
c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 0811012015 11:29 • Página 2 ae 46 

ANNAES 
DA 

ORGANIZADOS PELA REDAcç.\0 DOS ANNAES 
- . B DOc:l1MENTOS PARLAMENTARJ!S -

(PRIMEIRA LEGISLATURA) 

_ .... 
SESSOES DE 30 DE MAIO 
A 10 DE JUNHO DE 1935 

-(23.a A 32.a SESSÃO) 

IV VOLUME 

IMPRENSA NACIONAL . 
OfFICINAS SA.LLES FILHO · .. 

RIO D ~ ~AN~IRO -1931 

- , . 
. . . · ·.. · . . :::; · ·'-t.õ-.· .. _.:·.: .. :., ~·-;;: :,. .; .. ~ .. .. . ·"·. · . . · 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 08/10/2015 11:29 + Pág ina 3 de 46 

... 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 08/10/2015 11:29 + Pág ina 5 de 46 

·, 

INDICES 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:29 + Pág ina 9 de 46 

INDICE. ALPHABETICO DE MA TERIAS 
·A 

Admlnl•tr.~tçfto e fl•cnll:tal:{lo dn Guorün Civil e In•pet'torla do 
Trate.ro - V~r sob o titulo •projectos" - 24 7. 

Allla:nç~ Naclonpl Libertadora _. '134. 

A.v!nc;l!oo M:Ultor - V~r sob o titulo "Mensagens~ - 318. 

B 

Baneoo do s ...... n e Elltado do Rio G...nude ·do Sul (Contracto entre 
os) - Vêz: sob o t!tulo .. -Projectos". 

l.lllndelro NacloDnl (Juramento a) ....- 71. 

·saniJftladio do Nordéiote (Campanha contra o) 

~PJ:"ojectos" - 119, 1Z2, 309. 
Vêr sob o titulo 

BlbUot:lecna clrcaJare~~ (Crea~;ilo de) - Vêr sob o titulo •Proje
·ctos" - 100, 155 a 157, 162. 

Blbllothecn .JntiAuo Xorelrn - Vêr aob o trtutc. "Ji'rojectos" -
222 a 223 • 

.Brlltil e 1J'ragua,- (Tratado de Coricniaç:ã.o e Arblt.ragem entra ~·s) 
- 524. 

c 
Cadetrn ele Hatorla da ()bUlsnclh;, Aau:ri~ (Creacii.o da) •- 475 • 

. CIUD'PaDhA coDtra o 11Andltl~~mo do No.,.dbte - 119. 

Cardeal D. Lem..,. (V'oto de regos!jo' pela passagem do 2-l• n.nni-
veraano do Ep~scopado de S. E.) -,. 194. 

Circulo• pro:t::utonae• (Discrlmlnacão do5) ·- 229, 5G6. 

Codlgo ela. Asun• - 162, 339. 

Cod(J:o Draalloelro do Ar - 390 :· 

Cocllgo Eleitoral (Projecto n. 69, de 1935) - SG!l. 

"ê(}Jo.ili:n~o rio ·:Patz (Providencias para a) - 144. · 

ConuntJa•~~ 

De lnquerito sobre aa condlçe>es da vida do traba_lha.d"r ur-
bano e agrlçob (Eleição da) - Ül·. 

Do Codlgo das Aguas - 162, 339. 

De Obras Publicas e Transportes - 262. 

De Le~ú.lla~;ão Social - 265. 

Compr01alQo ~ ~·e.do~ ~r• Deputadoa: 

Padre. Macario de Almeida (Mtn:!o.:!l Geraes) 87; Aslfrubal 
Soares (li:sptrlto Santo) - 548; Ricardo- C:~sar L'aes ·Bar-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em OB/101201 5 11:29 - Pêgina 11 ae 46 

reto (Rio Grande do Norte} 266; Austro Id!2rt ae 
Oltvelra. (Classe dos empregados) - 266. · -.co--- 4e IILabiU~o 011. 4e e11at~. 1D4~dea1e de Umlte 

ele Idade (Permissão aos empregados de quadros annc:li:o~ para 
inscrlpcll.o nos) - 334. 

OoaellftiO pUllt P.l:'etol"ell no DS..tl"fcto Federal (Revigoraçll.o ~o ui~ 

ttmo) - 576. 

Coa.elbo Nadoanl de Edueaçll.o - 2l!G. 

Ooll•f4erscVe• de o.tdun poUUea - 5.49, 681. 

Corretor de Fancloa Útegulame niaÇsto · do e"erctclo da ·pro!!ssao 
de)- 145. 

Corrfdna de nutomo-vela e outro• -veble1lloa (Prohlbl~:li.o das) 
181, 196. 

D 

Deeh!Getl e .obaervn.:Oe• do S-r. P~l~ate - õl, 13-l, 167, 163, 2õl , 
279. 282, 2S4, 31>4, 513, 558, 587 . 

Deel1U'Açllo de .-oto elo SJ:<. l.eT.l C.cu-aelro, eoatrnrhl .110• proJeeto:, 
DL 21! e 16, de 1.935 - 31. 

DéDn'lr1amento N:2elonnl do Caté - '379, 3Sl. 

Aejllcontoa eJil folha de pngaJDelltO - 100. 

Ofreito de "oto aoa aal"&'entoa e a cUae:ipUna daa ~o_lt'Ç411 l.lrnu~iln• ~ 

137 a U2. 

Elelçllo da Conunlaallo de Iaqaerlto para e&tudo · dzu~· eoJldlçôeM de 
..-Ida do trublllhador ll&Tleolll e urbaao - 151. 

. . 
!;lnehe:Dtea de Planlay. (Soccorro á.s victimas das) - 216,_ 255 . 

.Eaczunpa~o do Llo7d BraaUell"o - 2õ6. 

enaboo -Ug11oso - 228. 229, 2~3 . 

Ena!no t«hbi<:o proflloatoaal - 84 . 

-.E;'pa.eopitao 'de s. :t.i. u. ·x;eme· (24° ·anniversa.rto do) 12-1. 
. . --

Eo:tDd<! do AmiUI:oa:uo - (Corminmlcaoâ:o da. Assemblêa · Le-glsl..'l.tiva 
, de- haver eleito a re$l)ectlva Mesa) - 2&1. 

E s trndaa de n>dAr;em eatre Silo P:2alo e Curltyba - U7. 

E::tplll84o de r,>.-a<;aa da• ftlell"IUI do lilxel'clto -'·133, 137, '197. 

F 

Facto" occon-laoa no C4e., dD P 0 do, por oecaalllo dn depor tu~o 
do Sr. Arthur BIM'D4rde-8;· em ~ - 475 a 497, 518 a 52!l . 

.Facilidade- de Medleaa da Bnlilil - 83. 

Fecle,.,;_cfio do·a Màrittmoa (R.epreseiitaol!.o da.) ...:_ 25õ . 

.FWlcclonÍirloa Publlcos (Contal:'_em de tempo do1i) -:- 26(). 

G .. :... 

Gebriel _Ter=~, ~.sldeatf) cin: ·-~pubUca 'Orien'till -do linii;"riliT: 

· · Homenagem a S. 'Ex. - Vl!r sob ·o titulo· •votos de rego~ 
·sljo"- lií9; ·160. 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 08/1012015 11 29- Pâgina 13 de 46 

· ... . . . ~ 

H 

Homeaace:a.a• 
Ao Sr. Gabriel Terra, Presidente da Republfca do Uru~;ua)' 
169 a 190. 

Ao Sr. Cardeal D. Leme - l!H. 

Aos Srs. Antonio Carlos, Presidente da. Camara, e At'Tuda 
Camara, 1° Vice-Presidente - 54,9. 

Aos Embaixadores da França e da Italla - Vêr uvoto d~ gra· 
tidâo • (letra V . ) 

A' mernoria do Dr. Miguel Couto, a. requerimento d <t Sra. 
Cariota Pereira de Queiroz - 280 . 

I 

lmmlpnc&o extrnn~;elrn - CoiQni&AeJio lin A.nuuoonin - 93 a 98, 
101 a 106, 110, 339, 340, 356, 375, 379, 382, 579. 

IDfermaçlleat 

Sobre o T ratado de Commerdo entre o Brasil e os Estados 
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N. 52, de lli3S, sobre regulamenuç;ri.o do e::.:erclclo da · pl"Qo
flss1\o de corretor de :::undos - HS i U7. 
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pecial) - 250 a 252. 
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1uncclonar1os J)Ubl!cos - 260. 

N. 62, de 1935, sobre a dispensa de operarias, sem causa jus
tl!lcaaa - 261. 

N. 122-A, de 1935, conced'endo ordenado e soldo por· illt·~iro á 
p:ro:rogaç!to d~ llcenca de que trata o dec. n. 14. Gt.3, de 
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N. 3-A, de 1935, ~obre !nscrlpção em concursos de llabllit:u;ão, 
ou de entrancla, Independente do limite de idllde, dós e:rn
pregados de quadros annexoa -- 334. 

!'l. 63, de 1935, revogando o dec. n. 24.275, de 22 üe Mato de 
_1934 (Crea~;!l.o do Instituto de Apoaentadorla e Pen~íl.o cos 
Est1va<!ores) - 336. 

N. 64, de 1935, sobre regras pelas quaes sll.o as soc<cd3.\lds 
declaradas de utilidade IJUblica - 337. 

N. 3(), de 1935, sobre declsli.o de conflictos entre trabathatl•Jt" 
e patrão, por factos de trabalho (1• discussão) - 375, 565. 

N. 2, de 1935, dispondo sobre a app1"ovaçã.o do Codlgo Brasi
leiro do Ar - .390 a 433. 

N. 65. de 1935, relativo ao reajustamento dos !uncclonartos 
civis e mnlta.re:s - 433-

N. 22, de 1935, creando a cadeira de Hi$tOr!a da Civiliza<,:ão 
Arner1can·~~o. nos institutos de ênslno secundario (1• dis
cussli.o) - 475,. 576. 

N. 66, de 1935, ·consldera.nOo de utilidade publica. .s. Soclcclade 
dos Auxlltares .do Comrnerclo e Industria do Brasn 0" 
discussão) - 512, 576. 

N. 133~A. de 1935, creando a , Padronização Of!icia1 da Cêra e o 
Posto Experimental. de 'éarna.uba (1• dlscuss~o) - 513, 577. 
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N. er, ·de 1935, rat!!tcando as convcnc<les elaborada~ J.oela 
Organl:oaçil.o Inte:rnaclonal do Trabalho sobre a tdade ml
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N. 69. de 1335, modificando algumas disposições do ~odlgo 

Eleitoral - 562. 

N .. 30, de 1935, ~obre decisli.o de conU!ctos por factos fie tra
balho (1~ dlscuss!Lo) - 565. 

N .' -83-A,. de 1935, revigorando o ultimo concurso para prct<:>res 
no ·Districto :Federal - 512, 576. 
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·' XII 

o 
q.uadro ele Sau.ze do E:~~:~elto (Meálcos do Exercito e !!li Arm:vla) 

-- Vêr projecto n. 55, sob o titulo "Projectos"- 223 a . 226. 

lteaJn•tameuto elo• tuuceionurio11 ch·l• e mUlt•~e,. - 432 a 472 . 

. nenunela do Deputado pelo Cearll. :Sr. WaJdema~ .F-aldo.- .Con
...,..,.,D.l:lio do Sa.pplente -· Corui~tn e pa.'re~tr .: · r~~v;,:ito - Re

·. pre~~entaelo do Cearil - 112, 125 a 131, 253 a 2~H. 3a. 

B.epubllea Sodal e Al!;rleola - 131. 

~publica do llruguay (O attenta.:!o ao Sr. Presidente Gabriel 
·· _T~l,"t:a) - 159_ a 160. 

Retogate de "bona"" d~ Rio Grande do Snl- 117 a..U!l, 285, 306, 308, 
309, 3H, 383, 498, 511 • 

. ato Grande do Sul 11!! Btlneo do .Bra•U - Vêr sob o tltulo "'Prc
. jectos" .. 

Redne.:Ge• flnnea de p:roJeet011 r 

N. 32, de 193!i, ·sobre sargentos d1ploma4oil en. Q(lontolo
gia- GD. 

N. 278, de 1935, abrindo o credito supplementar de 10.000:000$, 
para estra4as de rodagem no Paraná, a cargo do 5~ Ba
ta.lb~o de Engenharia - 7ZJ. 

:N. H, de 1935, revigorando o credito especial de 507:~s:.~;•;oo. 
para despesas ~om. os .servl!:OS de amJ>llao;:i!o da Usina 

. .Acary - 14-7, 

N. 45, de 1935, sobre. reforma de sargentos. das l'oHclas ..M!Il
tB.l'es e ao Corpo, de Bombeiros - 14 't . 

. · N. 46, de· 1935, abr!nd·o o credito de 10.000:000$000, para estra
das de rodagem no Paranâ; a cargo· do s~ Batalhi'i.o de En
genharia - 147. 

N. 29-A, .de 19ZS, sobre provimento dos otficios de tabell!àes 
de notas - 14S. 

N. 163-A, de 1935, abrindo o credito de 11:517$-Hg, desUnado 
a. pagamento de !unecfonarlo.s da Secreta.:-la -ia Cama
ra - 150. 

N .. 224-A, de 1936, !ixan~o a data para terminação do .man
. da..:o .de Prefeito do Dl:ltricto Feõeral - 248. 

·N. 33-A, de 1935, sobre o encaminhamento ao "Poder :Legfsla
tl\•o dos pedidos de abertura de creditos -. 21i7. 

N. "215, "dé 1935, abrindo o credito especial de 2. 500.•)00$000,. 
para ultlm~ .das obras !nlcladae na 7a Região I>'iill
ts:r--' 51"7. 

~uerbDentqa de fnto~a~•• 

Do Sr. Pllnio Tourinho, sobre o problema c!a Marinha Mer
C2.nte, de que tratam a proposta e· o p:-o;lecto Souza. .Pi· 
tanga _..:. · 6, 5·7 • 

Do Sr. Octav1o Mangabeira, sobre a·. expulsil.o de praçUJ daS 

!llelras do Exercito - 135, 197 _., 

Do Sr.· Paulo Martins, sobre a renda llqu1ila rec,lhid<:. ao 
Thesouro Nacional, mensa!m•mte ~ 242. 

Do. Sr. Sanes Filho, sobre concessão · de Unhas .telegraphi

ca!!·- 213. 
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'Xli:I 

Do Sr. Souza. Leil.o; sobrt> Secretarl.:>s de Legacll.o e- Consules 
de 1 .. e 2" classes - 569. _ 

lJo Sr. Gomes Ferraz, aobre o andamento dos trabalhos, no 
Mlnlllt41rlo ào Tra.balbo, do ante-projecto da lnlmlgraçl!.o 
(Discuss!Lo unlca) - 366, 678. 

Requerllllentoa d.JveratHII 

Do Sr. Waldemar Falc!Lo, sobre andamento de proj'ecto •.• 46. 

Do Sr. Barreto Pinto, sobre andamento de projecto e requeri· 
mentos -- 100, 284, 57S. 

'Do Sr. Ribeiro .Junior, pedindo voto de regosljo, pelB. pro
mulgaçâo da Constitu!çâo do Amazonas - H3. 

Do Sr. Pereira Llrn., sobre &nda.mento de perecer -· 149. 
Da Sra.. Carlota Pereira de Queiroz: e outroa, pedindo voto 

.de regosijo por haver o Presidente do Uruguay, Sr. Ga
!>rlel Terra, saldo llleso de recente attentado - 1119. 

Do Sr. Edmar Carvalho e outros, pedindo voto de regosljo. 
Pela passagem do 24° annlversarlo de -Episcopado d e S. E. 
o Cardeal Leme - 194 . 

Do Sr. Ab!llo de Assis e outros, pedindo voto de poaar pelo 
tatleclmento de Irlneu Corr~a. vlctl:dia.do em desastre de 
corridas de automovell! - 1'04. 

Do Sr. Emlllo Maya, pedindo voto de regosljo pela regula
mentac;Ao do ensino religioso nll.! eseolas muntclp:~,es do 
Dlstr lcto Federal - 228, 253. (Com a IU!slgnatura. Euvaldo 
Lodl. PQl' engano). 

Da Sra. Carlota Pereira de Queiroz e outros, em homenagem 
á memorla do Dr. Miguel Couto --: 280. · 

Do Sr . .To~ Carlos. e outros, . pedindo nomeaçã.o de um.'\ 
co~mlssiJ.o de 26 membros, para receber. o Sr. Pr~s!qente 
da RepubUca, por. occaslli.o de seu regresso da Argen(Jna 
e do Uruguay - 281. 

De. mesmo, sobr<~ andamento de pro!ecto - 310. 
Do Sr. Barbosa Lima Sobrinho, sobre andamento de pro;!c

cto - 309. 
Df, Sr. Dlnlz: Junior; propondo vrJto de. gra.tldll.o aos Srs. Em• 

balxa.dores . da. França e. da. . Itaila, pela sua. att!tude em 
relacli.o ao Povo e á.s coisas do Brasil -. 4'72. 

Do Sr. Gomes Ferraz, · pedindo 'l.' oto de regos\jo p ela termi
naçã-o da rodovia SILo Pllulo-Curltyba. - n3. 

Dos Srs. Ba.eta Neves e Salga.df) Filho, sobre andamento ele 
projectos - 475, 578. 

I)() ~~. Barret ... Pinto e .mais 66 Srs. Deput:r..doll, pedindo vot o 
de louvor ao Sr. Padre Arruda C amara, pela ma n eira 
<ll~.oa " crltet'losa com qu., presidiu O:j trabalhos tlil Ca· 
i:nara, durante a ausencla. do Sr. Antonio Carlos - 558. 

Salario :mbabno e dtHI lannearto• - 112, 220 . 
5auiia~ ao Sr. A~atollllo Carlo•, por llaver rea•IIDDLio A Pred· 

4euela 4"a Clllllcra, e Toto de louvOJ:' no Sr • ..!Jru.da C.am.ara- 247. 

SeeretnrfA da CIUiliU'a (Pagamento a tuncclonarlos da) - 150. 
;ftaa~o eeol!lomlea e fhua•eelrn do :Pais - 4 a 18, 32, 110, :l44, 

365, ' 461. 
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Soelriaclea de utilldtule publica- 37~. 5lZ. 
!ubvenç<Je• (Dlstrlbu!çã.o d& - a. Instituições de Assistencia, l-~du

cao;:llo e Cultura) - 250. 

J ·. 

Telegranu•uu1 e ofilc,os dh·eraos ~ 112 a 117, 17~ a 181, 217, 
221, 257. 

'l'rAbnlhndor e pntrio (Decisão de con!llctos por !act& 1e tral>a
lho~ - V~r sob o titulo "Pro:!ectO:!" - 375. 

Traballu\dor urbnlto e agrteola (Elelcilo da Comznissão de Inque• 
rito para o estudo ·das condi~;ões de vida do) - 151, 152. 

Trawo.fercilQc!to ae oftldaeoo de> ExereJto A Re~~er-.·a de 1• chlsto<, 
Vêr sob o tltul~ •]>rojectos• - Z45 . 

·Trata:ldq de ColllclltAçAo e Al'bitl'ngem elll'tre " Brasd e l.i:rugunl" 
524 a 5!8. 

'1'rlbun.nl de ContaJJ - 100, 159. 

u 
rafn'" dl!' Ae~ - Vêr sob o Ululo "Reda.cções finaesft - U7. 

v 
VlctlnlaJS dn>< enchente" do Planhy (Credito pal'a soccorro ás) -

216, 255. 
Voto d<> grntldão a .. ,. Ellllbatxadores cln Frnnça e dn It4.1ln, 1•eln 

aua nttltude em r~lacll.o no Povo e á.a colaaa do Bm.sU (Re
querimento do Sr. Dlnlz .T.u:rtlor) ~ 4i2. 

Voto de pellllr pelo :fall~eDto de lrl.oea Co=b. v•ettma.do em. 
dellllatre de C>orrkl4 de 1111toaont•. (Requer imento óo S:r. Abi
lio dE Assis) - 194. 

Votos .te regoaiJos 

Pela. prorouigaça o dto Cons t itulçAo ~o AmJ>.Zc.na~. (RE<<Jueri· 
mente do Sr Rit.&ltc Junior) - H3 . 

Pela. :passagem do 24• anniversario de Episco:po.do d~ S. E . 
Cardeal D. Leme. (R~querlmento do Sr. Edms.r Carva
lho) - 1~4-

Por haver o Sr. Gabriel T erra, Presidente do Uruguay, saldo 
meso de recente attentado. (Requerimento da S::-a . Car
lota de. Queiroz) - 15·L 

Pela lll'Omulga.ção do p rojecto q11e regulamenta o en~lino re
ligioso na.& escolas municipaes do· Dlstricto Federa!. (Re
Querime nto do Sr. Emtllo de )1aya) - 228, 253. 

Pela termina(;ão da. rodovia. entre Sll.o Paulo e Curityba. (Re
querimento do . S-.. Gomes Ferraz) - 47s: 

' 
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INDICE ONOMATICO DOS DEPUTADOS 
A 

AbeiJtJ'd., :Mnrinho (A. 'M. de Albuquerque Andrade) - Emprega
dores: - Comml~s~r, dr:: Saude Publica - 125-31, 284, 310, 314, 
566-67 o 

A.bJ:1uu· Baatoa - ?ará - SB, 140, 141. 
Aca-reio To::rr .. ,. (A. Francisco T.) - Rio de Janeiro - C:nmmlssão 

de Estatuto dos Funccionarios Publicas - 134, 13S, 140, ·141, 
229, 230, 262-63, 485, 588, 602 o 

Aeyllno cie L .. no (A. de L. Rodrigues) -Pará- 93, 98, 101-06, 145. 
AclAiberto Corrl!a - Rio Grande do Sul - 481, 4fr5, 496, 582. 
A.dehnar Rocha (A. Soares da. R.~ - Plauhy - 133, 135, 137, 

236, 598. 
Adolpho Bergumtni -. Districto Federal - 12:4, 3a9. 

Alberto Ah·nreR \A- A. Fernandes Vieira - Empregadores -
Commissão de Con~t!tui~E.o e Justl~:a ~ H-69. 297, 298, 29~, 
30Q,. 301, 30 2, 303; 

Aldie Sn.mpnio (A. de ·Feij6 S.) - Pernambuco - Commlssllo de 
· Codlgo de Aguas - 16, 17, 37. 38, 41, 103, 104, 185, 268, 272, 

273, .278, 287, 351, 3SZ, 367, gG~. 36~, 370, 373, 378. 
Alf~o·Mnllcnrenh:uo (A. Pereira M.)- Bahia- 31. 

A.genor Monte - Plauhy - Comrnlssão de Segurança Naelonal 
216, 226. 

A~;"enor Rnbello - Rio de Janeiro - 2• Secretario da Commiss>;,o 
E:!:ecutlva. - 69. 

A1;o.tlnho Mo•telro (A. Menezes M.) - Pará - Commlssão de 
Saude Publica - 94. 

JUnnr:t1 Peixoto (Augusto do A. P.) - Districto Federal - Corn
rn!ss!!.o de Finanças e Orçamento (Marinha) - 156, 202, 477, 
~79, 482, 187, 488, 489; 490, 497. 

Antolllfo Cnrlo,. (A. C .. ·Ribeh'o de Andrada) - Minas Gerae.!! -
Presidente da Camara - i2·2,. 226. 

All>ton1o de ~~ (A. de G. Cavalcanti) - Pernambuco - Com
missão do Codigo de Aguas - 41, 191. 

An:-nda Cmnnr11 (Al!redo de A. C.) - Pernambuco 1• Vice-
Presidente da Camara - 150, 201, 2Gl, 578. 

Arthu:r Beno.a:nte .. (A. da _Silva E.) - Minas Geraes 48~, 487, 
~8!!, 4~4. 495. 

Arthur B .. rnnrdes Filho -- Minas Geraes - 475-97, 521, 522. 
Arthu:r Net..-a - Ba.ll!a. - Presidente da Commissã.o de Agricultura, 

lndustr-la e Comrn.ercio - 97. 
Artlaar Saatos (A. Ferreira. dos S.) - Paraná - Commlssll.o de 

Constltuio;:ão e Justiça - tas, l40, 191, 216, 229, 398, 489, 497. 
Augusto CavDieali.tl - Pernambuco - 2$1. 
Au...eUa~ L~lte - Sll.o Paulo - Commlssã.o Especial para Estudo 

112. Orthographla da. Ltngua. Nacional - 581. 
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B 

Bcptl.sta loultlll'do (Jo!l.c. B. L.) - :Rio Gr::mdc do Sul - Commlsall.o 
d e Saude . Publica - 134, ta~. 140, 301, 302 . 

Bc2'bo•• Ltm.a !lohrlnbo ( Alexanclre José B . L . S.) - P ernam
buco - Commlssil.o para. elaborar a. Lei Orga.nlca do Dlstrlcto 
Federal - 181-94, 309, 577 . 

Barreto Pinto (Edmundo B. P.) - Funcclonarlos Publlcos -
~ommlssil.o do E statuto do!' Funcclonarlos Publlcoe - 21, 22, 
23, 31-32, 49, 56, 61, 73, 100, 153-B, 155-67, 159, 162, 216-1 8, 
2.2~·30, 24b, . li:U, 2SO, ,2:il , !83-.84, 238, 289, 292, . 293, 2~S, 296, 
307, 308·09, 310, 457-59, 611, 512, 513, 549, S68, 666•66, 667, 672-73, 
570, 575. 

Barros Cn1111al (Annlbal Falcão de B. C.) - RI:> Grande do Sul -
88-92, 140. H2-i3, 272, 3G3, 654, 588, 595. 

Blaa P'ortea (Josê Francisco B . F.) - Minas Geraes - 15, 16, 
17, :ic, 43, 67, 68; 93, H1-i2, 271, 272, 273, 274; 2Sõ, .29fl, 302, 
303, 31)6, 307, 365, 366, 459, i68, 496. 

Sotto de Y.eneze• (Antonio b. de :M.) ...,.... Pa1'ahybo.. - 13-lll, 230-
4:!, 314, 46~. 47?, 1111~. 58!!. 

Cnroo~<o de MeUo Netto (.JO!!ê Joaquim C. de ll-1. N . ) - .3. Pauto ~ 
Commlssl!.o de Finanças e Orc;;amento (Reeelta) - 314-16, :184·, 
49 8-503, 5os, 506, 507, 509, ·slo. ·sso. 

Ct~rlo" Goraea <C. G. de O!lvelra) - Santa Catharlna - Commis
sllo de Constltulc;;li.o e .Justiça - 58, 101, 575. 

CArlos Ln.z (C . Coimbra . L.) - . :Minas Geraes - Commissilo de 
Finanças e Orçamento (VIacAo) . - 255. 

Carlos Reis (C. Humberto R.) - !1-In.ranh:l.o Commlss!l.o de 
Legtslaçi.o Social - 95, :!37, 241, 303, 458, 469, 468, 469, S'i'S-
75, 578. 

C:al'lota de Q;aelre.t: (C. Pereira de Q.) - Silo Paulo - Com:m.lssilo 
d e Saude P ublica - 159, 280-81. 

Cllrtleiro de Rezende (.Tos~ C . de R.) - Minas Geraes - 16, 38, 
u, 138, 163-64, 288, .294, 371, 487. 

Cn•tl'o Prado (Cid Blerr<;!mbacb. de C. P.) - Sllo Paulo - Com
missão de Agricultura, Industrla. e Comme rc!o - . 295 . 

Cel11o Maebll4o (C. Porphirlo M.) - Minas Geraes - Commies!lo 
de Obras PubUcas, Transportes e Communlcac;;ões - 4~0, .4Sl , 

Cinclnato Jhonp (C. Cesar da Silva B.)- Sào Paulo- 278. 
ClemeRte Ma:r-lt~Jll (C. M. Blttencourt) - Bahia - Connnlssll.o de 

Finanças e Orçamento (At.:Tiel.ltl4ra} - 4U, 5511,· 557 • . · 
Clemendao LJI:bGa (C. de Alme~da. L . ) -Pari- 11%. 
-Corrê!n da Co"ta (Yttrlo C. d a. C.) - Matto Grosso - Commissl!.o 

de Redacçã o - 559, '675. 

D 

Damu1• Ortb: (ManOEl D. ô.) - Empregados - Commissão de To
mada de Contas - 562. 

D.anlel de Cnn-albo (D . Sera.piAo de C.) - :Minas Geraes - Com
missão de Flnanc;;as e Or~;amento - · 13, 154-SS, 273, 285, · 286, 
293, 300, 353 . o • . " • • • • • • • • • 

D elphlm Moreira (D. ::11. :Tunior) -Minas Geraes- 286, 288. 
Demetrio Xaner (D. Merc.lo X.) -:- Rio Grand~ do Sul - Com

mlssllo de Segurança .Nacl~nal - 290, 294, "298. 483, -185, "487, 
488, 489, 490, 554, 556. . .. 
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Deodato Maln (D. da S1lva l\I. Junior) - Sergipe -- Presidente 
da Comm!ssào de Leg!slagão Soclal - 3315, 338, 5H. 

Deodoa-o de .Meado.,çn (D. Machado de M.) - Pará. -- Ce>m
rnissG.o de Constltul<;ào e .rustlça - 95. 

Dlnl.l .Juulor (Leopoldo D. Martins J.) - Santa Catharina. -
Comml:;"li.o deo Dlplomacla o Tratado~ - 16, 33, 68, 96, 11?-ll, 
19f, 208, 278, 457, 472-73, 477, 618, 519, 580, 602. 

Domlngol!l Velln,.eo (D. Netto de V.) - Goyaz - Commissii.o de 
Segurança Nacional - 59, 137, 138, 139, 155, 202-10, 212. 

Do"nl Melehladea (D. M. de Souza) - Santa Catharina - Com
missão de Segurança Nacional - 564. 

E 

E~mqr Cn~·nlho (E. da Silva C.) - Empregadores - 1• Sup
plente de Secretario da Commtssão Executiva - 194. 

F.mlllo de Ma.Tn (E. Ellzeu de l\1.) - Alagoas - 253-54. 
EnvaldQ Lodi - Empregadores - 2" VIce-Presidente da Commis

sào Executiva - B2, 228, 229. 

F 

Fabio A.nmhn (F. Carnara A.) - Sito Paulo 
332, 507. 679-81. 

103, 104. 286, 287, 

Fernnnde. Ta,·ol'a (Manoel do Nascimento F. T.) - Ceará -
Com.rnlssã.o de Diplomacia e Tratados - 3H, 355, 366, 367, 36S, 
369, 370, 552. 

Ffgqelredo Rodr)Cue• (José Antonio F. R.) - Ceará- Commls
aà:o de Sa.ude Publfca - 365, 373, 374. 

Frnu.:11 Filho (Antonio Ribeiro F. F. ) - Empregadores - Corn
mlsaào de Finanças e Orçamento (Trabalho) - 272, 440. 

FranciAco Moarn - Empregados - Commfssiio de Educação e Cul
tura - 145, 147. 

Franehreo Pe.,...lrs (F. Ferreira P.) - Para na - Com missão de 
Obras Publicas, Transportes e Communlcaç;ões - 241, 242, 254-
55, 272, 340. 

Frnaelaeo Roehn (F. Joaquim da R.) -Bahia- 262, 458, õtS. 
Frederf"o Wollenbuttel (F . .foão W.) - Rio Grande do Sul 

Co:rnmlssil.o de Tomada de Contas - 39, 76. 
:Freire de Andrnde (Francisco F. de A.) - Píauhy - 52, 541, 

G 

Gell2lro Ponte (G. P. e Sou:o:a) - Pará - Commissil.o de Codlgo de 
Aguas - 9,, 95, 96, 102, 103, 10~. 105, 134, 573. 

Generollo l'once (G. P. Filho) - Matto Grosso - 3° Secretario 
da Commlssil.o Execu tlva - 4 9 . 

Gome,. F,errn"' (João Baptista G. F.) -São Paulo - 339-44, ~56, 

375-78, 460-61, 473. 

H 

He11~lque Dodaworth (n. de Toledo D.) - Dlstl'icto Federal -
Commlssl!.o de Flnanças e Orçamento- 33, H. 57, 260-51, 443, 

4.58, 459. 
He11~lq'lle :l.aze - Dtstricto Federal - Commissil.o de Estudos da 

Ma1'illba. Mercante - 264-65. 
Her~ethr.no ~nn1de - :Parahyba - 231, 232. 
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Homero Pbe8 - Bahia - Commlssão de Constituição e J"ustlça -
557, 586. 

Horocio Lnler - Sã.o Paulo - Commissão de Diplomacia. e Tra~ 
tados - 4-18, 4S, 456-57, 513, 562. 

Hugo Nnpolell.o (H. N. do Rego) - Plauhy - Comrnlssão de DI· 
plomacla e Tratados - 96. 

Hn~pollto do Rego (Manoel H. do R.) - São Paula - 381-82, S08. 

J 

Jollo Cnrlos (J. C. Mllch:ndo) - Rio Grn.ndo do Sul - 281, 289, 291), 
2~7. 298, 305-08, 310 . 

.Jollo Cleophmo (J. C. de Oliveira) - Pernambuco - 13, 15, 32-45, 
182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 1~2. 239, 242, 265, 273, 279, 
347 354. 

.Jollo N,.,, . .,,. (J. N. da Fontoura) - Rio Grande do Sul - Lender 
da. Minoria - 179. 

Jollo Slm.plldq (J: S. Alves de Carvalho) -Rio Grande rio Sul
Presidente da Comrnl~>sl!.o de Finanças e Orcamento - 53 84, 
118, 121, 125, 223, 439. 

Jot~l: Au,... .. to (J. A. Bezerra de Medeiros) - Rio Grande do Norte 
- Commlssli.o de Inquerlto para Pesquisar as Condições de 
Vida dos Trabalhadores Urbanos e Agrlcolas - 15, 38, 136, 
184, 187, 191, 239, 303, 3~6. 347, 354, 511-12, 521, 578 . 

.José Bernardino (:.J. B. Alves Junior) -Minas· Oeraes·- 17, 
1{)9-10, 202, 3G7 . 

.J. J, Seabra (Josê Joaquim S.) - Bahia - 54!1-58, 581-60!1. 
.JotJé Mnller (J. Eugenio M.) - Santa Catharlna - 580 . 
.JOflé do Patroelnio (J . .João do P.) - Empregados - Commissã.o 

de Obras Publicas, Transportes e Communicaçõcs - 165. 

L 

Lnerie Sdubal - São Paulo - Commissli.o de Legislação Social 
13, H, 15, 304, 503, 504, 506, 507, 509, 578, 593, 600. 

Laud~lfn~ Gonle8 (L. G. de Almeida) - Goyaz - Commissã.o de 
Educacão e Cultura - 80. 81, 208. 

I.e~na;ruber Filho (Laurlndo Augusto L. lo'.) - Rio de Janeiro -
Commissã.o de Tomada de Contas - 148, 4.58, 477, 478, 481, 
482, 495, 496, 497. 518, 519, 520, 521-22. 

Leoncio Galrfio (1\fanoel L. G.) - Bahia - Comm!ssão de Dlplo
macia e Tratados - 557. 

L~Tl Carneiro - Rio de Janeiro - Commlssão de Constituição e 
.rusti~a. - 13, 22-23, :n, 3~6. 

Lm:rren~o Bnetn Neves - Profissões Liberaes. Comm!ssão de 
Educa!:iio e Cultura - 82, 85, 475. 

Lubi Tirelll - Amazonas - 337. 
Lnl:l; VIanna (L. V. Filho) - Bahia - Commissã.o de Educação 

e Cultura. - 105, 285-lOS, 307, 383-SG, ~99, 501, 503-11, 5U, 
587, ·5Sa. 

M 

Mac~clo Bftteneourt (Heitor de M. B.) - São Paulo - 41. 
M:~galblles d~ Abnelda (José Maria M. de A.) - Maranhão 

Presidente da Commlssã.o de Segurança. Nacional - 224. 
M~Ibll.eti Netto (Francisco M. N. ) - Bahia - · Commissiio de 

~fi-Ud~ P~l;lllca - 97r 102~ 574r 583; 5841 5as. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:29 + Pág ina 37 de 46 

Man..el ·Novae8 - Bahia - Commissão de Estudos da ~arlnha 
Mercante - 586, 587, 588, 589, 590, 591, 594. 

Mnrtln.'J e Silva (Lui:~: M. e S.) - Empregados - 247. 
Martins V-erns (Francisco M. v:) - Rio Grande do Norte - 217. 
Moraes An(lrude (Carlos de ·-r.r. A.) - Silo Paulo - VIce-Pre-

sidente da Commissão de Legislação Social - 353, 376, 377, 
378-79, 601, 505, 5(}6. 

Moraes Puh·n (Mario de M. P.) - Funcclonarlos :Publfcos -
Commissã.o de Tomada de Contas - 162, 250, 260, 261. 

lUntta Machado (Pedro da M. M.) - Minas Geraes - 131-32, 
164, 197. 

Moznrt Lago (M. BraMlle!rc. Perelrt.. de L.) - Dl!Jtrlctr.o Fe
deral - 339. 

N 

Nogueira Pealdo (Antonio Maximo N. P.) - D!strlcto Federal -
VIce-Presidente ela Commis~ã.o de Tomada de Contas - H8, 
149, 259, 261. 

o 
Octnvlo M.,_ng-nbelrn Bahia - Comrnlsslío Espec!lll pllra Estud<> 

da Ortographia da Llngua Nacional 40, 133, 50~. 55G, 557, 
586, 594. 

Octavlo dn Slh·eirn - Paraná - 133-35, 13G, 139. 
Odon Bezerra (0. B. Cavalcanti) - Parahyba - Commlss!l.o õ~ 

Leg!sla~:ão Social - 204, 205, 208, 209, 339. 
Os•nddo Llntn (O. Cavalcanti da Costa. L.) - Pernambuco 

Commissão de Inqucr!to para Pesquisar as Condições de Vida 
dos 'l'rabalhadores Urbanos e Agricolas - 43, 68, 134, 137, 13S-
4l, 231, 232, 234, Z38, 352, 373, 379. 

p 

P:tcheeo de Olh·elra (João P. de O.) ,.- Bahia - 1° Vice-Pre
sidente - 81, 84. 

Pnula Soares (Francisco da P. S. Netto) -Paraná.- Comrnissã.o 
de Codlgo de Aguas - 245. 

Pnulo Martins (P. Dias M.) - Funccionarios Publicas - Com
missão de Estatuto dos Funcc~onarios Publicos - 14. 24.3, 265-
79, 335, 350, 35~ 35~ 357-74, 168. 

Pedro Cahuon - Bahia - 105, 105, 138, 140, 302. 36:S, 4 95, 496, 
505, 511, 590. 

Pedro Lngo (P. Francisco do L.) - Bahia - 495, 511, 554, 555, 
556, 585, 587, 5~1. 

Pe:rclr:: Lhnn (Antonio P. de L.) - São Paulo - Commissã.o de 
Segura nça Nacional - 510. 

Pereira Lyrn (J"osê P. L.) - Parahyba - 10 Secretario da Com· 
missüo Executiva - 133, 149. 

Pinheiro Chaga.. (Djalma P. C.)- Minas Geraes- 11, 12, 13, 14, 
4~ 137, 139, 11~ 48~ 48~ 497, 521. 

Plinto Ton::-inho (P. Alves Monteiro T.) - Paraná - VIce-Pre
sidente da Commissilo de Segurança Nacional - 19, 58-59, 
4&1-7.2. 

R 

~go Barros (Sebastião do R. B.) - Pernambuco - 518-21, 551, 
552, 555, 558. 

Renato Bm:-b0 .o:n - Rio Grande do Sul - Presidente da Commissíi.o 
de Diplomacia. e Tratados - 160, 525, 532. 
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RlbeiN) .Jaa:otor (Altredo _4,;ugusto R. :r .) - Amaz?n•e ....... Com
misoll.o de Segurança· Na.eiona.l - 94, 102, 103, 104, 105, 142, 
H3, 479, 480. 

Roberto SIDio•- - Empregadores - Commlssll.o de Codlgo de 
Aguas - 294 , 296, 300. 

s 
!IAIS'Ado Filho (J oaqulm Pedro S . F.) - Protil!ll!l15es Llt.eraeE> -

Contmlssllo de Legislação Social - .U2, -!83, U5, 488, 678 . 
8alle• FUho ( Frapclsco Ant onio Rod:igue11 S . F . ) - Dlstrlcto 

Federal - Commlssilo d e Diplomacia e Tratados - 60, 51, 61, 
21 3, 263- 64, 282. 

SIUtlliAio Conea (José Ma.ttoso S. C.) - Dlstrlcto Federal - 150, 
162-&3. 

Santo• Filiao (Francisco Alves S. F .) - Silo Paulo- 291, 292, 
293, ~02, 503, 507, 508, 509. 

Sevnlno lllart. (S. Barbosa l>!.) - Pernambuco - 191, 192, 27!!, 
344-55, 598, 600. 

Soaza Lello (Eurico de S. L .) - Pernambuco - Commissll.o de 
Diplomacia e Tratado s - 34, 36, 61, 62, 183, 186, 186, 189, t 9o, 
191, 1~.2, 288, 302, 305, 384, 476, 488, 6S5. 559 . 

T 

Teixeira Lelte (Edga.rd T. L .) - P ernambuco . - Commtssll.o de 
ASTicultura., I :ndustrla e Commerclo - 93, 94, 96, 96, 274, 278, 
292, 341, 352, 375, 376, 317, 382-83 . 

Theotoalo Monteiro d~ Barroa (T. M. de B. Filho)- São Paulo
Commlssão de Educa.i;:ào e Cultura - 93, 1>4, 95, 101, 102, 103, 
105, 106, 375, 377, 378, 384, 501, 504, 5 07 508 510 . 

Thompaon F lo'!l's (Carlos T . F. Netto) - Funccloriartos P ubllcos 
- Commlssão de Estatuto dos Funcclonartos Publlcoa - 162, 
297, 298 , 307, 575 .. 

v 
Vale-ate dO!! Lbna (José Affonso V. de L.) - AlagOas - Com

mtssilo de Redaccll.o - 64, 60, 70, 77, 78, 148, 151, 248, 257, 577. 
VM~eo de Toledo - Empregados - 87, 262. 
Vespnelo d e Abreu (João V. de A . e Sllva) - Rio Gr~nde do 

Sul - 295, 296, 298. 
Vlee11.te GnU!n (V. de Paula G.) - Empregadores - 68, 235, 237, 

238, 239, 240, 2U . 
Victor R1Ul,..mnno - R!o Grande do Sul - Commissl!.o de Obra s 

Publicas, Tram;portes e Communtca ç ões - 184, 185, 187, 189, 
191, 192, 287, 290, 30~. 307, 553, 1>54, 566, 656. 

w 
, 

Waldemar Flllclio - Ceará. - Commlssio de Finanças e Orça-
mento - 46, 82, 85, 112 . 

Waldemor .FerrPira ( W. Mar ttna F.) - São Paulo - Pr~ldente 

da Commlssão de Constituição e Jus tiça- 224, 335. 3'i&, 391, SOi>. 
W and erley Pl.Dho (José W . de Ara.ujo P.) - Bah!a - 100, 156, 

297, 300, 302, 365, 377, 384, 497, 581 . 

' X 

Xavier de OUvelra (Antonio X . de o.} - Ceará - 83, 223. · 
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23a Sessão, em ao de Maio de 1935 

Presidencia do Sr. Arruda Camara, i" Vice-Presidente 

1 

As f4 horas, comparecem os Srs. : 

Pereira Lira, Arruda Camara, Generoso Ponce, Claro de 
God~y, Lam~o Lopes, Domingos VellaiSe:o, Ribeiro JuniO'r. 
Acylmo de Leão, Abguar Bastos, José Pingar-ilha, Agostinho 
Monteiro, Clementino Lisbôa, Genaro Ponte, Magalhães de 
Alme.i.da, Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer Moreira, Go.
dofredo Vianna, Agenor Monte, Adelmar Rocha, Freire de 
Andrade, Humberto Andrade, Monte Arraes, Jehovah Motta, 
Martins Veras, Alberto Roselli, José Gomes, Mathias Frei~, 
Botto de Menezes, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Souza. Leão. 
Barbosa Lima Sobrinho, Antonio de Góes, Domingos Vieira, 
Heitor Mafa, Teixeira Leite, Simões Barbosa, Emilio de Maya, 
Valente de Lima, Deodato Maia, Amando Fontes, ÃlLami
ranil,o Requião, J. J. Seabra, João Mangabeira, Al'fredo Mas-: 
carenhas, Francisco Rocha, Leoncio Galrão, Octavio Man
gabeira, Nogueira p,enidc-. H:erlrique · Dodsworth, Amaral 
Pei:xoLo, Henrique Lage, Salles Fi'1ho, Raul Fernandes, Alipio 
Costallat,. Prado Kelly, Cardilho Filho, Bandeira V:aughan, 
Bias Fortes, -Pinheiro Chagas, Clemente Medrado, José Braz, 
:úlvindo Coelho, Theodomiro Santiago. Augusto Viegas, J<1ão 
Beràldo, Arthur Bernardes Filho, Polyear-po Viotti, Car
neiro de Rezende,· Cbristiano Machado, Vieira Marques, José 
Bernardin-o, Matla Machado,. Bueno Brandão; TheotoniQ Mon
teiro de Barros, Barros Penteado, Cardoso de Mello Netto, 
Joaquim Sampaio Vida!, Cincinato Braga, castro Prado, 
Laerte Setubal, Alves Palma, Jorge Guedes, Felíx Ribas, 
Gomez F erraz, Miranda Junior, -Horaci-o Lafer, Fabio Aranha, 
José Cassio, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Corrêa da 
Costa, Arthur Jorge, Plinio Tour~nho, Arthur Santos, Octa
vio da Silveira, Paula Soares, José 1\luller , Din~z Juni{]r, Dor
vai Melchiades, -Ga.rlos Gomes de Oliveira, João Carlos, Ves
pucio de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Frede
rico Wolfenbutter, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Bar
ros Cassai, Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Aniz Bádra, Er~ 
mano Gomes, Francisco di Fiori, Antonio Carva!hal, Arthur 
da Rocha, Francisco Moura, Alberto Surek,. Damas OI"tiz, 
José do Patroeinio, Ricardino Prado, Martinho Prado, Ri
cardo Machado, Oliveira Coutinho, Alberto Alvares, Lima 
Teixeira, Ped-ro Rache, Cardoso . Ayres, Abelardo Marinho, 
Salgado: :.Filho,. Paulo Martins, Moraes Paiva,. Barreto Pinto . 
{134.) . 
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O Sr. Presidente - A lista de presença bccusa o com
parecimento de f34 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Domingos Vellaseo (Servindo de 2° Secretario) 
procede á leílura da Ac.ta da Sessão antecedente, :1 qual é, 
::;em observações, approvada. 

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

O Sr. Claro de Godoy · (Supplente, servindo de i• Secre
tario) procede á leitura do seguinte 

Teleg~:arnma ; 

2 

EXPEDIENTE 

De Victoria - 28, Maio .- ·Presidente Camara Depu
.ta<los _;_ Rio: 

~·orr,:a Publica capichaba intermedio Club Officiaes tráz 
Vo!;sencia expressão grande jubilo motivo "justa elevação 
presidencia Camara mesmo tempo renova ardoroso appello 
vara que projecto vinte quatro tenha prompfo andamento 
·tornando-se lei virá co !locar policias militares logar que lhe 
éompete face Constituicão. Saudacões· respeitosas. - Si-
dronilio Firmino, Capitão, Presidente. · 

- Inteirada • 

. De Bello Horizonte - 29, Maio - Presidente Garoara 
Deputados - Rio: · 

Agradeco sensibilizado gentileza participação contida te~ 
legramma com que Vossencia honrou-me 28 expirante: Devg 
dizer-lbe Forca Publica muito espera ainda receber hene
merita pessõa VosseiLc!a e demais illustres Deputados conhe
cedores verdadeiras necessidades leaes servidores bem publi
co que mourejam nesta corporacão. Atlenciosas s~udações. -
Coronet ·Alvino Meneze8, Chefe E. Maior. 

--- Inteirada. 

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

· Tem .. a palavra o Sr. Horacio Lafer, primeiro orador. 

a 
O Sr. lloracio Lafer - ,Sr. Presidente, antes de fazee

mos qualquer ~ommentario ou apreciaç_ão sobre as eiroum
stancias que . atormentam a nossa vida finánceira, convém 
talvez um ligeiro esboco dentro do qual ·-seja possivel consi
derar, preliminarmente, alguns elementos da. economia na
cional.· Aquellas circumstancias, insensíveis at6 ·aql!i a: to
dos os· remedios preconizados· 8 pastos em pratitia, .geraram 
uma verdadeira crise de corifianca, responsav.el pelo pessi
mismo aniquilao te que nos domina. Esse pessimismo nada 
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c.onstroe, porque representa um estado de espírito negati
vista, que esgota a sua capacidade de rea.ccão na lamuria 
e na critica, mas que se mostra sempre incapaz de acertar 
no remedio heroico, que é preciso empl'egar. 

Ora, quanto mais serias e difficeis são os obstaculos a 
vencer, em procura do exito de qualquer empresa, menos 
se~ pode admittir que alcançará o objectivo visado com a 
critica. pessimista, feita apenas para a censura · dos elos, 
mas sem nt'nhuma disposição de procural'-lhes as causas e 
muito menos de estuda1· o conjnncto de medidas para com
batel-as. 

Parece-nos, entretanto, que, antes de mais nada, deve
mos entrar na consideração dos phenomenos financeiros que 
constituem a longa theoria dos nossos insuccessos, na gestão 
fazendaria. <lo Thesouro, com o a)limo decidido de trium
pharmos. A victoria, em nenhum caso. mas neste princi
palmente, não ha de surgir senão como fructo da um tra
balho intenso, orientado e persistente. Mas tudo quanto se 
pretende fazer> em beneficio da situacão financeira do Paiz, 
que é má. terá que se basear nas suas condições economicas, 
que não são desanimadoras. 

Nenhum paiz ou povo passa a sua vida enconomico-fi
nanceir>a, por mais prospera e farta que seja ás vezes, liberto 
dos males e contratempos que constituem . as crises temero
sas, inevitaveis, como um p-henomeno da natureza, mas fe
lizmente t.ransitorias. O progresso não se faz fora dessas 
contingencias que são a lei de seu processo e a cvolucão, a 
grandeza, a forluna de uma Nação estão sujeitas ao rythmo 
em que o preço de um avanço é sempre marcado pelos ma
leficios de um retardamento ou até de um r>etrocesso. Pa
rece que a fatalidade, mesmo nos factos immensos e im
por-tantes da vida de um p-aiz, impelle sempre o homem para 
além um pouco dos limites que elle podia razoavelmente al
cançar. Da h i as perturbacões periodicas que obrigam a re
compor os elementos e refazer dobradamente o esforco para 
deante. Ti.!dO no mundo; disse um escriptor, é movimento de 
reacc_ão: - movimento no plano longitudinal para abreviar 
a-. coisas do futuro e reaccão consequente para reconduzir 
ao passado. Pesa, por isso, através dos seculos, na felicidade 
humana, o fantasma d'ls crises economicas. Inexoravel
mente, de tempos em tempos, a crise emergE' do seio ingenuo 
das conquistas que se afiguravam. estaveis, duradouras ou 
mesmo permanentes, gerando problemas que, por sua vez, 
parecem insoluveis, com uma configuração de catastrophe 
definitiva. 

O seguinte quadro mostra a eterna movimentação da 
1Jrosperidade material: 

:1690 - 1720 prosperidade. 
i 720 1730 crise . 
1730 - 1763 prosperidade. 
1763 - 1790 crise. 
1790 - 1815 prosperidade. 
1815 - 1845 crise. 
:1845 - 1873 prosperidade. 
1873 - 1895 crise. 
:1895 . .:._ :I.Q20 ·prosperidade. 
1920 - 1934 crise. 
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··Estudando-se, pois, a historia da economia. entre os 
povos, uma conclusão se impõe; talvez triste, mas não tene
brosa; as crises são fataes, inevitaveis ·mas periodiaas, pa;;;
sageiras e antecessoras de um surto de progresso ainda 
maior do que o que lhe precedeu. 

Explicai-as? Já Carlos Marx· dizia que nos dominios da 
Logica talvez fásse possivel mas não· no da Economia Poli
tica. A Logica applaudia o axioma da economia classica de 
que implicando cada offerta a procura, não podia haver 
superproducção. · 

A Ecõnomia Política mostra, entretanto, que a crise da 
1929 deriva da despropor.;ão exlra producção e a capaci
dade ·.de consumo. 

Emquanto uma sciencia. é rigida, silogistica, a outra é 
caprichosa, complexa, paradoxal. Affirmavam Ricardo, Say 
e Stuart Mil! que só quando as energias economicas fun-' 
ccionam livremente, fóra das perturbacões de influencias 
exteriores, havia saúde economica. 

O Owen, Sismondi, Malthus, Marx, trataram de mostrar 
que, precisamente naquelle regime, é que a crise se gerava'. 

O individualismo economico produziu a crise de i929, 
Mas o seu antídoto, dá razão a Wagemann quado observa 
"o principio do regime planificado da economia, grande que 
seja a sua perfeicão, não poderá garantir, por mínimo que 
s~ja, a estabilidade da economia. 

Só uma coisa .poderá alcançar com segurança: Se inter
viel' nos preços, as oscillações augmentarão a massa de pro
duccão e a cifra de vendas provocará um fracasso na , inver
são de grandes capitaes e uma pavorosa cont.raccão de ne
cessidades"'. O que concluir senão que as crises são o des
equilillrio. na hllrmonia de elementos etnographicos, natu.,. 
raes, geographicos, politicos, psycologicos, jurídicos, techni.,. 
oos que pairam acima da sciencia economica e das theorias 
b~~~? ' . . 

Phenomenos que se assemelham aos teluricos que na 
sua ine:xorabiiidaãe não depõem contr4 OiJ homens e nem 
nos devem desesperar do futuro da humanidade. 

Assim como os homen:; não puderam prever nem evi
tar todas as crises anteriores, esta tambem não poderia ser 
exc.epcão; como as outras a actual passará determinando um 
novo surto ascensional ·do progresso humano. · · 

.4. crise mundial e a producçã.o brasileira 

E' indubitavel que o mundo moderno é um systema 
quasi. perfeito de vasos communicantes. Dado o grão avan
jJado de solidari.edade economica, que entrelaça; na mesma 
cadeia de interesses mutuos, todos os povos contempcraneos, 
'as crises, quando explodem hoje em dia, não se limitam 
apenas ao ambito de um paiz ou ao territorio de um povo. 
Assumem aspectos uníversaes. · · 

Os seus destroços accumulam-se em todos os recantos 
do mundo. A doença ou a enfermidade que acomette não 
importa que paiz, transforma:se,. dest'arte, em uma ver
dadeira diathese, affligindo a humanidade inteira. · 

O Brasil, pois, não poderia escapar. aos ·effeitos desih
t~gradores do ·grande collapso economico, cuja· phase culmi
nante coincidiu com o "crack" da Bolsa àe Nova York, em 
1929. 
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.· Na~;ão, até aquelle period.o pelo menos, dependente da 
"economia de um unico producto e:xportavel", que era o 
café, sem capitaes accumulados, vivendo dos recursos do 
credito internacional, como poderia o Bl'asil eximir~se ao 
cotejo de malefícios, que se abateram sobre todo o mundo 
civilizado, ricocheteando sobre a nossa estructura cconomica? 

A crise agricola, attingindo o café, feriu-nos sensível
mente. 

Muito mais, no emtanto, os outros povos latino-ameri
canos, quasi que no mesmo nivel de civilização economica 
que o Brasil e ainda dependentes, para a sua subsistencia, 
da exportação de suas ma terias primas, ou . pro duetos ali
rnenticios, 

E' indubitavel que todos os paizes, tanto agrarios como 
industriaes, sa sentiram subitamente desarvorados, diante do 
aspecto fulminante da crise ultima. 

· Nos primeiros, a despeito das medidas especiaes de pro
teccão, a queda vertical dos preços para os seus productos, 
foi uma das consequencias immediatas da crise. O lavrador 
japonez, que explora a borracha, o cacau e outros produ
ctos tropicaes, o plantador de canna de assucar de Hawaii 
e de Cuba, os productores de leite dn Nova Zelandia e da 
Argentina, os plantadores de trigo do Canadá, da Australia 
c do Danubio, os "farmers" de algodão, de trigo e de fumo 
dos Estados Unidos, o "fellah" do Egypto e o .. ~olie" chi
nez, todos quantos vivem da labuta agrioola, enfrentaram, 

. desde iS29, um período verdadeiramente tragico, 110 que diz 
respeito ás suas formas basicas de actividade economiea. 

A diminuição do ;Joder acquisitivo das populações agrí
colas, devido ás difficuldades que tiveram de enfrentar, 
conjugada com a desorganização bancaria, o cáos financeiro, 
r. desapparecimento do factor confiança e o advento das 
economias nacionaes e dos blocos autarchicos, crearam para 
a producção agrícola mundial um "status" realmente ifficil. 

Sem possibilidades effectivas de collocação remunera
dora de seus productos de base nos mercados mundiaes, 
quasi todos os povos elaboradores de materias primas e de 
productos alimentícios viram, então, crescer assustadora
mente os st.ockS accumulados. Quasi todos tiveram de enca
I';lr uma situação de superproduccão agrícola, sem a com
pensação das valvulas de escoamento, que são os mercados 
de consumo. 

Em diversos casos, a producção agricola mundial, longe 
de restringir-se com a crise, · augmentou: O quadro que 
abaixo intercallo, organizado pela Sociedade das Nações, dá 
uma idéa nítida do que affirmo: 

Inàices àos grupos da producção mundial 

(Base: média annual de :1925~29-1.00) 

C~r~es; ................. . 
V1nno. , . ~ ••••... ; .. ,, . . : 
Café, chá e caoãu ...... ; .. ; ... 
Ma terias oleaginosas vegetaes. 
Borracha, ................... . 

1929 
1.0! 
108 
120 
107 
f32 

1930 
102 
94 
92 

100 
125 

1931 
98 
96 

106 
Ül5 
!2i 

· A' medida que a depressão se a.eeentuava, ·manifesta,;, 
va-se a accumulacão cada vez mais perigosa dos stàcks, como 
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poderá ·'vêr-se deste outro quadro, tambem confecciónado 
pela Sociedade das Nações: 

Stocks mundiaes de producto& agricolas importantes 

1.925-1931 
f929 i930 1931 

Agosto: 

Trigo, milhões de quintaes ....... 233 220 246 

Dezembro: 

Af:sucar, milhões de quintaes .•.•.. 57 71 87 

Março: 

Café, milhões de quinlaes ......... 9 Hi i7 

Dezembro: 

Algodão, milhões de fardos ....... 7.234 9.396 10.709 

.Marco: 

Borracha, milhões de toneladas 
metric:ls. . . .. . . ... ti • , ........ . 243 367 556 

A presen<:a de. stocks desse tamanho, quando a crise pro
duzia as suas maximas devastacões, indicava, pois, que o 
mundo estava deante de um desequilibrio, cada vez mais 
grave, entre a sua capacidade productiva e o seu poder de 
consumo. 

Quaes as· consequencias de tal situação, no rytbmo eco
.nomico e na vida dos povos cont.em;poraneos'! Os Estados, 
em ·face da conjunctura, inauguravam planos os mais varia
dos de auxilio e de proteccão aos productores. 

Os planos de valorizacâo da borràeha, do trigo, do as
su~ar, da sêda animal, do cacáu, coincidiram com esta época 
ãe tremendos escolhos ás nações productoras de artigos de 
base. Todos elles, no em tanto, falharam, c;leixando em suas 
pegadas passivos economicos e financeiros tremendos, que 
só. puderam ser enfrentados, por isso que as nações que os 
custearam eram sobretudo os povos europeus, isto é, os 
centros mundiaes ricos de capital, de recnrsos financeiros, 
de credito e de reslstencia economioa. 

O conjuncto de males ainda está viYo na . memoria de 
todo e qualquer individuo onpnz de comprehender a grande 
tragedia eeonomica de• nossa hora. Desequilihrio orçamen
tario, . milhões de "ohomeurs", inseguranc~ bancaria, insa
tisfação social, augmento vertiginoso da divida publica, di
minuü.;âo das rendas publlcas, difficuldades extremas de 
restauração·· economica, incerteza absoluta quanto ao dia de 
&-nanhã. Ainda hoje, os povos não se sentem com forças 
sufficientes afim de tentarem a volta ao .regime da liber
àade de commercio e a rearuma,(jão do. commeroio interna
cional. Appellam, como ultima taboa dê . salvação, para as 
eéonomias· fechadas; ·para os systeinas de autarchia., convi
ctos de .que .está. .. longe, muito .longe ainda,. um ret()rno pos
s~v.eL ã pr()speridade de outros periodos. · -
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O SR. HORACIO LAFER - Não posso responder pda 
maioria, mas acredito que ella esteja sinceramente empe
nhada em realizar o equilíbrio orcamentario. 

(J Sa. PINHElM r.HAGAS - Regosijo-me com a declara
cão de V. Ex. e com o apurte do eminente amigo e profes
sor Sr. Levi Carneiro. 

O SR. LAERTK SETimAL - Oxalá a mentalidade do nobl'e 
orador f'aca escola na maioria I 

O SR. HORACIO LAFER - Parece-me que a maioria. 
tem, toda ella, essa intenção, 

Sr. President", deante oa importancia do citaóo ar
tigo 183 tive a honra de fazer uma indicação pedindo á 
Commissão de Jn:ltica que fixasse a sua verdadeira inter~ 
pretacão. Manifestaram-a~ alguns membros ~quella Com
missão pela falt~ de competencia da Commissão. Não pode
mos concordar 1')010 esses votos. :fixar a interpretação de 
um artigo da constituição não é, de resto, determinar, com 
forca de lei, uma regra ou uma intelligencia doa caso,. Tal 
não poderia ser minha intenção, até porque não teria objeto 
fóra dos trabalhos da Camara, qualquer disposição de lei a 
respeito. E' certo, porém, que al:! Commissões da Garoara, 
como orgãos prepostos ao estudo dos assumptos sobre que 
tem a mesma de opinar, cumpre adoptar normas e precisar 
regras, sem o que o seu trabalho póde tomar uma feição 
tumultuaria. 

Para uso, prO!)rio, como orientadora de seus pai."ece
res e para direccão dos debates no plenario da Casa, as Com
missões sempre se attribuiram, pelo espírito do proprio re
gimento, a faculoode de dar interpretação a quaesquer pre
ceitos, sejam de feicão constitucional ou meramente de le
gildação ordinfl.ria. Se, por sua vez, ao poder que legisla 
fosse defeso tornar claro, numa interpretação authenticu, 
o pensamento expresso num texto de lei, se nada valeria o 
que se chama interpretacão authentica ou do autor, nem, 
por outro lado, esse poder conseguiria evoluir até a modi
ficação .do texto, acaso interpreta<! o. 

Devemos talvez admittir que a Camara, ~m sua fun
ccão ordinaria não possa fixar, por lei, determinado moào 
de enten&er um texto constitucional que interetise h direito:!! 
individuaes ou a :f'unccões 6e outros orgãos do poder ad
ministrativo. Não sómente, porém, póde, mas é de seu 
dever entender e interpretar -os preceitos constitucionaes 
que regulam a sua accão e que estabelecem as normas g~ 
raes de sua producção de leis ordinarias. 

Convém, além disso, considerar · que as Constituições 
apenas indicam e adoptam principias e firmam regras ge
raes. As legislaturas ord.inarias, entretanto, terão que dar 
desenvolvimento a esses princípios e· normas, fazendo-lhes a 
applicação pnttJCa.. };', de facto. a lei ordinaria que dá mo
vimento dos princípios constitunionaes. Ora. pnra o horr, 
desempenho dessa tarefa, forca é que interprete a forrr.~ 
em que foram elles expressos nos .textos da lei basica e pe
netre intelllgentemente o seu espirito . 

. . Este p0nt.o fixado. ~ pr~ciso reconhecer que uma certa 
confusão t.em presidido li applicacão do art. 1.83. Assim, 
opiniões !'urgiram dê crue a · autorização ao executivo de 
fazer operacões de credito, era a -attribuicão de recursos 
para custear ãespesas novas. 

O SR. P~\mo MARTINS - E~sa iutepret.acão é absurda. 
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No Brasil, no emtanto, que .aconteceu? 
E' innegavel crue, quando se manifestou a crise de {929, 

o Brasil enfrentou o período economíco talvez mais incerto 
de sua histeria. 

As valorizações caféeiras que se vinham succedendo, 
desde f906, culminaram na politica insensata da elevação 
nrbitraria dos · i)recos-ouro para o nosso "ouro vermelho", 
coincidindo com a presença dos stocks invendaveis mais alta 
d!l nossa evolução caféeira. O Brasil teve, porém, a fortuna 
de encarar de frente a incognita do café. Era a sua propria 
ClUID. que fra11uejava, de maneira que as medidas draconia
nuPJ postas em pratica pela Revolu!)ão foram medidas de ver
dudeirn. salvação publica. Procedendo á queima immediata 
de mtlnõe3 de saccas, dos cafés esterilizados nos Reguladores; 
tl confiando ao Conselho Nacional do Café a incurnbeneía im
rn.••dtll!3. de restabelecer o equilibrio estatístico de· nosso 
~lrinclpal alimento de vida economica, o Governo revolucio
nnr;o entreabriu as novas avenidas, por onde poderiam 
)):<acessar-se as diversas modalidades do trabalho de recupe
rncno de nossa saude ec:onomica. 

Nenhum paiz, á custa de seus proprios e minguados re
l'l!l'sos, sem o auxilio do credito ex~erno, conseguiu encarar 
tno rapidamente o collapso economico. como o BI·asil o fez 
rom o café. Sem tergiversações, sem titubeio algum, soube
mos adaptar novas directrizes, compatíveis com a situação 
crenda no mundo em geral e com as nossas coudições espe
cificns. De que o Brasil enveredou pela verdadeira trilha, 
dil-o melhor do que qualquer outro argumento, a relação 
nbaixo inclusa, referente ás nossas exportaç-ões caféeiras, 
nnt.cs e depois da crise de 1929. 

1925 
192(} • 
:1.927 
i928 
i929 

Consumo mundial do café brasileiro 

{Antes da crise) 

• •••••••••••••••• ~ ~ .............. o • -. . ............ ~ ..... - .. . ............. . . . . ~ ... - ................................. .. 
~ . ~ -- ............................. . 

Saccas 

13.287.000 
14.140.000 
i5.209.000 
14.455.000 
14.572.000 

No quinquennio irnrnediatamente antBrior á crise, o Bra
sil entregou ao consumo mundial, de accordo com as esta
t!slieas Laneuville, 71.663.000 de saccas. 

A quanto subiram, porém, as nossas entregas no quin
quennio posterior? 

1930 
1931 
2932 
t933 
i934 

(Depoís da crise) 

... . .......................................... . 
.. - ............................. ' .............. . 

........................................... ~ . 
... . ........................................ .. 
................................ -· ....... .. 

Saccas 

f5.058.000 
16.951.000 
13.991.000 
15.347.000 
15.214.000 

Nos ultimos cinco annos, o Brasil conseguiu entregar ao 
con5Umo de mundo 76.561.000, de saccas; isto é, quasi 
l5.000.000 de saccas a mais do que anteriormente. Estamos, 
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pois, diante de um phenomeno singnlar: emquanto, sob· a vi
gene ia da crise, todas as nações exportadoras de productos 
agrícolas viram tombar assustadoramente o seu volume phy
sico de produccão, o Brasil, pelo contrario, o augmentou, e 
de uma fórma que desafia toda e qualquer contestação. 

Sendo o café a mola central de nossas aotívidades, era 
dü se esperar que, afastados os maiores impecilhos que se 

. oppunham ao incremento de suas vendas no exterior e ao 
seu equilíbrio estatístico, no interior, a Nacão passasse a 
demonstrar indícios inconcussos de restabelecimento eco
nomico. Realmente, assim occorreu. Acredito não me divor
ciar da verdade, affirmando que o Brasil foi dos Povos con
temporaneos o que menos soffreu com 11. crise e o que mais 
depressa caminhou e continúa a caminhar, no sentido de seu 
progresso ascencional. Já em 1931 e 1932, quando as demais 
nacões arcavam ao peso da crise, vencíamos os pontos os 
mais baixos da depressão, iniciando o período de restaura
cão economica, que se vem processando ininterruptamente. 
Utilizo-me, a titulo de exemplifitlaCão, de diversas süries 
estatisticas. 

1929 
1930 
1931 
1932 

Va~or da producção agricota do .Brasil 

Colnntercio exterior 

(Toneladas) 

Contos 

7.410.004 
4.733.335 
5.707.956 
5.t01Í.766 

Importação E:tportação 

... . ... ~ .................. . 

1929 
193(l 
1931 
1932 
:!.933 
i934 (10 mezes) ................. . 

6.108.996 2.189.314 
4.881.379 2.273.588 
3.566.341 2.236:060 
3.333.152 1.632.265 
3.935.527 L910.77l.J 
3.343.026 •1.792.786 

i929 
1930 • 
193:1 
1932 
i933 

1929 • 
:1930 

. _i 93i 
i932 
_1933 

Commercío de Cabotat7em 

Movimento da Bolsa do Rio de Janeiro 

(Valor das transaccões} 

. ' •· • • 1 .. a .. • • • • • r • • • • • • o • • ~ • 1 • • • • • • • • • • ,. • 

. . . 
• OI .. • • • e • • • • -~ • •, • o e t <I ~- • • • • • • e • + I • • e .. r 

• I .~ • • • •• ~ • • • • • • • • • • _,. • + • • • r r • • • • • • t • • •. ~ 

Contos 

2.787.880 
2.058.446 
2.234.409 
2.346.731 
2 .551. i:!4 

Contos 

253.067 
206.622 
343.524 
314.·4.00 
32:1.864 
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Receitas Federaes 
Contos 

2.399.600 
1.677.952 
1. 752.665 
1.697.149 
z. ii1.098 

Podemos, assim, chegar á seguinte conclusão : a sahirla 
de todos os nossos productos cresce consideravelmente, d~· 
pendendo o seu valor ouro exclusivamente da situacão inter~ 
nacional. 

O SR. Pl:SHE!RO CHAGAS - Depende tão sómente da bó:1 
adminislracão interna do Paiz. 

O SR. HORACIO LAFER - Depende da capacidade 
acquisitiva dos outros povos. 

Permitto-me ainda trazer ao conhecimento da Gamara 
alguns outros dados elucidativos sobre o Estado de S . Paulo 
& o rythmo de sua mar cha par.a a acquisição de Eua saude 
economica, sobretudo nos ultimas annos. 

Producção industrial paulista 

:1929 - ...... .............. . ............ . . 
193-ü ...... . . .... ....... . . . .... ......... . 
1931 ...... . . .. .. . . . . ................ . 
i 932 . .... .•................. ... .... ......... 
i!J33 ........ ...... . . . ... . . . .. . ..... .. . . 

1929-30 . : .. 
1930-31 .. 
. 1931-32 .... 
1932-33 .. 

Producção agricolà 

Con tos 

2.369.000 
:1.897 . 000 
1.954 . 000 
1.945 .000 
2 .115.000 

Contos 

3 .335 .000 
:1.521.000 
1. 600.000 
2 . 044 . 000 

Commercio internacional pelo porto de Santos 

· Exportação .lmpor·lação 

1929 
1930 .. 
1931 
1932 .. 
1933 .. 
1934 (iO mezes) 

Contos 
2 .097. 459 . . .. 
!.428.183 ' .. 
1. 751.927 ·i · 
1.120.674 .. 
1.564.667 .. .. 
1.674 . 646 .. .. 

Contos 

1.407.491 
794 . 811 
696.377 
440.101 
876 . 000 
793.221 

Obras licenciadas pel,a Prefeitura da Capital· 

(Totaes annuaes) 
1929 ... •....... ... . ....... ... .. . . . .. ...... 
1930 ...... ... ..... .... ... ... . ....... .. . 
1931 ... . .. ... . .. .. . . . .. . ..... .. . . . .. ... ... . 
1932 ...... .. . .. .... .. . . .... . . . . .... .. . . . . 

. 1933 . .. -· .. ... . .. .... .... .. . .. ... ... ............. . 
1934 (Janeiro a julha) . . • . . . . . •••. . •.. . . .• •..... 

8.954 
.5 .616 
3.91'i 
3.282 
4 . 477 
3.592 
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Vagões carregados na São Paulo Railway, Paulista e Ara
raquara 

(Total annual) 

1929 .. . ................................ . 
1930 ............•.. . ....•.........•.. 
1931 ...... . ............... . .............. . 
1932 .............................. . 
1933 ....................................... . 
1934 (Janeiro a abril) ....................... . 

Fallencia.s dec1·etadas na Capital 

(Total annual) 

i. 026. 73-í 
816.124 
848.556 
761.301 
943.660 
304.394 

i929 ............................................. . ' 448 
.U5 
375 
128 
168 

1930 ............. . ........................ . 
1931 ........................................... .. 
1932 ........................•................ 
1933 ................................. .. ........ .. 
H.r34 (Janeiro a abril) ........................... . s 

Esses symptomas, denunciadores de uma nova seiva 
economica, vitalizando o organismo da Nacào, não enganam. 

Constituem o barometro seguro de que o Brasil se le
vanta rapidamente. 

A syncope economica que o assaltou não teve o con
dão de prostrar o seu corpo. 

Economicamente, somos a t<~rra da ausencia do desem
prego, da aclividade incessante das industrias e da lavoura., 
c lorrão onde ha escassez de bracos, a gleba do futuro. 

Reconhecem-no todos quantos nos têm visitado recente
mente. 

O contraste entre o Brasil que trabalha e avança e o;; 
paizes que não podem trabalhar e se petrificam !la adora
ção exclusivista do passado, sem perspectivas para o ama
nhã, serve apenas para proclamar que, entre. nós, não · ha 
margem para outro sentimento que não seja o do domínio 
amplo e irrestricto do optimismo e da confiança. 

Em contraposição á situacão economica, a das nusssas 
finanças se apresenta assustadora. 

A causa primeira se exprime indubitavelmente pelos 
continuas crescentes e maleficos udeficits"' que róem a nos
sa vida financeira. Sem equilíbrio orcamenlario não ha 
saude financeira e illusão será tentarmos qualquer restau
ração financeira, que não assen~ no alicerce ferreo do equi
líbrio orçamentario. Ou esta as~embléa o fará IJara 1935 ou 
continuaremos a construir na areia movediça. Hoje vou bos
quejar algumas idéas sobre o methodo que no"s parece ca
llaz de levar-nos a attingir este objectivo. 

O SR. PINHEIRo GHAGAS - Não basta. E' necessario 
que depois se neguem ao ~xecutivo os creditas que pedir. 

O SR. HORACIO LAFER- E' Justamente do que vou 
tratar. · " 

O regime da irrespnsabilidade vigente entre nós decor
re dó seguinte facto : 

O SR. PINHEIRo CaAGAS - O regime é de irresl}Onsabilida-
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O SR. HORA.ClO LAFER - O Poder Executivo tem 
attribuido a um comprehensivel liberalismo do Poder Legisla
tivo a votação de uma série de medidas que importam em 
despezas acima dos recurso.s do Thesouro; por sua vez criti
cas se levantam ao exC'esso de gastos por parte do proprio 
Executivo . 

O Sa. LAEB.TE SETUBAL - Logo, tem razão a mino-ria 
quando pede á maioria que não vote creditas extraordina
rios. Ainda ha pouco, levantamos a questão do credito para 
a viagem presidencial, sob o ponto de vista das despesas 
enormes que iria acarretar _ 

O SR. HORACIO LAFER- Esse ponto já foi respondido 
pelos "laeders". Estou fazendo um discurso eminentemen
te ecémomico-financeiro. 

Nas criticas reciprocas a que alludi as responsabilidades 
se mistur am se diluem e aos olhos do povo, o chaos se im~ 
planta no seu juizo imparcial. 

O l3R . JoÃo CLEOPHAS - As responsabilidades desses 
"deficits", e dos desequilíbrios que observamos até ba pou
co, recahem tão sómente sobre o período discricionario 
Esse regime condemnavel de "deficits" successivos, veiu des
se período, de um modo que não se diluem, ahi, essas respon
sabilidades. 

O SR. HOR..Ú:lO LAFER- Não ha duvida; sobre certos 
annos, a affirmacão de V. Ex_ é absolutamente exacta e eu 
a subscrevo . 

Pois bem, dentro da nossa Constituicão poderemos en
contrar, não só a maneira de precisar as responsabilidades 
como o verdadeiro methodo a ser seguido para evitar a cha
ga dos "deficits". Falo do art. 183 que precisa ser bem es
tudado e fixado. 

O SR. DANIEL DE CARvALHO - E para o caso do Exe
. cutivo .apresentar propostas orçamentarias com deficits de 

mais de quinhentos mil contos de réis, qual o remedio que 
ha na Constituição ? 

O SR. HORACIO LAFER -O remedio é a Camara es
tudar as propostas orcamentarias, resolver os córtes possí
veis e os augmentos de tributação necessarios _ 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - A quem compete, pela 
Constituição, a iniciativa dessas medidas· financeiras ? 

O SR . HORACIO LAFER - Ao Executivo, mas á Ca
mara cabe dar a ultima palavra. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- A responsabilidade po
litico-funccional é do Executivo. 

O SR. LEVI CARNEIRO - A iniciativa doa despesa é cou
fer ida ao Executivo, no presuppcsto de que el!e, menos do 
que a Camara, tenha a tendencir. de augmental-a. Mas, se 
elle não souber usar dessa iniciativa adequadamente, em 
correspondencia aos interesses nacionaes, o dever da Ca
mara será c:orrigil-o. 

O SR. HORACIO LAFER - Corrigir e fiscalizar. Náo 
sei como dividir e separar as responsabilidades. 

0 Sa:. PINHEIRO CHAGAS - Folgarei em ver . COIJJO, 
amanhã ou depois, quando aqui venham projectos de lei an
torizando abertura de creditas, procede a maioria. 
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O ~.!\ HORACIO LA.b'Eft - Realmente, a redacc;:ão tal
ve2. um pou~.o ambig11a do preceito constitucronal está IJOS
sibilitanrio todas es1:sas interpretações. 

O Stt. LAERTF: SETUBAL - A r edacçâo do proceito con
stitucional é clara; a interpretação é que está sendo ambí
gua. O art. 1 !13 estabelece taxativamente que nenhum en
cargo se creará ao Thesouro sem a especificação de re
curso& sufítcientes para o custear . 

O SR. HORACIO LAF.ER - Por outro lado sustentam 
que necessario se faz distinguir entre encargos novos e ,iá 
existentes. Parece-me que o mais razoavel seria a elabo
ração· de uma lei especial esclarecedora da app!icação do 
artigo 183. qce attingisse plenamente os dois objectivos do 
artigo - 'apurar as responsabilidades e evit.ar o liberalis
mo de serem creadas despezas novas sem attender ás pos
sibilidades do Thesouro . 

. Já declarei que reputava francamente preferível o re
gune inglez pelo qual sómente o Executivo póde propôr 
augmentos de despesas . Neste regime a responsabilidaci~ 
está perfeitamente definida: os resultados orçamentarios 
são o castigo ou o premio do poder executivo que delimita 
os gastos e os novos encargos a serem pedidos. Entr~ nós. 
porém, preferiu-se um systema pelo qual, se um encargo 
novo · só póde ser creado pelo voto do Legislativo, a pt\J
posta dessa despesa nova tanto pódB partir do Executivo 
como do Legislativo. 

O SR. JosÉ AuGUSTo - Nesse capitulo, V. Ex. não 
tenha medo do Poder Legislativo. Só tenha medo <lo Exe
cutivo do Brasil. O Legislativo nunca augmentou despesa: 
quem augmenta é, exclusivamente, o Poder Executivo. 

O SR. HORACIO LAFER - Sinto manifestar opinião 
contraria. 

Tenho tanto ou mais medo do liberalismo, comprehen~ 
sivel e verificado em todos os povos, do Poder Legislativo 
do que propriamente do Executivo. 

O Sa. JoÃo CLEOPHAS - V. E:x:., na Commissão dtl 
Diplomacia, concordou em crear serviços para a Secretaria. 

O SR. HOR..o\CIO LAFER - Responderei a. esse aparte 
em occasião opportuna, quando discutírmos o projectú que 
apresentei, e V. Ex. verá que o augmento de despesa é 
insignificante. 

O SR. JoÃo CLBOPHAS - Augmento de 10 mil contru ê 
insignificante?! 

O SR. HORACIO LAFER - Se me permitte, tratarei 
desse assumpto nc momento opportuno. 

O Sa. BIAs FoRTES - A verdade é que, quando o Po~ 
der Executivo, por força da lei, tem obtigação da iniciativa, 
envia ao Congreso mensagens que não explicam cousa al
guma. O Congresso dá o auginenfo e, no dia seguinte, a 
l'esponsabilidade r ecáe· sobre elle. Esta a verdade .. 

O SR. HORACIO LAFER: - Sr. Presi<ient.e; voU: conti.:. 
nuar exclusivamente dentro· das considerações de natureza 
economico~ financeira. 
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O Sa. BIAs FORTES - Aliás, o discurso de V. Ex. está 
interessantis!limo. 

O SR. HORACIO LAFER -Muito agradecido a V. E:!:. 
Argumentam alguns que a obrigação da determinar 

nova;:; fontes de receita poderia paralysar a administracão 
colhida por uma calamiaade publica ou necessidade impe
riosa. 

A solucão poder-se-á encontrar em um systema pelo 
qual, caso a iniciativa de despesas fosse do Executivo, par7 
mittído seria attribuir-lhe a receita de uma operação de 
cretl:t.o; caso. porém, a imc1ativa 'tosse do Legislativo seria 
obrigatorio augmentar a receita em proporção das nova1. 
despesas. 

Assim não s-e cantravirá. o principio da univei'salidad'
dfJs impostos. 

De facto, quando a Constituicão. no seu artigo i83 de~ 
tel'minou que nenhum encargo seja creado ao Thesouro 
sem attribuicão de recursos ~>Ufficientes para lhe custea:::
as despesas, não illudiu aquelle principio e sim deu-lhe o 
rnovim~nto legal, necessario á sua applicacão. Precis:i
mtmle pa.l'a se subordinar r•o pl'eceito da universalidade, o 
dispositivo constitucional estabeleceu que os novos recursos 
apontados, como fonte d~ renda ou receita, sejam attribui
dos ao Thesouro, augmenl.ando-lbe os meios para que pos:sa 
cusiear a nova despesa. Não se .diz nem era possivel di
zel-o, que a nova renda seja destinada exclu.sivamente, a 
despe!;a tambem creada. Não. O que convêm compl.'ehender 
tlaramente é que tal accrescimo de renda seja incorporado 
uos recursos normaes e orcamentarios· do Thesouro, com o 
fim de assegurar, pelo augmento de sua receita, a aggra
vação da despesa. O objectivo do artigo 183 não é, pois, 
unicamente, indicar, para a despesa accrescida, o recurso 
especificado ou, antes, a verba orçamentaria ou extra-orca
mentaria, afim de custeai-a. E', ante~ de tudo, attribuir 
no"m; elementos peeuniarios ao Thesouro. 

O SR. DINIZ JUNIOR. - E' preciso que na Receita se en
contre o correspondent-e á despesa creada. 

O SR. HORACIO. LAFER - Ghan::.o a attenção :vara o 
seguin~ facto: ficará afastada, &'3sim, uma vez approvado 
este principio pela Camar-a, a interpretação de que a autori
zação para contrahir empresti.mos, ~ .. 

O SR. BtAs FoRTES - Resolve o problema. 

O SR. HORACIO LAFER - • . . r-a;..olve o probl•~roa. O 
Poder Legislativo, quando votar uma despesa nova, cogita
rá do augmento da receita. 

o SR. BrAS FoRTES - Está certo. Eisa a boa orientação. 
0 SR. CARNEIRO DE REZENDE- V. Ex. apresenta um pro

jecto de lei, no sentido de inierpl'e~ar o art. 183 da Consti-
tuição? · 

O SR. HORACIO LA.FER - Exactamente.._ 
O sR. CARNEIRO l)E REZENDE - Está direito. A~ompa

nha. pois, o nEb-so ponto de vista. 
O SR. ALoE SAMPAio -'- Concordo, de modo geral, .:JOm as 

consideraçõ_es de V. Ex.; lembro, entretanto, que ha: r.l."edi-
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ios supplementares QUe não podem exigir opcracões de era-
ditos, nem rc~eita no'Va. . 

O Sa. BrAs FoRl'EB ....;.. Isso é outra · cousil. 

O . Sn. AI..oE SAMPAio - Não é outra cousa, como ob:.. 
serva ·o nobre Deputado Bias ~,artes, porque h a Cl'~ditos 
que sã9 Ul!,la antecip~~ão da receita. Quando a verba orca
mentaria nao é suffimente para um lilervico ~ons~antl3 do ~r .. 
~atne~to, tere.:nos·_uma supplementação, por meio de credito; 
para 1sto cre1o nao haver necessidade de receita nova, por
·que a lei orcamentaria é de previsão 
. . . O SR. .HORACIO LAFER. - O nobre Deputado terá a 
bondade de ouvir o resto. · 

Ná conformidade das consi.deraçõcs expendidas, venho 
'otfereçet á deliberucão da Camnra, um projecto de lei que 
·oriente a accão de Legislativo segundo o espirito do P:re
·ceito que dictou. a Constituição no seu ttrtigo 183. 

O projooto é o seguinte : . 

Art, :1.0 Nenhum projecto de lei, de iniciativa do Poder 
Legisl.!!tivo, creando de.>pesa, serâ votado em 3n. discussão, 
som que o mesmo contenha ' disposição augmentando a re
ceita geral do paiz pl'uporcionalmente á despesa nova. 

Paragrapho unico. Quando a iniciativa do projecto fvr 
do Podf!r Executivo, a Camara poderá votal-o em ui'ima 
discuc:$âo; me51Jlo sem disposição taxat1va creando. receita 
autot·izando o Executivo a realizar operaeões de credito para 
eustear .a, des!)esa. · · 

Art. 2.0 Revogam....;e as disposições em contrario. 

Sr . !>residente, se este regime fór ad13pl.ado ontre nós, 
a .responsabilidade dos d~sequilibrios orcam•mtarios será, 
exclusivamente, do Poder Executivo e os resultados annuaes 
serão o premie ou castigo dos bons '3 ti!.ls m:ios governos~ 

Estas considerações, meus senhores, que tomei a liber
dade de fazer e o projecto de Iei que apresentei, visam, por
tanto, os doís objectivos a que· acima me referi: definir as 
responsabilidadeS 6 evitar 0 COIDpl'ehenS!V"li liberalismo de
'monstrado em todos os . paizes, por parte do Poder Legis-
lativo. ·. 

· Tenbo a cert.eza de que esta Assembléa votará um orca
menta· absolutamente equilibrado para ·3 cxeL·cicio de 1936. 

O Sa. Bu.s FoRTES - V. Ex·. se recorda do · ultimo 
· projecto apresentado pelo Sr. Henrique Dodsworth '! 

O SR. HORACIO LAFER- É' muito .int~re!>sante. Dou 
apoio a esse projecto com todo o meu entbusiaslrio . 

• _ O SR. BIAS FoRTES - E' o controle absoluto. 
-~ 

O Sa. JoSE' BERNARDINO -A mim me parece que o tex. 
to constitucional é perfeito. Usando a expressão "recursos", 
e~le quiz exacta.metite prover a respeito da receita, · nos ca
sos em· que ha neces..qidade de operacões de credito, e nos em 
que ha despesas que n!io podem ser feitas P•)í' conta da re
ceita, como por exemplo w; que. -augmentam o patrimonio. 
Póde 6 Governo ádqoirir riavios por verba orçamentaria ? 
Só ·os póde adquirir por meio de operaçõP..s d~ ct-edito . O 

C. D. - VOLUME IV - 1935. 2 
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orador poderia accrescentar não se admittirent operações de 
credito para despesas de caracter permanente. 

O SR. HORACIO LAFER- Não ha duvida. O accreaci
mo seria muito interessante. 

Tive a honra de manifestar o meu grande optimismo 
sobre a situação economica do BrasiL 1\lanifestei o meu 
menor optirnismo sobre nossa situação financeira, mas ncho 
qu~ sE> partirmo!!. da base, que é o equihbrio orçamentario, a 
restauração financeira entre nós se fará. sem grandes diffi
culdades,. principalmente se tivermos uma appliL:ação t.ffe
ctiva, seria. energica do artigo 183, devidamente interpre
tado. Assim, t~remos removido as causas mais ponderaveis 
dos deficits que têm roido a nossa situac:i" financeira. 

E' com essa esperança que desço da tribuna. certo de 
que no anil() de i 936, com orçamentos sabiamente elabora
dos, com providencias que não permittam, no deeorrcr do 
exercicio financeiro, despesas novas sem :1 .:reação de fon
tes de ~ita correspondentes, chegaremos ao equilibrio de
sejado, podendo, desta tribuna, affirmar ao ~ovo Brasileiro, 
que, se a nossa situação economica é ·promisscr.~. tamb:~m o 
é ts financeira. (Muito bem. muito ;em. Palmas. O orador 
é cumprimentado.) 

4 

O Sr. Botto de Menezes (Pela O'l'àem) - Sr. Presi
dente, venho, por intermedio da tribuna da Camara. fazer 
um appello ao eminente titular da Agricultura, Sr. Odilon 
Braga. 

Trata-se, Sr. Presidente, de reclamação a mais justa 
possivel. 

O pessoal mensalista, operariado e assalariado do Pa
tronato Vida! de Negreiros, do Municipio de Bananeira~, de 
minha terra, até agora Dão conseguiu a assignatura do con
tract.o respectivo, unicamente porque isso depende de uma 
simples providencia: a apposição do nome de S. Ex . nesse 
mesmo contracto. 

Este facto difficulta a situação do patronato Viàal de 
Negreiros ou Aprendizado ·Agrícola da Parabyba, trazendo 
embaraços ã vida e accão do!? empregados que · já não podem 
dlspôi' de recursos imprescindíveis á sua manutent;ão e sub
sistencia. 

De lá recebi, Sr. Presidente, uma carta cujos termos 
definem prMisamente a situação de an·gustia daquelles di
gno~ serventuarios. 

Diz a missiva : 

.. Peço-lhe a fineza de pleileat· a assignalura do 
contracto do pessoal mensalista,' diarista e ·assalariado 
do Aprendizado ·Agrieola de Parabyba com séde no 
munieipio de Bananeiras, do nosso caro Estado, que, 
ha quasi ~:eis mezes, está sem receber . dinheiro. po:: 
falta da assignatura do. Ministro. Na Republica Ve
lha, ·este contl'acto era assignado até o mez de marcc.. 
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o mais tardar. e nesta Republica que chamam Nova, 
estes pobres funccionarios estão ha seis mezes com
prando fiado nas bodegas, que já não lhes querem 
mais vender ... 

Accrescenta o mi s&ivista: "Pobre Paiz !" 

Assim, Sr. Presidente, quero, da tribuna da Cama1·a, 
que é nossa tribuna, impetrar ao Sr. Ministro da Agricul
tura em cujo amor e patriotismo confio, a assignatura brevt> 

· do contracto dos mensalistas e assalariados do Patronato 
_ Vidal de Negreiros. de Bananeiras, ou seja do Aprendi7.ado 
Agrícola do meu Estado. 

E' medida de justiça, e, sobretudo, medida de huma
nidade. 

5 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa um requeri
mento que vae ser lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão, o se-
ttuinte 

1\EQUERIMENTO 

N. 18 _: 1935 

Exmn. Sr. Presidente da Camara dos DeputadO!;. 

Requeiro que J>Or intermedio da m2sa. sejam solicitada~ 
ao Sr. Ministro da Fazenda, as seguintes informações: 

1) Se o Governo tem conhecimento do projecto e pro
posta Souza Pitanga, que visa resolver o problema da Mari
nha Mercante atravez do Lloyd Brasileiro como empres:l. 
official de navegação e consequente organizacão de peque
nas indu~:trias siderurgieas e de construe~-ões navaes no 
Brasil. 

2) No caso affirmahvo, se esse plano economico tem o 
. apoio financeiro de industriaes americanos. tendo á frente 
a American World Traders Incorporated. 

3) Se ainda no caso affirmativo do item anterior, o pro. 
jecto Souza Pitanga, e respectivo financiamento para su:>. 

· execução, foram submettidos á apreciação dos technieos do 
· góverno e quaes os pareceres formulados. 

4) Se favoraveis o>~ pareceres,· quaes as razões que im
pedem ao governo de dar o seu apoio moral a esse elevado 
emprehend imento. 

5) Satisfeito o item 1. em que data foi remettido ao 
Governo o plano Souza. Pitanga e as condições de seu finan
ciamento por industriae~ americanos. 

Sala dtls Sessões, 29 de Maio do :1935. - Plinio Tou
rinh.o 

Encerrada a discUEsão e adiada a vota~ão. 
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O Sr. President-e -..; Está finda a hora destinada ao Ex
pediente. 

Váe-se passar á Ordem do· Dia. (Pausa. ) 

.6 
· Comparecem mais os Srs. : 
. Euvaldi Lodi, Caldeira de Alvarenga, Edmar Carvalh!J, 

Mario Ch'ermont, Deodoro de Mendonça, Fenelon Perdigão, 
Hugo Napoleão, Pires de Gayoso, Freire de Andrade, 'Val
demar. Falcão, Democrito Rochà, Pedro Firmeza, _ Figuei-redu 
Rodrigues, José Augusto, Gratuliano Brito, HerectíanQo . ~<;
naide, João Cleophas, Rego Barros, Osorio Borba, Arnaldo 
-Bastos, Adolpho Celso, Mario Domingues, Arthur Cavalcan
ti, Alde Sampaio, Oswaldo Lima, Humberto Moura, Severino 
Mat·iz, Mello Machado, Izidro de Vasconcellos, Melcbisedec 
Monte, Manoel Novaes, Clemente Mariani, Pedro Lago, Luiz 
Vianna Filho, Magalhães Netto, Wanderley Pinho, Pedro 
Calmon, Arthur Neiva, Raphael Cincorá, E-dgar-d Sanches, 
Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Candido Pessôa, , Henrique 
Lage, Sampaio Corrêa, Levi· Carneiro, Eduardo Duvivier, 
Acurcio Torres, Cesar Tinoco, Nilo Alvarenga, Lemgruber 
-Filho, Carlos Luz, Noraldino Lima, Martins Soares, 1\.j.elio 
Maciel, Daniel de Carvalho, Negr~o de Lima, José Aaroim, 
Celso Machado, Anthero Botelho, Delpbim Moreira, Snnlos 
Filho, Carlota de Queiroz, Moraes Andrade, Macedo Bitten
court, Bias Bueno, Hyppolíto do Rego, Meira Junior, Jairo 
Franco, Francisco Pereira, Baptista Lusardo, Annes Dinc, 
João Simplicio, Raul Bittencourt, Dario Crespo-, Eurico Ri
beiro; Abel dos Santcs, Pedro Jorge, Abilio de Assis, Silv1 
Costa, . Martins e Silva, Ferreira Lima, Gastão de Brito, Vi

. cente Galliez, Leoncio Araujó, Franca ·Filho, Mo-acyr Barbo
sa. Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Vicente Gouveia, Sylvio 
Leitão, Tbompson Flores. (89. )_ 

. -Deixam de comparecer os Srs.: 
Agenor Rabello-, Café Filho, Lino Machado, Plínio Pom~ 

· peu, Fernandes Tavora, Olavo Oliveira-, José de Borba, Sa
. muel Duarte, Motta Lima, Orlando Araujo, Sampaio Costa, 
Lauro Passos, Prisco Paraíso, Pinto Dantas, Arnold Silva, 
.Arlindo Leoni, Attila Amaral, Jah· To-var, Francisco Goncal
ves, _Julio de Ntwaes João Guimarães, Bento ·costa, Herm~t~ 
Silva, Lontra Costa, Artbur- · Bernardes, Pedro Aleixo, Jusce
lino Kubitschek, Furtado de Menezes, José Alkmim, ·João 

-Penido, Simão da · Cunha, Rezende T.ostes, João Henrique, 
.Jacques Montandon~ - .Abreu Sodré, Paulo Nogueira,. Pereira 

·-Lima, Waldemar Fe~:"reira, Oscar StevensQn, Vergueiro Ce
sar-, Gama Cerqueira, Teixeira. .-Pinto, Robertó Moreira, \u
!'e}jano Leite, Justo de. Mo-raes, T'r1go a e Loure1ro, R.upp 

·Junior, Abelardo Luz, Pedro· Vergara, João Neves, Sebastião 
Dorilingues, ·Adalberto Camargo, Chrysostomo -de Oliveira, 
Vieira Macedo, Paulo Assumpção, Roberto · Simo-nsen, Gastão 
Viçtigal, Ba~ta . _Nev~ . (77 .) 

ORDEM · DO DIA 

. -.. . D.iseussjío . uniea do . projept_o n. 135, de 1935, 
retlt{/Ó1"anáO para O e:r:e'T'Cicio de . 1935, o saldo do 
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credito especial de ,250. 000 :000$000, aberto pelo 
decreto n. 23.298, de 1933, com parecer da Com
miss.ão de }'inanças e Orçament~J, rejeítando o 
par:agrapho u~ic.o, vetado pelo Sr. Presidentr. da 
Republica. · 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo
tação, na forma do Regimento. · 

aa. discussão do projecto n. 74-.4 , de i935, 
dispondo sobre o pagamenta de au~lios devido8 
á Santa Casa de Misericordia no Rio de Janeiro 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto . 

Ha sobre a mesa uma emenda que vae ser lida. 

E' lida, apoiada e enviada á Commissão de 
Finanças e Orçamento a seguinte 

EMENDA AO PI\OJECTO N . 7 4-A, DE 1935 

( 3~ discussão) 

Redija=-se,_ assim, o art. i 0 : 

"E' o Governo autorizado a pagar. por conta do saldo 
da extincta Caixa de Subvenções, em deposito no Thesouro 
Nacional, a importancia õe setecentos e sessenta contos de 
réis (760 :000$000), de auxilias devidos á Santa Casa de Mi
sericordia, até 3i de Dezembro de i933, pagamento esse que 
só será' requisitado ao Ministerio da Fazenda, depois de flr
miuio aceordo entre a referida instituição e o Minislerio 
da Educação e Saude Publica~., 

Sala das Sessões, em 30 de Maio de 1935. - Edmundo 
Barreto Pinto. 

Justi{icaçâu 

O substitutivo (ja Commissão de Finanças, não esclarece 
o· periodo a que se referem os atixilios. 

· Pela leitura do parecer, sou levado a crêr que é até 3i 
de Dezemhro de f933, porque a Caixa. de Subvenções foi ex
tinct.a em 31 de Março de 1934, nãzy devendo applicar-se o 
saldo ·em exercício posterior, de vez. que, em f934, houve 
dotação orçamentaria para pagamento de auxílios aos es
tabelecimentos õe assistencia a enfermos. 

Vê-se, pela . inform~ official, transcript.a no parecer 
que ó governo reconhece a divida de 920:000$000. Em con
sequencia de ~um entendimento", houve uma reducção doe 
160 :000$1JOO. Mas, como está redigido o art. 1°, podem 
surgir duvidas futuras. · . 
. Dahi a neoessiQade de se deixar bem claro que o paga
mento só será requisitado, após o aeeordo que 5erá firmado 
na competente Secretaria õe Estado e publicado no orgão 
official. . . ' 

Sala das Sessões, em 30 de Maio de i935. - Edmuríde 
Barreto Pinto . 

Encerrada a discussã·l, ficando adiada a vo
tação até que a referida Commissão dê parecer 
sobre a emenda off~recitJa • 
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ga dise1f.Sséio do projec:o n. 29, de 1935 (iS. 

leg~tatura). estabelecendci normas para () provi
mento dO$ o(ficio$ de tabelliães de. notas. 

Encerrada a discussão, ficando adiada n vo
t.acão na fórma do Regimento. 

9 

2a. discussão do projec:to n.. HO-A, de 1935, 
dispondo sobre o aluguel de prop1•ifu nacinnaea, 
pelos funccionanos pubUcos, cmn·· eu1istitativo d4 
Commissão de Finanças '! Or-.;amento • 

. O S-r. Presidente - fia. sobre a mesa o seguinte 

aEQuERrMkNTo 

Requeiro a remessa do projecto n .· HO-A á Com missão 
do Estatuto dos Funecionarios Public:ls, :;.~m prejujzo da 
disc.ussão. 

Sala. das Sessões, em 30 de ·Maio de f935. - Edmufldo 
Barreto Pinto. 

O Sr. Levi Cal'D.eiro - Sr. Presidente, ainda ha pouco, 
maioria e minoria nos accordámos, ante a necessidade ·de
uma attitude energica; na restricção das. despesas· publicas, 
com o ·intuito dê- conseguir · o equilibrio orçamentario; · 

· Pois bezn, está passando pela Carnara projecto cUjo al
cance nitig~em seguramente . aqui eonhece e· qJle · e !lvolve f~t
vor desmedido em beneficio de funccil)narics irnpontuaes no 
pagamento . . <J.e. ahiguel de. pt·edios 13m nue . rasidh:am ou re
sidem. · • . · · · 

Nao se oompreb.ende · que.- funccionarios que resi,jh•am 
ou residem em predios do Patrimomo Nacíanal e não paga
raro opportunament.a · os alugueis devidos recebam o favor 
c.onsignado no proj~eto· .. A· legislação ordinai'ia estabelece, 
nesse~ caso:;, para todos os tocatario..s. o deSIJejo irn.roedtato. 

Aos. serventuaríos que occupam predios do Patrimonio 
Na~ional e foram· :retnisso.s ou itnpontQaes no· pagament!l dos 
aJugueis, - e não sabemo~- quaes foram., nem a · quanto 
montam os. del>itos·- iremos galardoar.,com·uma form'i -ex
trsordínarja lle indemni.za.cão, a longo- prazo, ' se!il iurGS a 
sem a devida éompensaçiio á F~enda' Publica. ' 

E' par~f·isso que- chamo a attenoão da Ca.mara. 
O si\ . .BARJiETo PlN"to ·.....:..:.V •. EX. não gosta de apsrt.'Js 
o SR. LEVI CAIU·rJÚRo - Ao ecnt~io·. . .. 

·o .s~. :BAR.Rltto PINTo ..:_:Em tod0.casq. perrn!tta-m3 in~ 
terroro'()er. o nobre. collega, jüstam~te por. notar a .cir~llm-: 
stancia paJ:a. . a qual v. Ex'. está chamando a atteriQâ(t :d<s. ca·
mara. Apresentei requerimento no 5·!!ltido da remc;:;:;a do 
-projeeío á Cmmnissão do :Estatuto dos Funccionarios Pu
blicos, de que faço parte e onde a. objecção de \". Ex. s1rá 
certamente a~Lendida. . - . 

·;o. sR. LEVI CARNEIRO - Creio Qtte' não é caso de se · 
onvir a ComJlliSsã.o do' 'Estátuto do Funccionali-smo. 
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O SR. BARRETO PINTo - V. Ex.· já teve opporb.i'nida·JóJ. de 
votar requerimento detrminando que todas as materias re
ferentAs ao funccionalismo publico, mesmo independente do 
Estatuto, fossem suhmettidas á audiencia da referida Com
missão. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Não vejo motivo para au
diencia de&3a Coamussão no caso presente, de vez que se 
trata de medida occasional, a menos. que se preteOdl in:
~erir no Estatuto dos Funccionaríos qualquer coisa desse 
genero. 

O SR. :&\~mETo PINTo - Não haverá tal inseroão. 
O SR. LEVI CARNEIRO - Meu voto. Sr. Presidl'nté. 

immediato e terminante, é pela rejeição do projecto. (Muito 
bem.)· · 

Em seguida, é encerrada a discussã'J do pro
jecto n. 140-A, de i935; ficando adiada a volacão, 
na forma do Regimento. 

10 

za. discussão do projer;'() :n. 33, de 193:>, ( 1 a 
legislatura) determinando que os pedidos de aber
tura de creditos sejam encaminhados ao Poder 
Legislativo por exclusivo intermedio do Minis .. 
terio ria Fazenda; 

Encerrada a discussão aos artigos 1° e 2°, 
ficando adiada a votação, na forma do Regimento_. 

ia discussão do projeclo n. !79-A, de 193~, 
altera:ndo a idade para a matricula dos capitães 
combatentes do Exercito, na Escola de Estado 
Maior; com parecer tavoravel da Cori'l1nissão de 
Segu~ça; · 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo
tação, na forma do Regimento. 

11' 

Discussão unica do parecer n. 62, de :1.935, 
approvando o a c to do Tribunal de Contas, que re
cusou r_egistro ao accordo celebrado entre a De
~efiacid F'íscat do Thesou:-o Jracional, no Est.ado rie 
· Sergipê_, e a lntendencia de Itaporanga; 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo
tação, na forma· do Regimento. 

Discussão unica d.o parecer n. G3, de· ·t935, 
approvcmdo o tictn do Tribunal de Contas, que 
rec7tSou . registro ao ctmtracto celebrado pela Com.
missão Central de Compras · com. a Casa .Jfl._ 
hner. S. A. 

EncePrada a discussão, ficando adiada n vo-
tação, na forma do ·Regimento·. · 

o ·Sr. Presidente - Communico · aos Srs; Deputados 
Que amanhã haverá votações. 
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···- · Yot1 ·levantar a sessão, design~ndo·:_para. "'·-de ·amanhã, 
..u· ; se81}i nte 

-: . ~ · . iz 
ORDEM DO ~IA 

-~'- ' ,Vutacão do · proJecto n. 1 s,. de ·t 935 {1 • · legislatura). 
,Providenciando sobre a entrega ·das importaneias destin·a
das a ajudas de éusto e subsidias, bem como da verba ma
terial aos direelores gerat>s das Secretarias da Camara dos 
Deputados e do · Senado Federal, e das verbas de material á 
Mordomia do Palaoio. da Presidencia, e Secretarias da Côrte 
~úprema e TribUnal de Contas; com parecer sobre as emen
das e substitutivo da Comaiissão ao projecto e emendas 
(3• dÜCUIBáo); . . 

· . Votação do ·projecto n. U3-C, . de t935, mudando a de
nominação do Servíco de . Dermatologia e Syphilígraphia e 
dá outras providencias; com parecer da Commissão de 
Saude Publica, rejeitando a ·disposição do art. t•, vetada 
pelo Sr. Presidente da Republíca (discussão u.nica ); 

.. · Vot.acão· do. projeclo n~ :29. de t 935 ( 1_a legisla turaJ, 
enabele.:endo normas. para: o provimento dos offieios de 
LalJelliãe~ de notas (preocedend~ a . votaçãQ um requerimento 
do SI'. Barreto Pinto) (3" dísc1Usã0); . . · 

· .-~ ' Votação do projecto n. 140-i\, de 1~35, 'dispondo sobre o aluguel de proprios nacionaes, pelos funecicinarios pu
blicas, com substitutivo tia Commissão de Finanças e Or-
~m.ento (2" discús•ão); . · · 

'votação do projecto n . 33, de 1935 (1• 'legislatura), de
terminando que os pedidos de aberttíra de creditos sejam 
eneaminhados ao ;r>oder Legislativo por exclusivo intermedio 
·ao Ministerio da Fazenda · (26 discu1s~); ··· ·. 

Votação do projeeto n. -{79-A; de i935, alterando a 
idade para a mat!'icula dos capitães combatentes do Exer
cito, na Escola de Estado Maior; eom pareceor favoravel da 
Commissão. de Segrirança ( t•, 'tliscursáo r; · 
-.' votação do parecer n .. 62, de 1935, .approyando o acto 
do Trih'unat ãe ÇOntaS. que recuso~ -régjsf~í!- '.âo aceordo 
celebrado entre ·a, Delegacia Fiscai dQ Thesouro Nacional, no 
Estado -de Se1'gípe, e a Intendeneia. de Uaporanga; (discuuão 
unica); · · · · 

·votação do parecer n. 63, de_ 1935, -approvando o aeto 
do Tribunal de Contas, ·. que I'eCllsou t'egistro ·ao contracto 
eelebrado pela Cómmissão · Central ··dê Compras co;n a Casa 
t.®ner; S. A. (disct:ntfo ?.mica); · '- · · · · . ·. 

. . Votação do . requerimento . n. _ 18.- de. 1935 (1" legisia
tura) , do Sr . Plinio . Tourinho, àe. . informações sobre um 
projeeto e proposta· que visa resolver o problema da Ma
_l'iEJba .. Mercante, através o Lloyd Brasileiro {discmsão 
unicà); · · · . 
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1• discussão do projeclo n. 22-l-A, de 193õ, fixando a 
data para a terminação do mandato do Prefeito do Dis
trieto Federal; com parecer favoravel da Commissão de 
Justiça; 

a· discussão do projecto n. 261, de 1935, autorizando 
a abrir o credito especial de 438:1238500, pelo Ministerio 
da Agricultura, para au:xilios a que têm direito as empre
sas de ti ação de seda nacional; 

a• discussão oo projeeto n. 163-A, de 1935, autori
zando a abertura do credito especial de U :577$418, para 
oocorrer ao vagamente de vencimentos a que têm direito 
funccionarios da Secretaria da Cam:ara dos Deputados, no 
ex6rcieio de 1934: com parecer favoravel da Commissão de 
Finanças e Orçamento: 

:1 6 discussão do projecto n. 183, de 1935, regulando o 
juramento á bandeira nacional, instituído pelo § 1°, do ar
tigo 163, da Constituição; .com parecer favoravel da Com
missão d& Segurança. 

Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 10 mi
nutos. 
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24a Sessão, em 31 de Maio de 1935 

Presidencia dos Srs. Euvaldo Lodi, 2" Vice-Presidente; Arru
da Cam.ara. f• V.ice-Presidente; Aaenor RabeUo, 2~. Secre
tario; e Cluo de ~doy, supplente de Secretario. . 

A's f 4 horas oompareoem os Srs. : 

Arruda Camara, Euvaldo Lodi, Perei-ra Lira, Agen6r Ra
bello, Generoso Ponce, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, 
Lauro Lopes, NHo Alvarenga, Mario Ohermont, Aeyiino. de 
Leão, Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, José . Pingarilho; 
Ca~Ios Reis, Eliezer Moreira, Goàofredo Vianna, A.genor 
Motite~ ~Hu~ô Napoleão,. Freire de Andrade,. Waldemar Falcão, 
Pemocrit() Rocha, Pedro. Fidi:ne;l;a, Humberto Andrade, Mon.,. 
te Arraes·, ·Martins Veras, Gratuliano Brito,. José Gomes, Ma
thias Freire, Heretictiano Zenaide, . Botto de Menezes, Ruy 
Carneiro, .. So'uza Leão, Joãq Cleophas, · Reg<J Bari',OS, ArnaldQ 
Bastos;· Anlonio de Góes, Domingos Vieira, Heitor Maia, 
T~ixeira Leite: Oswaldo Lima:,· Siinões; Barbo'sa, Emílio d~ 
Maya, Mello Machado, Izidro- de Vasconcel!{)S, Altamirando 
Requião, Pedro Lago, Luiz. Vianna Filho,. J. J. Seabra. Al
fredo . Masca1'enhas, :Frnncise·o Rocha, Octavio Mangabeira, 
Wanderley P.inho, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Raphaei 
Cincorá, Homero Pires, Henrique :Dodsworth, Amaral Pei
xoto, Bento Costa, Hennete Silva, Prado Kelly, Cardillo Fi
lho, Bandeira Vaugban, Carlos Luz, Noraldino Lima, Bias 
Fortes, Pinheiro Chagas, Clemente Medr&do, José Braz, Le
vindo Coelho, Theod.omiro Santiago, A1elio . Maciel, Augristo 

._ Vi~gas; .. João Beraldo-, Arthur · Bernardes Filho, Poiyo_arp9 
Viotti; C~rneiro ·.de· Rezende, Chris,tiano Machado, Negrão de 
Limâ; · José Bernardino, Matta Machado,. -Delphim Mor:eir.a, 
The'Otonio. :Monteiro àe Barros, Whldemâr Ferreira, .. Barros 
PenteaC!c; Card()so dé Meliô·'Netto,"Joaquim Sampaio , 'Vidal, 
Macedo ·Bittenêourt, Laerte ·setubal, Alves Palma, Hyppolit.o 

. do . Rego, Jorge Guedes, Felix Ribas, Meira Juniol', Justo de 
Moraes,, Jairo Franco, ·Domingos V.ellasco, · Laudelirio Go
mes, Corrêa. da Costa; Arthur Jorge, Arthur· Santos, Octavio 
da Silve~ra, Paula Soares,: . Francisco ·Pereira, José Muller, 
Diniz Junior, Dorval Melchiades, Vespucio de Abreu, Renato 
Barbosa, Demetrio .Xavier, João .Simplício, Frederico Wol
fe:ilbuttel, Victor 'Russó-mano, Barros Ca8sal, ·.Dario Crespq, 
Adalberto Corrêa, ·Fa'nfa Ribas; Aniz Baãra, Eurico· Ribeiro, 
Ermano· Gomes,' · Antonio Oarvalhal, Arthur da Rocha, Silva. 
Costa, Francisco Moura, Adalberto Camargo, Alberto Surek, 
Damàs Orti.z, José do Patrocinio-, Ricardino Prado, :Martínho 
Prado. . Ferreira Lima, Ricardo- Machado, Oliveira Coutinho, 
Alberto 'Alvares. Lima ·Teixeira, .Pedro· Rache, · Ga.stão . de 
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Brito, França Filho, M<lacyr Barbosa, Vicente Gouvêa, Bar
reto Pinto, Thompson Flores ( U3.) 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
P!lrecimento de 143 Srs. Deputados. 

Esta aberta a Sessão. 

O Sr. lfüo Alvarenga (Servimlo de 2° Secretario) p~·o
cede á leitura. da Acta da Sessão antecedente, a qoal, é, sem 
observações; .. approvada; ·· 

O Sr. Presidente - Passa-se á l!ütura do Exp~diente. . .' -· . . . .. . 

. .. -o· Sr. GeDel'OSO P~nce (3" Secretario, servindo de f 0
) pro-

~ede à leitura do seguinte · · · · · 

2 

EXPEDIENTE 

O!íJcios:· 

· · Dois do Ministerio das · Relaç6es Exteriores, de 28 do 
oorrente, · · remettendo odois dos autographos do cada uma 
~ seguintes resoluções legislativas, sanooionaàas, abrindo 
o ·credito de i0.400:000$000, para attender ás despel~Sas a 
ee~m realizadas, c(}m a visita do Sr. Presidente da Repu.;. 
blieas ás R~publicas do Uruguay e Argentina e abrindo o cre
'dito -de 310:000$000 para os estudos preliminares d~ ·ron
'Stl'ucQão da ponte internacional. sobre o ·Rio' Uruguay. 

- Ao Al:'chf,•o, remettendO:.se ·um· -!los, a.utograpbos ao 
Senado. · 

Do ~smo Minieterio e de igual data enviando GS $
ID1intes-

INFORMAÇÕeS 

· Sen~m· Primeiro SeeFet.ario . da Camara dos . Deputactos·: 

Tenllo a honra de aceusar ó recebimento. do officio nu
mero ô52, de 23 do corr".nte, ~om o qual Vossa Exeeltencia. 
afiro: de atlender ao requerimento do Sr. Deputado. Eurico 
de Sow.a Leão, solicita as seguintes inft.NI:lações referent~ 
&o. Tratado de Coinmel'cio· assignado, a 2 .de Fevereiro do 
ànnó em curió, entre o Bràsll· e os E:;tiidos Unidas da 
Amer~ca: · · · : · · · . · · . · 

1.0 ·Copia textual das notas trocadas. em i8 de Outubro 
~e i923, entre OS: dois paizes e pelas qo.aes estavam re;n1-
.ladas as ret.acões ·de commerciO' que o Tratado vem subst.i-
.tuir. . 
- . · 2.0 Copia .de todas a<; reciamações formulada~ 'pelo co~.:.. 
·mércio. e 3 indust.ria. do Paiz, notadamente desta Ca.pif.al, de 
·são Paulo . .e do ·Rio. Grande do .Sul, contra detalhes do ·r1·a~ 
b~ . . . . . ·. 

2. Attendendo ao primeiro item do . requerimento do 
.S!.". Deputado Em·ico de Souza Leão, dou-me l)t"I!.SSa. em re
.metter a Vossa· E.:.-ceUeneia uma eopla. authenticada da;> notas 
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trocadas enlre os Governos do Brasil e dos EStaJos üuida.3 
da America, consoante ás quaes· estão, desde 18 de Outubro 

·{!e 1923, reguladas as relações commercia.es ~mre os dois 
paizes,: no· que se refere ao ·regime tarifario · aduaneiro-; e, 
quanto ao !;egundo quesito do referido requerimento, cum
pre-me informar a. Vossa Excellencia não haver, até a pre
sente data, recebido o Minister1o das Relacõe& Exteriores 
reclamação alguma do commercio ou da industria, de todo o 
Paiz, contra o Tratado <ie 2 de Fevereiro, nem so!Jre quaes
quer detalhes do mesmo ajuste. 

Approveito a opportunidade pa.ra reiterar a Vossa Ex:
cellencia os prote-stos da ininha alta estima e mais distin

·cta consideração. - M. de Pimentel Brandão. 

- A quem fez a requisição. 

Traducçü.o 

Washington, 18 de Outubro de i923. 
Excellencia, 
Tenho a honra de communica..- a Vossa Excellancia. a 

minha maneira de entender as idêas desenvolvidas nas con
versaf;ões que, recentemente, teem tido logar, em Wa:>hing
ton .e no· Rio de Janeira, entre os .Governos dC's .i!~tados 
Unidos' e .do Brasil, com referencia ao tratamento a ser con-

. 'lP.dido por cada um dos dois paizes ao·commer{'io de outro. 
As convel'.~:acões entre os doi;; Governos Leem revelado 

um mutuo entendimento, a saber; qne, em relação· a tarifas 
. alfanàegarias e· out:.-~ direitos· e taxas que pos:.;am affectar 
·as importações de productos e manufaoturas dos · ~tauó.s 
·Um dos no· Brasil e do Brasil nos Estados Unidos, ·cada um 
dos dois paizes concederá ao outro o traü,;.mento incondl.:nonal 

·cte-nacão mai's favorecida, com a exeepcão; todavia, de ~r&t~
.. men~O especial que os Estados Unidos concedem, ou possam 
· v1r a cncéder a Gub~t, e do commercio entre os Estados e os 
· -paizes délles dependentes e a zona do Canal de Panamá.. 

A Sua Excelleneia o Senhor' Augusto Cockrane de Alen
car, Ei:nb:iixador Extraordinario e M.in1stro 'Plenipotenciario 
do BrasiL 

Pana.mâ.. . . . . . 
O verdadeirc significado e effeito c.JesLe compronnsso é 

que, exceptuando apenas os ajustes e.;peciaes menc1onados 
no ·paragrapho precedente, os prodnctos natura~s. agrícolas 
o manufacturados dos Estados Unidos e do· Brasil pagarão, 

·ao serem. -importados no outro dos nois · pai2es, as tarifas 
ma:is .ba.Lu.s qile seja poss1vei cobl·S:r, ao t~mpc, de tal im

. porta~ilo, sobre artigos da mesma natureza., quantlo impor

. tados dE antro· qualquer paiz; e . fica entendido q·ue, com as 
· excepcõe& acima mencionadas, :toda diminuição de direitos 
· agora concedida, ou t::utl pos-;;a ·vir a ser concf>..dida ·pelos 
· Esta_dos Unidos ou :pelo·' Brasil, · por lei, pro~Iamacão, de
crete ·ou· tr-atado 'ou ajuste· :eommel·cial; aos produetos ·de 
qualquer terceira potencia; se ·tornará immeuiatamente ap

. plieavel, independentemen~e, de pedido e .sem compensação 
-aos.. productos do 'Brasil •e dós Estado:; Unidos,- re.;pectiva

nieute',- ao serem importado$ no outro dos dois paizes. : 
· A intenção ·dos Estados Unidos e do Brasil, e que fic.a 

· expreSõamente declarada· aqui, é' que as ·disposições · deste 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 08/1012015 11:31- Página4 de 48 

-·30-

ajuste se referirão, somente a direitos e taxas que a.ffectem 
as importações de .mercadorias, e que nada do que aqui se 
contem será interpretado de modo a. restringir o direito dos 
.Est.ados Unidos e do Brasil ·de imp~r, nos termos . que jul
garem . convenientes, ·quaesquer prohibições ou restricções 
.d~ caraeter sanitario, destinadas · a próteger a vida humana, 
animal ou vegetal, bem como regulamentos destinados a pôr 
em pratica leis de policia ou de fisco. 

Eu terei prazer em receber a sua confirmação do accor
do assim chegado. 

Queir:t acceitar, Excellencia, as reiteradas segaranças 
'da minha mais alta consideração. - Charle3 Evam flugh.cfl. 

E' copia autbenlica - Secretaria de Estado das Rela
ções Exteriores; Rio de Janeiro, Districto Federal, em ~8 
de Maio de 1935·. - M. Fonseca. Nermuf(, CP.efe do Serviço 
dos Limit.es e Actos Internacionaes. 

Traducçlio 

Washington, f8 de Outubro de :1923. 

Senhor, 
Tenho a honra de accusar o recebimento da sua nota 

de hoje, communicando-me a sua maneirn de . enlcr:der as 
idéias desenvolvidas nas conversaçõP.s que, reeenteruilllte, 
.teem tido logar, no Rio de Janeiro e em Washington, entre 
os Governos· do Brasil e· dos Estados Unidos com referencia 
ao tratament(l a ser concedidC\ pol:' cada um dos dois paiz~ 
ao C(}mmercio d(l outro. 

Sinto-me feliz em poder confirmar, de accorrlo com 
instrucções do meu Governo a sua maneira de entender as 
idéas desenvolvidas, taes como ficam expostas · nos seguiu~ 
tes . termos: 

As conversações . entre o ,dois . Governos . te em l";)Velada 
nm mutuo entendimento, a saber que em relação a t"rifas 
alfandegarias e outros direitos e taxas que possam af!ectar 
ás · imPQrtacões de p.roductos e manufaoturas do Bras-il nos 
Estados Unidos, e dos Estados Unidos no Brnsil, cada um dós 

·dois paizes concederá .. ·ao outro o tratamento ineon(i'icional 
de ·nação mais favorecida, com excepção, todavia, do. trata· 
mento especial que os Estados Unidos concedem ou possam 
vir a conceder a Cuba; e do commercio entre os Estados 

·Unidos · e os paizes delles dependentes e a zona do Can~ 
de Panamá . 

. O verdadeiro significado e offeito deste compromisso ê 
. que, exceptuando apenas os ajustes esp~iaes · mencionados 
no _paragrapho precedente,. os productos: naturaes, agrícola! 

.. e manufacturados do Brasil e dos Estados Unidos pagarão, 
-ao. serem ·importados no · outro dos-· dois.'.paizas, aii t~rifa~ 
. mais baixas que seja P.ossivel ct>brar ao tempo de tal . inl
·.por.tação sobre ·ar.t.igos da. mesma natureza, quando ·irupor· 
. tados (!e qualquer . .()Utro Paiz,. e fica .entendido que, . com as 
. e:xcepções acima mencionadas, . toda. diminuiQão . de dir6itos 
agora . coneedicta ou que pOssa. vir a ser · e.oncedída, pelo BrasH 

. ou pelos. Estados Unidos, por. lei, pro't':lamacão, decreta nu 
tratado ou ajuste commereial; aos produ.Ctos de qualquer 

.. tereeira potencia, se tornará immediatamente applicavel, 
ind~pendenteJ)lente de .pedido e sem compénsàção, aos .pro

' duqtos dos . E~t.àdos . Unidos, e : do B~sil, respectivamente, at> 
, .serem importados no outr~ dos:-dois paizes. · 
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· A intenção do Brasil c dos Estados Unidos, e que · fica 
e~ressamente . ~clarada aqui, é que as disposiçõeo; dest~ 
a.Juste se refer1rao, somente, a direitos e taxas que affectem 
ás importaoõ~s de mercadorias, e que nada do que abi se 
cont~m será mterpretad~ de modo a restringir o direito do 
Brasll e dos E_stados Umdos de impôr, nos termos que jul
garem convemep.te~, quae~quer proh~bições ou r-e~tricçõeri 
de caracter samtarw, destmado a proteger a vida humana. 
ou vegetal, bem como regulamentos destinados a pôr em 
pratica leis de policia. ou fisco . · 

Queira aeceitar, senhora, ás reiteradas seguranç:~.s da 
minha mais alta consideração. - Augusto Cockro.nc .de 
Alencar. · 

E' copia authentica - Secretaria de Estado da;; Rela
ções Exteriores; Rio de Janeiro, Districto Federal, em 28 de 
Maio de i935 . - M. Fonseca Marques, Chefe do Scrviç!> 
dos Limites e Actos Internacionaes. 

- A' quem fez a requisição. 

Do Ministerio da Educação e Saude Publica, de 28 do 
corrente, remettendo dois dos autographos da resolução le
gislativa, sanooionada, autorizando á acquisição de obras da . 
pintura e esculptura deixadas pelo artista brasileh·o Decio 
Villares. · 

- Ao Archivo, remett.eooo-~ um dos autographos ao 
Senado. 

~ lida a seguinte 

DECLARAÇÃo DE VOTO 

Declaro que votei contra os · projectos ns. 217 e 16, d·e 
1935, relativos á acquisição de obras de arte de Deci<~ Vil
lares e da bihliotheca de Coelho Netto, por considerar in
oppodtunas e .adiaveis as despesas que acarretam; e que me 
abstive de votar o projecto n. 7 4 A. de i 935, por interessar 
á Santa Casa de Misericordia, a que sirvo no cargo, aliás gra
tuito, de Mordomo do Contencioso. 

Sala das ·Sessões, 30 de Maio de 1935. - Levi Ca:rneiro. 

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

O Sr. Alfredo Mascarenh~ (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, communico que o nosso eollega Sr. Prisco Paraíso 
tem falta.dó á5; Sesiões por motivo de saude. · 

O S~. Presidente .:_A Casa fica inteirada. 

O Sr. Ba....-roto Pinto (Pelq. ordem) - Sr. President~, na 
Ordem do dia· de ·hoje, figura apenas a discussão do proJeeto 
n. 224-A. ~tabelecend<l a data ~ que deve terminar o 
mandato do Prefeito do Districto F-ederal. 

Esse projecto; da autoria · do illustre representante ·ca
rioca, Sr. Amaral Peixoto, desde 25 <le Abril ultimo, mere~ 
~eu ,o parecer ·iavorav.el: da· Oommissão de ·Justica, .. mesmo 
porqUe se trata:. de corrigir uma: lacuna. existente na .l~ i nu
-mer() 29, àe i9 de Fev.ereiro deste anno, á qual v.eiu incor
porar-se ao cipoal· da legislação vigente, sobre. a organização 
do Districto Federal. · · -. · · · 
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Ora, Sr. Presidente não· é possiv'el permaneeer e5sa ano
mala situacão, em que o legislativo: federal, mandando pro~ 
ceder a eleieã<r·do Prefeito do. Distrieto; se esqueceu; entre..:. 
tanto, de· declarar· quando elle deve . deixar o e:x:eroinio do 
-cargo. . . , 

Torna-S-e, portanto, urgente a medida suggerida no .ai~ 
ludido projeeto n. 224·-~. · · · 

Dahi a razão por que requeiro a ·v. Ex. ·que o ·projecto:, 
além da discussão, ainda hoje seja· votado. · 
,· ' ' 

O Sr. Presidente - -o· requerimento do nobre ·Depulado 
se-rá. considerado opportunamcnte. 

Durante ·o discurso do Sr,. )3arretr, Pinto, 6 
Sr. Euvaldo Lodi, 2a Vice-Presidente, deixa a ca.:. 
deira da presidencia, que é occupada. pelo se.:. 
nhol' Arruda Camara, i 0 Vice-Presidente.-· 

3 

o· Sr. President~ ....,... -Achando-se na ante-sala o Sr. Er..:. 
nesto Pereira Carneiro reconhecido e proclamado Deputado 
pelo D~stricto Fededal, convido os Srs. 3° e 40 Secretarias, 
para, em eorrtmissão, o introouzir~m: no recinto, afim de 
prestar o compromisso regimental. 

Comparece S. Ex., acompanhado da re8pe
ctiva Comm!ssão e, junto á .Mesa, presta o com
promisso r.egimen tal, toman.do assento, em se

. guida. 

O Sr. Presidente - ·Tem a palavra o Sr. Acylino dé 
U.ão. (Pausa.) . · . 

. . Não está· .px-esenle. 
O ·Sr. José Augusto cedeu ·sua inscripção ao Sr. Joãó 

Cl~ophas, .a quem dou a palavra. . . · .. 

4" 

. . o. Sr. João i::Ieopha.s - ~liéio ~a esta tribuna, sr. Presi~ 
dente, para focalizar alguns aspectos, da UllSSa "situação fi.:. 
nanceira ·e administrativa, dentro do mesmo pensari1ento que 
inspirou, na sua definição de . altitudes, .o .n!)sso_, pr~sado e 
!ulglL.""ante companheiro, Sr; Jóão Neves da Fontoura:. 

·, · . . .;. 

Panarama admtr..istratitiG- dt> B'J'a3il 
... 

A nossa actua.ção ·túgica ·não ·póde ser enquadrada como· 
"aliãs; · tei:n..:.._sido varias vezes situada, dentro da· espbera de 
"traçar rumos seguros da admi-nistraçãó. Mesmo. porque nãQ 
"dispómos 'dós· ele~ntos completos para:. inioiativa de . tal o.r
"dem; ··os· ctuaes estão· do ·lado dO ~xooutivo. Não tem sabido 
-este,· entretanto; ou melhor; · jamais teve aptidões ou demons~ 
;troü' interesses para melhor" utilízal.;.os no intuito de bem ser_ 
vir ã causa publica. · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 08/10/2015 11:3 1 +Página 7 de 48 

-'33-

, · O SR. HENRIQUE DooswoR.TH - E o pouco que se tem 
.feito na Camara, neBse sentido,· tem sido iniciat1va da mi
Mria . 

. O. SR.. DINIZ JUNIOR. - E' injustiça que V. Ex. faz á 
ffiéHOrla. ' 

O SR. JOXCi CL.li;OPHAS - Estou de accordo com o no-
br-e Députado carioc.:1. · . 

Apreciando o panoro.m.a adminiÚrativo do Brasil Sr 
Presidente, não conseguirei, por certo, divulgar n~nhu: 
ma novidade, mas, imagino, que permittireí obterem indica
ções de ordem pratica, que deveriam est.ar sempre presentes 
entre os responsaveis pelo nosso destino nesta sombria hora 
de difficuldadee em que vivemos. A lembranca permanente 
de (jados essenciaes e positivos das nossas questões que pre
Ci~aill: ser solucionadas, importa, até certo ponto, em con
tribuu: cada um com a sua fé e sua confiança para que se 
enoammhe de modo mais favoravel a solm;(ão dessas Ques
tões. 

Referindo-me, Sr. Presidente, à quastões da administra
reão, seja-me permittido .começar pela affirmacão de qu~. 
'sem descer a analyse do ponto de vista constitucional·, sob o 
aspecto moral e debaixq do .elevado interesse do bem publico, 
tambem escasseiava no Sr. Getulio Vargas autoridade para 
dec!dir a respêito do .reajustamento dos vencimentos elo 
funccionalismo pela maneirâ injusta e unilateral com que 
houve .por bem resolver o assumpto. 

Eu comprehenderia, e até mesmo justificaria uma. atu
-tude do Sr. Presidente da Republioa .como dirigida no alto 
sentido de rigorosa defesa do erario publico, se essa attitude 
traduzisse, realmente, por parte de S. Ex. um sincero pro
posito de e:-:acta preservação das finanças nacionaes e ::ie 
·racional distriouicão das despesas publicas. 

Mas, infelizmente, Sr.· Presidente, não é isto o que se 
está na realidade, verificando, porqne, ~e assim fosse, o véto 
appo:Sto pelo. Sr. Getulio Vargas teria abrangido, por igual 
.e por completo, tanto o augmento dos vencimentos do funccirJ;. 
na:lismó civil~ comn 1gualmenté· o da' nobre classe dos mi· 
litares. · 

A infeliz decisão de S. Ex: veio, porém, tornar mais 
accentuada a iniquidade existente e a inferioridade de trata
mento que o Estado está dispensando ao seu servidor civil 
em comparação ·com o seu servidor militar . 

. se' a attitude do Sr. Getulio Vargas fosse inspi:;:oada nt. 
nobre proposito de comprimir as despesas, não estaria o 
Chefe do Governo adoptando, desde sua .ascenção ao poder, 
uma orientacão caracterisada permanentemente pela immode
·racã.o e, ao. qus parece, pelo favoritismo nas succ.essiva.s re:-

. !ormas, fragmentarias, . dispersivas e desarticuladas por qu~ 
têm passado quasi todos os departamentos da adn:linistra.ção 
publica. . . .. 

Essas reformas, levadas a effeito, na sua. quasi totall
·ctade, sem nenhum plano organico estabelecido, sem nenhuma 
-visão de conjuncto mas, de· preferencia, ao ·sabor das oonve.,
niencias occasionaes, não têm proporcio:cado, realmente, se
não . tim augmento consideravel e excessivo de. despesas, so ... 
·bretudo pela ar~missão cada vez mais avultaõa de novos Iunc
-cionarios. Sobretudo, em synthese, pelo acerescimo das ve!'>
·'ba:s, de ·pessoal sem corr·espondencia. com as dotações- de ma-

c. D.- VOLUME IV - 1935. 3 
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terial e em prejuízo, por conseguinte, da· efficiencia e do 
·rendimento do serviço publico. E em prejuízo, .ainda mais, 
8r. Presidente, da indispensavel melhoria de vencimentos 
do corpo de funccionarios zelosos, compete.ntes e dedicado~ 
·no trabalho existentes em todos os servicos. 

. O SR. HENRIQUE DooswORTH - V. Ex. permitte um 
aparte ? O Governo teve necessidade de reconhecet-, perante 
a Camara, o erro de vs~ias apo::~entad·oria~, confessando qu~ 
havia aposentado funccionarios publicas contra a lei. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS..,.... Agradeco o &parte de Vossa 
Ex., que vem ElSclarecer ainda mais este ponto. 

Dessa sorte, muitas organizações que pela sua natureza 
deveriam funccionar como orgãos activos, como verdadeiros 
.agentes propulsores das fontes de riqueza nacional, estiolam
se, melancolicamente limitadas a méros apparelhos 'buro
.craticos, absolutamente inoperantes e esteries. 

Eu bem sei, Sr. Presidente, que uma questão que pre
.occupa todos os administradores é a da reduccão do custo 
.das administrações. Mas ·isto só se póde conseguir· pela 
.srmplificação, rapidez, e racionalisação dos serviços dentro 
.de princípios que constituem na actualidade uma verdadeii':l 
~ciencia da administração, que impõe, antes de tudo, o re
crutamento da competencia, da capacidade e d.a especialisa
ção articuladas sob uma unidade di!'ectora que cooi"dene e 
superintenda. 

O SR. SouZA LEÃo- Peço ao nobre orador não esquec~r 
Pernambuco que, neste particular, offerece espectaculo con
tdstador. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Dentro em pouco, tocarei 
nesse ponto. O que 1>e vê, porém, por toda a parte, é, 
precisamente, o contrario. Partem do alto os exemplos mais 
.fr.isantes de incapacidade. de incompetencia e de desinte
resse. Os orçamentos, da União e dos Estados, gue deveriam 
ter as suas rubricas de despesas distribuídas de molde a se 
attender aos principaes problemas brasileiros, dentro de um 
criterio rigorow da sua maio!.' utilidade. se di~tanci.am enor~ 
.memente dessa orientação. 

E se descermos, Sr. Presidente, a localizar, a fixar, a. 
real situação orcamentarU!. desses principaes problemas no~ 
<)uadros globaes das despesas publicas, isto é, o quantum in
vertido nos serviços collectivos a elles referentes, considerado 
·em relação aos totaes da.s despesas do· orcamento, temos de 
chegar a resultados positivamente desanimadores. 

Um interessante trabalho, referente ao · anno de f93~, 
·organizado pelo Sr. Benedicto Silva, da Directoria de .Esta
tística da Producção do Ministerio da Agricultura. permitte 
determinar,' em numeras eXpressivos, as coordenadas repre
sentativas do panorama da nossa situação administrativa. 
Assim é que para uma ·arrecaooção ·.de :L695.555 :000$000 e 
para uma despesa de 2. 852.699 :000$ a·s for..:as armadas in
elusive a !'ieguran!:-a publica .e o ·serviço de d,ividas absor
·veram 56,27 % ~obre a doespesâ e· 94,1!0 %· sobre a· arre
eadacão. Em quanto isto . os ·serviços basieos ao progresso 
·nacional, que deveriam óccupar pela sua natureza uma. po
·si~ão, por assim dizer; culminante • . dentro· de uma hierar
-ehia de . utilidade de serviço publico, indispensavel. numa 
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administração bem avisada, abserveram tão só 2:1,20 % da 
despesa, distribuídas da seguinte maneira: 

Fomento da pro<:'.uccão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1,3 
Educação • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 . 

· Saude e assi:>tencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,:1 

Communicaçõcs: 

Correios e Telegraphos . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 
Viação • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 9,0 12,8 

Obras contra a secca • . .. · . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 

2f,2 

Estes índices revelam, com nitidez. como estamos se
guinoo rumos conta~íos ,para solução das questões prima

. rias na organização brasileira. 
Dir-se-á, porém, que depois disto o Chefe <.i<J Govel·

. no adaptou normas differentes . Em d·iscurso proferido no 
Rio Grande do Sul, por occasião de sua visita á terra natal, 

. já depois de eleito presidente constitucional do Brasil, o 

. Sr-. Getulio Vargas affirmava: 

.. 0. apparelho. administrativo que padecia de todos os 
vicias decorrentes da rotina burocratica e produzia rendi
mentos incompatíveis com as necessidad-es publicas e os 
gasto~ feitos para conservai-o, ioi totalmente remodelado". 

E logo depois accrescentava: 

"Sem esta remodelação completa, irrealizavel fóra do 
surto revolucionaria, seria impossível ao Brasi.l enfrentar as 
consequencias da gravissima crise economica e· financeira 
que abala todos os Estados modernos". 

Qual foi, porém, Srs. Deputados; .essa remodelação 
completa que o Presidente da Republica imprimiu á machi
na da administração ~ 

Ó seguinte quadro contendo os totaes com v pessoal das 
verbas orçamentarias em 1930 e 1935, indica como a mes
ma se operou:· 

1\finislerios 

da Justiça • • . 
do Exterior. • 
da Guerra .. 
da Marmha . . 

- da ~icultura 
óa Viação . 
da Fazenda. 
da Educação 
do Trabalho 

Total ... 

Pessoal 

i930_ 

i15 .328 :802$fO(J 
23.914:704$300 

238.10':1 :439$800 
:101.00:1:300$500 

45.049:302$900 
31.7.646:24853000 
:107.:158:048$900 

1935 

107.106:256$700 
32 .980::150$000 

345.393:926$000 
:126.255:878$00{) 
44.522:740$000 

287.505:565$500 
111.. 530 ; 996$800 
72.442 :34:1$600 
H. 964 :880$000 

948.:199:846$500 i.139. 803 :734$600 
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Este quadro contém naturalmente muitas impe.ri'eicões. 
Todas ellas, entretant(), apenas concorrem para occultar os 
augmentos verificados . .Assim é que, nos dois orçamentos, 
os totaes do titulo "Diversas despesas" (subvenções, au:xi
Jios, eventuaes),. -são, respectivamente. em. i930, de réis 
75.370:000$ e em 1935, de i75 .432:000$000 . . Grande parte 
dessas verbas tem applicação com pessoal. 

Em 1930 as dotações consignadas para iMctivos. pen
sionistas, reformados e jubilaoos attingiam a 68 . 400: 000!> . 
No actual orcamento estas mesm·as dotações attingem a mais 
de duas vezes aquellas cifras pois que, já e:x:eedem de réis 
150.008:000$000 . Não me detenho· a· tirar conclusões dessas 

. cifras. 
O SR. BrAs FoRTES -Essa é a obra revolucionaria . 
O SR. JOÃO CLEOPH.AS- Exactamente. E' a obra rc-

volucional'ia no sector administrativo. · · · 
Cada um que faca a comparação que quizer. Basta ·ac

crescentar que a média annual da arrecadação geral da União 
.não attihge neste ·ultimo· quinquennio a 2.\l00.000:000$000. 

Não ha de nossa parte· o ·menor desejo· ·de· pl'opugnar 
pela redu'cção das despesas publicas com o· sacrificio do fmi
ccionalismo. E' preciso, antes de tudo, crear ·e· activar !on: 
tes. de riqueza para o Paiz. Mas, o que se sente, inequivo
'carnente, · é ·o · excesso de favol'itismo · influindo darnnosa-

-m'ente para a boa mareha da administração. . 
· De um modo geral, o_. que se sente ê que os serviÇos 

publicas esião perdendo, por · assim dizer, a exacta noção de 
sua f inalidade . Muitos delles anida existem para permit
i-irem ao governo uma opportunídade mais comrrioda de col
.loc<!cões aos seus affeicoados e não para prestarem serviços 
á . i:ollectividàde . · · · . . . . · · . 

Deste · objectiv.o elles estão, por . isso mes.mo, se .distan
ciando, apesar de se encontrarem. nos se1,1s quadros innume
ros elementos cheios de patriotismo e honestidade . 

··Nos Estados, a mesma · situação de incapacidade- e ds 
.favoritismo se repete aggravada, ainda mais, · por. occasião 
d:ls eleições para as a.ssembléas constituintes estadoaes, que 
.iam assegurar a co:ntinuidade dos Interventor~s nq Poder. Em 

. Pernambuco, por exemplo, a renda ordinaria. orçada para. o 
exercício corrente teve um augmento de 3. 40Q :000$000 e.m 
relação ao anno anterior. · · · · 

O SR. SouZA LEÃo - A verba do E:s:ecutivo o Governo 
a t em augmentado gradativamente. 

Em 1930 era de • mil e tantos contos ; em :!.932, de 
1. 90P contos; em i93;J, de 2. 900 contos. Hoje, par_a o exer-
cicio de· 1934; é de 5 .ooo· contos! . . . · . · 

O SR. JO.~O .CLEOPHAS - Não fiz . o apa~hado com-
pleto. · · . . . 

O SR. SouzA LEÃo .:.:.... A culpa, aliás, não é do Sr. Car
los de Lima, que nãci sabe o que faz . Elle é, como aquelles 
pobres de espírito, de .. que falam os evangelhos • · · 

:.o SR. JOÃO CLEOPHAS - .A despesa com · pes.so,al 
foi accrescida no orçamento de 2.800:000$000. Outras re
formas, com novos · accrescimos, foram fei tas depois, de 
modo que a quantia correspond·ente ao augmento da estí~ 

· mativa da reeeita-· -~á · não · é- sufficiente par a contrabalan-
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car os dispendios .. resultantes do elastecimento dos quadros 
de pessoal. · 

De um modo geral esse é· o quadro que se desenha em 
quasi todos os sectores administrativos do· Paiz. 

E' fora de duvida que todo orcamento define uma poli
tica, traduz uma onentação, indica uma directriz. Qual, 
l:!ntão, a _orientacão que se pode perceber através do exame 
de uma discriminação de despesas feita por essa forma? 

Os erros do passado, que provocaram o desencadeamento 
da Revolução àe 1930, são aqui sempre invocados como 
attenuantes aos descalabros actuaes. 

Deveriam, porém, antes de mais nada, constituir uma 
permanente advertencia aos dominadores do presente, como 
que lhes indicando 0 utras directrizes. 

Essas directrizes não estão, por certo, Sr. Presidente, 
condensadas na repetição aggravada e intensiva, na mul
tiplicação consr.iente desses mesmos erros, como se vem ra
:z;endo sobretudo nos quadrantes administrativos e financei
ros da Nação. 

Panorama Financeiro do Patz 

O eminente leader da maioria, erri sua fascinante oração 
de ante-hontem, onde reponta mais uma vez a sua singular 
intelligencia, considerou que "o unico programma revolu
cionaria que tinha o assentimento inequívoco da Nação" e:ra 
o da reconstrucção constitucional. A elle, na opinião de 
S. Excia., se dedicou antes de tudo, o Dictador. Só, por isso, 
por estar exclusivamente dedicado a essa tarefa, é que a 
Dictadura se absteve da organização de um programma de 
restaura~ão · economica do Paiz. · 

Não louvemos, como fez o illustre Sr. Raul Fernandes, 
b Dietador por essa abste.nção. Porque. de facto,. ella nunca 
existiu. 

O proprio Sr. Getulio Varga~, em opposição á opinião 
do eminente leader da maioria, o que vale dizer, desfazendo 
antecipadamente a defesa .do Sr. Raul Fernandes. foi quem 
confessou, por varias veies, que a sua preoccupaçião primei
ra, antes· da recónstrucção ;:onstitucional, seria a da recon
struccâo administrativa e economica do Paiz • 

. Em 1931, na installação das commissões legislativas, 
prestando contas da sua investidura de alguns mezes, excla
mava o então Chefe do Govel'no Provi?orio: 
· "Antes de tudo o problema brasileiro é um problema de 
administração. Os erros· e falhas resultantes da anarchia 
administrativa foram os factores decisivos do movimento 
revolucionaria". 

Se causa alguma, como deixa realmente entender o 
Sr. Raul Fernandes, consegui o a Dictadura executar no 
domínio da administração e r.o campo da economia nacional, 
não foi porque estivesse voltado; tão só, para a constitucio
nalizacão do Paiz. 

Assim é que em 1932, S. Excia. faziadeclarações perem-'
ptorias como essa: 

. O. SR.. ALDE SAMPAIO___:_ ·v. Ex. dá iiCenca de um aparte?· 
O SR. JOÃO CLEOPHAS - Com muito prazer-
O SR. ALDE SAMPAIO - Ha uma contradicção entre as 

palavras do leader da maioria e as do Sr _ Getu!io Vargas, 
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quando o teàder declarou-que o Governo Provisorio não poude 
cuidar dos problemas da administr~ão. Ao contrarie, pare
ce-me que no discurso proferido no Rio Grande do Sul, no 
trecho anteriormente citado pelo Sr. Getulio Vargas, salien
ta S. Ex. que a sua maior preoccupação foi o problema 
administrativo-, havendo chegado a resultado positivo . 

O SR. JosE' AuausTo - Quer dizer que S. Ex·. cuidou. 
mas, cuidou errado. 
.. O SR. JOÃO CLEOPHAS - Allegou que demorára a 

constitucionalizacão do Paiz, porque estava fazendo a re
construecão administrativa e economica ..• 

O Sa. ALDE SAMPAIO - S. Ex . declarou no Rio Grande 
do Sul que t inha solucionado esse problema. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- Vamos ver depois como o 
Si.'_ Getulio Vargas organizou essa reconstruccão. 

Mas, dizia eu, em i 932, S. Ex. fazia estas declaracões ~ 
"Com effeito, triumphante a Revolução, impunha-se 

extinguir a desordem reinante em todos os sectores da admi
nistração publica, para st\ depois cogitar da reconst.ruccão 
politica _" · 

Logo . depois. dentro da mesma o:·ientacão, ainda dizia 
o Sr. Chefe do Governo Pl'ovisorio: 

"Comprehende-se que o restabelt-~irnento tia not·malida
de constitucional, antes da Revolução proc1uzír seus effl~i tos 
immediatos f! bene{icos, seria apenas a re$ta·"raçiio do pas
.~ado, com as causas determinantes do movimento rP.itli·ndi
cador. " 

Em seguida~ na .enumeracão dessa!" ::ausas, o honrado 
Sr. Presidente da Republica referia-se particularmente aQS 
deficits que necessitavam ser abolidos irrevogavelmente "a 
custa de todos os sacrificios possíveis" . 

O Sa. CARNEmo DE REZENDE - No em tanto, o de(icit or
camentario cresceu, de maneira surprehendenle, durante 
todo o periodo discricionario, inclusive o período constitu-
cioDal. · 

O SR. JOÃO CLEOPBAS - Como vou deixar po::;itiva
mente accP.ntuarlo d~.>n~ro de pouco tempo. 

Seria sua norma inflexivel o rigoroso equilibrio entre 
a receita e a desp"lsa. E as publicacões officiaes elucidavam. 
então. com o maior alarma. que as cont~s do qua.triennio 
passado foram encerradas com um de(ir.it extraordinario de 
L 323. -ooo: 000$000 di~tríbuidos da seguinte maneira: 

O exercicio de 1927. com o de{icif ve-
. ri ficado de ... _ .. _ - .. - - _ . ..... . 

O exereicio de 1928. com o deficit ve-
rificado de . ...... . ____ ... __ . . -

O exercicio de 1929, com o deficit ve-
rificado de ___ .... . ......... _ . __ 

O exercicio de f930, com o deficit ve-

155.51.7:532$183 

11.1> .774:5:13$999 

H!9.876:ii~7$15g 

rificado de _ . ___ . _ - .. __ . _ . . - - .. 832.590:506$196 

i.S23.759:0i9$537 
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Alarrnudo com tal situação. podendo · adaptar providen
cias rapidas e decisivas, "irrealizaveis !'ôra do liUl'lo revolu
cionaria". o Dlctador: porém. deixou-se- -conduzir por um la
byrintho intransponível. tie avanr.os e rec:io;~. de rnarehas e 
contra-marchas, de desatinos e de desmandos •. 

E logo ao fim dos tres primeiros annos de periodo dis
l(ricionario, os deficits verificados attingiam ·á somma de 
2.118. 735:0313$000, ~Pndo: 

Deficit - 1931. ..... .. ............ . 
Deficit - 1932 ......... · .......... .. 
Dcltcit 1933 ...... ....... ... .... . 

2!l3 .964:!J45$000 
~.i08.878:091$000 

715.892:000$(100 

2.1lH.7~5:0~6$000 

No exerClClO de 1934, o Presidente GeLulio Vargas, em 
sua memagem, affirma que houve um de(icit, tão sóment.e, 
de !28 . 104:722$000. 

Ident.ica cifra apresenta 6 Sr. Raul FeL·oandí~s no c;ua~ 
dro que juntou á sua brilhante peca oratoria, como resultado 
g_Pr(jl do delicit em i934 · 

Mas. Srs. Dcnutados, o que deveria admirar e surprr
hender a todos n6s - se isto ainda fosse possivel - é que 
esta cifra. fornecida e reiterada pela palaVl'l official, não 
venha corresponder á realinade. Della está muito distante. 
Quem assim o· affirma. com inconteslavel 'lutoridnde, é o 
Sr. Ministro Tavare·s de Lyra. em parecer lido ha dias pas
sados no Tribunal de Contas. relatando. !H'ar.isamP.nte. a~ 
conta.:; apre::e·ntadas pelo Sr. Presidente · da Republi~a. ,·ela 
tiva.s : a.o exercício de 193.S. 

Nesse parecer diz. textualmente, o honradu Ministro Ta-
vare:: de Lyra: . 

"'Pelo balanço, a sornma de toda~ estas despesa...;; foi de 
~. 099.250:295$200, ó que evidencia, compat·ada esta lrnpor
tancia com a receita arrecadada, - um defir.it orçamentnrio 
dA 128.10-1 :722$000 (quadro annexo, fls. 11 ), que repre!;en
ta apenas uma part~ do deficit do exercício, em c..rue ha um 
descoberto de 728.295: i 56$400, proveniente de operações de 
credito re::lizad<ts POT intermedio do Banco dv Rn<sil rqua
ürp .:mnc.so, n5 12)- .. 

0 SR. FREDERICO WOLFENBU'l'TEL - 0 Presidente dn 
Rermblica diz a mesma cousa na sua mensagem declarando, 
até, que o de(icit é de 811 mil contos. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- Perdão: Não quero duvidát· 
da palavra do nobre collega; mas S. Ex. está convidado :i 
vir lêr a mensagem, afim de verificar que isso lã não se en· 
contra. 

Tambem li esse período e n elle só se faz referencia ao 
de{icit .de :i28 mil contos. 

O SR. FREDERico WoLFENBUTTEL ...- Trarei a V. Ex. a 
propria mensagem do Sr. Presidente da Rcmub!ica. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Com. mÍlilo prazer. 
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... Logo e:m seguida, .informa o Sr. Tavares de Lyra, que, 
"Durante o exercicio foram abertos ou t>evigorados creditos 
na impor.tancia de :l.04L424 :000$, sei?-do: 

Supplementares . • . • ................ . 
Extraordinarios . • ................ .. 
Especiaes . . .......•........... 
Revigor:ídos .................... .. 

58.782:847$500 
19.695:727$000 

701.7 4.0:6938300 
26.4.204:766$900 

A somma desses creditas com o "deficit" orcamentario 
de 128.104:422$000 dá como re.mltado geral do defícit em 
t934 a quantia de L172.528:756$000. 

De passagem, cumpre notar que o quadro apresentado 
pelo Sr. Raul Fernandes contém cifras differentes, não só 
de algumas que foram citadas no parecer do Sr. Ministro 
Tavares de Lyra, como de outras dos balanços da Contadona 
Geral, como, ainda mais, até de cifras referidas na ultima 
mensagem presidencial. 

O SR. OCTAVto MANGÁBE1RA - E' exacto. 
O SR. JOÃO CLEOPHAS - Em tudo isso o que está 

fóra de duvfda é que um "deficit" de 1.323.000:000$000 do 
quatriennio passado, ao qual o Sr. Getulio ·Vargas oppunha 
a mais indignada condemnação, repete-se no quatriennio dis
cricionario em proporções quasi tres vezes superiores, pois, 
attinge neste ultimo período, na melhor das hypotheses, ao 
total de 3.291.263:792$000. 

o. "deticit" médio, por anno, do quatriennio 1927-1930 
attingia· a 330.000:000$. O do quatriennio discriçíonario 
1931-1934 ~e elevou a uma média de 82~ .000:000$ por anno. 
E nesta cifra não estão . computadas as prestações das diYi
das externas, cujos pag;;mentcs ~oram suspensos. 

Nestes ultimas dias os jornaes situacionistas vêm an
nuríciando os patrioticos propositos . dos detentores do po
der de operarem uma implacavel reducção em todas as des
pesas publicas. 

O que ha a receiar é que - á semelhanca de tantas 
vezes - não fiquem essas providencias limitadas ao méro 
dominio das boas intenções~ Ahi estão os mais numerosos 
uemplos da promessas falazes e de compromissos fracas
sados.· 

Vou cit3r os Exemplos principaes. 
O orcamento de 1933, publicado com o decreto 22.278, 

daquelle anno, previa uma receita de 2.125. 394:000$000 e 
autorizava uma despesa de 2.i00.870:ú00$000, Verificava
se, assim, um saldo a favor da previsão de 25.000:000$. 
O annuncio desse aconter.imento constituiu motivo dos mai3 
desabalados elogios á visão e patriotismo do Governo. No 
final, a realidade foi bem differeote. O balanço financeiro do 
exercício que foi estendido até marco de t934, .veiu accusar, 
um saldo negativo de 715. 89i :000$000. . 
· . Tambem. o anno passado, em fins de marco. nas vespe~ 
rás de ser decretado o orçamento de 1934 -- decreto 24.062 
- o Chefe do Governo reuniu o seu ministerio e foi di
vulgàda., então,. uma nota · official esclarecendo que um do~ 
objectivos da reunião fôra, precisamente. o ajustamento de 
medidas pai·a compres_são rigorosa e absoluta de despesas. 

Resolveu-se. conforme· foi publicado. rmpedir da ma
neira a mais peremptoria a abertura de creditas, de .modo 
a limitar o mais possivel, o descoberto do e:x:ercicici.- · 
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·. - Meze!.'. depois, sem embargo de .tão formaes compromis
sos, or- factos ;;e incumbem de mostrar que faltou ao Chefe 
do Governo energia bastante para. cumprir .suas resoluções 
anteriores·. E o "deficit" de· i934. ·conforme acima mostra
mos, tornou-se, por essa razão, quasi cinco vezes mais .· ele-
vado do que fóra P.revisto. · 

Os creditas, ao em vez de serem eliminados, conforme 
a nota 'offi cial, passaram a constituir. por assim dizer, um 
novo orçamento, parallelo ao orçamento normal . · · 
· Dentro dessa sequencia progressiva de ciesacertos pas
sivcr orçamentario descoberto passou a ser no presente exer
cicio de 500.000:000$ . O "deficit" real do ànno corrente de
verá exceder á L 500 . 000:000$000. 

Organização da economia inte7'na 

Insistem, depois disto, os defensore;; do Governo para 
que- nós outros que não estamos, · felizmente, com a respon
sabilidade do poder, venhamos indicar rumos e delinear pla
nos para melhorar a presente s1tuacão . 

o· SR. A:'\TONio p:;: Góis - Convém, entretanto, nota..
que sô do anno de 1934. para cá V. Ex. não apoia o Governo. 
. o SR. JO.iO CLEOPH . .\.s. - Tenho opportunidade, com 
muita satisfação, aliás, de responder ao aparte de V. Ex. 

Estou citando cifras e dados. Convido o nobre collega n 
vir, depois, contestar esses elementos. 

O SR. ANToNio DE GóES - Não estou contestando os 
dados c'itados por V. Ex. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- .Quanto ao facto de ter exe:-
cido cargo na administração publica de Pernambuco, vivia, 
lá, occupado permanentemente, apesar de minha humildade, 
em cumprir meu dever. Não · tinha tempo · para · examin1~· 
esses assumptos - e V. Ex. mesmo o sabe - testemunhei, 
não raro, ao Governo e ào Interventor, a minha reprovaçã~ 
a · a c tos dessa ordem. O nobre collega não ignora que, por 
varias vezes, procqrei afastar-me· desse cargo espinhoso, 
·onde ·passei muito tempo e que só continuei a exercer por
que, bem ou · mal, estava convencido de que prestava servicn 
ao meu Estado . · . . . 

O SR. ANTONro DE GóES .,...- Estou me referindo ao Go
verno da RepublÍca, ao qual V . Ex . prestou sua solidarie
dade. 
. O SR . MAcEDo BITTENCOUR1' - E teria deixado de pres
tar essa solidariedade, em face dos numeras que está lendo . 

O SR . PrNHEtRo CHAGAS - Parece que o aparte do nohte 
collega de Pernambuco se dirige á bancada paulista e rião ao 
·orador. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - ;Ex:actamente. 
O SR. ALDE SAMPAio -V. Ex. declarou que trabalhava 

emquanto se fazia política no Paiz . ·.Quero salientar que .o 
i.I'abalho de V, :Ex: é tão notorio em Pernambuco que o Ml
nistl'o Agamemnon Magalhães, em entrevista recente nos 
jornaes, para dar corpo a realizações ali. teve de se servi~ ~o 
relatorio da SeD!'etaria da Agricultura da qual V. Ex. fot tl-
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tular. afim de apresentar, de facto ao Paiz, obrs !.'ffectuada 
no Estado. 

O SR. J0-~0 CLEOPHAS - Obrigado a V. Ex. 
o SR. C...IJ\NElRO DE REzENDE - A verdade é el:'ta: a re~ 

volucão enterrou as finanças do Brasil. 
O SR. J0"\0 CLEOPHAS - São neste ~entido as cifras 

qce aqui trago. 
Esquecém-se depressa os nossos nobres adversarios de 

que não basta formular programmas ou delinear planos. 
Por melhor que elles ~ejam, de nada valem senão quando 

n tarefa da sua execução e::tiver entl'egue a quem possua de
cisão, tenacidade. firmeza e honestidade de propositos para 
executai-os. A quem não se deixe conduzir ao acaso obe
diente apenas á "politica dos acontecimentos". A Quem pos
st:a em ultima analyse aptidões e qualidades de governo, in
c!ispensaveis nesta hora em que a intervenção do Estado se 
faz sentir, por toda parte, e, principalmente, nos paizes no
vos, por explorar, no estudo da terra, atravez da expressão 
economica dos. seus elementos, na organização da producção, 
na distl"ibuição das riquezas, no augmento do consumo. 

Quando se cbama a vigilante attenção do;; dirig.?ntes do 
Paiz para o consideravel declínio no movimento da nos!!a ba
lança commercial - apparecem desde logo, no seio do opti
mh:mo governamental, os que o justificam como um pheno
meno absolutamente generalizado. 

Tentam, ao mesmo tempo, demonstrar a sua nenhuma 
repercus~ão na economia do Paiz, em primeiro Jogar com a 
allegação do desenvolvimento do commercio interno, da crea
cão da autarchia entre nós . 

Em segundo Jogar, chegam mais longe ainda nesse be
maventurado optímismo, passando a attribuir ao governo 
discl'iccionario a involuntaria virtude de estar avisadamenr,e 
promovendo essa expansão interna . 

Dessa mesma ordem de idéas participa o honrado Senhor 
Presidente da Republica e de maneira identica se manife~ta 
em sua ultima mensagem á Camara dos Deputados. E muito 
preferível. porém, substituir esse optismo á Pangloss que 
não quet' levar em conta as nuvens escuras espraiando-se no 
horizonte economico do Paiz, pelo exame directo e pelo co
nhecimento proprio dos assumptos fundamentaes á nossa 
existencia. 

E' facil de ver. então. como são jcsfeitos aquelles argu
mentos simplistas e imprecisos, verdadeira cortina de fu
maca alimentada por aquelles que têm · interesses permanen
tes de defesa dos governos-

Os ultimos boletins ·de estatística da Liga das Nações 
deixam esclarecida como a diminuição do valôl.' ouro do com
mercio mundial foi sensivelmente reduzida em 1934. Assim 
é que a percentagem de diminufcãQ que foi em :1931. de 
28%, em 1932 passou a 32.2% baixando em 1933 pal'a 10,0o/o 
e em 1934, para 3,9%. · · · 
.. Para o Brasil, porém esta perce:1Lagem está augmen-
tando. 

Ha poucos dias o mestre de todos nós, o eminente Depu
tado Sr . Cincinato Braga, demonstra"\ a aqui mesmo nesta 
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Casá, como o Brasil não pode aliment:u· a politica economica 
da autarchia, - pelas razões que enumerou: 

a) O commercio exterior - importação e exportacão - · 
do Paiz equivale a uma altissima percentagem da producção. 
nacional. 

õ) Os impostos alfandegarios correspondem a per lo de· 
50% de arrecadação total do Paíz. 

c) Uma somma consideravel proporciona aos Estados o 
1m posto de exportação obtido do commercio externo. 

tl) 68% dos nossos compromissos devem ser pagos em 
moéda estrangeira, que só a exportação pode fornecer .. 

A estas razões poderiam ser accre5centadas muitas ou
tras no mesmo sentido, como a necessidade da ímportacii.o de 
determinados artigos manufacturados, indispensaveis ao pro
gresso do Paiz. corno combustíveis, rnac.hinas, drogas eLe., os· 
quaes estamos ainda muito longe de os produzir. 

Ao mesmo tempo, cumpre. não perder de vista qu~ o 
ãesnivel do nosso commercio exterior em relação ao pro
duelo basico - café - se verificou no primeiro trimes
tre do anuo corrente tanto em relação ao prece como em rela
ção á quantidade. 

O preço medio da libra ouro da ~acca de café foi de 
quatro shil!ings inferior ao preço medio de 193/i o qual, 
aliás, já era mui Lo mais baixo em relação ao anno anLer10r. 
Sir.1u!taneamente, a quantidade exporlada neste trimestre 
dccahiu bastante em relacão ao mesmo periodo nos quatro 
ultimas anuos. A percentagem dos den1aís productos expor
ta v eis ainda não influe sensivelmenb: no total. da expor
tação . 

Improcede, do mesmo modo, c a:::-gcmento de que a ex
pansão do nosso commercio interno f)~ provocada em con
sequE:ncia da:: providencias adminü:t.rativas e da orientação 
economica norteadas pelo governo actual. 

Nesse período de aventuras e sobrésaltos que atravessa
mos não se adaptou jamais uma directriz uniforme visando 
promover esse fortalecimento. Não se instítuio o credito 
para o agricultor. 

O SR. OSWALDo DE LI1<IA - Mas houve o rea5"J.stamento 
econoroico. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - O reajustamento em certos 
pontos veiu prejudicar o credito. 

O .SR. BIAS FoRTES - O reajustamento se fez em favôr 
dos bancos . 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- O nobre Deputado não deve 
ignorar que os bens submettidos ao reajustamento ficam em 
estado de não poder- servir para operações de credito~ 

Não se lhe facilitou os meios de t!'ansportes. Não se lhe 
promoveu uma orientada assis~encia techniea ás suas cul
turas. 

Ao con trario . A capacidade de resignação do brasileiro 
e o seu miseravel standard de vida é que lhe tem proporcio
nado resistencin bastante para supportar os desacertos. Para 
resistir ao perdularímo da a.dminislncão que não evita as 
despesas improductivas e superfluas. · Se os de/icits do re
gime passado eram cobertos, geralmente, com a entrada de 
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capitaes estrangeiros, os' deficits actuaes são cobertos com a 
utilizacão dos congellados e outros !'ecursos do Banco do 
Brasil que fica assim. sem elementos para attender aos que 
trabalham e produzem • 

Parallelamente, verifica-se, Sr. Presidente, que a inten
sidade de tributação que pesa sobre o trabalho do b-rasileiro 
- habitante de um paiz cuja riqueza se encontra ainda em 
estado potencial - é muito superior á de muitas outras na
ções que possuem densidade de população e riqueza ac
cumulada. 

Realmente, a intensidade de tributação de um povo me
de-se, .não· pela simples tributação per capita, mas pela 
comparação entre a renda nacional e a totalidade das con
tribuições fiscâes pagas. 

Ha pouco tempo, o eminente Deputado Cincinato Braga 
enumerou o quadro dessas contribuições: 
Ao Governo ·Federal (orça:nento actual) 2. i67 .000:000$000 
Aos governos dos Estados e Districto 

Federal . . _ - · . . . . . ..... -... - - -.. . 
Aos governos rnunicipaes . . . .......... . 
Ao Departamento Nacional do Café ... . 

1.850.000:000$000 
580.000:000$00o 
{i30.000:000$000 

5.227.000:000$000 

Peco licen<;a au Mestre para subtrahir desse total uma 
parcella de 4.00. 000:000$000, quantia. que tomo como cor
respondente á renda dos sei·vicos ferroviarios, Correios e Te
legraphos e outros explorados pelos Estados, a qual não 
constitue arrecadação propriamente fiscal. A renda nacional 
foi estimada pelo Sr .Cinr-inato Brag-a em 12.000.000:000$. 
!'or um calculo mais optlmista do Sr. O:;waldo Aranha, póde 
ser a vai i a da em 1 ô _ O 00 _ O 00 : 000$ . Ai ri lia neste caso a re
lação entre o total das tribut.àções, excluídas as taxas dos 
servicos industriaes e a renda nacional ·é de 30 %. Muito 
superior a de paizes ricos e povoados como a Inglaterra, onde 
a mesma relação é de 24. %, ·a Allemanha, de 18 %, a Franç!l 
e a ltalia de i5 -% e o Japão de H %. 

Vê-se por ahi que o .appal'elho fiscal que retira para Sl 
uma tão alta como incrível percentagem da riqueza nacional, 
não póde estar favorecP.ndo, de nenhum modo, a - expansão 
dessas riquezas. Além disto, a política tributaria inter-esta
dual de exportação é um dos maiores onus á circulação dos 
productos nacionaes e á elevação do intercambio commercial 
dos Estadt>s. 

O custo e a difficuldade do transpor-te que representam 
igualmente, outros obstaculos pRra a movimentação e para u 
crescimento da producção agrícola. nacional, estão longe d~ 
merecer a attencão devida. · 

Pela leitura da ultima mensagem do Sr. Presidente da. 
Republica obse·rva-se. quão minguadl! foi em.i934 a extensão 
de rodovias· construídas no Brasil, a qual, parece, pouco ter 
excedido de 100 kms. naquelle pE.>dodo. No orçamento em 
,·igÇlr toda a verba pura construecão e conservação de es
tradas de rodagem é de 12.000:000$000 não ser:do possível, 
por isso. obter maior kilometr.a~;"em de com:truccão do que 
a do anno n~lferior. O mesmo facto se observa·· em rela.ção 
ãs cnnstn~c<;ões ferroviarias. 

Por outro iado, o recente augmento dos fretes marítimos 
de cabotagem veio golpear profundamente o comrnercio . I'!l-
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-terno do Paiz, sem falar, ainda mais, na verdadeira situação 
de· escombros a que está reduzido o Lloyd Brasileiro. 

·O criterio agricola, velha promessa. de ha.. tantos annos, 
, u:iste tão s9mente no decreto de creação do Banc·o Rural . 
A sua installação e o seu funccionamento são protelados. in

, definidamente, como -se as leis .e decretos .tiv?ssem capaci
dade por si .sós para crear riquezas. 

A assistencia technica ás ..:ulturas agricolas. á. producçft.r• 
. &gro-pecuaria ~ fornecida pelo Ministerio da Agricultura que 
segundo ainda o ~r: Getulio Vargas, de "um ministerio ctesa:
ticulado e inoperante foi transformado num orgão technico 
de propulsão. fiscal isação e contrõle da producção nacional . " 

Já mostrei inicialmente a ridicula percentagem da despe
SíÃ. publica applicada no fomento d~ producção em i932. A 
situação continua positivamente identica. Assim o confirma 
o nltimo balanço geral da União publicado, correspondente 
ao anrio de 1933. Elle demonstra· que ao Ministerio da Agri-

:·cultura coube apenas a. perccntngem de 1.62 o/Ó sobre a te-
·. talidade dos gastos no mesmo período. . · 
· Como é possível Srs. I:eputadós organizar e empreheu-
der uma collaboràcão Mtiva e disciplinada com as forças .da 
nossa producção agrícola, com ·a aiJplicação de. tão minguada 
perc!!ntagem de despesa? Accresce, aincja mais, que não exis
te. como era de suppor, um trnbalho articulado de coope
ração ~ntre os serviços agrícolas federaes e os varies ser-

. viços · identicos, x-Qantidos ·pelos -Estados. . . . . .. .. 
Nem siquer existe· uma primeira divisão logicJ. de attri

buições e de responsabilidades, de modo a que não ficassem, 
eomo succede frequentemente. os dois seryiços agrícolas a 
t'xecutar uma mesma tarefa em detrimento de Outras, nãO 
menos importantes, que permanecem longo tempo abatido-
nadas. -: .· . . . , . 

Com uma tributação escorchante, sem credito .agrícola 
organizado, sem facilidade de transporte terrestre· ~ ·com · o 
transporte maritimo di:os a .dia . mias .dif.ficil, ~6. mesmo a 
extraordinaria resistencia e sobriedade do brasileiro vêm 
conseguindo conservar e mante::: em nivel constante o nosso 
intercambio interno e augmentar, de certo modo a nos;a 
producção agrícola. Mas o problema da producção nesta . 
época de asperas difficuldades, reside sobretudo ·na diminui
çãp do seu cu~to através de um trabalho de perseverança, 

-com methodo e ·com. o iD.dispensavel auxilio do poder publico. 
Este é o orgão de coordenação e de commando . Mas a sua 

·-actmição só póde ser· efficaz quando. inspirââa na confianç.l 
f! no bom senso. E tudo isto desapareceu por completo no 
governo ' actua'l. (Muito · bem. · Palmas. O ·orààOT e cum-
pÍ'imentcido) : . · · · · . · 

Durante · o d1scurso do Sr . João . Cleophas, . o 
Sr. Arruda Camara, i~ Vice-Presidente. deixa a 
cadeira :da presidencia, que é occtipada. successi
vamente, pelos Srs. Generoso Ponce, 3~ Secreta
rio, Agenor .· Rabello, . 2° secretario, e novamente 

. pelo Sr. .Arrudoa. C~mara, 1° Vice-:PresidE_mte. 

·5' 
Ô Sr. Presidente - , Ten·h~ ·.sobre. a ines a dois requeri-

. mento que vão ser lidos. ~ . . 
· Requejro, nos terl'tlos do: arL :68 do Regimento em vigor 

e tendo em vista a disposição imperativa do, art. 42 da ·con-
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e:tituição Federal, seja posto em ord-em do dia, para ser dis· 
cutido e votado, independendemeute de _parecer, o projecto 
·n. 22, oo 1934 (cr~a a cadeira de Bístoria da Civilização 
Americana nos institutos de ensino secundariO), que tive a 
honra de apresentar á Camara dos·· Deputados, na sessão de 
18 de Agosto do anno passado, e que até o presente moment(\ 
não logrou parecer da douta Commissão de Educação e Cul
tura. 

Sala das Sessões, 31 de Maio de 1935. - Wafdemar 
Falcão. 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento, de accordo 
com o artigo ~2 da Constituição da Republica. 

R~queiro a inclusão em ·Ordem do dia, para ser discu
tido e votado independendemenle de parecer (ut al-ts. 4:? 
da Constituição Federal e 68 do Regimento em: vigor) - de. 
projeclo n. 66, de 1934, que tive a honra de apresentar á 
Camara dos Deputad.os em sessão de 22 de setembro do dito 
a::Jno (Diario do Poder Legislativo n . 34. de 23 de setembro 
de 1934) e que. indo á Commissão de Constituit;:ão e justiça 
logo após. não logrou até o presente nenhum parecer. 

· Refel'ldo projecto visa considerar de utilidade publica ~ 
Sociedade dos Auxiliares do Commercio ~ Industria oo 
Brasíl. com sPde nec;te Capital. 

Sala das Sessões, 31 de Maio de i935. - W~mar 
Falcão. 

O Sr. Preeidente - Defiro o requerimento, de accordo 
com o artigo 42 da Comtituição da Republica. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Ex
pediente. 

Vae-se passar á Ordem do Dia. (Pausa.) 

6 

Comparecem mais os Srs. : 

.Caldeira de Alvarenga, Ribeiro junior, DeodorQ de Men
donça, Agostinho Monteiro, Clementino Lisbõa, Genaro Ponte, 
Magalhães de Almeida, Henrique Couto, Adelmar Rocha, Pi
res -de Gayoso, Figueiredo Rodrigues, Jehovah Motta, José 
Augul>to, Alberto Roselli, Odon Beze.rra, Osorio Boi"ba, A
dolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Mario Domingues, Ar
thui" Cavalcanti, Alde Sampaio, Humberto Moura, Severino 
Mariz:, Valente de Lima. DeOdato Maia, Melchisedec Monte, 
Amando Fontes, Manoel Novaes, Clemente Mariani, João Man-

. ga.Qaira, A;rli,n.d~ .lieoTI.i, .Mag.áJbães N:etto, ;P:edro :Qatmon. 
· Eágard Sanenes. Attila Amaral, Vbaldo Ra.malh&te, Nogueira 
· Penido, Salles Filho, Raul Fernandes, Levi Carneiro, Eduar· 
do · Duvivier, Acuroio Torres, Cesar Tinooo, Alip~o Costallat., 
Lontra Costa, Lemgruber Filho, Martins Soares, Daniel Car
valho, Vieira Marques, Celso Machado,.. Anth~o Botelho, Bue
no Brandão, Paulo Nogue ira, Santos Filho, Carlota. de QueJ.. 
roz, Moraes· Andrade, Cinei.nato· Braga, castro Prado, Bias 
Bueno, Gomes Ferraz, Miranda Junior; Horacio Lafer, Fa

'bic Aranha, Vi~nte Migu-el. Phnio Tourinrro. Abelardo Luz: 
·Carlos Gomes de Olheira; João Carlos. Baptista Lusardo; 
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.Annes Dias, Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, Abel dos Santos. 
Pedro Jorge, Francisco di Fiori., Abilio · de Assis, Martins e 
Silva, Vicente GaBrez, Leoncio Araujo, Arlindo Pinto, Au-

. gusto · Corsino, Cardoso Ayres, Abelardo Marinbo, Sylvio Lei
tão, Moraes Paiva . (85) . 

Deixam ~de comparecer os Srs.: 

Café Filho, Lino Machado, Plinio Pompeu, Fernandes Ta
vora, Olavo Oliveiraz José d~ Borba, Sarrruel Duarte, Motta 
Lima. Oz-Jando AraUJo, Sampai~ Costa, Lauro Passos, Prisco 
Paraíso, Pinto Dantas, Arnold Silva, Jair Tovar, Francisco 
.Gonçalves, Julio Novaes, Heni"ique Lage, João Guimarães, 
~Arthur Bernardes, Pedro Aleixo, Wash·ington Pires, Jusceli
no Kubitschek, Furtado de Menezes José Alkmim, João Penido, 
Simão da Cunha, Rezende Tostes. J{}ão Henrique, Jacques Mon
tandon, Abreu Sodré, Pereira Lima, O~ear Stcven~cm, Ver
gueiro Cesar, Gama Cerqueira. Teixeira Pinto, Roberto Mo
.reire., Aureliano Leite, José Cassio, Trigo de Lour&iro. Rupp 
.Junior. Pedro Vergara, João Neves, Sebastião Domingues, 
Crysostomo de Oiiv~ira, Vieira Macedo, . Paulo Assumpcão, 
.Roberto Simonsen, Gastão Vidigal, Baeta Neves, Salgado Fi
lho e Paulo Martins (72) . 

7 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A Hsta de presença accusa o compa
recimento de 229 Srs. Deputados, com o que tomou :posse 
hoje. 

Peço aos Srs. Deputados que occupem seus Jogares. 
Vae-se proceder á votação da materia que se acha sobre 

. a mesa e da constante da Ordem do dia. 
Vão ser ju'lgados objecto de deliberação dois projectos . 

SãoJ s'uccessiiVamente, J.id'<JS e considerados 
objecto de deliberação, os seguintes 

PRO.JEC'l'OS 

N. 38- i935 

(ia LEGISLATURA) 

Regula a attribv.ição de despesas para encargos novos 

(Justica 53 e Financas 80, de 1935 - f& legislatu-ra) 

Art. f.O Nenhum projecto de lei, de iniciativa do Poder 
· Legislativo, creando despesas, será votado em aa discussão, 
sem que o mesmo contenha dispos_ição augri:lentando a recei
ta geral do Paiz proporcionalmente á despesa nova .. 

Paragrapho unico. Quando · a iniciati~a do projecto fôr 
do Poder Eltecutivo, o Legj.slativo poderá votal-o em ultima. 
discussão, em casos -de necessidade premente, mesm{} sem 

· disposii;ão taxativa creando receita, mas autorizará nestes 
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ca:sos':especiae-s .o. Executivo 'a · realizar operações de · credito 
·.Para custe;u- a despesa. . . . · · · 

Art. .. 2.0 ~e<o/og~~se :~ disp0.Slções · ~ni e~ntrario. , ·· 
. Sala das Sessoos,· 30 de Maio de -Úl35. --. Horacio LaÚr. 

-A Commissão de C.onstituicão e Justiça. 

N: • .-$9- 1935 

.ci. a. LÉGISLA'l'URA.) 

A~torizà ·a · a~ertura (lo c're.dito a~' ~u::entos ·contos· como au
zilil! á-Missão SaLesi03ta pa.ra·a catechese dos índios Cha
vantes • . 

, (Financ.~ 8:1 _:_ 1a Iegisratu:ra) 

Art: . :1..° Fica o·· POder Executivo· autorizado, pelo Mi-
nisterio do Trabalho, a. conceder á Missão Sa!'esiana, diri

. gida pelo padre ·. Hyppolito Chovelen, para a catechese ·dos 
-indios Chavantes, a quantia de ··duzé~tos contos de réis, fa
zendo o Governo as necessarias operaçÕ'es de cr·edito. 

Art. 2.0 A referida Missão deverá annualmente apresen
tar relatorio dos trabalhos feitos e os c-omprovantes das des
pesa-s realizadas, ficando depepde~te . da approvacão do Go
verno a .esses documentos a concessão da subvenção seguinte. 

Art. 3.0 Revogam-se- as disposições em c~mtrario . 
. . · ; . 

Justificação 

A eatechese dos indios ~ é problema· de· magna relevancia 
para a nossa Patria. A ella tem se dedicado os Missionarios 
que, espalhados p~lo .interior do Brasn, . affrontam todas as 
agruras da vida nos nossos sertõe~ •.. martyrizados pelos mos

·quitos, pelas febres, !;Offrendo privações de toda. a natureza. 

A catecbe.se dos índios Cba.vantes, que são bastante pe
rigosos, é muito . n.~essaria e .~e ·certa urgenêia para tornar 
possível o desbravamento e o cultivo de fertil e riquissima 
zona. Desde 1'910 os Missioms.rios- .Salesianos a vêm tentando, 
conseguindo por tres ou mais vezes subir o Rio das Mortes. 
em cujas proximidades- "i:vem :esses. selvícolas. Por falta de 
recursos não obtiveram ainda o fim col!ímado e faz pouco 
foram mortos por essa tribu. os · padres João Fuchs e Pedro 
Sacilotti, aquelle suisso e este brasileiro, quando iam levar
lhes· as doces palavras da ci:vHizacão, obra. essa -iniciada, n.a
quellas paragens, pelo inolvidavel catechizador o bispo Dom 
Antonio Malan.· Longe.'de desanimar estão os Salesianos se 
preparando para ir colher o fructo banhado pelo sangue dP 

· seus irmãos,. tendo conseguido em começos· deste mez uma. 
. caravana com os mais experimentados missi<marios para con
. tinuar os trabalhos de eatechese, que . já custaram a vida d~ 
dois martyres, e . muitos suore~ .e soffrimentos dos :seus com

. panheil'os da penosll: missão . . -~ . 
: · · .·, ·Au~Úiar :essa· ·obra . é · u~; ·~cio de gr~nde ,patriotismo . .e· 
. de alta-huma1lidade. Devemos chamar ~o nosso eonviv:io 
= ess~ nossos patrícios, tíra:ndQ-os: ·~~~ condições de. feras sel-
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vagens para as de cídadões, capazes de trabalhar em benefi
cio da nossa .Patria, uma vasta zona até hoje desconhecida. 

Sala das Sessões, 24 de Maio de 1935.- Generoso Ponce 
FiLho. - ·José Pereira Lira. - Caldeira de Alvarenga. 
Arthur I orge. - Edmundo Barreto Pinto. 

- A' Commissão de Constituição e Justica. 

8 

O Sr. Presidente - Passa-se á votação da materia con
stante da ordem do dia. 

Votação do projecto n. i5, de 1935, 1a. legia~ 
leitura), providenciando sobre a entrega deu im
portancias destinadas a ajudas de cus!o e &ubsi
dios, bem como da. verba material aos directo7~S 
geraes das Secretarias da Camaru. dos DeputadúR 
.e do Senado Federal, e das verbas de material a 
Mordomia do Palacio da Presidencia, e Secreta
rias da C()rte Suprema. e Tribunal de Cantas; com 
parecer sobre as e71lendas e substitutivo da Com
missão ao projecto e emendru (36 discussão). 

O ~r. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. 
Durante a aa. discussão deste projecto foram apresen

tadas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

(No art. 2°) . 
Accrescentar "- Direciol' da Secretaria do Tribunal 

Superior de Justiça Eleitoral", entre "Secretario da Córt9 
Suprema e Dire_ctor-Secretario do Tribunal de Contas." 

Redigir, assiin, o art. ao: 
"Os directores geraes da Secretaria da Camara do~ 

Deputados e do Senado Federal prestarão contas ás mesas 
dessas· Casas do Poder Legislativo, o Mordomo do Palacio da 
Presídencia ao Presidente da Republica, ou pessõa que elle 
designar, e os Secretarias da Côrte Suprema, do Tribunal do 
Contas e Director da Secretaria do Tribunal Superior Elei
toral, · aos Presidentes desses Triburiaes." 

Edmundo Ba7'1'eto Pinto. 

N. 2 

Art. 2°, in fine", em logar de ... ·e integralmente 9.5 
concedidas etc., leia-se - e bem assim as concedidas etc. 

Art. Accrescen.te-se . onde convier: as despesas por 
conta. de verbas de material só serão cfteetuadas com ex
pressa auto.rízacão escripta dos Primeiros Seet·etarios da Ca
Daara e do ~nado. 

C. [). - VOLUME IV - 1935 . 
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Art. a.o Desdobre-se da seguinte fórma: 
a) os rttt·cclorcs das Secretarias da Camara dos Depu

tados. do 1-\cnado Federal, os Secretaries da Córte Suprema 
~ - do 'l't•lhunnl de Contas prestarão contas pela forma esta
tuída nu 1\l•gulnmcnto de Contabilidade Publica, de aceordo 
com o u l't . !J9 do. Conslituicão Federal; 

b) o mor·domo do Palacio da Presidencia, ao Presidente 
da Re(}Ubllen ou pessoa que elle designar. 

Sala dn~ Scsaoos, 23 de Maio de i935. - Salles Filho. 

O Sr. PreBiclente - Sendo ouvida a· Commissão de Fi
nanças e Ot•oaml•nlo sobre as emendas foi offereaido e vou 
submeltcr n votos o seguinte 

PROJECTO-SUBSTITVTIVO 

O Poder Legislativo resolve: 

At·t. 1.0 Süo considerados recursos para o effeito do dis
posto no nrtigo 183 da Constituicão Federal, os saldos que 
apresentem, o. Juizo do Ministro da Fazenda, as dotações de 
despesa do orçamento geral da Republica. 

Art . 2.0 As sobras apul"adas, mensalmente, dentro das 
consignações decretadas, no pagamento do subsidio de Depu
tados e Senadores, terão para cada Casa do Poder Legislativo 
a seguinlo applicação: 

a) pagamento de ajuda de custo a novos Deputados ou 
-Senadores; 

b) acquislção de material permanente, preciso e con"\'e
·niente á melhor execução dos servicos a cargo das commi!
-sões technicas; 

c) installac;üo material de novos serviço:ll; 
d) formação e manutenção material de bibliothecas es

pecializados pura as commissões technicas, e melhoramento 
e aperfeic;onmento das Bibliothecas Geraes e Archivos; 

e) mcdificaçõeE int~rnas que se tornem indispensaveis 
nos edificlos, reparações que se façam precisas, limpeza pe
riodica e conservação dos mesmos. 

Art. 3.0 O aprovei lamento dos saldos, a que se refere o 
artigo anterior, será determinado respectivamente pela Ca
mara dos Deputado~ ou pelo Senado Federal, mediante pro
posta especificada de sua Mesa. 

Art. 4.0 A requisiçã.l do pagamento das despesas. auto
rizadas pela Camara ou pelo Senado, s_erá feita ao Ministro 
da Fazenda pelo i 0 Secretario da. Casa do Poder Legislativo 
interessado no assumpto. 

Art. 5.0 A prestação de janeiro da consignação material 
da verba ;sa do art. 5° da lei n. 5, de 1934, referente ao Se
nado Federal, será immediatamente entregue · á mesma Casa. 
Legislativa. " 

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

O Sr. Salles Filho (Pela O?'dem) -Sr. Pr$idente, vae-se 
votar o substitutivo ao projecto n. 15, de 1935. Quando 
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-o projecto veio a debate, tive ensejo de fazer, a respeito, 
.algumas objecções que, estudadas devidamente, em um volo 
brilhante do nobre Deputado por Minas Geraes, Sr. Daniel 
.de Carvalho e tambem brilhantemente amparadas pelo illus
tre representante da Bahia, Sr. Deputado Clemente Maria
ni, tiveram a fortuna de levar a Commissão de Orçamen
to a modificai-o de tal modo, que em seu logar appa

rece,. _agora, um substitutivo ~onlendo - poder-se-ia dizer 
- mat.eria inteiramente diversa da que constituía objee!o 
do proje~Lo primitivo. . 

Acontece, Sr. Presidente - e é isto que IDfi traz á tri-
.buna - que o substitutivo, tal como está redigido, fere 
flagrantemente a Constituição Federal. Para examinar este 
.aspecto da questão, que reputo de magna importa.ncia, con
sulto a V. Ex,, Sr. P1·esidente, se me é permittido pedir 

_a auoiencia da Commissão de Constituição e Justiça, afim 
de que se manifeste acerca d:> substitutivo cuja votação aca-
ba de ser annunciada. 

O Sr. Presidente - O requerimento do nobre Deputado 
·não pode ser acceito, porque importa em adiamento da vo
taç~o, e os requerimentos neste sentido só podem ser apre
·sentados na phase da discussão. Depois desta encerrada não 
.é possível mais a admissão de requerimento dessa natureza. 

O SR. SALLES FILHO - A minha questão de ordem 
·foi precisamente esta: não havendo discussão. porque se 
,trata de substitutivo, perguntava a V. Ex. se não se pode
-ria admittir a audiencia da Commissão. 

O Sr. Presidente - O requerimento d~ V. E,;:. só serta 
cabível durante a 3s. discussão. O Regimento não dá mar
,gem para admütil-o agora. 

O SR. SALLES FILHO- Conformo-me com a decisão de 
V. E..""., enquadrada, como declara, no Regimento, mas con
:lra ella me insurjo. 

Vae se votar p<Ojecto que não soffreu debate. O subsli
tutivo será daé.O ao conhecimento da Garoara exactamente no 
momento da votação. 

·O precedente permanecerá. Em relacão a mbstitutivo:3 
em taes condições, a Camara ficará privada de opinar: vota 
.ou recusa. 

Feita esta observação, e prevalecendo-me da opportu
nid<ade de encaminhar a. votação, peço licença a V. Ex. para 

.. accentuar o;; motivos que me faziam pedir a audeincia da 
.commissão de Justiça. 

Estabelece o substitutivo no art. 1.0 : 

"São considerados recursos para o disposto n<t 
art. 183 da Constitui:;:ão Fe&eral, os saldos que apre
sentem, a juizo do Ministro da Fazenda, as dotações de 
despesas de orçamento ·geral da Republica". 

Em relação a este artigo reconheco que, com púucu _óel 
:.toa votande, se póde admittir que as sobras orr;amentarias 
sejam misturadas para o fim de applicação em servic;os di!
ferentes daquelles que se destinavam, porque haverá so
-bras de vencimentos do pessoal e sobras da· verba material. 
:Só no material se deveriam applicar as sobras da verba ma~ 
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teria!, assim como só ao pessoa! deYeriam ser destinadas aa
sobras da verba pessoal. Com um pouco óe boa vontade. 
por~m, uma vez que se misturam, pode-se admittir tenham 
applicação ipdistincta. Mas o mesmo já. não occorre reJa~ 
tivamenle ao art. 2°, francamente contrario a expresso 
conceito constitucional, artigo que diz que "as sobras apu
radas, mensalmente, dentro das consignações deQretadas. ·no-· 
pagamento do subsidio" - isto é, sobras de vencimentos· 

·de pessoal - "'de Deputados e Senadores, terão para caàa: 
Casa do Poder Legislativo", as applit'ações que enumera, 
isto é, toda!; ellas de natureza material. 

Acho, Sr. Presidente, que isto é contrario a formal de-
. terminação do Codigo de Contabilid-ade Publica. Ainda re~ 
eentemente o decreto n. 23.150. 6e 15 de setE!mbro de 1933. 
derogando presorípcões do Regulamento de Contabilidade
Publica, estabeleceu, no seu art. 2f0 : 

"As insufficiencias comprovadas de verbas orc;a
mentaria serão corrigidas pai' supplementação,. fican-· 
do o estorno de creditas, de uma para outra verba 
ou ainda entre sub-consigna~;ões da mesma verba". 

As sobras dos subsidos dos Deputados são sobras de· 
pagamento de pessoal. Não vejo como possam ser applica
d~s em despe~as de material .. Se não houvesse. isso. havia 
causa mais grave. E' que essas sobras jâ têm, dom.. não· 
podem ser mais aproveitada pela Camara. 

A Constituição regula ex:actamente o assumpto. 

Diz o art. i 57: 

"A União, os Estados e o Distrieto Federal re
servarão· uma parte dos seus patrimonios territoriaes-

para a formação dos respectivos fundos de educa-
cão." · · 

§ 1°. As sobras das dotações orcamentarias ... " 
"Sobras", - é a mesma palavra. 

" .•. accrescidas das doações, percentagens sobre-· 
o producto de vendas de terras publicas, ta.ns espe
ciaes e outros recursos financeiros, constituirão, na' 
União, nos Estados 1:! nos munieipio:;, esses fundos es-

. peciaes, que serão applicados exclusivamente em 
obras educativas determinadas em lei. n 

Ora, Sr. Presidente, se as sobras orcamenlarias têm esse
destmo constitucional, como pode a Camara dos Deputado.!> 
deUas se aproveitar, applicando-as em .. verbas materiaes"~ 
· E' penoso estar-se a trazer para aqui nugas dessa na-

. tureza. Sendo, porém, a Constituição muito joven, parece-· 
me que ainda não chegou o tempo de se a violar tão pu
blicamente. 

Em seguida, é dado como approvado o proje-· 
cto-snbstitutivo. 

O Sr. Freire. de Andrade (Pela ordem) requer a v.erifi
cacão da votação • 

. Procedendo-se á verificacão de votação, reconhece-se te
. rem votado a favor !21 Srs. Deputados e contra 30; total'! 
·i5L 
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O Sr. Presidente - O projecto-substitutivo foi appro
·vado, ficando prejudicado o inicial e as emendas. 

O Sr. João Simplicio (Pela ordem) requer e obtem dis
l>ensa de impressão da redaccão final do projecto, afim de 
-ser immediatamente votada. 

E' lida e, sem observações, approvada a seguinte 

N. 15 B- '1935 

( ta Legislatura) 

Redacção final do pTojecto n.· f5 A, de 1935 (ia Legislatu
ra), providenciando sobre a entrega das importancia$ 
destinadas a ajudas de custo e subsidios, bem como da 
verba material, aos directores geraes das Secretarias 
da C amara. dos Deputados e do Senado Federal, etc. 

(Finanças e Orçamento, 37 - 1935, 1a Legislatura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Os saldos que apresentem, a juizo do" Minist!'o 
-da Fazenda. as dctacões de despesas do orçamento 'l'eral d~ 
Republica são considerados recursos para o effeito do di~
posto no art. 183 da Constituição Federal. 

Art. 2.0 Os saldos apurados mensalmente. dentro das 
consignações decretadas, no pagamento do subsidio de 
"Deputados e Senadores. terão para cada Casa do Poder L~
gislat ivo a seguinte app!icacão: 

a) pagamento de ajuda de custo a novos Deputados ou 
-senadores; 

b) acquisicão de material permanente, preciso e conve
-niente á melhor execução dos serviços a cargo das commis
sõe~ technieas; 

.c) installação material de nows sel"Viços; 
d) formação e manutenção material de bibliotheca es

-pecializadas para as commissões tecbnicas, e melhoramento 
.e aperfeiçoamento das Biblioth!cas Geraes e Archivos; 

e) modificações internas que se tornem indispensaveis 
-nos edifieios, reparac9es que se façam precisas, limpeza pe-
-riodica e conservação dos mesmos . 

Art. 3.0 O aproveitamento dos saldos, a que se refere o 
.artigo anteriQr, será determinado respectivamente pela C!l
mara dos Deputados ou· pelo Senado Federnl, mediante pro
.posta especificada de .sua Mesa. 

Art. 4.o A requisição do pagamento das ·despesas. auto
rizadas pela Camara ou pelo Senado, será feita ao :!'tlinistrt• 

,da Fazenda pelo i 0 Secretario da Casa do Poder Legislativo 
interessada no assumpto. 

Art. 5.0 A prestação de janeiro da consignação mate:.-ia! 
.da verba·s~. do art. 5o, da. lei n. 5, .:ie i934, referente ao Se-
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nado Feàeral. se.!'á immediatamente entregue á mesma Casa" 
Legislativa. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em· contrario. 
Sala da Commissão, 31 d€ Maio de :1935. - Valente dtr 

Lima, Presidente. - Heitor Maia. - Mathias Freire. 

O SR. PRESIDENTE - O projecto vai á sancção. 

9 

Votação do J;rojecto n. 1.13-C, de 1935, mu
dando a denominação do Serviço de Dqrm!~toloaia 
e Syphiligraphia e dá outras !JI'ovid•mc·ias; com 
parecer da Commissão de Saude Publica, rejei
tando a disposição do · art. :10, ·vet;~d-z pelo se:
nhor Presidente da Bepu.blica (discussão unica). 

o Sr. Presidente _:_ De accOrdo com o Regimento vou 
submetter a votos, pelo processo secreto, ·as seguintes pala
vras do art. 1° do projecto: 

"da Capital da Republica". 

Os Senhores que approvarem as p:tlavras velada:> vota
rão - sim - e os que rejeitarem, votarão - não. 

Vae .se proceder á chamada. 

O Sr. Celso Machado (Servindo de :1• Secretario) pro
cede á chamada do.q Srs. Deputados. 

Durante a chamada o Sr. Arruda Camara, 1°. 
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidencía, 
que é occupada pelo Sr. Agenor Rabello, 2° Se
cretario, e novamente pelo Sr. Arruda Camara, JO· 
Vice-Presidente. 

Responderam á chamada os Srs. : 

Mario Chermont, Ribeiro Junior, Deodoro de Mendonça,. 
Acylino de Leão, Fenelon Perdigão, José Pingarilho, Agos
tinho Monteiro, Clementino Lisbôa, Genaro Ponte, Magalhães
de Ainw,ida, Henrique Couto, Carlos Reis, Godofredo Vianna, 
Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires de Gayoso, Freire de· 
Andrade, Democrito Rocha, Figueiredo Rodrigues; Martins. 
Veras, Alberto Roselli, José Augusto, Gratuliano Brito, Pe
reira Lira, José Gomes, Mathias Freire, Herectiano Zenaide, 
Botto ·de Menezes, Odon Bezerra, Ruy Carnei'ro, Souza Leão, 
João Cleophas, Rego Barros, Osorio Borba, Arnaldo Bastos, 
Adolpbo Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Antonio de Góes~ 
Mario Domingues, Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Hei
tor Maia, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Oswaldo Lima, Hum
berto Moura, Simões Barbosa, Severino Mariz, Emílio de 
Maya, Mello Machado, Valente de Lima,-Izidro de Vasooncel-· 
los, Deodato Maia, Melchisedec Monte, Amando Fontes, AJ
tamirando Requião, Manoel Novae::;, Clemente l\1ariani, . Pedro 
Lago, Luiz Vianna Filho, J. J. Se abra, João Mangabeira, Ãl
fre.do Mascarenhas, Arlindo Leoni, Magalhães Netto, Fran.:.. 
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cisClo RoClha, O~tavio Mangabeira, WandE:rley Pinho Pedro 
Calmon, Leoncio Ga.lrão, Arthur Neíva, Raphael Cínc~rá, Ed
gard Sanches, Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, ~ogueil•a 
Penido, Pereira Carneiro, Henr!que Dodsworih, Amaral Pei
xoto, Candido Pessôa, Salles Filho, Sampaio Corrêa, Raul 
Fernandes, Levi Carneiro, Eduardo Duvivier, Bento Costa, 
Agenor Rabe!lQ, Hermete Silva, Acurcio Torres, Cesar Tinoco, 
Alipio Costallat, Prado Kelly, Lontra Costa, Cardilho Filho, 
Ni:to Alvarenga, Lemgruber FilhD, Bandeira Vaughan, Carlos 
Luz, Noraldino Lima, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins 
Soares, Cl€mente Medrado, Levindo Coelho, José Braz, Theo
domiro Santiago, Adelio Maciel, Augusto Viegas, JDão Be
raldo, Arthur Bernardes Filho, Polycarpo Viotti, Daniel Car
valho, Carneiro de Rewnde, Christiano Machado, Vieira 
Marques, Negrão de Lima, Celso Machado, José Berna-rdino, 
Ma.tta Machado, Antbero Botelho, Bueno Brandão, Delphim 
Moreira, Paulo Nogueira, Theotonio Monteiro de Barros, 
Waldemar Ferreira, Santos Filho, Carlota de Queiroz. Bar
ros Penteado, Moraes Andrade, Cardoso de Mello :Xetto, Joa
quim Sampaio Vidal, Cincinato Braga, Castro Prado, Macedo 
Bittencourt. La-erte Setubal, Bias Bueno, Hyppolito do Rego, 
Jorge Guedes, Felix Ribas, Gomes Ferraz, Meira. Junior, 
Justo de ~loraes, Miranda Junior, Horacio Lafer, Fabio Ara
nha, Jairo Franco, Domingos V-e!lasco, Laudelíno G()mes, 
Vicente Miguel, Claro Godoy, Corrêa da Costa, Generoso 
Ponce, Arthur Jorge, Plínio Tourinho, Arthur Santos, Lauro 
Lopes, Francisco Pereira, José .Muller, Diniz Junior, D9rval 
Melchia<les, Carlos Gomes de Olivei'ra, João Carlos, Baptist~ 
Lusardo, V~spucio de Abreu, Renato Barbosa., Demetrio Xa
vier, JDão Simplicio, Frederico Wolfenbuttel, Victor Rus
somano, Raul Bittencourt, Ascanio TubinQ, Barros Cassai, 
Dario Crespo, Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Aniz Badra, 
Eurico Ribeiro, Ermano Gomes, Abel dos Santos, Pedro Jorge, 
Francisco di FiGri, Abilio de Assis, Antonio CarvaJhal, Ar
thur da ·Rocha, Silva Costa, Francisco Moura, Damas Ortíz, 
Alberto Surek Edmar Carvalho, José do Patrocinio, Ricar
dino PradQ, Martinho Prado, Ferreira Lima, Ricardo Ma
chado, Alb€rto Alvares, Pedro Rache, Ga.stão de Brito, Vi
cente Galliez Leoncio Araujo, França Fi1ho, Moacyr Bar
bosa, .Arlind~ Pinto, Cardoso Ayres, Vicente Gouvêa, ~e
lardo Marinho, Sylvio Leitão, Moraes Paiva, Barreto Pmto, 
Thompson Flores (209.) 

O Sr. Presidente - Vae-se proceder á apuração. 

São apuradas 209 cedulas, que dão o se
guinte resultado : 

SIM .... 9 ..................... . . . ~ •••••• 

.......... - • & ............. 4 ........ . 

Em branco 3 cedulas . 

Votos 

5:1 

155 

. o Sr. Preside:ate - As palavras vetadas foram rejeita
oas, ofíiciando-se sob~e o occorrido. 
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10 

Votação do projecto n. 29, de 193:> (18 legis
latura), estabelecefuto normas para o provimento 
dos of{ícios de tabelliães de notas {38 discussão). 

Approvado e enviado á Com:nissão de Reda
cção o seguinte 

PROJEC.TO 

{Primeira legislatura) 
N. 2!>- 1935 

ú Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.0 Os officios de tabelliães de notas no Districto 

Federal serão providos, alternativamente, por cidadão df:l 
reconhecido saber e competencía,. e por bacharel ou doutor 
c:m drreito com dois annos de pratica forense, de livre no
meacão do Governo; e por escrevente juramentado de car
torio de notas, com mais de dez annos de sP.rvico no Distri· 
cto Federal, escolhido de uma lista triplice organizada pelo 
Conselho Disciplinar. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 

Votação do p-rojecto n. i40·A, de 1935, dis
pondo sobre o aluguel de 1woprios nacionaes, pelos 
tunccionarios publicas, com substitulit•o da Com-
missão de Finanças e Orçamento (precedendo a 
votação um requerimento do Sr. Barreto Pinto) 
{28 discussão). 

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

Requeiro a remessa de- projecto n. 140-A. á Commissão 
do Estatuto dos Funccionarios Publicos, sem prejuizo da dis
cussão. 

Sala elas Sessões, 36 de maio de J 935. - Edmundo Bar
rete Pinto. 

Approvado. 
Votação do projecto n. 33, tte 1935 (1a legis

latura), determinando que os petl_idos de abertura 
de creditas sejam encaminhados w Pod.e1• Legis
lativo p()r exclusivo intermedio do Ministerio da 
Fazenda . (2a discussão). 

Approvados, successivamente, os seguinte-s 
.artigo~ do · 

PROJECTO 

(Primeira legisl.a.tura) , 

N. 33 - 193:> 
Art. 1.0 Todo.s os pedidos de abertura de credjtos p~lo 

Poder Executivo serão encaminhados ao Pode!'" Legislativo 
por exclusivo intermedio do Ministerio da Fazenda, com a. 
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]ndicacão dos recursos a que se refere o art. :1.83, da Con
.stituição. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario .. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3" discussão. 

Tenho sobre a mesa e submetto a votl)s o s-eguinte 

REQUERIMENTO 

. Requeiro dispensa de interstício para que o projccto nu-
.:rnero 33, de 1935, _!!§ure na ordem do dia dP. :uoanh1L 

Sala das Sessões, 31 de Maio de :1.935. - Henrique 
JJodswortk. 

Approvado. 

Votação do proiecto n. 179-A, de 1935, al
terando a idade para a matricula dos capitães 
combatentes do Exercito, na Escola de Estado 
Maior; com parecer favoravel da Commissão de 
Segurança (:1.8 discussão); 

Approvado o seguinte 

PROJECTO 

N. 179-A -- :1.935 

Arl. :1..0 A idade maxima para a matricula de capitães 
.das diversas armas do Exercito na Escola de Estado Maior, 
fica elevada de 36 para 40 annos. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposicões em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 2• discussão. 

Votação do parecer n. 62, de i935, appro
vando o acto do Tribunal de Contas, que 1·ecusou 
registro ao accordo celebrado entre a Delegacia 
Fiscal do Thesou1•o Nacional, no Estado de Sergipe, 
e a lntendencia de ltaporanga; (discussão unica); 

Approvado. 

Votação do parecer n. 63, de i935, approvan
do o acto do Tribunal de Contas, que recusou ;oe
gj.stro ao contracto cele-brado pela Commissão Cen
tro.l de Compras com a Casa Lokner, S. A. (dis
cussão unica); 

Approvado. 

Votação do requerimento n. :1.8, de 1935, (f& 
legislatura); do Sr. Plinio Tourinho, de infor
mações sob1•e um projecto e proposta que visa re
solver o problema da Marinha Mercante, através o 
Lloyd Brasileiro (discussão unica); 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requerl
~ento. 
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O Sr. Plínio Tourinho (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, Srs, Deputados, solicitei a palavra para en
caminhar a. votacão de um requerimento de informações que 
dirigi ao Sr. Ministro da Fazenda, por intermedio da mesa, 
requerimento este cuja discussãó foi encerrada hontem, con
forme verifiquei do Diario do Poder Legislativo de hoje. 

Sr. Presidente, - a solução do importante problema 
dos transportes, em toda a sua plenitude, mas em funccão de 
nossa expansão economica, está sendo objecto da attencão. 
de nossos technicos, e, por isso, nada mais opportuno de que 
ter eu formulado um requerimento que esclareça. esta. ou 
aquella proposta de autoria de quem quer que seja, mas. 
que vise dar uma solução a problemas que até agora vivem 
no obscuro e num atrazo incompatível com as nossas ne
cessidades. 

O meu requerimento vae, por certo, despertar a atten
ção em torno do problema complexo do Lloyd Brasileiro~ 
cuja solução criteriosa depende de multiplos factores, des
tacando-se dentre elles o não menos importante da defes~ 
nacional, convindo entretanto notar que um plano bem 
concebido não bastaria para o soluciortar, porquanto bem 
sabemos que nas condicões precarias em que se encontra 
aquella empresa antes de mais nada se torna preciso obter 
dinheiro e bastante, para amparai-a, sem que para isso se
.iamos for~;ados a recorrer a emprestimos onerosos para o. 
Paiz. · 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
Ora, Sr. Presidente, h a mais de quatro mezes que venho 

acompanhando através dos jornaes desta capital, em a:rtl
gos ou entrevistas, algo de importante sobre a organisaçãO. 
de uma empreza com o fim de reerguer o Lloyd Brasileiro,. 
que sabemos está bastante depauperado, para não dizer em 
completa ruina. 

A organisacão a que me refiro consta de um projectcr. 
denominado Souza :!?itanga, acredito já bem conhecido doa 
Senhores Deputados pela ampla divu!gacão que tem tido. 

A ser verdadeiro qUe esse projecto e r~spectivo finan
ciamento se encontram nas mãos do governo ha muito tempo .. 
é de admirar entretanto, ·que não tenha tido até hoje uma so
lução pró ou contra. 

O projecto Souza Pitanga, tal qual tem sido divulgado
pelos jornaes, resume-se em poucas palavras no seguinte:. 
Creação de um Consorcio Marítimo e Industrial, denomi
nado Lloyd Brasileiro, composto de tres sociedades anonY-· 
mas, sendo o governo portador de 98% das acções da Com
panhia de navegacão e esta ultima portadora de SS% das. 
aecões das companhias de Construccões Navaes e de Side
rurgia do ferro e do aço, tudo na ordem seguinte: 

a) Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro 
b) Companhia de Construccões Navaes ·do Brasil. 
c) Companhia de Fabrico do Ferro e Aco do Brasil. 
Nisto consiste o projeeto. 

O Sn. C..mtos GoMEs - Aliás, interessantíssimo. 
·. O SR. PLINIO TOl:TRINHO - Vejamos, agora o finan
Ciamento, sem o que tudo não passaria de illusão. 
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O plano 13ouza Pitanga, dizem, tem o amparo amplo e
franco de industriaes americanos, em condições que, a serem 
verdadeiras, constituem excepções unicas em toda a noss:~. 
vida administrativa, que tem consistido em obter empres
timos a juros e titulas pesados para cobrir deficits devidos, 
a desmandos orçamentarios. 

Os industriaes americanos offerecem para a execucão
do projecto Souza Pitanga, a ímportancia de 100 milhões de 
doU ares ouro, sem juros e sem titulo de descontos I O paga
mento dessa enorme quantia será feito em 16 annos e em 
moeda papel r . 

Com esse financiamento, o capital da Companhia de 
Navegação será de 500 mil contos e o de cada uma das outras 
duas já mencionadas, de 250 mil contos de réis. As àiviclas 
do L!oyd, que orcam perto de 100 mil contos, serão liqui
dadas, além de que toda frota já velha e imprestavel, será. 
substituída por 57 unidades novas, proprias para o trans
porte de cabotagem e viagens transatlanticas, bem como será: 
adquirido todo material fluctuante awessorio e indispensa
vel ao perfeito fun~cionamento da empresa. 

As bemfeílorias reverterão :para o Governo, no fim de
H> annos. Os 100 milhões de dollares serão entregues ao. 
Banco do Brasil, que por sua vez tem o direito de por inter
media de seus Lechnicos flscalisar o emprego de tão enorme
quantia. 

Nenhuma hypotheca de bens nacionaes é exigida no pro
jecto PiLanga, cabendo ao governo apenas um conS'enti
mento moral. 

· Sr. Presidente, eis em traços geraes o que anda publi
cado sobre o plano Pitanga e respectivo financiamento. Ao. 
formular o requerimento de informações ao Sr. Ministro da 
Fazenda, tenho apenas em vista saber se de facto o que 
ficou dito acima é a expressão de uma realidade, porque, no 
caso affirmativo, não posso comprebender como é que O
governo guarda a respeito um silencio tumular, quando es
tamos assistindo á ruína completa do Lloyd Brasileiro, assal
tado por innumcros credores, os quaes dentro do pouco. 
tempo farão o sequsstro de todos os seus navios. 

Bem. sabemos que o governo não está. em condições de
amparar o Lioyd, e muito menos reformar a sua imp:res
tavel frota. 

A ruina dessa emoresa de navegação alem de outros
males, acarretal'á. a miseria de dezenas de milhares de ma
ritimos que fica.rão desempregados, aggravando mais a nossa. 
situacão interna. 

Justificando assim o requerimento . formulado desejo. 
apenas ouvir a palavra do governo, a favor ou contra, mas 
leal e sineera. (Muito bem; muito bem.) 

Em seguida é approvado o requerimento-
n. f8, de 1935. 

. . ~ 

-o- -sr. Dolningos Vellasco (Pela o~dem) requer e óbtem 
dispensa de impressão da redaecão final do projecto nume
ro 32-A, de f935, afim de ser immediatamente votada. 
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E' lida e, sem observações approvada asa
guinte 

REDACCÃO 

N. 32 A- 1935 

(1a Legislatura) 

!lledacçáo final do projecto n. 32, de 1935, que aproveita os 
sar~ntos diplomados em Odontologia 

(Seg. H) 

O Poder Legislativo deoret.a: 

Art. 1.0 As vagas existentes de segundos tenentes cirur~ 
;giões dentistas do Corpo de Saude do Exercito activo deverão 
s.er preenchidas pelos actuaes sargento.s e escreventes diplo
.mados em odontologia pelas escolas officiaes ou officia:
mente reconhecidas pelo Governo Federal, que contem mais 
.de cinco annoo de serviço militar activo, estejam, na dat':l 
desta lei, prestando servicos profissionaes em gabinete odon
tologico do Exercito, apresentem attestados de dedicação ao 
serviço profissional e de optiiCa conducta civil e militar, pas-
sados pelas autoridades sob cujas ordens estejam servindo, 
.e tenham seus diplomas devidamente registrados no Depar
tamento Nacional de Saude Publica. 

Paragrapho unico. Para effeito de promoção ao post·l 
immediato, ficam os referidos !:'argentos esereventes obr!
.gados a fazer o curso na Escola de Saude do Exercito. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Commissão, 31 de Maio de f935. - Valente ~ 

.Lima, Presidente. - Ma.thiM F"Nire. - Heitor Maia. 

:0 Sr. Presidente - O project.o vae á sancção. 

Passa-se á materia em discussão. 

fa d'i$cussão do p,•ojecto .n. 224-A, de :1935, 
fixando a data para a termina~ão do mandato do 
Prefeito do Districto Federal; com. parecer favo
ratJel da Gommissão de Justiça. 

Encerrada a discussão e annunciada a vo
tação. 

Approvado o seguinte 

PROJECTO ' 

N. 224-A- 1935 

AÍ't. 1.0 O mandato do primeiro Prefeito do Districto 
:Federal terminará em 20 de Janeiro de :1.939. · 

Art. , 2. o Revogam-se as disposições em contrario. 
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O Sr. Presidente - O projecto passa á 2• discussão. 
Ha sobre a Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro dispensa de intersticio para que possa :figurar· 
na ordem do dia, de amanhii, em 211 d1scussão, o projecto nu
mero 224-A. 

Sala das Sessões, 3f.de Maio de 1935. -Edmundo Bar~ 
reto Pinto. 

O Sr. Salles Filho (Pela ordem) requer e obtem dispen
sa de intersticio para o projecto n. 224 de i935, figurar na.. 
Ordem do dia cl~ Sessão seguinte. 

12 

a· discussão do projecto n. 261, de i 935r 
autorúanrlo a abrir o credito especial de réis
~38: 123$500, pelo Ministerio da Agricultura, 
para au:z:ilios a que têm direito as emp1•ezas de 
fiação de seda nacional. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

O Sr . .ATherto Alvares - Sr. Presidente, antes de abor
dar o assumpto do projecto em debate, desejo chamar a at
tent:ão da Camal'à dos Srs. Deputados para uma das ques
tões que mais devem interessar a esta Casa, porque encerra 
no seu bojo toda a estructura da vida economica do Brasil. 

Quero referir-me, ao Tratado de Commercio celebrado 
em 2 de Fevereiro em Washington, entre o Brasil e os Esta
dos Unidos. 

E' bem de ver, Srs. Deputados, que não vamos, a esta. 
altura, doE trabalhos de hoje, fazer nem a analyse nem a 
apreciação do projecto. Este não é o momento. Queremos, 
entretanto, focalisal-o sob outro :tspecto não menos ioleres-· 
sante. 

Lendo, não ha uma semana, üm dos numeras do "The 
Times", verificamos que, desde fi-ns de Marco, as Oamaras
Corporativas do Commercio e da Industria da Inglaterra e
da Franca, discutem o Tratado de Commercio entre o Brasil 
e os Est:1dos Unidos, sob o ponto de vista da repercussão. 
que o mesmo possa ter nas relações commerciaes da.quelles
paizes com o nosso. 

O interesse daquellas nações, entretanto contrasta com. 
uma apparente i:tldifferença das classes interessadas no Bra
sil pelo fundamental problema. Nem no parlamento, nem na. 
imprensa, nem nas Camar'as corporativas, nem nas associa
ções de classe, . se ouve ·uma referencia sequer ao Tratado 
que, dentro em pouco, será objecfo da deliberação desta 
Casa, e-:xcepção ao que se sabe de algumas associações de
São Paulo e ·de um ou dois Estados do Norte. 

O SR. Sot;ZA LRÃo - Permitta V.· Ex. um aparte. O 
· projecto está sendo devidamente estudado na Commissão de· 
Diplomacia, para dep~is vir_ a plenario. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Respondo ao illustre col-· 
lega, dizendo se .s. Ex. tivesse prestado attenção ás minhas-
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1>rimeíras palavras, teria comprehe~dido. que -não vim .á esta 
tribuna para extemporaneamente d1scutlr o tratado, o qual 
terá de aguardar o pronunciamento da· respectiva· Commis
-são. Pretendo, sim, mostrar á Camara a situação em que se 
,acham os legítimos interessados. 

O SR. Souu LEÃo - A imprensa tem feito verdadeira 
propaganda do tratado. 

O SR. ALBERTO ALVARES - Sem conhecei-o, entre
tanto . Tratando-Se de assumpto desta natureza, Sr. Presi
-dente, teremos de jogar com dados positivos, que exprimam 
a situação da vida industrial e comrnercial do Brasil. 

Senhores Deputados, isto a ·que chamei de "apparente 
indifferença" de todas as corporações interessadas, só póde 
-ser devido a uma facto --o desconhecimento dos · elemento$ 
.capitaes do tratado, que devem servir de base ás discussões. 

Tive o cuidado de colligir dados positivos, no proprio 
·tratado, os quaes tomo a liberdade de apresentar desta tribuna; 
afim de que a imprensa do Paiz, de posse dos mesmos, possa 
.divulgai-os convenientemente. O meu ponto de vista não é 

. -outro senão fazer conhecidas as bases capitaes que exprimem 
.a estructura do tratado. Appellarei, mesmo, para os dignos 
representantes da imprensa, que ocoupam aqui a bancada do 
.quarto poder, no sentido de propagarem, quanto possível, 
-esses dados, para conhecimento de todas as corporacões do 

- Brasil, afim de que ellas offereçam á Camara dos Deputados, 
.as contribuicões que nos poderão enviar. 

· Sabem os nobres collegas que o tratado versa sobre fa-
vores aduaneiros, concedidos a productos brasileiros e ame
ricanos. Os dispensados aos productos americanos estão ex
pressos no tratado, não .em forma de porcentagem, mas dis
criminadamente por tabellas. 

Assim, para que qualquer interessado tenha o conheci
mento devido dos favores estipulados será necessario um 
.cotejo entre as tabellas do tratado e as das tarifas aduanei
ras em vigol', de accordo com o decreto Ii. 24.323, de 1934. 

Ora, este é um dos elementos que não estão ao alcance 
.da maioria dos interessados, lavradores, criadores, industriaes 
e commerciantes. Nestas . condições, preferimos, por um tra
balho pessoal, reduzir as tabellas ta.-iferarias do tratado á 
forma de porcentagem, de modo que cada interessado possa 

·vêr, immediatamente, quantos porcento de reducção se con-
. cedem aos produclos americanos. . 

Tomamos para base, neste trabalho, a tarifa minima aas 
nossas tabellas, pela razão que a Cam:l!'a dos Srs. Depulados 
conhece muito bem. Sabido que a ·Republica Norte-Ameri-

-cana tem o tratamento da Nacão mais_ favorecida em virtude 
de tratado anterior, de f930, só se applicam aos productos 
.americanos, excepto discriminações especiaes da Tarifa, só 
-se applicam as tarifas mínimas_ adtiàneiras do .Brasil. . 
. Teria s_ido um acerto. teria .. sido um erro? - Não é o 
momento de_ disçutir. A Camara, irá fazel-o na occasião ·em 
que a Commissão de Piplomacia. e Tratados, o .trouxer ao co~ 

·nheeimento dos Srs. Deputados. . , 
. · Qui.t apenas dizé::.- por que tomamos. por base· .esta ta-

_ rUa mínima:.' · 
Vou, portanto, Iêr, na ordem do · prÓprio tratado, em 

·fórma de porcentagem, quaes as redu'3tões que são conMdi
<1Jas :aos productos americanos importados pelo Brasil. . 
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Estes productos, devo dizer, são mais de uma centena, 
dos quaes a grande maioria tem similar no Pa1z. Faco esta 
l'eferencia, não para criticat•, nest'bora, as clausulas do tra
tado, mas para chamnr a aUencão sobre a impor-tancia que 
tem o assumpto em aprcco. 

Vou fazer a leitura na mesma ordem do tratado e pedi
Tia um pouco da altencão dos meus nobres co negas: 

N. de tarifa - Reducção sobre as tarifas mínimas 

Mercadorias 

37. Pelles e couros, Dl'eparados ou cm·
tidos, não especificados, tintos ou 
engraxados. . . . ................ . 

37. Envernizados, graneados ou não .. 
98. Leite em pó. tabloides ou outro es-

tado, com ou sem assucar ...... . 
225. Frutas: ameixas, cerejas, damas

cos, figos, maçãs, me!ões, moran
gos, pecegos, peras, uvas e scmc
lhant.es, frescas ou verdes. . ..... 

230. Frutas em conservas, em alcool, 
calda de assucar ou mel (compo
tas), em massas, geléa ou polpa. . 

240. Cereaes, hormlica.s e legumes-as-
pargos . . . . .................. . 

2&5. Farinhas de aveia . . .......... . 
282. Terebentína, de Bordeaux ou 

commum ...•.............•... 
468. Oleados, em pe<:as, em galões ou 

tíras, recortados ou não . . ..... . 
474. Roupa feita (de algodão) camisas 

para ambos os sexos, lisas ou com 
prégas . . ......... · · ··· · · · · · ·· · · 

582. Címentos, de magnesio, branco ou 
magneslano. . ........ . 

85:1. Mobilias e move1s não clas.sifica
dos (de ~erro ou aco) . . .....•. 

977 . Sabões, sapolios, saponaceos e se
melhantes, communs, ordinarios ou 
duros, etc. . . . ............... . 

982. Tintas, preparadas a oleo, líqui
das, promptas para o uso, produ
zindo .. sobre a superfície um aca
bamento commum, opaco ou de 
pouco brilho, podendo. conter até 
25%, de res.ina natural ou arti-
ficial . . . . ........•••........... 

Preparadas, a base de verniz ou re
sina, denominadas esmaltes, liqui
das, promp~as para o uso, produzin
do sobre a superfície pintada um 
acabamento lustroso ou brilhante. 

Em massas ou. pasta, foscas ou opacas, 
para primeiras mãos, denominadas 
Preparation, Sufacer, Putty e se-
melhantes. . .... , .· ............. . 

26,66% 
25,00% 

37,00';i> 

20,00o/o 

50,00% 
50,00% 

25,00% 

33,36% 

25,00% 

66,66% 

50,00% 

20,00% 

25,00% 

16,66% 

25,00% 
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N. de tarifa Reducção sobre as tarifas mínimas

Mercadorias 

Liquidas para serem applicadas por 
meios de machinas (pistolas· ou 
pulverizadores) opacas ou brilhan
tes, de qualquer cór, ete... . ... 

Vernizes, á base de etheres da cellulose 
(nitro ou aceto-c~llulose), trans
parentes, coloridos ou não . . ... 

1.583. Receptm:es ou transmissores de 
telephonia, telegraphía, radio-te-
lephonia, radio-telegraphia ou te-
levisão, inclusive radio-victrolas, 
qualquer de seus pertences e por-
tes não classificados, pesando até 
10 k.ilos. . . . . . .............. . 

Pesando mais de 10 até 50 kgs ...... . 
Pesando mais de 50 até iOO kgs ..••. 
f. 632. Pilhas electricas seccas, avulsas 

ou em baterias, pesando até 50 
gre.mmas .................... . 

De mais de 50 até 100 grammas. . ..• 
De mais de :100 até 500 grammas . . . 
De mais de 500 grammas até 1 kilo 
De mais de 1 kilo . . . • ..•...... · ..... . 
1.654. Valvulas ou tubos para appare-

Ihos radío-receptores, pesando 
até 100 grammas. . ............. . 

F'esando mais de 100 grammas. . . . .. 
1. 673. Algodão hydrophilo, simples ou 

com substancia antisepUca ou me-
dicamentosa . . ................ . 

i . 779. Auto moveis (landaulets, limou
sines, phaetons, etc.), pesando até 
900 kilos. . . . .................. . 

De mais de 900 até f.400 kilos . 
De mais de 1. 400 até 1. 900 kilos . .. 
De mais de 1 . 900 até 2. 200 kilos; .. . 
De mais de 2.200 kilos .......... .. 
Para passageiros ou carga, entrega de 

encommendas, soccorros, etc., pe-
sando até 2.000 kilos. . ....... . 

De mais de 2. 000 kilos até 4. 000 .... . 
De mai;?J de ·LOOO kilos . . ......... .. 
i . 782. Chassis ou trucks (de carros au-

tomoveis), sem caixas · de carro, 
montados ou desmontados, comple
tos, com motor, etc. , proprios 
para arnhulancias, caminhões, om
nibus e quaesquer outros • . ... ·. ; . 

Armacão de chassis (longarinas, tra
vessas, braçadeiras· e peças · seme-
lhantí:<> de ligação), caixas -ou ca-
pa de motor, correntes, antiderra-
pantes, etc. . . . . ; .............. . 

Ah .. vancas de mudança de ·veloCidade e 
de freio amortecedores, etc. . .... 

Capotas completas com armação,· corti
nas e respectiva capa., etc. . ... ; .. 

65. 77o/~· 

30,76o/u-

25,29o/u-
25,00% 
25,00o/ç 

47,36% 
42,98o/o· 
32,-i3% 
i5,78o/o.· 
4.,73% 

32,74o/.r 
33,32%· 

21,16%· 

20,00o/o 
20,00% 
20,00o/(' 
20,00%· 
20,00o/o-

20,00%· 
20,00%· 
20,00%· 

20,i2o/~ 

20,i4o/ct-

20,i8o/o-

20,07%· 
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N. de tarifa - .Reducção sobre as tarifas minimas 

M erca.dorias 

Distribuidores de correntes, magnetos, 
· motores de partida e outras peças, 
~te. IJ • • • • IJ I •• • I. 4 4. t ... t t. t '- • •" 

Amperometros. monometros. , ...••.• 
Businas, de metal ordinario simples, 

pintado ou nickelado. • ........ . 
Idem, dourado ou prateado • • .••••••• 
i. 783. Pneumaticos ou camaras de ar e 

suas partes ou pertemes, p13se.ndo 
, até 5 ki!OIS , . , , •. , , •• , , , , • , • , , , • 

De mais de 5 até 20 kilos • • ....... . 
De mais de 20 até 50 kilos. • ....... . 
De mais de 50 kilos. . . . ............ . 
1.. 792. Balanças, de plataforma, com 

estrado de ferro, etc . , para pel!9.1" 
mais de iOO até 200 kilos ...... 

Para. pesar mais de 200 até 500 kilos. 
Para pesar mais de 5{10 até LOOO kt-

los. . . . .................. ~ , ...... . 
~ara. pesar mais de i. 000 até 2. 001> kl-

los. . . . ....... + ........... ~ ...... ~ 
Para pesar mais de 2. 000 a ti! 5. 000 ki-

Ios. . . . .................... · ..• 
Para pesar mais de 5.000 kilos ..... . 
L 794.Bombas, para. gazolina ou para 

alcool-motor, simples ou com mos
trador, etc., e qualquer de suas par-
tes não classificadas . . ......... . 

1. 828 Limas, não especificadas, pesan
do até 300 grammas por duzfa .... 

Pesando mais de 300 até 1. 500 gram-
mas por duzia. . . . ..... ~ ...... .. 

Pesando. mais de i . 500 grammas por 
duz1a. . · ; . · •..........•. ~ .....••. 

i .856. Velas pal'a motores. . . ..... . 
1.856. Borrachas e gutta-percha, vul

. canizadás .. ou não, ebonite ou eba
nite e ·semelhantes, tubos revestidos 
ou não de arame, com ou sem te

. cido interior ou exterior, pesando 
mais de 250 grammas e até 1 kilo .. 

P.esr:.ndo mais de f kílo e até 5 kilos ... 
· Correias para machinas . . •.•....... 
1.87L Confeitos, balas, bonhons, pas

tilhas, eto. Ajunte-se a sub-classi
. fícaoão · especial para "Chewing-

"gtj:J'ri" .... • ,1/.:· · .......... _ .... ~.~··········· 

20,02% 
20,01o/'o 

20,09% 
20,06% 

25,00% 
25,00% 
25,00% 
25,00% 

H,H% 
7,69% 

i2,00% 

8,75% 

33,33% 
5,88% 

25,00% 

25,00% 

25,00% 

.. 25,00% 
33,27% 

25,00% 
25,00o/'o 
10,00% 

61,53% 

São, como declarei· aos Srs. Deputados, cento e tantos 
prodU:etos· beriéficiados por essas tarifas . · 

, Ve.iamf>s, agora, a tarifa. americana, isto é, es ~eneficios 
qu(dlOs ·são concedidos. . . . . . . . . 

Com relação á tarifa amerieana, o criterio é,· em parte, 
ad valorem :-e, .em parte;: ·O . da· especificação da3 taXãs .' 

C. D,......;. VOLUME lV- f935. 5 
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Chamo- bem a attenção dos Srs .. Deputados para a na
tureza dos productos. 

Reducções de diTeito& sobre proàuctos brasileiro• 

Paragrapbo da . 
tarifa de i9á6 

Discriminação dos artigos - Direitos 

10. : Balsarno ·de copahyba, natural e sem mistura, 
. nã.o contendo s.leool, 5 % ad valerem. 

30 •. Ipecacuanha. natural e sem mistura, beneficia· 
da . por corte, trituração, moagem, ou 
quaesquer outros processos de tratamentv, 
.além dos quaes forem esseneiaes a um 
acondicionamento apropriado. e á preven
ção contra deteriorações ou estragos atá 
sei' o artigo manufacturado; não contendo 

· · 'alcool, 5 o/o ad valorem. 
35. '·Matte natural e sem mistura, beneficiado por 

· · .. corte; trituração, . moagem ou quaesquer 
· . · o]Jtros. processos de tratamento, além dos 
·· ·~ que 'forem essenciaes · a um acondiciona~ 

·mento apropriado e á prevençfio contra de
teriorações' ou ·estragos até ser o artigo 
manufacturado; não contendo alcool, 5 % 
ad '\"alarem. · · 

302 (a) Minerió. de manganez, (inclusive minerio 
· :ferruginoso de manganez), ou concentr:i

dos, e mínerio de ferro manganifero, con
. tendo manganez metallico excedente a 10 
por. cento, i/2 centavo por libra, sobre o 

. cOriteudo em manganez metallico. 
757. Çast~nhas do Pará, com casca, 3/4 centavos por 

libra. 
Des~asca_das, 2. 1/4 centavos por libra. 

762. :aa.gas.de mamona, 1/4 ~entavo por libra • 
. 1.602. Ipecacuanba, natural e· seio m~stura., em estado 

bru~o, sem beneficiamento, por corte, tri
·turacão, moagem ou quaesquer outros pro

. ~essos de tratamento, além dos que forem 
essenciaes a um acondicionamento apro

. ·' · priado e á· prevenc;ão contra deteriorações 
· ou estragos até ser o artigo manufact.urado, 

rião contendo atcool, livre. 
1. 602. Matte ·:nátural e sem misturá. em estado bruto, 

· sem benef.iciamento por corte, trituração, 
moagem ou quaesquer outros processos de 
tratamento, além dos que forem essenaiaes 
a um · acondicionamento apropriado e ã 
prevenção contra · deteriorações ou estra
gos até ser o artigo manu!acturado, não 
contendo alcool, livre. 

1.&53. Cacâo -·ou favas de cacáo, inclusive -cascas, 
Uv.re. 

i .SM; Café; exclusive café ~mportado em Porto Rico. 
livre. 

i-"697 •. Balata, Hvre. 
1 .•. 719; ).'dinerios ou concentrados de zireonio. livre·.· 
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- ··:": . ' ·Ré(itxcções 'de direitos sobre productos · bra8ilêirOs 

Paragrapbo da 
t~rif~,df!·1~30 

· ' •. 

Discriminação dos artigos - Direítos 

L 727, Amendoas e caroços de babassú, livre. 
· ·· (~732.- Oleo. ct·e babassú, livre.: ' · . • 

· ' ·· ·. 'f.765.: Couros· de. veado, crús, livre. · ·. 
L 796. Cêra de carnaúba, livre. 

. ;, .. 1 ~-7~5.:·. Çêra. de. 11-Qelb~,_não classificada esp~ialmen-
. te, livre. . · • 

. 1.803. Madeiras para marcenaria, em toras, livre. 
(' •: i :' ~ • • • ;:., I ~~ ( ! ' - ·• I . • '. • ~ 'o ' ,• 

:Em ;prtmclro Jogar,: .deVemos 'declarar 'que não e~tamoi.: 
por hora, fazendo a amdyse do tratado; estamos' dando ·um·a." 
r~lação para conhecimentO. dos interessados. : . 

'- Os p~oductos qti.e figurar~. no tratado de·, 2. de Fe~e~: 
reiro de 1934; como tendo entradà livre. nos Estados Unidos, 
s'ão ·pttiductos· · que têm ·já ·esse fàvor consigD'ado--no tra- _ 
tado dé 1930. Nestás ·condições, não fomos benefiei~dos em I 
c·oisa: ·alguma. · : · · · ·' · 

. I o stt.: BrAS FORTE~ ~ E' uma tap,e.ação: o· ,regime é esse..: 
:;Q ·SR. ·ALBERTO ALVARES:...._. Não direi 'isS(). 

_o sa, BIAs 1fo~TEs~_:_ Y·. lJ;x .. I}ão diz, '!n~s d.igo,.éti> 
· O" sR. '.'':iliÊaT6·; Ai vA.Rtris. ~ Esp~~o .. qu~ · ~· ~ ~~.J:n:~·: 

Deputado, como· todos os co Ilegal') dessa Ca~;l. encare . .Q. as
sumpto sob· um ponto de vistà ·exclusivamente· brás-ile'iro. 

0 SR. BIAS FORTES :: .. ;; .. : 0 . f~cto ·:de se dizer qÚ~ 'é u·m;: 
1apeacão não 'significa que não seja brasileira .. ' - .. ; ;-_: . ,. . . : . . : ··' ) 

O SR. ALBERTO ALVARES...,_. Vou desde já prevenir .o, 
éspiritO daiiu.~IIes que· não tiveram_ opportunidad~ de·. J;Da
ntisear as paginas do nosso trata(Jo. Comecei aqui 'cha~a:ndo. 
a attençãó para o facto de que nossos calculas iàm ser ba.:: · 
seados em tarifas ·mini.m:;ts. Pode .pareeel" que tenha. sido .Jsso 
até -~e-r-to ponto. uma. desattenção .dos ·representantes' dil)lo-· 
maticos, com relação aos interesses do Brasil. . · . . . 

. Quem. está ílCostu.roado a esses. problemas tarifa.rias 
sabe qual :ã sígnifica·cão internacional que têm as tarifl!os. 
mioim~. Representam ellas, e-vide!ltétn"e:qte, \liDa barieira,
c(}nsiderada · intransponível nas alfaridegas, sendó o· limite· 
~Iém rdo qual não é perrpittido ir, sob ·pen_a de ferir os "in:.. 
tel'esses ·da· indust.ria- do pai.::. · 
· .·. · O· tratado, éntretantof teve de -calear as suas· r.educçõM,' 

na parte referente· ao ·Brasil, justamente sobre o limite mi-. 
nimo de tarifas, porque .é evidente que .temos .. um accordo 
eom os·Estadc.s ·unidos, em que lhes· é consi~ada a clau
Sl:l~à da. ilac_~o _mais fayo!fecida, s~do _applicadas as .tar:U'as 
.diiniroas · aos--seils produckls.. _ . · . . 

Para que sa iniciassem· as' negociações e discussões so'-: 
hr.&.:· niv:et ·SUMrior .ao d~s tarifas _mínimas,· seria; ne(l'ess.ario 
nã.o. so~ente_.!}Ue s.e denunciass~ o tra~ào C<llll os. Es~os-_ 
Unidos, :rp_~s • tl!mbt-m ·os; que,_ .com a. e!ausula · alludida; t~m.os :, 
com ou~ras.nacões .•. Parece-D;~e, se não me falha a. me~\)ria, 
qne· ·eU és· oream ·por. tre$ t~!l qmrtro dezenas~ ·· ., · : · · . 

···. · Pergunto, ·pois: seria poss~vel;' ntunif hora 'como a: _actuar 
e-ni 'qu~· todos ·as paizes Pt'Ocuram meios p-a.rà ~rear bal'reiras' 
alfandegariaa, defendendo os:: seus .prodoetosr irnpedindó .o 1 
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mui~o da · .iplportacão; seria .ac.onselhavel que_ o ·Brasil ras
gasse todos os seus tralados e ficasse á mercê desses inte-
re.sª~ : ·:: --- ·( .. :: :·. ·. ·.:: . · ·. ·. 

O SR. OsWALDO LIMA- V. Ex. está discutindo o tra• 
~do. .. . . . . 

O SR. ".Ai..B]]RTO"A,LV~S- Não_estou discutindo o 
tratado. Estou esc.~al!.~~ndo.as· objellções-de um _mustre col-
H~. . .. . 

. - . (f;SQ·; :<Vtc:DtTR:·GALI.mz -Aliás, ene· preciSa. ser dis-
cutido. . . . .· .: . 

·{i".-SR.·. ALBERTo' ALVARES ~ Julgo não ~er· ;este o 
. ~_qxpento pa~a .,díscutil-o. Na oceasíão,. virei. ~ de .novo, 
~~ro· . d\!bate!-o, clausula por tlausula • 
... 'Tendo-me dedicado ·.a ~tudo .do. tratado; Julguei dever •. 

trazer. es.ae$ esclareêiim.entos, não apenas á Camara, mas ao 
conhecjJbento··de todos os_':inf.eressa.dos no Pa.iz. · 
: '~: -.Ô:. Sa·. ·vu;ÉNTB ·G~EZ ~'v. Ex. sabe que o Governo 
nor~americano ouve as assoeiações induetl'iaes e · commer• 
ciaés 'sobre o · tratado, · d·eixando-o ficar, mesm!) •. em poder 
dos representantes dessas associações durante largo periodo, 
.:!<i '-passo ·que as assoeiações eommeroiaes do Brasil não ti
veram o menor conhecimento de suas clausulas, senl!.o mais 
tarde, com ·muito esforço, e depois de assignado. 
·: ·o ·SR.. 'ALBERTO ALVARES__; O aparte do nobre colle-

gà _vei:n éorlóboral; justamente,- minhas pabm'as • · · . 

~ · :Ó ·sR. BrÁs. FmtTES - É mai3 utn dos -8er:vjços prest.1dos 
· p~lo .Sr. _Getu-lio :Vargas ao .Brasil •. : . . . . . 

.. .. O ··sR. . .AWERTO ·ALVARES· - Sr. Presidente, julguei 
qu~ ,pr~.~tllria , uma contribuição ás classes que .tenho a honra 
de. re{lresentar,. nesta · Ca$a · - attendendo, · ..;._ ·concorrendo. 
:Pâra: (llie, aeyida.mente informadas aeerca das ·condições· ·fun-· 
dame~_taes do .tratado, possam :vir co.llil-borâl'. êomnosco. . 

- oi. • : • • • • • ~- • • • • • • • ,; •• • • • • 

,, ~o :Sa,·.-J>INIZ ·JtmJ<m _.. v.· . Ex~ :esqueeeu um aspeeto: 
mui~. importante- da· guestão - ~ da· clausula' de ·na.Qão mais : 
favf)rEl~id~, de qt)e -temoa ·usado e abusado. ~ : · · · :. , · · 
; _';. :~'~r(. ~Ê~W ALVAREs -~ Terfa. de; ·r~farh·: a.o' c_ol~ .. 

I~ga._.JlOya~e~t.e, .que não ~tou _faz.endo,:a .an.alysa das .o~u- · 
Slij~ ·~o,tra~o. Meu, obje~tivo. como Mcentuei, é con,t.rihui.J.' , 
P4r~ ._que,; :aiP~ã, <iivulganflo ~ dis.rio -dos ,nossos· .tr&balbos: 
estas tabellas, a imprensa do Brasil· :possa; i'azel' com,:que ; 
ché8'Uet1l··ao .. conbeeh:nento. de todas ·as :·a.ssociaQÕés ~ .. eorpo
r.atJães· indlistrie:es· .e eommeroiàes dos Estado.S · brasHeiros ~ : ·-
{;:·. )~ 'n• apli!eU:o : l'lll'~ r~:o li 'iicibre' batiêâda .da' :rrnprenê~~ aqu( 
p~~~e~::,E~~~t) ~~ ~11~ . _se~o,". so,l_id~J..ia, · .~of!lo: .. ~ ~~ : e,otr.-:. 
estes 1n.têresses 'fundamentaes, .~mPte8tà .o. ~eu_.CO!lC'~· llC.. 7 
sen.tido:-:da.,.QivulP.Cão a -.QUe. al~üdi. _,: ·: · ·;:e·· .. :~-· .. ~:·.;:· · -·· 
; ·:·:· · À11te~·, de;~ternft~~r, Sr~. ~ Pr~sld~te, · ·IanÇó·~ ~ ;~'ú.tt:9; a~: 
pe1!& ~ á$- ~~oÇiaçõ!!s .. ru~àe's, ·agrieolas ·e pastori$;·ê ·ts·:~~:. 
ciláólies -mdus~iMe 'irêom:rneteiá>es de fodó •t:)']~:l'àsjL· ,: ~: . :·. · ~ ' ·· ·•·· 
-~; ~-~'6;:~: VIBiiN%:G;~ú;iz;.~~:i>:;;s~ -,a~j~~r-. :a··v..:';:Éá:/.,®~c~ 

a; ~P'IJ{~sãeJ!a.çâ9 M\13.~tri~ : d<t Jlrasil, -já ,pr~parou. :@l;;r;,r:.emo
rial ::-sobre . o· .tra~ado, .· qu~ :.se~-: e-g.tr.~e:: ao ·$r._, -Pre~nden.tAh 
da ~e'Jlubl~a~ noe pro~t~os:.diasp ·., .,~ · .. > ·,, _, .,{,\ .-,·,:; ·:r. Ji-' ' • !! !; ·~ ; .;; 
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0 SR. ALBERTO ÁLVAREs·__;_ ••• no sentido dG reme~ 
terem á Gamara inf-ormacões sobre. os pontos· seguintes: f O) 
- Qual o capital :provavel inVertido na industria em apreço 
-ness-e Estado; 2°). -:- Qual 1> numero de operarios a que ella 

! proporeiona trabalho. 30.) - Qual o volume· iie su'a prcidue
ção annual. . 4°) - Qual a sua. situação eeonomicá. e finan-

·eeira, neste momento. õ0 ) - Quaes as difficuldades que 
entravam o seu desenvolvimento. eo) - OS. intéress.es Jegf .. 
timos da industria. são attingidos pelo tratado? Qunel! e 
como? · · · 

Era o que tinha. a di~er, Sr. ·Presidente, . (O corado,. é 
cumprimentado). 

· Durante o discnrsG do Sr. Alberto Alvares, Q 
Sr. Arruda Camara, :1.0 Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidencia, qtie·•é ·oceupada.· pelo Se
\t!hor Claro· de· Godoy, : supplente ; de Sêcretario; :e 

. novamente pelo :Sl' . . Arrúàa Camara., i 0 Vioe..:.Pre-
··l!lidente. · · · .· 

Em seguida, é encerrada ::a: discussão. do -P.r9~ 
jeeto 13 ari.nunciada ·a vbtai}ãr,. · · · ' · ·. ·· · · ·' · · 

Approvado o segUinte 

Pi\oJEC'I'<> . , : 
; ' • • ' •• f' -·· . ' ~ ·_ ~ ":: • 

:N._2ô:i..:... !935.· 

A Camara dos Deputados resolve: 
·-. _: ·- ~ ;~; '~-· ... ! • :_:. •• ~ _ .. ~~.: 

Art. f.O Fica o Poder Executivo a.utori:tad() a abrir, 
de~d~ jã aQ. Ministerio da Agriculturt~., o,credito espeeia~ de 

~ 438:123$500 . (qriá.tr.ocentos e trinta. . . e -oito contos cento ~ 
jr.inte ~· lres. mil, .é quinhentns réis),· correspondente ã. rend~ 
,apur~a. n~t per iodo de Janeím. a Setembro, inclusive., da 
-i934,.!Jom.~ arr~adaçã,o .da tan addieional de i·% sobra os 
. a,rtigos :da:,~lasse ,iS das Tarifas, em. beneficio da indust:rla 
·de sêde nacional, afim de._ser applicada-nos am::ilios relativos 
ao Il,lesmo. peri~do e. despesas de fiscalização~ de accordo eom 

··o·deeré:to n. 17 .2oi7', de 17 de'Marco dé :i92!L ... · ... ~ - -
. Art. 2.0 Para , su!)primento da despesa autorizada no 

-art~ · fó; fica.~<>· GO'Verno autoriza,do a. l'~aliZ~l": a. necessaria 
operação de êrc..dito. · - · 

Art. 3.o Revogam-se ,as disposieões em ccm.trariG. 

O Sr. PJ:asidente - , Tenho . so})re., a mesa e submetw a 
votos o seguinte · .. • · · -

. nEQumt!M~ 

~; · · .. -~quéiPo ···dispensp.. de. · i~~~são · da· .. ~ac~ão. final·: dn 
~proJecto n. · 26i, de· 1935.: : ··: · · 

· -saià.dáS sessõe~. si" de ~ato·de 193~; ~'AÚ~ R~lieilo. 
\ - ·: · ·~ . • ~ ~ . : = ·iP~o~~dÓ_. ·:· · . . -·· . I. • . • • . .· .. 
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.. _.N: •. 40 - HJ35 

i: •' ... . '. ·. ~- . ·. : . . (i a. Legi~latura) 

''É.edd.c~~ iinai.do .projeeto n .. 2~i. de· 1935, que autorua a 
-abri1' o C1"edito. egpecitll de 438:123$500, pelo Miniaterío 
da· Agricultura, para a~ios a q~ t~m direito as em.
f:noesas de· (iaç.áo de s~da nacional. 

· (.Firianç.as e Orçamento 129 - 1935) 

·. ··o Poder .Legislativo decreta: 

Art. i.o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, 
, desde já, ao Mínisterio 'da .Agricultura, o Dredito especial de 
··438:123$500 (quatrocentos e .trinta ~ oito contos e cento e 
.. vintP o tres mil e -quinbenb~ réi~), corre~pondente á rendJ 
. apurada no período' de Janeiro a Setell!bro, inclusive, de 
i 93.4 · co:tn . arrecadação da taxa addicional de 4. % sobre os 
artigos da classe 18 das Tarifas, em beneficio da indmatria 
ae seda nacional, afim de ser applicada nos auxilias relativo~ 
ao mesmo perir;do .e despesas de fiscalização, de accordo com 
~o decreto n .. 1'7.247,-de 17 de Março de 1926~ 

Art. 2.0 Para· supprimento da despesa autorizada no 
artigo fO, fica o Governo autorizado a realizar a necessaria 
opei'acão de credito. 

Art. 3.0 Revogam-se. a!' disposições em contrario. 
Sala. da Commissão, 31 dé Maio de :1935. - Valente de 

Lima, Presidente. - Ma.thias· .FreiN• -- Heitor Maia.. 

::. 

O Sr. PresideD1-e - O projeoto vae á . sane cão. 
. . 

sa discussão do projecto n. i53;A, de i935, 
autorizando a abertura do credito. especial de. réis 
i 1 :577$418, para. occorrer ao pagamento de ven·
éimento a que têm direito 1uncoionarios da se:.. 
cretaria 'da camara dos Deputados, no exercieio 

. de· 1934; com parecer favoravel da. Commissão de 
· · Firumcas a Orcamento. · 

· Encérrada a discussão e annuncíada a :vo
ta(,lão. · · 

· Approvado e' enviado .á .Comm.issão de R~da.~ 
ccão . o seguinte 

. N; 168-A- 1935 
I '. 

Art. 1.° Fica. o Poder· Executivo autorizado a. abrir, 
pelo Ministerio da Justíça e Negocias Interiores, o credito 
~pecial de>o~e: contos QUinhentos, e setenta e sete mil e 
quatrocentos e dezoito réis (11 :5.77$418); para. pagamento 
ç!e. differença .de vencimentos a que .têm direito funcoióna-
l'ÍOS" da Seor&taria' áa:. Camara . dos Deputa&ls, . em virtude de 
promoções regulam_entares, verifi~as. no: ~ercieio de :1934, 
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de Z3 de Agosto e 2 de Outubro a 31 àe Dezembro, de accôrdo 
com- a tabella abaiXo : 

.Tacbygrapho -Revisor - Walter Godinbo .• 
1° Tachygr-apho ..;_ · Isaac Brown •. .•..••••• · 
:zo Tacbygrapho - Oswaldo Soares de Souza. 
2° Tachygrapho - Saio Brand •.........• 
2° Tacbygrapho - Guilherme <{e Sá Vinhaes 
·1° Tacbygrapho - Milton Godinho .......• 
·ao off'idial ...-. Maria l'dercedes Lopes_ de Souza 

Total .•.......... . ....... ......•.• 

1:7i'6$f22 
2:145$161. 
2:077$4!9 
f. :483$871 
Z:Oi':'$419 
1:438$871 

593$548 

H _:l)77$U8 

Art. 2.0 Para occorrer ao pagamento referido no artigo 
anterior, fica áutor.i:zado igualmentE> o Poder Executivc. a 
realizar as necessarias· operações de credito. 

Art. s.o Revogam-se as disposicões em contrario. 

· fO. discussão do projecto n. i83, de 1935; 
regulando o juramento ci bandeira nacional, ín
stituido pelo § ·1o, do art. 163, da Constituição; 
com parecu favoravet da Commissáo de Segv.
rança. 

Encerrada a d.i.scussão e annunciada a vo-
tação. -

13 

Approvaoo o seguinte 

PROJI!GT.O 

N. 183- i935 

O Poder ·Legislativo decreta: 

Art • . 1.0 Todo brasileiro é obrigado ao juramento ã 
bandeira nacional, na fórma e sob as penas desta lei. 

Art.. 2.0 Prestam o juramento á bandeira nacional de 
acoordo ·com os regulamentos militares: 

a) os cidadãos incorpor ados ao Exercito, á. Marinha e ás 
policias militares: . 

. b i · os alumnos dos collegios militares. quando _ eonclut.; 
·rem o curso; · . . 

c) os · que recebam instrucção militar nos estabeleci
mentos civis de educação; -

· d) os qua pertençam ás escola6 de instruccão ·militar. 
- Art. 3.0 São obrigados a .inscrever-se no Cartorio do 
Registro Civil do .districto onde .residem, afim de proferi
~ein o juramen~o á bandeira nacional; · . 

a) os cidadãos que não tenham sido sorteados- ou nlio 
foram .convocados para - ~- serviQo militar; 
. b) os que consegilirai:c · Jsencão do mesmo servico pol" 
qualquer motivo, excepto o de incapacidade physica; 
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1. ·c). e, em 'geral, todos os. b~ileiros de ambos os se::ros 
que ajnda não tenham prestado o juramento á ba~deira IÜl
ciona.l. 

§ t.0 Essa· inscripção será. feita no primei.r3 semestre 
do anno immediato ao em que completarem os . homens 22 
anno~ e as mulheres 20 annos de idade, e deverá conter 
nonie por exteiJSo. ·filiação e data do nascimento.· · 

§ 2.0 O eserivão do Registro Civil darâ ao inl.eressado, 
mediante reque·rimento verbal e paga um mil réis .:1e custa, 
certidão dessa inscripcão. · 

Art. 4.o Feita a in.scrípção, ,que se encerrará, annual
-mente, no· dia 3() de Junho, serão convocados os inscriptos 
IJOr edítaes, pa.ra que, no dia 7 de' Setembro, compareçam ao 
losar e á hora previamente designados, afim· de !'restarem 
p compromisso á bandeira nacional, em acto .-;:~lerane e com 
a presenca das .autoridades civis e militares. 

Par.agra.pho unico. A convocação será feita: 
a) pelo commandante do corpo de patente mais elevada, 

~mde se aquartelarem unidades do Exercito ou <ta. Mari:l:lha; 
b} pelo .director de .repartição militar, oode Dão houver 

tropa do Exercito ou da Marinha; 
c) pelo commandante de unidades das poli~ias militares, 

na falta das autoridades acima enumeradas; 
d) pelos juizes de direito, na séde das comarcas; pelos 

juizes municipaes na séde àos termos e pelos juiz~s distri
ctaes, nos districtos, quando ahi não existirem unidades do 
Exercito, da Marinha e das policias militares, n~m reparti
ções militares. 

Art. 5.0 Diante do pavilhão nacional e obsarvado o ce
remoníal prescripto para o compromisso á band6ita nos re
gulamentos do Exercito, será lido pela autori.iade convo
cante e repetido pelos comprornissandos o seguint:3 jura
mento: 

"~rometto servir ao Brasil. na hora da alegr~a e na hora 
do soffrimento, no dia da glof'ia e no dia do sacrit'icio; 

Prometto respeitar a Liberdade, a Justiça e a Lei; 
. Proriletto defender, na sua pureza, o legado ruoral, e na 

sua integridade, o patrimonio terrjtorial que recebi dos m~us 
antepassados." 

· Art. 6.0 Os nomes dos que prestarem o j~amento se
l'âo pelos olficiaes do Reg!stro Civil remettidos, até 3i de 
beiembro, á Circumscrl.pcão de Recrutamento, afim de ser
virem P~l'a a .vex:-ificacão de que trata o art. 7° e serem re
lacionados, os dos homens, como reservistas de 3a.. categoria. 
. . Art. 1.0 .A· Circumscripção de Recrutamento, mediante 
;-equez:imento acompanhado .da certi<ião -de que 1.L'ata o § zo 
do art; 3~ e ·feita · a verificação de que o nome do · interes
sado consta da .lista en,viada pelo Carlorio. ~o R~gistro Civil, 
dará ao requerente um certificado "'de ·que prestou jura-
mento .. á. bandeira nacional. . . 

§ i.0 Esse certifiéado que para os h'omens urá. o d~ 
l'ese~ísta de aa. categoria levará· sello espeeial de 10$000 
(dez mii .réis). . 
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, . § 2.o Aos que não tenham feito inscrip~ão l:'.o prwz.o do s ~o do art. 3°, sómente se concederá o certili!!ado depois 
de prestado o juramento á bandeira nacianal e [laga a inulta 
de .':!00$000 (duzentos mil réis), recolhida pelo interessado 
á Col!ectoria Federal mediante guia da Circumscripção de 
.Recrutamento. 

~ 3.0 As quantias de que tratam os paragrapho3 ente· 
TiC'res serão destinadas á constituição de um fund!l · -:s~scial 
para a renovacãó do material do Exercito e da ~1ar-i:J.ha, a 
criterio do Conselho Sup~ri<?r da Segurança. Nacio~al. 

· . Art.· 8.0 Nenhum bra.Sileiro poderá ·exercer !'uncc~o .pu
blica electiva ou de nomeação, ou qualquer profissã.~ libe
ral, sem provar que prestou. juramento á band~il·a nacional. 
na fórma prescript.a nesta lei. 

Paragrapho unico·. T~da· autoridade que der posse de 
funccão pt1blica a brasileiro de qualquer sexo ou lhe l'eg!s
trar o diploma de profissão liberal, sem. a prova de que 
.prestou juramento á bandeira nacional, in.demnizará., no 
primeiro caso, a fazenda publica· dos vencimentos ou eub
sidios porventura recebidos pelo que illegalmente ~mpossou 
~ pagará, no segundo. caso, multá de um mez de aeus ven
cimentos. Na reincidencia, soffrerá pena de demissão, me
diante processo administrativo em que lhe será saranfida 
ampla defesa. 

Art. 9.0 Todo aquelle que, provadamente, não estiver 
quite com ·a~ obrigacões para com a segurança nacional es
tatuídas nesta lei, será suspenso de suas funccões Zlublicas 
federa~s. estadoaes .ou municipaes, até que sane a falta. 

Al't. i O. Perderão seus direitos políticos os brasileiros 
de ambos os sexos que por motivo de convicc5.o religiosa, 
philosophica ou politica, se eximirem das obriga~ões im
postas por esta lei • 

Art. U. As disposições desta lei não se applicam aos 
que, na presente data, hou,,erem ultrapassado a idade-fixada. 
DO § jO do art. 30. 

Art. 12. Revogam-se as disposicões em contrario. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) requer e obtem dis
pensa de interstício para o projecto n. 183, de 1935, :figu
rar :ua. Ordem do dia da Sessão seguinte. 

O Sr. Presidente -Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a Sessão, designando para a de amanllã, 4 de Junh() 
a seguinte · 

14 

ORDEM DO DIA 

sa discussão do projecto n. 33, de 1935 (:i,& legislatura), 
determinando que os pedidos de abertura de creditos sejam 
encaminhados ao Pode-r Legislativo por exclusivo interme
dio do Ministerio da Faz.e:tctf!; 

2~ discussão do projecto n. 224-A, de i935, fixando a 
data -para & terminação do mandato do Prefeito do Distri
cto Federal; com parecer favoravel da Commissão de Ju3-
tiça; 
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2a discussão do projecto n. tB3, de 1935, regulando o 
juramento á bandeira nacional, instituído pelo .§ 1°, do 'ar.;. 
tigo 163, da Constituição; com parecer favoravel da Com
miss?o de Segurança; 

i" diseussão do project.o n. fi, de 1935 (.i" legislatura), 
.dispondo sobre a creação de bibliothecas circulantes, et~.; 
com pareceres das Commissõ.e-s de Educa<:ão e Cultura, e Fi
nancas e Ort,;amento; 

f 8 discussão do projecto n. 229, de 1935, suspendendo 
por dois annos_· os descontos em folha de pagamento dos ser
vidores do Estado; com pareceres contrarios das Commissões 
d('> Finanças e de Constituição e Justiça; 

Discussão unica do parecer n. 64, de 1935, approvando 
.o acto do Tribunal de Contas, que recusou registro ao con
tracto celebrado pela Commissão Central de Compras eom 
Castro Sobral; .Ferreira J;lassarello & Comp. Ltd&.., e Lutz, 
Ferrando & Comp., Ltda.; 

Discussão unica do parecer n. 65, de. 1935, approvando 
o acto do Tribunal de· Contas, que recusou registro ao con
_tracto celebrado , pela .Commissão Central de Compras com 
Moreira Barbosa & Comp. 

Levanta-se a Sessão ás· 17 horas,- e 30 mi
nutos. 
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25,. Sessão, em 1 de Junho de 1935 

Presidencia dos Srs. Envaldo Lodi, 2° Vice~Presidente, e A.rru~ 
da Camara, i• Vice-~residente 

1 

A's 14 horas comparecem os Srs.: 

.o\rruda Camara, Euvaldo Lodi, Pereira Lira, Agenor Ra
bello, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, Lauro LOpes, Ri
beiro Junior, Acylin<> de Leão, Abguar Bastos, José Pinga
rilho, Agostinho Monteiro, Genaro Ponte, Henrique Couto, 
Carlos Reis, Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, Hugo Na
poleão, Freire de Andrade, Humberto Andrade, M()nte Ax
raes, Martins Veras, José Augusto, Gratuliano Brito, José 
Gomes, Botto de Menezes, Arnaldo Basros, Antonio de Góes, 
Domingos Vieira, Heitor Maia, Teixeira Leite, Simões Bar
bosa, Severino Mariz, Mello Machado, Valente de Lima, Deo
dato Maia, Amando Fontes, J. J. Seabra, Alfredo Mascara
nhas, Frantlisco Rocha, Octavio Mangabeira, Pedro Calmon, 
Leoncio Galrão, Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Henrique 
Dodsworth, Amaral Peixoto, Salles Filho, 13ampaio Corrêa. 
Prado Kelly, Nilo Alvarenga, Lemgruber Filho, Bandeira Vau
ghan. Noraldíno Lima, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Cle
mente Medrado, José Braz, Levindo Coelho, .Theodomiro San
tiago, Augusto Viegas, Arthur Bernardes Filho, Polycarpo 
.Yiotti, Carneiro ·de Rezende; Christiano Machado, Negrlio de 
Lima, José Bernardino, Matta. Machado, Anthero Botelho, Del
phim Moreira, Theotonio Monteiro de Barros, Joaquim Sam
paio Vida!, Macedo Bittencourt, Laerte Setubal, Bias Bue
no, Alves Palma, Jorge Guedes, Felix Ribas, Gomes Ferraz, 
Miranda Juni.or, Domingos Vellasco, Laudelino Gomes,. Vi,.. 
·cente M~guel, Arthur Jorge, Octavio da Silveira, Paula . . Soa-:
res, Francisco Pereira, José -Muller, Diniz Junior, Dorval Mel
chiadas, Carlos Gomes de Oliveira, Vespucio de Abreu, R,e
nato Barbosa, Demetrio Xavier, João Simplicio, Frederico 
Wolfenbuttel, .'Ascani.o Tubin<J, Barros Cassai, Dario· Cres
po, Adalberto Corrêa,· Fanfa Ribas, Eurico Ribeiro, Ermailo 
Gomes, Silva .Costa, Francisco Moura, Adalberto Cam~rgo, José 
do- Patrocinio, ·Ricardino Prado, Ferreira Lima, Ricardo Ma_
chado, Lima. Teixeira, Franca Filho, Baeta Neves, Mora!')s 
·Paiva, Ba.rretó ·Pinto (:114). 

O Sr. PresicJen,te - · A iista de presenc& accusa o_ com
parecimento ·de iH Srs. Deputados. 

Está. aberta a Sessão. 
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O Sr. Claro de Godoy (Supplente, servindo àe 2a SeCTe
cretariio) procede á leitura da Acta da Sessão antecedente, a 
qual é posta em discussão. 

O Sr. Frederico WolfeDhuttel (Sobre a Acta) 
Sr. Presidente: o "Diario do Poder -Legislativo" de hoje, ao 
registrar um aparte que tive a honra de dar durante o dis
curso do Deputado João Cll'ophas, commetteu uma paquena 
incorrecção. 

Eu falei em 801 mil contos e não Si i mil. Peco a recti-
ficacão. · . . . ' . · ·. · 

Aproveito o ensejo para corresponder ao convite do no
bre Deputado, de ler o to pico da mensagem a que alludi. 
· : . Não o fiz hontem, porque não tinha â mão a referida 
mensagem. · 

O topico é o seguinte: 
"Assim, ao encerrar-se o exerclCIO de 1934, feita 

a incorporacão. do resultado financeiro já alludido, a. 
situação do Thesouro accusa uma differença de réis 
653 .923:609$900, entre os debitas exigi v eis de réis 
80:1. 404:47.1$200, e os creditos disponiveis de réis 

· 147 .580:861$300.~ 

· ·Era o que ÜnlÍa ·a dizer. (Muito bém.) 

. Em seguida, é app~ovada a Aeta da Sessão an-
tecede_n.te. · . 

o 8r. Pr~sidente - Passa-se. á leitura do Expediente. 

: O Sr. · ·Agenor . Rabeli~ (2° Secretario, servindo de i•) 
.~rocede ·á leitura do seguinte 

Officios : 

. .. 2 . 

~PEDIENTE 

' Do Deputado Martins e Silva, de 3i do mez findo, soliei-
tando 90 dias de licença para tratamento de saude. . 

. -A' Commissão Executiva. 

•· . Do Min.isterio da Educação e Saude -Publica, de 29 do 
mez findo, re93ettendo dois dos. autogra]lhos da res·oluc;:ão 1~ 
gislatfva, sanccionada, autorizando o Poder Executivo a fazer 
·uma operação d(l credito destinada a melhorar as installações 
"da· A:ssistencia a Psychopathas. · : · · · · 
'· .. _;, .Ao Archivo. remettendo-se um ~os aut9graphos ao &~ 
nado. 

~- .· Do Tribunal de Contas, de · 31 ·do mez fhido, communi
càiido a desistencia do contril.cto celebrado entre o Governo 
Federal e ·a: "Pan Ameticari Airways Inc." pará a construcÇão 
no Aeroporto do Rio de Janeiro·; ·dê ·suas "riõvàs iilstãllaíiões-~ 

··-.. ......: A' -Commissão de Tomada de·-Gontas:· - - . . · 

Do Juizo . de Direito da Comarca de Novo Horizonte, dÓ 
Estado de São Paulo, de 28 do mez . passado, ' enviando . copia 
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ào termo da audiencia apresentando o protesto de viva sa-. 
tisf~ão pelo movimento eivieo que se processa em todo o B~
sil, eq1 torno da .candid~tura .do pr . Afranio d~ M~llo. Franco 
ao premi«;~_N9}J.el da paz de_1935, , 

- Inteirada. 

Do Club de Engenharia do Rio de Janeiro communicando 
a eleicão do Dr. João FeliP.Pe P~reir~. para presidente. 

- Inteirada. 
.· . 3 . 

' ·. São, succé"ssivamente; lidas e ·vão a im!)rimir 
atr seguintes : . · 

RBDACÇÕBf? 

PROJECTO 

. N . . H - i935 

(i a teaisl<ltu.ra) 

Reqacçtio final do projecto n. 2i6, de f935, que re11igora o 
credito especial de 5ú7: 953$600, aberto pelo decreto nu

. mero 24.3i7, 'de "i de Junho de 1934, destinado a atten
der ás ·despesa3 com o! serviços de amp~iação ·da. Usina. 
Acary. : · 

(Fin. 107 -1935) · · 

0: Pader Leg~~at.ivo deereta: 
Art.. i.° Fica revigorado, para o presente exercicio fi- · 

~anc_eirot o cred#to. especiah .. de 507:953$600, aberto ao Mi~. 
nisterio da Educação··e Saud"e Publica, pelo decreto n. 24.317, 
de i de Junho de i931i, ~ destinado a attender ás despesas 
com os serviços de ampliação·. e in·stallação de mais, · uma· 
unidade -da ·Usina. :Acary, a. cargo da. In.spectoría de · Aguas 
e ·Esgotos :do .. Distrieto reãeral. . . 

Art~ . 2~Õ Revogam-se ·as disposições· em contrario. . •< . 

Sala da Commissão, 31 de :Maio de !935. - Valente de 
Lima, Presidente. - Mathias Freire • 

. . 'I 
PROJ'ECTO 

N. :45· .:..:.... · 1935 . . . .. 
{ie legislatura) . . . . ~ 

IJ.eda.cç{í;q (tn.a~ .dQ ,proiecto n. 279, de 1935, que manda que, 
os ·sargentos. das Policias Militares e do Corpo de Bom-· 
'·beirru; com·fh,á.is àe• 25 armes d.e s"erviço~ qUG:nà6" 1-e{ar-

,. "màdml,'~ejam no··posto de 20·trmf!llte. ·. · ... ··.,· . 
. . . . ' . ·· -~. ·. .. . 

· (Just; 31)-:- ~934; .Seg, & -:,FfJ1. 57, !935) . ; , : 

Art. t.0 . Qs sarg?.nto~aJu~a~t~s · ~ intendentes e . os . pri
IIJ~i~es ·'Sa·rg~iltos da· P'çlicia ·Militar e ·do. Corpo ·dtf Bombei
ros·. tle .:District<> ~ Federal r ·ncam• dispensados;-.para ··os· ~effei;,.;· 
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tosr da r.eforma~ do estagiá de d.ois annos dé. que .trata o· ·ar
tigo' · 1.':' · da ·decreto n. 22. 038, de i de Novembro de i 982 • . 

Art •. 2.o· Revogam-se · as dispooi~ões em ccmtrario. 
Sala da Commissão, 3f d~ Maio de 1935. - Vale11te · de' 

Lima, Presidente. -Heitor Maia. - Mathias Freire. 
I . 

( ~. PROJECTO 

N . .16- i935 
(ia legislatura) 

Ir.e4acçtür ffrw.i; _do, ~i.ecto ~- 278, àe~ i935; que autoriza a 
abrir, pelo Mtnisterio da Viação, o_. credito . supplementar 
de 10.000:000$000, para liquidar os camjyrOmi8sos já a.B
sumidos e conservaçáq . das estr.aàaa de rodagem no Pa
raná. a ca:rgo do so BatO.Zhão de Engenharia, 

(Fin.·· f:t, · i935) 

Art. 1.0 Fica o Po~ler Executivo · autorizado a abrir pelo 
Minis terio da Via.cão e . .Obns Publicas um credito especial 
até a importancia de 10~000:000$000, destinado á liquidação 
qos comproii)issos já. assumidos ~om a eonstruccão a· eonser~ 
vacão da Estráda d.e Rodagem·nos Estados do Paraná e Santa· 
Cathari~a; n(j exel'ciei(l financeiro de 193i. · 
..... Art'. 2.0 ·os reet.irsos necessarios pa-ra {ina.ri.t>iar o Úedito 
aõíina referido. serãn -retiradós do prOducto das op_era.çõe.s já 
autorizadas para cobrir o cteticit de 1934 e regularizar a 
situação do Thesouro • . · 

Art. 3.0 O Gov-erno providenciará' para que sejam sus
pensos os trabalhos que ainda estejam .. porventura. sendo 
exec1;1tado.s por .. tarefeir~s civ.is, mantendo-se tão ~sómente a 

. conse:rv.ação·. :e . o . prosegbimento, em:· bàses ' de estrieta . eco-. 
11o~ia/'das' estradas de rodagen:c de. Capella .aa Ribeira. á 
~urityba; de Curityba a Jo~nviile oe. de s..: João a Barraeão; · 
a ·ca,rgo do ~o Batalhão de Engen.hâl'ia; · · · · ·· · · 
. Art'. 4.0 ReyGgam-se as dispos.icõei em contrario. . 
· · Sâla da ·commissão, 31 de Maio de: 1935. · - · v alente de · 

Lima, President·e ...,... Heitor Maia. - Mathia8 Freire • . · . " ... .. .. 

4 ' " :. 
·: . . . -· ' . 

São, success.ivamente, lidos e vão a imprimir 
os seguintes . 

- PROiJ::!CTOS · · 

N. 36 - 1935 

ljegula a matricula nos esÍabele,ciinentos de ensino ,superio,. 
· o{fiCities e equipaTadoi ; com . iJarccer do. Cómmissão de 

Educação .· Tejeitando ._a .res_olução zcg~l~_iva vetada . pelo 
Sr. Presitknte da Republica. · · · 

(Vide pró,Jecio .187-A:; 'de--{935·.-:.;_- :EJilcaçã-o-" 4,· de'i935 -
. f& legislatura) 

~-· . . A;· c~~missão . :de Ed~ca~ão ·e Cultura foi presente -o· 
\!~i o 9i>p~st-Q . ·I>_elp -~r.·~ P~e!l_idfi!rii~: ~a · Repul;!_liça·. á: ·pr~9s~Ção . 
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l~gislativa de 1.6 -O.e Abril do corrente ann~, que el:tinguia. a 
limitacão de matricula nos estabelecimentos de ensino su
perior. officiaes e equi~arados, e continha outras providen
cias. 

Tendo ·sido a mim distribuído o referido veto, 'passo a 
enlittir meu parééer. 
. Não é medida nova, em materia de ensino, a que o arti-· 

go 1° do projecto vetado visava abolir. A limitacão ··das ma-. 
tri~ulas é, ao c·ontrario. principio que não soffre. diseussão 
e consta do nosso regime legal desde o decreto n. 1.6. 782, 
de 1925. Em 1931., os regulamentos da Faculdade de Medici~. 
na, da Escola Polytechnica e da Esco1a de Minas, institutos 

·pertencentes á, Universidade· do Rio .de Janeiro,- de. navo o 
consagraram e foram assim executados, sem reclamação de 
nunhuma especie. O novo regulanientv ria: Facuidade~ ·de' Di
reito da Universidade do Rio de Janeiro, approvado pelo de
creto· n. 23 .õD9, ·de f933', adoptou· critl'l'iô identico, uiná vez 
que, no seú ·artigo 23,' fixou· em 200 ·o numero maximo de' 
~umnos para cada anno do cu:so de bacharelado. 
''·. Éss~. i~iste:O.c.iã' de n6~sas. leik ·e~· fi~mar· o alludido 

priticipio · 'decorreu, como é obvio, da alta necessidade di·· 
da~t.ic~ _a gll_e ell_e_. ~tte:n~e. 0.. que, po~ r_erfo,. levou os· co~st.J.- · 
tumtes· de Hl34, ·a Inclml-o e;qJressamcnte na Carta de 16. de 
Julho,' a quál, em. seu artigo ·150, para.grapbo unico; letra e; 
àispõe ·qu_e·-o plano· nacional .de educucão deverá obedecer,· 
entre outras ·:normas, á de limitação iJa. matricula á eapa
cidade didacUca do estabelecimento e 'Seleccão' por meio de 
pi:ovas de .·intelligencia '6 'aproveitamento,· ou ··pór : processos 
objectiv.os apropriados á finalidade dó curso. Esse· inciso 
constitucional, a noss.o ver, crea· obstaculo á "approvação da 
medida pleiteada·no·.projecto, :em SeU artigo iO, nãO devendO,' 
em ·consequencia, abolir-s.e a 'limitação de matriéula previs-
ta nas leis em vigor. ' · · 

• . Quanto á medida' 6onsignada. no ~Jaragràplio uh i co 'des-. 
se mesmo- artigo· do projecto, o qu<;~.l ma.nd~va. adm1ttir ''á 
matricula, para o aetUai anno lectivo; nos estabelecimentos·! 
officiaes ou eqtii]')arados, o.s aluinnos já appróvados em exa
mes vestibulares prestados nos -mesmos··estabel.ooimeritos, el- ' 
la crearia encargos ao thesouro sem attribuíoão de recursos 
sufficientes 'para lhe cüsteàr as despesas, contravindQ 'ássim 
o- .artigo '183· da Constituicão FederaL Além dessa razão de· 
ordem juridica e das que nascem das considerações que aei
rna,, expendemos ··em .r-elacão -ao artigo- i 0 • releva accresc~tar 
que, s~ .cpncedidas· a$ ·matric'flas que O:· projeeto pretendeu· 
facilitar, ellas. só se pode:r:iam eifectivar quando já inicia~ 
d~s ag,pr,im€liras prova$ de exames parciaes, ás quaes os be•.' 
neficiados deveriam subm~tter-se, apesar de não terem- as-
Sistido uma unica. aula . · 

· · As medidas consignadas nos demais d_ispositivos do pro- . 
jecto vetado. decorrem, ~ec.es!;'ariamente, da que é proptWna
da··nc> se:u ·artigo pi'i:a.léfro e cont~ ellas militam, por !)OU~ 
se~inte, as m~sm~s razões já apontada~. alé:Ql daquellas de-.: 
11envolVidâs no veto· presidencial~ que sào eoncÍ1,1dentes; . . 
·,. ·o.ccorre leMbrar _que, negando sancc1io a· uma das dispo-: 

sioões .. aUudidas; o ·tlr. Presidente. da RepubHca.' nada mais·. 
f~z do'~q~~ con-espQJider ao appello qus da.. tribuna dá CamaJ;'a· 
lhe. endereçou ~m ~os nossos illilstre~ companheiros, o- Se-· 
nhor ·Deputado Raul Bittencourt, o quaf se }Jateu , vebem-en-
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temente contra· a emenda transtorma~a nG artigo 5° do_ 
projecto, que concedia uma segunda. epoca de exames ves
tibulares para alumnos nelles repTovados em primeira. 

Pelo _exposto, opino pela approvação do veto. 
Sala das Commissões, 29 de Maio de 1935. - Laude

liM Gomes, Vice-Presidente ·. ~ Martins Soares, Relator. 
Tlr.. MOfltei'l'o de Baf'ros Filho. - Edgard Sanck8s. ~Pedro 
Fi1"me:a . ..._ .Raul Bittencourt, de acc(irdo eom a conclus!io, 
unieamentéo por entender passada a opportunidade da medida.· 
- Lui: Viamuz, \teOCido. : 

RESOLUÇÃO LEGJSL.\TIVA A. QUE SE RBFBRg O ·.pARECER 

O Poder Legislativo decreta: 

. Art. 1.'' ·Fica · abolida a· limitação de matricula nos es .. , · 
tabeleciment.os de ensino superior, offieiaes e equiparados, , 
excepto nas Escolas Militar e -Naval, con~inuando em vigor o . 
n. vrn (oito) do art. 1•, do decreto n. , 23.M6, de. 5 de 
Dezembro de 1933, quanto a~ e!tabe1eeiment9s li\'l'es su
jeito~- _á fnspe~cão . 

Paragrapbo unico. Os alumnos já approvados, no cor .. 
re.nte anno e anteriormente á presente lei, em exames vesti .. 
tiulares prestados em estabelecimentos officiaes ou equipá .. 
rados. serão admittidos á mat.rii!Ula nos mesmos Institutos, 
para um anno lectivo. · · · 
· · Art. 2.0 Os alumnos approvados em exame vestibulal".

e <roe, pela classificMãO, não tenham alcançado matricula nos · 
estabelecimentos livres sujeitos á inspeeção permanente, onde · 
prestaram e3:allle, poderão ooeupar -as vagas · existentes em . 
qualquer outro estabelecimento de igual categoria, respeitada·. 
sempre a ordem de elassifieacão. · 
·. . ·Art. 3: Será considerado approvado em exame -vesUbu. 
lar, dando ingresso nos . cursos superiores de qualquer -. natu- · 
reza, o candidaf.() que obtiver concomitantemente nota igual · 
ou superior a tres (3) em cada disciplina e média arithm&oo , 
tica igual ou ·superior a quatro {4) no· conjuncto das· disct- : 
plin.as constantes do exame. . . 
. o' Peragrapho unico. Para effeif.o de ·matricula, ·a ordem ; 

de. classificação se fará ·pela média. do. conjUJlOto das disci· 1 

plinas. .. · . . .. · , 
· · .· A..--t. 4.• Ao funéeionario . publÍco; transferido de ·u~: 

Estado -para: outro • e · qtie . seja ·almnho · dé · qualquer ·e·scol;f 
semindaria. ou ~perior, é garantida a :transferenci~ da· res·· 
)l('etiva matricula, independentemente · de ·Vág'a · ou de épóca. o 

-- ·:.- Paragraph(} unicoo O 'mesmo favor· é eXtensivo aos !ilhoa 
de funçcionarios nublicos _que se encontrem nas condieões ~ 
acima. ttleneionà.dàs. · ·. o • • ·• • • =· ·. . 

.o ' ' • '· ": • f • ' : . • ' . . 1 ' ' • ' • • o • ·~ r ) i 

;· · Art~ · s .. o Para ó. preenchimento -elas vagas existentes nos : 
e~.~b~Ieêizne~tos .de · que .trata. (J art·; --1"• serão-a~i~tidQS·. à: 
novos exames. os, alu~nos , que, em .. exames vestibulares ante"!' ~ 

. riores, 'tiverem obtido média S'uperi_or ~<n;~atro (4) ein!erior 
a ·:êil1có {5),·setido matriculados ·àquelle$ ctu-e. nesses exames • 

. obtiverem _média legal minima' de · cinco -~({!) • . Esta dfsposJ~o~ 
sepá':at>plieada todas= as vezes· _qüe; após a 'l:'êilljzação ·de · e%s:..; 
mes vestibulares, à inda ·se· .. verifi~atem ·vaga!. uo$ metidos' 
esta.belecimenf.()s~ ~--· · :: · .-. · : ·' __ ,····. : ... : ... :: .. _·. · · .. ,_ ·• · .. · .:.. ~ : 
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Art. 6.0 A presente lei entra em vigor na datá dá sua 
publicaoão e, para effeitos de matricula decorrente dos arti
gos 1:, paragrap~o unico, ~ 2°, fica es~belecido o prazo de 
dez. du1s, a part1r da refE'rida data, af1m de que requeiram 
os mteressados. 

Art. 7.0 Revogam-se as disposicões em contrario. 
Camara dos Deputados, 16 de Abril de ~ 935. - João Pa

checo de O,liveira. - Waldemar de Araujo Motta. - AlbeTto 
A U(lttsto Diniz. 

N. 37- 1935 

. (Primeira Legislatura) 

Dispõe sobre o tunccioriamento dos Institutos Livres do En
sino Supe~ior, com parecer da Commissão de Educação . 

(Vide proj. 172, de i935 -Educação 8, de 1935 -
primeira legislatura) 

As emendas destaéadas do projecto n. 117-A, de 1934, 
e que vieram a constituir o projecto :172 de 1935 não podem 
fugir ao criterio geral adaptado pela Commissã.o de Edu
cação de considerar importuna qualquer· medida legislativa 
tendente a modificar o funccionamento· de Institutos de En
sino. Trata-se no caso presente de fixar normas para o 
funccionamento dos ou melhor de institutos livres de iln
sino superior, materia que concerne nalut·almente á pro
pria estructura do plano Nacional de Educacão. e que de
verá, per.tanto, ser ·apreciada em conjuncto com o plano e 
não. isoladamente. Eis. porque .nos quer parecer que seria 
melhor, não -rejeital-a, mas adial-a por inoportuna. Este 
9 . parecer , · · 

Sala. da Commissão, 30 de Maio de 1935. - Laudeli7úJ 
Gomei, Vice;..Presidente. ~ Luiz Vianna, Rêlator. - Raul 
B~tten.cou'rl. - Pedro Firmeza. - Ed(}a1'd Sanches. - Mar
tins · Soa'l"es. · venéido. Theotonio Monteiro de BarTds 
Filho. 

PROJECTO À QUE SE REFERE O PARECER 

Art. f. 0 Nenhum instituto livre de ensino superior, de 
qualquer natureza, .poderá funccionar sem que sua directo
ria, legalmente constituída, requeira ao Minísterio da Edu
_ca~;ão prévia. licenr,:a para sua.·· abePtura; nãQ implicando' a 
outorga dessa licença- no reconhecimento da validade de 
quaesquer actos escolares a serem praticados, os quaes se
rão poster.iormente apreciados na forma da ·lei. 

§ 1 . 0 Quando requerida a licença, o Ministeri.o da 
Educação · designará um ínspector de instituto congener.e 
equiparado, o qual verificará se . o estabelecimento,. qt!e .se 
.preterida fazer funccionar, ·possue todas as installações na
cessarias- e dispõe de corpo· docente idoneo e de patrimonio 
garanttdor de seu . regular funceioaamento. - · 

' §· 2.0 Ao pedido da ·ucença a directoria .do instituto. juD,
tará a prova do . recolhimento á thesouraria do. ]ldinisterio 
da· Educação da taxa de dois contos de· réis, que será des-

c. D,- VOLUME IV- 1935. 6 
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tinada ás despesas da. verificacão de que cogita o pnragra
pho anterior. 

Art. 2. o Revognm-se as disposit>ões em contrario. 
Sala das Sessões, 24 de Novembro de 19.34. - Euvaldo 

Lodi. - Martin8 Soares. - E. Tmeif'a Leite. - WaUer 
James GoslinrJ. - Barro11 Penteado. 

N. ·H- f935 

(1 a legislatura) 

Normas para o ensino de cultura phvsica nos estabelec~mentos 
de ensino primario, secundaria e normal do Pa~z; com 
pareceres contrarios das Commis~óe11 de Educação e Cul
tura, e de Finanças e Orçamento. 

(Vide proj. n. 291, de 1934 - Ed. 12; Fin. e Orç., 29-f935, 
. . 18 . Ieg.) 

A Commissiio de Educacão e Cultura é de parecer que 
se aguarde o plano geral de educação para. que o presente 

· assumpto seja melhor apreciado. 
Sala das Sessões, 22 de Maio de 1935. - Bo.eta Neves 

:Presidente. - Laudelino Gomes, Relator. - Osorio Borba. 
·- Th. Monteiro de Ba1"!"o.r Filho. - Marti~ Soares. - Ed
·gard Sanches. -Raul Bittencourt. -Francisco de Moura. 

PAR~CJ!R DA COMMISSÁO DE FINANÇAS E OR.r;Al\!ENTO 

Subscripto pelos nobres Deputados Xavier de Oliveira e 
·<>utros, o projecto n. 29f, de 1935, tem por objectivo a in
-stítuic;ão de normas para que se.ia ministrada a eàucacão 
physica nos estabelecimentos de ensino primario, secunda • 

. rio e normal do .Paiz: 

. Todavia, submettido â apreciação da Gommiasão de 
.Educacão e Cultura, foi esta de parecer que se Q.(Jua1'das8e 
o plano geral de educação, p'lra que a all&umpto {Qs~e melhor 
apre~o. · 

Isso l)osto, nada mais resta á Commissiio de Finanças e 
Orçamento que opinar pela rejeição actual do orojecto re-
f-erido. · 

·Sala da Commissão de Financas, 3:1. de Maio de f935 -
-João Simplicio, Presidente. - '\Valdemar Fakão, Relator. 

Gratulíano de Brito. - F'l'anca Filh,Q. - Cm•do80 de 
Mello Neto. - Clemente Mariani. - Art~al:do Bastos. -
Co:rlO$ Luz.. - AmaTal Peizo!o Filho. 

'PROJ'ECTO N. 291, DE :1935, A. QUE SE kEFEREM OS PARECERES 

. . . . ArL :1.° Fica o Governo autorizado a, por via do Mi
.1listerío da Educaoão e Saude Publica. instituir. cur~os de 
_cultura J:>hysics nos estabelecimento~ de ensino primario, 
, secundar1o e normal, officiaes .e equiparados, do Paiz. 

Art. 2,0 Sempre que· possível, secundarias e normaes, 
. ~ilos. cursos deverão sez- ministrados J)Ol' militares de terra 
1 o.u mar, de preferencia os que tenham cursado as Escolas 
_de Educa cão Physica do Exercito ou da Marinha de Guerra. 
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. Art. s.o Tendo em vista a constituiclio individual dos 
alumnos e object~vando a melhoria do tYPo racial do brasi
·Ieiro, deverá . ser por medico orientada a educação physica 
a ser ministrada nos estabelecimentos acima refPridos, re~ 
vogadas as disposições em contrario. 
.. . Sala <tas Sessões, 26 de Abril de i 935 . - Xavier de Oli
veira. - Lino Machado . - Maximo Ferreira. - Alberto 
Surek. - Gw'l/er ae Azevedo. - Belmiro de MedeiroJ. -
Pires Gayoso. - Aarão RcbeUo. - Deodato Maia. - Freire 
de Andrade. :-'- Oáon Bezerra. 

N. 42- 193f> 

(18 legislatura; 

Concede o crectíto de 60:000$ para a installaçáo da cadeira 
de clínica na Faculdade de Medicina da Balda; com 
substttutivo da Commissão de Finanças e Orçamento 

(Vide proj. 2U, d.e 1934- Fin. e Ore. 84, de 1935- 1a l~g.) 

o proJecto n. 211, de 1934, subscripto pelos .noores 
Deputados Prisco Paraíso e outros, visa conceder reeursos 
para a installaéão e apparelhamento da cadeira de Clinica 
Própedeuf.ica cirurgica áa Faculd.ade de Medicina da B:thia. 
Ouvido a respeito o Sr. Ministro da Educação e Sauàe Pu
blica, opinou a principio sobre a desnecessidade 'do creõito 
que sa projecta\-a abrir, suppondo tratar-se apenas de fi
nanciar o estipendio do respectivo professor co.thedratico, 
para o que já havia · verba no vigente orçamento. 

Posteriormente, porém, ém officio n. 80, de fO de 
abril ultimo, o Sr . Ministro doa . Educação e Saude Publica 
informou 'que "as despesas com a acquisição de' material, 
installação e apparelhamento da referida cadeira só po-

' derão ser attendidas mediante abertura do credito especial 
de "60 :000$000, indicado no projecto, uma vez que aa· do
tações orcamentarias vigentes não comportam os gastos de
correntes do decreto n. 22.228, de 16 de Dezembro de i932." 

De facto, examinando-se o orçamento ·do Ministerio da 
Educação e Saude Publica para o corrente exercício, logo 
se verifica -a exiguidade de certas verbas destinadas á tra
dicional. Faculdade de Medicina da Bahis, que fica assim 

. sensivelmente prejuwcaçla no funccionamen.to normal dos 
seus cursos. . . . 

Cumpre notar que determinadas cadeiras, ·tal qual ·a 
de ':rherapeutica cliniea, ~r ·exemplo, pela natureza mes
ma do ensino abi ministrado, exigem uma apparelbagcm e 
pessoal em condições de . permittir o . desenvolvimento pra
tico que o çurso não póde deixar de comportar. 

Niio é demais, pois, que, attendendó ao projecto n. 2i i, 
de· 19341 ·ora-· em· exame, submetta a Commissão de Fman~ 
ças e· Orçamento ao ·plenario. da Carnara doos Deputados o 
11eguinte 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N . 211, DE i934 

O Poder Legislativo . decreta:· : 

Ai-t: - {~-:Fica aberto -a~ Ministerio. da· Ed~cacã~ e Sau~e 
· Publica o--·:credito especial de sessenta contos de réts 
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\ 60!000$000), destinado ás degpesas a serem feitas 'com a 
· acquisição dé' material, installação e apparelham~nto · da 
cadeira de Clinica Pro])edeutiea Cirurgíca ·da Faculdade· de 

-Medicina da: Bahia. · · 
Paragrapbo umco. A acquisicão · do respectivo material 

·Ei' suu· installa~ão ·deverão ser.feitas ·de ·accordo com as in
, dicdi;ões-·d~ professor da ·cadeira .. · 

· Art; 2·.o. Fica , i~alm:ente ·aberto. rio m_esmo Ministerio 
o credito · d.9 ~incoenta contos · de réis (50 :OOQ$$000) sup))l,e
mentar á vert>a 2~ (lnstltutos de l!;munoJ, comJguaçâo 13, 
óestinada á Faculdade -de ~efli_cina. da Bahia. 

Art . 3.0 A abertura dos creditas atraz mdicad'>s terá 
vigencia sómente a partir do segundo semestre do presente 
exercício financeiro. 

. .Art. 4.0 ·Os ~ecursàs .. necessario_s . a0 fi11anciamerito · do 
encargq . ora creado. no 'l:hesouro correrão po.r conta da ru
brica sob n. 56· ao Orc1smento da Recelta. u~rc..t ·da Re
publica para, o corrente anno (taxa da Educação .e Saude 
-'- deeret:o: n: 2:1 ;335, ·de ·zo de Abril de :1932.) . · 

: · ·: :· ·Art.· 5.0 Revogam-se· às : disposições. em ·contrario. 
: Saia· 'dai;' 1-euniões, ·eni 31 de Maio~ de i935. - J&ão 

Simplicio, 'P.residente. '-; '\Valdemar .. '.ft'alcão, . R~Iator: _;_ 
- Grat'Uliano 'Brito: - FTtmça Filho . - · Cardoso de Melo 
~Neto. ~ Clemente· Mariani. - .4.rnaldo Bastos. - Carlos 
' Lu~ . -:- Am.arat PeiXoto·. · ~ · · · 

. . . 
:: .· ~ROJECTÓ- N •. 211,- DE 1.934~ ~0. QUAL FiH APRE SE.,"!'" \00 

. . . SUBSTITUTiVO . 

O Poder· Leeis.lativo decreta.: 

· . (PRIMEIRA ~isJTf.iM) · . 
. 'Crea: o. Ensino Tech'nico .Profissicmd, . e ~tabelece Q·. ercsino 

. ·gratuito,· ·com .pareceres contrar.ios.-.~ Com1J!.i~~õ.es .. de 
·. EducaÇão :e Cultttra e de- Fi~as·:e \Orçam.eflt:6 •. · . . . 

• , .J 

(Proj. f86, de :1935- Educ. 23; Fin. e Ore;. 59, 935- Pri.
. · · ·: · :; :· meira: legislatura) ·.:: _ .... 

O projecto u. i86, de ·!935, :de. au~o~ ,do Sr., ·:Va5co de 
.Tol.edo encerra materia. da ma5,or relevancia, qual seja a do 

. censino têcbnico~ }ltofi!;sionat .. :.~ :Qe-ntro •. wrém; .da orientaçâc

. ; que t.em seguido a : .Commissão não podemos' en~r!!.r' riá apre-
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ciacão do merito do projecto, visto eomo é evidentemente ma-; 
teria a ser estudada ao tratarmos do plax:..o. nacional· de edu..:. 
cação. . . . . 
·· · Assi::n, opinamos .QOe as interessantes suggestões do· pro-. 

Jécto sejam consideradas ao apreciarmos o referido plano 'na-· 
cional previsto pelos dispositivos éonstitucionaes .•. · 

·salâ.õa Commissão, ·em 23 de :Maio de 1935. ~L. Bà.eta 
1\'eves, Presidente. - Francisco de· Mow·a, Rt>latot·: ·- l.au
t1:Plino Gomes. - Edgarà Sanches. - Luiz Vianna. - Raul 
Hittencourt. ...:.- Martins Soares. - T h. Monteiro àe Barros. 
f'ilho. - Osorio Bo,•ba. 

~ ; . PARECER. DA COMMISSÃO DE FINANÇAS E ORCAMENT(J 
lo ' " '• , 

. Eucararido n:iateria da maior releva.ncia, o projeoto nu
mero f86, de i935~ firmado pelos nobres Dep'utad.:J~ Vasco de. 
Toledo e outros, trata da creacão do em;ino technico profissio
md, mediante um plano que suggere. instituindo ao ·mesmo 
passo o ensino gratuito no Paiz, ':'qualquer- que seja o grãu ou 
~pecie-", e dap.do outras providencias. ' 

A douta· Commissão de Educacão e Cuitura, porém, .achuu' 
que as interessantes suggestões contidas na alluaida propo
sição ·legislativa eram · materias que· sómente poderiam ser 
consideradas · ao se al)l"eciar o plano nacional ·de Educa«;ão 
previsto pela Constituicão Federal. · 
. Tendo assim opinado preliminarmente a i;Ommissão te

cbnica respectiva, c.abe apenas á Commissão de F}nanças e 
Orl;:amento aconselhar a rejeicão actual do pl.'ojecto em 
a,preco .. 

Sala da Commissão de Finanças, 31 de Maio dé 1935. 
- João Simplicio, Presidente. - Waldemar FalcãQ, Relator. 
-,-Amaral Peú:oto Junio'r. - Carlos Luz. -Arnaldo Bastos . 
..:;.. Clemente Maiiáni. ·_;_Cardoso de Melo Neto.·- Françà Fi
l/to. - Gratuliano Brito . 

· PROJECTO 186, DE· 1935, A QUE SE REFEREM OS PARECERES 

. Art. ~." O Governo Federal estabelecerá um plano de 
ensino tecb.Iiico-profissional que será . obrigatoriamente di
tundido, o mais ·amplamente possivel, por todo o terríto-
rió' da. União. . . . · 

· Par.agrapho unico. As · actuaes Escolas de Aprendizes 
Artífices, bem assim os Patronatos Agrícolas pertencentes â 
União, •· ficarão. subordinados ás exigencias e .regulamenta
oões da. presente lei e ·serão convenientemente apparelha-
dos para .esse fím. · · . · . · .. · . 
.. Art. 2. D O Gov~rno Federal, por intermedio da Minis
teria da. Educacão e .. Saude Publiéa, creará noYas Escolas 
Technico-~ro.fissionaes, · que eom as actuaes Escolas. de 
Aprendizes· Artífices 'e ·.Patronatos · ,Agricólas perfaçam, uo 
momento, um: total cie estabelecimentos assim· distribuidos: 
para cada um dos Estados dé São Paulo· e Minas Geraés, 10; 
oito para cada um dos Estados da Bahia, Rio Grande do 
Sul, Pernambuco e Districto Federal; cinco para cada um 
dos demais Estados; ·e tres para ·o. Territorio ·do Acre. 

Paragrapho unico·. · O Ministerio da Edueacã.:~ e . Saull~ 
Publica, de accordo com o crescendo da ·renda ·especialment.'l 
c:iestinada á creação e manutenção de taes, estabelecimentos 
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poderá crear novas escolas. na proporção da populaç!o e re. 
t~rfda renda de cada ·Estado. · · 

Art. 3. •. As Eseolas Technieo-Profissionaes serão constlt. 
t:lidas de ~odos o5 cursps t~hnico-pro!issionaes modernos~. 

Paragrapbo -unieo. Parallelamente aos c.ursos tecbniec .. 
p::-ofissionaes, as escolas serão obrigadas a manter cursos pr.t. 
mariDs sm fodos os gráos. · 
~-~~ 4.• A direccão daf: Escoias Technico-Pro!i~~;ionaet 

seri dada de preferencia a technicos nacionaes e.~pecializs. 
dos. a criterio do Conselho Nacional de Educaçlo • 

.A,rt. 5. • . O Conselho Nacional de Educação -poderã coao 
tractar · tecbnicos · estrangeiros pat:a o completo :lpparelba. 
meuto educacional .das Escolas Techn'ico-Profissionae~ 
quando não existir nacionaes que possam desempeDbar essas 
funcções. .· · 

Art. 6. • Serão respeitados os direitos adquiridos, aprOc 
vejtados e equiparados em quaesquer melborjas que a pre .. 
sente lei possa offerecer, os aetuaes direet.ores, professores 
e demais func-eionarios das actuaes Escolas de Aprendizes 
Artifíces e Patr_onatos .Agricolas ·pertencentes 11 Un!llo. 

Ait. 1.• Serão uniformes para todo o Paiz, os venoJ. 
mentos dos directores, professores e demais íunccionarios 
das Escolas Technico-Profissionaes. 

Art. 8. o O ensino, qual que\" que seja o grão ou espect~t 
será gratuito, uma vez ministrado pela União, Estado ou 
município. 

Art. 9.• A fiscalização do ensino será obrigatoria e as. 
sim distribuída: · · 

a) aos Estados e municipios, quando primarto; 
b) á Uni~o. quando secundaria, techD.ico-profissional oo 

supe~ior. · 
Paragrapbo unico. Nenhum estabelecimento que !un. 

ccicJne · dentro do Faíz, será · i~ento das exigencias àa :risca li· 
zação offieial competente . 

.Art. iO. S«?rão isentos de qualquer tributo por · parte ªo -Município, Estado ou União, inclusive taxa <1e fiscaliza• 
cão, tódo ·e qualquer ·estabelecimento particular, de ensino, 
que subordinado ao plano nacional de educação,- mautlver,
ccm frequencia, gratuitamente o curso Drimario em todo$ 
os grá.os. · 

Parag:oapbo unico. Gozarão dos favores deste ai'tigo o! 
estabelecimentos de curso especialiiado que manli_ve~em. 
uas mesmas condições, cursos pri.maríos ou preliminares. · 

ArL U. As cadeiràs correspondentes á.s materias theo-. 
rlcas ou praticas dos differeótes cursos serão _preenchida! 
:rr.ediante concurso de provas, realizado perante n Conselhl) 
Nacional de Educação e por· st!a deliberação. podendo tam• 
bem se realizar nas ÇSP~~e!:: dos Estados. · 

§ i.' A: criterió :do Conselho Nacional de .Educação, in~ 
dependerá de concurso .de prova a nomeação do eandidato a 
alguma das cadeiras dor: differeot.es : cursos, ·que, diplomado 
pbr escola nacional ou estrangeira, num concurso de títulos, 
provar f2r conquistado: approvações distinctas em pelo menos 
50 % das mater.ías -componeutes desse curso, .ou o exereieio 
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àa func~ão de professor da materia em estabelecimento nn.· 
cional ou estrangeiro por mais de dois annos. 

§ 2. • Serão disr.oensados do concurso de provas os can. 
didatos a professores para os cursos primarias, que igual. 
mente provarem ser diplomados por Escola Normal do Paiz, 
bem como terem curso completo dos gymnasios equiparados 
e fiscalizados pelo Governo Fede1·al. 

Art. 12. Os Estados, Municipios e particulares poderão 
manter estabelecimentos de ensino technico-profissional, 
desde que obedeçam ao plano para esse fim estabelecido. 

Art. 13. Na data em que entrar em vigor a presente 
lei, todas as empresas industriaes ou agt'icolas, fora dos cen
tros escolares, sujeitas ao que dispõe o art. 139 da Consti
tuição brasileira, deverão installar uma escola primaria, 
para attender áquelle fim. 

Art. 14. Fica o Governo Federal autorizado a augmen
tar para $500 (quinhentos !'éis) o actual sello de educação e 
saude, afim de attender ás exigencias da presente lei. 

§ i . • Fica o Governo Federal autorizado á majoração do 
sello de educacão e saude, até o maximo do valor de 1$000, 
em a.ugmentos suc.cessivos de $100 em cin~o annos seguintes. 

§ 2. • A cobrança do novo sello de educação e saude en
trará em vigor 90 dias após a promulgação da presente lei . 

.Art. 15. Qualquer imposto que incida ou venha a in
cidir sobre transmissão de bens por herança ou legado, só 
poderá ser applicado a favor do ensino. 

Art. t6. Nenhum documt-nto :~!lado será isento do sello 
de educação e saade. 

Paragrapb.o unico. Sómente oE portes de correio.s serão 
isentos do sellc de educa.cão e saude. 

Art. 17. Da renda constante do sello de educação e 
saude 80 % (oitenta por cento) serão applicados ao ensino. 

Art. 18. Ficam isentos de quaesquer direito3 alfande
garios ou outros concernentes á importação, os livros de 
sciencia editados fóra do Paiz . 

.. \rt . iS. A presente lei será immt>diatamente regUla
mentada pelo Conselho Nacional de Educação, que organizará 
um plano educacional para esse fim, e entrará em vigor 
aoze mezes depois, a contar da data de sua promulgacão. 

Art. 20. Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala. das Sessões, 21 de Março de 1934. V. de Toledo. 

-João Vitaca. - Waldemar Reikdal. - Arm· Laydner. -
Mar'.tim e Silva. - Acvr Medeiros. - Olegario Mariar.:no. 
- Eugenio Monteiro de Barrar. - A. Konder. -Alfredo C; 
Pacheco. -Pires Gavoso. - Seba1tião de Oliveira. - Pli
t~io Tourinho. - Lacerda Werneck . - Zoroastro Gouveia. 
- Odon Be:erl'a Cavalcanti. 

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

Achando-se na ante-sala o Sr. Pedro Macario de Al
meida reconhecido e proclamado Deputado pelo Estado de 
Minas Geraes; conyido os Srs. so e 4° Secretarias, para, 1.)(11 
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c:.ommissão, introduzirem no recinto S. Ex., afim de pres-. 
tar o compromisso regimental. 

(Compareoe S. Ex., acompanhado da re$.
pectiva commissão ~. junto á Mesa, presta o com
promisso regimental, tomando assento. · em se
guida). 

5 

O Sr. Pr~sidente - Tem a palavra o Sr. Barros Cassai, 
primeiro orador. 

O Sr. Barros Cassai - Sr. Presidente, ·as palavras que 
vou proferir não têm o proposito de um discurso de estréa 
no nobre sentido do vocabulo, · nem quanto a preocupações 
de estylo, nem quanto á profundeza de ~onceitos. Estou 
aqui em cumprimento de um mandato. Enlt•o, portanto. 
despreoccupadamente no debate, acompanhando com o maiE 
vivo interesse o desdobramento das actívidades parlamen
tares da Camara, e pondo a esse serviço todas a~ forças da 
minha intelligencia e do meu patriotismo. Procurarei. 
tanto quanto possivel, corresponder á confiaça dos mem 
correligionarios e á espectativa da opinião brasileira. Os 
rumos que irei seguir já foram claramente definidos pelo 
eminente leader da minoria, o· Sr. João Neves. Com essa 
credencial, Sr. Presidente, é que me apresento a V. Ex., e 
á Camara, a quem rendo neste momento a homenagen do 
mais alto apreoo. 

Não seria comprehensivel que nesta difficil hora da vida 
nacional brasileira, fizessel;l1os opposicão por subalterno~ 
encargos. Fomos chamados ao debate. o que se deprehende 
do pronunciamento das urnas, mas a. elle iremos com um 
'grande espirito de toleranc'ia, que não se confundirá jamais 
com criminosa passividade. Do grande embate da· opinião 
vão neoessariamente depender os destinos do Brasil e da 
Repub!ica. O que reclama para o bem do .. Paiz a ordem .so
cial e poliiica é a elevacão moral dos nossos pronunciamen
tos, o respeito á pessoa dos que contendem no grande deba
te nacional. os· methodos da nossa accão parlamentar· não 
serão, já o disseram os eminentes oradores 'que me prece
deram, de opposicão systematica ao Governo. Serão por 
vezes, os da bôa critica; outras, os· de franca coltaboraçãn. 
Da correspondencia da maioria parlamentar a esse proce
dimento, dependerá toda a obra legislativa, que de nós es
pera o povo brasileiro. 

Não queremos discutir os erros do passado, senão como 
argumento subsidiaria para ellucídar pontos de vista ou 
como -urna severa advertencia. Assim, Sr. Presidente, 
quando nos referimos á política financeira do Governo Pro
visorio que a Revolução de 30 instituiu, a finalidade que 
desejamos attingir ·é a de corrigir erros e abusos, para evi
tar funestas consequencias de uma situação ruinosa. 

O Chefe do Governo Provisório, como bem disse· o H
lustre Deputado o Sr. Octavio Mangabeira, teve concen
trado em suas mãos todo. o lloder que. p~omanava da Re
volu~ão, sendo-lhe, portanto, facil adoptar os méthodos que 
a .experiencia e a cultura do tempo aconselhavam para G' 
·~;:aneamento das nossas finanças. Não se pretendia que S. Ex., 
reprodnzisse o milagre biblico; mas, que se cortasse na pro
pria ·carne, conforme a promessa divina da Revolução. 
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Isso foi justamente o que não se fez. As despesas publicas 
foram aggravadas. Crearam-se maiores encargos para· o 
Tb.esouro, segundo já. affírmou aqui, com a. autoridade 
que todoE lhe reconhecem, o eminente Sr. Cincinato Bra
ga. Na ordem economica a Revolução não resolveu nenhum 
dos seus grandes problemas e um dos ·que mais preoccupam 
á opinião, :porque é um dos que mais <le perto dizem com a 
vitali-dade do paiz - o problema. de navegação de cabota
gem· - ficou com .a solução suspensa entre a opinião do Sr-. 
Oswaldo Aranha .e ·a do Sr. José Americo, que adiou o des
:feeho da faHencia irremed1a·..-e1 do Lloyd Brasileiro. Ahi se 
vão arrastando, Srs. Deputados, todos esses casos de pal
-pitante interesse para a existencia nacional, emquanto o 
Presidente da Republica desfructa galhardamente as deli
cias da hospitalidade platina. 

Mas só um cego - ainda hontem me dizia um do~ 
nossos nobr.es collegas - não. verá na viagem do Sr. Getulio 
Vargas ás, · il~c9e;; do rio da .?rata um alto acontecimento 
continental;·· d:e. ,relevancia na eSDhera da -política int.erna-
cional. 

O que se me afigura entretanto, Sr. Presidente, é que, 
passados os primeiros instantes de· emoção ·do nob-re povo 
argentino, no silencio do espiríto de cada cidadão, se per
quirirá acerca dos beneficios da visita presidencial, nessa 
hor-a de tão largas aprehensões para todos os povos do orbe. 
Qual o resultado positivo sobre qualquer aspecto'! O da 
ap}lroximacão dos povos do continente, redarguir-me-ão. 
Mas os povos não se approximam por esses méros gestos de 
cortezia o:ffmial. Elles se approximam pelas relacões de 
ordem cornJJ1~~ja1, intellectual, j uridica e social, penetran
do-se, nO· in'terc'a'mbio de idéas e sentimentos para cujo em
preendimei:ito·:~?.b neces;;arios mais do que tratados com
rnerciaes denu.D.ciaveis a cada difficuldade superveniente, 
derruir as barreiras alfandegarias que se}laram os povos e 
geram prevenções entre as nações. 

. O.eífeito dessas visitas officiaes desap-parece deante do 
inais leve imidenoo internacional; não eonstróe nem ediflCa 
.ii•:,s"olidariedade continental.· Quando o Presidente Justo re
gressava de sua visita ao Brasil, ainda ,·eJejando no cru
:lador "Moreno" sobre as encapeHadas aguas da Alla.ntico e 
sob as gratas recordações da consagra1;ão do povo brasilei
ro, que desvanecido recebera a visita do eminente Chefe 
de Estado da grande nação Argentina, um incidente occor
riào na. .fronteira dos .Iois Paizes determinou manifestaçõe:s 
de desagrado da opinião argentina, em relação ao Brasil. 
E a chancellaria daquelle Paiz:, (sabe lá Deus como) l con
seguiu, após insistentes pedidos de explicação, dar final
ment.e por terminado o incidente; mas, de tal fórma depri
mente -para o nosso Paiz, que o ministro Mello Franco não 
reassumiu o alto posto que a Revolução lhe destinara. O 
incidente occorrido, Sr.. Presidente, foi -provocado pelo 
assalto á cidade _argentina de Santo Thomé, perpetrado por 
forças da milicia provi;;oria do Rio Grande do Sul, obe
-diente ao commando de um irmão do Presidente da Repu
blica, o Sr. Benjamin D'Ornelles Vargas. A cidade de Santo 
Thomé foi depredada, e · assassinados alguns cidadãos ar
gentinos. Evoquei esse facto, Sr. Presidente, não no in
tuito de appai:xonar o debate, mas para demonstrar que as 
relações internacionaes não são cimentadas por meros actos 
de cortesia diplomatica; principalmente, por _uma ·corres.;. 
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pondencja de sentimentos e de idéas que devem promanar 
de uma politica justa e humana,. que se equilibra entre os 
interesses de uns e de .outros, e pelo respeiw á ordem ju
ridica internacional. O mais são superfluidades que podem 
ser admittidas em momentos da vida normal das nações, 
como a troca de visitas entl'e os respectivos Chefes de Es
tado. 

Sr. Presidente, al!ud.i eu incidentemente ás barreiras 
alfandegarias levantadas no Brasil no sentido de impeóir a 
importacão de mercadorias do exterior, para assim prote
ger a producção nacional. 

Abramos, pois, um par~nthesis para fazer breves consi
deracões a respeito. A politíca que o Governo actual tem 
seguido é insegura, sem orient~J.cão, oscilla entre o emper
ramento de uma politica· ultra proteccionista e o concerto 
de tratados commerciaes, como por exemplo com a Argen
tina, em detrimento dos Estaoos Unidos, Se por um lado. 
Sr. Presidente, temos· certas compensações com esses con
venios, por outro lado, as nossas relações commerciaes na 
esphera universal soffrerão naturalmente a revanche dOI'J 
paizes não favoreeidos por elles. Essa politíca não deve ser 
levada ao exagero; deve-se a ella recorrer em delerminaàns 
cireumstancias, não podendo constituir uma norma constan
te, indefectivel. Se as formas do liberalismo politico devem 
reflectir a incJ.ole, e espírito, a vida doas nações que o ada
ptam nas suas inslituicões jurídicas, ou regulando as suas 
relações com os demais povos, - é precisamente em face 
do intercambio commercial que elle se deve manifestar. ile 
modo a influir decisivamente nos destinos do mundo. 

A política exterior do Brasil, que o genio dos nossos 
diplomatas construiu, czystalizando..,ee em actos do mats 
alto patriotismo e justiça humana, não !oram, Sr. Prest
~nte, actos isolados da acção e da obra dos nossos esta
distas. As questões de ordem interna, principalmente as de 
natureza economica, da mesma maneira, não podem ser re
solvidas sem se a.ttender aos problemas de ordem externa. 
Bem sei eu que não estou dizendo nenhuma novidade á 
Camara. apenas argumentando para chegar a uma conclusão 
final. O Brasil, Sr. Presidente, desfrutava de alto con
ceito e prestigio na orbita de suas relações internacionaes. 
Na Ameríca do Sul chegou, pode-se dtzer, a exercer verda
deiramente hegemonia na politica continental, sem que essa 
situação por nós desfructada gerasse prevenções da parte 
dos outros povos. Mas isso se conseguiu pelo acerto de sua 
politica exterior, orientada no sentido liberal, mesmo sob 
o regime monarchico, no reinado de Pedro n. A nota que 
o ministro Saraiva dirigiu ao Governo doe S, Majestade 
Imperial o Rei da Hespanha contra o bombardeio da cidade 
de Valparaiso pela esquadra daquelle paiz. é testemunho in
sophismavel de nossos propositos diplomaticos no passado. 
Nos: tempos que correm, Sr. Pres]dente. o Governo do Brasil, 
obedecendo não sei eu a que in,iunccões. deixa-se ficar erri 
uma attituoo de contemplação buàhica deanlc do sangrento 
conflícw do Chaco Boreal, sem se esforçar para que se 
encontre uma solução capaz doe pôr termo a uma guerra 
tão injusta quão deshumana. Além da mediocrídade da sua 
política externa, apathica. inact1va, o B:rasiil acaba de des
truir o conceito· em que era· tido perante o mundo, não at
tendendo compromissos ínadiaveis. A Revolução, senhores _ 
Deputados, deveria operar todps · os milagres de que são ca-
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pazes a inteiligencia, a energia e o patriotismo do Povo 
Brasileiro. Mas ella se confinou no esplrllo de usurpação, 
na occupação do poder, visando quo.si todl\!l ats demarches; 
lodos os processos, os menos legítimos, !oram postos em 
pratica pelo dictador, inclusive o da eun oloiçüo ao cargo 
de· Presidente Constitucional do .BrasH. ~·omuntou desde os 
primeiros instantes do governo fundo!.! dlll!!ldio!!, pondo a 
serviço da sua i:o,.triga um gabinete chmdu!!llno - o Club 
3 de Outubro,- e as famosas Legiões Rcvoluclono.rias, para 
dividir . principalmente a opinião dos g1•andes Estados. São 
Paulo, o Estado leader, o maior contt•o cultural do Brasil, 
entregue ao capitão João Alberto, homem que possuía um 
bello passado revolucionario, mas que nüo tlnh!l a experieu
cia e o cultura necessarias a um Chefu do l~t~ludo - ficava 
assim o grande Estaev bandcirunte, Impedido de organi
zar-se politicamente para não ini'luir noY dm1Linos da Revo
lução da qual se apoderara o Sr. Oetullo Vargas com espí
l'ito de conquista. 

· Sr. Presidente, estamos agora denntc de outro facto 
alarmante para a economia nacional. O Brasil acabn de ada
ptar·, por interme!iio do Conselho Fodet•nt do Commercio, 
medidas para impec',ir o escoamento dn producção nacional 
para os paizes cujas moedas niio têm curso internacional. 
Essa resolução, Sr. Presidente, impor la em interceptar o 
intercambio commercial do Brasil com pnizos que consti
tuem vastQs mercados consumidores, como por exemplo a 
Allemanha, a ltalia, a Hespanha, etc. Esses po.izes, em face 
dessa medida, não nos comprarão, porque nüo é crivei que 
elles procurem adaptar-se ás nossas convenieneins, modi
ficando textos expressos d,e sua legislação, que impedem a 
entrada de productos do exterior cujos pagamentos niio se
jam effectuaoos nas suas respectivas moedas. Dest'arte, 
fica abolida a exportação da banha, de couros e lãs do Rio 
Grande do Sul, e cujos productos eram qunsi consumidos nos 
mercaoos allemães . Essa medida const.ituirá, consequente
mente uma situação ruinosa· pera o meu Estado, cuja eco
nomia vem sendo, constantemen.te aggravada por factos des
sa natureza, pelas restricções do commero1o ,.xterior, e pelos 
erros da administração sul riograndense que instituiu e fa
mosa política dos syndicatos. 

Não é do programma do meu discurso tratar particu
larmente deste asS\lmpto, nas breves considerações que vou 
flxp(>ndendo. porque o Governador do Rio Grande do Sul. o 
Sr. general Flores da Cunha, acaba de assumir publico com
promisso, acceilando as suggestões c.a Frente Unica, de mo
dificar a sua política no sentido leberal, pondo termo á in
stituição dos syndicatos. 

Sr., Presidente, por um processo fatal de idectidade 
hístorica. cu.ios episodios correspondem a determinadas 
épocas da vida dos povos, estamos a 1·eproduzir agora o 
quadro que se desenhou na InglaLrra com a grande rrise 
econOinica de 1848. e altribuid-a especialmente á medida que 
prescreveu a delimitação da exportação de cereaes, cogno~ 
minada a lei dos (lráos. Erskine May, estudante a bistoria 
l!onstitucional da Inglaterra, mostra-nos as ruinosas conse
quencias dessa política de restricções, que deu por ter
ra com o ministerio do duque oo Buckingham, o qual foi 
substituído por sir Robert Peel. O genial estadista inglez, 
instituiu logo a mais ampla liberdade economica e a orien
tação d-a sua politica foi fecunda para o Paiz . Be.>m sabe,-
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mos 'que as condições do mundo contemporaneo não são as 
mesmas. Mas o Brasil, Sr. Presidente; mesmo deant.e desse 
espeetaculo contemporaneo deve· constituir ·uma·· excepçáo 
para o mundo, dada a daiversidade de sua natureza physica, 
o seu clima, a sua extensão geographica, ás riquezas de que 
é immenso reservatorio; ·a ·variedade de sua proooeoão; deve 
constituir-se em vasto ·estuario · das actividades universaes, 
dentro de um criterío nacionalista, mas sob o ·signo de sen
timentos justamente humanos. tlm dos aspectos da políti
ca cconomica insHtuida no Brasil que mais resalta aos in-· 
teresses publicos é o que- se refer~ &l' encarecimento da 
vida,· pelo al~o preco em que são adquirida.; as mercador,ias 
de procedenciá estrangeira, mesmo as que .são eonsideraojac; 
como artigo de primeira nec~ssidade . 

. . Nessa hora dolorosa, de miseí:-ias e de affliccões, de lu
ta de c1a~es, em qu=3 se procura uma ligislacão social com
pativeJ com os sentimentos unive1·saes, não é crivei que não 
se emprehenda uma · revisão geral de tarifas, nó· senlid•J de 
institu)r~e uma politica liberal .e humana, attendendo-se 
prmcipalmente ao barateamento dos generos de primeira 
necessidade. 

· Do contrario, Sr. Presidente, com a elevacão gradual dos 
impostos aduaneiros e a desvalorizacão do n~ns.l padrãr. 
moneiario, · seria necessario a cada altura da vida, um novo 
reaJustamento no ·quadro dos vencimeuto-3 dos funcciona
rios publicas,. Quando, porém, se esgotarem os recursos do 
Thesouro, a Revo1ução que se Pl'Ocessa no sub-solo da con
sciencia nacional, fará de uma vez pat·a sempre o reajusta
mauto geral da Na~;ão, de modo equanime, sem pr~ferencías 
dP. tratamento, · tanto para os militares como para os civis, 
oroscrevendo de uma vez 'para sempre os poíilicos bi·asilei
ros que não têm sabido cumprir o seu devel'. 

·Nilo estamos pregando a Revciiucão. Estan1oo advertin
do do perigo da sua deflagraÇão, se não soubermos ·condi
cional-a á. ordem jurit.lica actual, por uma legislacão social 
t!OOlpativel com a con.-;ciimcia humana, na altura do presenlc 
momento hi.storíco universal. Ou isso ou a anarchia, que é 
o ~~riodo que preeedt> ás grandes transformaçóe.s soeiaes e 
poliLi~.;us, quando os governos mal avisados tracam acs povos 
rumos op_rrystas aos !:entimer;ttos da época. . 

No d.i"curso que proferiu o nosso eminente collega, 
Sr. Octavio Mnngabeira, affirmou S. Ex. cem alto descor"" 
Uno philosophico, que os governos de forca que se instituí
ram em aiguns paizes da Europa; são governos de emergen
... ia que passarão com os male~ aue os geraram. Ex~.tre nós 
Já não haverá governos sufficientemente appareltados, já 
não haverá forca a empecer os anseios do ·povo brnsíleiro, 
~e at).les de tudo não se inspirarezr. 05 homens no sentimento 
da época. · 

.Não nos illudamos, Sr. Presidente, cCJm essa Cliilla ap
psrcnl..e :- a.; aguas pro{uru:ias C0'/'1'em tranquillas. 

. Srs . . Deputdos, · interpretemos os factos com a ·sua . evi
·dencia irresistivel. Sejamos 1935. Não· é uma advertencia 
velada que a minoria fez á Camara: pela vo:z: eloquente de 
seu eminente ~eader. 

Assim o sejamos, Srs. Deputados, e · estaremo.s então á 
altura -dos destinos e da gloria· do Brasil. (Palmas.) 
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O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr. Bias Fortes. 

O Sr. Bias Fortes - Sr. Presidente, desisto da palav~a. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Teixeira Leite. 

O .Sr. Teixeira Leite - Sr. Presidente, desisto da pa-
- lavra. 

O Sr. Presidente 
Leão. 

7 

Tem a palavra o Sr. Acy!ino de 

. . O Sr. Acylino de Leão - Sr. Presidente o preceito 
co.nstitucionai da restriccão immigratoria, estoú convencido 
VISOU, exclusivamente, a immigração jv.poneza que, pelo seu 
v~l?-Ine e .pela c~udal maior que ~e antevia; a muitos es
Plritos pareceu alarmante. 

. .As immigrações européas, notadamente a italiana e a 
: allemii, puderam continuar em numero 'Vultoso, porque a 
restricção deixou a porta aberta a t.a~s cor rentes migrato
rias. 

P,Jra quem eonsidera do Brasil somente o extremo sul 
. e o centro sal, . a resolução foi excellentc, porque essas. duas 

t:orrentes migratorias de gente activa, a melhor que fora pan 
de-3ejar, concorrem para a formação da nossa -raça em base 
aryana. nestas paragens em que o branco vae, evidentemen-

. te, eliminando .o pardo, que dominou no-Brasil -Imperial. 
Mas a p~!ria não é <;omente esta mais bella part!) r!o ~aiz. 

a:a, nas terJ•as chãs e monotonas do extremo norte. uma 
· v:.:sta região a povoar, não sõ em-sua propria utilidade mas 
em proveito da economia geral do Bra!;il. 

Corn dois pov<n européus mediteuaneos tentou-se a 
~olonização do ·Pa::-á. No inicio da Republicá. os governos 
Lauro . Sodré e · Paes de Ca~lho ·gastaram largas sommas 
com ll vim.!a de immigrantes bespanhóP.s e italianos.· Isso, 
~ntretanto. não deu resultado sati&fatorio porque ~ immi
grantes impressionados, amedrontados com a· ine!emencia 
climatica. e com as difficuldades do amanho da terra .Y!r
gem. Yolve:-am á patria de o~i.gem. e os qu~ aqui_ permane
ceram, .relaf.iva,rnente poucos. deliearam-se ao commercil), 
ás artes manu~es e á domesticidade. 

As immigrações portugueza e syria, as mais numerosas, 
· cessaram co·m a crise da borracha. A immigração nordestina, 

que foi a fonte da · colonizàcão da Amazonia (nwito nem) , não 
mais se verifica, felizmente', para o Brasil . Não era patrio

. tico que- se fizesse o povoamento : de ·um9. . parte do Paiz á 
custa do desp?voarnento de outra. 

· O:SR" TBEOTONio MONTEmO DE BARROS~ P~rdio; O pro
blema nordestino . não apresenta est~ aspecto. Trata,..,se da 
remoção de :massas ·-humanas de .um territqrio que :nã~;> as 
comportar . . · .. . . . . . 

. O· SR. ACYLINO DE LEÃ.O-Desdê que .o nordeste l'l~teJa 
isento ·.da calamidade . periodica das :se!!cM. a -sua p~pulação 
não pr~cisa emigrar. · · · 
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O SR. RmEmo JUNIOI\ - ··o de que se trata"a não era 
de emigrar calamidades, senão de movimentar um preciosís
simo capital humano, sobrerestante nessas regiões, a que 
V. Ex. se refere. 

O SR. ACYLlNO DE LEA.O - Mas sómente ess-e material 
humano sobejava porque havia a calamidade das seccas. 

0 SR. AGOSTINHO MONTEIRO - Exclusivamente. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO-Emigrava · quando era acos

.sado pelu flagello. Toda vez que havia annos seguidos de 
prosperidade no nordeste, não .emigravá, porque Ci nordestino 
tem .lpP.go formidavet a seu torrão. 

Ora, com as obras contra as seccas - que, por si sós, 
·são o elogio maior que se póde fazer ao regimê revoluciona
rio (muito bem) - vieram fixar-se definitivamente essas 
populações no seu amado e inesqueciv.el sertão. . 

Só lhes restou a imtnigrnção japoneza, iniciada pelo. de-
. nbor Dionysio Bentes e fomentada pelo major Magalhães 
Bàrata, os dois governos que, nestes ultimos cinca lustros de 
·Brasil republicano, se preooouparam com o povoamentv ~. 
portanto, com o. progl'esso da terra paraense. 

OSJ\. G~ARO PONTE- Posso garantir a V. EX. que o 
major Barata se ·preoccupou com o povoamento i)or todos os 
modos . · 

· · O SR • . ACYLINO DE LEÃ.0 - LoCalizados com methodo, 
peJa Companhia Nipponiea de Planta~.. os quaSl . dois·· mil 
japone.Zes existentes no Pará já dão evidentes 3igc::te:a de uti
lidade, Pl'OVC)Çando a: prosPeridade das zonas em que se. en
eontram; Sem dispendio alsmn para o governo, nem mesmo 
de ordem policial - porque o japonez é de índole pacificê)-

. essa obra de ._povoamento . e, ao mesmo tempo, de coloniza-
çiio, tem dad~ exeeellentes resnltados. -

. Os jornael) parat;nses, todos elles, são unanime3 em -elo
giar a actuacão da Companhia Nipponica, como um trabalho 
meritorio de coloniza.cão e, por conseguinte, ~ . povoam~nto 
dessas .zonas, por asSim dizer, abandonadas. . . . 

O SR.· THEOTONro · MoNTBlllo DE BARROS - Pediria licer,
ta para fazer uma pergunta ao nobre orador: OS" -javonezes 
estão colonizando· o Pará; afint de trabarnar sob · salari€Y, . ou 

· adquirindo areas e trabalhando em ·proveito proprio, isto é, 
fundandc colonias no sentido grego e romano da palavra ? 

o· SR • . TEIXEIRA LErrE - E est.abelE~cendo o regime âe 
kysto.s. · · · 

. -0 SR. -ACYLINO·DE LE.W- Estão trabalhando p·ara a 
Companhia ~ipponk-a de Plantaeões. que _os .localiza no.s zo

. nas ·d~ sua propriedade. Esses elementos vêm já eontraeta-

.. dos do.- exterior . para o. trabalho... . . 
·o sa:· ·TH11:0TONIO ·MoNTEm() DE BARRoS:..- 'E sãa finan

ciados por dois sonos. 
·o· SR. ACYLINO DE ·LEÃO - ~ •• e ~o· !iriac.ciados du

. r ante todo· o . teiJ]pO; num certo numero de· a ri nos, de maneira 
·. que ó Estaão não tem dispendio algum cotn · sua locali~ção 

. 0 .SR. THEOTONIO. MoNTEIRO DE BARROS- Nã·o são, por-
- tanto. eolonias'· - nG sentido em que até-agóra e.ntendiamos 
' a eipréssão1 Não · estão creando estabelecimentos japónezes 

na America do Sul ? · ··· · · · · · 
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O SR. TBIXSJ.M LEITE- Feitorias japonezas. 
o SR. AGoSTINHo JlioNTEIRo - Essa historia de ky.stos 

4entro do Brasil é coisa de nonada. 
0 SR. TREOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Eu os conheço 

de vista. Não é coisa de nonada: é um problema muito 
sério. 

0 SR. DEODORO DE MENDONÇA - 0 illustre c'olÍega pode
t·ia responder ao~ dignos aparteantes que, no Pari\, ao lado 
·do immigrante japonez ha a população brasileira, trabalhando 
junto com elle, ·em proporção igual ou maior. · 

·o SR. AC::YLINO DE LEÃO - Acontece um phenomeuo, 
que vou explicar aos nobre:; Deputados: é, JUstamente, a 
questão da assimilacão do japonez pelas poputa~ões brasilei
ras ali estabelecidas. 

O Sa. CARLOS RBis - Do ponto de vista em que se r-ol
locam os nobres col\egas que aparteiam o orador, apenas 
. uma coisa se observa: a differenca entre a colonização do 
norte e a do sul. . 

O SR.. GENARO PoNTE- Perfeitamente. 
O &. CARLOS REis - Em face da exposição do oradot, 

jusliíiea-')e a ~oloniza~Jão japoueza para o norte. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Iria porme.P.orizar, pos

teriormente, sob todos os pontos de víst~, essn questão da 
differenca entre a colonização do sul e a do norte do Paiz:; 
mas como VV. EEx. me chamam já a ntt~nção para C'Sse 
ponto, vou, immediata:rnente, esclarecei-o. 

O japonez, no Pará, onde eu o conheço,· é ·completamente 
as<oimilavel. 

O SR. TllEOTONio Mor·.-·TIURO r>a: B.\RROS · - E' uma 
·excepção. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO -O japonez, ao 1n'V~S de en
contrar, no Pará, o competidor. europeu, que o repelle e hos
tiliza no sul, defronta uma população aroavet o de aspecto 
l'acial semelhante . • • · 

O Sn. GF.NARo PoNTE - Perfeitamente. 
O SR. ACYLINO DE LFJ;.() - • • • pela. qÚ.al se de1ia, 

.completamente absorver, tornando seus costurn~s. ~eas ha
bítos, integrando-se, emfiw, no seio dos ·habitantes locaes. 

O SR. TBIXEm.A LEITE: - O nObre orador pOderia infor
mar· quando foi instituída. a . immigra.ção japoneza no . Pará? 

O SR. ACYLINO. ~E LEÃO~ Babem pouco t!'lmpo, 
O Sa. TEIXEIP..A LEITE .- . Esse ponto é importante, 

visto ·como só ·_depois de cer-to· espaço de tempo · se pode.rá aí~ 
·nrmar se esse ~leinento se assimilou ou n!lo. 

O sa: ACYLINO DE LEÃO- Todos os immigrantes ja
ponezes q\).e para. lá têm ido deixam-se assimilar pelas po
pulações Iocae:!l. No sul, entretanto, o japonez encontra dif

·ficuldades: uma especie de repulsa dos immigrantes já ·exis
. tentes: de outras raeas de o:.-igem europ~a. que com ene não 
· se querem ·mesclar. E como todo individuo que é repellido 
acaba se reunindo ·a seus companheiros, os japonezes se con-
globam, originando· o que se ehama, ·no sul, kysto ra-c'lal. 
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O SR .• -\BGUAA BAsTos- Como a raca negra, nos Estados 
Unidos. 

O SR. DIN!Z JmnoR - O immigrante não tem culpa do 
kysto, porque não foi elle quem o creou, mas a impreviden-
cia. nacional; · · 

O SR. ACYLINO DE LE.~O- :'io Sul, acontece com os 
japonezes o que se dá na America do Norte com o preto e o 
mongolico. Estes nãp encontram facilidade de se combinarem 
Mttl ·as racas existentes, e em taes condicões se isolam, re
unindo-se com verdadeiro espirito gregario. 

O SR. GENARo PaNTE - Pela propria. hostilidade do 
ambiente. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO- O que é, aliás, natural. 
Toda vez, porém, que encontram um ambiente propicio, 
sobretudo o ambiente moral, se disseminam e se mesclam 

·inteirament:e _com as populações loc-aes. · 

O Sn. TEIXEIRA LEITE - A experiencia ãe oito annos não 
é sufficiente para. provar a assimilacão. , 

O SR. GENARO PoNTE - 1\-las é sufficiente ·para demvns~ 
!.rar que o será. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO -E' preciso notar que no 
Norte domina muito ainda a' indio. 

' O SR.. HuGo NAPoLEÃo - Similhante physicamente ao 
japonez. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO -Quando encontramos nas 
. ruas suburbanas. de Belém os pequeninos brincando, não 
distinguimos os mongolicos dos caboclos. As meninas japo
nezas .estudam na Escola Normal .de Belém e conquistam 
premias em pcirtuguez, chorographia e Historia do Brasil
O japonez casa-se com brasileira, ~referindo ás vezes as ca~ 

. boclas ás suas patricias asiaticas. 
o SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador que res~ 

tam apenas cinco minutos para o termino da hora do ex;.. 
pedi ente. · 

O SR. ACYLINO-DE LEÃO- Tratarei, Sr_ Presidente, 
.dos varios inconvenientes que, segundo a opinião dominante 

. na: Constituinte, existiam na colonização nipponica. Um del
les era .a questão da unidade etbnica. Ora, unidade ethnica 
em paiz tão grande como 1J nosso, .de clímas os mais varia
dos, . é, até certo ponto, uma estulticia. Me!!mo na Europa só 
a Allemanha. tem essa pretensão. 

O Sa. DINiz JuNIOR - Pretensão ... 

- O SR. ACYLINO DE LEÃO - Nem a. França, nem a 
· Italia, riem a. Hespanha possuem unidade racial. Nos povos 
l:Jalkanicos, entãQ, não se sabe nem mesmo a. me:;cla que lhes 
deu origein, . porqu~ varias h<irdas por,_- alí passaram em 

-guerras de conquista e se perderam no turbilhão. . 
O outro aspecto sob que a immigrac;ão ja.poneza foi con

siderada, _era b da questão esthetica. Certos grandes nomes 
de nossa nacionalidade se oppunbam- á .entrada desse ele

. mentó, I>Or eausa puramente da esthetica. ~ • 
. O:SR. DlNiZ .JUNIOR- Da. questão de eugenia. 
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0·SR. ·ACYLlNO DE LEÃO- ... a que davam a de!lo
minação improprja de eugenia, o Que não é a mesma cotsa. 
\lm povo, para nós apparentemente !eio, póõe ser euge~ico, 
do ponto de vista de suas qualldndes mtellectuaes c phys1cas. 
de sua capacidade de assimilação e, sobretudo, de progresso. 

O SR. MAGALHÃES NETTo -V. Ex. está sendo profun
damente injusto para com as pessõas que, na Constituinte, 
õebater;tm o problema.. Não ;;e cuidou de unidade racial, 
nem tampouco se confundiu a questão de esthetica com a 
eugenica. O que se affirmou foi QUe o elemento japonet 
era inassimilavel. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não são elementos eu
genicos, por que'? 

O Sn. MAG,\LHÃES NETTo - Isto ser-ia uma discussão-. 
scientifica muito longa e talvez impropria para o momento~ 
V. Ex. sabe muito bem, como medico. conhecedor que é da 
biologia, que o mungolíco não representa um elemento 
eugenico em relação a nó.s. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO- Se não houvesse uma euge
nia entre o japonez e as racas européas em combinação, 
não havia tambem, então, entre os nossos caboclos, porque 
estamos mais ou menos convencidos de que são do mesmo 
typo asiallco. 

O SR. MAGALHÃES NETTo- E' uma hypothese. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Assim seria renegado 

todo o norte do Brasil, poraue somos caboclos, de origem 
india. 

O SR. ARTHUR NEI.VA - Quem aparteia V. Ex. lem
brou numa emenda a colonização da Amazonia pelos nor
destinos. Os nordestinos, abandonados em grandes difficul
dades, seriam acolhidos de preferencia ab japonez. Agora. 
se V. Ex. prefere o japonez ao nordestino •• . 

O SR. ACYLINO DE LE . .\.0 -Não prefiro. O que digo 
é que precisamos dos nordestinos no nordeste para seu des
envolvimento. Não era possível tirar do nordeste os ele
mentos de progresso para fazer o progresso da Amazonia. 

O SR. AP.rnufl NEIVA- O que se viu na Amazonia com 
o japonez não foi urna questão de preconceito de raça, que 
ninguern teve, nem póde ter neste Paiz. A pessóa que agora 
o interrompe, em tão longo aparte, do que pede desculpas. 
lembrou que no Brasil tinham entrado, desde os primeiros 
pretos até ás ultimas levas depois do bill de Aberde.en, cerca 
de i5 milhões ·de negros. Fiz até a apologia de todos os 
pretos; da mãe preta, da Bá, e não tive . o menor precon
ceito de raça. Agora, o que sustentei, foi que os japonezes 
são positivamente inassimilaveis. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Serão inassimilaveis no 
sul onde escontra:m condições inteiramente dífferen!es de 
meio . 

0 SR. ARTHUR NEIVA - .Em toda a parte do mundo. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não no norte, na Ama

zonia, onde são completamente assimilaveis. 
O SR. ARTHUR NEIVA - Ficou demonstrado que eram 

inassimilaveis na propria China, na Malasia, nas ilhas Mau
ricio, em Madagascar, na lndia. 

C. D. - VOLUME IV.- f935. 7 
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0 SR. ACYLINO DE LEÃO - Se no sul se afastam é 
porque encontram ambiente moral hostil para ·a sua assi
milação, não só porque o europeu o repelle, como porque 
o proprio sulista, até certo ponto mais pretencioso do ponto 
de vista racial do que o nortista, não se quer mesclar com 
elles. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está 
esgotado o tempo de que dispunha. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Deante da adveL•tencia 
de V. Ex., Sr. Presidente, peco inscripçáo para -falar em . 
explicação pessoal. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada no Ex
pediente. 

Vae-se passar á Ordem do Dia. (Pausa.) 

8 

Comparecem mais os Srs. : 

Generoso Ponce, .Caldeira Alvarenga, Mario Cher
monL, Deodoro de Mcndonca, 'Magalhães de Almeida, Agenor 
Monte, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, Democrit.o Rocha, 
Pedro Fii'meza, Figueiredo Rodrigues, Alberto Roselli, Ma
thias Freire, Herectiano Zenaide, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, 
Souza Leão, .João Cleophas, Rego Barros, Ozorio Borba, .Adol
pho Celso, Bai'bosn Lima Sobrinho, Mario Domingues, Ar
thUl' Cavalcanti, Alde Sampaio, Qswaldo Lima, Humberto 
Moura, Emílio de Maya, Izidro de Vasconcellos, Altamiran
do Requião, l\fanqel Novaes, Clemente Marianí, Pedro Lago, 
L uiz Vianna Filho, João Mangabeira, Arlindo Leoni, Maga
lhães Netto, Wanderley Pinho, Arthur Neiva, Raphael Cin
corá, Edgard Sanches, Attila Amaral, :'iogueira Penido, Jul io 
de Novaes, Henrique Lage, Raul Fernandes, Levi Carneiro, 
Bento Costa, Aeurcio Torres, Hermete Silva, Cesar T inoco, 
Alipio Costallat, Lontra Costa, Carlos Luz, Martins Soares, 
Adelio Maciel, João Beraldo, Daniel de Carvalho, · Vieira 
Marques, Celso Machado, Bueno Brandão, Pereira Lima, 
Waldemar Ferreira, Santos Filho, Oscal" Stevenson, Barros 
Penteado, Cardoso de Mello Netto, Cincinato Braga, Castro 
Prado, Hypolito do Rego, Meira Junior , Fabio Aranha, Jairo 
Franco, Corrêa da Costa, Plínio Tourinho, Arthur Santos, 
Carlos Gomes de Oliveira, João Car los, Baptista Lusardo, 
Demetrio Xavier, Annes Dias, Victor Russomano, Aniz Braga, 
Abel dos Santos, Pedro Jorge, AbilíQ de Assis, Antonio Car
valhal, Damas Ortíz, Oliveira Coutinho, Alberto Alvares, Pe
dro Rache, Gastão de Brito, Vicente Galliez, Leoncio Araujo, 
Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Vicente Gou
veia, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Thompson F lores, 
(102) ' 

Deixam de comparecer os Srs. : 

Clementino Lisbôa, Café Filho, Lino Machado, Walde
mar Falcão, Plínio Pompeu, Fernandes Tavora, Olavo Oli
veira, José de Borba, Jehovah Motta, Samuel Duarte, Motta 
Lima, Orlando Arauj o, Sampaio Costa, Lauro Passos, Prisco 
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Paraiso, Pinto Dantas, Arnold Silva, Jair Tovar, Francisco 
Gonçalves, Pereira Carneiro, Candido Pessôa, João Gi.lima
rães, Eduardo Duvivier, Cardillo Fílho, Arthur Bernardes, 
Washington Pires, Pedro Aleixo, Juscelino Kubitschek, Fur
tado de Menezes, José Alkmim, João Penido, Simão da Cunha, 
Rezende Tos~es, João Henrique, Jaeques Montandou, Abreu 
Sodré, Paulo Nogueira, Carlot.a Queiroz, Moraes Andrade, 
Vergueiro Cesar. Gama Cerqueira, Teixeira Pinto, Roberto 
Moreira, Aureliano Leite, Justo de Moraes, Horacio Laíer, 
José Cassio, Trigo de Loureiro, Rupp Junior, Abelardo Luz, 
Pedro Vergara, João Neves, Sebastião Domingues, Francisco 
di Fiori, Arthur da Rocha, Martins e Silva, Alberto Surek. 
Chrysostomo de Oliveira, Vieira Macedo, Martinho Pradc, 
Paulo Assumpcão, Roberto Simonsen, Gastão Vidigal, Moa
.cyr Barbosa. Salgado Filho, Paulo Martins (8!t) . 

9 

ORDEM DO DIA 

ga discussão do p1·ojecto n. 33, de :1935 {ia. 
legislatura) , determinando que os pedidos de aber
tura de creditas sejam encaminhados ao Poder 
Legislativo por exclusivo intermedio do Ministe
rio da Fa:enda; 

Encerrada a discussão. fic:mdo adiada a vo
tação, na fórma do Regimento. 

za discuisão do projecto n . 224-A, de 1935, 
fixando á data para a terminação do mandato do 
Prefeito do Districto Federal; com parecer tavo
ravel da Commissão de Justiça; 

Encerrada a discussão dos arts. 1° e 20, fi
cando adiada a votação, na fórma do Regimento. 

2a discussão do projecto n. 183, de 1935, re
gulando o juramento á bandeira nacional, insti· 
tuido pelo § 1o, do art. 163. da. Constituiçiio; com 
parecer favoravel da Commissão de Segurança. 

O Sr. Presidente -Entra em discussão o art. 1•. 

Ha sobre a mesa uma emenda que vae ser lida . 

E; lida, apoiada e enviada á Commissão de Se
gurança Nacional a seguinte 

EMENDA AO PROJECTO N. 183, DE f935 

(3& discussão) 

No § 20 do art. 3.o Supprimam-se as palavras: "e paga 
· um mil réis de custa". 

Acerescente- se no arL 4° a t>alavra "nominalmente" 
antes da expressão "convocados" . 

.Accrescente-se no art. 7°, depois da palavra "certifica
. do" a expressão "gratuito". 
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. Sup-primà.n:i,-se .no § f 0 .do art. 7°. a~ J?al~yras "que" e 
"levará sello especial de .10$000 '(dez mll ré~s) • 
· · Supprima-se· no'§ 20 do ·art .. 7°, a'.s e::tpres~ões "e ·p~ga 
a . multa de 200$000 · ldU2enlos m1l ré1s) recoUnda pelo In
teressado á · Collectoria Fêderal, mediante guia da Circum-
scripcão de Recru~mento·". · 

Supprima-s~ o § 3° do art. 7°. 
Sala das Sessões, i de Junho de 1935. - Wanáertev 

:Pinho. 
Encerrada a discussão dos a~t.s. '1° a 12, fi

cando adiada a votação até que a referida Com
nussão ·dê. parecer sobre a emenda of.ferecicta. 

· 1" discus-são do projecto n. B, de 1935 ( ta 
legislatura), di.spondo sobre a creaçáo lle biblio
thecas circulantes, ·etc.; com parecP.re$ tias Com
missões de Educação e Cultura, e Finanças e 
Orçamento . 

Encerrada a discussão. ficando adiad.l a vo
tação, na fórma do Regimento. 

f& discussão - do _projecto n. 22il, de 193b, 
suspendendo por dois annos os desconto$ em to
lha de pagamento dos servi4ores do Estado; com 
pareceres contrarias das Commissões de Finan-ças 
e de Constituição e Justiça. 

O Sr. PresideDte -Entra em discussão o projeclo. 
Ha sobre a mesa o seguioLc 

REQUER!.ME..~TO 

Solicito a remessa do proJecto n. 229, d.-~ 1935, á Com
missão do Estatuto dos Funccionarios Publir.os, sem prejuizo 
da discussão . 

Sala das Sessões, :1 de Junh1> de 1935.- Edmundo Bar
reto Pinto. 

Encerrada a discussão, ficando lldiada a vo
tação, na fôrma do Regimento. 

Discussii.o ttnic <.! cio parecer n . 64, de 1935, 
approvando o acto do Tribunal de C.ontas, que re
cusou registro ao co1~tracto celebra.do pela Com
missão Central de Compra, com Ca.ttr(J Sobral, 
Ferreira Passarello & Comp. Ltda., e L11tz. Fe1'
rando & Comp. Ltda . 

Encerrada a discussão. ficando adtada a vo
, tação, na fórma do Regimento. 

Discussão unica do parece; n 65, de i 935, 
a.pprovmulo o acto do Tribunal de Cor~tas, que re
cusou registro ao contracto celebrado pela Com
missão Central de Compra.J com Jloreir?. B arbosa 
& Companhia . · 

J~nc~rrada a di::cussão, Jicarido ad iada a. vo
f,ação, na fórma do Regimento . 
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O 5t'. Envaldo Lodi, 20 Vice-President~. d.ei
~a ~ cadeira' áa presidencia, que é oc~upada pcto 
Sr. Arruda Camara, ·1° Vice-Preside!lle~ · 

O Sr. ·pres:i_dente - Designo o Sr. Deputado Miranda 
Junior para substituir, na. ·t:ommissão de F'inanç:ts e Orça
mento, o Sr. Del)uta.do Vergueiro Cesa.-, {lUe se acha au-
sente. · 

Tem a palavra, par:t explicação especial. n Sr. Acy
lino de ·Leão. 

10 

O Sr. Acylino de Leão (Para explicação pessoal) -
Sr. Presidente, um outro fantasma com que se pretendeu 
amedrontar a nacionalidade foi o do imperialismo japonez. 

Ora, para o antipoda brasileiro, esse perigo é UIJ.l ver
dadeiro pesaáelo-panico, como conquista effect.iva de terri
torio. Com a posse da Mandchuria, dt.> superfície jgual ao 
Estado do Amazonas e população de apenas vinte e cinco 
milhões, .só claqui a trinta annos o Japão precisará· de ex
p:.msão territorial. Nessa data, o BrasH terá duplicado seu 
nl1me1·o de habitantes. e não será. facll dominar um paiz de 
u~tenta milhõe::- de individuo!!, ba mais de .:;eculo5 acostumn.
do~ á liberdade. 

A cobiça japonesa, em vez de se dirigir para outro lado 
do planeta, que somos nós, encontraria perto, a Australia 
vasia, sendo que a Ing!aterra, já hoje, v~-se, ali em evidente 
decUnio, assoberbada com a revolta das colonias africanas e 
asiaticas, que o proprio .Tapão poderá fomentar. 

Por que vi·r buse.at· túo longE:', tão distant€ de suas bases 
militares e provisionaes. um pomo difficii de conservar pela 
distancia, provocando ao mesmo tempo a união de toda a 
America. ameaçada na sua integridade ou nos seus interesses 
commerciaes? E', portanto, fantasma que não tem razão 
de ser~ 

0 SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Na opinião de 
V. Ex. Vou demonstrar com os do.::umentos de que posso 
tançar mão - pois nem de todos posso me utilizar - que 
não é como Y. Ex. diz. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - E' preciso ter em mira 
sempre a attracção que a ferra, o meio physioo, exerce sobre 
o advena. principalmente quanto aos seus filhos que ahi 
nascem. Nem os hespanlloes nem os portuguezes poderam 
mante.r-s.e em perpetuo domini.o na Amer-ica tropical, porque 
foram expellidos pelos creoulos nativistas e pelos proprios 
reinoes, já completamente assimilados ás novas patrias. 

A mesma coisa. se dará com o asiatico, desde que seja, 
corno se-rá, assimilado no norte pelo caboclo ... 

O SR. C.uu.os GoMES - Será assimilarlo .oom maü; dii-
ficuldade. · 

O SR. ACYLIXO DE LEÃO - ... porque, na primeira 
geração, .iá nasce caboclo. 

O SR. CARLOS GO!'.IES ·- Quando nasce isoladamente no 
meio -do caboclo. Fora dahr continúa ~mno qualqUer oulro. 

O SR. A.CYLIXO DE LEÃO - O japonez que se fixou 
nas ilhas da foz do Amazonas rema á moda local, pegand? 
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·o )ae .... man tnt' coino ti nativo; e os ·que foram povoar a re
'gião do Salgado, fronteira ao Maranhão, terra de nordes
tinos que para lá emigraram ha muitos annos e tem feição 
typlcamente nordestina, adquiriram os babi los nordestinos: 
usam ehapéo de carnauba, alpercatas, e guiam o bu,rrinho 
com seu cambito á gulza de nordestino. 
· Ora, uma populaç6o assim, uma raca que s·e deixa in
fluenciar pelo aspecto loclll das popúlações, não nos pode 
causar receio. 

O Sa. RIB&tao J'tJNtoR - Não é influencia; é defesa 
de que lança mão o imtnigrante para adaptar-se ao meio 
em que vae viver. V. Ex. conhece o nordestino e deve sa
ber porque o vaqueiro usa roupa.de couro de. veado. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - O certo é que esses im-
mlgrantes se adaptam aos habitas .locaes. · 

0 Sa. MAOALHÁEB NETTO - Não ha duvida.-
0 SR. ACYLINO DE LEÃO - A questão do japone:t 

para a Amazon1a envolve ainda aspecto muito importante 
- o alimentar. 

O Sa. THEOTONIO MoNTEIRO DE BARRos - Não ba caso 
algum de adaptação afíectiva e espiritual do japonez. 

O Sa. GENMO PoNTE - No norte ha casos, âs cen
tenas. 

o SR. ACYLINO DE LEÃO - Ha crianças japonezas 
que vão ãs nossas escolas publicas, .•. 

O Sa. RmEIRO JuNIOR - Segregadas do meio social 
ambiente. 

O SR. ACYLINO DE LE!.O - ••• inteiramente inte
gradas ao meio ambiente. 

O SR. Rmimto JUNJOR - Tenho relações com um di
rec.tor de servicos de coloniza<,:ão jap.oooza. Ellle proprio, 
patriotica.mente, me confessou, em carta, que os seus pa- . 
tricios não so diluiriam jamáis, perante qualquer nacionali
dade por mais pujante e poderosa que ella fosse. 

O ER. ACYLINO DE LEÃO - Gostariá que, nesse par
ticular, V. Ex. nos trouxesse a prova provada dessa asse-
veração. · 

O SR. RIBEIRO JUNlOR - Com muito prazer. V. Ex. 
verá como o "gaimusbo", que é o Ministerio do Exterior 
japonez, encara essa questão. Trarei a V • Ex. uma carta 
escripta em japonez. ,. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO -·Não sei japonez .•. 
O SR. GENARo PoNTE- O nobre apadeante sane? 

. O Sa. RtBELRO JUNioa - Essa palavra .. gaimusbo", sei. 
· (Riso.) Trarei a carta com a traduccão em inglez. Se o 
mu~tre orador conhece este idioma, a carta está á sua in-
·teira disposição . . ' 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não conheço a lingua ja
poneza, mas, o inglez, e<ufficientemenle para o documento 
que V. Ex ·trouxer. 

Sr. Presidente, não comprebendo como uma pessOa, in
teressada em trazer immigrantes para o Brasil, possa ter 
dito ao nobre Deputado tal cousa; cttsto a crer, porque, afi- -
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na! de contas, o interesse delles é que se realize a immi-
graeão. · · 

O . SR. RuiEmo .·JUNIOR - V. Ex.. se realmente sabe o in
glez, terá a prova do QUe estou affirmando. 

O SR. AC'YLINO DE LE!O - Dizia eu, que outra Ques
tão importante, na colonização do norte pelo japonez, seria 
a da aHmen~ão. 

. As populações eul.'opeas não se adaptam ao Norte do 
Peiz, pela difficuldade elimenticia. Lá. nós não podemos ter, 
como no sut. o pão. o macarrii o, a carne, a manteiga, para 
sustentar trabalhadores. No extremo Norte do Paiz, o pa
trão, que usar dar vietualhas aos trabalhadores, não salva 
o capital. 

Nes.sas condições, não nos é pnssivel, lá. renovar a tenta
tiva já realizada com dois JlOVos mediterrnneos e que não 
deu resultado; muito menos dará com outros povos, como, 
por exemplo, os nordicos, allemães ou polacoe. 

Ora, o japonez é de uma frugalidade extraordinaria. 
O SR. F ABto .ARANHA - E um admiravel productor de 

riquezas. 

O SR. ACYLINO DE LE..~O - Desàe que lhe forneçamos 
arroz e peixe, fica satisfeito. 

O SR. GENARo PoNTE - E já está aco.stumado até com 
A farinha. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - E o peixe, assim como o 
arroz, lhe podemos dar, abundantemente, no Amazonas. 

O SR. FABIO .ARANHA - Elle se adapta á alimentacão 
que temos, e essa encontra fartamente. O europeu, sabemos, 
não se sujeita apenas ao arroz e ao peixe. Ha uma estatís
tica que chegou a essa demon-stração: o japonez produz 
por dois norte-americanos, e consome por meio. 

0 SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Porque tem 
padrão de vida intimo. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO O que desejo mostrar e 
oue, se não tomarmos medidas de modo a que um dado 
povo, capaz de produzir na Amazonia, seja para lá encami
nhado, ficaremos completamente :Jbandonados durante <!ois 
s~culos, porque, só muito rr.ais tarde, o europeu assimilado. 
que produziu filhos sulistas, irá fazer a conquista da Ama
.zo~a, integrando-se tambem naquelta wna. 

O SR. FABIO ARANHA- O Amazonas, em 19:10, sozinho. 
eXportou tanto quanto o resto do Brasil, e isso foi obl'a ex
clusiva de brasileiros. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Ahi, era questão do preço 
do pr•1àucto - a bonacha. Era vulto-:;issimo. Ora, essas 
éras de prosperidade jámais voltarão porque nunca mais 
~ncontrar.emos borracha de vinte e einc.o mil réis. 

O SR. ALDE B.~MP.:\ló - Pot isso é que iremos fazer do 
Amazqnas colonia do Ja.pão? 

O SR. ACTI.INO DE LEÃO - Não é colonia. Podemoa 
integr-ar o japonez de modo a que fique ilntei!l'amente bra
~iien·o. 

O SR. ALDE SAMPAio - Isso não depende de nós. 
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- O SR. ACYLIO. DE LEÃO - Depende inteiz-amente de 
ttú~. E' queslão de educai-os, ohrigando-oo aprender a- no:ssa 
lingua. fazer.do-os seguir uma \"eligi.ão oceidentaL impondo
·lhes o conhecimento <la nossa historla e. da n<J.ssa geogra
phia. 

O Sa. RIBEIRo JúNIOR - Em summà, transformando a 
mentalidad~ de uma '1'1\Ca multr-s3Cular... V~ Ex. ·a um 
apo~tolo mais que gigantesco l. . . · 

O Sa. FABlo ARANHA - E.sde facto que V, Ex. contesta 
dav~.'3e .em Santa Ca.tharina, onde só •&e falava o allem.ão. 
Alli até os recibos eram passados em all~mão. 

O SR. RIBEIRO JuNIOR- V. Ex. deve conheeer um facto 
muito interessante, que aproveita ao nobre orador. O Brasil 
!nteiro assistiu ao dispendio de largas fortunas com a obra 
do General Rondon. Pergunto: conhece-se no hinterland 
amazonico uma colonia agrícola formada pelos autochtones? 

O SR. ACYLINO DE LEXO - No emtanto, os jesuitas 
conseguiram-no com habilidade maior do que o General 
Rondou ... 

0 SR. RIBEIRO JUNIOR- Não discuto O "modus faciendi,. 
do caso. 

O SR. ACYLINO DE LE.iW - • • • colonizaondo o nosso 
indígena de modo a fazel-o produzir e aggregando-o á nossa 
civilizacão como verdadeiros elementos brasileiros. 

O SR • .ALDE SAMPAio - Por que os portuguezes não es
cravizaram os indios para tornai-os brasileiros? 

O SR. ACYLINO DE LE.m - Se ·o methodo leigo não 
deu resultado, a culpa é dos processos usados. 

Ora, no sentido em que desenvolvi os argumentos apre
sentados, formulei um projecto que a Camara debaterã e 
elucidará em todos os seus meandros. Acho que, por meio 
desse projecto, rttsolveremos esta questão da coionizacão do 
norte do Brasil, sem ferir o preceito constitucional e, ao 
mesmo tempo, sem amedrontar os excessivos patriotas. 

O SR. RIBEIRo JuNIOR- Confesso a V. Ex. que não sou 
um. amedrontado, mas acho que ao Paiz cumpre manter 
intangivel sua soberania. Isto mesmo disse em artigo publi
cado no "Correio àa Manhã", quando aqui se focalizou esta 
jnteressante questão. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não sei porque a soberania 
ficará attingida com ísto. 

· O SR. RIBEIRo JUNIOR - V. Ex. formulou esta hypo
these; admittiu a transformacão dá Amazonia numa. espeeie 
de feudo nipponico. 

O SR. GENA!tO PoNTE - Absolutamente! O orador não 
disse isto. Seria um disparate. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO """""o:" :Não admitti tal coisa, e 
sim, que o colono se assimilasse, de modo a ficar abrasi!eira
do. Não terá, portanto, razão o pavcr que receiavam os 
patriotas. 
· Pelo meu projecto haverá uma experíencia de 5 annos 
em que ficarão completamente afastados da communhão bra
sileira. 
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O· Sfl . . RIBEIRo JUNIOR - O que, aliás, é um grande mal. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Por que pensa V. Ex. as

sim,? 
· . O SR. RIB:Smo JúNIOR - E' o preparativo legal da in
adaptabilidade desses hom~ns. 

O Sa. GENMo PosTE - Está provado que são adapta-
vais ao norte. . 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Se, no fim de 5 annos a 
·Nação achar que vale a pena naturalizai-os, naturali
zai-os-á; e, se não achar ... 

O Sa. PEDRo CALMON- Mandai-os-á embora? · 
O SR. RIBHII\o JuNroa - Quem manda'? 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - As companhias· que os 
tenham trazido para cá. . 

O SR. RIBE\!\O JUNIOR- Qual o resíduo que restará desta 
coisa? A simples experimentação? 

O SR. ACl'LINO DE LEÃO- Digo em um do.; dispositivos 
do projecto : 

"Como assisten~ia mental, durante os dois primeil'os an
nos de permauenchi, ser-lhes-á ministrado o ensino da lín
gua nacional, da geographia e historia do Brasil, e facili
tada a interferencia de missionarios christãos." 

Quer dizer:. procuro assimilai-os pelo estudo da Iingua 
e pelo conhecimento de nossa geographia e histeria, e. so
bretudo, da religião occidenlal. 

O SR. RIBEIRo JUNIOR - Convido V. Ex. a percorrer 
umas casas sombrias que existem num becco muito proximo 
desta Casa .. . 

0 SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Habitadas por 
chinezes. 

O Sa. RIBEIRo Jumoa - . . . onde V. Ex. verá qual a 
mentalidade dos cbinezes e dos .iaponezes. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO- Em outro artigo digo: 
"Compete ao Ministerio do Trabalho regulamentar os 

direitos que porventura assistam aos trabalhadores, para Ma 
e f!el execução dos contractos. " 

As companhias, portanto, ficam obrigadas a, no fim de 
cinco annos, repatriar os elementos que não se assimilarem. 

O S~t. LUIZ VIANNA- Por esse projecto poderá ser ul
-trapassada a quota de immigracão fixada pela lei? 

O SR. ACYLINO DE LE.W - Não são immigrantes . 
O Sa. Lur~ VIANNA - São immigrantes. Isso é fraudar 

·a Con,stituição! 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - A Constituição limita a 

immigração. No caso, porém, trata-se de trabalhadores con
tractados. 

O SR. PEDRo CALMON - E' uma habilidade inconsti tu
.cional, tanto mais que V. Ex . confessa a improoedencia . de 
sua idéa trazendo o irritante problema nipponico. para esta 
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·Casa. V. Ex. deveria. fazer a justificativa do projeeto com 
outro objectivo. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Se no Paiz póde entl'ar 
qualquer estrangeiro, por que limitar o ingresso de japo
nezes? 

O SR. PEDI\0 CALMON- E por que V. Ex. faz o elogio 
do japonez? 

O ·SR. ACYLIO DE I:iEÃO - Pelo seguinte: para o 
·norte, sómente elles são capazes, por causa da questão ali
mentar, por causa da questão de meio, por causa da questão 
climatica. 

Gostaria que fossem lambem para o sul do Paiz, porque 
a mór parte dos nobres collega!l não tem conhecimento per· 
feito das nossas necessidades. (Protestos.) 

O SR. PEoRo CALMON- E' engano de V. E)x. . 

O SR. ACYLIO DE LE.~O - Tratarei disso quando 
encaminhar a votação do projecfo - se tiver opportunidade 
de o fazer. 

Não posso coagir a Camara a acceitar meu projecto; 
peco apenas que seja tomado em consid~ração, afim de ser 
analysado e criticado. Eu justificarei minba opinião. 

0 SR. THEOTONIO MoNTEIRO DE BARROS - Aliás. esta
mos discutindo a questão dentro da maior sympathÍa pela 
pessôa de Y. Ex:. (Apoiados.) 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Agradeço aos illustres 
eollegas. 

Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que tinha 
a fazer no momento. (Muita bem; muito bem. O orador é 
cumprimentado.} 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando 
para a de segunda-feira, 3 do corrente, a seguinte 

11 

ORDEM DO PIA 

Eleicão da Commissão de lnquerito para pesquisar as 
condições de. vida do trabalhador urbano e agrícola; 

Votação do projeeto n. 33, de f935 ( 1 a. legislatura}, de
terminando que os pedidos de abertura de oreditos sejam 
encaminhados ao Poder Legislativo, por ex~lusivo interme
-dio do Ministerio da Fazenda (aa. discussão); 

V<Jtacão do projecto n. 224-A, de i935, fixando a data 
para a terminação do mandato do Prefeito do Distrieto Fe
deral; . com parecer favoravel da Commissão de Justiça 
(2a. discussão) ; 

Votação do projeeto n. H, de 1.935 (ta :l'egislatura), dis
pondo sobre a oreação de bibliothecas circulantes, etc. ; com 
pareceres das Commissões de Educação e Cultura, e Finan
ças e Orçamento ( P· discussão) ; 
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Votacão do projecto n. 229, de i935, suspendendo por 
dois annos os deS<lOnt<ls em folha, de pagamento dos servi
dores do Estado; com pareceres contra.rios das Commissões 
de Finanças e de Constituição .e Justiçá (prooedendo a vota
cão a de um requerimento do Sr. Barreto PintG (18 

discussão) ; 

Votação do parecer n. 64, de i935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas, que recusou registro ao contraeto 
celebrado pela Commissão Central de Compras com Castro 
Sobral, Ferreira Passarello & Comp . Ltda . e Lutz, Ferrando 
& Comp. Ltda. (di sctusão uni ca); 

Votação do parecer n. 65, de i935, approvando o acto 
do Tribunal de Contas, que recusou r egistro ao contra.cto ce
:rebrado pela Commissão Central de Compras com Moreira 
Barbosa & Comp. (discussão unica); 

Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 40' mi
nutos. 
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2611 Sessão, em 3 de Junho de 1935 

P.residencia d<m Sl's. Arruda Camara. t.• Vice-Pres:idente; 
Agenor Rabello, 2• Secretario e Euvaldo Lodi, 2• Vic:e

. Presidente. 

1 

A's i4 horas comparecem os Srs.: 

_ Pereira Lira, Arruda Camara, Caldeira Alvarenga, Lau
ro Lopes, Noraldino Lima, Acylino de Leão, Abguar Bastos, 
José Pingarilho, Clementino Lisbõa, Genaro Ponte, Magalhães 
.de Almeida, Henrique .Couto, Eliezer Moreira, ,,GodOI.fredo 
Vianna, Adelmar Rocha, Freire de Andrade, Pooro Firmeza, 
Monte Arraes, José August..o, José Gomes, Ruy Carneiro, Ma
thias Freire, Souza Leão, Rego Barros, Arnaldo Bastos, An
tonio de Góes, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Oswaldo Li
ma, Altamirarido Requião, J. J. Seabra, Alfredo Mascarenhas, 
Leoncio Gàlrão, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Can
dido Pessôa, Hermete Silva, Acurcio Torres, Prado Kelly, 
Lemgruber Filho, Bandeira Vaughan, Bias Fortes, Pinheiro 
Chagas, Clemenw Medrado, José Braz, Levindo Coelho, Theo
domiro Santiago, Adelio Maciel, Arthtir BernardeS Filho, Car
neiro de ··Rezende, Macario de Almeida, Negrão <ie Lima, 
Celso Machado, José Bernardino, Mãtta Machado, Anthero 
Botelho, · 'Bueno Brandão, Pereira Lima, Tbeotonio Monteiro 
de Barros, 'Barros Penteado, Castro . Prado, Macedo Bitten
court, Laerte Setubal, Alves .Palma, Teixeira Pinto, Gomes 
Ferraz, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Arthur Santos, 
Octavio <la Silveira, Paula 13oares, Francisco Pereira, Abelar
do Luz, Diniz Junior, Dorval Melchiades, Vespucio de Abreu, 
Renato Barbosa, Demetrio Xavier, João Simplicio, Frederico 
Wolfenbuttel, Barros ·Cassai, Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, 
Ermano Gomes, Francisco di Fiori, Silva Costa, Francisco 
Moura, José -do Patrocínio, Ricardino Prado, F erreira Lima, . 
Ricardo Machado, Lima Teixeira, Pedro Rache, Vicente Gou
v.eia e Abelardo Marinho. (95) 

O Sr. Presidente - A lista d_e prt-sença accu~.l o com
!larecimento de 95 Srs. Deputadús. 

Está aberta a Ses~ã.o . 

. O ·Sr. .Noraldino de Lima (Servindo de 2° Secretw·lo) 
· -ooode á leitura ila Acta de. Sessão antecedente, a. qual é pos-
ta· em discussão . · .. 

O Sr, J.ose Bernardino (Sobre o. Acta) - Sr. Presidente, 
o "Diq.río do Poder Legislativa" de hontem, domingo, ao 
inserir o discurso que Jla Sessão de 3() de Maio ultimo 
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proferiu o nosso iilustra coUega, Sr. Deputado Horacio La. 
fer, registrou-o um aparte que tive occasião de dar, com 
ge~til permissão de S. Ex., mas registrou-fi de modo um 
tanto confuso, provavelmente por não ter tido eu a felícl· 
dade de me fa:t:er ouvir bem. 

Falava o nobre orado! sohr-~:: a necessidade de se votal' 
uma lei que interpretasse o art. 183, da Consiituicãn e, nes
se sentido, justificava projecLo que ia apresentar. Foi quan
do dei meu aparte, o qual, Sr. Pr~sidente, é concebido nos 
seiUintes termos: 

... A mim parece-me que o texto constitucional é 
· perfeito na sua redacção. U saJ~,do a expre~são - -1'e

cuTs08 ·- o constituinte qu1z, cxactamente, provei' 
tanto para o caso de nova fonte de receita como par.l 
n P.m que haja necessidade de o:peracão de credíto, 
pois ha despesas que nem sempre devem ser feitas 
por conta da receita, como, por exemplo, as que au~ 
gmentam o patrimonio. P6de o Governo adquil'ir na
vios para a esquadra com recursos orcamentario~? 
E' dE> t.re,.. qu~ só os poderá comprar realizando ope
rações de credit.,." 

O referido texto podia bem te!" accrescentado que 
.. não se admittem operacões de credito para des

pe~as <te caracter perznanem~, " 

En:. ~ que tinha a dizer. 1>ara solicitar de V. Ex., Se
nhor- Presidente, s~: digne mantlar fazer a necessaria rectifi
caç~o. 

O Sr. Diniz Junior (Sobre a Acta) -Sr. Presidente, na 
~es.são anterior, sabbado, quando orava o Sr. Acylino Leã•J, 
que é, nesta Camara, uma intelligencia activa, sublinhada 
por um sorriso irmão do de Voltaire, não escutei o aparte 
com que o Sr. Fabio Aranha ajudou a excitar o curioso de
bate em torno do problema da colonização da Amazonia. 

S. Ex., o illustre e presado collega da bancada pau
lista, amisade das melhores que aqui tenho logrado, houvera 
dito: 

"Esse facto que V. E:;:. contesta dava-se em Santa Ca~ 
tbarina, onde só se falava . o allemão. Ali, até os recibos 
eram passados em allemão. " 

O equivoco, neste ponto, é grande, Sr. Presidente. E' 
desmesuradissimo. 

Em Santa Catharina, falamos, sim, e como melhor se 
possa faze l-o, a lingua portugueza. A proposito dos e~c:ri
ptores e jornalistas catharinenses, cujos lavares o notavel 
"conteur" Virgilio Varzea lhe fizera chegar ás mãos, escre
veu Fialho d'Almeida que "esses, põem, no seu trabalho, 
portuguez de cá, continental, afastando-se do "brasileiro", 
lingua, por decerto, bella e nobre; ma~. para nós, com re
saibo já á coisa exotica, tropicaL''* 

Colonos, nós .os possuimos de variadas origens, predo
minando, é facto, o allemão e seguindo-se-lhe, em numero, 
o italiano. Mas, um ~ outro, por· seu incomparavel pret=ti
mo, conhecem-nos os paulistas e ·a ambos devem, reconheci-
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damente, grandíssima parte da prospeddade do.seu magnifico 
Estado, diante do qual - dig~:>-o, orgulhosamente - sempre 
me curvei reverente, curtindo, ademais, ao invocar o seu 
nome, a<" mais funda! saudades da minha vida, pois ali gas
tei os melhores annos da primeira mocidade. 

Mas, Sr. Presid'ente, bem apuradas as coisas, devo ass!
gnalar que, na propria capital de S. Paulo, no isolamento, 
saudavel e pinturesco, da Vil!a Marianna e S. Amaro, exis
tem mais alleroãe!, natos, do que, mesmo, em Blumenau, qu-3 
é o nucleo primacial da colonizacão teuta, em Santa Catha
rina; e os tLaHanos, no bairro elo Braz, são. em ma1or numero 
do que, de habitnntes, aquelle municlpio catbarlnense, cuja 
organizacão, administrativa, economica e social, tem sido 
objecto de estudo, até mesmo, de technicos paulistas, ali en
viados pelo Governo do Estado "leader". 

O~ colonos e seus descendentes, em Santa Catharina. 
(aquelles excellentes obreiros do nosso progresso e este~ 
brasileiros de boa polpa), mal ultrapassam um terco da nos~ 
sa população, que roça por milhão e duzentos mil. 

Dee'arte, vê-sa logo que, '"'ali", não se fala "són o alle-· 
mão, mas, que, ao revés disto, se fala pouco a lingu.a al
lemã. 

Quanto a haver, "alé", recibos passados em allemão, 
pouco é de estranhar-se, quando nos lembramos de que, nC'.; 
paizes de emigração, muita gente, por muito tempo, ha de 
ignorar a Iingua do povo em cujo seio foi acolhida, mu1 
especialmente na_!: zonas coloniaes, onde a imprevidencia dos 
governos do Centro quiz rel€ga.r o probl-ema de nacionaliza
cão das correntes emigratorias aos excassos recursos dos 
era rios estaduaes. O mal, ahi, não attinge, como E e quer fa
zer constar, unicamente, ao paiz que recebe o colono, mas, 
tambem, a e:;le, que tem sido, aliás, o primeiro a reclamar, 
desde sempre, contra o facto de o deixarem, e aos filhos, sem 
meios de aprrmder a língua vernacuta, difficultando-se-lhes. 
portanto, as relações com o resto do Paiz, com o qual pre
cisam mantor, sob multiplos aspectos, o seu commercio. 

De qualquer Gorte, o que desejo frizar, neste exiguo 
tempo de dez minutos, é que, no meu Estado. assim na po
pulação de ascendencia lusa, do que muito nos de~vanece
mos, como em touos AS nucleos da vida catbarinense, que é 
padrão de labor e cultura cívica, o idioma e o sentimento na
cionaes constituem os fundamentos da nossa existencia. 

Ha que considerar, ainda, que, desde o benemerito Go
verno ele Vida! Ramoo, oocupam<ls logar muito favoravel, en
tre os maiores Estados, na situação do problema educacio
nal. Proporcionalmente, somos os que mais dispendem com 
a Instrucção Pub!ica e, quanto, á.- frequencia escolar, esta
mos, tambcm, proporcionalmente, em terceiro lagar. 

O resto, que seria o estudo do complexo problema da eo
lonizal}ão, ficará para depois, que ninguem o poderia abor
dar, sequer, em período tão curto, como este, que se nos re
serva para rectificacão da acta. 

O meu illustre collega de S. Paulo relevará, com a 
sympathia que me tem dedicado, o tel-a feito cahir er.1 
guarda. 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão ante
cedente. 
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·O ·ar; Presidente ...:_ Pa~sa-se á leitura do Expediente. 

2 

O Sr. Pereira Lira (i• Secretario ) :procede á leitura do 
i;eguinte 

EXPEDIENTE 
Officios : 

Do Sr. Deputado Waldem.ar Falcão, de 1 do corrente. 
nos seguintes termos: 

"Sr. Pre!<idP.nte da Camara· dos Deputados . 
Tendo em vista o disposto no art . 33, § 1°, alinea ·31.\, · dn 

Constituição Federal, e l1avendo tomado posse hoje da ca
deira de Senador Federal ·pelo Ceará, cumpre-me cornmuniear 
a V . Ex. que, nesta data. e por forca do citado preceito con
t:litucional, renuncio ao mandato de Deputado Federal pelo 
referi<lo Estado, eleito que fui sob a legenda da Liga Elei
toral Catholica . 

Aproveito o ensejo para apresentar, na pessoa de V. Ex., 
as minhas cordeaes despedida5= a essa Casa, de cujo indefesso 
labor patriotico tive a honra de par ticipar., desde a installa
Cãô da Assembléo Nacional Constituinte, guardando do con· 
vivio com meus distincto~ cr,mpanheiros as melhores recor-
dações de minha vida publica. · 

AUenciosamente . - Waldemar Falcão . 

Rio, :1 de JunhOo de 1935". 
- Inteirada . 

Do Sr. Clementino Li~boa, de 3 do corrente, nos segulc
tes termoa: 

"Exmo. Sr. · Presidente da Camara dos Deputados .. 
O Deputado Clementino Lisboa, communica a V. Ex. que, 

IlOr motivo de forca maior, deixou de comparecer á sessão 
de sabbado, 1 do corrente, solicitando se digne V. Ex . man
dar justificar pelo exposto a dita falta. 

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1935. - Clementino 
Lisboa." 

- Inteirada . 

Do Sr. 1° Secretario do Senado, de 1 do eorrent.~, com
municando que aquella Casa do Legislativo adovtou e en
viou á sancção a proposição desta Camara, que abra o cre
dito . extraordinario de :1.. 000:000$000, destil;tado a soccorrer 
as victimas dos temporaes e inundações no Estado dn Eahia. 

- Inteirada. 

Memorial: 

Do Syndicato de Bancarias do Brasil, "apresentando um 
ante-projecto sobre o salario dos bancarios. 
· - A's Commissões de Legislac;ão Social e de Gon~titui<;ão 
e Justiça. . . 
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Telegrammas : 

Do Ceará, 1 Junho - Presidente Camara. Deputados -
Rio. 

Devendo ser -apre...::ent.a.do hoje Camara pelo Syndica:to 
Brasileiro Bancarios projecto salario mioimo ban;}arios Cf:ará 
encarecem Vo.;;sencia cmp.restrar- todo valor s~eu indispensavet 
apoio nossa justa causa maxima aspiração bancari.os bylo 
Paiz. Attenciosas saudações. - Marcellino Perdi.{Jtí.IJ, pr~si.:. 
dente Syndicato Bancarios Fortaleza. 

- Inteirada. 

De São Luiz - Pres·ioonte Cama:ra. Deputados - Rio. 
Grato communicacão approvação 1a discu5sã~ proje~to 

pol·icias, apraz apresentar V. Ex. nome batalhão expressão 
sincera sentimentos pt'eside nossas aspii·acões hy~otllecando 
justa admiração figura projeccão eminente patrício, edifi C'<l
dor causa anciosamente esperada. Abraços. - Utysses r:e
:ar Marques. 

De Therezina - Pr·esidente Camara DepuUJ.dos - Pa
lacío Tiradentes - Rio. 

:NR 162 - Em nome Pol·icia piauhyense agradeço pe
nhorado communicação constante lelegramma V. Ex. sobre 
approvação primeira discussão projccto satisfaz aspiracõ~s 
mínimas Policias Militares e formulo votos feiicitiad~s pe~
soal. Cordiaes saudações. - Major Rocha J1.ndrttde, respon
dendo pelo ~"mmundan te Força Publica Piauhy. 

De Therezina - Deputado Arruda Camarll, Presider:.te 
Camara Deputados - Palacio Tjradentes - Rio. 

Agradecemos a V. Ex. apoio material e moral \"e:ll 
prestando Policias Militares e confessamo-nos inteiramente 
gratos nobre patrono classe policial militar. Cünf!a:los P.m 
Deus e no patriotismo íllnstres representantes Povo Brnsi
leiro, contamos como certa victoria nossas aspi:cacõHs. Cor
diaes saudações. - Capitão A.lcides Gomes da Silvn.-03.
pitão Emilio Cunha. ;..... Tenente Benedicto Luz. - Te:1ente 
Ivan Titl). - Tenente Nelson Cardoso. - Tenente Julio de 
Arêa Leão. --. Tenente Anthero Souza. Lima • . - Te~ente 
Sebastião Lemo! . - Tenente Francisco Chaga! Baplistn. -

·Tenente Dirceu BapU$ta de Souta. - Tenente f>or(irir> 
Lopes. 

De Fortaleza - Deputado Arruda Oamara - Pa:lacio 
Tiradentes - Rio . 

Club Officiaes Forca Publica Ceará apres~nta \'osscm
cia e pede transmitttr demais Srs. Deptltados s]gnatarios 
proje{:to 24, seu~ sinceros agradecimentos patriotica in~eiaü
va que visa assegurar obscuros mais dedicados se:-v.doreB 
Reserva E:-rercito Nacional, garantias outorgada':! Constitui
ção. Espera. esta agremiação classe, espírito equidade justiC:l 
Vossencia . saberá defender até victoria final justa causa tão 
espontanea patrioticamente esposada. Tetegraphamo . .; bancada 
cearense . pedindo apoio acc;ão Vosseneia. Respeito~as snuda
çOes. -Major Alfredc Wevne, presidente. 

C. D. - VOLUM:S IV - f 935. 8 
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De Fortaleza - Deputado Arruda Camara, Presidente 
Camara Deputados - Rio. 

Com satisfação accuso recebido 2i horas honl.em lele
gramrna Yossencia 28 expirante. Força Publica Ceará. como 
suas co-irmãs confiam nobres representantes Povo GamaJ•a 
Federal, mormente Vossencia tem sido paladino nossa justa 
causa, na vicloria final. Muito estimaria Vossenl)ia nos com
municasse andamento resultado final projecto qual solicito 
r emessa uma copia para nossa melhor orientção. - Antonio 
Ribeiro Gnmes de Lima, cor-onel commandante . 

Radiogramma de Fol'Laleza. i . 

De João PessOa - Presidente Camara Federal - Rio . 
Qualidade presidente Club üfficial. Forca Publica Cearâ, 

accuso e agradeco penhorado vossa honrosa commun!cação 
telegramma 29. Club espera mnito ainda vossa alta saberlo~ 
ria voss:1 justa causa. Af.tenciosas saudações. - M.ajot· Nu
nes Wevne. 

De Fortaleza - Deputado Arruda Cámara - Rio. 
Accuso telegramma Vossencia dando conhecim('nt'l mar

cha pro.iecto policias agradecendo essa communica~ão offi
ciaes esta Força aguardam approvação felicitando antecipa
damente seu nobre patrono. Saudações. - Delmiro -\mt,•url~:, 
coroqel commandante. 

De J. PessOa - Deputado Arruda Camara, Presidente 
Camara Deputados - Rio: 

A~cuso recebimento telegramma em que V. Ex. infor
ma marcha projecto policias militares. Dei sciencia officia
Iidade esta corporacão. Reina grande alegr-ia classe que 
agradecida espera final victoria aspirações policias militares 
das quaes tem sido Y. Ex. o maior batalhadoi' da grande e 
justa causa em defesa direitos e garantias. Saudações. -
Tenente Gadelha de Mello. 

De Recife : 
Noticia andamento nono projecto despertou grande en

thusiasmo nossa tropa esper-a confiante sua accão dyna
mica e sempre victoriosa. Abraços. -Major Benjamin . 

De Maceió - Exmo. Deputado Arruda Camara - Pa
lacio Tiradentes - Rio: 

Agradecendo participaçüo Vossencia haver Camara ap~ 
provado segunda discussão projecto em prol policias mili
tares maior obra patriotica aspirada por Vossencia envlo 
.em meu nome demais companheiros cordiaes abraços. -As
pírante _~essías. 

De Maceió - Deputado Arruda Camara, Presidente Ga-
roara Deputados - fiio : · · 

Forca Publica· Alagõas actualmente meu coromendo, re
(lebeu maximo enthusiasmo, dizeres telegramma approvação 
primeira discussão ilrojecto policias. Acceite V. Ex . . demais 
companileiros bancadas interessam-se nossa ~ausa altamente 
pairiotica, nossos sinceros e eternos agradecimentos . Cor-
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:diaes saudações. - Major Barros Rego, com mandante, inte
·rino. 

De Aracaju' - Padre Arruda Camara, Presidente Ca
mara Deputados - Rio: 

Accuso recebido vosso telegramma. N orne officiaes po.;. 
Jicia Sergipe, agradeço communícacão, parabens, sendo Vos
saneia exito sympatica causa abracou corajosamente nosso 
favor. Eternamenle agradecido. Saudacões. Tenente 
·Themistocles Pereira Albuquerque . 

De Aracaju' - Padre Arruda Camara, Presidente Ca
·rnara Deputados - Rio; 

Este commando e officiaes agradecem V. Ex. vlvo in
teresse vem demonstrando prol projecto melhoria policias 
.militares Estados, esperando vel-o em breves dias coroado 
completo exito que tanto é vossa como nossa real satisfação. 
Saudações. - J . Mello Rezende, Tenente-Coronel, Com-

:mandante. 

Da Bahia - Deputado Arruda Camara - Palacio Tira
--dentes - Rio: 

Abaixo firr.lados officiaes policia militar mandam ao 
grande amigo classe effusívos parabens novas victorías vem 
conquistando graças indiscutíveis ineritos e possuidor. Sau-

..dações. - Tenente-Coronel Galdino . Tenente-Coronel 
Philadelplw Neves. - Major Vergne. - Major José Amo
rim. - Major Arlindo Pereira. - fO Tenente Oscar Sá. -
·io Tenente Luiz de VasconcelLos. 

De Nictheroy - E:x:mo. Sr. Presidente Camara Depu
--tados - Rio : 

Agradecendo honra communicacão vosso telegramma 
_hoje f6rmulo votos pela viclori:l. causa. -policias militares do 
Brasil. Designei commissão C'fficiaes. afim assistir debates 
Camara Federal. Saudações. - Lui:r. Braga Mu.rv. Coronel 

· Commapdante Geral . 

De Siio Paulo: 
Accuso recebimento telegramma Vossencia relativo ap

·provação projecto PQlicias militares. Agradeço desvanecido 
honrosa distincção e renovo Vossencia protestos grande ad
miração e profundo respeito. Respeitosas saudações_ - Octa
·vio Azeredo, ·Tenente-Coronel. 

De Florianopolis- Deputado Arruda Camara - Carnara 
'-Deputados - Rio: 

Agradeço communicações. Todos Estados se movimen~ 
·iam em tor-no sua brilhante figura pioneira causa libertação 
-policias. Aguardamos ansiosos terceira discussão e san~ão. 
Abraços todos camaradas. - Majoi· Régis, Commandante ge· 

: ral. · 

De Diamantina - Deputado Arruda Camara.· - Palacio 
··Tiradentes - Rio: · 

Agradecendo gentileza communicaoão que Vossencia teve 
:.bondade de me fazer .em telegramma 29 passado, sobre appro-
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vaeão projecto policias militares em segunda discussão, con-
gratulo-me com Vossencia por essa grande víctoria da qual 
!oi um dos maiores e brilhantes paladinos, pelo que terá' 
sempre o nosso eterno reconhecimento. Respeitosas sauda
c,:ões . - Tenente-Coronel João Lemos. 

De Florianopolis - Deputado Arruda Camara, Presi-
dente Camata Deputados - Rio: 

Muito penhorado agt·adeco gentileza communicacão e · 
espero seja bem succedido demais discussões para nwsa fe
licidade. Do pioneiro da causa das pohr.ias tudo esperamog, 
l<'icaria muito agradecido se me fosse communicado resul
.taoo discussão hoje. ·Saudações attencios~s. - MaJor Regis, 
commandante geral. 

De Porto Alegre - Dr. Arruda Camara, Presidente 
Ca.mara Deputados - Rio: · 

Accusando recebimento vosso de h ontem e.m q~e ~().; · 
dignastes commumcar me ter sido approvado pr1me1ra. 
discussão projecto referente ,!orça:; pollciaes agradeço inte
resse vem tomando illustres membr(}.; Camara, vossa sabia. 
direcção relativamente humildes mas sempre fieis e leaes 
servidores Estados e consequentemente Nação. Attenciosas . 
saudações. -Coronel Can;abarro Cunha. 

De Perto Alegre - Deputado A:rrudu. Camara, ~residente
Camara Deputados - Rio: 

Agradeço honrosa deferencia communicado e parabens 
seu telegramma: V. Ex. pelo seu fulgurante talento, pela · 
sua acção destacada e patriolica face relevantes problemas 
nacionaes e pela attitude de verdadeiro Paladino mais jus-· 
tos e legítimos interesses Policias Militare-s Brasil, e credor
nosso maior respeito, nossa viva sympathia e gratidão. Con- · 
fiamos sua actua.ção infatigaveis, vigilante. Saudações at
tenciosas. - Coronel Agenor Feio. 

De G::::y:lz - Padre Arruda Cam~ra, Palacio Tiradentes 
Rio: 

Agradeço informação constante telegramma V. Ex. 
sauàacões. - Major Arnaldo Sarmento, commandante inte
!'ino. 

Campo Gt·ande - Deputado Padre Arruda Camara, di
gno Presidente Camara Deputados - Rio: 

SCi6nte telegramma official de vossencia de hontem : 
datado, agradecemos tão alvicar.eira noticia: ·e . rogamos a() 
criadol' inspire cada vez mais illustres Deputados presentes .. 
Legislatura parn que ' c;ecundem inauditos esforços ·vossencia 
em pról eleval}ão sooial ·e moral officiàes policias. Renova
mos' votos a Deus · pela saúde ·vossencia. Cordiaes saudações .. 
Ma.JO!.' reformado, Severino de Queiroz.- Major OswaZdo Ci
c·e,•o Si, Commandante do 2° , B. C. 

De GuyaM - Deputado ·Arruda Camara, Presidente · 
Camara Deputados - Rio: 

·Penhorados agfadecemo.s gcntile.ia:; vossa 
ao· 28, hoje· rér..ebido. Quarenta mil vollicia:es 

communica-- · 
d~sseminados . 
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~toão recanto Brasil esperam anoiosos amparo mandatar"ios 
povo saberão lbes proporcionar dando voto favoravel pro~ 

_jectú d1scussão. Nesta ora feliz Exercite acaba conquistar 
justas vantagens, não seira demasiado nós policiaes pleitear
mos melhor-a situação geral. - Major 1'hemistocles de Ca7'
valho, commandante geral. - José Silverio de Magalhães 
1° Tenente Ajudante C. G. - João Gutenbera Alves Ferrei-

:.ra, .Aspirante a Official, Chefe dos serviços geraes interino. 
- Arnaldo de Mattos Cabral, Major Commandante 1° B. C.. 
- Capitão M. Villa:res Sub-commandante f 0 B. C. - Tenen-
te, João Chrisostomo Alves, commandante interino 1° Com
panhia, Cid Espirito Santo, Tenente Contador. - Tenen
te Evaristo da. Costa e Silva, Commandante Companhia 
Mixta. - 2° 'Tenente Antonio Cypriano Pereirft, Almoxarife. 
- João Corrêa 2° Tenente. - Aspirante Alípio Truy, aju
dante interino. - 2• Tenente Emílio Heine, inspect.or da 
Banda de Musica. 

DE Goyaz - Dr. Laudelino Gomes, Rua da Carioca, 32 
·- Rio; 

Pedimos illustre amigo, lidimo representante povo 
goyano, r.ama1·a Federal leader r:.ossa bancada, integral 
apoio substitutivo Padre Camara, terceira discussão, Fa
zendo esse beneficio policias militares 73.000 6oldados do 
povo e da ordem, pode vossencia o!:'tar certo gratidão im

. morr'i:'do:ira tropa goyana senão todas Policias Brasil. Cot'-
deaes ~audaçõ~. - Major Salomão Faria. - Major Arnaldo 

.Sm•mento. - Capitão Lindolpho Passos. - Capitão Silva 
Albuqzterque. - Tenente Walfredo Campos. Tenente 
Almiro Barbosa. - Tenente Adherbal Antunes. - Tenente 
Pnblio. - Teitente Silva Taguatinr;a. - Aspirante Carlos 
. Bittencou.rt. 

- Inteirada. 
3 

São, succesivamente, lidos e vão a. imprimir 
os 3eguintes 

PRO.TECTOS 

N. 48- 1935 

(1 8 LEGISLATURA) 

·Concede autorização ao GoveTno para dar garantia a uma 
or;eração de r.reàito na importancia de 50. 000:000$000. 
entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco do Bra
sil, destinada ao resr;ate do saldo da emissão de "bonus" 
feita pelo mesmo Estado em. 1930. 

(finanças oi9, de 1935 - 1a. legislatura) 

O Sr. Presidente da Republic~, em· mensagem de 16 do 
·mez corrente solicita, ao Poder Legislativo, a necessaria au
torização no sentido de ser dada a garantia. do Thesouro 

·Nacional ,Para um credito, na importancie de 50.000:000$ 
(cincoenta mil contos de réis), que será aberto ao Estado 

·do· Rio ·Grande do Sul, ·pelo Banco do Brasil, mediante con
·:tracto regular afim de o referido Estado proceder a<l re~ 
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gate total dos Mbonus" que emit.tiu em 1930, para attender
despesas extraordinarias em face da situação anormal em 
que se achava a Nação. 

Trata-se de uma operação perfeitamente natural, den
tro dos dispositivos das leis que regulam essa especie de
transaccões. Forcado por circumstancias imprevistas, como· 
a decorrente do estado de anormalidade em que se debatia 
o Paiz, em 1930, o Rio Grande do Sul, por seu Go•.-erno, tal 
como outros Estados da Federação, teve de emittir "bonus" 
para enfrentar encargos ex.traordinarios. Dentro das. suas· 
possibilidades, o Rio Grande do Sul já resgatou parte dessa. 
emissão permanecendo todavia um saldo "por isso que os
recursos ordinarios da arrecadação não supporlam esse ex-· 
cesso de desp esa, determinando assim o retardamento da 
l iquidacão dessa divida", como declara em sua mensagem, o
Sr. Presidente da Republica . 

Sendo dever precipio e inconteste o da União prestar o
seu auxilio efficiente ás unidades da Federação e tratan
do-se de uma operação legitima, cuja garantia, ora solici
tada, não poderá constituir gravame para o Thesouro Na
cional, por isso que, a julgar de outra maneira, seria inju
ria grave ao Estado do Rio Grande do Sul e ao seu Dobre e · 
valoroso povo, somos de parecer que a solicitacão do Sr. Pre
sidente da Republica. deve ser attendida. Ademais, cumpre
resaltar que operação igual foi celebrada, para fim identico.
entre o Banco do Brasil e o Estado de São Paulo, com a ga
rantia do Thesouro Federal, pelo que a emissão, que tendo 
attingido a vultosa somma superior a 300.000 :000$000 (tre-· 
zentos mil contos de réis), já se acha resgatada. 

Nestas condições somos de parecer que seja adoptado· 
o seguinte projecto: 

O Poder Legislativo decreta : 
Art. 1.0 E' concedida autorização ao Poder Executivo-· 

para dar a necessaria garantia, por intermedio do Thesou
ro Nacional, a uma operação de credito, na importancia ma-
x1ma de 50.000:000$000 (cincoenta .mil ·contos de réis), a 
realizar-se entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco· 
do Brasil, mediante contracto regular, e destinada ao res
gate do saldo da emissão de bonus feita pelo referiào Es-· 
tado, em 1930. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala d·as Sessões, 3 de Junho de i935. - _João Simpli

cio, Presidente . - Adalberto Camargo, Relator. - Amaral 
· Peixoto. - Carlos Luz. - Daniel de Carvalho, com res- 
tric~es. - Arnaldo Bastos. - Miranda Junior. - Gratu
liano de Brito. Votei no sentido de que a Commissão aguar
dasse o recebimento das novas informacões solicitadas pelo· 
relator ao Sr. Ministro da Fazenda. 

' 
MENSAGEM .A QUE SE REFERE O PAAEGEB. 

"'Senhores Membros da Camara dos Deílt:.tados. · 

Como succedeu em outras unidades da Federação, · hou-· 
ve no ·Estado do Rio Grande do Sul, em i930, uma emissão
de "bonus" destinada a attender encargos imperiosos ·e e:x
traordinarios decorrentes da·· situação· anormal em qu'e se· 
encontrava o Paiz . 
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Conforme já expoz o Governo daquelle Estado, não lhe 
foi possível, até hoje, proceder ao resgate tota l dos "bonus" 
emittidos, por isso que os recursos ordinarios da arrecada
cão não supportam esse excesso de despesa, determinando 
assim o retardamento da liquidação dessa divida . 

Dada a urgencia de providenciar-se sobre o resgate do 
saldo ainda existente da referida emissão, e tendo em vista 
os ponderosos motivos apresentados pelo Governo do Rio 
Grande do Sul, venho sumbetter o assumpto á esclarecida 
apreciação dessa Camara, para que se digne de habilitar o 
Governo com a necessaria autorização no sentido de ser dada 
a garantia do Thesotiro Nacional para um credito, na im
portancia maxima de cincoenta mil contos de réis (r éis 
50.000:000$000), que será aberto ao mesmo Estado, pelo 
Banco do Brasil, mediante contracto regular, nos moldes do 
QUe foi celebrado, para fim idcnlico, com o Estado de São 
Paulo. 

A relevancia do assumplo · me permitte encarecer a 
attencão dessa Camara para a nec~ssidade de uma resolucão 
urgente, afim de fazer cessar, nos termos da solici tação em 
apreço. o regime determinado pela mencionada emissão. 

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 1935. - Getulio VargfM." 

N. 49 - 1935 

( i a legislatura) 

.-!utoriza o Poder Execut ivo a auxilia1· a campanha contra o 
banditismo no no)•deste; com parecer tavoravel ao vét'J, 
da commissúo de Finanças e Orçamento. 

(Yic!e projecto 5- 1935 -Finanças e Orçamento 75- 1935 

A Camara enviou, em Janeiro deste anno, á. sanccão do 
Sr. Presidente da Republica uma resolução mandando o Po
der Executivo auxiliar a campanha contra o banditismo no 
Nordeste mediante· a entrega de 650:000$000 ao Chefe de Po
licia d~ Bahia, 350:000$000 ao de Pernambuco, 300:000$000 
ao de Alagõas- e 300:000$000 ao de Sergipe ou· o total de 
1 . 600 : 000$000 . . 

A esta resolucão, qut> contem varias erros de technica 
legislativa, o Sr. Presidente da R e publica negou sanccão e. 
em Mensagem de .21 de Janeiro, deu a Camara as razões do 
seu. véto. · · · 

Estas razões são as seguintes : 

Primeiro - porque se manda abrir um credlto especial 
sem que para · tal se attribuam os recursos, conforme exige 
o artigo 183 da Constituição. 

· · Segundo - porque a clespesa não r ode con·er pela re
ceita · ordinaria. que tem applicaç.ão rre\·i;:ta nns rnhricas 
do orçamento . 

. Terceiro - porque. embora a medida constante da i'ê
~olução tenha plena justificativa e pudesse P.m outras cir
cumstancias ser custeadà pelo erario federal, nas actuaes con
dições financ('ira~ diJ Paiz deve ~er executada com os recn('
;;os ordinarios das administrnc;õ~s a q•Jem incumbe preciplt'l 
:m('nte a repressão elo bandit:smo. 
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Os dois primeiros fundamentos do véto constituem hoje 
materia pacifica na jurisprudeucia firmada no seio desta 
Commissão. Não se pócle mandar fazer despesa nova sem 
indigitar os recursos de que o Executivo terá de lu.ncar mão 
pat·a rffectual-a o Com effeilo, não tendo o E~ecutivo sobras 
oz·~amentarias para allender o preceito legislativo, ficaria 
este letra morta. Assim, as duas primeiras razões dadas pelo 
Sr. Presidente da Republica tem p!'ocedencia e só e !las bas
tariam para que opinasse pela approvacão do véto. 

Mas S. Ex. addt·ziu um terceiro argumenlo que eonsti
l ue uma porta aberta á renovação do projecto, eis que se 
indiquem os recursos para se effectivar o auxilio. 

Entende 13. Ex. que a repressão policial ao banditismo -se 
·inscreve entre as medidas que justificam plenamente- o auxi
lio financeiro · da União e só não aconselha este amparo no 
momento em ·vista da precaria situação das finanças fe-
deraes. · 

Ora, neste passo, a nossa divergencia é manifesta . 
N~o ha serviço mais caracteristicamente local que o da 

_Policia que deve competir aos municípios (policia adminis
trativa ou preventiva) e aos Estados (policia judiciaria ou 
repressiva) . 

Abrir-se-á uma excepcão para a Policia da Capital da 
Republica que precisa ter apparelho adequado ás suas al
tas funccões de vigilancia nacional e para a policia maríti
ma e portuaria., a que a União incumbe prover, sem prejuí
zo dos serviços policiaes dos Estados (Constituição artigo 
5° n. XI). 

Entre nós, o município vae infelizmente perdendo al
gumas das attribuicões características em beneficio dos Es
tados. Parece que no proprio Rio Grande do Sul a Policia 
ficará toda a cargo do Estado. 

Como quer que seja, não ha duvida que a funccão poli
cial, exceptuados os dois casos citados, incumbe ás admi
nistrações 1ocaes (Estado é Município) o Não tem, pois, jus
tificativa a idéa de auxilio financeiro da União, a diligen
cias policiaes para captura de criminosos. Seria enveredar 
pela funesta política da centralização administrativa, abas
tardando o regime e acostumando os poderes locaes a· tudo 
esperar do Governo da União. 

Dir-se-á que o problema do banditismo no nordeste, 
pela sua constancia, extensão e gravidade, assume aspecto 
de uma verdadeira diathese nacional. 

MaE, n~He caso, a medida a tomar não ha de revestir a 
simplicidade grosseira de um estípendio a escoltas policiaes, 
pois, segundo testemunhos insuspeitos, (Cangaceiros de Car
los Dias: Fernandes e Viaaem Maravilhosa de Graça Aranha) 
estes raids policiaes causam. em geral tanto pavor e tanto 
dat:nno as popula~ões sertanejas como as :ncursões dos can
gaceiros. 

Euclydes da Cunha no seu livro immot·tal "Os Sertões" 
·f·erreteou o Governo da Republica pelo crime de combai.er 
os jaguneos de Canudos enviando-lhes o legislador Co·mblain 
e esse argumento in~isivo e supremo - a bala . . 

Pareceria. que aquelle monumento de inegualavel valor 
litterario marcaria o fim dessa pratica áetestavel de pre-
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tender acabar com o cangaceirismo somente por meio da 
·violencia. Mas, infelizmente, os allos poderes da Repubtica 
continuam a ver o gravíssimo problema dos retardatarios 
·dos sertões nordestinos pelo angulo estreito da visão po
licial. 

A campanha contra o banditismo precisa mudar de 
Turno. 

No dia em que o sertão. entregue hoje aos azares do 
temperamento bom ou máu dos caudilhos locaes a quem o 
·Governo tudo tolera e tudo concede em troca dos votos, 
tiver autoridades rectas e autonomas e bons padres. bons 
medicas, bons professores e bons juizes, bons ngronomos. 
com meios faceis de communicações e transportes - neste 
·dia, com a saude, a justiça e o trabalho garantidos. estancnr
:Se-ão as fontes perennes do banditismo. 

O material humano que vegeta abandonado nos rincões 
·nordes tinos tem qualidades que não podem ser despresadas. 

Cumpre educai-o para aproveitar suas energias, des
viando-os da actividade criminosa para a producção da ri

·queza. 
Já se podem apreciar os resultados a acção civilizadora 

·em Estados como a Parahyba e o Ceará que se livraram do 
·nagello, graças ás estradas de automovel e á punição syste
·matica dos criminosos e seus prolectores (coiteiros) . Não 
ha ultimamente noticia de incursões de eangaceiros nos re
ieridos Estados . 

Mas, sem mudar as condições do meio que serve de 
ealdo de cultura aos germes da criminalidade. estaremos 
·condemnados a um trabalho de sisypho. Conseguiremos, 
·quando muito, matar os bandidos mas não extinguiremos a 
:praga do banditismo sempre renascente. 

Nestas condições, opino pela approvacão do véto ex
·clnsivamente pelos dois primeiros fundamentos. 

Sala das Sessões, 3 de Junho de 1:935. - João Simpli
·cio, Presidente . - DanieL de Carvalho, Relator. - Adal
iJerto C amar(! o. - Gretuliano de Brito. - Miranda Junior. 
·-Arnaldo Bastos. -Carlos Lu::. -Amaral Peixoto Filho . 

RAzÕll:S DO VETO A QUE SE REFERE O PARECER 

Considerando que a resolução legislativa annexa auto
·riza o Governo a abrir credito especial para attender ás 
·despesas com a repressão do banditismo em Estados do Nor
déste, sem que, entretanto. attribua ao Thesouro os recursos 
correspondentes, na fórma exigida pelo art. i83 da Consti

. tuição Federal, e tendo em vista que sem esses recursos, 
não · poderia ·a União .effectuar as despesas referidas, pois 
1ião lhe seria licito reservar !l semelhante fim nenhuma. par
cella da arrecadação ordinaria, que tem applicação prevista 
nas rubr'icas da lei do orcamenlo, e, finalmente, attendendo 
a que as actuaes condições financeiras do Paiz aconselham a 
maior restricção nos gastos publicas. ainda mesmo quando 
·digam respeito a medidas que se afigurem perfeitamente 
justificave!s, como a de que se trata, mas que, em_ tal. emer
gencia, dev~m ser executadas com os ~ecursos ordlnarios das 
.administrações a quem incumbe -precipuamente aquella re
pressão, resolvo, usando da attribuição que me confere o 
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art. 45 da mesma Constituição, oPPôr o meu veto á alludida
resolução, que ora restituo á deliberação da Camara dos= 
Deputados para os fins indicados na § 2° do citado dispo
sitivo . 

Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de i 935. 
GETVLlO VARGAS • 

.RESOLUC-~0 LEGISLATlVA A QU:S SE REFERE O PARECEI\ 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.0 O Poder Executivo auxiliará os Estados do

Nordéste brasileiro, na campanha contra o banditismo, que
ora infesta a região, dispendendo a quantia da 1.200 :000$000. 

Paragrapho unico. Este auxilio será na base seguinte: 
550:000$000 para o Estado da Bahia: 250:000$000 para Per-· 
nambuco; 200 :OOOSOOO pnra Crtdf\ qual dos E:õtados de Ala
gôa!; e Sergipe . 

Art. 2.0 O Poder Executivo aillda auxiliat•á com réis 
100 :000$000 cada qual dos cinco Estados timilrophe~ da: 
zona do nordéste, lambem para a repressão ao banditismo; 
mas sómente quando se veríficare"l invursões de cangacei
ros nos mesmos Estados e em consequencia da campanha. a 
ser intensificada com os auxílios desta lei, adaptando-se na· 
applicação das vet·bas a~ normas abaixo prescriplas. 

ArL 3.0 O Ministe'l'io da Fazenda providenciará para 
que sejam devidamente suppridas do numerario alludido as
respectivas delegacias fiscac~. as quaes attenderão ás requi
sições que directamenle lhe1; forem feitas pelos Chefes de
Policia dos E:> tados. 

Art. 4.0 Nas prestações de contas das quantias recebidas
para baixa de responsabilidade, observar-se-ão os dispositi-· 
vos do Codigo de Contabilidade da Republica, do mesmo modo· 
como se faz no Exercito Nacional. quando 59 trata de des
r,esas com forcas militares em defesa da ordem e seguranca 
publicas. 

Art. 5.0 Não dependerão de prestação de contas da im
portancia anteriormente recebida as requisições de adeanta
menlo que os Chefes de Policia fizerem. no caso de que
prefiram receber o auxilio ~m parceHas ou como julsa.rem 
~ais conv~niente para o inicio da campanha. 

Art. 6.° Fica abf.'rlo o credito especial na importancia
total referida no art. 1° desta lei. e autorizando o de réis-
500:000$000 na bypothese de se verificarem as incursõeS' 
a que se allude no art. 20. 

. Art. 7.0 A instituição de premias pela:s cabeças de ban
d!dos n que. se refere esta lei fica terminantemente prohi
h_ld_a! commmadas as p~qas ôe perda de cargo e incompa
tlblhdade para o exerc1cJo de qualquer funccão publica ás 
aut~ridades que a. formularem de qualquer modo, e, que po
derao ser denunciadas por qualquer cidadão aos represen
tantes do Ministerio Publico na Capital do Estado em que a
condemnavel pratica se verificar. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposil)ôes em eontrario. 
. Camara dos Deputados, 8 de Janeiro de 1935. - Antonio

Carlos Ribeiro de And~·ada. - ldanoel do l'lascimento Fer-
1tandes TavoTa. - Clemetltino de .-\lmeida Lisbõa. 
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N. 50- 193:> 

(Primeira legislatura) 

Deterrnina que o Thes()urfJ NacionaZ pagtte a D. ~eopoldina
de Mattos Porto, viuva do 2° tenente Ezequiel da Silva 
Porto, a ímportancia d':! 22:110$000, de dif(errmça de
pensão a que tem direito, com parecer favorat,el da· 
Commissão de Finanças oJ Orçamento, ao projcdo d~ 
Commissão de lttstiça 

(Da Commissão de Justica - Justiça 117, de 193?, r- Finnn
cas n, de :1935 - prim<'ira lPgislatU!"d~ 

A' Commissúo de Constituição e Justiça foi su!.lmetf.ido· 
o requerimento de Leopolclina de Mattos Porto, viuva do-
2Q tenente em commissüo, Ezequiel da Silva Po••to, no qunl 
pede a mesma que seja releYada a "prescripção da _pcns11o elb 
que incorreu a sua pequena pensão de 105$QOO m1msacs. no· 
período de 15 de Janeiro de :1894 a 2 de Junho de 1906, e de
i de Janeiro a 3i de Maio de 1915, na razão de 60$000 men
saes, differença enh·e a pensão de :105$000, que ora lhe é 
abonada, e a de 45$000, que vinha perqebendo". 

Desde o anno de 1928 que a peticionaria euderecou â. 
Camara. o seu requerimento, sobre o qual a Commissão de
Justiça mandou ouvir o Ministerio da Fazenda. Agora. te
novou o mesmo pedido ao actual Poder Legislativo. 

A informação do Ministerio, depois de rectificar um r·D-· 
gano da supplieante "quanto ao pedido do segundo )eriodo, 
que deve ser de 27 de Junho de 1906 a 31 de Maio de :1915", 
é favoravel á reclamante. De facto, ahi se lê o s~.;-ttinte: ~No· 
primeiro periodo, ella, requerente, devido excl'.lsivamen:..e a 
ignoraneia que lhe gssistia ou á negligencia de providcn·~iar 
para entrar na posse desse direito, nada percebeu ~o The
souro; no segundo período, devido a engano <>u t~lsrz apre
ciação do The$quro, percebeu ella mensalmente o maio 5CI!do.· 
de 458000, cow1spondenle á metade do soldo do pc3to de· 
2° tenente da tabella de f de Novembro de 1890, nos termos 
da le1 de 6 de novembro de :1827, ao invés da pensão especial 
mensal de 105$000, corresvonden~ ao soldo por inteiro de· 
1° tenente da mesma tabella de 1890, a que tinh:1 direito, nos· 
lermos do art. 9° do decreto n. 108-A, de 30 de Dezembro 
de :1889, coniorme. reconheceu o despacho minister-ial de ~5-· 
de Setembro de 1920, que mandou expedir novo titulo de-
105$000, e cancellar o anterior, de 45$000. O primdr~ perio
{io representa a despesa de 15:680$000, e o segu nd.:> periodo 
a dP. 6 :4.30$0QO ao Thesouro." 

Como se vê da propria informação do Miaisterio ela· 
Fazenda, houve,. de uma parte, "ignorancia" ou "n<~gHgeneia", 
que ~oi da peticionaria. e, da outra, "engano ou falsa ll;Jrc
ciacão do Thesouro". 

Bem verdade é que, quem se descuida de "'efeM~r o .seu 
dir~jto, não pórie allegar negligencia. DormÍimtilm.'l fl( n · 
.1Uccu:-.~it jus. No caso, porém, não só foi negligente ou igno
rante a peticionaria, como tambem o proprio Tt..esouro, que, 
por "en.::-ano, ou falsa apreciação''. preJudicou a !"ee~emante. 
:E esta, - circumstaneia relevante e decisiva para o P.ai>O, ·
é uma pobre viuva de um ! 0 tenente, que "morreu em com
.bate Do Estado do ·Paraná, em defesa da ordem legal, no· 
posfo ·de alferes do "Batalhão Patriotico 23 df! Novembro ..... 
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:sob as ordens do general Antonio José Maria Pcg.J -!"UIUOI', 
no porto d'Agua; em Paranaguá". 

Cremos que não seria exemplar nem digno l1i :;p utal' so
.bre o tumulo desse soldado que morreu em combate, na 
def'esa das instituições republicanas, os esc.a.:;sos dínhniros 
. a que tinha e tem direito a sua vi uva, e que a estl nã.1 foram 
pagos por enganú e falsa apreciação tambem do The.:l<Jt.::o 

Nestes termos, é de parecer a Commissão ~ua ~ejrl 
.. adaptado o seguinte 

PROJECTO 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 O Thesouro Nacional pagarà a Leopolrtin.l ele 
:Mattos Porto, viuva do 2° tenente Ezequiel da Silv:1 Port<.', 
a quantia de 22 :110$000, que á mesma é devida o!omo dif~e
rença da pensão a que tem direito, e não lhe foi 1.-'ltegra!
mente paga, rorrendo a devida despe:sa pelo n. \ do ar-

~tigo 4° da lei n. 5, de 12 de Novembro de 1934. 
Art. 2.0 R~.vogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 26 de Abril de 1935. - Adolpho Ber-

gamini, Px-esidente ad-hoc Homero Pires, Relator. -
.Nilo de Alvarenga. - Soares Filho. - Ascanio Tubino. -
-Cunha Mellr;. - Pedro Aleixo, com restricções apenas quan. 
to ao peril)do durante o qual effectivamente se eonsummou 

.a prescripção. 

PARECEll DA CO'MMISSÃO DE FINANÇA~ 

D. Leopoldina de Mattos Porto, v1uva "1o ~o tenente 
Ezequiel da Silva Porto, requereu em 5 de novembro de t92~ 
-relevarão da prescripção em que incorrera .lt sua :no·i.,.stn 
·pensão de 105$000 mensaes, nos periodos de 15 de Janeiro 
·d·e· 1894 a 26 de Junho de 1906 e de 1 de Janeiro a 31 de 
.Maio de 1915 . 

.Ein H de · outubro "de 1929, o Ministro da Faze~da re
metteu á Camara dos Deputados a informação prast:uia. ·.;obrtS 
.o assumpto pela Directoria da Despesa Publica, com a qu;•l 
se declarou de accordo. 

Dessa informação se evidencia que a peticionari:l nada 
·percebeu do Thesouro, no primeiro período de 15 de Janeiro 
-de 1894 a 26 de Junho de 1906, "devido exclusivamente & ig
:norancia do direito que !he assistia ou á negligencia de provi-
denciar para entrar na possto desse direito" e no segundo pe
riodo, que a Directoria da Despesa Publica recliricn teor (1e

rcorrido de 27 de Junho de · 1906 a 31 de Maio de 1915, "de
:vido a engano ou falsa apreciação do Thcsoum", perc2beu 
ella mensalmente o meio soldo de 45$000 ao invés tt~ ~;-en~ão 
especial mensal de i 05$000, correspondente ao soldo por in.
teiro de 1° tenente da tahella de 1890, a que tinha direito 

-nos termos do art . 9° do decreto n. 108-A, de 30 de Dezem
bro. de 188!cl, conforme reconheceu o des'pacho ministerial de; 

·.15 de· Setembro de 1920. . · · 
. Ainda -informa a Directoria da ·Despesa Publica qur. o 
enct:rgo do· Tbesouro com o deferimeilto no pcdid" .~_a }Jeti-
cionaria será de 22 :110$000. · . ·. · . · · · 

Ouvida, . á dout-a . Commissão de Constituicã·J ·:e Justica 
~pinou no sentido de · ser atteud ida a peticionaria ·em . bri:. 
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lbante parecer do Sr. Deputado Homero Pire~. que conelue
pelas seguintes eloquentes palavras: "Cremos que não seria. 
exemplar nem digno disputar sobre o tnmulo desse soldado
que mórreu em combate, na defesa das instituições republi
canas, os escassos· àinheiros a que linha direito a sua vinva,. 
e que a esta não foram pagos po~ engano e falsa apl'eoiatão· 
tambem do Thesouro". 

A Commissão de Finanças fará justiça, amparando tJ pe
dido de D. Lcopoldina Mattos Porto, que a longos set'3 annos· 
espera que s~ja attendida a sua legiLima e mode:>t.a preten
~ão, adoptando o pro,;ccto offerecido pela Commi.ssão àe
Con!1tiiuição e Justiça ã consideração do Poder Lagis!ativo • 

.Sala da Comissão de Finanças, ::l de Junho de f935. - · 
João Simplicio, Presidente . . - Arnaldo Bastos, Relatol' -
Adalberto Camargo, - Gratuliano Britto. - Mirtr.r>..d-2 Ju
nio7'.- Carlo: Lttz. - Amaral Peixoto Filho.--Daniel de Car
valho . 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente_ 

4 

O Sr. Abelardo Marinho (Pela ordem) - Sr. Presidente,. 
acaba de ser lido o officio de renuncia do Sr. Waldemar· 
Falcão ::to Jogar que tinha na representação cearense, por ter 
sido empossado", na qualidade de mandatario da unidade fe
derativa, que é o Ceará, no Senado da Republica. 

Estou informado de que V. E::c, antes de fazer uso da 
attribuição de convocar o primeiro supplente, de accôrdo 
com a relação enviada pelo Superior Trjbunal de Justiça 
Eleitoral, resolveu con~ultar essa Côrte, para saber se
pela circumslancia de rne achar no exercício de roandato
profissionaUsta, terei perdido o Iogar de suppientc, em que;. 
só ultimamente, fui investido. 

. . No meu desautor izado modo de entender, discordo de
que V. Ex. haja tido necessidade de fazer essa consulta;. 
mas, leigo em as~umptos de DireiLo Publico, procurei s oe
correr-me das luzes de alguem que possutsse autor idade in
conteste para ven Lilar e esclarecer a questão. 

Dirigi-me, por isso, ao nosso eminente collega, Senho: 
Deputado Prado Kelly, jurista consagrado, um dos prinei
paes factores da elaboracão da Carta de f6 de Julho, pois: 
que, muitas vezes, liderou as hastes · victoriosas no seio da 
Constituinte-. 
. Para não tomar mais tempo á camara, vou passar a Iêr 
o. parecer. desse . nosso illustr.e co !lega, e que se acha vasa<to-
nos seguintes termos : · · 

.. Eleito e empossado, como represeptante <las pro
.f·issões liberaes á Camara, e posteriormente diPloma

. do, como· :~o · supplente dá representação do Ceará., de

. fóx:ma a ·ser convocado para ·substituição de um de 
seuS'-membros. por vac!:l.neía superveniente, cabe ao
Deputado Abelardo =Marinho o direito de optar, nesta 

· phage, por um dos referidos -mandatos. 
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:1.o O inciso constitucional app!iéavel á materia é 
'O do art. 33, § f 0 , n. 3 do estatuto de 1934: 

"Desde que seja empossado, nenhum Deputado 
poderá: 3) accumular um mandato com outro de ea
J"acter legislativo, federal, estadual ou municipal." 

2.o Não está em causa nenhum preceito relativo 
.ás inelegibilidades; pois, estas são, exclusivamente,
.as const~ntes dos arts. 2~ e 1:1.2 da Constituição; é o 
-que· rer.onhecl:1 Ruy Barbosa, em relação ao Cod1go 
-de 1891: 

"Cada um destes mandatos políticos tem as suas 
~ondicões de elegibilidade peculiares, estipuladas em 
artigos distinctos da Constituição. Os elegíveis para 11 

Camara estão classificados no art. 26. Os elegi veia 
para o Senado é o concurso do art. 26 com o art. 30 
que o indica. Os elegivels ã Presldencla e Vice-l>re
Hidencia, temo~Ios definidos pelo conjuncto do artigo 
&f, § 3° com o art . .i3, o art. 47, § 4° e o art. 50." 

Como adverte C. Maximiliano ("Commentarios", 
§ 268) "não se deve confundir a incompatibilidad\l 
com a inelegibilidade parlamentar. Esta vicia irre
mediavelmente o pleito). aquella obriga o individuo 

a renunciar a outras funcções publicas; a segunda 
-é irreparavel, a primeira depende da vontade do re · 
presentant~. Pode o homem ser subjectivamente ele
gi v e! e estar, porém objectivamente impedido de e:t
P.rcer o mandato, por lhe não convir abandonar outril 
.cargo remunerado. " 

Tal distinccão tem assento em Racioppi e Brunet
ti, Brunialti, Tucker, Mason, V-:;dia,Osban, Willongubu, 
l>uguit e Pierre (op. cit. pg. 327, notas), Orlando ("'Dir. 
Const. ns. 160 e segts) e Reinsch (" Am.erican Legis
laturas ::&nd Legislativo Methods", pgs. 25 e segts,) 

3.0 Tratando-se de incompatibilidade, esta o é tão 
sómente de exercício das funccões. A regra do cit. ar
tigo 33, § 1 e já era, em outros termos, incluída na 

.Carta de 24 de Fevereiro: 
Art. 25. O mandato legislativo é incompatível 

com o exercicio de qualqu~r outra funcção durante as 
sessões. 

O fundamento dessa norma - segundo o concei
to doutrinaria - ~é o principio da divisão dos podé
res, estabelecida no art. i5, e traz a vantagem de evi
tar que os representantes, occupados ao mesmo tem
po cora outros trabalhos, se distraiam dos legislati-

. vos e os exercam mal" (Barbalho - "'Constit. F~
deral", pg. 107) . 

As incompatibilidades - escreve Gonzaiez C.al
oeron ("Derecho Const. Argentino", tomo H, pg. 490} 
têm por objecto robustecer a .independeneia do poder 
legislativo em suas relações constitucionae~ com og 
outt·os poderes, principalmente com o executivo. •E é 
sobre ellas que, na phrase de Banados Espinosa, .. rt>
pousa a pedra angul:tr do. systema representativo" 
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{Gobierno Parlame.ntario e Sistema Representati-vo", 
pg . 244). 

5°. A incompatibilidade para funcções legislativa~ 
por uma só pessoa, na mesma Casa do .Parla01ento, re
sulta não só de principios de moral republicana, im
plícitos no systema, como ainda da regra prohibitiva 
do art. 73, "in fine", d,a Const. de 1891, quanto aos 
"cargos publico~ civis ou militares", "sendo vedadas 
as accumulações remuneradas", - o que se reproduz 
no texto de 1934 (art. 172) , no capitulo dos "Funccio
narios Publicas" (titulo VII), sem que essa ordena
ção da materia importe restriccão á sua generalida
de, pois, a esse como a outros aspectos, pondera Du
guit: "A solução que parece menos má é, com effeito, 
aquclia segundo á qual os Deputados são funccio
narios: estão investidos, por ·lei, do poder objectivo 
de exprimir a vontade do Parlamento, que é o repre
sentate da vontade nacional. Tem assim, em virturtc 
de lei, uma certa competene!a, - o que é peculiar dos 
funccionarios. Mas, como essa .;ompetencia consiste 
em exprimir a vontade de um orgão representativ,,, 
são funccionarios em situação toda pal'licular que e:t
plica. as immunidades, em que são investidos, na to
talidade dos paízes praticantes do regime represen
tath·o" (Droit Comt. "V, li, pg. 506) . 

6.0 De onde, porém, se conta o começo de seme
lhantes incompatibilidades? 

Não de qualquer dos actos do processo eleitoral 
desde {l registro de candidatos até á expedição dos 
diplomas: porque se regem aquelles pela legislação 
especial (Codigo de 24 de Fevereiro de i932) e, na 
conformidade desta o mesmo cidadão pode ser vo
tado em regiões differentes, e até na mesma circum
scripção, por diversas legendas partidarias (cit. Cod ., 
art. 58, n. 5, § 2°) . Nessa phase a Justiça Eleitoral, 
só se pronuncia sobre as ineLegibilidades, porque ellas 
são impeditivas dos diplomas. As incompatibilidades, 
ao contrario, só podem oceorrer pela superveniencia 
destes em confiickl com outras . funcções electivas, 
administrativas ou judioiarias. Assim se deve inter
pretar a competencia commettida á mesma Justiça 
pelo art. 83, letra. e da Carta fundamental: ""resolver 
sobre as arguições de inelegibilidade e incompatibili
dade." 

7 • o Que . a incompatibilidade é de ezercicio, di
zem-n'o a lei nacional, como os codigos estrangeiros. 
(Agenor de Roure, Const. Rep., v . I, pfl. 509 e segt&•). 
O que está em causa é, na phrase de Duguit, '"o ezer
cicio simultaneo do cargo e do mandato" . A Carta 
Imperial de 1824 mandava cessar o e:cercicio de qual
quer · emprego, á excepcão dos de conselheiro e mi

. nistro de Estado, emquanto durassem as funecões de 
· Deputado e Senador (cap. art. 32, 33 e 34). O pro-
jecte do Governo Pro-v. de f890 era explicito no ar
tigo 2-i,- paragrapho· unico: "Durante o eurcicio te
uislativo, cessa o de qualquer outra funcoão." O ar
tigo 25 do text{l ãefinitivo tambem se referia ·ao exer
cicio: "O ~anda to legislativo é incompatível com o 
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ercercwto de qualquer outra funccão durante as ses-· 
sões." Tal é a genese do dispositivo: "O art. 79 da. 
Constituiç.ão, estabelecendo que -o cidadão invesíido
nas funcções de qualquer dos tres poderes, não po-· 
derá exercer as de outro, limitou a incompatibilidade 
ao exercicio, porque o que estava approvado em 1 ~ 
discussão era que não podia ser eleito ou nomeada· 
para as de outTo. A Constituinte, porém, reflectindo, 
substituiu a incompatibilidade absoluta pela de e:cer
cicio, acceitando emenda dos pauli.sta.s." (Agenor de 
Roure, op. cit., v. f", pg. 523). 

8." A actual Constituição tambem distinguiu as 
incompatibilidades: as que decorrem do só recebimento 
do diploma e as que defluem da posse ou investidura. 
As primeiras ~ão as do art. 33: celebrar contracto com, 
a administra«;ão publica, acceitar ou exercer cargo, 
commissão ou emprego publico remunerados . Os sup
plentes, porém, não estão sujeitos a ellas, ainda que 
portadores de diploma; pois o inciso constitucional só· 
se refere a Deputados eleitos, e no art. 33 não se re-· 
pete a clausula do artigo anterior que estende aos pri
meiros supplentes o privilegio das immunidades: "Esta 
immunidade é extensiva ao supplente immediato do. 
Deputado em exercício." 

As demais incompatibilidades só occorrem depois 
de posse: "Desde que seja empossado" é a condicão · 
prejudicial constante do art. 33, § f.~ 

Outras normas do texto em vigor accentuam essa. 
in telligenci a. 

A este respeito é de citar o § 3° do mesmo art. 33 •. 
6 especialmente o § 4." "No intervallo das sessões, O· 
Deputado poderá reassumir as suas funcr;ões civis, ca
bendo-lhes entre as vantagens correspondentes á sua.. 
condi cão, observando-se, quanto ao militar, o disposto· 
no art. 164., paragrapho uni co." 

Verificada a possibilidade de um exercício si mui-. 
taneo de funcções, pela posse de mais de um titulo· 
habil - e só nessa phase - é que se faz mistér a 
opção do respecUvo titular. Esta opção é tacita ou ex-
pressa, como adca.nta Maximiliano (op. cit., pg. 330), 
com apoio em Willonghby e Raciopi e Brunetti. E 
ainda se lê em Agenor de Roure (op. eiL., pg. 523): 

"Como todas as Constituições prohibem que um. 
mesmo Deputado represente duas ou mais circum
scripções, o cidadão eleito por dois districto eleito-
raes deve optar por um de!les. O mesmo deve fazer 
quem for simultaneamente eleito Deputado e Senador· 
ou quem já for de uma Camara e. receber mandato para.. 
outra. O ·funccionario de qualquer dos tres poderes 
eleito Deputado ou Senador, não é obrigado a optar, 
poi! que a ·incompatibilidade é de e3!ercicio, e, termi-
nando () mandato electivo, volta ao seu emprego qu~ 
lambem póde exercer nas ferias parlamentares.,. 

. 10. • Essa é a tradi~ão de nosso direito politico,. 
no Imperio e na Republica, como observou, com acerto, 
Dunshee de Abranches ao fazer o historico de taes
opcões, nos dois regimes. "Em i823, Martim Fran-
cisco foi eleito para a Constituinte do Imperio pelas 
províncias do Rio de Janeiro e .de São Paulo tendo· 
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optado pela do Rio, onde substituiu o Deputado efte
. ctivo Silva Gonlão, que não tomou assento. 

. Em 1826, o padre Januario da Cunba Barbosa, 
. sendo eleito por Minas e pela provincia do Rio de Ja
neiro, optou por esta ultima, por onde tomou assento, 
sendo substituído na cadeira de Minas por J. J. da 
Silva Guimarães, seu supplente . Em 182-i o Marquez 

. de Monte Alegre foi eleito Deputado Geral pelas pro-
víncias da Bahia e de São Paulo, tendo optado pela 
da Bahia e sendo substituido pelo seu supplente por 
São Paulo, na representação dessa província, o padre 
J ~ C. · de Oliveira Salgado. 

Na legislatura de 1830 a f833 o conego Antonio 
Fernandes da Silveira foi eleito Deputado Geral por 
Piauhy e por Sergipe. O .conego Fernandes optou por 
Sergipe. Nessa mesma legislatun houve ainda mais 
dois casos de hi-eieicáo de um candidato á Assem
bléa Geral: o brigadeiro R. R. da Cunba Mattos, 
eleito simultaneam~nte por Minas e Goyaz, tend() 
optado por Goyaz; a o padre José Martiniano de Alen
~ar foi eleito, tambem, por Ceará e por Minas, optando 

·.pelo Ceará. 
Na legislatura. de ~834 a 1.837 foi Antonio Pinto 

Chiehorro da Gama eleito simultaneamente pelas pro
víncias de Alagoas e de Minas, tendo, porém, preferido 
a. representacão de Alagoas. O Marquez de Paraná, 
Honor.io Hermeto Carneiro Leão,. foi eleito pelas pro
víncias do Rio de Janeiro e Minas ~raes, na legisla
tura de i838 a f841. O Marquez de Paraná deu prefe
rencia á De])utacão mineira, pela qual optou. 

Em f850, na Constituição da legislatura de 50 a 
52, Herculano Ferreira Penna foi eleito Deputado por 
duas províncias: Maranhão e Minas. Herculano Penna 
repre-sentou então a província. de Minas. 

Na legislatura de 1857 a i860 o barão de Maroim 
foi eleito, simultaneamente, pelos f• e 2• districtos 
eleitoraes .da provincia. de Sergipe, optando pela ca-

. deira do f • districto. 
. . Theophilo Ottoni foi eleito, em 1$6f, para a 
legislatura de 61. a 64, pelo i_0 cistl.'icto eleitoral da 
Provincia do Rio de Janeiro e pelo .ZO da Provincia 
de Miila.Q Geraes; Tbeophilo Ottoni escolheu a ca-

.. deira de Minas para tomar · assento no Parlamento. 
Na legisl~tura lie 1869 á i872, Joaquim. Delfino 
Ribeiro da Luz foi eleito Deuutado á Assembléa 
Gerai pelos ao e 5° distri.ctos e1eitora.es de sua pro
víncia, Minas · Geraes, onde então era chefe do .Par-

. tido Conservador. O ConsP-lhe'!ro Ribeiro da Luz 
optou pela rep'resntação do 5° districto. 

H. Em UH.5, o Sr. Trineu Machado foi eleito 
pelo 10 districto ·do Districto Federal e pelo 3° dü:!
trieto de Minaes Geraes. O Deputado Costa Rego 
apresentou indicação para qua a . Commissão de Con

. stituição dissesse a respeito da situação parlamentar 
do Sr .. Irineu Machado, eleito par dois Eatados e já 
reconhecido como Deputado por ambos esses Estados, 
teniio mesmo prestado .. compromisso sem . declarar 

:-qusl. a .cadeira p~ferida, .ou se~ optar . por _qual~er 
deilas. Na coromissão, ;o Sr.. Febsbello . Frell'e fo1 o 

. relator. Tendo: de opinar ,sobre n questão da facto. 
C. D. - VOLUME IV - !"935, 9 
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declarou; no pare13er, que. o incidente pe001anecia de 
pé por tratat·.....;e de um caso essencialmente põlitíco 
porquanlo na lei havia remt:!dio para isso: o decretá 
de. 26. de Ma!Co de 1824! q~e regulou a eleição da 
px·Imea·a legtslatura ordmar1a do Parlamento Brasi
lçiro .;lizia, no ~. 6" do cuPitillo 9, o seguinte: -
Quando qualquer Deputado for nomeado por duas ou 
mais Províncias con.iunctamente, preferirá a da sua 
naturalidade, e na falta desta, a da residencüi, e, na 
falta de ambas, prevalecerá aquella em que tiver 
ms.1s votos o collegio que o elegeu. Esta disposü;ão 
legai foi repetida na .lei de 1846 e tivera mesmo ap
plieação em 1834, quando Antonio Pinto Chicborro 
da Gama foi eleíto por Minas e. Alagôa.s. 

A commissão de Poderes não deixou que elle 
opta;;se e cumpriu a lei: não tendo o eleito residen
cia em qualquer da:s duas Províncias e não sendo 
<:lcl!as filho, a Commis;;ão declarou-o Deputado por 
Minns, por rnol iv(l de maior numero de votos e de
clarou· vaga a ~adeira de Aiagõas. O facto répetiu-.se 
em :lR49, quando o Sr. Herculano Ferreira Penna foi 
eleito por Minas e pelo Maranhão, Sendo filho de 
!\finas, i Comm.issão · o reconheceu DeputaGo por 
Minas -s~ permitul' a . op~ão. 

Segundo ainda o parecer do Sr. Felisbello Freire, 
só. a lei n. 8~2, de 19 de Setembro de 1855 estabele
ceu o direito de o.pr;ão, mas com tres dias de prazo, 
contado do dta do ultimo reconhecimento. Não ha
vendo Ópção, applicava-se a lei de 18~6. Finalmente, 
em 1.88'1, a lei manteve o direito de opção creado em 
18S5 e nos me~mos termos. O S!'. Felisbello ·Freire 
terminava opinando que o Sr. Irineu Macbado·nâo po
dia deixar de optar e que Mntinuava em vigor a lei 
do Imperio reguladora desse direito." (Agenor Roure, 
-op. ciL) 

12·. Nd caso em apreço, o direito de opcão é ir
recusavel : pela rua opportunidade; porque só em 
falta de!Ie se poderia decretar a perda do mandato. 

a} Que só agora é opportuno, esclarecem-no as 
disposições de direito constitucional e commum. Só 
oecorrendo a vaga., por morle, renuncia, perda ou 
opção, é que está habilidado o supplente a substituir 
o antigo titular. E' a .regra do art. 35, do pacto fe
deral: "Nos casos dos arts. 33 § 20. e 62, e no de vaga 
por verda do mandato, renuncia ou morte do Depu
tado, será convocado o .:;upplimf.e na forma da lei 
eleitoral." E' tambem a regra da legislação ordina
rla: "As vagas que, por qualquer motivo, houver na 
representa~ão de cada partido, aitian~Ja de p~rtido ou 
candidatos registrados, serào preenchidas pelos sup
plentes res})ectivos, na ordem em que !oram declara
<los eleitos" (Cod. Ei., al't 96;) 

Não h3. incompatibilidade· ~ntre Deputado e 
s"PPlcnte, .pela impossibiUdad.!l tlo . exere~cio .simul
laneo; Ha, entretanto, entre a representacao das pro
fissões liberaes e a ,.epresentfiçllo poUtica,· como ha
vel'ia · entre duas reprresentacões de · or&m proporcio
naL· Mas esta possibilidade s6 agora (e hão àntes) se 

. · defrontâ~ eomo só agora · (e não antêrl&mente) oe 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:25+ Pág ina 23 de 52 

. ..:...... 131 :.......: 

creou o impcdhnento, para que o novo Senador cea
rense pudesse. accumular as tunccões do novo man
dato, com o mandato que exercia na Camara. 

b) A -oocão é um acto voluntario e podia, em 
rigor, verificar-se ~em qualquer consulta ao Tribunal 
Superio1: e decisão deste. A Convocacão é acto de 
comr:etencia. do Presidente da Camara (Constituicão 

. Federal, art. 35.) Realizada uquella, teria logar a for
malidade dec!a1atol'ia da mesma mtenção, de parte 
dú ports.dor de ambos os diplomas. Essa formalidade 
era impre-scindível, porque ao Superior Tribunal só 
cabe declarar a emstencia ou não da incompatíbíli
dad.r:, para a decretação das sanccões respectivas. Ha 
que distinguir essas duas phases: a da opcão é de 
diPeito parlamentar; a de perda do mandato é da 
esphcra judiciai'ia especial. O pri"viJegio, que os theo
ricos de direito pub!ico consideram de "fundamental 
im:po~tanc.ia ", de ser \lada Camara juiz das eleições, 
·direitos P tituíos de seus mambros ·quanto a sua va
lidade" (Calderon, op. cit. v. ·n, pag. 477) só se 
transfe;·iu á Justiça Eleitoral na paPte relativa ao 
reconhecimento de poderes, ou quando é de ser ins
taurada a jurisdição contenciosa. 

O que incumbe áquella Corte é julgar, em defi
nitivo, os recursos da<; eleições e decidir sobre os di
plomas; expedidos este~. cessa a sua accão, para ser 
retomada em cumprimento do art. 83, letra i, da 

. Constituição Federal, e. por provocacão de interessa
dos: : .. décretar perda de mandatos legislativo, nos 
ca.sos estabelecidos nesta Constituícão." 

Esta pena, porém, só se decreta na hypothese de 
não ter havido opção regular. "A sancção das incom
patibilidades é a perda do mandato, reconhecido pelo 
VQ!o da maioria relativa na Camara a que pertence o 
representante"' (C. Mazimiliano, op. cit., com apoio 
em :WillQ11.ghôy, Ason e Pierre.) 

· Ahi está a opinião abalisada, o parwer fundamentado e 
minucioso do -:Sr. Deputado Prado Kelly. 

Rematando essas minhas ligeiras palavras quero pedir 
a- V. Ex., Sr. Presidente, que, junto á consulta a ser expediri;_j, 
a:o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, seja encam"inhada 
tambem cópia do discurso que acabo de proferir; 

5 

O Sr. ii!Iâtta Machado- Sr. Presidente, entre os homens 
a que a Republica, a 15 de Novembro de 89, entregou o go
verno do Paiz não havia estadistas. Doutrinarias uns, se
ctarios O\;tros, for-am todos vietimas de cruel illusão. 

Suppuzerarn que haviam conquistado uma nação per
feita, completa e bem r.ematada, onde aquelles deviam intro-' 
(~m;ir tudo que os .livrós, lidos e mal d~geridos, lhes en~ina
ram;·e estes d:il'-'lhe .. ordem ·e progresso" ~om o rnystie~smo 
do :Positivismo. . . 
- · . Homens que subsistiam fóra. -da· vida, não perceberam· 
qu~. tin~am de governar e arlmin·ist:Mlr vàstissimo terri"torio, 
ónde escassa .população vinha. c(,)ils~tu.indo uma !la~o, e que 
a ~lles cumpria ·conduzit-a ·na. ob'rn. ingente •. -· · . - - · 
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Contrariando-a, iniciaram outra a que denominaram 
"civilização brasileira" e consistiu em abandonar o Paiz do 
interior e cultivar á beira-rno.r todas as creações, institui
ções, vícios e decadencias das velhas nações. 

Bem cedo, sua obra culminou em brilho intenso. Con
struíram-se edificios monumontnes, palacios majestosos, 
bellas avenidas. Na principal, rw;gada nesta Capital, não 
surgiram lojas de utilidades pn.ra um povo modesto e pobre, 
mas casas sumptuosas de sedas, Joloe, luvas e perfumes. 

Nas rua:s e nos mostruarios so osLentaram prodigamente 
estranhas victualbas e frutas exoliCilB, cambiadas a taxas vis. 

Hypertro!.)hiámos a importnono dos objectos de luxo e 
requintámos tan,to nos extremos de. civilização que a Europa 
começou a "curvar-se ante o Bratdl"l 

Para transformar o ,acenorlo modesto de outróra nesse 
palco deslumbrante vieram rocureoe de emprestimos fabulo
sos, de emissões sumptunrln.e o da majoração constante dos 
impostos. 

Extinctas agora, seccas o apogadWJ essas fontes precarias, 
onde as calorias para vivWcnr B ílór de estufa? Como·man
ter o fragil edifício de auportlcic dourada e alicerces na 
areia movediça? •.. 

Impossível, Sr. Presidente, fmpossivel proseguir na obra 
errada. 

Que, pois, nos cumpre fazer? Retroceder, se pud~rmos, e 
olhando para o que somos: enxergando onde estamos; com
prehendendo o que temos; sabendo o que podemos, construir 
a Nação, que permitta. viver no territorio vasto que nos hos
tiliza com a pobreza, a grandeza. e a solidão. 

Torres apontou-nos o oamfnho: já o disse e repetirei a 
sua lição: 

"Tenhamos em mente que as nações não se formam 
e·spontaneamente em nossa época; são construídas por seus 
dirigentes, são obras de arte politicas. E' este, aliás, o 
criterio que vamos seguindo, maa justamente em rumo op
posto .ao que convém. 

O Brasil tem de ser uma r-epublica social, por força do 
seu destino, e da fatalidade do seu surto na éra d'a questão 
social; e tem de ser intuitivamente uma republica agrícola." 

Os meus projeclos visam essa alta finalidade. 
O primeiro manda imprimir sessenta mil exemplares das 

Introduções dos Relo.torios dD Ministro Murtinho, _para. vul
garizar "essa Biblia. do momento", na affirmacão eloquente 
do erudito Deputado Sr. Waldemar Falcão; para. repetir a 
sábia, justa e -segura lição, doutrinada por Joaquim Mur-
tinho. · 

O segundo inicia, pela União, de accórdo com os Estados, 
a Grande Colonização nacional e estrangeira· e reforma radi
calmente o Ministerio da Agricultura, tirando-o da somno
lencia bu.rocratica e ampliando·o pelo Brasil, na missão sa-
grada de constructor da naciona.iidade. ·. 

·. O terceiro concede amplos favores e justos privilegias ás 
empresas particulares colonizadoras. . ·. · 

· -·Os projectos merecem a attencão da Casa, pela relevancia 
das matarias que encerram; por isso, Sr. Presidente, eu me 
animo pedir ás nobres Commi-ssões a que -i oram distribuido"s 
sua eselarecida>attenção e douto julg&.mento, para que· pos
sam vir ao plenario; .e, concluindo, direi que.,são elles a.cc.~~:: 
tribuição de um Deputado que aspire. para o seu Paiz _a v:er-: 
dadeira eivilização. · (Muito bem; mu~to Õe71!.)-
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6 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ba:.-bosa Lima 
Sob['inho. (Pausa.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Pereira Lira. 

O Sr. Pereira Lira - Sr. Presidente, desisto da palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Octavio Man
gabeira. 

O Sr. Octavio Mangabeira - Sr. Presidente, desisto da 
Dalavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Plinio Tourinho 
{Pau8a.) 

Não está presente. 
O Sr. João Cleophas cedeu sua inscrip.;ão ao Sr. Octa

vio da Silveira, a quem dou a palavra. 

7 

O ~- Octavio da Silveira - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados, acabo de apresentar, com alguns collegas, requerimento 
solicitando ao Sr. Ministro da Guerra informacões sobre. os 
motivos que determinaram a expulsão de .algumas pra<;as das 
fileiras do Exercíto. Em primeiro logar, pedimos informe 
S. E:x:. se :foram excluídas as pracas cujos nomes constam do 
Boletim do Departamento do. Pessoal do Exercito; e..m segundo, 
esclareça quaes os dispositivos, constitucionaes, Iegaes ou re
gimentaes infringidos pelas citadas praças; e, em terceiro, 
indagamos s<>bre documentos e factos arrolados, que indu
ziram a autoridade militar á. convicção de que no comício a 
que ~stiveram presentes essas praças se tratava de perturbar 
a or~em e as instituições. 

O SR. BARROS CASSAL - Peço :permissão a V. Ex. para 
esclarecer que o oomicio fôra autorizado pela Policia.· 

O .SR. OCTAVIO DA SILVEIRA- E', justamente, o que 
vou mostrar. 

Sr. Presidente, a proposito do requerimento de in:ro:r
ma~ões, :Peco permissão á Gamara. para ler as razões qus ali-
nhavei: · 

E' do conheoimerito dos Srs. D~putados, porque foi pro
fusamente distrihuido á imprensa, o boletim do Chefe do De
partamento do Pessoal do Exercito, mandando excluir, por 
ordem do Sr. Ministro da Guerra, das fileiras do Exercito 
sargentos, cabos e soldados que foram vistos e-ntre o.s nume
rosos assistentes di.un comicio civico, ha dias realiz:1do em 
Madureira. 

Essa. reunião, promovida pela Allianca Nacional Libet'· 
tadora, constituída por prestigiosas e multiplas organizações 
políticas e e.:ociaes, em victoriosa frente unica de· un1 pro
gramma imposto pe.Ia actualidade da. vida bra.si!ei.Pa, ditado 
pelas condir,:ões prementes da realidade nacional, não podia 
ter, como não teve e não terá, intuitos subversivo.;; da ordem, 
e muito menos das instituições vigentes. 
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O SR. OswALDo LIMA - V. Ex. faz parte da Aliian~a 
Nacional Libertadora 'l 

O SR. BAPTISTA LUZARDo - Mesmo que não faça, tam o 
direito de defender seu pontO de vista.· 

0 Sn.. GENARO PONTE - Perfeitamente. 
O SR. Acuamo ToRRES- Somos democratas-liberaess. A 

qualquer de nós cabe o dire-ito de profligar actos dc~3a na~ 
tureza. (Apoiados.} 

(Trocam-se outros apartes). 

O Sr. Presidente - Attenção! Peço aos Srs. Deputado!! 
que não interrompam o orador. 

O SR. OCTAVIO DA SILVEIRA - Pr~testando contra 
medida tão iníqua quão desabusada, esclarecendo a opinião 
publica sobre as causas do comicio de Madureira ~ da ordem 
em que occorreu, scientificando a todos das providencias que 
immediatamente tomou para defesa dos direitos de mais 
essas victimas do reacionarismo truculento, a Allianca Nll
cional Libertadora assim falou pelos jornaes í!e !:!.ontem; 

Alliança Nacional Libertadora 

"O Directorio Nacional Provisorio da Alliança .Nacional 
Libl'rtadora, oolictarío com todos os opprJmidos violados em 
seus direitos, tomou providencias no sentido de conseguir um 
mandato de segurança em ·favor dos militares excluídos das 
:fileiras do Exercito pelo Ministro da Guerra, baseado no 
aviso dictatorial n. 341, de 31 de Maio findo, em flagrante 
contradicção com o que-. especifica o inciso U do art. 11.::1 da 
Constituiçãt) Federal, que diz o seguinte: "A todos ~ licito 
se reunirem sem armas, não podendo intervir a autoridade 
senão para assegurar ou restabelecer a ordem publica. Com 
este. fim, poderá designar o local onde a reunião se neve 
realizar, com tanto que isso não a impossibilite ou frustre"'. 

· Quanto á referencia de terem os mesmos militar~s "co
participado de um comicio perturbador da ordem e das insti
tuicões", constante da exclusão, o D. N. P. t€'m a commu
nicar que o referido comício foi o que de mais patriotíco se 
poderia desejar, tanto que. teve por causa o desaggravo do 
pavilhão nacional, offendido pelos integralistas, reconh€'cidos 
inimigos das liberdades publicas em propaganda propt'ia. ou 
para effeito de provocação. · · · 

Além disso, o comício transcorreu na nmis perfeita 
ordem, com a presença da policia. A unica perturbação, nlíás, 
que soffreu, foi a provocada pelas prisões effectuadas '{)elo 
!}fficial commandante da patrulha que invadiu u:n:t séde 
legal, onde ·se realizava uma reunião tambem completamente 
legal. 

:Pela C. E. - Rober~O Sisson, secr1,1larío geral". 

· Ahi está, Srs .. Deputados, o que houve, ou melhor, o que 
não. teria havido sem a intromissão indebita e coercitiva· da 
autoridade militar, invadindo violentamente "uma séde le
gal, onde se realizavà urna reunião' tambem completamente 
legal, assistida pela policia." · 

Intransigente na defesa das liberdades pubUcas, ·pro
curando despertar em todos os brasileiros a consciencia <Jos 
direitos politieos cómpa~iveis cOm o regime instituído a .16 
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d~ Ju!ho, não é esta a prim~ira vez que a AIHança se dirige, 
pela nnprensa. e por ~sta tr1buna, aos que se interessam sin
c~ramente pelos destinos da Patria, advirtindo-os das insi
diOsas m~no~ras com. q~e procuram desvirtuai-a, enfraque
ce~-a, scmdt!-a, anmqUllal-a, a larnentavel cegueira psy
chlca de mmtos dos nossos homens com influencia nos ne
gocies da Republica e a a.cção ankilosant.e do imperialismo 
antropophago e insaciavel. 

Dese.ssombrada e inabalavel na luta contra os reaccio
narismos de todos os matízes, não será tambem esta a ulti
ma vez em que a Allian<;a se fará ouvir na reaffirmacão dos 
seus patrioticos desígnios de libertacão nacional, na convi
cção da victoria dos postulados do seu programma realista, 
na defesa obstinada das liberdades aue, "malgré tout", fi
caram incrustadas na nossa carta basica. no conclame in
cessante dos brasileiros para união sagrada em prol de um 
Brasil livre e forte, prospero e feliz, de um Brasil para 
todos. 

Por hoje, attendo-me á materia do requerimento, que 
dispensa maiores justificativas, mas sobra a Quai volverei 
quando forem fornecldas as lnformacões solicitadas, abor
dando-as em todos os detalhes, quero, apenas, lavrar, em 
nome da Allianca Nacional Libertadora, dos soldados de terra 
e mar, das massas trabalhadoras, intellectuaes e manuaes, do 
campo e da cidade, mais este protesto, sem eloquencía mas 
vehemente, contra o absurdo acto do Sr. Ministro da Guerra, 
tão flagrantemente arbitraria e inconstitucional, que não en
contrará exegese, que não terá arrimo nem mesmo na lei 
monstro, esse· rabo de palha com que a mentalidade escra
vocrata de latifundistas adornou a nossa indumentaría da 
civilizados, para despertar alacridades e permittir socego 
aos comparsas de outras margens oceanicas. 

E porque reflecte com a!Lisonancia o brado _da Çons.mui-
. ção violada, porque traduz a revolta da consc1encta hberal 
do Paiz deante dum attentado sem precedentes na nossa 
historía politica, este protesto ha de Tf?SOar aos ouvid?s do 
Sr. João Gomes, como uma advertenc1a, para que nao se 
.de:ixe S. Ex. empolgar pela omnipotencia do governo e para 
que não perca aqueHa serenidade de soldado velho, á qual 
deve a aureola que o acompanhou pelo nordéste em 1925. 
illuminou-o a 24: de Outubro de 1930 e resplandeceu a 9 de 
Julho de i 932 ... (Muito be'll1-; muito bem. ) 

8 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Francisco Pe-
reira. (Pausa.) 

Não. está. presente. 
Tem a palavra o Sr. Adelmar Rocha. 

O Sr. Adelmar Rocha - Sr. Presidente, desist.o da pa
lavra. 

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Baptista Lu
zardo. 

O Sr. Baptista Lnsardo - Sr. Presidente, desisto da pa-
l~a. · 
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O Sr. Presidente - Tem ·a palavra o Sr. José Augusto. 

O Sr. José Augusto - Sr. Presidente, d~isto da palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr . Castrl) Prado. 
(Pausa.) 

Está ausente. 
Tem a palavra o Sr. Acylino de Leão (Pausa) • 
Não está presente . 
Tem a palavra o Sr. Teixeira Leite (Pausa) . 
Está ausente. 
Tem a palavra o Sr. Samuel Duarte (Pausa) • 
Não está presente. 
Tem a patavr-c1 o Sr. M.acedo Bittencourt.. (Pausa) • 
Não está presente. 
Tenho sobre a mesa um requerimento que vae ser lido. 

E' lido e posto em discussão o seguinte 

N. 19 - 1935 

(ia legislatura) 

Sr. Presidente da Camara ctos Deputados. 
Requeremos, por in.termedio da l\fesa da Camara dos 

Deputados, ao Sr . .Ministro da Guerra, as seguintes infor
mações: 

1.• Se foram excluídas das fileiras do Exercito, conforme 
publicações do Departamento do Pessoal do Exercito as se
guintes praças: segundo sargento Hygino Ferreira, do 1 o 
Regimento de Aviação; terceiro sargento Emanuel Alves da 
Silva, do S. R. E.; primeiros cabos José Ribamar Pereira 
da Costa, do 2° R. I., e José Gomes de Araujo, da Cia. de 
Preparadores de Terreno da Aviação; segundos cabos Euri
co Leão Barros Corrêa, do 2° R. I., e Joffre Alonso da Cos
ta, da Escola de Aviação Militar; soldados Renato Vieira 
Montenegro, da Escola de Aviação Militar, Francisco Lima 
de Souza Filho, do 2° R. A. M. , João Cordeiro de Aryma
tbeia, do zo R. I., Leonidas Cunha Roberto, da ia Cia. de 
Preparadores de Terreno da Aviação, e José Moreira de 
.Mello, do Batalhão de Escola; 

2.• Quaes os dispositivos constitucionaes, ·legaes ou re
gimentaes infringidos pelas citadas praças e que determi~ 
naram a sua punição; 

3.• Quaes os documentos e factos arrolados que induzi
ram a autoridade militar a conclusão de que do comi~io em 
que estiveram presentes as referidas praças era objecto a 
perturbacão da ordem e das instituicões . 

Sala das Sessões, 3 de junho de i935. - Octavio da 
Silv eira. - Bias Fortes. -Barros Cassal. - Arthur San
tos: - J . Augusto. -Pinheiro Chagas. -Eurico Souza 
Leão. 

Encerrada a discussão e adiada a votacão. 
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O Sr. Domingos Vellaseo (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, quando a Assemhléa Nacional Constituinte concedeu 
o direito de voto aos sargentos, tive opportunidade de de
clarar, desta tribuna, que tal concessão iria prejudicar a dis
ciplina das forcas armadas . 

Mas, Sr. Presidente, desde que a nossa Constitui cão in
screveu no seu texto esse direito, cessam todas as diver
gencias, para que se faça respeitar o texto constitucional, 
integralmente. 

A outorga do direito de voto aos sargentos dá-lhe!!, 
como consequencia, o livre exercício de todas as prerogati
vas da cidadania, isto é: o direito de serem eleitos, o de ma
nifestarem sem constrangimento a sua opinião política e o 
de fazerem a livre propaganda de suas idéas. 

O SR. ADHEMAR RocHA - Mas, fardados? 
O SR. DOMINGOS VELLASCO - Fardados ou não, a 

mim pouco 3mporta esta circumstancia, de que não trata 
a Constituição. 

O SR. A.DHEMAR RoCHA - A Constituição não dá ao 
soldado o mesmo direito que cont!ede ao sargento . 

O Sa. PrNHElRO CH.'>GAS - Dá ao sargento. A Consti
tuição não determina. Não está especificado, roas, o direito 
de voto é o direito politico . 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Sr. Presidente, pedi 
justamente a palavra para fazer ligeira restricção aos ter
mos do requerimento em discussão. 

Desejava, apenas, solicitar informações sobre os moti
vos pelos quaes foram excluídos os sargentos, deixando · de 
parte as razões que levaram o Sr. Ministro da Guerra a ex
cluir cabos e soldados. 

O que me parece indiscutível é que, desde que a Con
stituição deu aos sargentos o direito de voto, deu-lhes tam
bem o direito de fazer livremente a propaganda política de 
suas idéas. 

·. O SR. OswALDo LrMA - Não se trata sómente de sar
gentos. V. Ex. precisa, então, estender suas observações aos 
cabos e so!dados, que tambem foram e%l)ulsos. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO - Eu já fiz a restri
cção a respeito dos cabos e soldados. 

Mas, no caso em questão, sabemos que a Alliança Na
cional Libertadora convocou os seus associados para uma 
manifestação de desaggravo á bandeira nacional, para o que 
obteve permissão da policia . 

Parece-me, portanto, desde logo, improcedente a razão 
al!egada pelo Sr. Ministro da Guerra, de que ali se tratava 
de propaganda por processos violentos, contra as institui
ções nacionaes. Se assim fosse, a policia, dentro da Consti
tuição, não permittiria o comi cio. No meu modo de enten
der, os sargentos que ali compareceram, fardados ou não, 
exerceram um direito que a Constituição lhes outorga : o 
direito de fazer qualquer propaganda política, dentro da or
dem legal. 
. Repito, Sr. Presidente, que soli'citei a palavra para fa
zer apenas uma restriccão ao requerimento: não pediria in
formações ao Sr. Ministro da Guerra, sobre os motivos que 
levaram S. Ex. a excluir os soldados e cabos porque, de 
accõrdo com os Regulamentos Militares, nlnguem lhe póde 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:25 • Página 30 ae 52 

- ·f38-

negar essa faculdade. O. que me . parece inconstitucional 
·e · por isso é necessario que S. Ex. preste .amplas informa
ções á Camara dos Deputados - é haver S. Ex. excluído 
os sargentos apent.s porque compareceram a um comicio de 
natureza politica ou partidaria, como faz crêr o boletim do 
D.P.E. Sómente por este motivo os sargentos não podiam 
ser punidos. · 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Oswaldo Lima- Sr. Presidente, deante do discurso 
que acaba de proferir o illustre Deputado, verifica-se que 
a minoria está de accordo com o autor do requerimento. 

O SR. ARTHUR SANTOS -· O autor do requerimento não 
pertence á minori!!_. 

O SR. OSWALDO LIMA- E' surprehendente que esta 
minoria que, hontem, pela palavra de um dos seus mais au
torizados leaders, pedia governo forte, pedia. revigoramento 
dos processos governamentaes, seja a mesma; .• 

O Sa. DoMINGos VELLABCO -V. Ex. está confundindo 
as coisas: governo forte nunca foi desobediencia á Consti
tuição. 

O SR. OSWALDO LIMA - . • • que queira, dentro do 
Exercito Nacional, a anarchia. E' admiravel, Sr. Presidente, 
que uma minoria, onde se nota a impressionadora figura de 

conservador, que é Arthur Berna.roes, bata palmas a reque-
rimento de~ta natureza. . 
· O 811, ARTHUR SA~os - O autor do requerimento, já 
disse a V. ~:;:;., não faz parte da minoria. . 

O Sa. DoMINGos VE:LLAsco- Aliás, não discuti o aspecto 
político do requerimento; sim, o constitucional. · 

O SR. OSWALDO LIMA - A minoria, repito, se · allia 
ao autor do requerimento. 

O SR. PEDRO c. .. r.MoN- O endereco do discurso de V. Ex. 
é forcado. · · · 

O SR. OSWALDO LIMA - Essa minoria. onde se vêm 
representadas. as grandes forcas conservadoras de Minas. se 
allia ás idéas anar~hisantes. extremistas . .. 

O Sa. PEDRO CALMoN -Não apoiado! V. Er. não póde 
fazer essa affirmativa . · · 

O SR. OSWALDO LIMA- A minoria não deve appro
var essas idéas de anarchismo; de desrespeito á ordem, que 
poderão levar o Paiz, a nacionalidade, á desgraça. 

· 0 Sa·. CARNEIRO DE REZENDE- V. Ex. é que está fazen.;. 
do o debate ·partidario em torno do extremismo. O nobre 
collega, que acabou de falar, col!ocou a questão e'l\.actamente 
no ponto de vista .jtiridico e constitucional. · · 

O SR. DoMING~.s 'VEÍ:..LAsco - Foi: esse o meu objectivo. 
o SR. OSWALDO LIMA- O ponto de vista do .nobre 

·Deputado não me ·parece tenha sido nem jurídico riem consti-
tucional. · · · 

O Sa. PEDRo CAL.~oN ...::.. Vamos ouvir, ~ntão, a opiniã(,) 
do orador a re~peito.· 
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· · O SR. OSWALDO LIMA .- Não sou constitucionalista, 
· ne~ jurista. Mas penso que o facto de ter dado a f:onsti
tu~~ão aos sarg~ntos o direito de voto não significa que o;; 

- nul1t~res se alhem a extremas esquerdas ·e vão para 03 
meett11{ls fardados . Sabe-se que essas allianças ' libertarias 
não .são mais que meios de surgirem, dentro de nossa or
ganização estatal, os partidos communistas, que não pode
r~am de outra maneira pleitear eleicões nem apresentar can
didatos, ·porque os tribunaes eleitoraes não admittiriam, de 
certo, a inscripção de seus candidatos ás competições demo
craticas. 

O Sa; OCTAvto DA SILVEJ.RA - Não é verdade. Então, 
V. Ex. não conhece o programma da Alliança Libertadora. 

O SR. OSWALDO LIMA- No modo de pensar de V. Ex. 

O SR. 0CTAVto DA SILVEIRA - Os postulados da Alliança 
Libertadora não têm -caracter communista. 

O SR. OSWALDO LU.fA - V. Ex. é que está vendo 
nessa Allianca Libertadora todas as forcas liberaes e conser
vadoras do Paiz. 

O SR.. ÜCTAvto DA S!LVEIRA - A Allianca Libertadora já 
· definiu que é a frente unica de varias correntes, que pro
pugnam pela cffectivaoão das garantias do regime. 

O SR. OSWALDO LIMA. - O Pa:iz está vendo que a mi
noria, pelo desejo de atear a desordem, se liga a todas as 
idéas, ainda as mais desgraçadas. (Não apoiados da mino
ria.) 

O SR. PINHEIRo CHAGAS - V. Ex. é auem está ateando 
essa desordem. 

O SR. OSWALDO LIMA- Não é possível que a minoria, 
arrastada pelo r.esejo de vencer e derrotar o governo nas 
urnas, se reuna áquelles que qu.erem destruir as tradições 
de liberalismo de nossa terra. 

A minor1a, evidentemente, ha de recuar desse proposito, 
porque, se não o fizer; se divorciará do ·Paiz e será apon .. 
tada em todos os quadrantes da nacionalidade. não como a 

·minoria constructora que se annuncia, mas como_· a minor~a 
·demolidora, a minoria de processos a Staline e do sombr1o 
Calles mexicano. 

O SR; Act!Rcxo ToRRES- v. Ex. ente:p.de .qué a mlnorta 
niio é constructora porque não está de .braços cruzados'! 
Y. Ex_., então, acha que . a minoria . não tem o direi !.o de 

· pedir informac;;õe~ .ao Ministro da Guerra? 
O SR. OSW ÁLDO LIMA - Não, porque os regulamentos 

do Exercito não admittem ~IUe os militares vão discutír na 
praça publica, fardados. 

Õ SR.- DOMINGOS VELLAsco - V. Ex. ~stá desvirtuando 
inteiramente a questão . , ·· · 

0 SR; AaURCIO. TORAES- E' preciso -que o MlnJstro man .. 
de informacões á .Camarâ · sobre o dispositivo legal em qu-e 
se baseou para. determinar a. expulsão dess_es soldado9. 

O SR. OSWALDO LIMA- Pelo ardor da minoria, vê-se 
__ que seli desejo é ferir o illustre militar que dirige a pasta 
. da Guerra. · (Prótestos da. minoria.} . . . . . · . 
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o Sa. ACURCIO TORRES- uueremos viver em terra Uvre, 
meu collega. 

o SR. PEDRO CALMON - o orador, com as suas afflr· 
mações, tem sido infeliz em seu discurso. 

O Sa. BAPTISTA LuSARoo - E está querendo ver demais 
nas nossas intenções. -

O SR. OSWALDO LIMA- Não é possivel que a minoria 
se deixe arrastar por essas tendencias que visam, a cada 
momento, aliniquilar o Pafz. 

O SR. ARTRVR SANTos - V. Ex. estA defendendo quem 
não foi atacado. Ninguem visou o Ministro da Guerra. 

O SR. OSWALDO LIMA- Creio que falo claro a não 
ser que V. Ex. use língua differente daquella em que me 
exprzmo. 

O SR. AaTmm SANTos - V . Ex. é auetn está falando 
lingua differente. 

O SR. OSWALDO LIMA - Naque!Ie requerimento ha 
offensa, ha restricção á maneira por que deve agir o Minis
tro da Guerra. 

O SR. B.ARaos CASSAL - V. Ex. faia em nome da mato~ 
ria? 

O SR. OSWALDO LIMA - Falo em meu nome indivl~ 
dual e em nome das idéas conservadoras do Paiz. 

0 SR. PINHEIRO CHAGAS - V. Ex:. diz que fala em seu 
nome pessoal; logo, não represE:'nta a maioria. A minoria, 
entretanto, falou pela palavra do Deputo.do Domingos Vel
lasco, que collocou a questão exclusivamente no ponto de 
vista constitucional. V. Ex. está fazendo accusaeões infun~ 
dadas, levado pelo seu amor á defesa do Ministro da Guerra . 

O SR. OSWALDO LIMA - VV. EE:x:. estão recuando de 
sua aLtitude. 

O Sa. PEI>Ro CALMoN -E' pueril o que V. E:x:. affírma. 
0 SR. ABGUAR BASTOS - Aqui, não se trata de questão 

de maioria ou de minoria, mas, sim, de defender os interes~ 
ses constitucionaes. · 

O SR. OSWALDO LIMA- Já.mais vi coisa mais pueril, 
em minha vida de estudante, do que os assumptos histcricos, 
aquellas coisas que se aprendem só. de memoria, em que o 
raciocínio não fulgura e não intervém. E' este, evidente
mente, o ramo do saber em que as éreanças triumpham, 
em que os meninos como o illustre Deputado pela Bahia 
sobem á tribuna e deslumbram. 

O SR. PEDRo CALMoN - Agradecido pelo elogio ..• 
O SR. OSWALDO LIMA - Mas o assumpto ·que ver

samos, é de jurismo, em que a logica e · o raciocinio,traba~ 
.lbam mais que a memoria. Esse é rf assumpto em cuja dis-
cussão nos entretemos agora, rapidamente. · -

Entendo c é evidente que o acto do Sr . Ministro_ da 
Guerra não offende a Constituição, nem as nossas le1s e 
·representa a vontade do Governo. dentro dos moldes ~e o Sr. Deputado Octavio Mangabeira prégava daquella tri
buna, esperamos que o requerimento se.ia repellido pela Ca-
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mara, porqus o contrario seria estimular, dentro do Exercito 
a confusão que não desejamos, e desseminar no seio das for~ 
c~s arma.das os germens da d~so~ganização, do desrespeito á 
h!er~rqu1a, e da desordem ma1s 1rreparavel e anniquiladora. 
(Mtu.to bem.) 

O Sr. Ahguar Baatos (Pela ordem) -Sr. Presidente, pedi 
a. palavra para ratificar as opiniões favoraveis ao reque
rx~ento, ha pouco e:x:ternadas pelos nobres Deputados Do
mmgos Vellasco e Octavio da Silveira, os quaes, acompa
nhan~o bem o sentido do referido tequerimeut.o, emittiram 
conceitos que deslocam do terreno politico para o constitu
cional, a defesa dos cidadãos que poderes prepotentes pre
tendem afastar dos seus cargos. 

A ".Allianca Nuiona.I Libertadora" não é uma faecão sub
versiva. O Sr. .Ministro da Guerra, !ri.zando a exclusão dos 
sargentos, cabos e soldados que baviam assistido a uma re
união subversiva, não disse a verdade. Aquelle partido está 
regularmente instituído, tem funccionado nesta. capital em 
theatr()s cedidos pelas autoridades. Elle não é outra coisa 
senão uma conçentracão de idéas, com um rumo absoluta~ 
mente patriotico. Constitue uma frente unica, idealistica, in
spirada pelo civismo dos que o compõe. Não póde, por isso, 
ser accusado pelo Sr. Ministro da Guerra de subversivo; 
nem será possível S. E:x:. justificar a exclusão desses sar
gento!'i, cabos e soldados, sob a allegacão de que se tratava. de 
um comício perturbador da ordem publica. 

O Sa. Acui\CIO TORRJ!:s -E os sargentos têm direito de 
voto. · 

o SR. ABGUAR. BAsros - Perfeitamente. 
O Sr. Ministro da Guerra faltou á verdade; não enqua

drou o seu acto dentro da lei, e, desrespeitando direitos, e:x:
.cluiu das fileiras do Exercito esses sargentos, cabos e sol
dados. · · ·· . 

· O Sa. AcuRCio ToRRES - Os sargentos gozam de di
reltos pohticos, tanto que, no . Pará, existe um qus á Depu-
tado. · 

O SR. ·ABGUAR BASTOS- Acho, Sr . Presidente, que o 
requerimento é justo, honesto e deverá tar a.nd·amento, nesta 
Casa, para que, mais uma vez, fique assignalado qtB a Ca
mara cumpre, soberanamente,- seu dever. (Muito bem.) 

O Sr. Bias Fortes (Pela ordem) - Sr. Presidente, o de
bate que se vem travando em torno do requerimento offe
recido pelo mustre Deputado que, justi(icando-o, :)Ccupou· a 
attenção da Casa, força;..me, Sr. Presidente, a 'tir à lrlbUn<'l, 
porque fui nm dos seus . signatarios e represento, na Camara, 
um Estado ·do Brasil tradicionalmente conservador, isento 
de espírito ertremistá. · . · : · · 

· As palávras prOferidas pelo illustre Deputado ·por Per
nambuco, de combate ao requerimento ora em debate, foram 
qu8si que :a-gumentos ·endereçados ·á minoria parlamen~ ~r. 
S. E:x:., porém, se esquece de · que no programma :IP.sta flcou 
fil:ado. - . o qu~ . é do . proprio reg_ime :-:-- o esclarecimento de 
todOs os act_os praticad_o~ .,pelos agepte~ d!) ,p.oder. . . 

. . . . Ora, Sr. P.resid~n~, .n~o, é jus~. ~e s~. t:wt~~ ao_ ~o~P.r 
Le~isra~ivó ·_da -~epub\lc,a .·_· as,: lUf~m,~aÇõ;es de ·.-~~ ll:e~.esslta_ 
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para averiguar se () act.o do horir;ad_o ~Sr. Ministl'O da Guerra 
está dentro dos moldes da Con~tltUtÇao. ·· · · 

O mai~- Sr~ ·Prf'sidtlnte. é. querer envensnar, para, do 
envenenamento, tirar ·vantagens em favor da maioria e des
vantagens para a minoria. 

Fixámos a àirectriz - e temi>s de seguil-a - de que 
toda vez e em qualquer opportunidade · que tive.rm.os · de es
clarecer a conducta dos .magnatas da Republi~a Nov:a, ex. 
pondo a calva de cada um, quando violarem a lei ou pertur..: 
barem o regime, o faremos desassombradamente, offeuda a 
quem offender, co !loque mal a quem collocar. 

Ora, Sr'. Presidente, a solicitacão de informaçõM ao se
nhor Ministro da Guerra não vejo em que possa. susccpti. 
bilizar os bordado.s de S. Ex. Ao contrario, é ·~ma opportu
nidade que se lhe oUerece, no comeco do exel'cicio ua pasta 
da· Guerra, de. dizer á Nação que está. agindo com n just.iça 
e com a. lei e que, nessa conformidade, deve mere~e:- nossos 
applausos. . 

A minoria quer- saber, Sr. Presidente, se esses sargentos 
exclui dos infringiram . a disciplina militar, . por~~Ue. desde 
que a Constituição lhes outorgou o direito. de vo!o, ·desde que 
lh~s deu· cat;~acida<le de· serem -eli!itos Deputad1}s, elles ·tt>m, 
positivamente. nó · exercicto do direito de cidadania, a fa
culdade de praticar a propaganda po1itiea, uma vez que esta 
não prejudique óu perturbe a disciplina dos quart·~i:;. · 

. Devemos, portanto, como homens li~s ' P., ·.Mima de 
tudo, er-mo um Poder que se quer impór á opinião ·nacií:rna.l; 
approvar o req_uer~e11to, para Atue :o Sr •. Ministro da 
Guerra esclareça de que lado está a razão. Se estiver com 
S. Ex:.. fique o .illustre representante de Pern<lmhuco certo 
de que a minoria da Camara- só lhe dará á.pplimsns ~ o ·esti
mulará. nesse· caminho patriotico que todos desejamos trilhar. 
(Palnuu na1 ga!_erlas. } 

o· Sr. B~os Cassai (Pela ordem) -Sr. Presidente, sisna
ta.rio do rt;lquerimento que provocou tão vivo e apaixonado 
debate, julgo absoluta~ente :ést.r;o:nhavet que u~ dos mem
bros da ma.iona désta Casa seja' o prim-eiro a vir com ar
gumentação subrepticia contra dispositivos de lei, advoga-.· 
dos. pela propJ:ia. maioria, , na Constituinte, tal: ,como· o que 
3Ssegurou o: livre exe-rcicio dos {fireitos politíoos aos aar
g-entQs. 

l>eante disso',' não vejo como se venba protestar e dizer 
que o actó do Sr. Ministro da. Guerra vale 1>0r uina medida 
disCiplinar; E' àindi esquésito que, toda vez . que 6e àiscu
tapt os iritere.s;ges · t!Jora.es -do. Ex:-erciio Brasileiro, só se p~o
mn·e eolloear a questão quanto áqlielles que se acham' in
vestidos dos altos ·postos; ·e .nã9~ lambem; -relativamente aos · 
qtie 'têm ftine-cões, · bomô · ó~ sargentos. . · . · 
.. • õ &t. 'Ibs~~ JUNio~ '.:._ Tive o prazér de · levar á Ás.,. 
ser:$léa . L~gi_;,;;Jativa. do . Estado,. do Amazonas um .sargento do 
Ex~rpito~ · · · · . · 

· O SR~·BARROS "OA~Ar.---Não me refiro a V. Ex .• mas 
ao criterid: que .se~ .está tendo _"nesta ~a. · · 

,; ·&·SR. RmE.mo JUNro&-·::.:.;:Elevei-ó. á. situaeão de-· ·Dépu"' 
lado, sem ser, -~opero; p·eto"ifotéiro dg in"disbij>tina: .... 
·;_ •. , ... ó- .SEi. ·B!Rlfus~ ~-_2' D~~~~~dis~.o: '&<-Presiden~e •.. 

·parece:me qtie iiãlf :ter'itljoios melindres de S. ·Ex. o· senbor·· 
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Ministro da Guerra, quando lhe pcdim~ informações sobre 
um acto ~Eu, que a minoria julga arbitraria. · 

9 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou ~ubmet
tel' a votos, o seguinte 

nEQUER!MBNTO 

Sr. Presuiente. 

TGndo $ido promulgada, hontE>m, a Couslituicã.o do Es
tado do Amazonas, - eonfo1·me communicacão telegraphica 
que recebi do Exmo. Sr. Governador Alvaro Maia, de 
cUjo orojecto tenho a honra de orferecer um exemplar á 
Camara, e está a este annexado, reQueiro aue se lance · cas 
al'tas -dos n~ssos trabalhoo, de hoj~. um voto de regozijo Plll' 
esse motivo, e, ainda. aue se euviE>m ao Governador do E!õ
tado e ao Pr('sidenle da sua Assembléa Legislativa, telegram
mas de congratulações, por esse ·auspici()SO acontecimento. · 

Sala dr.s Sessões; 3 de . Junho ,de ..i9E.5. - .Ribeiro Ju
nior. 

approvado. 

. . O Sr. Presiden~e - Está · finda a hora destinada ao Ex
pediente. 

Vae-se. passar á Ordem do dia. (Pausa.) 

6 . 

Euvaldo Lodi, Agenor Rabello, Generos o Ponce, Edmar 
Carvalho, Claro de Godoy, Ribeiro Junior, Mar io Chermont, 
Deodoro de Mendonça, Abguar .. Bastos, Fenelon Perd igão, 
Agostinho Monteiro,· Car los Reis, ·Agenor Monté, Íl~go 
Napoleão, Pires de Gayoso, Democrito Rocha, Humberto · 
Andrade, Figueiredo Rodrigues, Martins . Yeras, Alberto Roselli 
Gratuliano Brito, HerecLiano Zenaide, Botto de Menezes, Odon · 
Bezel'~a. João Cleophas, 05or io Borba,. Adolpbo Celso, Mario 
Domingues, Domingos Vieira, Alde Sampaio, Teixeira Leite, 
H~_mhe:rto Moux:a, Seve.rino Mariz, Emilio , de Maya, Mello 
Machado; 'Valente de Lima, Deodato Maia; Melchised~ Monte, 
Amando Fontes, Manoel Novaes, Clemente Mariani, Peolro 
Lago, Luiz. Vianna Filho, · João Mangabeira, Ar lindo Leoni, 
Magalhães Net to,:· Francisco: Rocha, Octavio Mangabeira, 
Wanderley Pinho, Pedro- Calmon, Arthur Neiva, Raphael 
Cincorá, Edgard Sanches; ·Attila Amaral, Homero Pires, 
Ubaldo Ramalhete, Nogueira Penido, Julio de Novaes, 
Henrique Lagé, Salles Filhó,' Sampaio Corrêa; João Guima!'ães 
Raul Fernandes, Levi Carneiro, Eduardo Duvivier, Bento Costa, 
Cesar Tinoeo, _.o\lipio Cost.allat, Lontra Costa, Nilo Alva·renga, 
Carlos Luz, Martins Soares, Augusto Viegas, João Beraldo, 
Polyc.arpo' Viotti; .Daniel de Garmho, '-Cbri<}Üano -Macliado. 
Vieira Marques, Delphim Moreira, Paulo Nogueira, Waldemar 
Ferreira,- Oscar·· Stevenson·, C:trloi.a de Queiroz, 'Cardoso de. 
M'ell~ · Netto, .Cincinato ·Braga; Bias· Bueno, Hyppolito ·da Rego, 
~liz .Ribas; Justo dê Moraes;· Miramla Júnior,- Jairo Franco; 
Dóm'i'ngos :Ve'lla:sco; ' Côrrêa: da · Costa, :Plínio .TOUI'inho, : José 
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Muller, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, Baptista Lu\Sar
do, Annes Dias, Victor Russoma.no, Raul Bittencourt, Ascanio 
Tubino, Dario Crespo, Aniz Brada, Eurico Ribeiro, Abel dos 
Santos, Pedro Jorge, Abilio de Assis, Antonio Carvalha1, 
Arthur da Rocha, Adalberto Camargo, Alberto Surek, Da
mas Ortiz, Martinho Prado, Alberto Alvares, Gastão de Brito, 
Vicente Galliez, Leoncio Araujo, França Filho, Arlíndo Pinto, 
Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Baeta Neves, Sylvio Leitão, 
Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes Paiva, Bal.'reto Pinto, 
Thompson Flores (128). 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Café Filho, Lino Machado, Waldemar Falcão, Plinio 
Pompeu, Fernandes Tavora, Olavo Oliveira, José de Borba, 
.Tehovah Motta, Samuel Duarte, Barbosa. Lima Sobrinho, Mot
ta Lima, Orlando Araujo, Sampaio Costa, Izidro de Vas
coMellos, Lauro Passos, Prisco Pa.raiso, Pinto Dantas, Ar
nold Silva, Jair Tovar, Francisco Gonçalves, Cardillo Filho, 
Arthur Bernardes, Pedro Aleixo, Washington Pires, Juscelino 
Kubitschek, Furtado de Menezes, José Alkmim, João Penido, 
Simão da Cunha, Rezenà'~ Tostes, João Henrique, J'acques 
Montandon, .o\breu Bodré, Santos Filho, Moraes Andrade, Ver
gueiro Cesar, Gama Cerqueira, Joaquim Sampaio Vídal, Jorge 
Guedes, Roberto Moreira, Meira Junior, Aureliano Leif!e, Ho
raoio La!er, Fabio Aranha, José Cassio, Trigo de Loureiro, 
Arthur Jorge, Rupp Junior, Pedro Vergara, João Neves, Se
bastião Domingues, Martins e Silva, Chrysostomo de Oliveira, 
Vieira Macedo, Oliveira Coutinho, Paulo As.:umpção, Roberto 
Simonsen, Gastão Vidígal, Moacyr Barbosa (59). 

11 

ORDEM DO DIA 

O Sr. PrMidente - A lista de preseoça accusa o com· 
parecimento de 223 Srs. Deputados. 

Peço aos Srs. Deputados o obsequio de ooouparem seus 
Jogares. 

Ve.e-se proceder a votaoão da mataria constante da 
ordem do dia e da que se acha sobre a mesa. . 

Vão ser considerados objectos de deliberação dois nro-
jeetos. -

São successivamente, lidos e considerados 
objectos de deliberação os seguintes 

PRO.Tl!:CTOS 

N. 5i - 1935, (i&. Legislatura) 

Estabelece pz-ovíàencia.s para a colonização no Paiz 

(Agricultura i2, Justiea 55 e Educação 28, de 1935) 

Art~ i.0 Para promover a .coloniZ'ação de certas zonas 
do J?aiz, quando a ímmigr.ação fôr ínsufficiente, ou não exista,. 
ê permittido o contracto de agricultores estrangeiros, por 
compe.uhías ou particulares, para trabalharem dlll'ante eilK'O · 
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nnnos, findos os quaes regressarão ás suas terras, a menos que 
obtenham naturalização _e se tornem brasileiros. -

Paragrapho uníco. Como· assistencia mental, durante os 
dois primeiros annos de permanencia, ser-lhes-á ministrado 
o ensino da língua nacional, da geographia e Historia do Bra
sil, e facilitada a interferencia de missionarios christãos. 

Art. 2.° Compete ao Mnisterio do Trabalho regulamentar 
os direitos que, porventura, asssistam .aos trabalhadores, .Para 
a bOa e fiel execução dos contractos; revogadas as disposiçõ85 
em contrario. 

·sa.ta das Sessões, 3 de Junh() de i935. - AcyLino de 
Leão. 

N. il2 - 1935 ( fa Legislatura) 

Autorizar o Poder E:r:ecutivo a regulamentar a e:cercicio da 
proficsão de corretor de fundos 

(L. Social i9, Justiça 54, e Finanças 85, de 1935) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 O Poder Executivo, de accordo com o dispositivo 
do art. 121, letra i, Capítulo IV da Constiluicão da Republicn, 
1 egulamentará, por intermedio do Minis teria do Trabalho, 

· Industria e Commercio, o exercício da profissão de corretor 
de seguros, de modo a cerear das necessarias garantias, tanto 
a mesma profissão, quanto os contractos que os corretores 
promoverem entre as empresas seguradoras e o publico. 

Paragrapho uníco. Para isso, o Regulamento entre a9 
demais disposições convenientes: 

a) permittirá a creação, no territorio nacional. de quantas 
juntas syndi~.aes de seguros se fizerem mistél', firmando as 
1 ~spectivas attribuições, e o modo de serem eilas constitui das; 

b) estabelecerá as regras dentro das quaes hrá o Mini;;
terio do Trabalho, Industria e Commercio as nomeações do~ 
corretores. bem como dos seus adjuntos e prepostos, medi.ants 
prévia habilitação, feita documentadamente, perante as juntas 
syndicaes, e ainda os casos em que possam ser os mesmos 
exonerados ou suspensos; 

c} firmará as attribuições dos corretores, adjuntos e pre
postos, e estipulará tanto a fiança a ser prestada pelos corr3-
tores, quanto os emolumentos que tiverem uns e outros a 
pagar pelo titulo de nomeação, os quaes serão destinados ás 
despesas das juntas syndicaes; · 

dl fixará a fiança dos corretoras, o modo pelo qual enes 
a prestarão, e o estipend!o que lhes deve caber; 

e) creará um se11o fixo, especial, denominado "S~llo de 
Previdencia ", que será apposto aos contractos de seguros, r e.:. 
formas, renovc.cões e prorogações dos mesmos, os quaes terão 
a sua cobrança fiscalizada e serão inutilizados pelos corre-
tores. · · · 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 
Saia das Sessões, 29 de Maio de i 93 5. - Francisco de 

Moura. -Eurico Ribeiro. - Aniz Badra. - Süva Coata. -
Francisco di Fiori. - losé João do Patrocinio.· ....;.... Antonio 

C. D. - VOLUME IV - i935. 1:0 . 
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Carvalhal. - Arthur Rocha. -Abel dos Santos.- Erman
do Gomes. -:Martins e Süva.- Edmar CarvalhO.- Atilio 

. A~sis. - Damas Ortiz. - Ricardino Prado. 

Justificação 

O corretor de seguros constitue um dos factores mais 
importante da vida moderna, tendo no entretanto, uma exis
tencia mais que precaria, em contraposição com a grande 
importancia sooi'll e economic~ de suas funccões. 

Um meio como o nosso, o corretor de seguros é sempre 
um propagandista permanente das instituições de previden
cia :tcauteladora da segurança, da tranquilidade e dos bens 
particulares, que constituem a J"iqueza do Estado, contribuindo 
larga e decisivamente para o amparo das familias e da fo.:-
tuna publir.a e de cujos interesses, conforto e bem estar são, 
por dever de- o! fi cio, defensores constantes infat1gaveis. 

Desempenhando, no seio da sociedade, esse papel tão im
portante quão apparentemente obscuro e m(ldesto, os corre
tores de- seguros não têm garantias de especíe alguma e sua 
remuneração consiste exclusivamente na commissão que !hes 
é abonada, cuj0 direito depende exc-lusivamente do arbitrio 
das emprezas seguradoras. 

E' facto commum, na vida dos corretores, perderem !la!! 
renovações dos seguros, a commissão que de direito lhes. 
cabem por terem sido inicialmente os factores decisivos da 
realização da operação, catbechisando e convencendo a parte 
a effectuar o ·seguro para garantirem a existencia dos seus 
bens. Realizado o seguro, a regra geral é considerarem a!l 
empresas o cliente como seu, excluindo o corretor das reno
vações do mesmo, quando a sua accão é igualmente imu~
pensavel .. 

Na concurrencia intensa que fazem entre si, as empresas 
segur:J.doras desrespeitando as leis, decretos ns. 5. 470, de 6 
de Junho de 1.928 e 24.637, de fO de Julho de 1934 e seu 
regulamento e instrucr;ões, servem-se. fr4?quentemente. como 
propaganda, da importancia da commisr;ão que, em cada oPe
ração de seguro, deveria caber ao corretor que inicialmente 
angariou o negocio, offerecendo tal importancia ora ao se
gurado, ora a qualquer pessôa extranha á. classe dos corri...., 
tores, que mediante circumstancias especiaes, intimas e par
ticulares, muitas vezes não licitas, possam iru1uir no animo 
do segurado, anm de ·C[Ue o mesmo dê a prêferencia á de
terminada empresa. 

Na actividade da industria de seguros, o mais difficil é 
cbegar-se á conclusão de convencer uma pessôa a effectuar 
sua primeira opéracão de seguro, o que demanda de tempo 
e persistencia, não sendo menos difficil fa.ze1-o disposto a 
renovar a op.eração que lbe assegura a tranquilidade e ga
rantia· de seus bens. empregando para isso todos os meios de 
que dispõe um profissional. 

O desenvolvimento do seguro em nosso Paíz, como me
dida de previdencia, é obra exclusiva da propaganda do cor
retor profissional, e nada mais justo e legal, mais humano t
raeional do que. a. regulamentação da profissão de corretor 
de seguro nos termos·do crue dispõem os arts. t15 e 1.2i, com 
seus paragraphos e slineas da ConstituiçãoFederal. 
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Ha a considerar ainda um factor de grante importancia: 
Não attinge a um por cento o numero dos segurados qua 

tomam conhecimento das clausulas da proposta que assignam 
para realização dos seguros nem das apolices que recebem. 
O segurado faz o negocio com o corretor, louvando-se nas 
palavras dl:' um profissional, confiando nas suas promessas 
para realização de um negocio que satisfaca as suas finali
dades. Quando, porém, occorre um sinistro, e a empresa se
guradora é chamada a cumprir os onus do contracto, o cor
retor é posto de lado, não pode intervir, não tem e nP.m as 
empresas lhe reconhecem autoridade que o habilite a de
fender a sua idoneidade profissional, não raro prejudicada 
pelas interpretações, á ultima hora dadas, ás condições e de
clarações constantes da proposta por si redigida e assignada. 

O corretor de seguros não tem fé 'PUblica official e essa 
lacuna, prejudicando extraordinariamente a classe e ao fisco, 
com a falta de pagamento dos respectivos impostos, acarretr.. 
aos interessados prejuízos avultadissimos provocando um sem 
numero de questões judiciae-s que se têm arrastado pelos 
tribunaes. Como intermediarias da realização dos seguros, ~ 
corretores devem estar officialmente ligados a todos os at!LO!-> 
decorrentes do mesmo seguro. 

A maioria das nações civilizadas, tem dedicado a sua pre
ciosa attencão ao assumpto, em real beneficio para o publico 
e para as empresas seguradoras que ao em vez dt" ficarem 
sujeitas á ignorancia ou ás espertezas de um intermediaria 
sem escrupulos e sem responsabilidades, dirigir-se-á com se
gurança a uma pessôa cuja idoneidade é presumida e cuja 
responsabilidade é definida por lei, passando as empresas se
guradoras a receber os negocio"s de mãos de profissionaes te
ehnicos, conhecedores do assumpto e responsaveis pelos seus 
netos; o Estado terfl assim prestado a assistencia que ao pu
blico é devida. 

Sendo assim, justo é esperar-se que a Camara l.'nlre no 
estudo cuidadoso e imprescindível do projecto ora proposto, 
afim de que seja cumprida a Constituição num dos seus mais 
bellos preceitos. 

Sala das Sessões, 29 de Maio de i 935. - Francisco de 
Moura. 

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos tres redacções 
fínaes, já. publicaàas. 

Sã<l approvadas as redaccões dos seguintes projectos: 
N. 4-í, de 1935, (n. 215, de 1935,) que revigora o credito 

especial de 507:953$600, aberto pelo decreto n. 24.317, de 
f de Junho de 1934, destinado a attender ás despesas com os 
serviço.s de ampliacã<~ da U sína Aeary; -

N. 45, d-e 1935, (n. 279,' de 1935,) que manda que os 
sargentos das Policias Militares e do Corpo de Bombeiros, 
com mais de 25 annos de s·erviço, quando reformados, sejam 
n<J posto de 2° tenente; -

N. 46, de 1935, (n. 278, de 1935,} que autoriza a abrir, 
pelo Ministerio da Víacão, o credito supplementar de 
1:0. 000; 000$000, para liquidar: os compromissos já. assumidos 

·e e.onservacão das ~stradas de rodagem no Paraná, a cargo 
dD 5G Batalhão de Engenharia·. 
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O Sr. Presidente - Os projectos vão á saneção . 
Tenho sobre a Mesa e vou submetter a votos o. seguinte 

. REQUEIUMENTO 

Requeiro dispensa de impressão da redacção final 
n. 29-A, de :1935, :1a. legislatura, afim de ser immediatamerite 
votada. · · 

Sala das Sessões, 3 de Junho de f935. - Lemg?'Uber 
Fil}?IJ. 

Approvado. 

E' lida e, sem observações, approvada a 
seguinte 

REOACÇÃO 

N. 29-A - !935 
(f& legislatura) 

Redacção final do prpjecto n. 29, de 1.935, que estabelece 
noffllas para o provimento dos o(ficiO$ de tabelliãe1 de 
notas. · 

(Just. 38, :f935) 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. i.O Os officios de tabelliães de notas no Districto 

Federal serão providos, alternativamente, por Cidadão de 
reconhecido saber e competencia, e por bacharel ou doutor 
em direito com dois annos de pratica forense, de livrs ·no
meação do Governo; .e por escrevente juramentado de car
torio de notas, com mais de dez annos de serviço no Distri
cto Federal, escolhido de uma lista triplice organizada pelo 
Conselho Disciplinar. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Commissãc., i de Junho de :1935. - Valente de 

Lima, Presidente. - Corrêa aa. Costa. -Heitor Maia. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á sancção. 
Tenho sobre a mesa, e vou subinetter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos preferencia para a immediata votação do 
projecl<J n~ 224-A~ de 19~5, const;mte da Ord!lm do dia .. 

Sala. das Sessões, 3 de Junho de :1935. - Nogúef.rà. P~
nido ." :..:_E.· Ba:t'1"eto Pinto. - SaUe~ Fi!ho. -Julio NovaeJ 
-Henrique Lage . ..:..._Amaral Peixoto Júnior. """""" CaT.deira de 
Alvarenya. - Candiàq Pessôa .. - Demetrio Xa:vier , 

Approvado. , 

O Sr. Presidente - Em obedif~ncia á .deliberação· da Ca-
mara, vou supmetter a votos o pr_ojecto. · · · · 

·, · Votação do projecto n, 224-A, de 1935, fiza.n..dô 
a data para a terminação do mandato do Pre
feito do Dístricto Fede-r.àl; com parer.er favoravel 
da Commissáo de lustiç'a ~2· discussão). 
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Approvados, successivamente, os seguintes ar
tigos do 

PROJ'ECTO 

N. 224-A- f935 

Art. t.• O mandato do primeiro Prl'feito do Districto 
Federal, terminará em 20 ge Janeiro de 1939. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrarit~, 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discussão. 

O Sr. Nogueira PeDido (Pela ordem) requer e obtem dis
pensa de interstício para o projecto n. 224-A, de 1935, fi
gurar na Ordem do dia da sessão seguinte.. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submet
ter a votos c seguinte. 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

Requeiro urgen~ia para a immediata discussão e votação 
do parecer n. 1, de 1935, (1& ll'gislatura). 

Sala das Sessões, 3 de Junho de 1935 . "'-- Pereira Lira. 
Approvado. 

O Sr. Presidente - Em ohediencia á deliberação da Ca
mara, submettc á immediata discussão e votação o pareoer, 

Discussão unica do parecer n . 1. de 1935 (f:!. 
legislatura), concedendG licença aos Srs. Depu
tados Abelardo Vergue-ira Cesar ~ Lauro Passos, 
para desempenharem missão diplomatica no es
tranieiro, bem como aos Srs . Deputado~ Antonio 
Chrysosto::n~ de Oliveira, Altamirando fteCIUião e 
Pedrc.. verga!'a_ para se ausentsrem d(; Paiz (em 
virtude. de urgencla) • 

O Sr. Presidente - Não estando aiutta publicado, vae ser 
lid~ o parecer. 

O Sr. Agenor Rahello (!:'" Secretario, servináo de f•) 
procede ã leitura do seguinte 

PARECER 

N. i- f935 
(ia legislatura) 

Concede licença aós Srs. Deputados Abelardo Vergueiro Ce· 
sar e Lauro PG.$sOs para desempenharem missão diplO'
matica no estrangeiro, bem como aos Srs. Deputados .An
tônio Chrisostomo de Oliveira. Attamiratúlo Requião e 
Pedro Vergara para sé aúsentarem do P.:J.ú. 

(Com. Executiva 2, 3 e 5, de 1935 - fB. leg.J 

A C(n:ilmissão Executiva é à e pareci!r : 
1o, que se conceda licença aos Deputados Abel_ardo yeE

gueiro Gesar e Lauro Passos para desempenharem m1ssao 
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diplornatica no estrangeiro, r.os termos dos seus requeri
mentos; 

2°. que se conceda licenca ao Deputado Antonio Chri
sostomo de Olíveira para ausentar-se do Paiz pelo prazo d6 
tres mezes e parllcipar da f9il. Conferencia Internacional do 
Trabalho, a realizar-se em Genebra. no corrente mez. cem-
forme solicitou; · 

3°, que se conceda licenca aos Deputados Altamirando 
Requião e Pedro Vergara para se ausentarem do Paiz, por 
30 dias, de accordo com o que requereram. 

Sala das Sessões, 2i de Maio de i935. - Arruda Camara. 
-Pereira Lira. - Agenor F. Rabello. -Manoel Caldeira 
de Alvarenga. 

O Sr. Presidente - Está em discussão o parecer . 
(Pausa.) 

:Não havendo quem queira usar da palavra, vou decla
rar encerrada a d1scussão. (Pausa.) 

Está encerrada. Vou submettel-o a votos. 
Approvado o parecer n. i, de 1935 (ia legis

latura). 
O Sr. Sampaio Corrêa (Pela ordem) requer e obtem dís- · 

pensa de impressão da redaccão final do proj ecto n. 47, de 
1935 (ia legislatura), afim de ser immediatamente votada. 

E' lida e, sem observações approvada a se
guinte 

REDACÇ.:\0 

N. !j7 - 1935 

(1a. LEGISLATURA) 

Redacção final do projecto n. 163-A, de 1935, que autoriza 
a abertura do credito especial de 1 f :577$418, para cc
correr· ao pagamento de vencimentos a que têm direita 
{uncciona.rios da Secretaria da Cama.ra dos Deputados no 
exercicio de 1934 . 

(Finanças e Orçamento, i 26 - 1935) 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. 1.° Fica o Pod er Executivo autorizado a abrir, 

pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito 
especial de onze contos quinhentos e setenta e sete mil e 
quatrocentos e dezoito réis ( i1 :577$418), para pagamento 
de differenca de vencimentos a que têm direito funcciona
rifls da Secretaria da Camara dos Deputados, em virtude de 
promoções regulamentares, verificadas no exercicio de 1934, 
de 23 de Agosto e 2 de Outubro a 31 de Dezembro, de ac
côrdo com a tabella abaixo : 
Tacbygraplio Revisor - \Valter Godinho .. . . . 
1. 0 Tachygrapho - Issac Brown . .. ........ . . 
2° 'rachygrapho -'- Oswalà·o Soares de Souza .. 
2° Tachygrapho - Saio Brand . ..... ..... . . .._. 
2° Tachygrapho ~ Guilherme de Sá · Vinhaes 
f'l Tachygrapho- Milton Godinho ......... .. 
S0 Official - Maria Mercedes Lopes de Souza 

Total , . . . . . · ; . ... . ,. ; . .. . .. , .. : . . . 

1 :7.16$129 
2:145$161 
2:077$419 
1:483$871 
2:077$419 
1 :483$871 

593$548 

11:577$41.8 
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Art. 2.0 Para. occorrer ao pagamento referido no artigo 
anterior, fica autorizado igualmente o Poder Executivo a 
realizar as necessarias operações de credito. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Commissão, 1 de Junho de 1935. - Valente de 

Lima, Presidente - Co-rrêa da Costa. - Heitor Maia. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á sancção. 
Passa-se á votação da materia. constante da Ordem dO 

(iia. 
12 

Eleição da Commissiio de lnquerito para pes
qttisav as condições de vida do trabalhado,- urbano 
e agricola-. 

O Sr. Presidente - V a e-se j)roceder á eleü;.ão da Com
missão. 

Vae-se proceder á chamada. 

O Sr. Agenor Rallello (2G Secretario, servindo de f•) 
procede á chamada dos Srs. Deputados. 

Responderam á chamada os Srs. : 

Ribeiro Junior, Mario Cbermont, Deodoro de Mendonc-a, 
Acylino de Leão, Abguar Bastos, Fenelt~n Perdigão, José 
Pingarilho, Agostinho Monteiro, Clementino Lisboa, Genaro 
Ponte, Magalhães de Almei-da, Henrique Couto, Carlos Reis, 
Eliezer :Moreira, Godofredo Vianna; Agenor Monte, Hugo 
Napo-leão, Adelmar Rocha, Pires Gayoso, Freire de Andra
àe, Democrito Rocha, Pedro Firmeza, I:Iumberto Andrade, 
Monte Arraes,. Martins V eras, José Augusto, Gratuliano Brilo, 
F-ereira Lyra, José. Gomes, Mathias Freire, Herecliano Ze~ 
naid.e, Botio de Menezes, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Souza 
Leão, Jo·ão Cleophas, Rego Barros, Osorio Borba, Arnaldo 
Bastos, Adolpho Celso, Antonio de Góes, Mario Domingues,. 
Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Alde Sam
paio, Teixeira Leite, Oswaldo Lima, :aumberLo Moura, Si
mões Barbosa, Emilio de Maya, Valente de Lima, Deodato 
Maia, Melch.isedec Monte, Amando Fontes, Altamirando Re
quião, Manoel Novaes, Clemente Mariani, Pedro Lago, Luiz 
Viarina Filh-O, J .. J. Seabra, João Mangabeira, Alfreil.o .Masca
renhas, Arlindo Leoni, :MagaUiães Netto, Francisco- Rocha; Oc
tavio Mangabeira, Lecinéio Galrão," Raphael Cincorá, Edgard 
Sa-nehes, Attila ·Amaral; Homero Pires, Uhaldo Ramalhete, 
Càldeira. de ANa.rerigà, · N(lgueira Penido, Henrique Dods
worth, Am·a·r·al Peixotà; Julio de· Novaes, · Candido Pessoa, 
H~nrique · Lage, Salles Filho; Sampá.io "Corrêa, João . Gui
mà~ães, Raul" ·Fernandés, Levi ·carneiro, Eduardo Duvivier, 
B~nto Costa, ·Agenot' Rabello, Hermete Silva, Acurcio Torres, 
-Cesar Tinoco; Ali-pio Costallat, Prado Kelly, Lontra .Costa, Ni
lo Alvarenga, "Lemgrubel." Filho, Band-eira Vaughan, Carlos 
Luz, Noraldino Lima; Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins 
Soares, Clemente Medrado, José· Braz, Levindo Coelho, Theo
domiro Santiago; Adeho ·Maciel, Augusto Viegas, João Beral
do; Daniel· Qa-rvalho; -carneiro· de· Rezende; Dario de Almeida, · 
Vi-eira MaTqu:es; ·Negrão · de· L-ima,- Celso ·~!achado, José Ber:... 
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nardino, Matta Machado, Anthero Botelho, Delphim Morei
ra, Paulo Nogueira, Pereira Lima, Theotonio Monteiro d~ 
Barros, Waldemar F-el"!'eira, Oscar Stevenson, Carlota de 
Queiroz, Cardoso de Mello Netto, Castro Prado, Laerte S~
tubal, Bias Bueno, Alves Palma, Hyppolito do Rego, Feiix 
Ribas, Gomes Ferraz, Justo de Moraes, Miranda Junior, 
Jaim Franco, Domingos Vellasco, Laudelino Gomes, Vicen
te Miguel, Claro Godoy, Corrêa da Costa, Plinio Tourinho, Ar
thur Santos, OctaviCl' da Silveira, Paula Soares, Lauro Lo
pes, Francisco Pereira, José Mu11er, Abelardo Luz, Diniz 
Junior, Dorval Melchíades, Carlos Gomes de Oliveira, Ba
ptista Lusardo, Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Dema
trio Xavier, Annes Dias, João Simplicio, Frederico Wolfen
buttel, Victor Russomano, Ascanio Tubino, Barros Cassai, 
Dario Crespo, Fanfa Ribas, Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Er
mano Gomes, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Francisco di Fio
ri, Abilio de Assis, Antonio Carvalhal, Arthur da Rocha, 
Silva Costa, Adalberto Camargo, Alberto Surek, Damas Or
tiz, Edmar Carvalho, Martinho Prado, Ferreira Lim?-, Ri
card<> Machado, Alberto Alvares, Lima. Teixeira, Pedro Ra
che, Vi<:lente Galliez, Leoncio Araujo, Franca Filho, Arlindo 
Pinto, CardÓSo Ayres, Ví~enle Gouveia, Baeta Neves, Sylvio 
Leitão, Salgado Filho, Paulo Marti~s, Moraes Paiva, Barreto 
Pinto, Thompson Flores. 

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 201 senhore;; 
Deputados. 

Vae-se proceder á contagem das cedulas. 

Procede-se á contagem das cedulas e a apu!'ação 

São apuradas 201 cedulas, que dão o seguinte !'e
i::Ultado; 

João :Mangabeira . . . • ~ ...............•...... - .• 
Eduardo Duvivier. . . . ....................... . 
Jairo Franco. . . . ............................ . 
Eurico Ribeiro . . ............................ . 
Lima Teixeira . . . . ........•...............•.. 
Oswaldo Lima . . . . ..•...........•..•..••..... 
José Augusto . . . . .•......................... 
Arlindo Pinto. . . . ...............•............ 
Victor Russomano. . . . ..................•.... 
João Ferreira Lim·a . • ...•...............••..•. 
Ani:i; Bá.dra. .· ....................... · ..•.....• 
Matta Machado . . . . .................•........ 
Actircio Torres . . . . . . . . • . . . ......•...•..•.•.. 
Clemente · Medrado . . . . ....................•.•. 
Leoncio Araujo. • . • •........................ 
Alberto Coutinho. . . . ........................ . 
Franeiscô di Fiori . . . . .......•........•.....• 
Mai-ió Domingues . . . .. ...................... . 
Abel deis ·Santos. . ............................ . 
Magalhães Nett.o . . . . ........................ . 
Alipio Costallat. . . . .... : ...................... . 
Adolpho .Celso . • . . .. : ........•....•........•• 
Edgard S.anehes . • ............................ . 
Ne~ão Lima ............................... . 
l'lartins V eras. .. . . . ...•••.......•.•••••.••.•• 

f95 
t94 
19-í 
i:14 
i9i 
i93 
i93 
i92 
192 
!91 
191 

2 
1 
1 
1 
1 
i 
-J. 
i 
! 
1 
i .. 
' i 
{ 
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Motta Lima ... 
Amando Fontes. 
Deodato Maia . 
Plinio Tourinho . 
Francisco Moura . 

-153-

...... ~ • : ' ••• + .... - ... ~ •••••• ' •••• 

• ~ ~ .......... + ............... o ••••• 

• - ••••• ~ • o •••••••••••••••••• .. ·- ............................ . 
Em branco dois votos. 
Em branco, seis cedula~. 

! 
f 
f 
f 
f. 

O Sr. Presidente - Proclamo membros da Commissão de 
lnquerito para pesquisar a;; condicões de vida do trabalha
dor urbano e agricola, os Srs.: 

João Mangabeira, Eduardo Divivier, Js.iro Franco, Eu
rico Ribeiro, Lima Teixeira, Oswaido Lima, José Augusto, 
Arlindo Pinto, Victor Russomano, Ferreir-a Lima e Aniz 
Badra. 

Designo membros da Commissão de Codigo das Aguas O'l 
Srs.: 

.. João Beraldo, Nilo Alvarenga, Barros Penteada, Daniel 
de Carvalho, Sampaio Corrêa, Jorge Guede!>, Roberto Simon
sen, Antonio de Góes, AmandO" 'Fontes, P9.ula Soares e Ge
naro Pontes. 

13 

Votação do projecto n. 33, áe !935 {f8 oo
uislatura), determinando que os pedidos de aber
tura ae cred.itos seiam encaminhados ao Poder 
Legislativo, por exclusivo i11termedio do Mi
nisterio da Faunda (38 disctL3sâo). 

O Sr. Presidente - Vou su.bmetter a votos o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a votaçao) 
Sr. Presidente, o projecto n. 33 determina que todos os pe
didos de abertura de credito sejam encaminhados ao Poder 
Legislativo por exclusivo intermedio do Ministro da Fa-
zenda. .: 

Este projecto foi assim justificado: 

"Da providencia determinada pelo projecto, e o.e 
enunciado tão simples, decorr-em, todavia, as mais im· 
portantes consequencias, de ordem administrativa. E' 
indispensavel e urgente que todas as iniciativas em 
materia de despesa fiquem; direétamente, sob a respon
sabilidade do Ministerio da Fazenda, que; pela natu
reza das suas funccões, não p6de continuar alheio ao 
proprio expediente, segundo o qual é facultado aos 
demais Ministerios suggerirem a aggravacão de des
pesas. 

O projecto nada mais faz, nesse sentido, do 'que 
regularizar o curso normal do pedido de abertura de 
credito, fixando attribuições que deve ser da alçada 
exclusiva do Ministerio d3 Fazenda, e facilitando, por 
outro lado es<::larecimentos indispensaveís ao estudo 
parlamentar d:.s mesmas. 
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E ' . opportuno realçar causas do erro em que se 
tem incorrido, facilitando. o accrescimo, sem limites, 
dos gastos e:dra-orcamentarios. 

Dentre as principaes, deve se ter eni conta e ci-:-
cums.tancia de ser licito aos differentes Ministerios 
dirigirem-se ao Poder Legislativo, á revelia. do da 
Fazenda, para solicitar recursos não previstos no or
camento. 

O Ministerio da Fazenda torna-se, assim, espe
ctador da actividade dos demais .em assumpto de des
pesas, cabendo-lhe, porém, sózinho, o encargo de cor
rigir os e:xces::cs commettidos por todos, em detri
mento da vida financeira · do Paiz. 

O projecto nttende, assim, ás necessidades supe
riores da administraf;ão e da activídade do Poder Le
gislativo. " 

Crea-se, deste modo, uma tutoria para o Ministro da 
Fazenda .. 

Como se vê, portanto, Sr. Presidente, os ·Ministros de 
EstadQ não P"dern mais se dirigir ao Legislativo para soli
citar credito. Passam. assim, a ser considerados .. ministro:: 
dé segunda classe~. . 

·A -providencia, de autoria do illustre Deputado Sr. Hen
rique Dodsworth, entretanto. merece apoio, porque, indis
cutivelmente, encerra medida · de moralidade; mas, se têm 
havido abusos, se têm havidó excessos, a responsabilidade 
deverá ser attribuida ao gestor da pasta das .Finanças, por
que, de accôrdo com o · art. 20 do decreto legislativo nu
me.to 23.150, de i5 de Setembro de f 933, qualquer pedido 
de credito é previamente e:co.minado pelo Ministro da Fa
zenda, que· informa sobre a opportunidade da medida e dis
ponibilidade d'os recursos do Thesouro. 

Assim. embora favoravel á medida. suggerida pela Com
missão de Finanças, sinto-me na obrigação, ao encaminhar 
a votação do projecto, de dizer que o Ministro da Fazenda 
térp, lambem, responsabilidilde pelos excessos verificados até . 
agora. 

Era o que tinha a dizer. 

' O Sr. Daniel de Carvalho (Para encami nhar a votação) 
- Sr. Presidentte, o n:obre Depu tad o que acaba de falar,- com 
a declaração de que á favoravel ao projecto, quasi que d is
pensaria a· quatquer membro da Commissão· ·oocupar a tri-
buna para: explicar seus objectivos. · ·, 

. 0 Sa. BARRETO PniTo - Agradece muito a ·V. Ex. a 
hQnra que está dando, a mim, respondendo immediatamente. 

···O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não sou aulbr do 
pro.iecto, mas elle decorre de um dos itens ·do probTá.mma 
financeiro que tive occasião de submetter. á douta Commis-
~ão de Finanças da Casa. · '· 

Não se trata, absolutamente, de estabelecer ·uma tuto
ria· do Ministro da :E'_azenda· 30bre os d·emais ·Ministros, como 
acaba de .dizer o nobre r epresentante da classe dos funccio
narios publicas • . 

· · A preeminencia do · Ministerio da F azenda, n·a ges[ão da3 
financa.s public.s.s, neste· momento, é uma necessidade ihillu;.. 
divel. Ella, aliás, decorre de - t~to -dà .Gonstitú:icão; : tíúe dá 
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responsabilidade maior ao Ministro da Fazenda na proposta 
orcamentaria e respectiva execução. 

A medida propugnada no projecto da Commissão de F i
n~nças, e que tive a honra de subscrever, denota o propo
sito firme da Camara dos Srs. Deputado5 de pôr um para
deiro ao excesso da despesa publica e dar as providencia• 
acertadas para que se não estabeleça . .. 

O SR. DoMINGOS VELLASco - Balburdia . 
O SR. DANIEL DE CARVALHO- .•• balburdia, como 

acaba de me apartear o nobre collega Sr. Domingos Vel
lasco, nas finanças da Republica . 

Queremos que todos os creditos extra-or~anJ~nlario~ 
sejam pedidos por intermedio do Sr. Ministro da Fazenda. 
para que elle assuma inteira responsabilidad e. afim de nã:) 
continuar o regime de não conhecer elle, antecipadamente. 
as despesas que vão ser feitas e que são pedidas em credi
tes extraordinarios por outros .Ministros. 

O Sa. BARRETO PINTO - Mas o Ministro da Fazenda foi 
sempre ouvido antes e depois da abertura dos creditas. E' 
preceito rigoroso do Codigo de Con tabilidade e do decreto 
n. 23.150. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO- Estou certo, pois, de 
que a Camara, conhecendo a real situacão do Paiz, que não 
é e1e folga oroa:nentaria • . . 

O SR. BARRETO PL"\To - Muito delicada. 
O SR. DANIEL DE CAR.V .ALHO - . • • mas de deficits 

continuados, dará inteu·o apoio a medida propugnada pela 
Com missão de Finanças. (Muito bem.) 

Em seguida, é approvado e enviado á Com
missão de Redacção o .seguinte 

l ::tOJECTO 

(ia Legislatura) 

N. 33 - 1935 

Art. 1.0 Todos os pedidos de abertura de credites pelo 
Poder Executivo serão encaminhados ao Poder Legislativo 
por exclusivo intermedio do Ministerio da Fazenda. com a 
indicaÇão dos .recursos a que se refere o art. f83, da Consti
tuição. . 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario. 

Votaçáo do proj.ecto 11. H. de i935 (ia legis· 
latura), dispondo sobre a creação de bibliothecas 
circulares. etc.; com pareceres das Com missões à~? 
Educação e Cultura, e Finanças e Orçamento (ia 
discussão) . 

O s~. Presidente·- Vou submetter a votos o projécto. ·· 

O Sr. Barreto -P.into (Para encaminhar a votação) ·- ·: 
Sr. Presidente, a douta Commissão de Educação e Cultura,. 
em 4 de abril deste anno, aprecia!ldo o projecto de i O de ~o- ; 
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vembro de 1934, relativo á creação de bibliiothecas circulares, 
declarou o seguinte: 

"O projecto n. 176 importa numa iniciativa sym
pathica; entretanto, é lnoportupno, por isso que esta
mos em via da elaboração do Plano Nacional de Edu
cação, quando a materia -poderá ser melbormente con
siderada." 

Ouvida, a Commissão de Finanças assim opinou: 

.,0 projecto n. 176, de 34, da autoria do nobre 
Deputadc Negreiros Falcão, visa uma iniciativa do 
mais alto alcance para a mocidade universitaria e 
para os estudantes dos cursos superiores em geral. 
Todavia, sobre- isso se manifestou a Commissão de 
Educação e Cultura desta Casa, julgando inopportuno, 
por isso que se está em vias da elaboração do Plano 
Nacional de Educação, quando a materia poderá set 
melhormente considerada.,. 

E diz ainda: 

"Nesta ordem de idéas, só resta á Commissão <te 
Financas e Or~amento opinar pela rejeição do pro
jeoto." 

A questão de ordem que tenho a levantar é a seguinte: 
Diz o art. 47 da Constituição que um projecto rejeitado não 
poderá ser renovado na mesma sessão legislativa. 

0 SR. WANDERLEY PlNHO :.... Já foi rejeitado? 
O· SR. BARRETO PINTO - Não está, mas tem parecar 

contrario, o que significa a mesma coisa. 
O Sa . .AMIAR.o.t. PEIXOTo - Essa questão já foi levanta•ja. 

aqui. 
O SR. BARRETO PINTO - Desde que fui empossado 

como Deputado, disso não tenho idéa. 
A questão que aqui se suscitou foi na pbase da discussão 

e não da votação, como é a bypothese do projecto em apreço, 
que tem parecer contrarjo. 

· O Sa. WANDERLEY PINHO - O parecer da Commissão não 
1m porta, pois a Camara poderá. votar como entender. 

O SR.. BARRETO PINTO - A questão, Sr . Presidente, 
que suscito, afim de que possa exercer meu voto em sã cons
ciencia, é esta: rejeitado o projeCt{) pela Camara, _poderá. ser 
renovado, ou por outra, oompr~hendido no já famoso placa 
nacional de educação, de accordo com o artigo 47, se elle vier 
a ser discutido ~ votado este anno ainda ?'l 

O Sa. W ANDEro..i:Y Prniio - Póde o nobre Deputado ficar 
trsnquillo que o plano nacional de aducaçijp nãó virá este 
anno. 

O SR. BARRETO PINTO - Como quer que seja, Se
nhor Presidente, e afím de poder e:x:ercer ..;..... repito - o ineu 
voto em sã eonsciencia, peço a V. Ex. que me informe se o 
pro-jeeto, que tem· parece!." contrario de ainbas as commtssõ~s 
- a de Edueacão e Cultura e de Fínan<;as - em face do 
artigo 47 da Constituição poderá ser renovado. · 
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O Sr. Presidente -Informo ao nobre Deputado e á Casa 
que, de accordo com a Constituição, uma vez rejeitado, o 
projecto não poderá ser renovado na mesma sessão legislati
va. Quanto, porém, á sua 1·ejeicii.o a Camara é que vai decidir. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, á 
maneira do que ficou det:lidido quanto ao projecto que insti
tuía o ensino da Historia do Brasil no curso gymnasial, -
eonsulto a V. Ex . se posso requerer, a inda, a volta do pro
jecto á Commissão de Educação e Cultura, afim de que ella 
melhor estude o assumpto. 

O Sr . Presidente - Não é possível, porque o projecto 
está em votação e os requerimentos <.!e adiamento só podem 
ser acceitos, na phase da discussão. 

Em seguida, é dado como rejeitadc. o pro,iecto. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) requer verificação da 
votação. 

O Sr. Arruda Camara. i" Vice-Presidrmte, dei
xa a cadeira da presidencia, que é occupada. suc
cessivamente, pelos Srs. Agenor Rabello, 2• Se
cretario, e Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente . 

Procedendo-se á verificação de votação, re
conhece-se terem votado a favor 4 Srs. D<!putados 
e contra i40; total, iH. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. 

De aecordo com o Regimento, vou submetter a votos, 
pelo proeesso nominal, o projecto n. H, de 1935 (i• legis
latura). 

Os Srs. que approvarem o projecto, responderão - Sim 
- e os que rejeitarem. responderão - Não. 

V'ae-se proceder ã char.nada. 

O Sr. Agenor Rabello (2° Secretario) procede ~ chamada 
dos Srs. Deputados, para a votação nominal. 

O Sr. Presidente - Resoonderam á chamada 159 senhores 
Deputados. · · 

O Sr. Secretario vae proceder. á leitura dos nomes do& . 
Srs. Deputados que responderam - Sim. 

O Sr. Noraldino de Lima (Servindo de Secreíario ) pro. 
cede á leitura dos nomes dos seguintes Srs. Deputados que 
responderam - Sim. 

W:mderley de Pinho, Peãro Calmon, Ubaldo Ramalhete, 
.Barreto Pinto. (4.) 

O Sr. Presidente - Responderam - Sim - 4 Srs. Depu
tados. 

O Sr. Secretario vae proceder á leitura dos nomes dos 
Srs. Deputados que responderam- Não. 
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O Sr. Claro de Godoy (SuppZente de Secretario) procede 
á leitura dos nomes dos seguintes Srs. Depuhdos qu~ rHs
ponderam - Não. 

Mario Chermont, Ribeiro Junior, Deodoro de Mendonça, 
Acy.lin-o de Leão, Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, José Pin
garilho, Agostinho Monteiro, Glemen~in,o Lisbôa:, Genaro 
Ponte, Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer Moreira, Godo
fredo Vianna, .â.geoor Monte, Ade:tmar Rilcha, Pedro Firmeza., 
Monte Arraes, Martins Veras, Pereira Lyra, Mathias Freire. 
Herectiano Zenaide, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Ozorio 
Borba, Adolpbo Celso, Antonio de Góes, Mario Domingues, 
Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Teixeit,:a. 
Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura, Simões Barbosa, 
EmHio de l\laya, Valente àe Lima, Deodato :\laia, Melchi
sedec Monte, Amando Fontes, Manoel Novaes, Clemente Ma
riani, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, J. J . Seabra, João 
Mangabeira, Alfredo Mascarenhas, Arlindo Leoni, Magalhães 
Netto, Francisco Rocha, Octavio Mangabeira, Lecmcio Gal
rão., Raphael Cincorá, Attila Amaral, Homero Pires, Nogueira 
Penido, Amaral Peixoto, Salles Filho, Sampaio Corrfa, J()ãO 
Guimarães, Raul Fernandes, Levi Carneiro, Eduardo Du
vivier, Bento Costa, Agenor RabeLlo, Cesar TinocQ, Alipio Cos
tallat, Prado Kelly, Nilo Alvarenga, Lemgruber Filho, Ban
deira Vaughan, Car-los Luz, Noraldino Lima, Bias Fortes, 
Pinheiro Chagas, Martins Soares, José Braz, Clemente Me· 
àrado, Adelio Maciel, João Beraldo, Macario de Almeida, Ne
grão de Lima, Celso Machado, José Bernardino, Matta Ma
chado, Anthero Botelho, Delphim._ Moreira, P~reira L ima, 
Theotonio Monteiro de Barros, Waldemar F erreira, Oscar 
Stevenson, Carlota de Queiroz, Barr<Js Penteado, Cardoso de 
Mello Netto, Cincinato Braga, Castro Prado, Alves Palma. 
Teixeira Pinto, Gomes Ferraz, Miranda Junior, Domingos 
Vellasco, LaudeJ.ino Gomes, Vicente Miguel, Claro Gado:;, 
Corrêa da Costa, Generoso Ponce, Plínio Tourinho, Arthur 
Santos, Oct.avio da Silveira, Paula Soares, Lauro I,o:pes, 
Francisco Pereira, Diniz Junior, Dorval Melchiades, Carlo5 
Gomes de Oliveira, João Carlos, 'Vespucio de Abreu, Renato 
Barbosa, Demet.rio Xavier, ·João Simplicio, Frederico Wol
fenbuttel, Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, Dario Crespo, 
Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Aniz Badra, Eurico Ribeiro, 
Abel dos Santos, Pedro Jorge, Abilio de Assis, Antonio Car
valhal', Arthur da Rocha, Silva Costa, Adalberto Camargo, 
Alberto Surek, Damas Ortiz, Edmar Cârvalho, Ricardino Pra
do, Martinho Prado, Ricardo Machado, Alberto Alvares, Li
'ma Teixeira, Euvaldo Lodi, Pedro Rache, Gastão de Brito, 
Leoncio Araujo, Arlindo Pinto, Cardoso Ayres, Vicente Gou
vêa, Baet.a Neves, Abelardo Marinho, Sylvio Leitão, Salgado 

·Filho, Paulo Martins, Thompsou Flores { 1~5) . 

O Sr. Presidente -Responderam- Não - ·i55 Srs. Depu-
tados. , 

O projecto n. H, de 1935, (P legislatura) foi rejeitado 
e vae para o Archivo. 

14 

Votação do projecto n. 229, dé 1935, suspe~
dendo por dois annos 'os descontos em folh.as, de 
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pa(Jamento dos servidores do Estado; com pare
ceres. contrarias das Com missões -de Finanças e de 
Constituição e Justiça (p'J'ecedendo a votação a de 
um requerimento do Sr. Barreto Pinto (f~ dis
cussão). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requeri
mento. 

Approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á Commissão de Es
tatuto dos Funccionarios Publicas. 

Vem á mesa a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Votei favoravelmente ao projecto n. 11. 

Como representante do funccionalismo publico, não po
deria negar o meu assentimento a justa medida a que se re-
fere o art. 4• do mencionado projecto. · 

Sala das SeS.Sões; ~m 3 de Junho de 1935. - Edmundo 
Barreto Pinto. 

Votação do parecer n. 64, de 1935, appro
vando o acto do Tribunal de Contas, que recusou 
registro ao contracto celebrado pela Commissão 
Centra~ de Compras com Castro Sobral, Ferreira 
Passarello & Comp. Ltd. e Lut;, Ferrando & Comp. 
Ltd (discussão unica); · 

Approvado. 

Votação do parecer n. 65, de 1935, appro
vando o acto do Tribunal de Contas, que recusou 
registro ao contracto celebrado pela Commissão 
Central de Compras com Moreira Barbosa & Comp. 
(discussão unica). 

Approvado. 

15 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa, e vou submet
ter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 
Acabando de chegar ao nosso conhecimento a noticia do 

attentado que soffreu o Exmo. Sr. Gabriel 'I·erra, Presiden
te da Republica Oriental do Uruguay, vimos pédir a Vossa 
Ex. que mande enviar, por esse motivo, ao Chefe daquelle 
paiz amigo, que presta neste momento tão excepcionaes ho
menagens ao Brasil, um voto de regosijo da Camara dos 
Deputados, por ter escapado com felicidade daquelle golpe. 

Sala das Sessões, 3 de Junho de :1935. - CarlotO- Perei.,. 
ra de Queiroz. - Waldemar Falcao. -Renato Barbosa. -
-Antonio Pereira Lima. - Monteiro de Barros. - Cardoso 
de Mello Netto. - Martinho Prado. -Miranda Junior. -
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Levi Carneiro. - Diniz Junior. - Banos Penteado. 
Teixeira Pinto. - Oscar Stevenscm ~ 

O Sr. Renato Barbosa (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, a Garoara e a Nação têm, hoje, conhecimento 
do attentado contra a vida do Sr. Gabriel Terra, Pre!?idente 
o Uruguay, em circumstancias especiaes: primeiro, por se 
tratar de um chefe de Estado de paiz amigo; segundo, por 
ser o Sr. Presidente da Republica do Brasil hospede daquel~ 
Ia nobre Nação. . 

Quer me parecer, Srs. Deputados, que, agora, mais do 
que nunca devem ser condemnados esses processos, nos quaes 
a trahição levanta o punhal ou d~tona a arma de fogo, pro~ 
curando vencer pela força, quando tudo se pode conseguir 
pelas conquistas da Democracia. 

Crimes dessa natureza, Sr. Presidente, merecem a nos
sa mais formal reprovncão. E, porque tenha a sua vida sal
va o illustl'e presidente do Uruguay, - paiz a que estamos 
ligados por uma longa tradicção, quer sob o aspecto eco
nomico, quer por uma interpenetração social e política, é 
justo que nós á senielhançe do que vem de fazer o Senado 
Federal, enderecemos tefegrammas a S. E:c o Sr. Dr. Ga
briel Terl'a, transmittindo-lhe o regosijo da Càmará dos 
Deputados do Brasil, por tel" escapado do attentada de que 
foi victima. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem. Palmas. O orador 
é cumprimentado) . · 

Em seguida, é approvado o requerimento da 
Sra. Carlota de Queiroz e outros Srs." Deputados . 

O Sr. Presidente- Nada mais havendo a tratar, vou le
vantar a Sessão, designando para a de amanhã a seguinte 

16 

Of\DE;M DO DIA 

Votação do requerimento n. 19, de 19S5 (ia legislatura), 
de infol"mações sobre e:tclusão de praças das fileiras do 

·Exercito (díscussãQ uníca); 

·as diseussão do projecto n. 139, de 1935, dispondo sobre 
a o.rga.nização, instrucção, garantia e · justiça. das Policias Mi
litares; 

as discussão do projeoto n. 224-A, de 1935, fixando a 
data. para a terminação do mandato do Prefeito do Districto 
Federal ; com parecer favoravel da. Commissão de Justiça; 

2s discussão ào projecto n. 184, de 19$5, tornando exten
sivo· aos officiaes não combatentes do Exercito activo, o dis
positivo a que se Tefere o -paragrapho 2° do artigo 20 da Lei 
de Promoções; com parecer contrario da Commissão de Se
gurança; 

za discussão do projecto n. 191, de 1935, fixando a idade 
pal'a a mátricula dos sargentos ~as escolas profissionaes; com 
pareceres (;Ontrariris. .das Commissões de Segurança e de Edu
cação. 

Levanta-se · a Sessão ás 17 horas e 25 mi
nutos . · 
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27" Sessão, em 4 de Junho de 1935 

Presidencia dos Srs. Arruda Camara, i• Vice-Presidente, e 
Generoso Ponce, 3• Secretario 

1 

A's f4 horas comparecem os Srs.: 

Euvaldo Lodi, Arruda Garoara, Pereira Lira, Agenor Ra
belfo, Edmar Carvalho, Lauro Lopes, Ribeiro Junior, Deo
doro de Mendonca, Acylino de Leão, Abguar Bastos, José 
Pingarilho, Genaro Ponte, Henrique Couto, Eliezer Moreira, 
Godofredo Vianna, Hugo Napoleão, Adelmar Rocha, Freire de 
Andrade, Pedro Firmeza, Monte Arraes, Martins V eras, José Au
gusto, Alberto Roselli, José Gomes, Mathias Freire, Botto de 
Menezes, Ruy Carneiro, $ouza Leão, João C!eopha.s, Adolpho 
Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Antonio de Góes, Arlhur 
Cavalcante, Heito~ Maia, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Si
mões Barbosa, Severino Mariz, Emílio de Maya, Mello Ma
chado, Valente de Lima, Deodato Maia, Pedro Lago, J. J. 
Seabra, Alfredo Mascarenhas, Francisco R(){;ha, Octavio 
Mangabeira, Leoncio Galrão, Homero Pires, Nogueira Pe
Dido, Henrique Dodswortb, Henrique Lage, .Sampaio Corrêa, 
Acurcio Torr~s. Lemgruber Filho, Bandeira Vaugban, Ar
tbur Bernardes, Noraldino Lima, Bias Fortes, Clemente Me
drado, José Braz , Theodomiro Gantiago, Augusto Viegas, 
Arthur Bernardes Filho, Carneiro de Rezende, Christiano 
Ma{lhado, José Bernardino, Vieira Marques, Matta l\lachado, 
Theotonio Monteiro de Barros, Carlota de Queiroz, Barros 
Penteado, Cardoso de Mello Netto, Castro Prado, Bias Bueno, 
Alves Palma, Teixeira Pinto, F elix Ribas, Gomes Ferraz, 
Aureliano Leite, Justo de Milraes, Miranda Junior, Jairo 
Franco, Domingos Vellasco, Vicente Miguel, Corrêa da Costa, 
Arthur Santos, Octavio da Silveira, Paula Soares, Franciscu 
Pereira, Diniz Junior, Dorval Melchiades, Carlos Gomes de 
Oliveira, Joãq Carlos, Baptista Luzardo, Vespucio de A.breu, 
Renato Barbcr.;a, João -Simplício, Frederico Wolfenbuttel-. 
Dario Crespo, Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Aniz Badra, 
Eurico Ribeiro, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Francisco di 
Fiori, Antonio Carvalhal, Silva Costa, Francisco Moura, José 
do Patrocínio, Ricardino Prado, Martinho Prado, Ricardo 
Machado, Paulo Assumpção, Pedro Rache, Gastão de Brito, 
Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes Paiva, Barreto Pinto, 
Thompson Flores, (122). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
parecimento de 122 Srs. Deputados • 

. Está aberta a Sessão. 
C. D. - VOLUME IV - :1935 . 
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' O Sr. Agenor Rabello (2• Secretario) procede á leitura 
da Acta da Sessão antecedente, a. qual é posta em discussão. 

O Sr. Moraes Paiva (Sabre a Ada) - Sr. Presidente, 
a declaracão de voto do nobre Deputado Sr. Barreto Pinto, 
meu illustrt> companheiro de representação nesta Casa ••• 

O SR. BARRETO PINTO - Agradecido a V. Ex. 
O SR. MORAES P AIV A - •.. obriga-me a justificar o 

v<Jto ~ontrario, que dei llonlem, ao projecto n. 11, dispondo 
sobre a cre-ação de bibliothecas circulantes, etc. 

Diz o art. 4° do alludido projecto : 
"Aos alumnos do curso secundaria ou superior, 

que forem funccionarios publieos, .será concedido o 
abatimento de 50 o/o nas respectivas matriculas e as 
repartições a que pertencerem permittirãa que os 
mesmos frequentem as respectivas aulas independen
temente de {aUas." 

Votei contra, Sr. Presidente, em beneficio do~ proprios 
funccionarios ... 

0 SR. THOMPSON FLORES - Eslou de pleno accordo 
com as consideracões do nobre orador. 

O Sa. BARRETO PINTO- E' um dir~ito de V. Ex. 
O SR. MORAES PAIVA - .•. por isso que não se pode 

eomprehender que alguns se afastem do serviço por meze!> 
e annos até, sobrecarregando os seus col1egas. 

. . O Sa. BARRETO PINTO - Sob este ponto de vista, V. Ex. 
tem razão. 

O SR. MORAES PAIVA- Mais razoavel seria que esse 
favor dissesse respeito aos filhos dos funccionarios, que de
veriam, como os dos militares, lograr um abatimento nos 
institutos officiaes ou equiparados. 

Como representante do funccionalismo, não devo esque
cer o pr~juizo dos que trabalham e da administração. em 
proveito de uma parcella evidentemente diminuta e que, 
amanhã, deante de tal favor, poderia avolumar-se de forma 
imprevista e perturbadora. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 

O Sr. Sampaio COolT'êa (Sob1'e a Acta) - Sr. Pre
sidente, li, na Ata dos trabalhos da Sessão hontem realizada, 
a õesigna.cão por V. Ex. do meu nome . para fazer parte da 
Commissão, encarrega<ia de elaborar o proj·ecto de Codigo 
de .Aguas. 

Agradeco a V. Ex. a honra dessa designação e agradeço 
pol' igual, ao illustre leade7' da maioria desta Casa, Sr. Depu
t;~.do Raul Fernandes, a suggestão feita a V. Ex., nesse sen-
tido. " 

Acontece, porém, Sr. Presid~nte, que não posso ar.cei
ta.r a inucumbencia; estudos de outra natureza e de outra 
ordem reclamam, agora, a minha att'encão; não os l)osso 
abandonar. 

Isso não quer significar que, vindo a materia perti
nente ao Codigo de Aguas, a ser debatida no plenario desta 
Casa, eu lhe negue minha collaboração, se 'esta me parecer 
necessaria. 
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Esta affirmacão vale, Sr. Presidente, porque assegura 
que a resolução agora por mim tomada é daque!las que têm 
o caracter <1e irrevogabilidade. 

O SR. PRESIDE::-ITE - O nobre Deputado deseja fazer a 
indicação do substituto? 

O SR. SAMPAIO CORRE...A.. - Não me cabe a mim; é 
funcção alta, que só compete a V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, todavia, se sentiria muito 
honrada com a collaboração,de V. Ex. nesse ~entido. 

O SR. SAMPAIO CORRI<~A - Muito obrigado a V. Ex. 

O Sr. Carneiro de Rezende (Sobre a Acta) - Sr. Pre
sidente, o digno Deputado Matta Machado, meu velho e dile
cfõ amigo, proferindo na Sessão de hontem um diseurso, em 
harmonia com as predilecções interessantes e vulgarizadas 
de seu espírito, fez, ao finalizar quasi sua oração, as seguin
tes ponderações : 

"O Brasil tem de ser uma republica social, por 
forca do seu destino e da fatalidade do seu surto na 
€ra da questão social e tem de ser intuitivamente 
uma republica agricola. 

Os meus projectos visam essa alta finalidade. 
O primeiro manda imprimir sessenta mil exem

plares das "Introducções dos Relatarias" do Ministro 
Murtinho, para vulgarizar .. essa Bíblia do momento", 
na affirmacão eloquente do erudito Deputado, Sr. 
Waldemar Falcão, para repetir a sábia, justa e se
gura licão doutrinada por Joaquim Murtinho." 

Continua o meu prezado amigo a fazer observa<;ões em 
torno de mais dois projeclos offerecidos á apreciação do ple
nario e termina, iinalm.ente: 

"Os pr{)jectos. merecem a tlttenção da Casa, pela 
relevancia das ma terias que encerram; por is.so, Sr. 
Presidente, eu me animo pedir ás nobres commissões 
a que foram distribuídos sua esclarecida attencão e 
douto julgamento, para que possam vir ao plenario 
e concluindo direi que são elles a contribuicão de 
um Deputado que aspira para o seu Paiz a verdadeira 
civilização." 

Sr. PrP.sidente, tenho a volupia esy..íritual de não fugir 
á responsabilidade dos meus actos, come.· imposição de minha 
irrenunciavel autonomia moral e mental, por isso, quer-o di
zer a V. Ex. e á Camara que a demora em ser- apreciado e 
trazido ao julgamento de nossos pares o projecto do nobre 
e distincto collega corre, exclusivamente, por minha conta. 

Por que a culpa, Sr. Presidente? Porque, tomando co
nhecimento do projecto que me fóra distribuído pela Com
missão de Fínancas da Camara dos Der.mtados, proceài a um 
estudo detalhado de todas as Mensagens do presidenw Pru
dente de Morailll, de todas as Mensagens do presidente Cam-

. pos Salles, ambos patronos eximios e que merecem o nosso 
respeite e a-pplauso. (Muito bem). 
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Em seguidu. Sr. Presidente, realizei o mesmo exame 
nos Reiatorios dos respectivos Ministros da Fazenda e cheguei 
a esta conclusão: so tivesse de dar parecer favoravel ao pro
.iecto apresentado pelo nobre Deputado Sr. Matta Machado, 
teria de fazer, possivelmente. algumas restriccões, invocan
do a necessidade imperiosa rte se mandar tambem reprodu
zir, não apena!' as introduccões .aos relatorios de ·Bernardino 
fie t:ampm:, mas a publicacão integral desses trablllhos do 
grande e valoroso Ministro da Fazenda de Campos Salles . 

Permitta V. Ex .• Sr. Presidente, arranhadura no Re
giment(\ com esta rectificacão. DPVC'I esclarecer, porém. que. 
no conjuncto. a~: introduccões .aos Relatarias ou os Relntorios 
de. Bernardino de Campos valem mais d() que todos os da au
toria ~do eminente Joaquim Mm•Linbo, porque, ·.acima de 
todos, o p roblema fundamental. para Joaquim Murtinho. era 
o problema insoluvel da organização P.Conomica do Pa.iz. 

O SR. MA'l'TA MACHADo - Bernardino de Campos foi tam
bem notavel estadista . 

O SR. CAR.NEIRO DE REZENDE - Afim de confirmar 
este me11 asserto, peço permissão para relêr um topico de 
famosa entrevista de Bernardino de Campos. dada ao jornal 
"O Pai2", em 26 de Julho de 1905. É um documento digno 
da. leil.ura de meus pares e de muita actualidade, porque 
cuida. principalmente, de organizar, pOr e executar conve
nientemente o grande problema economico, unico capaz de 
dominar a siluac;.ão financeira e orcamentaria do BrasiL 

Diz este topico, para o qual chamo, especialmente, a 
altenção do meu nobre ami~o: 

.. É evidente que o ideal republicano não é che
garmos á situação de termos um Estado pr ospero e 
uma população miseravel; é, ao contrario, obtermos 
que a prosperidade do Estado seja o expoente da pros
peridade geral da populacão". 

Terminando aqui, espero que V. Ex., Sr. Presidente. e 
o plenario perdoem a rectificação feita, rect.ificacão que en
quadrei quasi a muque (risos) dentro do nosso amado Re
gimento. 

Em seguida, é .approvada a Acta daSessão an
tecedente. 

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

2 

O Sr. Pereira Lira (t• Secretário) procede á leitura 
do seguinte 

EXPEDrE·NTE 
Officios: 

Do Sr. Deputado José de. Patrocínio, de 4 do corrente, 
nos seguintes termos: ' 

"Exmo . Sr. Presidente. 
Communico ·a V . Ex. , que me ausentei do plenario an

tes do levantamento da Sessão de hontem, deixand{l de t.omar 
parte nas votações, por motivo de molestia. 
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Por isso, pe~o a V. Ex. que se digne mandar ·relevar a 
falta. 

Respeitosas saudações. 
Sala das Sessões, 4 de Junho de 1935. -José Joãn elo 

Patrocinio". 
- Inteirada. 
Do Sr. Francisco Simões. de 8 do mez findo, renun

chndo o mandato de D~putado pelo E.o;tado do Rio Grande do 
Sul, para o qual foi eleito. 

- Inteirada, convoque-se o supplente. 
Do Ministeri0 da Fazenda, de 3 do corrento, remettenrlo 

a seguinte 
MENSAGEM 

Senhores Membros da Garoara. dos Deput.oàos. 
Tenho a honra de transmitlir a VV. EEx., nos termos 

do art. 50, § 1° da Constituição, a proposta do Orc-ament.o 
Geral da Receita e Despesa da Republíca, para o exercício 
de ·1936. 

Serão tambem remettidas a essa Camara, dentro de cur
to prazo, as tabellas explicativas da Receita e da Despesa, 
que, já elaboradas, estão sendo impressas com urgencia . 
Os quadros inclusos, porém, demonstram o esforço do 
Governo em reduzir o de{icit exiswnte. . 

Acredito que em novo exame, effectuado este P.ela Cn
mara. se poderá conseguir maior reduccão do excesso dos 
gastos sobre os creditas. 

Não é preciso repetir que, sem equilibrarmos o orça
mento, resultarão inuteis quaesquer esforços para o reer-
guímento economico e financeiro. . 

Rio de Janeiro, 3 de Junho de 1935. - Antonio Carlos 

EXPOSIÇ.~O DE :MOTIVOS 

Exmo. Sr. Presidente da Republica 
Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. a in~lusa 

Proposta do Orçamento Geral da União, para o exercício 
de 1936. 

O exame minucioso, não só da Receita, a qual no exer
cício em apret,:o obedec·erá á nova distribuição, em virtude 
de preceitos constitucionaes; como tambem das tabellas da 
Despesas organizadas nos Ministeríos, exigiram, pelo vulto 
dos trabalhos, grande consumo de tempo. 

Se considernrmos que a elaboração de cada orçamento 
parcial, para ser feita com segurança reclama, pelo menos, 
a apuração do estado das verbas do ultimo orçamento en
cerrado e das do orçamento em vigor, após os dois pri
meiros mezes de seu curso, reconheceremos que, na ver
dade, é exiguo o prazo marcado pela Const.ituição para re
messa da proposta á Camara dos Deputados. Os elementos 
em que ella se deve b~ear não podem ser obtidos facil
mente, dada a multiplicidade de repartição e serviços, 
e-spalhados por todo o Brasil. 

Não é preci·so affirmar a V. E:x:. que tive como prin
cipal escopo, nesta ardua tal."e!a, reduzir o de(ic~t avaliado 
para ,_o exercício corrente, o que só poderia alcançar pela 
compressão ~evera dos gastos e pela avaliação crit~riosa
mente ampliada da Rec'eita, tendo em attenção o cresci-
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mento que se vem, felizmente, verificando na arrecada<;ão 
das rendas publicas. Para realizar esse objectivo não pou
p·ei esforços. 

Cumpro satisfeito, Sr. Presidente, o dever dE" procla
mar a Ma vontade e o auxilio patriotico que me prestaram 
os collegas das outras pastas, annuindo aos cortes sugge
rídos, depois de examinai-os cuidadosamente para averi
guar que não perturbariam serviços já organizados. 

Foi trabalho exhaustivo, mas vantajoso. A despesa or
camentaria do corrente exercício, aponta um excesso de 
506 . 076991$986 sobre a ·r eceita estimada. A 269 .275:405$200 
ficou reduzida, na proposta, aquella dif!erença. Não seria 
possível extinguil-a de golpe, a menos que se pretedesse 
desorganizar a administraco do Paiz, ou se desejasse ser
insincero, maximé no momento em que a Constituição des
pojou a União, ou pela suppressão do tributo, ou pela t rans
ferencia aos Estados Municípios, de quantiosas fontes de 
renda. As: que constitucionalmente pertencem ao actual 
Districto Federal e que, se translãdadas, á Prefeitura, deixa
riam lucro ao Thesouro da União, pois são insufficientes ás 
despesas de caracter local, não houve como expungil-as do 
orçãmento, tal a série de tropeços que, se-m prévio entendi
mento entre os dois Poderes, acarretaria a transferencia. 
Trata-se de serviços de magna importancia que poderiam 
ser prejudicados. E' de considerar tambem que talvez se 
visse a Prefeitur~ impossibilitada de arcar com o excesso de 
gastos certos sobre a receita avaliada. 

A' Camara dos Deputados 1eve, portanto, ficar a so
lução que melhor consulte os interesses nacionaes . 

Ademais, o equilíbrio de orçamento, como o nosso, pro
fundamente deficitario, só se pode processar gradativa
mente, mantendo-se sem solução de continuidade, durante os 
exercícios que se succederem, a louvavel decisão de cortar 
impiedosamente despesas prescindíveis. 

Não obstante. pode-se ainda tornar melhor a situação, a 
que se verificará, sem duvida, com uma nova revisão, feita 
mais de espaço pela Gamara dos . Deputados, nos quadros de 
rendas e dispendios, como tambem com vigilancia e rigor, 
por parte do Governo, na execução do orçamento votado, 
seja no que respeita á arrecadação, seja no que concerne á 
autorização das despesas. 

A seguir, dou a synthese da proposta, cuja e:xactidão 
Y. Ex. poderá averiguar nos doeumentos annexos : 
Receita orçada. . . .. . . .. . . . . . .. .. .. . .. .. 2. 359.696 :000$000 

Despe;: a fi:s:ada: 
Ministerios : 

Da Fazenda .... . . . 
Da Justica . ..... .. 
Do Exterior . . .... . 
Da Educação • . . .. . 
Do Trabalho . . .... . 
Da Yiaéão . . . . .... . 
Da Marinha ...... . 
Da GueiTa ........ . 
Da Agricultura .. .. . 

Deficit ~ · • 

877.222:496$300 
125.023:766$100 
46.090:520$000 

167.246:137$400 
20.763:532$000 

626.029 :9!8$900 
206.696:382$000 
474.693:392$500 ' 
85.205:260$000 ' 2.628.971:405$20~ 

269. 275 :405$20() 
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Já se encontram na Imprensa Nacional, com a I'Ccom
me>ndação de ser trabalho urgentissimo, as tabellas explica
tivas da Receita e da Despesa, cuja impressão cont.o será 
ultimada com rapidez, afim de serem encaminhadas á Ca. 
mara dos Deputados. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de elevada estima e 
distiocta consideração. - A. de Souza Costa. 

- A' Commissão de Finanças e Orçamento. 

Do Ministerio da Justiça a Negocias Interiores, de f do 
corrente, enviando a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. membros da Camara dos Deputados: 
Tendo presente a inclusa exposicão. em que o Ministro 

da Justica e Negocias Interiores demonstra a impossibilidade 
de ser aberto, com fundamento no art. 9° do decreto legis
lativo n _ 5, de 24 de Janeiro de 1935, o credito preciso para 
attender ao pagamento de subsídios e outras vantagens, que, 
por forca do mesmo decreto, competem aos juizes e procura
dores dos Tribunas da Justiça Eleitoral, solicito-vos, á vis
ta do disposto no art. 186, § 1°, da Constituição, as neces
sarias providencias, no sentido de ser o Poder Executivo au
torizado a abrir um credito especial de novecentos e sessen
ta e dois contos quatrocentos mil e duzentos réis •....... 
(962:400$200) , para occorrer ao referido pagamento. na 
conformidade da demonstração que acompanha a inclusa ex
posição. 

Rio de Janeiro, 30 de Maio de 1935, H4° da Independen
cia e 47° da Republica. - Antonio Carlos Ribeiro de An
drada.. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Exmo. SI'- Presidente da Republica. 
Autorizando o art. 9° do decreto legislativo n . 5, de 24 

de Janeiro de 1935, a abertura do credito necessario á exe
cucão do mesmo decreto pela verba Taxa Judiciaria, este Mi
nisterio verificou, conforme a inclusa demonstração, impor
tar em novecentos e sessenta e dois contos quatrocentos mil 
e duzentos réis (962 :400$200) p credíto preciso e fez, então, 
as consultas determin:ldas pelo artigo 93 do Regulamento 
Geral de Contabilidade Publica.. 

O Ministerio da Fazenda infol'mou nada ter a oppôr á 
abertura do citado credito, ponderando, no entanto, que a 
renda da taXa judiciaria está esl!mada, no vigente orçamento 
da Receita, sómente na quantia de quatrocentos contos de 
réis ( 400 :000$000) , havendo o Tribunal de Contas, resolvido 
não poder ser aberto o alludido credito porque os recursos, 
a que se refere a autorização legislativa, são insufficientes 
para custear a despesa, segundo consta das cópias juntas. 

Verificando-se que a renda da taxa judiciaria (estima
da no corrente exercício em 400:000$0{)0, embora não attin
gisse annualmente, no período de sete annos, a essa impor
tancia, pois só produziu 297:164$106 em 1926, 307:419$591 
e duzentos ré os (9G2: 400~200), o credito preciso e fez, então, 
em f927, 331 :609$481 em 1928, 383:104$329 em 1929, réis 
331:897$809 em 1930, 366:122$470 em 1931, e 295 :718$704, 
em 1932) não é mais destinada a fins especiaes e está actual-
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mente 1ncorporada á receita para attender á despesa. geral, 
nos termos do art. 50 da Constituicão da Re;mblica, não é 
possivel abrir um credito especial, por conta desse titulo 
parcial da Receita. 

Assim, para a execução do decreto n. 5, de 2-i de Ja
neiro de ::1935, conviria solicitar á Camara dos Deputados au
torização para abertura do credito especial, na importancia 
de novecentos e sessenta e dois contos quatrocentos mil e 
duzentos réis (962 :4.00$200), acima indicado, o que sub mel
to á consideração de V. Ex. 

Rio de Janeiro, 30 de Maio de 1935.- Vicente .Ráo, Mi
nistro da Justiça e Negocias Interiores. 

Demonstracão do credito necessario para attender á des
pesa com a execução do decreto legislativo n. 5, de 24 de 
janeiro de 1935: 

T7'ibunal Superior de Jus
tiça Eleitoral : 

Para subsidio a 7 juizes, em i 
sessões ordinarias, a 80$ 
(anteriores ao decreto n. 5, 
de 24-1-935) •• ··-······ 2:240$000 

Para subsidio a 7 juizes, em 48 
sessões ordinarias, a 120$ 
(art. 3°, § 3°, do decreto leg. 
n. 5, de 24-1-935) • . ... __ . 40:3208000 

Para subsidio a 7 juizes, por 
mais 24 sessões ordinarias, 
er.o época de apuracões (ar
tigo 3° do decreto leg. n. 5, 
de 24-1-935) • . . • .. . .. . . 20:160$000 

Para representação do presiden 
te (art. 3°, § 4.0 , do decreto 
leg. n. 5, de 24-i-935) 6:000$000 
Triburwes Teuionaes : 
Para cada tribunal: 

Para subsidio a 6 
juizes, en 4. 
sessões ordi
narias, a 60$ 
{anteriores ao 
dec. leg. n. 5, 
de 24-1-935) . 1 :H0$000 

Para subsidio a 6 
juizes, em 48 
sessões ordi
narias, a iOO$ 
(art. 3°, § 5°, 
do dec. leg. 
n. 5, de 24-1-
935) • ~8 :SOOSúOO 

Para representacão 
do presidente 
art. ao, § 5e, do 
de<:- leg. n. 5, -
de 24-1-~35). 3:600$000 

33;840$000 

68:720$000 
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Importancia total para 22 'Iri
bunaes Regionaes (20 Es
tados, Dis tricto Federal e 
Territorio do Acre) , a ré is 
33 :840$000 . . .. ... ... . .. 7 44:480$000 

Eventuaes : 

Para pagamento de subsidio, por 
sessões dos Tribunaes Re
gionaes, em época de apura
ção (art. 3°, § 2°, do decreto 
leg. n. 5, de 24-1 935 ) 20 :000$000 764: 480$000 

:JlinisteTio Pltblico; 

Vencimentos do procurador no 
Tribunal Superior (art. 4o, 
letra a, do dec. leg. n. 5, de 
24-i-935); de 17-9-934 a 
3:1-12-935 . . . . . . . . . . . . . 4.6: 400$000 

Idem, do procurador no Tribu
nal Regional de São Paulo 
(art. 4°, letra b, do dec. leg. 
n. 5, de 24-1-935) ; de 26-
9-934 a 31-12-935 . . . . . . 30:333$300 

Idem, de Minas Geraes ; de 2- 1.0-
934 a 31-1 2-935 . • . . . . . . 29:935$500 

Idem, no Rio Grande do Sul ; de 
30-10-934 a 31-12-935 • • . • 28 : 129SOOO 

Idem, da Bahia; de 4-10-~3 ·í a 
31-12-935 . . . . . . . . . . . . . 29 :S06$400 

Idem do Rio ue J aneiro; de 2-1 0-
934 a 31- 12- 935 . . . . . . . . 29 :935S50J 

Jdem, de Pernambuco; de 18-10-
934 a 31-12- 935 . ; . . .... 28:903$200 

Vencimentos do p!:"oc.urador no 
Tribunal Regional do Dis
tricto F ederal (art. 4°, :e
tra b, do de c. leg. n . 5, de 
24-i-935) ; de 23-10-934 a 
31-12-935 . . • . . . . . . . . . . 2~ :'5~0$6.00 

Idem, de Santa Catharina (ar
tigo 4°, letra c, do dec. leg. 
n. 5, de 24-1-935); de 9-11-
934 a 31-12-935 . . • . . . .. 20:600$000 

Idem, do Ceará ; de 16-10-934 a 
31-12-935 • . . . . . . . . • • • 2i :77 48.200 

Idem, do Paraná; de 12-10-934 
a 3:1.-12-935 . . . 21 :96iS700 

Idem, do Espírito Santo; de 28-
10-934 a 31-12-935 . . . . . • 21 :677$400 

Idem, da Parabyba ; de 12-10-
934 a 31-12-935 • ..• . • .. • . 21: 919$400 

eldm, do Rio Grande do Norte ; 
de 16-i0-93 4 a 3i-12-935 ·.. 21:774$200 

Idem, do Pará; de 9-10-934 a 
31-12- 935 • . . . .. . .. .. . . . 22:1125900 

Idem, do Maranhão ; de 16-10-
934 a 31-12- 935 .•• .. ... 21 :774$200 
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Idem, de Sergipe; de 19-10-934 
a 31-12-935 . • . . . . . . . . . 21 :629$000 

Idem, do Piauby; da i9-i0-934 
a 31-12-935 . . . . . . . . . . . 21 :629$000 

Idem, de Alagôa~; de iS-i0-934 
a 31-12-935 . . .. .. . . . .. . . 21:677$400 

Idem, de Goyaz; de 29-9-934 a 
31-12-935 . . • . . . . . . . . . • 22 :600$000 

Idem. de Matto Grosso; de 27-10-
, 934 a 31-12-935 . • . . . . . • 21 :240$900 

Idem, do Amazonas; de 31-10-
934 a 31-12-935 • • . . . . • . 21:048$400 

Idem, do Terri torio do Acre; de 
14-12-934 a 31-12-935 ••. 18:871$000 574:320$200 

A dedu:.ir: 

Creditas consignados no or
çamento vigente, á ver
ba n. 15 - Justiça 
Eleitoral - consignação 
"Pessoal": 

Tribunal Superior da Ju~
tíça Eleitoral : 

Para subsidio de 8 membros em 
52 sessões, a 80$ • 33:280$000 

Tribunaes Regionaes Eleí
toraes: 

Para subsidio de 6 membros em 
52 sessões, a 60$, para 22 

1.407:520$20(} 

tribunaes . • ....... .... 41i :840$000 H5 :120$000 

Credito necessario . . . 962:400$200 

Importa a presente demonstração em n ovecentos e ses
senta e dous contos quatrocentos mil e duzentos réis. 

Primeira Secção da Directoria de Contabilidade da Se
cretaria de Estado da Justiça e Negocios Interiores, 28 de 
Ma~o de 1935. - Mari.o Li!Ma, 1° of!ioial . -Visto, D. Ama
ral Pralet, 1° official, pelo director da secção. - Visto, Pe
reira Junior, director geral. 

- A' Commissiio de Finanças e Orçamento. 

Do Ministerio da Viação e Obras ?ublicas, de 1° do cor
rente, remeltendo a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Poder Legislativo. 
Tenho a honra de submetter á deliberação de VV. EEx., 

na inclusa copia, com a exposição de motivos que a respei
to me foi apresentada pelo Sr. Ministro de Estado da Via
ção e Obras Publicas, o requerimento em quê a Cooperativa 
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dos Funccionarios Ferroviarios da Estrada de Ferro Cen
tral do Brasil, com séde em Sete Lagõas (Estado de Mina.> 
Geraes), pediu abatimento, naquella Estrada, de 75 % nos 
fretes das mercadorias destinadas ao seu armazem e trans
porte gratuito das que sahirem do referido armazem consi
gnadas aos associados que residirem nas estações proximas 
da séde da Cooperativa. 

Rio de Janeiro, 30 de .1\{aio de i 935, 114° da Indepen
dencia e 47° da Republica _ 

ANTON!O CARLOS RIBEIRO DE ANDI\AD.\ 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

E:xmo. Sr. Presidente da Republica. 
Em requerimento dirigido a este Ministeiro, a Coope

rativa dos Funccionarios Ferroviarios da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, com séde em Sete Lagóas (Estado de Mi
nas Geraes), solicitou que lhes fosse concedido, naquella 
via-ferrea, abatimento de 75 % no.> fretes das mercadorias 
destinadas ao seu armazem e transporte gratuito das que 
sahirem do referido armazem consignadas aos associados 
que residirem nas estações proximas da séde d Coope
rativa. 

Segundo declarou a requerente, o art. 40, letra c, de 
seus estatutos estabelece que, dos lucros liquidas verifica
dos em balanco annual, trinta e cinco por cento são desti
nados á restituição de lucros excessivos, desapparecendo 
qualquer intuito commercial para dar logar ao bem estar 
exclusivo da classe. 

O art. 87 do regulamento appt·ovado, para a Estrada de 
Ferro Central do Brasil, pelo decreto n. 20.560, de 23 de 
Outubro d•~ :1.931, diz que 

"nenhum transporte será concedido a titulo gracioso 
ou com abatimento, sem apoio legal." 

Por outro lado, o decreto n. 23.655, de 27 de DezP.m
bro de 1933, que ... consolida as disposições sobre passagens 
gratuitas e abatimento de transportes nas estradas de ferro 
de propriedade da União e por ella administradas e con
cede outros favores", não contem dispositivo algum que au
torize a concessão de transporte gratuito ou com abatimen
to na fórma requerida. 

Não podendo, á vista do exposto, este Ministerio resol
ver quanto ao pedido da Cooperativa dos Funccionarios Fer
roviarios da Estrada de Ferro Central do Brasil, cuja fina
lidade altruística é a melhor justificativa do seu deferimen
to, tenho a honra de solicitar se digne V. Ex. submetter c 
assumpto á resolução do Poder Legislativo. 

Ri() de Janeiro, 29 de Maio de 1935. - Marques das 
Reis. 

"Exmo. Sr. Ministro da Viae.ão e Obras Publicas do~ 
Estados Unidos do Brasil ~ 

A Directoria da Copperativa dos Funccionarios Ferro
viarios da Estrada de Ferro Central do Brasil, com séde 
nesta cidade, vem pedir a V. Ex. o abatimento de 75 % 
(setenta e cinco por cento) nos fretes das mercadorias de~.,. 
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tinadas ao seu armazem e transporte gratuito das que sabi
rem do referido armazem ·consignadas aos associados que 
residirem nas estacões proximas da séde da Cooperati~Ja, 
fundando-se nos princípios de equidade que devem presidir 
os actos de administração publica, em se tratando de inte
resse collectivo da classe dos funccionarios da mesma E'i!
trada. 

Como V. Ex . poderá vet·ificar dos Estatutos desta Ai'i
soc\acão de classe, não ha no Brasil outra que a assemelhe, 
pois pelo art. 40, letra c, dos lucros líquidos verificado; 
em balanço annuai, (35 %) trinta e cinco por cento são 
destinados á restituição de lucros excessivos, desapparecen
do qualquer intuito commercial para dar logar ao bem esta~ 
exclusivo da classe, libertando-a da usura capitalista, que 
tem contribuído até aqui para tornai-a em proletariado. 

A sua organizacão, moldada nos princípios rigorosos do 
cooperativismo concebido por Luiggi Puzzati, visa tão só· 
mente libertar o socio da oppressão capitalista, afim de evi
tar que os servidores da Nacão continuem a constituir uma 
classe de proletarios explorada impiedosamenta pelo capi
talismo burguez . 

Os favores pedidos não irão constituir fonte de lucros. 
senão baratear os generos de primeira necessidade de que 
carecem os socios. para sua manutent;ão, o que constituirá, 
apenas, uma equidade de administração para com os fun
ccionarios dessa via-ferrea. 

O Governo tem concedido os mesmos favores a Asso
ciações congeneres cujos Estatutos não contêm disposiQões 
pbilanthropicas como as que s::e encontram na organização 
desta CoopE:raliva, sendo justo que os mesmos se tornem 
exten5ivos aos funccionarios da Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

A Directoria abaixo assignada aguarda confiante o de
ferimento do seu pedido. 

Sete Lagôas, 9 de Fe-vereiro de 1933. - José Ferreira 
Director-Presidente. - Antonio Kale, Director Secretario. 
- Mario Dolabella Franco, Director-Tbesoureiro." (Sobr~ 
estampilhas . no valor total de 2$200.) 

Confere. W. M. Barroso, 3° Official. - Visto, em 
27-5-935. S. Fontoura, Director de Secção, interino. 

- A' Commissão de Finanças e Orçamento. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, dando 

INFORMAÇÕES 

Senbor Primeiro Secretario da Camara dos Deputados. 

Tenho a honra de accusar o recebimenta do officio 
n. 653, de 23 de Maio ultimo, com o qual Vossa Excellencia 
transmitte o requerimento do senhor Deputado Negrão de 
Lima, concebido nos seguintes termos : ' 

"Requeiro a Vossa Excellencia se digne de solicitar, 
por intermedio da Mesa, do Ministerio das RelaçõeB Exterio
res, copia dos ajuste.:;; comprehendidos no "entendimento de 
Junho de 1933", ao qual se refere o accordo celebrado para 
liquidação das dividas commerciaes com a Inglaterra, a 
saber: os ajustes comprehendidos na carta circular. distrí-
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buida em 7 de Julho de Hl33 polos agentes do Banco do 
Brasil em Londres." 

Em re-3posta, dou-me prcs!m em pnasnr lls mãos de Vossa 
Excellencia a inclusa cópia, qur. n Dnnco do Brasil acaba de 
envjar r~ este 1\líníster-io, do cont1•raeto cr)Jcbrndo em Londres, 
a 29 de Junho de 1.933, entro o Brtnco uo Brasil e a Ca~a 
N. M. Rüthschild & Sons. 

Aproveito a oppoi·tlJnidadc Plll'll rr.lleJ•ar a Vossa Excel
lencia os protestos da minha nll a r•p;Umu c distincla consi
deracão. - l:J.. de Pimentel Bt•!Jtuit'io. 

An Agreement made tho !!O dny of June 1933 
between Banco do Brasil (herolnuflor called .. the Bank") 
.represented by DI:'. Flavio Mnrllna Ponnn duly authorizt>d 
in thaL behalf of the first rmrt 'rho Government of Lhe Re
public of the United States o! Brn;~,ll (hereinalfter called 
"the Government'') aprescnlr•rl by Ambnssador Dr, Raui 
Regis de Oliveira duly auLhm•i:>:('n ln th1.1t behalf or th.-, s~o . 
cond IJart and N. M. Rolho;chlld & Sona (hereiuartel' calted 
·· Rothschilds '') Gll til e thircl put•t. 

Wherea-~; 

(ai Cf'rtain trading col!ct:rn~ operai ing in Brazil h ave 
accumulated sums in milreis which they are unable to 
convert. into other currencioo on account of the present 
shor~age of foreign exchange, 

(o) In arder to facilitate lho conversion o f sue h sums 
into other currencies the Bank is prepared t.o accept by 
way of advances to the Bank such nccumulated sums m 
milreis u1)on the terms tbat tho .aa.me shall be repaid aL the 
dates and in the mannar bereinafter prescribed. 

(c) RothschHds have ngreed to perform the duties as
signed to tha.m by this Agrt·omcnt upon the terms hereinafte-r 
conta.i!!ed. · 

(d) The Government hns ngrced lo join in this A.gree- · 
meuL for the purposes herelnaítcr appeadng. 

Now it is Hererby Agreed ns follows: 

1 . Any trading concern whether íncorporated or not 
(not being a national of the United states of America or of 
tbe United State.s of Brazil) which on the date of this 
Agreemcnt bas accumulaled milreis col!forming to the des
eription set out in recital (a) her!jof rnay tender mUreis 
to the Bank. Such tenders shall be invited hy public announ
t:'ement to be issued by the Banlt and sball be made in Lhe 
manner prescribed in such announcement. The Bank will 
.;atisfy itself that milreis tendered in accordance with tbis 
clause conform to the deaeription set out in recital (a) 
hereof and for the purpose of dealing with questions ot• 
dífferences arising under this Agreement the Bank hereby 
nppoints Messrs. Price, Waterhouse & Co. and Messrs. 
Price, Waterhouse, Faller & Co. to act in conjunctíon with 
the Bank. 

2. The Bank will accept all sums in milrei,;; duly ten
aered to it in accordance with tbe announcemen~ to be made 
by it and within a period to be specified in a later announ
cement and dul:y verified by it in accordance with clause 
1 hereof. 
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3. So soon as the actual amounts to be accepted (herel
natter cal!ed "partieipations") shall have been settled iu 
c1ccordance wíth clause 1. the Bank shall send to RoLhs
childs a list of all such trading concerns (hereinafter called 
'"particip:mt-s") showmg the milrws amounts accepted 
Rothsr.hilds .shall therenpon iuform each participant of lhe 
milreis amoun~ accepted aud the Hterling amount repayable 
under cl:'iuse 4 or 5 as lhe case may be, each participant 
sha!l pay over to the Bank the milreis amount co specified. 

4. The Bank agrees lo proYide wilhin 90 days at the 
t>lficial rate of exchange l'Uling on the date of lbis Agreement. 
~te1·ling e.'.cbange for the conversion of all blocked milreis 
tleposit-s held on the date of thi::, Agreement not e:s:ceeding 
in any one case 665,000 milreís subject to verification of 
the amounts by the Bank. The aggregate of such sterling 
t!Xchangc shaH not exceed i 250,000. If t.he sums so pro
víded shall not be sufficicnl to t.ransfer lhe wbole of such 
participa.tions ínto sterling it shall be applied in transferring 
fnto .;;terling a proportionate part of every sucb participa
tion. 

5. Thê amount of every parlicipation (aftor deducting 
ail amounta to he transfcrreà into sterlmg and paid in ac
cordam~e with the last clause) shaii bc inctea.sed by 12 % 
(twelve percent) representing three years interest at 4 % 
(!our percent) thereon and tbe total amount th.weof ex
pressert -ln stet·ling calculated at a rate being 5 % (five per
ccnt) more :nilreís to a 1: 1 sterlíng than stated in the offi
~ial rate of exchauge ruling on tha date of signature hereor 
(hereinafler called "the total indebtedness"), ;;;hall be repaid 
in sterlmg by 72 equal month!y instalments payable on the 
15 th do.y o! evenr month the first o! such payments being 
due and payable on tbe 15 th day of September 1933. 

6. On or before the i st. day of Septembcr i933 and on 
or before the 1. st. day of every subsequent montll during 
the continuance o! this Agreement, tbe Bank will pay to 
RoLhschilds one of the said instalments. 

On the next following 15 th day o'f every month Rotbs
child-s will distribute the instalments so received pari passu 
among the participants in sterling in proportion to theír 
respective shares of the total indebtedness. · 

Rolhschilds will obt:lin from each participant and for
ward to the Bank a receipt for every such payment. 

7. The Bank shall deflosít with Roihschilds ór their 
nom!nPes promiss•Jry notes of th~ Bank guaranteed and 
endorsf'd by tbe Governrnent payable at Roth<;.ehilds .in res
pect of each of tbe 72 monthly instalments one of snch pro
missory notes to mature ou eacb of the dates fixed for the 
payment to Rothschilds hereunder of the said monthly 
instalments and to he cance.Ued on payment Õf the appro
priate instalment in respecl of which lhe promissory note 
is given. NeithtJr Rothschild·s nor tbeir nominecs as,àforesaid 
shall deal with the said promissory notes in any way e:x:cept 
for the purpose of their safe custody so long as the terms 
of this Agreement are duly observed. 

8. Rothschilds shall keep sue h accounts as they shall 
tbink fit of all sums due from the Bank to ear-h participant 
and of all payments ma!ie to each participant. Such accounts 
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shal~ be open at ali reasonable times to the Bank for ins~ 
pechon. Rotbschilds sbaU send to any participant if required 
a. c_opy of the accounts kept by them in respect of such par-
ticipant. · 

. 9. No assignment o r transfer o f the ciain of any l)ar
ticipanL hereunder shall be effected except in such manner 
and lo sucb assignee or transferee as rnay be approved by 
Rothschilds acting in conjunction with the Bank. 

iO. In consideration of Rothsch!lds underte.king the 
obligations contamed in this Agreement the Bank will pay 
lo Roths~hilds in sterling a commission at t.he rate of ?8th. 
af f percent per annum on the total indebtedne.ss of ali par~ 
ticipants hereunder Quarterly in advance on the 1 st. day ot 
September the 1 sl. da.y of December the 1 st. day of Marcb 
and tbe 1 st. day of June in every :reat·. In addition the 
Bank shall oay to Rothsohilds in sterling all e:x:penses in
CUl'r·ed by them in the preparat.ion of this .-\.greement and 
in performance of their duties thereunder. 

f i . Ali sums in milreis paid to the Bank in accordance 
wiLh clause 3. hereof shall be paid by it to the Government 
and applied by the Government in the extinction of unfun
àed internal debt of the Government. 

:12. The Government hereby unconditionally guarantees 
the ponctual payment by lhe Bank of ali .;;ums l)ayable by 
it hereunder in resvect of the total indebtedness. 

i3. The Bank agrees to reserve from the exchange 
made availahle out of exports from Brazil the necessary 
amount.s to meet on the due dates ali payments to be mad11 
in respect of the total indebtedne.ss of ali participanls he
reunder as and when they fali due. 

14. The Bank further gu:1rantees to each participao~ 
hereunder on the request of tbe latter out of aaid ex:change 
and after· such pay.ments as aforesaid as and when matured 
a preferenre in the supply of foreign exchange sufficient 
for the cm·rent needs of eacb of such participants from the 
date of this Agreement on and until payment of the in
debtedness; of ali such participants. By current needs the 
padies intend to refer to amounts ne~essar~ for tbe impor
tation of merchandise for earnad ínterest and dividends 
and any and ali other essencial charges. 

f5. All payments ma de by the Bank uuder this Agree
ment for principal interesl remuneration expenses or 
otherwise shall be paid wlthout deduction for any present 
of future Brazilian taxes or impo.3ition of whatever kind 
and aU documents exe~uted in connection with tbis Agree
ment shall be freP. from any Brazilian stamp duty or orther 
imposition. 

16. The rights of partícipants under this Agreement 
against the Bank and against the GovernmenL are inten~ed 
to rank pari· passu with the rights of all interested parhes 
against tbe Bank aud the Goveromcnt arising under an 
Agreement dat.ed :17 th June :1933 and made belwe~n .t~e 
Bank Government and certain companies firms and mdiVl
üuals in the United States of America. 

17 ~ The Bank and tbe Government agl'ee tbat no arran
gement relative to exchange shall be made with a.ny other 
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country or the nationale · of any other country more favou
rabie than terms of this Agreement. 

18. The Barik shan indemnify Rothschilds and their 
Agents from and against all claims demands aclíons. · and 
proceedings whatsoever which may arise_ óther than · from 
the dírect negllgence of Rothschilds or their · Agentt; or 
which may be made instituted or prosecuted by or on behalt 
of any participant in respect of any monies at time remit
ted to Rothschiids or their Agents in conneetion with this 
Agreement or in re-spect of anything· done or omitted by Ro~ 
tbschílds or their Agents in respect of this secul"ity or other~ 
wise in the execution or purported evecution of aDY their 
dut.ies or di,;cretions under this Agreement. 

19. All notices required to he given to the Bank bereun
der may he sent by cable to the Bank at its Head Offico in 
Rio de Janeiro. All notices required to be given to the 
Government bereunder may be given to the Brazilian Am
bassador in London or may be sent by cable to the Bl'azilian 
Minister of Finance in Rio de Janeiro. 

In Witness wbereof thi;s Agreement has been duly . 
signed by lhe aforesaid parties. 

Contrato celebrado no dia 29 de Junho de 1933, entl'e o 
Banco do Bmsil (ulteriormente chamado neste instrumento 
"o Banco"), representado pelo Doutor Flavio Martins Penna, 
devidamente au.torizado para isso, primeira parte contratan
te, o Governo da Republica dos Estados Unidos do Brasil 
(ulteriormente chamado neste instrumento "o Governo"), re
presentado pelo Embaixador Dr. Raul Regis de Oliveira, de
vidamente autorizado para isso, segunda parte contratante, e 
N. M. Rothschilds & Sons (ulteriormente chamados neste 
instrumento "Rothschilds"), terceira parte co·ntratante. 

Considerando· que: 
a ) certas empresas commerciaes funccionando no Brasil 

têm accumulado em mil réis quantias que não podem con
verter em outras moedas devido á presente escassez de cam
bio estrangeiro; 

b) no intuito de facilitar a conversão dessas quantia em 
outras moedas o Banco está preparado para receber a titulo 
de adiantamento ao Banco, as quantias aeeumuladas em mil 
réis, com a condição de as restituir nas datas e de modo 
expressos a seguir; 

c) Rothschilds obrigam-se a exercer as funcções de que 
são incumbidos no presente Contrato, nas condições abaixo 
e;;:pressas; 

d) o Govêrno obriga-se a participar do presente accordo 
para os :fins que vão declarados a seguir. · 

Fica pelo presente instrumento justo e contratado o se
guinte: 

:1.0 Toda empresa commercial; incorporada ou não (que 
não fôr de nacicmaliõade norte-americana ou brasileira) que, 
na data do presente Contrato, tiver quantias em mil reis 
accumuladas, na contormidade do que consta <!a letra a, aci
ma, poderá offerecer essas quantias ém mil réis 8o Banco. 

Essas ofertas ·serão provocadas por aviso publicado pelo 
·Banco e sua acceitação· se realizará do modo expresso. nesse 
annuncio. O Banco certificar-se-á de que essas quantias of-
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· f.erecidas em mil réis, · de . accordo com a presente clausula; 
se á.iustam á · descripção · constante da clausula a, acima e 
para decisão das questões ou duvidas que se suscitarem em 
razão do p:t:esente contrato, o Banco nomeia neste instrumento 
os Srs. P'rice, Waterhouse & C.0 e os Senhores. Price, Water
house, Faller & C. 0 para agirem conjuntamente. com o 
Banco. · 

2.0 O .Baru:o acceital'á todas as quantias em mil réis, que 
lhe forem devidamente offerecidas nos termos do aviso por 
elle tornado publico e dentro de um prazo a especificar em 
annur.cio posterior e depois do Banco verificar que se acham 
de acco1·do com a clausula 1° deste contrato. 

3.0 Logo que as quantias a acceitar definitivamente (ul
teriormente chamadas . neste intrumento . "participações") · 
houverem sido ajustadas na conformidade da clausula i, o 
Banco remetterá a Rotbschilds uma lista das empresas com
merciaes ( ulterim~mente chamadas neste instrumento "par

·ticipante") da qual constarão a.s quantias em mil réis, acc.ei
tas Rothscbilds communicarão incontinente a cada partici
t'ante o montante em mil réis acceito e o montante em moeda 
esterlina a reembolsar nos termos da clausula 4 ou da clausula 
5, conforme o · aaso, quanto então cada participante pagará 
ão Banco a· quantia em mil réis especificada dessa fórma . 
_ ~.0 Nos 90 dias da data do presente contrato o Banco 
obriga-se a fornecer á taxa ofticial de cambio que vigorar 
na data da suá outorga, cambio estei"lino pai"a conversão de 
lodos os depositos em mil I"éis, indisponíveis na data do pre-· 
sente contrato, nunca excedendo, em cada caso, a 665 contos 
de réis, devendo a verificação dos montantes ser ~eita pelo 
Banco. O total dessa importancia em dinheiro esterlino .não 
será superior a E 250,000 . . Se as quantias apuradas não bas-: 
tarem pai"a transferir a totalidade dessas participacões, em 
moeda estarlina, serão applicadas ria transferencia, em. moeda· 
esterlina, de uma quóta proporcional de cada uma das mesmas 
participações . 

5.0 o montante de cada participação (depois de deduzi
das todas as quantias a transferir em moeda esterlina ~ a 
pagar de accordo com a ultima clausula) será accrescido de 
12 por cento representando juros de tres annos á razão de 4 
por cento ao anno, sobre esse montan te, e o total dessas par
ticipacões convertido· em moeda esterlina, ~.aleulado a uma 
taxa em mil réis, de 5 o/o aciq.~a da taxa official de cambio· 
para i: 1, vigorando no dia da assignatura do presente contrato 
(ulteriormente chamado neste instrumento "a Divida Total") 
será reembolsado em moeda est'firlina em 72 prestações men
saes. iguaes, pagaveis no .. àia 15 'de cada mez, sendo a primeira 
dellas pagavel e exigivel no c!i'a i5 (ie Sete~bro de 1933. 

· 6.0 Até o dia. 'Primeiro de Setembro de 1933 'e até <> dia 
primeiro de cada mez subsequente, durante a vigencia deste 
contracto, <> . Banco pagará a Rothschilds uma das .referidas 
prestações . No dia t5 de· éa.da mez subsequente, -_Rot.hschilds 
atstribuirão as prestações assim recebidas aos participantes, 
em m:oeda esterlina, nâ. proporcão ·das qu6tas que lhes toca
rem respectivamente . no montante da Divida Total . Roths
cbilds recolherão . da .Participante recibo que r emetterão ao 
~im~o . · . · .. _ .. : .· . · .. 
_ 7P O Banco deposüará com Rothsch1lds ou seus reprG
sentantes . legaes; notas promissoriss do Banco garant.idas::.~· 

C. D.- VOLUME lV - 1935 . i2 
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endossadas pelo Governo, pagaveis a Rotbschilds, relativamen
te a cada urna das 72 prestações mensaes subsequentes; tima 
dessas notas promissorias vencerá em cada uma das datas 
fixadas para o pagamento a Rothsehilds, das prestações men
saes, por força deste contrato, e sei"á cancellada contra paga
mento da prestação respectiva pela qual a nota promissorm 
fór dada. Rothschilds, bem como seus representantes legaes 
.supracitados, não negociarão de modo algum as referidas no
tas promissorias a nb ser para o effetio de sua bôa guarda 
emquanto os termos do presente conkat.o forem devidamente 
cumpridos. 

8. 0 Rothschilds farão a escripturacão, da f erma que jul
garem avisado, das quantias devidas pelo Banco a cada um 
dos participantes bem como dos pagamentos que effectuarem 
a cada um delles. &sas contas serão franqueadas ao exame 
do :Aanco sempre que fór opportuno. Rothschilds-remetterão 
a todo participante que lhes pedir. uma cópia das contas por 
elles escritpuradas relativamente a esse participante. 

9 . o Não serâ feita eessão ou transferencia alguma dos 
direitos de qualquer participante, por força do presente con
trato, a não ser ao cessionario ou transferido que fOI" appro
vado por Rothsehilds e do modo que estes e o Banco accor-
darem conjunctamente. · 

iO. Em remuneração das obrigações assumidas por Ro
tbschilds, constantes do presente contrato, o Banco pagará a 
Rothschilds, uma commissão em moeda esterlina, de 1 oitavo 
por cento ao anno sobre a divida total de todos os participan
tes, por forca ç!:este · eontiato, em trimestres adiantados, no 
dia primeiro de setembro, primeiro de dezembro, primeiro de 
marco e primeiro de junho de cada anno. Além disso, o Banco 
pagará a Uotbschilds, .em moeda esterlina, todas as despesas 
que fizerem para a outorga do presente contrato e para o 
cumprimento das obrigações que assumem, delle dee(}r
rentes. 

U . Todas as quantias em mil réis. pagas ao Banco de 
acccrdo com a clausula 3 deste contrato, serão por elle pagas 
ao Governo e empregada's pelo Governo na liquidação da diJ 
vida interna não conSolidada do Governo. 
- 12. O GGverno pelo presente instrumento garante ineon
dicioalmente o pagamento pontual pelo Banco, de todas as 
quantias que este houver de pagar por força deste contrato, 
relativamente á. divida total. 

:13. O Banco obriga-se a reservar da quantia dispoi]jyel 
de cambio resultante da exportação do Brasil~ !!S import.ancias 
necessariâs para o p:~.gamenf.D nos :resi)ectivos vencimentos, 
das quantias referentes ;í divida total de todos os participan
tes em razão · do presente contrato, á medida que se forem 
vencendO. · 

. f4. O ~anco garante. bem assiin, a cada participante que 
lhe pedir, depois d~ haver effectuado os pagamentos supra~ 
citados á -niedida que se forem veneendo, preferencia para: lhe 
supprir das suas disponibilidade.<>, o cambiQ estrangeiro de 
que o participante precisar para acudir ás suas necessidades 
correntes. desde a data do presente ·contrato e até ser effe
ctuado o pagame:r;tto da divida total de. todos esses participan
Les. Por necessidades correnteS as partes, entendem· as quan
tias precisas para a importação de mercadorias, para juros e 
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dividendos apurados e todos e quaesquer ·outros encargos es
senciaes. 

f5. Todos os pagamentos em principal, juros, remunera
l)ão, despesas e outros. feitos pelo Bsmco por forca deste con
trato. serão effectuados sem deducão de taxas ou impostos 
presentes ou futuros, de qualquer natureza e todos os do
cumentos óulorgados com relacão ao presente contrato serão 
isentos de sello ou outro imposto do Brasil. 

f6. Fica entendido que os direitos de participantes por 
forca deste contrato, contra o Banco e contra o Governo serãt1 
iguaes e equivalentes aos de todas as partes interessadas con
tra o Banco e o Governo, resultantes de um contrato da
tado de t7 de Junho dto 1933 P celebrado entrE> o Ban(m, o 
Governo e· certas companhias, firmas e particulares nos Es
tados Unidos da America do Norte. · 

i 7. O Banco e o Governo se obrigam a não fazer contrato 
algum relativamente a cambio com outro qualquer Paiz ou 
aos nacionaes de outro qualquer Paiz, ~estabelecendo condi
ções mais favoraveis do que as constantes do presente con
trato. 

18. O Banco indemnizará Rothschilds e seus agentes· de 
quaesquer reclamações, demandas. acl}ões e processos de toda 
natureza que se suscitarem, afora os que resultarem de ne~ 
gligencia directa de Rotbschilds ou seus agentes ou que fo~m 
intentadOs ou· feitos por qualquer participante ou da parte 
delle, relativameiite à" dinheiros Temet.tidos em qualquer tem
po a Rothschilds- ou seus agentes referentes ao presente con
trato ou ·relativamente a qualquer coisa que Rothschilds ou 
se·us agentas fizerem ou deixarem de fazer ou de outra fór
ma na execução ou prJltensa. execução de todos ou quaesquer 

· de seus deveres ou attribuições por força do presente con
trato . 

.19. As communicacões que houverem de ser feitas ao 
Banco. em virtude do preSente contrato, poderão ser por te
legramma aC' BancQ para sua séde no Rio de Janeiro. A15 
communicações que houverem de ser feitas ao Governo, em 
virtude do presente contrato, poderão seo:- transmittirlas ao 
Embaixador do Brasil em Londres ou por telegramma ao Mi
nistro da Fazenda do Brasil, no Rio de Janeiro .. 

Em testemunho do que o presente contrato foi devida
mente fírmado pelas partes supracitadas. 
· - Á. quem fez ·a requisição. 

Telegrammas: 
Urbano - Presidente Camara dos Deputados. 

. Communico vossencia minha ausencia sessões devida 
enfermidade; me· retem leito. Attenciosas saudações. 
;João Neves. 

- Inteirada. 

De Manâos, 30 Maio - .Presidente Camara Deputados 
Rio. · 
Tenho honra communicar V. Ex. encerramento hoje 

trabalhos éonstituinte com promulgação solenne Constitui
ção Estaoo. Cordiaes sàuda~. - Julio Lima, Presidente 
Constituinte • · 

- Inteirada. 
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. DEl Manáos, 2 Junho . .,...... Presidente Camara Deputados 
-Rio. 

Tenho honra comrnunicar vof:isencia foi hoje promul
gada Consti tuil;ão Estado ~mazonas, Cordiaes saudações. 
-: Alvaro Maia,. Governador. 

- Inteirada. 

De Parabyba, :1. Junho ......: :1.0 Secretario Camara Depu
tados - Rio. 

N, 89 sei ente communicação haver sido inserido Acta 
trabalhos Camara voto regosijo motivo promulgação Con
stituição Parahyba por proposLa dignos representantes Par
tido !Jrogressista este Estado. Apresento meus agradeci
mentos. Attenciosas saudações, - Pauto Hypacio, Pres]
dente Tribunal Regional. 

-. Inteirada. 

Exmo, Padre Arruda Camara - Presidente Camat·a 
Deputados- Rio: 

De Alagôa Baixo - Jhmccionarios civis interior Pernam
buco appellam alto prestigio Vossencia junto maioria Camar-a 
pedido conversão lei reajustamento momento se debateu maior 
crise nossa historia. Confiantes qua.hdades revoluciona!'io 
sincero Vossencia um dos ma1ores expoentes Republica Nova 
agradecemos .esforce prol mais justo postulado Revolução que 
era axactamente melhorar condições :runccionarios que real
mente trabalham e TJrouuzem. Respeitosas saudações -
José Ferreira Nobre - ormiga, Luiz Aureliano, Aprigio Alv~:s 
l',eitosa, Manuel Alves Amara!, lsidOl'O Ferreira Simões, José 
Alves Amaral, Joson $iqueira, Benedicw Lucena, Luiz Quei~ 
roz, Antonjo Jeronymo, Jose Leite, Antonio Noroba, José 
Galdino, José Pereira Silva e Amaro Sant'.<\nna. 

. Padre Arruda Camara -,.- Presidente Camara Deputados 
-Rio: . . 

De Cuslodia - FuuccionaL'ios civis interior Pernambuco 
appellam ·alto prestigio Vossencia junto maioria Camara pe
dindo c.onverler ·em lei reajustamento vetado parcialmenle 
momento se debatem maior crise nossa histeria. Confiantes 
E{Ualidades revolucionaria sincero V:ossenCia um dos maiores 
expoentes Republica Nova agradecemos esforcas prol além 
mais justo postulado Revolução que era e::úwtamente melhorar 
posicão funccionarios que realmente tra.J,alham e produzem. 
Saudações. - Kepler Lafayette, Francisco Campos, Isaías 
Queiroz, Henrique Terorio, Manoel Gomes, José Marinho, Lui;z; 
Amaral, José Guilherme, A:polonio Carneiro, Renato Freitas, 
Solidonio Medeiros, Horacio Pires, José Verissimo, Manoel 
Medeiros,, Elpidio Pires., Seba!;tião. Alves, Aureliano Simpli
cio, Cícero Gomes, José Souza, José Gregorio, João AIÍl.aral, 
José Rodrigues, Bianor Aranha, Anselmo Gamos e Sebastião 
Rezende. · · · · · · 

Exmo'. Padre Arruda· Ca~aiã" - Presidente ca.rilara Fe-
cter.al ..,-- Ri.o .: _. . , . . . . . . . . . . . 

Floresta ~ Solicitizpõs. valloso 6onctirso Vo~sencia afim 
-seja. -transforma(io em: lei reajustamento civis.. Respeitosas 
saudações. - Balduino Curchatuz, telegraphista, :João Tebo:.. 
nonio, Ernesto Nino, Joaquim Machado, guardas; . 

-A' Commissão de Finanças e Orçamento. -
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Exml). Sr. Deputado Arruda Camar.a - Presidente Ca.-
tnara Deputados - Rio : · 

Rio Branco --=- 98 nome soldado ~creano peuhor.ado agra.~ 
deço gentileza communicação referente patriotico projecto Y. 
Ex. veio resolver situação Policias. Saudações. - Tenente 
cor.onel M. Fonten,elle, commandante Policia Acre. 

Presidente C;l.iru1r.a Deputados - Rio: 
. De S. Luiz - Grato communicacão approvação 18 dis

cussão projecto policias, apt•az apr~senlar V. Ex. nome Ba
talhão expressão sincera sentimentos preside nossas aspira
ções hypothecando justa admit·acão figura projeccão eminente 
patrício, edificador causa ansiosamente esperada. Abraços. 

Ulysses Cesar Marqu~:s. 

Presidente Gamar·a Deputados - Rio: 
De Natal - Recebido vosso telegramma communicando 

nprova.;ão primeira discussão projeeto Policias. Officiaes ~:~ 
pra'=as desta Força Publica confiam accão Deputados dirigis 
esse momento alto c.argo Parlamento, sentindo verem ampa
rados seus direitos tão ansiosamente pleiteados. Cordiaeg 
~audacões. - Commandante Aloysio Moura. 

Prezado Sr. Padre Arruda Camara - Presidente da Ca.-
rnara Deputados - Rio: · 

· De Bello Horizonte, 3 - Recebi vosso telegramma sobrfl 
projecto Policias Militares agradeço nome camaradas da For
~a Publica Minas o interesse ocm que vindes trabalhando 
pela melhoria de uma classe que ém todos os tempos tem 
sabido portar-se á altura de S11.ª dignidade de soldados dos 
Estados e da Patria. Cordiaes saudacões. - Coronel J.ery 
Santos. 

- Inteirada. 

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

3 

O Sr. Matta Machado· (Pela ordem) - S'r. Presidente, 
pedi a palavra afim de apresentar a V. Ex. o seguinte pro
jecto dt lei : (Lê) . 

Vem á Mes~ urr proje;:k dl Sr Malta Ma
chado. 

4 

O Sr. Presidente - Tem a P.alavra o S.r. Deputado Bar
. bosa Lima Sobrinho. 

O Sr. Barbosa Lima Sobrinho - Sr. Presidente, não tive 
a satisfação de estar presente neste recinto, quando o Depu
tado João Cleophas pronunciou o seti discurso, a respeito da 
situação geral do Paiz. Não esperava -mesmo, pela colloeacão 
do illustre Deputado, na lista dos oradores da hora do ExPe
diente, que lhe coubesse a palavra. naquelle día. ·E só por 

-essB cireumstancia, Sr. Presidente, não prestei ao meu nobre 
companheiro da representação pernambucana. com a minha. 

(1) Publicado ás pags. i96 e 197, deste volum~ .. 
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_presenca, a homenagem immediata de apreÇQ. de que S. Ex. 
é credor, junto de todos os seus eollegas, e posso até dizer 
amigos, da maioria da bancada .do nosso Estado ... 

o sR.. JoÃO CLEOPHAS- Muito obrigad~ a v. Éx. 
O SR .. BARBOSA LIMA SOB~INHO.. . • porque. a situação 

do Deputado João Cleophas, na representação a que todos 
pertencemos, não deixa de sei." interessante, se considerarmos 
que os seus mais sinceros admiradores não estão do lado de 

-minoria. Ao contrario, somos nós que lhe exaltamos a coope
ração dada ao Governo do Sr. Lima <.Javalcanti. 

·O S~t. JoÃo CtEOPHAS - V, Ex. Permite um apa.rte'! 
Agrade~ o reconhecimento de V~ Ex.; mas, alguma coisa 
·que fiz lá foi negada, depois, pelo Sr. Lima Cavalcanti, em 
notas officiaes e nos seus jorr..aes, quando passou a me- des
compõr. 

O SR. BARBOSA LlMA SOBRINHO - !'osso garant1r 
.que o Sr. Lima Cavalcanti faz justiça aos serviços por V. Ex. 
prestados, como todos 'nós fazemos. 

O SR. JoÃo CLBOPHAS- Ha, como dtsse, em sentido con
trat"io, declarações publicas, notas offieiaes, etc., de modo 
que V. Ex. me desculpe in!.t>rromper a sua brilhante oracao, 
para fazer essa resalva. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO- E a prova de que 
faz essa justiça, é que, em seus Relatorios, o Sr. Lima Cavai
-ca.nti enumera os serviços prestados e todas as obras reali
zadas na Secretaria da Agricultura. durante o tempo em que 
a mesma esteve sob a gestão de V. Ex. 

O Sa. JoÃo CLEoPHAS - Mas todos os orcamentos eram 
diminuídos successivamente. E o Relatorio foi anterior ao 
n1eu afastamento da Secretaria. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO- Mfirmo que, de
pois do debate. havido entre V. Ex. e o Interventor de Per
nambuco, ouvi do Sr. Lima Cavalcanti declaracões perem
ptorias de reconhecimento amplo á efficiencia da a~ção de 
v. Ex. 

Dizia eu que somos nós que lhe reconhecemos os se1·-
. viços prestados, na Secretaria da Agricultura, á administra
ção de Pernambuco, numa orientação intel!igente, opportuna, 
efficaz, e que por si s6 bastaria para provar que não foi 
exata ou feliz a:. phrase. de_ S. Ex., quando procurou cata
logar todos os governos estaduaes. do Amazonas ao Rio 
Grande do Sul, sob a accusaJ;ão de fallencia total e de inca
pacidade absoluta. 

O Sa. JoÃo Cr.EoPHAS ...,...- Todos, não; mas a maioria._ 
O SR- BARBOSA LIMA SOBRINHO- V. Ex., aliás, nao 

fez excepcão. 
Não se diga, que exaggero. Depois de esboçar o panu

rama administrativo do Paiz, depois de defender conclusõm1 
.amargas e pessimistas, o Deputado João Cleopqas estendeu 
·aos Estados a sua critica implacavel: - "Nos Estados, d1sso 
S. Ex .• a mesma situação de incapacidade e de favoritismo 
se repete". Numa phrase só,· julgou S. E:x. todos os gover
nos de todos os Estados brasileiros. 

Confesso que não conheç(l a maior p::!.rte das adminis.;. 
trac;ões, e. das que conheço, exeeptuando Pernambuco, não 
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tenho informações suf!icientes para um julgamento pessoal, 
seguro, baseado em todos os elementos, que podem autol'izar 
uma conclusão documentada. Por isso mesmo, examino a as
serção do nobre Deputado, através da administração que posso 
Julgar em seus pormenores e com os necessarios dados de in-
rormacãc. -

Bastaria, Sl'. Presidente, ler o Relatorio do então Secre
tario de Viação, Obras Publicas, Agricultura, Industria a 
Commercio de meu Estado, para nelle encontrar a demons
tração de uma brilhante ol'ientacüo e a evidencia de realiza
ções com as quaes se deve desvanecer o illustre gestor da
quella pasta. Basta considerar as iniciativas relativas á cultura 
cannavieira, os serviços dos campos de cooperação, a distri
buicão gratuita de canna-planta, a vigilancia na defesa con
tra as pragas; basta attental' no incremento dado á proõu
ccão algodoeira, pela ampla distribuicão de sementes sele
cionadas; basta ver o que se fez, quanto á fructicultura e sil
vicultura, no horto de Dois Irmãos, no horto de Pacas, na 
fazenda Santa Rosa; basta acompanhar os numeras da distri
buição gratuita de plantas c sementes de toda especie, feita 
pela Secretaria de Agricultura do Estado. O problema rodo
viario foi encarado de -eonjuncto, dentro d~ urna ação ener
gica. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS- Perrnitta V. Ex. um aparte. 
Para o muito pouco que se fez lá, fundando as novas bases 
economicas do Estado, tinha eu, anno a anno, as v~rbas orca
mentarias diminuídas; só havia cortes justamente na Secre
taria por mim dirigida. Assim, não havia essa orientação 
previdente do alto, de dotar os senriços de apparelhamenta 
material para que pudessem promover o maior desenvolvi
mento do Estado. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO -V. Ex. conhece 
bem a situação Ol'çamentaria do Paiz e de Pernambuco e sabe 
que não se poderia fazer essa majol'acão da verba para se 
attender a um programma. -

o SR. JOÃO CLEOPHAS - Não apoiado. Emquanto se er
fectuavam cortes na S~retaria por mim dirigida, ·eram feitas 
despesas superfluas em outras. Posso provar a V. Ex. arfe
recendo dados precisos. 

O SR. BARBOSA LIMA '30BRINHO- Podem responder 
a V. Ex. os outros Secl'etarios. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS - Elles aqui estão e eu os con
vido a· debater o assumpto commigo. 

O SR- SouzA LEÃo - Só na Policia na verba secreta 
o Sl'. Carlos Lima Cavalcanti fez um at{gmento de quatr~ 
centos por cento. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Sr. Presidente, 
o meu ponto de vista é de que o SSlJLCto essencial· de uma 
admi_:listração. no .Brasil, é o fomentA) da produccão, a ex
pansao da .economia. Ee:se aspecto é ~ue quero, prellminar
mente, fer1r, sobretudo pela circumstaucia de terem partido 
as critieas á administracão de Pernambuco do proprio Se
cretario ... 

O Sa. JoÃo CLEOPHAS - Não fiz criticas. Levantei apt-
na.s uma, relativa ao augmento da verba do pessoal, em de-
trimento da do material. · 
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. ~ ·• O· SR: · BARBOSA. :LIMA SOBRINHO - A impressão· de 
·S . . Ex·., o Secretario. da Agricultura. do meu Estado, ainda 
-era, eru relacão ao conjuncto; . · 
· ·: . · O sertão mereceu cuidados maiot'es, no estimulo á cultu· 
'ra do algodão, no apoio â ài~~emitiaÇão da palnni sem espi
nho, M p•ano louvabilissimo da irrigacão nas nmrgcns ·do 
Bão. Francisco. - · ' · · · 

.. Eis ahi, em li !lhas ge~aes, um admiravel programm.a, 
que em grande parte cabe ao então secretario da Agricultura 
de Pernambuco, Deputado João Cleophas, que naquelle posto 
!icou, até meiados do anno passado, P"de~se dizer, ~em fa.l
.sidade, até .o fim da pbuse propriamente revolucionaria pois 
.que a Carta de 16 de Julbo trouxe um period~t de transi.cão 
.e, ~m ·geral, de mel'a espectntivn, até que se organizas~em, 
.definitivamentt:l, os governos constitu~ionaes dos Estados • 
.E. a )rnpressão de S. Ex. a inda· erá, em relaciio ao conjuncto, 
.de ~al modo íavoravel, que lhe coube, ao que me informam, 
.c.omo secretario de Estado, num. discurso que teve . rer~rcus
são, levantar a caurlidaturn. do Sr . C:(•tulio Vargas .á prQsi:-
d~ncia constitucional. da Republica. . . · · . . · 

O SR. JoÃo CLEOPHAS - Peco permissão para dizer 
que não foi exacta essa informação; não fiz discurso algum: 

. ·-: -0 SR. BARBOSA LlllA SOBRINHO__; V. Ex . não le-
vantou a candidatura? · · · · 

O Sn. JoÃo CLEoPHAS . - Não ·levantei. · 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Nem fez ~e.~e:
Tetlcias a ~Ua? ·· 
_:.-: O · SR. JoÃo CL~aPHAS - Fiz refer~ncias ao-. faeto.· Sua 
Ex. · já v inha com a candidatura levantada do Estado do Es:. 
pirito Santo. . · -- · · · · · -. · · _. ' · · . 
·.: o sR.. BARBOSA .LIMA. soBRINHO - _v. :Ex. ~poJou 

esse movimento? · · · 
. O Sn. JoÃo ÜLEOPHAS - .· P.~rfeilam~nte. Aliás, ha uma 
~~~~herencia da Iílinha parte, egual á da ·parte de V_. Ex • 
. ·. O. SR . . JosÉ .AvausTo - Não ha incoherencia alguma; o 
candidato, naquella occasião era uma (;.Speranca; · · · · 

0 SR VICTOR RUSSOMANO - Já era uma· realidade. 
O SR. JosÉ AuausTo · - O presidente aettial é ·uma 

d~sillusão . ., .. 
O SR. BARBOSA LDIA SOBRINHO ...;.... Para ~ncei·rn~, da 

um;1 .vez por ,todas, .esse aspecto,. a que só fui ar.::-astarb p~lo 
~~ejo de mqstrar ·á Gainara os servicos· ·.que Pernambuco, 
deve ao Deputado João Cleophas, não creio que o meu nobre 
amigo negue a parte' de beneficios, que ao .. Estado prestou o 
seu antecessor· na S_ecretariZi ·da Agricultura, nosso illustre e 
-operoso ~mpanheiro, Deputado Teixeira Leite. espirito con-:
"Struetivo· e· ·realizador· e que como tal já se tem reveladô 
-nó plaoo· dos ·debates ·legislativos. .--: · · . ' 
:·:: . o·sa: .. JoÃo CLE~PHAS-.,... Se~pre ~ p~oclàmei. Quem já. o 
negou ·foi o Sr. Carlo_s Lima. 
_ . O $R. .ALn~ SAMPAIO - A critica a.oui· feita pelo Sr. João 
.Cleoph.as .referia~se .ao orc;1·mento · actual .e não. á obra con~ 
structivà da Revolução, por. qualquer . dos seus: agentes • .- · . ; · 
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, O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO ~ L.irtJ.H.p~n~~ á phr.a
se em que S. Ex. englobava uma aecusacão ·geral. Mitthas 
apreciações r~po~~am-se a esse aspecto. 

O SR. JoÃo. CLEOPHAs -....;.. Referi-m~ ao· orçamento e ta-
lei na incapacidade dos interventores. · 

O SR. Vn:t"ol\ H.ussoMt.No- Dos interventores, no plural. 
O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Não creio, ainda, 

que o Deputado João- Cle·ophas negue ·os mereeizrumtCI9 6 &s 
realizações daquelles que com "elle serviram, a frente de ou
tras secretarias e repartições do Estado. no periodo do go
verno do Sr.· Lima Cavalcanti, como sejam os Srs·. Heitor 
Maia, Adolpho Celso e Antonio de Góes. companheiros de go
verno de S. Ex. e homens cuja integridade é hoje um dos 
melhores motivos de ufania da actua.t representação pernam·· 
bucana. 

O SR. SouzA LEÃo -O orador está tràzendo a debat~ n 
integridade de cada um dos secret.aríos do Interventor, mas 
s~mplesmente a. administração de Pernambuco. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Estou trazendo 
as obras realizadas por todos elles e citei, especificadamente, 
as effectuadas pelo Sr. João Gleophas. 

O SR. SotlZA·LEÃo-'-- Terei de respigar isso depois. 
O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Terá de negar tt 

~cção do Sr. João Gleophas. 
Enfim, Sr. Presidente, que havemos à e fazer? O Depu-

. t~do João Cleophas, em quem todos proclamamos um ad
mitavel administrador e um dos espíritos mais brilhantes 

.da ~ua geração, procura apagar os proprios serviços, tenta 
.negar a propria benemerencia.. · 

. o SR. JoÃo CtEOPHAS - Gitel o facto concreto: au-
gmehto da verba de pessoal. · 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRrnHO - V. Ex. citou o 
goo,;erno em geral. 

. O SR. JoÃo CLEOPHAS -V. Ex. está convidado a d~· 
struir o faCl() que mencionei aqui. · · 

Ó SR. BARBOSA LIMA SOBRINliO- V. Ex. não me 1~ 
. vará a mal, Sr. Presidente, que eu f2COrd~ . aquelle trecho 
·da Imitacão de .Christo: "Ter~se a ,si proprzo em nenhuma 
conta .e dos outros fazer· grande e nlto conceito, e grande 
. sabedoria e perfeição... . 
- .. O SR. ALDE SAMPAio- V. Ex. está fazendo uma injus
tiça ao orador de ha dias. O Sr. João Cloophas, com a mo
destia que lhe. é peculiar, não se referiu ã sua. obra no Es-
tado de Persmnbuco. · 

O ·sR. BARBOSA LIMA SOBRlNHO -~ ttcferiu-se, I•Orém, 
ao conjuncto· ·da administração. · · · 
~ .· o su. AI.ns SAMPAic. - Elle falou, efrecUvllroente, U() 
orçamento actual. 

. O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Encend! que S. Ex. 
estava diminuindo os proprios servlcos, num ~s~oréo _para 
reduzir a uma synthese pessimista toda a adm1msLraoao do 
~tadfl 



Câ'nara dos Oepltados - I mp-essa em 28101/2015 11:26- Página 26 de 54 

('I Sa. Jo..\o CLEOPHAS -~ Eu. não. ooderia.··realiiar mai_s, 
· se ·me neg~ram -rúursos. · · . . . . 

O SR. BARBOSA LIM:>\: SOBRINHO __: ·As: condições fi
nanceiras é que não permittiam . a realizaeão de um pro
gramma integral. 

AspeCtos géraes 

Sr. Presidente, nã~ é novidade . para . V. Ex., nem, de 
certo, para a Camara, que o obscuro Deputado, que ora oe

. cupa a tribuna, não veio, propriamente, das fileirlls da poli· 
tiéa. Jornalista e publicista, vivendo longe da política e d:1 
administração, m:ts sem nunca perder o contacto . com os 
problemas de uma e de outra, ·pôde sentir o que havia, mui
tas vezes, de convencionai, na · attitudr: das correntes parti
darias. 

O SR. SouZA LEÃo- Aliás, V. Ex. é um chronista político 
admiravel. . · 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO- Entendem alguns 
que a maioria de.ve louvar sempre; julgam outros que a mi
noria sempre deve atacar. E se dessas aLtitudes ··resaltá, 
ainda, algum beneficio, na obra. de criticà que se vae esta
belecendo em taes debates, como no julgamento, pelo jury 
popular, através dos libellos e das defesas; manda a verdade 
renonbecer que, em regra, se perde ·o pónt.O ·de vista de 
conjuncto, na apreciação equanime dos argumentos e das the
ses, que entre ·si dividem o campo do debate. 

Então, quando chegam as horas de diffienldader., noo 
ha mais limite para as· manifestações sombt-ias, sepulcraes . 

. Nesses momentos, as assembléas politicas nos fal'iam lt!m
brat yelhas cidadel! eoloniaes;. cheias de rtJfnas e dt. paredes 
escuras. com as biqueiras dos_ telhados debruçadas para o 
lagedo · escorregadio dos calçamentos antigos. Um trecho da 
rua do Amparo, na minha velha O linda pittoresca; um pouco 
da cidade do . Salvador, nos seus recantos poupados pelas re
formas; algumas coisa de Ouro Preto ou de · Sabará, com as 
pegadas dos bandeirantes como qu~ ainda nitidas, nas suas 
ladeiras s"eculares. · · 

Cidades sombrias, cidàdes rnelancolicas. • . E nas igrejas 
·velhas, os velhos carrilhões dobrando Dionoto'nos. . . ..A si
tuação financeira é grave!" · exclamam ó!) sinos solennes; ba4 

dalando compassadamente. E os sinos menores, mais · vivos ·e 
mais ·alegres, no seu repique agi! :· .. Olhe o · de{icitl Olhe o 
deficitl" · ; 

Senhores, digamos, com os sinos .solennes, que .& situa
ção financeira é grave. Mas observemol-a em todos os seus 
aspectos, objeetivamente-. "Nos povos latinos, especialmentf! 
no Brasil, dizia um dos nossos mais illustres parlament.area. 
lavra a mania de responsabilizar os poderes publicas por to
"das as infelicidades liacionaes: o Governo é desst'arte, traru~ 
formado na divindade chamada Typtron; que os antigos egy.:. 
pcios tornavam· responsavel por- todos os ·seus . males. Cum
pra examinar, com calma e justiça, os antecedentes iiDJil8-
diatos da actual situação, para sabermos até onde a aceão 
do Governo do Paiz teria forças para inodi~ical-a". ·. 

O SR. ALDE SAMPAio _:_ V. Ex. começou o discur3CJ 
· attribuindo ao Governo todos os beneficios decorrenLee . dê _ 
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uma. si tuacão. Seria· justo que os male1'ieios tambem tossem 
attribuidos á mesma entidade.· 

0 S!t. VICTOR RUSSOMANO - A reciproca não é. verdà~ 
deira .• 

. O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Tratei exclusiva~ 
mente. da ·administração e mostrei os actos administrativo!l. 
Nao considerei· o aspecto geral da situação. do Estado. 

. .São palaVras do eminente Sr. Cincinàto Braga, em 1~22, 
quando S. Ex. com a profundeza· e a erudição que sabe dàr 
a todos os seus trabalhos, sustentava que a crise financeira 
era apenas· reflexo, ou consequeneia da crise economica. 

Quem examina, na actualidade, a siLuacão financeira 
do Paiz. não deixará de impressionar-se com a queda da re
ceita publica e com a majoração das despesas ext.rr~.-;m;:a
mentarias · . Poder-se-á dizer que esses dois phenomenos en
volvem sempre a responsabilidade do Governo! · 

Evidentemente, não. Na bypothese, pol' exemplo, de uma 
guerra, com a ihvasão do territorio de determinado paiz pela 
tropa inimiga; as receitas cabiriam com · a perda do territo
l·io e as despesa;; cresceriam com as respo:1sabilidades da 
peleja . A culpa · do Governo, r.a apreciàção do d·4icit verifi~ 
cado, estaria subot·dinada á cons~deração .de sua respom;ab!
lidade, na defiagração da lu ~a . . Ora, se h a hypoi.bese, em 
que precisamos considerar a causa C:aquelles dois phenome
nos, tudo indica que, àntes de uma conclusão, é preciso vêl" 
sempre a origem de ambo~:, para sabel' se derivam. ou não, 
de motivos inelutaveis, estranhos, ou superiores á acção . do 
Governo, ou Sb. a<1 contrario, representam, :só e só, a culp'l 
das autoridades, o crime dos governantes. 

A reducção da receita publica 

- : · Em 1929, Senhor Presidente; quando a crise mundial, 
que já então se ~esencadeara com a sua maior intensida-de, 
não fizera ainda ~entir todos os seus effeitos na receil.a dll 
Brasil, ti~emos uma renda total, converl~~a a papel a parlê 
ó'u-·o, ·de" 2.201 mil contos. No anno s'eguin{e, .l receita. cabia 
a ;1.677 mil contos. Em 1931, era de 1.752 ·mil corilos a re:. 
ceita geral; no · anno immediato, cabia de novo, a i . 682 · mi! 
contos.· · . · · 

O Sa. Jo~ CLEOPHAS ~- Emquanto a receita cabia, o 
Geverno dava notas dizendo que, no anno seguinte, tudo in
dicava, ás previ~ões iam ser excc1idas; a situação iria me
_lbora!". O Governo, porém, em vez de tomar a cautela evi.:. 
dente de diminuir as despesas tratava. ainda, d:1 augmen
tal-as, augmentando apenas as estimativas da receita. 

O Sa. JosÉ AUGUSTO -Fazia. _o ~apel de Pang!oss. 
0 -SR. BARBOSA. LIMA _SOBRli'iHG - Analyso objecti

vamente os pbenomenos, em todos os seus aspectos. O que 
s~ . disse e não se disse na oceasião, póde ser até recurso de! 
ordem política -para evitar impressües de pessimismo e des
aleaLo. 

Thibamos, assim, num período de tres annos. a queda 
da receita publica 'num total" ·de L -i82 mil contos. Quasi um 
milhão e meio de receitas a menos. · 
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·~·.·.O phenemeno. seria tanto: mais ··deseoneertahte, quanda 
era, por assim dizer, imprevis!J, no longo· período da Repn
hlica, se exc.eptuarm(Js a phase do começo da guerra euro-
péa,· · · · · · · .. 

Mesmo na crise de f919-1!J20, por exemplo, havinmos 
.l~do a felicidade de contar com o augmento da receita, ou 
com _pequenas reducções. que não podiam ser \·erdadeira.:. 
mente desastrosas. De 1920 a i921, havia apenas uma. dimi
nuicão de receita de 3i mil oonLos, sobre um total de 922 mil 
eentos, correspondente a 1920, Em 1926, cabiam as randas 
em perto de 90 mil contos pare a receita total de ~. 7U mil 
co"ntos, correspondente a i 925 . Acompanhemos, de um anno 
para outro, a partir de 1923, a el~vação continua da receita 
publiea, em milhares de contos: .' 

·:t923, mais , •............. , , • , , •. , . , , • , • . • . . . • . . 363 
1-92-i, mais .. , , .... :. · ......................... ~: 28f 
1.925, mais ...•.•.....•........ : ......... : .... ~·. 20f 
1926, m-enós ...•.........•.•.. , . • • . . • . . • . . . . • . 9i 
i927, mais • , . :. • . . . . • • • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . . 39Z 
i 928, mais . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . • . . . 177 
:1.929, m·enos: ...................... ..... , .... ~: i~ 

{)bserva-se, assim, nesse periodo de .sete amios; um 
augmento, 1;1a média, de 1.86 mí~· contos. Ora, quanclo rJ 
especlaculo é esse, sabido que a expansão da despesa àcom:
·panba de perto o augmento da receita, não ·deixaria de ser 
catastrophica a diminuição das rendas, num total superior a 
meio milhão de contos, em 1930. A baixa se manteve ·nesse 
nivel nos dois annos seguintes, o que quer · dizer que se 
sommassemos a importancia correspondente ao augmento nor
mal das receitas, no período de 1°, 2°, e a quantia das redu
cc;ões verificadas, teríamos cerca de do;'S milhões de contos, 
de que a renda publica foi- realmente desfalcada, nesse .trien-
nio mencionado. · · · · 

Quem poderia manter o equilibrio orcaxr..êntario, em s"':' 
melhante situação'? · . · : 

Seria pueril. querer attribuir 6 colapso na receita publica 
á.s de!iciencias do appãre1bó arrecadador, nem méeeia tal 
censura o funccfonalismo, que fntegra as repartições do fisco .• 
ME~smo porque a reducção se verificava em quasi tod3$ as 
rubricas da receita, a. saber: 

Imposto de importação ........•........ 
Imposto de consumo •.. : ........ · ........ . 
Imposto de c-irculação ................ · .. 
Imposto sobre a renda ..... : ... · ...•..... 

302 mil ·contos 
7 4 mil contos 
55 mH contos 

. f 3 mil contos 

A diminuição .occorria, aipda, nas outras rubricas, na"> 
diversas rendas, nas rendas patrimoniaes, n;~.s rendas indu!'
triaes, na renda -ex.tráo:rdinaria, na renda : ~speoialfzada. 

Evidentemente, para u:in colapso dessa · ordem, precisa
m()S -erguer os ólhos acima ·das· manifestaçõe's;.puramente • bra
sileiras, sobretudo quand-o opbenomen·o se verifica por.todo 
o universo, vinculado â formidavel de~ressão, que trouxe a 
calamitosa reduccão do co~mercio internaciopal. Ainda no 
anno pàssado,o Sr~ Jaequier, Relator geral.do Qrçamento, na 
Camara francesa, diiza: "Nã9 esquecall!.os que o· equilibr.io d~ 
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.orça;nento, mesmo integral, ·será singularmente fragil~ em
quanto a nossa balança commereial ·apresentar o deficit de· fO 
bilhões." E a pressão d~s condições mundiaes era tão ener
gic~. sobre os orçamentos publicas, que uma das melhores 
::evistas contemporaneas observava, ainda em marco de 1934: 
Actualmente, todos os orçamentos do mundo são deficitarios. 

Cita-se mesmo corno excepcão unica a Inglaterra., mas ali 
se conseguiu um ~quilibrio precario e apparente diminuindo · 
os auxi'l'ios aos desempregados e logo columnas 'da "marcha 
da fome" chegaram a Londres, a 25 de Fevereiro, para mani
fesf.?-cões, que aliás decorreram pacificamente." 

De resw, desde 1929, o comm.ercio mundial vira o seu 
volume reduzir-se de 25 por cento, emquanto o valor cabia 
de mais de 60 por cento. No quadro succinto do Sr. :Butler. 
director da Reparticão Internacional .do Trabalho, de Genebra, 
os "preços mundiaes haviam descido a. niveís incrivelmente 
baixos; desde o· seculo XVI, nunca o trigo havia tido tão 
pequeno valor. Em tres annos, ·o volume· da producção in
dustrial diminuira de mais de um terço. As rendas nacionaes 
continuavam a baixar. A confiança fõra gravemente abalada." 
São palavras de um relatorio, apresentado á Conferencia In
ternacional do Trabalho, em marco do anno passado. 

Basta considerar o quadro do corr..mercio mundial, no 
Annuaire Statistique de la Sooiété des Nations, para 1933!34. 
Em milhões de/ dolla1·s ouro antigo, isto é, tomando um 
ponto de referencia unico, paro a apresentação geral do I>ht':
nomeno, verifica-se o seguinte: O commercio mundial dos 
Estados Unidos, que era de 4.338 milhões em i929, descia, 
.em 1933, a L 112 milhões, isto é, menos de uma terca parte. 
A Argentina passava de 820 milhões a 228 mil'hões; o Chile 
<le 196 a 22 milhões; o Uruguay, de 92 a. 28 milhões; a Co
lambia de f23. a 32 milhões; o Mexico de 184 a 54 mílhões. 
Na Europa, a Allernanba descia .de 3.203 a 996 milhões, na
quelle mesmo período, emquanto a Franca passava de 2. 702 
o. L 116 milhões. ·A Inglaterra,· padrão de governo regular fi 
de administração efficiente. soffria o mesmo phenorneno, 
vendo o commercio internacional eahir de 5.407 a 2.01:1 
milhões. A Italia, sob o rigor de uma direccão totalítaria, 
não escapava ao furacão. que a castigav11 duramente, pois 
que o seu commerrio internacional descia de i. 139 a 390 
milhões. No meio dessas grandes e fortes nacões productor'l.s. 
não fica mal o Brasil, onde a estimativa do Annuario referi
ào nos mostra uma queda que vae de 421 milhões em 1929 
tl Hl6 milhões .em 1.933 . .-· 

O Sa. SouzA LEÃo _:. Y.' Ex. permitte um aparte ? Em 
f929' a opposição· fazia: restriceão ao Govérno devido ao dese
quilíbrio orçamentario. Veio a Revolução corrigir isso, equi
librando os oi'camentos, fazer. a politica de restaurações das 
finànças. Entretanto~ o ·que se vê .é a debacle. 

· 0 Sa: · VICTOR RUSSOMAN.O - Seria .. limitar demais a 
obra· revolucionaria. · · 

· ·O SR. JoÃo= CLEOPHAS·- Mas o. Presidente Getulio Var
gas :dizia qüe· seria a. sua .primei~a .preocaupacão equilibrar 
os orçamentos. 

· O· SR:· BARBOSA LIMA· SOBRINHO :...... Que .ss :poderá 
-concluir .de todos esses num.erôs ? Não provam ·elles. á evi
dencia; que o de(ici~ .orcamentario não poderia deixar fi~ 
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figurar no cortejo dessa. tempestade, que subverteu, por as
sim dizer, a economia de todas as Nações? 

Preeisamos ver, apenas, se alcan~omos o termo da de-
pressão. · 

O SR. SoUSA LEÃo - O Brasil a.~da sonhando com isso 
ha muito tempo. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - O mundo inteiro, 
aliás, - póde V. Ex. estar certo. 

Cumpre examinar o;c repontam, ll\1 horizonte, os primei
ros raios da aurora, eom que sonha, na sua longa afflicão, o 
universc; atormentado de caiastrophes. 

Todos os olhos estão presos a e:;~e por.to do horizonte; 
todos (I!> corações estão cansados dessr. noite que não tem 
fim. E a angustia é tão grande e tão grande é o soffrimento, 
que os observadores procuram a illusV.o e arrebatados pela 
miragem exclamam, com aquella ingenuidade dos velhos 
classicos: 

Eis ali O!:! dedos roseos da aurora qoe chega! 
E ha applausos, e ba faces câvadas de rugas que se illu

minam àe um sr,rriso d(.slumbrado. 
Mas será que já St.! entremostrou, nas trevas dessa noi

te infernal, a certeza da aurora espi"lrada? 
Confesso que não sei. Acompanhando as impressões dos 

technicos, tenho visto, ·var-ias vezes, o annuncio da conva
lescenca; o que ainda não vi, foi t\ convalescença. 

Aquelle Sr. Butler, a q•Jem ha pouco me referia, mos
trava que o nivel mais baixo, attingido pelo commercio iii
ternacicnal, Yerifirara-se em i 933. E accrescentava que a 
unica cousa, que ainda permittia t'l;ngratulacões, era que 
-houvesse permanecido estacionaria, oem logar de cair ainda 
mais. E razão lhe sobrava no pessimismo, pois, como se 
poderi-1 ver, mais larde, do Bullelin Mensuel de Stalistíque 
de la Societé des Nalions. em Julho de 1934 o comm~rci:) 
mundisl chegava, na depres~ão, a pontos qUfl, desde H)2!), 
.não tinham sido Locados ... 

As despesas 

Ora, Sr. Presidente, um milhão e meio de contos a 
menos, na receita e não na receita arcada, mas sim de dife
.renca entre a receita arrecadada em i929 e no triennio im
mediato, já explicam bem uma das razões ineluetaveis do 
.deficit. 

Sommemos, agora, as despesas extra-orçamentarias, as 
despesas que não podem ser enquadradas' entre as respon
sabílídades communs. pois que escapam á previsão normal, 
que orienta o conjuncto das disposi<:ões 'orca.mentarias. 

Comecemos pela secca. Nesse ponto, a1iás, é de justica 
salientar uma different;:a profunda entre a orientação aetual 
e a orientação antiga. 

O SR. SouZA LEÃO - E' uma injustica que V. Ex. está 
·fazendo ao Governo do Gr. Epitacio Pessôa. Ninguem se in
teressou mais pelo norte que o Presidente parahybano-. 
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O SR. SEVERINo MARIZ - O nobre collega não ignora. que 
no gQverno Arthur Bernardes foram suspensos os servlCO:>. 

O SR. SouzA LEÃo - Em virtude da situação financeira. 
· O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Permittam oª- co l-
legas que continue. . · · 

Não obstante a situação deficitaria, o Governo Proviso
rio considerou sagradas as verbas para combater os effei
tos da secca; em outros tempos, Sr. Presidente, essas dota
cães eram as primeiras riscadas, a titulo de economia e de 
esforco para o equilibrio dos orçamentos. Eram as obras 
que primeiro paravam, sem consideração pelas verbas já 
empenhadas, sem respeito pelas obras em andamento. Pelo 
ultimo relatorio do Ministro José Americo, até 1933 haviam 
sfdo gastos, com esse destino 317 mil contos. 

O SR; SouzA LEÃO -- Isto é tão pouco em relacão ao 
que se tem gasto, inutfi'mente. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Trezentos e de
zesete mil contos?! 

O SR. ARTHua SANTos - Sobre os serviços, que es
tão sendo descurados, SP!'Ye de exemplo o Governo Epitacio 
Pessôa. 

O SR. SEVERINO MARiz - Sou testemunha do que a Na
ção perdeu, pela attitude do Presidente Arthur Bernardes. 
mandando paralysar as obras que.> não de"·eriam ser inter
rompidas. 

O SR. ANTONio DB GóEs - Dou tambem o meu testemu
nho nesse sentido. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO- Não seremos nós, 
Sr. Presidente, homens óo norte, que malsinaremos o gas
to dessa quantia! Não seremos nós, homens do nordeste, que 
havemos de censurar o emprego dessa quantia, para o am
paro de nossos co!.'staduanos. que soffrem o flagello impla
cave das seccas! 

Entre as despesas tambem inevitaveis. estão os gas
tos resultantes das lutas futernas. Creio que não andará 
em falso, quem as calcular em cerca de um roil'hão dE' con
tos. 

Basta comparar todos esses dados, a quéda da receita 
·de um lado e de outro, a expansão da despesa. para occor
rer a um destino que ninguam poderia considerar norll'.al, ou 
propriamente orçamentario. Sobretudo, não havendo recur
sos para cobrir os primeiros .. deficits", o provavel é que se 
arrastem responsabilidades de um anno para outro, no es
.forco c!e contemporização de quem receia, acima de tudo. 
os · remedios heroicos. 

O SR. JosÉ AUGUSTo - Quando a Revolução foi feita 
para impedir os gastos. 

O SR. VICTOR RussoMANO - Os gastos com a Saude Pu
blica e a instrucção honram o Estado de Pernambuco. 

O SR. JoÃo CLEOPHAS - As verbas com a saude pu
blica foram utilizadas de preíerencia para augmento de pes
soal. •• 
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O SR. VlC!TOR RussoMANo _,_ O nobre collega -não podt
negar a rea:tidade dos factos. 

O Sa. JoÃo CLEoPHAs - As verbas foram desviadas 
para. serviços de fachada, cor.tra os quaes sempre protestei. 
· O SR. VICToR RussoMANO -V. Ex. não pode dizer que 
o seu Estado mantenha serviços de fachada, porquanto posso 
âttestar a efficiencia dos mesmos. 
· O SR. JoÃo CLEOPHAB - Quarenta réis por pessóa é 
quanto gasta o governo de Pernambuco, por anno em ma~ 
teria! de medicação para a população do interior d~ Estado. 

O SR. SEVERINO MARiz - O Estado mantem serviços 
modelares quanto á instrucção, assistencia e saude pub!icas. 

O SR. SouzA LEÃO - A administração Lima Cavalcanti 
inaugurou apenas um grupo escalar, em Gl{)ría de Goytá. 
Mais nada. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO- Responda a V. Ex. 
um technico de educacão, o Sr. Anysio Teixeira, que não 
occult:a os seus louvores ao que acaba de observar, em ma
teria educaci{)nal no Estado de Pernambuco. Prosi'go, Sr. 
Presidente, nas minhas consideracões: 

Os franceses chamam a essa situacão o "chevauchement" 
dos exercícios financeiros. U~a verba, no orcament.o em 
preparo, cresce para acudir ao de{icit do exerricio vigente • 
. Como os do!s de{icits são solidarios, "on finit par accumuler 
des chiffres dans Ia nuit". 

Tendo, assim, considerado dois aspectos, que ii!Uminam, 
a meu ver, o panorama da situação orçarr.~mtaria, passemos 
a observar uma terceira ordem de influencias, <lecorrentes 
das circumstancias propriamente politicas. 

O aspecto ~otitico 

. "Os governos revolucionarias, dizia Ruy Barbosa, no 
seu relatorio de 1891, não são, não podem ser governos ec!)
nomicos." Não havia de ser, pois, o Governo Provisorio. 
·continuava elle, que, no dia seguinte ao da revolução, que 
proclamava novas instituiçcbs politicas, :poderia "erradicar 
·mal tão enviscerado", como o desequilibr!o entre a receita e 
a despesa, que era a "enfermidade cnronica de nossa exis
tencia nacional". 

Assim -escrevia Ruy, a proposito cl:o Governo Provísorio, 
a que e11e pertencia, exacta.mente como gestor ·da pasta da 
Fazenda. Porque pode haver o desejo de. economizar, mas. as 
Circumstancias criam embaraces de toda ordem a semelhante 
·intenção. Todo governo revolucionario tende ·a deixar-se 
conduzir pelá. orieritaçã0· das reformas, peiJLj.esej"o de con.s
truir. É uma fatalidade, que desafia a boa vontade dos 
governantes .. Mesmo porque a- politica d& compressão das 
despesas reclama uma série t!e far.tore!l e de condicões e 
.sobretud<:), estabitidade, disc.iplina, coisas que me parecem 
incompativeis .com os sobresaltos, as paixões. as dissenções 
inevitaveis de uma phase revolucionaria. · · · 

Na verdade, quando se quebram os quadros habituaes da 
"SUccessão no Poder, o que· se -verifica é uma excitacão. de 
ambrções ao mando supremo. Sopitados na hora. inicial~ pelo 
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enthusiasmo, ou pela unanimidade · na vietol'ia, aproveitam 
os primeiros descontentamentos, ·e mantêm uma atmospbera 
de conspirações contin~s e, não raro, de · golpes de forca . 

Foi o que se verificou na Primeira Republica, ao· tempo 
de Deodoro e de Floriano Peixoto. A ambos, a-liás, corres
pondero deficits vúltosos; se considerarmos os recursos da
queila época. Iniciada a descida, fomos caindo de áeficit em 
de(icit~ até chegarmos, no período de Pru<fente de- Moraes, 
a um saldo negativo, · que excedia á totalidade da receita ar-
recadada. · · 

. Por isso me convenço, Sr. Presidente, de que, quando 
procuramos · os remedios, devemos ver que acima de tudo 
está a necessidade de ordem, de paz interna. E para que 
baja eSse .ambiente, cumpre que .saibamos · evitar os exces
sos da p~lxão partidaria e a lingua~em, que· se traduz num 
esforco subversivo. 

Não poderia dizer, a respeito, nada que já não estivesse 
no livro de Campos Salles. Nesse . volume . tão claro e tão 
limpido, tenho, ás vezes, a impressão de que "'-ale uma espe
cie de: BibHe.. de DDSsa exp~riencia politica. Lembrando a. 
.Phr8.'3e elassica de Pitt de que, se não existisse a oppo::;ição, 
serfa necessario . inventai-a, accr escentava Campos Salles: "'A 
mesma ordem. -de · idéas . iMpirou ao sabio Lafitte a . pitto
resca comparação : "Procurar um Gilverno. · que não abuse 
~ria o mesmo que procurar um melro branco". Mas tam
bem se póde . contradictar, talvez eom igual exatidão, que, 
não · ha:. opposicão· que não .chegue_ a deploraveis excessos." 
.. Toda a aspiração, concluída .o publicista, deve pois, sonsis
tir em estabelecer o minimo de abuso e o minimo de excesso, 
umà vez C[Ue O justo meio esc·apa. á virtu1ie sociaL" 

:Pr6C)iremoo. realizar aqui :esse . mínimo de abuso e esse 
mínimo :de .exc·esso, E se .é· natural que prevaleça o ponto 
d~ :vista da maioria, não esqueça ·a . minol'ia os beneficios 
inairetos ·de suas campanhas, que .serão tanto mais effica
zes e tanto mais uteis quanto mais sinceras e mais desapai
xo.nadas. Todos temos, aqui, a neeessaria perspicacir., para 
seguir, nos seus fios mais dis-simulados, a essencia do jogo 
político • e a . preocupaeão das victorias pessoaes, mercê' das 
quaes tantas vezes se envenena o debate e se torna esteril 
a acão dos parlamentos. · 

·" ,. . Mesmo po;rq_ue, como dizia, aliás, uma das vozes mais 
autorizadas . e illustrés da propria minoria, o eminente se
nliot."Arhur~ ::Béroatdes, ·a . politica brasileira se desdobra em 
torno de aconteehriento:~,·. que ._em Tegra não ·permittem, entre 
mino'ria e maioria, a existencia de separações muito nitidas. 
E isso é tanto mais verdad:eiro, quando da linguagem de 
todos os··oradores, desde o discurso tão elegante e tão ·· alto 
do ·· Sr. ·Raul Fernandes, até o fulgor das . palavrâs flame
jantes do Sr. João Neves, o que se vê, o que :se 'encontra é, 
a defesa de um mesmo id'eal político, de uma só doutrina é 

·governo - Q ideal e a doutrina da d-en:;iocracia. 
, -. Já se dizia, .no : Imperi() .: . nada- se. parecia. :I~~is. eo~ um 

saquarema do que um luzia. · Conservadores e 1i~raes 
se irmanavam pelas doutrj11as·. e, . 8J:n geral, até pela orien
tação deante dos problemas nacioilaes, o que não imP,edia 
que se dêfroritasseirVnãô ' raramentei · em debates incendia
dos pela,paixão .e }lela.Jntransjge~~a . . Hoje, que o. :t~mpo nos 
sep_ar~ .. dessas-~.discu~®s~ ·e:;al.ta4~~ podemos. sol:Tir.:dil.s. ; m_u~. 

C. D. - VOLUME IV --1'935. i3 
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ralhas convencionaes, que os partidos adaptavam como sepa
T(].Çi:io e que tomam, ás vezes, o, geito ou a forma de brin
quedos infantis, quando . se .estabelece .. que uma folha será 
uma casa e. que um graveto de pau representa o curso de 
um rio caudaloso ... 
· Que dizer· dos dias actuaes? As. ideologias extremistas, 
que por ahi andam alvoroçadas, permittem a perspectiva 
sufficiente, para. que se veja como temos todos ~aqui~ senhor 
Presidente, um mesmo campo a defender. E quando é assim. 
o excesso resvala sempre do adversario, para attingir. o 
regime. . . . . . . 

Assim foi na Italia, com as manobras, as habilidades dt. 
seus estadistas, Giolitti, Nitti, Fact.a, D. Sturzo. · 

O SR. DINIZ JUNIOR .:._ Pelll fraqueza de seus politic~ e 
a falta de enquadramento delles na época em que viviam. 

O SR. BARBOSA LIMA SOBRINHO - Assim' !oi, na 
Russia de Kerenski, com a espeeie de • parlamento, que- dia 
a dia se afundava e se desmoralizava,- no excesso de · sua.s 
paixões e na esterilidade de seus clebat'es. Emquanto lutavam 
os partidarios da democracia, divididos e íntransigenteil, as 
co.horles extremistas organizavam os pelotões de· assalto .. ~ 
· Espcctacuio de todoo os tempos;· espeetaculo renovado 

daquella Bizancio, que amea.cada pelo inimigo divertia-se 
nas ·subtilezas -das· querellas entre os ·verdeS e os azues ••• 

Não. nos falta; no momento que· vamos :vivendo, o gosto· 
velas côres. 1\oota vêf', Sr. Presidente, se· teremos, tambv.m, 
j_j. mesmâ v~.~eaeão suicida.· (Muito bem; muito· ·bem. Polma.J 
r.i orador tJ vivamente cump1imentado.) · 

Durante .o discursv do ·sr. Barbosa iim.aso
brinho, o Sr ~ Arruda Cam,ara, 1 o Vice-Presiden:te, 
deixa a cadeira àa presidencia, qriéi é oeeupada 
pelo Sr. Generoso Ponce, · 3° Seéretario; e nova
mente; pelo Sr. ·Arruda Camara,. 'J0 Vice;. Presi
dente. 

5 

O Sr .. Presidente _,Tenho sobre a. mesa., e vou submet-
ter a votas o seguinte · 

REQUERIM~NTO 

. . Requeremos que seja inserido na acta dos trnbslhos da 
Camara, de hoje, um voto de. regosijo pela passagem do 24° 
anniversario de. episeopado de S. E .. o Card.eal D. Leme e 
que . se . communique, por telegramma, a S. E., o voto da 
Cania.ra. · 

Sa1a das Sessões, 4 de Junho de t9.35. - Edfltar.Ca.-r-.a
l·ho. - Generoso Ponce Filho. -·Nogueira Penido., 
Caldeira ·de AtvtJ:renga. · 

Appt:ovado. 

o· Sr: PreSiden'tl!l ......: Vou o~ir -~ 'Gamara >SObre· O: se
guinte' 

. REQUEiliMVo"ro ·: -.:: 
~· · · Exmo . . Sx;. Presidente da .Ca~ara· dos Deputados: 

• ' ' . • • ' • • • • , . -· • • ' • - • + ' • ~ • -

· · Tomadós ·de- constrangimento pelo: golpe . traiçoeiro da 
desUno; que nos deixou a alma com um· profundo·: pezar; com 
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o • desapparecimento o' de Iritieu Corrêa, que · deteve para o 
Brasil. o titulo· de campeão dd auto-volante em !934, dei
xando o anonymàto para figurar entre os lendarios deste e 
de outros continentes, na technica do volante, vimos, escuda
dos nas reservas · sentimentaes do Brasil, requerer seja con-· 
sigl!ado na acta da sess.ão de hoje o voto de profundo pezar 
dos Deputados pelo desapparecimento de Irineu Corrêa, e 
mais que a Mesa: leve á familia da victima o pezar dos Depu-· 
tados. · 

&ta. das Sessões, 4 de Junho de 1935.~Abilio de Assis. 
- Antt?nio Carvalhal. - Eurico Ribeiro. - Francisco di 
Fwre. - Silva Costa. - Aniz Baàra. - Edmar CaMJalko. 
- Erma'IUio Alves Gomes. - Francisco de Moura. - Abe~ · 
dos Santos. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Ex
pediente. 

Vae-se passar á Ordem do Dia.· (Pausa.) 

6 

Comparec.em mais o~ Srs. : 

Caüleira Alvarenga, Generoso Ponce, Claro de Godoy, Ma
rio Chermont, Fenelon Perdigão, Agostinho Monteiro, Cle
mentino Lisbõa, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, Agenor 
Monte, Pires Gayoso, Demoorit& Rocha, Humberto Andrade, 
Figuéiredo Rodrigues, Gratuliano Bti~ Herectiano Zenaide. 
Odon Bezerra, Rego Barros, Ozorio Borba, Arnaldo Bastos, 
Mario Domingues, Domingos Vieira, Oswaldo Lima, Hum
berto Moura, Melchisedec Monte, Amando Fontes, AUamiran
do Requião, Man<Jel Novaes, Clemente Mariani, Luiz Vianna 
Filho, João . Mangabeira, M'lin!UJ Leoni, Magalhães :N;etto, 
Wanderley Pinbo,.:Pedro Calmon, Arthur Neiva, Raphael Cio
cotá, Edgard SaiMJhes~ Atilla Amaral, Ubaldo Ramalhete, Pe
reira Carneiro, .Amaral Peixoto, .TuHo de. Novaes, Salles Filho, João Guimarães, · Ra.ul Fernandes, Eduardo Duvivier, Levi 
Carneiro, B~nto Costa, Hermete Silva, Cesar Tinoco, Alipio 
Costallat, Prado Kelly, Lontra Costa, Carlos Luz, Martins 
Soares, Adelio Maciel;· João Beraldo, Daniel car-Valho,· Maca
rio. de ·Almeida. Negrão de Lima, Celso: Machado, · Antbero 
Botelho, Delphim Moreira; Pereira, Lima, Waldemar F~rrei
ra, Santos · Filho; Osear · Stevensoil; Gama · ·Cerq\leira, Cinci
nato :araga, · Casll.'o. Prado, Macedo·.Bitteneourl, •Laerte Setu
bal, Hyi>olito do Rego, Laudelino Gomes, Arthur Jorges, Plí
nio Tourinho, José Moller, · Demetrio Xavier, Annes Dias, 
Victor Russomano, Raul B:!tlencourt, ~anio Tubino, Bar
r.os ca·ssal~ ErmaJ1ó Gomes, Abilío 'de Assis, Arlhur da Rocha, 
Adalbertó Camargo, Damas . Ortiz, Ferreira Lima, Alberto 
Al,;ares, .-Lima Teixeira; Vicente . .GaHiez, Leoooio Araujo, 
França Filho, Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Cardos() Ayres, 
Baeta .Nev~s, Abàlardo ·Marinho, Sylvio Leitão (99). 

. ' ~ ' 

· · · D~ixam de ~o~ parecer os Srs. ,~ .' 

. ' Liu'o ~Machado .. · Café • Filho, . Plinio :·PompeU; FernanrleK 
Tavóra, Olavo Oliveira, José de. Borba. , J:ebo"Y&b Mot.ta; Sa..: 
muel Duarte, Motta Lima, Orlando Araujo, Sampaio: ·costa. 
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Izidro . de Vasconcellos, .Lauro Passos, . Prisco .. Parai5o, Pjnto 
Dantas;.·Arnold. Silva, .Jair Továr, Fraricisc<>'· Gqnç:üves~· Cán~ 
dido Pes56a, Cardilho Filho, . Nilo Alvarenga,. Pei4-o Al~ixo,· 
Levindo Coelho, Washin8ton Pí~ea, . Juscelino· . Kubitschek, 
Furtado de. Menezes, José Alkmim, .. Polyeal'J)o Viotti, . João 
Penido, Simão 'da Cunha, Rezende ·Tosl!3e, João ·Heiirique; 
Búênó nrandâo, Jacques Montandon, Abreu Sodré, Paulo N:o
gueira, ~oraes Andrade, Vergueiro Cesar, .Joaquim ·sampaio· 
Vidal, Jorge Guedes; lloberto Moreira, Meira Junior, Horaeio 
Lafer, Fabio Aranha, José Cassio, Trigo de Loureiro, Arthur 
Jorge, Rupp JUilior,-Abelardo Luz, Peüro Vergara, João Néves, 
8ebast.ião . Domingos,Martins e ·· Silva, Alberto Surek, Chry
sostomo· de Oliveira, Vieira· Maoedo, Oliveira Coutinho, · Ro;.. 
.bertó Simonsen, GQstão ·Vidigal, Mo&e>yr· Barbosa, · Vi~nt6· 
Gouveia(62). 

. '1 .. 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A lista de presença aocnsa o com
parecimento de 221 Srs. Deputados. 

'Vae-se proceder a vot~cão . da. _materia que .. s.e aeha so
bre a mesa e da constante da ordem· do dia. · ·. ·. · 

Vae ser julgado objeeto · d~ = ~eliberação um projêeto. 
·:~· ; • • • .. • • • p. • 

. ·-· · E'· ··lido, considerado objeeto de. deliberação 
tl enviado á; Commissão de' Constiluicão a' Justiça.·· 
o . segainle : : · · ~ . . - · · : ::. · 

Pl\ÓJEC'l'Ó 
I,' , ', •• : : ' 

1: ,. 

. : N.' ss ·.;;:_ · ú~a5 
Prohfbe a~ ·cfn'Mdas. de ·automa~~,-~tr cm&o.,,~ -~ehl~~: 'em·. 

· · ·_ · · apórta ott.dúputa de velocidaãe · .:·:: -;:' ' 
• • ' : ' • • • . ' •'. • I ' • .~ • • • ' ' • _:~ , - ' . • • • . • ~- ' I 

-: :.'' ., _- ~ : rJristi~ ::6o;, ~e· 19?5 · ~ ' f& Ier.statura) ···:·, -.' .:·:_ · · 
' • , . • • ~ : · ; , 1 - ' ; • , • ', ' ' ; • . · _.' . :; : •• : I ' ' ; , ! • , : 

- : ' ~ O . ,Pôderj:.eSi~l~.tivo:"d~reta: ·. ·. :~ ·-::: · <··: :·.· ·"· 
· - .~ - ·- :t~ . .. : ~; · · ; .·. : ;. ,, ;... :.: .·. · ··"· , : . ! ! J : •• • . • _-.~ _ - · · -- -- ~ 

· · ,ArL . .t.9; São prolúbida.s . as , cõ rr.ida&. de· ·automoveis . oU.· 
quaesquer O!Jtros veliicu1,os, ~em, aposias': ~U,: disputa.de VelO:. . 
c~dade;_ rerãg· .p~~il~o~H~Pm .as-: penas Ço- IP'L.: _297: .. do Cod~gj): 
Penal o,s que:· as ,promqyer;emr:OU,. ~óm.l!r~ p~~: n~~~: _· _,;.: 
- "'·Art. 2.0 · Revogam.,;se ; as : ·disposie()ae · ·em : eontra.rioi. , = : · 

. • . : • : :. J · ... :· • ~: • . j . . .. ~ ~ ' ~ ' : . 

· · · ~~. fu;t_itic~~"' · , ·' .. '· - ~ .·· _, :_:· ··:· <.-.: 
·· ···Renovo o projecto,· prohibirido as corrídas:Joucás ·:de· .au .. · 
to~õve~ e.··espE!r!l q'uQ .. a· nobre· Commissão(de .· Jégislaoã.o:=e. 
justiça:· n.ãó ., incet-rerlí no.·· ensano ·.em.: que :laborou. :a da· Ca..:·. 
màt·a': passada;: ·· .... ::;- : .. _- ., ,, ~·, .: 1 /-.. .-: ; r::.-\ ... ; .. ;;· .. '; . .. ;:· •·: - :. :. •'{ 

Não se••trâta··-de' l.'~g'lilar-:r~ i·.transitod Je.;vehieulbs •: nas r· 
ruas das cidades, o que é ma teria . da competencia munici
pal, mas impedir que o : automovel· ··seja; : transformado• ; em 
instrumento de morte, em todo o territorio nacional. Essa a 
bypothasé~ que:·~-a'fuoJdai;Iio art:.; 297. ·do~ Codigo .• :P.eJ,lu, i~mo 
impruden6ia ,~:maxia1a . &Hznperi~i&. - in;;eparav.el da$;(.co.rr-ida&' 
~rtigin688.8-.t•.e~~ ·: ·-~{ :..:.:.:~ ::...-~. (· ~ !=~~~":., ·; .:·:: ... : ~ : ~;? ~..::· ~.: ! - ~ --~~i_·(.: J · ) i_! i~ • 
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:BastÍf de outros , e quicá maiores sacrifícios provenien
tes d.o· espectaculo . barbaro, injusto e deshumano, comparlJ,
-vel ás scenas do paganismo nos amphitbentros romanoo. 

Sala das Sessões, 4 de Junho de 1935. -P. Mattq. M~ 
·r:kado. · 

O S:r. Pi'esidente - Passa-se á mataria constante t.la 
Ordem do dia. 

Votação do requerimento n. 19, de H135 (fi~ 
le!]islatura), · de informações sobre exclusão de 
praças das fileiras do Exe-rcito (discussão unica) ~ 

Approvaào. 

8 

sa. discussão do projeat.-, n. :139, de 1935, dis
pondü sobre a or(lanização, instrucção, garantia e 
justiça dru Policias Militares; · 

O S:r. Presidente - Entra em discussão o projecto. 
Ha sobre a mesa· emendas· que vão ser lidas. 

. . 

São, suceessivamênte, lidas, apoiad~s e en
viadas ás Coi:nmissões de Constituição e Justiça 
e· de· Segurança Nacional as seguintes 

EUENll.-\S AO PROJECTO N. i39, DE :1935 

(3a discussão) 

N. t 

Substitutivo ao projecto n. 139, de i935: 

Dispõe 'sobre ~. orS-anizacão, · instrucção, garantias e justiça 
· · · das Policias Militares. . 

Art. f." rui Policias Militares séra·o ·organizadas em Cor
pos e Serviços typo: Exercito, com escala hierarcbica até co
ronel,· inclusive, e constituídas por alistamento voluntal.'io 
de brasileiros natcs, entre dezoito e trinta annos de idade. 
_ . § 1. • A rnenol'. unidade organizava!, nas. PoJitria!l Milita
.r(ls, será a oompanlli~ . ou . unicl~de correspondente. . 

· •§ :2.• O accesso na.s Polh,ias--Militares será gradual e su.c
.cessivo, menos .a, declaração ·de ,aspirante a official, que po~ 
derá provir de qualquer graduação. 
. .. Art. 2.0 Os . e<>mmandos. das -Policias Militares .. serão at
tribuidos .a . o{ficiaes superiores ou generaes, comb~tenles, 
.eff~tivos,. do -Exercito escolhidos pelos . . governadores -dos 
respectivos Estados ou das proprias Corporações, salvos os 
casos actuaes. , · · 
: · § . 15> Os· officiaes . do Exercito, em commissão nas .'Poli
c~·âs Militares, .. contarão, para todos os effeitos, como U1.'regi..;. 
mentados, ·o tempo da· cowmissão'. . · 
: ':·-:. § · ~o o 'posto de _"eoronel é · Prira ilvo cta co:mmanctan.ie 
:~ral da (:orporacã.o~ ó~ do seu·a·ssistente do Pessoal ou chefe
do' Estado ·Maior, onde o· comman:dante' for general. · 
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. § 3. • Excepto .o c !UI o do comma-::1dante geral, só· será 

. :permittido ü commissionamento de sal'g@ntos da propria 
Corporação em 2" tenente para serviços especiaes ele re
pressão. 

Art. a.o Não haverá nas Policias Militares, a nenhum 
tiLulo, reforma ou graduação no posto immediato. 

Art. 4.• As promoções nas Policias Militares obedecerão 
aos- principies de antiguidade, merecimento e bravura.. 

§ 1. • Por merecimento, aos postos de 2" tenente, ma
jor, tenente-coronel e coronel; metade por merecimento e 
metade por antigUidade aos postos de t• tenente e capitão; 
e, por bravura, a todos os postos. 
. § 2. • Nas lutas internas, só se fará promoção por bra

vura post-mortem. 
Art. 5.• Fica instituída nas Policias Militares a reforma 

compulsoria por limite de idade que vigorar para a trans
:ferencia. para a reserva de 1 classe do E:tercito Nacional, 
acerescido esse limite de mais dois annos (2 annos) . 

§ f.• Os omciaes das Policias Militares qp.e contarem 
mais · de 36 annos de eff~ctivo· serviço; serão ·reformados, se 
não possuírem curso teehnico-proti.ssional. 

§ 2 . " Estas medidas só a ttingirão . os . segundos a pri
meiros tenente, dois annos depois da sua pUblieaçl'io. 

§ 3." Para o~ effeitos destas · reformas, fica incorporado 
aos vencimentos o actual augmento provisorio. 

Art. 6~" As pracas das Policias Militares, excluídas 
com baixa do serviço, são consideradas reservistas, se con
tarem mais de um anno de servi co. 

§ i . " As praças excluídas a bem da disciplina ou por 
incapacidade moral, não goiarão da vantagem deste ar-
ti~. ~ 

§ 2.0 Os officiaes das Policias Militares, quando demit
tidos, a pedido; ·gosarão das mesmas · · vãfttagens : · attribuidas 
aos officiaes do Exercito, em taes ·casos: 

Art. 7!• São adaptados nas Policias : 'Militares os regu
lamentos de instrucção Militar e ·de eontinencia que ~vigora:
rem. no Exercito e os de instruecão policial que vigorarem 
na Policia Militar do Districto Federal , · 

· Paragrapho unico. O Regulamento interno e dos Servi
ços Geraes dos ccrpos de tropa do'EXerêi~o', será uliiforme
·mente adaptado nas Policias • Mmtares; com as restricções 
julgadas . indispensaveis pela Inspectoria . das ·Policias Mili-
tares. · · · · ' · 

.Art. 8::" A Uriião dará ' :D;latricuia: aos · o!ficiaes e sargen
to"s das Policias Militares nae: ·escoras de· formação e. aper
feicmimento de of!iéiaés da Policia· Militar ·do Districtó Fe-
deral.- · · · · · · ·· · · , , · · 

. . . · : 

. § .i .O Cinco .annos depois . de public~da .a pres.ente lei, só 
con~orrerão ao .provimento das vagas _de :20:.tenente, .Os ·can
didatos que possuirem o curso ·d~ .. formaÇão ,dé o!fiéiaeP. :.da 
sua Corporacão. ou da Policia .Militar do ·nisLricto . Federal; 
e de m_ajor . e teneri.te-eorQnl!l. tres. ánnos d~pois . da imhli~a
cão. desta lei, ~s Candidatos que possuirem o curs"o de aper- . . . . . - . . - . . . 
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. feiçoamento ou de. formacão· de · offiicaes da sria corporação 
ou da Policia Militar do Districto Federal, ou das Esc'>las de 
Armas do Exercito. · 

§ 2.0 Estes prasos de tolerancia não attingem as Cor
porações que têm escola de formação de officiaes com' mais 
de cinco annos de funccionamento, salvos os direitos expres
sos em leis e regulamentos. 

§ 3.0 A União reservará. matriculas nas Escolas· do I:xcr
cito para o aperfeiçoamento dos officiaes das Policias Mili
tares. 

ArL 9.0 Os offieiaes das Policias Militares, contan Jo mais 
de vinte e cinco annos de serviço, têm direito á reforma qup 
não lhes poderá ser negada, salvo se nomeados para serviço 
ou eommissão. 

Paragrapho unico. A reforma dos officiaes e aspirantes 
a ctfficiaes das Policias Militares será remunerada com 
tanta~ trigesimas partes dos vencimentos, qUantos forem O:i 
annos de serviço, não podendo receber mais do que venciam 
na ef!ectividade, nem menos de um terço, qualquer que seja 
o tempo de serviço. 

Art. fO. Os sargentos, cabos e soldados das Policia; 
Militares, têm direito á reforma por invalidei comprovada 
em inspecção de saude: com o soldo, gratificação e etapa, os 
que contarem mais de vinte e cinco annos · de serviço; com 
o soldo e gratiíiciloclio~ os que contarem mais de vinte annos; 
e, com o soldo por inteiro os · que contarem mais ·de quime 
anno·s, não podendo vencer mais dct que venciam na ert~ .U
vidade,_ nem menos de . um terço, quaJquer que seja o tempo 
de serviço. 

, ~a,ragrapbo. unico~ Os sargentos ajudantes, intendentea 
e Pl"lai.eiros sargentos que contarem . mais de trinta annos 
de serviÇo, têm direito á reforma com o soldo e o posto de 
.Segund~ tenente .se tiverem mais de dois annos de ~xercioio 
de suas funccões. -

Ar~. H. Serão reformados com todos os estipendios da 
e!!eetividade. · os membros . das Policias Militares crue i orem 
atacados de _lepra, caileer, .cegueira, paralysia -e todas as mo
lestias infecto-contagiosas incuraveis; :bem. como . os que se 
inválidarem em serviço: ou desastre.. : . . . . . . 

.Art. ,i2. Qs elementos das Policias Militares, mortos 
em acto ou eonseQJiencia ·de acto de .serviço, deixarão aGi 
.seus herdeiros Iegaes, pensão_ igual aos. estipendios · integraes 
que, ·a qualquer f2mpo, percebiam na eff-ectividade. 

§ f.O As vanta.gns deste artigo 'e seus paragraphos, não 
inhibem os. beneficiados ·e. seus herdeiros de receberem pen
sões: ·OU montepio . de .. sociedades beneficentes, mesmo offi
eializadas.. . . ; . · · : 

§.2.0 Os onus deátàs' r~form~s ~ pe~ões serio pagós -~la 
União, se a: mo~~ ·Q~ ~-~ ·invalidez· ~e der" _a· _seu ·serviço, .e. pelo 
Estado, quando a .·sel'Vlco· deste. · .. . 

Art. i3. Os officiaes . das Policias Militares, só perjerão 
o seu posto' e patente, por· condemliação~ passada. em julgado, 
a pena restriétiva dé · liberdade por tempo.· superior à . dois 
annos ou a perda do cargo. · · · 
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. ser. ~eadmittidos .no .1<>: anno' ·Qa .vigencia desta lel; se o= ·aoto 
·da · demissão nã~ se tiver originado de falta deeebonadora . .. 

. § 2.0 Os aspirantes .a officia.l servirão· independente de 
-engajameriti:( e só serão excluidós por fal~ de gravidade ex
·~epciona1 ou que aftecte â dignidade militar, comprovada em 
-prooosso regülar. . . . . . . . 

§ 3.0 Os sargentos só serão éxcluidos se reincid~em na 
-Pratica de faltas .graves ·dentro àe um ~nnri, cómpróv~das 
. em:processos -regulares, e servirão independente· de "engaj~
.. mento os que contarem mais de dez annos de praça. · · 
. · . § 4.0 Ficam abolidos nas Policias .Militares, a prislio em 
~cellulà e o rebaiXamento temporario. . . . · .· . · . 

.. Art. u. Os · ~e~bros das Pólioias Militares: não 'ie;ão 
vencimentos inferiores a 6:> % dos da Policia Militar do Dis-
tricto Federal. · . . . . .. . . 
. :· . Art. 1·5 .·. São applicados. ás Polici~s Militares, os· CÔdigos 
. Penal da .Armada e da Justiça Militar, .. integralmente: · · 
.. . Art. 'H>. :Passatn a contrib\iir pal'S o Montepio Militar, 
a ·partir dê f6 ' de Jtilh:O de 1934, data'.'em qtie 'se gerou,. o .seu 
direito á essa . instituição, os officiaes e sàrgent.os 1fa Pali-
pja Militar. d~ D.istricto Feder~. :: ,, . . . . . 
:~ · ... Paragrapho· unoo. Os Estados crearão :para .os offi'ciaés 
'e sargent()s das suas I>_oliciasJ~ilitares, . instituições-nos mes
·mos moldes.óu ad~p.t.&rão as existentes, 
: · .. -'. Art. 17. E; permittido aos sargenlQs/ caDos e soldádos das 
·Policias Militares, o· casamento mediante' licença prévia do 
.commandante do · corpo. . .. · .: ·- · .- ·.' · 
:: : Para~aphó unico; As pratas 'ca5il.das . serão d~arrari
cbadas. ·•: · · · .. . .· 

~ · :. Art. 18. ·Os uniformes das Policias·· Militares· ·ohed~cei'ão 
:a .um só. plano que 'será estudado e õrgariizáào poF nina com;.. 
Jnissão ·.de officiaes das mesmas corporações, ' êe:::tti'o .de· um 
anno,·.a contar . da. publicação' da preseteiite lei,: póàendo·;havêr 
diversidade de tecidos . : · · - · , ··~· · · 
'.:, ,_ § . i.Q Essa :commissão ·reunir•se-á -: por ·· coilvocaoão . da 
Inspeet.oria das ~ Potieiail .Militares. ·:·:O:! •· : · "· · · • · · 

:_:;-;; .: § 2-.0 Os aetuaes :p1anos de ·.uniformes serão )ól~n!;dcis 
pelo:pcizo de ·-dois annos, · a' conta!'< da ' approvae~o 'd9' "n~o 
plano, palo Poder Executivo . Federal;. · ... · · ~' · · · · · .. · 

~:. : Art.·-: f9:; <Fica ()··Governo. aúto-riZildo ··a orear é :·rezu!a
mentar' : a., lnspeetoria ·das : :policias .. Militares;· qqe terã por 
fhn. fisea.liz.ar.re ·orientar a ;instrunção· e ··o· ensin07 dessàs ·cor
poracões, . co:m o . objectivo de · manter· .a• :unidade ' de:· doutrina 
militar e do (ln~ino policial. . . _ . , .. · ,: . . · . :,. 
: -.~ :.Art. . '2ô • .' À·· ~peotor~-:~~·:i::lSialtad~· em' lOcal déSigriá• 
4Q: : P~~Jl.r~si.dente-~,Republiea- .e · serã coristituida ·de:-um 
general inspector geral; um coronel ou: tenente-eoronel ··dl> 
Exercjto . repre~entante do Est.~do ,Maripr), . s'Qb-:-~nspetor; e 
ijm: Óffiéial de' ·eada . .Policia 1\lilitar~ com· ·~ ,.quaes aerão. pr~ 
lràmiàõaS · . a:s· ·secções iíecessi:U'ia:s:. á .' exeeucão · ~do sen'iç.o, a 
Juizo do inspector geral. · · ~ - · ' · · · · · ·· . · . ' · 

:/ ·''·.4.1-t: 2t .:' Fica ~ ()· ~ové6i~. 'iiutóriZ&do: a -- reorg:~.ni~à:r : a 
-P.Õtiéiâ · Militai-··ao Districto Fed~tal~-j>ará ·a·.' execücii'o :.do.. es;-
beJecido:·nesta: ··lei. · · '' · · ' ·· · · · ··.:.. ~:· ... - .. · · 
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.... , ·Art. .22 . . Continuam· em· vigor nas Policias.· Militar~s, 
-nos· pontos que . não eollidirem com a presente lei, . os àts
. positivos regulamentares e legaes fede~atls a estaduaes. . 

~.t : :23 •. nevogam-:-se as· .. disposições em contrario~ 

: J'u8t'i{icação' . 

. Em virtüoo · de d~sposicão · expressa da nossa C~rta 
·Magtia {art. 5°, .n. 1.9,. letra L) é da competencia exclusiva 
.. da . U.nião Legislar sobre . a . organização, instruccão, . garan-
tias · e. ·justiça das Policias Militares. . ·.. . . · . 

. . . Os . varias projectos . apresentados a esta Casa · e o de 
n. ,;139,-de . i935, já approvado em 2a discussão; . visam dar 
a·· ess~ . corporações uniformidade de organização e dé ga
rantias, como unidade de justiça e instruccão. Reunindo 
neste substitutivo os referidos projectos e completand.o-os 
com disposições que se nos afiguram indispensaveis, temos 
em mira realizar obra de -pakiotismo, de · brasilida.de, de 
união . e de justiça, não . só amparando direitos de leaes ser
·vidores; como fazendo . das nossas . briosas Policias -M.Uitares 

·~ agora·· com orga11ização, itistrucção, ··g·arantias e justioa as 
'mais dispares ~ tropas · horilógeneás em todos ·os sentidos. 
Mais doe dois terços das materiaes. aqui . tratadas jã constam 
da ·legislação .de muitas· corporacões como a ·Policia Militar 
do District.o Fe!ieral; a Forca Publica de São Paulo, ·a Bri
gada Militar do · Rio Grand,e do Sui e a Forca Publica de 
.Minas Geraes, para só citar as tropas mais numerosas . . Mas, 
para attenrler ao imperativo constitucional, cujo. espírito é 
estabelecer unidade de doutrina ·na· instru04,)ão, no en.Sino e 

,D,a orgailiza~ .das Policias . Mili.tares, -como igualdade de dti
J'eitos . e,:.·de justiça para seus membros; mister se faz ·orga
·nizâr . ã legislação especial que propomos, que outr~ ·coisa 
não é senão a consolidação do · que já existe esparso pelo 
BrasiLtoõo; de -forma: mais =.ou· ínenos desigual. · · · : . 
. -: ·.; Os ' autores dos projectos réferidos justific~ram· eorir tal 
.brilho\ as medidas ··pleiteadas ·e sl\o ·de tal ·modo · claras ' ·e 
-justü-~as .que p leiteamos, que-·nos·· abstemOs de justificill~a 
aqui} détalhaóamente . · . · . · · · · · · · .. · ' ·· · · ·. • · 

Queremos dizer, todavia, quE> a par · do acto de ·justiça 
que praticamos, · dando legislâf;âo de amparo aos compo
nentes das Policias Militares, propomos, ao mesmo tempo, 
providencias que obrigarão o melhoramento. intellect.ual e 
prof issional das Policias militares, com .aS ·exigencias de 
cursos para .~s -seus· qnadr03 e ·m~lhor : sE>lecóão dos seus ele
.mentos, :oontribuindo, . assim; pa1·a tornar mais ·efficiente, a 
mais vigorosa ·e organizada .·reserva que ·o Exercitô> Nacional 
,possue. · . . . · · 

, ' = Sàla dás ·=sessões, · u · de· "Maio de i935. ;_ · Ariuda: ca:. 
mará. - Odon Bezerra Cavalcanti. ~ Pereira 'Lira~ ~ Ar
.fiiJláo. :/Ja$tos . - Aâolpho Cartlóso :At/Tes ; ·.-... ~dolpko Ct;lso. 
- Candido Pessda, - Oawaldo Lima. - ·Mario. Domi'4{1ues. 
-Nogueira Penido. - Osorio Borba. - (lllegiveJ)·. -
-Ee.1'1'e.iTa. · Lima;~ ~ Mario ·.Chef'JBont ·:··:.......-BàJoboia Lima So-
brinho . . ~ Heitor :Mait.J;.- '-. Arth:ur ·Cavalcanti. -'- '-Sif1Wes 
Barbosa. :-.- .. Pftado :-.Kellu .,. : ..... Alvaro ,· G«lfnJ . - .. Edgtu'd 

. S~~"' . - .. J!.al.ezite: de, .Lima • .. ~ .l:'o'f4JC.trl'.pD ; V.io.Ui • . ..,..., : Lau
detino ;Gomes •. ~:GentU'Q.,POftte ·e Souza~ · -. Barreto ·Pinto·.' 
~ :l)ifli~ ·J1tnioi-.~ · ,.;,, Clem~nno Lisboa. ·~· Carlos ·:Gom~-·de · 
()liveira. -:- Emílio .de Maia .;--,....,. Adalberto · .. Camargo· •. _;;.. 
Silva . Costa . - Damas Ortj:;: . . -:J04é·-J> do Pat7'dcínio. -" 
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Actllino de Le6.o. - Emando Alvea Gomes. ~ Abel d<Ja 
Sant08 . - A nu Badra. - Pedro Jorge . . - Generoso Ponce 
Filho. - Franci8co de Mot:.ra . - ·Deodato Maia . - Godo
fredo Vianna . - Jl onte A1•raes. ~ Figueiredo Rodr:iguea. 
- Abguar BaJtos. - Deodoro de Mendonça·. - Attatniran
do Requião. - Carneiro de Reze1õde. - Levindo Coelho. -
Hernardes Filho . - Pinheiro Cha(Jat. - Daniel de Car
valho. - Acurcio Torres. - Antonio Botto de Menezes. 
- A~tgusto Corsino. -Julio Novaes. - Agostinho Montei
ro. - H1Jp1)olito tkJ Rego. - Agenor Monte . _, Carlos Reis. 
- Ruv Carneiro. - Mathii:J.s Freire. - Bd:rros Ci:uia~ . -
Edmar Carvalho. - Eurico de SOuza Leão. - Macarió de 
Almeida . - Wanderley Pi.nho. - Arthur Bernil?'des . -
Hermete Silva. - A . .. Lontra Costa. - Bandeira · Vaughan . 
__...Bento Costa Junior. -Prado ·KeUv. - ·saUes Filho . . 

N. 2 

Ao art. t•: 
As Policias Militares serão oÍ'ganiz~da.S de acéordo com 

um plano estabelecido para eada Estado pelo Estado Maior 
do Exercito, ·podendo a sua escala hierarehi~a ir até ao posto 
de · Coronel. inclusive. · · , . 

Sala das · Sessões, 4 de Junho de i 935. - Amaral Pei
:eoto Junior. 

N. 3 

.Ao ·art. 2" accrescente-se: 
. Paragrapho unico. A nomeação · dos commandarite das 

Policias Militares dos Estados· competirá aos respectivos 
,governos. 

Sala · das Ses~s; ·4 de Junho de 1935. _;_Joié BeNUU"
dirn>. -João Bet>oldo. -Martins Soares. - Viei7"a Mar
QV-s. - Delphim Moreira. - Adelio Maciel. - N07'tildino 

· Li11Ía . ......,. Theodomiro Santiago~. - !> .. Matta Maclr.m:lo. -
A1igwto Viega~. - Carlos Lu:;. - Cardo8o . tk Melo Neto. 
- Bueno Brandão. 

Ao art. 2··= . .. 
Os Commandos das Polieiae . Militares · ·serão· at!ri

buidos · a ofíiciaes .effectivos do . Exercito Nacional ou ao 
mais antigo das proprias ·corporaeões. · Se o official do 
Exercito fO!" de patente inferior ao maior posto existente 
na trop~~o _ que fõr commandar, elle será CC?mmissionado nesse 
·ultimo · posto~ ·· . · ·. . · 
• • • • ' ~ · " • . • ' ' ·,' ' '" • I ' •' , • ,' •· ; • 

.. · Sala das :Sessões, 4 :de ·junho de !935. - A:manzl Pei.-
.:z:oto /':l.ni01'. · · · · '· · · · · . . · · 

O-Sr . .Domingos:. VeDasco. ..:... :-Sr. ,Presidente. bem l>oueas 
vezes terá esta :casa de ·aprec-iar ·assUzripf.o.' de · maior delka

. deza . .. do que o eóntido no projeeto ·. em debate ,. ·A Camara, 
entretanto~ praticamente,' delle só . tomará · conhécimento num 
uni co · turno, · o actuat. ·da s• disénssão · · · . rnal. tive te'mpo ' de 

. r.eunir.• alguns . -elementos. de . eooroemir ·algumas: iâéas; ·àtim 
de elooidar,-· tanto. qhanto está á·. -à:Uura dó ·meu conbeeimen-
to da· tnat.eria;. o·.prójecto ·n ,· 139. · .. , ' · 
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Permitta-me V. Ex., Sr. Presidente; que antes de abor
dar ·propriamente a questão das policias militares. que, pre
tendo diseutil", procure situal-a no ~adro geral de nossos 
problemas fundam.entaes. · 

Parece-me indiseutivel,- depois dcs cuidadosos P.studos 
de Alberto Torres e Oliveir-a Vianna, para citar apenas os 
dois mais notaveis, que a manutenção da unidade nacio
nal é . o nosso ·maior problema. 

Já me esforcei por traçar, desta t.ribunl\,. quando se dis .. 
cutia o projecto de Constituicão, o quadro do Brasil, mos
trand~ o choque permanente entre du"~ foreas oppostas. De 
um lado, o regionalismo exacerbado. producto de varias 
factores. de ordem moral, politica, f!J~graphica. geologica, 
economica, ethnographíca, . metereologica etc., que consti
tue a força centrífuga. E do outro como força centripta o 
prodigioso artifício politico de estadistas avisados, que fez 
nascer o sentimento nacional, organizando o regime unitario 
no imperio e incentivando, na republica. as relações economi
cas e commerciaes entre os estados, com o incrementc5 de nos
sas vias de communiaações. 

Realmente, Sr. Presidente, não é animador o panorama 
que se nos depara á epocm. da indepe!l.dEncia? 

As. antigas capitanias apresentam o aspecto de Compar
timentos ·estanques. Somente uma :forca lhes dava conci
encia de que pertenciam a mesma patria --: o poder fiscal 
exigente, escorchante e por isso mesmo revoltante. Tudo 
mais era propicio a formar, em cada capitania, o espírito 
regionalista. Era-lhes desconhecido o sentimento nacional 
brasileiro • 

.. 0 sentimento d~ uma patria· uniea - observa muito 
bem o Sr. Oliveira Vianna - não está ainda formado: as 
varias capitanias, que· -,.·ão · ser as futuras províncias, não s~ 
sentem membros de·uma mesma família; cada uma tem sua 
evolução . propria, sua historia propria, sua administração 
propria, suas tendencias proprias para este ou aquelle ·ponto 
d~ attraoão. E'· completa entre ellas a insolidariedade (Evo
lueão. do Povo Brasileiro, pag. 257) • E a prova disso está, 
na e:::plicação de· Feijó, ·deputado por S. Paulo, ás COrtes de 
LisbOa: .. Não ha aqui mandatarios do Brasil; os americanos 
neste reeinto representam exclusivamente as provineias qu~ 
os elegeram." E é o propr.!o' Feijó, como salienta ainda o 
~r. Q\iveira Vianna, quem apresenta alli a seguinte inài-
C;tÇão: -

"que se declare que o· Congresso de Poct.ugal, emquanto 
nã.o . s~ · orgJliiisar a Constituição, . reconheça ·a' .independencia 
de· .cada uma das provincía$ do Brasil." . · . . , - - .. , ' •, ' •- . 

O aspecto que apresenta, o Brasil, á época de nossa -in
dependeneia, não ·é o de,. uma. -Nação,, mas. o de uma colcha 
de. retalhos, .que o menor . esforço J)Oderia transformar numa 
serie .de ·republiquetas~. Isso vem confirmar aquelle asserto 
de Alberto Torres: "Governos co!oníaes. e ooloniZa.dores fazem 
inval:)ões e conqois~: não fundam· n!lções" (Problema Na-
cional/' pagina 871.~ .. _ . · , . : : : _ ·. . . 
~. · A .essa . l'e~lid$ .. politica . da colonia eorresponde tam,;. 
bem. .uriià oí:gani zaóão· :milita~- fragirieii!ada. , "Cada Ca~ita.nia 
provê, a organização. pa . sua ,propria defesa:.· .H a, por isso,· re~ 
gimentos. de São .. ,Paulo~~ regimentos de. Santos, regimentos do 
Rio de. Janeiro,, reginiel:i.tós da ;B~à, .reSimentos, doJtio Gran
de do Sul; com _varios. nomes, :c:om .varias typos, .. com varia 
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composição;~ .milicianos a, cavalló; milicianos, a-.pé;. terc'os de 
ordenanças, oorpos de ·dragões, corpos :de·: voluntarios, corpos 
de pedrestres: .. Regimento das Nobrezas.". "Regimento. dos 
Henriques", "Regimento de Caçadores", "Volunt.arios reses", 
~Companhias -de. homens pardos", etc.' .. 0. Vianna, :Evoluçã(), 
pagina 239). · · . 

Não existe ent.t•e estes nucleos ·militares regiónaes ne
nhum elo. São organizacões esparsas. que retratam· bem a si
tuação fragmentaria da colonia. Ellas co!lstitriem o sympto
ma do prem>.rio espirito de unidade . nacional. 

Sómente, na u!tima etapa· do perioão coloniai, é que ·as 
ameacas dos 10imigos e:dernos.compellem a metropole a lan
car ts bases do futuro ExeMito Naeion=ll. organizando -a guar
nição do Rio, sob o commando do· General João Henriqu~ 
Bolem. · · ·· 

O espírito nacional é creado pelos estadistas · do . Im
.perio. A elles deve o Brasil sua unidaàe. 

- Embora continuassem as provincias no ·seu isolamento 
economico, souberam desde logo montar- em ·!840 o ap. 
parelho governamental poderoso qQe, organizado pela lei 
de· inte~pretação do Aoto Add>ieional · e pe\a reforma pros
cessual de 184t e tendo por ngura cen~ral o ·Imperador, se 
.este:qdia pelruJ _proYincias e pelos. municipios, ·através dos 
presidentes, chefes de policia, magistrados, organizando a 

· vida legal I!O paiz e fazendo nascer .o . prestigio da autorida-
de unica dei imperante,.. . · . · · · · 

Contra esse instrumento· que forjara uma unidade po
litica ~e arrojam; . disfarçadas· multiformemente, as forvas 
centrifuas do regionalismo. A bistoria do primeiro Impa
rio, da Regencia e da phase ,jnicial do segundo reinado é 
che-ia dl'! roanife~tações de reaeção dal'l tendencia.s··fragmen
tarias das províncias·, Na obra de suffocnr' essas· :rebelliões, 
de constringir . as ·inquil:ltacões. separatistas e de' impOr o 
espírito da uniOade brasileira, é que ·cresce.- se exalca e se 
sublima o pal)(ll di:)Exe:roito Nacional •. 

· 'O podei' eentl"lll delle se utilisa sabia e oppot.tirnamente . 
... E ·não só nas -.capitaes das provineias, eomo .nas oomarcas. 
-nol! termos. e noo distrietos - escreve .Oliveira··Vianna ~ 
el!a. dissemina os .co!ltingentes das. forças armadas ...;...;: dis;.. 
.salve o Eze-rcito. em destacamentos,. como .di% o publicista. do 
II Imperio, Tavares Bastosn. ··(Ev. do Povo Bras .• :-pag; 268). 

Em · i8~; com. a encorporacão d8. -Guarda Naeioiial, · aó 
poder central e. posteriormente, com o proseguimenio ··da 
pqlitiea pnitarista, o Br:asil apresentou o . aspecto: de Nacão, 
.cl"t'!a!:ldo-se· o. sentimento éfe unidade :no -seio ..de suas _pop~
Iaçõés ·~·que é o maio.1· ,padrão . de- glqrias áo n·Imperio. 

--:A União - diz Ruy Barbosa ~·e; talvez, o unico beneficio 
sevt .. rlte$cla, que :a Monarchia. nos· assegurou .. " ·,. ·. · 

Ainda ·na historia- d·o rmperio,·'sr. Presidente, é que 
!Vamos busear argumenl'Cis. pru:<a: 'a ·tbesa· que defendemos. de 
serem-: '!l& : forQas ar-madas estaduaes· &ymptoma.: :de des~e
gação nacionn.l. . . .· . _o . : , . • · • · · · • :- . . . 

' o SR.· ÓóoN BEZEruu -- Permítta v." E~. discoidâí-:Cus. 
poliçias militares dos . Estados têm . tra.J:íalha~s) ~fficiente..: 
me~te_' IlO sentido dá urii,â(l ; na.ci_o~al. :_ A'ssi'Qi ( q~e· ell'l · to~aa 
as lutas -do · Brasil; eomó~ ·por exemplo,' na Gi.rerra do ·Para.._ 
gu'ay, enas · se bat~ram· 'ao ·lado: dó Exercuo·-; · ·Aíndà. tl-ojé~ na 
Coristifuição, se· cóníighra; essa Unidade, tornando á. instr~:=' 
cÇãó, às garantiaS· a·: à 'justicii· das tiGliciãs' rii1litarés equipa-: 
i>adas ás docvExercito "Nacional, if 'que estão i;ubordii:ladas. 
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: O SR. DOMINGOS .VEu.ASCO ~ Agrade~o o aparte; 
mais ver~. Q nobre Deputado, no pt-osegU.imento do meu di~-. 
eurso, que todl!>s as vezes. mn que ha hyp~rtrophia das fot>
cas estãduaes,.a Nação sof!re abalo na sua unidade. 

O SR. OooN BEZERRA - O remedio é, justamente, o con
sign&do num dos artigos dll Constiluíçíio, 

O SR. DOMINGCS VELLASCO - Che~a1•ei lá. Fui 
um dos autores desse dispositivo const!tuclonaf. 

. Essas mílicias se fortalecem e so bypertrophinm no~ 
periodos de crise da unidade nacional. E' indiscuU:vel, se
nhor Presidente, - e silo unanín.es os nossas chronistas -
que ó Brasil jámais · sof!reu tantas ameaças á sua unidade 
quanto nos dias do I Imperio e da Regencia. 

Correspond.e essa crise á pujança das organizaoões mi
litares das províncias. O Codigo de Prooesso de 1832, insti
tuindo o municipalismo, dá aos poderes locaes o direito 
d~ ·organizar il. justiça e a poli~ia. . A's camaras rnunieipa.es 
é que, pela lei de :1833, compete o pagamento da força po
Héh\1. As milícias civicas pullulnm pelo Paiz. A Guarda. Na-. 
cional, em que . se . havi_am transformado. as milicias colonJae::;, 
constítuem instrtnnénto poderoso ã' mereê dos · ehefes !o
caes que a dirigem e orientam; já que os ·seus quadros de 
officiaes _são organi:taoos pelo crtterio · electivo. Era, como 
diz Tavares Ba~tos. ..mil exercito· de soldados. offíeiaes e 
eon:l'tnandantes,: acampado no· meio da soCiedade." 

A desordem, a turbulencia, a intranQi.lillidade córres
Jjóndem · a es~e fortalecimento das for~as provinciaes. 

Os estadistas do II Imperio reagem patrioticamente, in:. 
corporando ao · podoer central a Guarda Nacional e a elle 
rubmetler:uwf· por. .intermedio dos p:-esidentes àe Provincia. 
todas as forcas míhtares. 
_ . CQntra essa. oz·1ent.ação conservadoru .. de fortalecimento 

do :governo iniper.ial que salvaguarda .a unidade nacional. 
ergue-se desde ··logo Q liberalismo que vae . buscar forca ·. ~ 
prestigio \nos. anseios rt>gionalistas das· províncias. E por 
iãi:.'torma ',se condliz1u a campanha· qüe, .-.o se votar a Con
stittiicão'.réJ?hlllic:ana,. Ruy. BârbOsa, que, na sua propria ex
pressão,· ""~ra: f~derâlfsta •. an(P.s de, se-c republicano": ·é obri
gado ,a .~o~:J,l~recer:~ao_ Congres_so.~Naciom~r! para··falar :aos: 
c,!)I).stJtmntes. ~ ... éo:trl·· 11- • ma1s · Ilhmitad!l. franqueza". contra . O' 
que ··ell€! ·chama:· de. '"a supere:teitai;ão morbída" do _rederalis-· 
mo. ·Diz· elle: .. Grã.ssa l)l}r aht -;enhor,..S. 11m :t:Ppetíte des-' 
m:"denâdó ·e ·doentio- de' fédéralismo, -cuja expansão sem cor
reclivo· ·seria·,a -pel'Versão e ~a· rujna: da· reforma federal.,. 
(Annaês,<I ·vol.t:Pag;: 618). · · · -~ · ·.· 
>::E,h~~ ~egeSs3,;'ia .$e t~ia. ~. aJ:tyerJencia de Ruy,. por~. 

qu:ec o regJOnahsmo P.Xarcebado ·ra'·a pontode ser pleiteada· 
perante ·a '·çons~ituinte .,i:te: 1891, ()·.seg\iinte: .. · : ·:·. · : 
~· •. ·.-:\<:l~igqil:, u~a, ,digná .:a~for~dad~.Jóé!ii, d~ .m!Jc;t:o .. a ~sse:..~ 
gu~!l,r:a ,ço.n~o~4~~ ~:!P~t:ç_ms-~e~'~as de .(}r.Jgem, P9r,~, 
tugueza ••• ,pr.epat-a,ndo, .. ao,,m!!smo tempo·, ~ada .Esta9o .9a. 
FedéraÇão: .Brasiféfrà par~l.': eSsá ·.existencia'Sti.tura-.. de . .Com,:.;. 
pleta irideperideiicia._ p~lific!l.," '(Arinâe~. ::t:v,oL, p~g~ . -~8) .,; ; ... 

.. .. ··.J~o~tJ;a esse .. espirllo ·. frai'z;oe~iú:io,: cla~·vá .. Ruy.: · .. A· 
F~~;~.Qão :p,~;~~'Põ.~ -~~J:[~ião: ;e d~e· ~.est.il;tar:.~e .a. ~uste:-: ~ 
c.t;i~ .,_.:~ãq ;:.~ gif;;P.e.*.~ , ~ril, -~e. ad,m~tte ~~e. t;:óqp~.e par;a.~q; 
seu entr,aquecunento .• ' .ASsenlemo~ .. a Jln1ao sobre ,o .. ,gra.IPJ.o. 
hi~eftl~Çtty~~;:~. e : ~~JÍ:ó,i&; ~r:f. -~PPO~~@.fuade. ,.in~~: .'.d~ .. ~oj~-. . .. -· . . . . .. '·'- . "' .· . . . . . . ' ... 
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ganizar a autonomia dos EStados com os recursos aproveita
veis para a sua vida individual" (Annaes, I vol., pag. 624). 

Entretanto, apesar desses conceitos. predominaram ns. 
Constituicão de t89i as tenden~ias centrifugas do provin
cialismo. 

Repetindo ensinamentos c.e Alberto Torres e do pl'oprh) 
Ruy, já tive oppcrtumdade de mostt"ar, desta tribuna, o erro 
de nossa primeira Constituicão republicana, quando, to
mando por :n<>delo a Carta Norte Americana, facultou aos Es
tados todo e qualquer poder ou direito (e.rt. 65, § 2°) que 
lhes não fôr negado por clausula expressa ou implicitamen
te contida nas clausulas expressas da Constituieão". Na 
America do Norte, partiu-se d~ colonias ·tm~pendentes para 
a Federação. Era logieo que cada uma õellas cedesse (& 
União apenas os poderes neees!!arios á sua e,;istcnela. No 
Brasil, o problema foi inverso. 

Da União chegou-se á federação. Seria mais razoavel 
que. á União se reservassem todos os direitos, se desse aos 
Estados apenas o que lhes fosse · imprescindivel á. sua virla 
autonoma. 

Mas assim não· se fez. Prevaleceu o ceri.trifugismo · fe
derativo. Dahi ady,ieram muitos m~ dentre- os quaes 
quero salientar a. ;:rea.çã() dos' exercitas. estaduaes. 

Tenho para mim - repito - que· a competição arma
menlisl.a· entre os Estados, é um grave . symptoma de des
asgregação nacional. 

Barbalho, ao commentar o artigo H. da Constituição de 
~891, escreveu: 

~A declaração de lP.te o Exercito e a. Annada são insti
tuições nacionaes ·envolve a prohibição dos Estados crea
rem forca dessa natureza." 

Entretanto, apesar dessa clausula explicita da Consti
tuição, organizaram os Estados verdadeiros exer~i:tos. Para 
que? . . 

. 0 pretexto 'foi O serviço de poliCI3Illento; mas a reali-,. 
dade é que os j)equenos ~tados ·os crearam apenas como 
instrumento. de, compressão das· li herdades· publicas; e os 
grandes, · como., tropa, .de.· manobra para •- intimidarem o · ~o
verno Central, na . eVentualidade de tima · ínterve·néão federal. 
Houve grandes Esl.ados qtie eontraetaram missões militarés 
estrangeiras e se armaram até de artilharia e .aviação. 
. Para mim :..... insisto . -:--. os exercitas estadua.és;, repre

sentam ameaca á un1áade· oo ·.srasil.: Aéredito que. no espi-:
rito dos homens que as formam, não exista neD.buma idéa 
~te separatismo. Rem ao contrario, cre.io mesmo que todos 
queiram a unidade oo Pátria; Mas não são os seus compo.
rientes quE' rne · preoecuparam; ·e si in as causas QUe origi
naram as policias milit.afés. Estas são typicairiente centri
fugas, fragmentarias, regionalistas. · ·com as policias· mili
tar~,. os Estados proenram contrabalançar o. poder da União, · 
que se apoia no Exercito e na ' Marinha para. nos termos da 
Cônst~tüieã,p~ "'défe'nder a PatMa e garantir os poderes eon
stttm~·a oroea:~-e a.lel .. ~~ ~~ 
" ·, .. sr:~ .. :Pr.e5il~erit;é ...,-: ·l'lo sector . militar, a Revolucão 

:roi. inoperante: o problema das -policiais mUit.ares poderia. 
ter.· sido solucionado pe1o Góvemo Provi5ol'i'O~ Não lhe 1al
taram · suggestõés·. qpportunas. No brilhantê- trabàlho de
nossos· eminentes collegâs ·Abelardo Marinho; Âmai.-al PeixO:.. 
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to, Waldemar Falcão e do major Stenio Lima. - Esboç_o 
do Programma do Club 3 de Outubro - entregue ao se
nhor Getulio Vargas em t932 - a questão fo1 posta nos 
seus termos exactos. No capitulo das medidas que deviam 
ser postas em pl'atica immediatamente, encontram-se estas 
suggestões : 

"Defeta Na~.anal 

i. Esclarecer a opinião publica, por meio de uma 
'Oublicidade ampla, .afim de mostrar que o desenvol
vimento exaggerado das po~icias militariZ2.das, nos Es
tados da União, constituídas ·como verdadeil'os exer
citas, attenta flagrantemente contra o regime federa- . 
tivo; devendo definir-se a maneirn de ser feito o po
liciamento nos Muni,cipios e Estados pelas guardas
civicas, prestigiadas e auxiliadas pelas _forcas fe
deraes, segundo uma distribuição e · regulamentação 
pl'eliminarinente estabelecida. · 

2 . . Incol'p(lrar ao Exercito Nacional, depois de 
aproveitados os elementos necessarios para a orga
nização das guardas-civi~s municipaes, estadnaes e 
federaes todas ás policias militarizadas do Paiz, res
peitando..:.se todos os direitos, garnntias e vantagens dos 
membros das referidas corporações, que passarão a 
se integrar na parte · permanente e pr·ofissional d() 
Exercito Nacional, conforme !ór estabelecido no plano 
de desenvolvimento (onde se definirão os quadros, 

· accessos, localizacão, ·etc.). elaborado pelos orgãos 
technicos ·especializados do Exercito. 

3. ·Considerar a medida de federalizacão ·das Po
licias Estaduaes e da prohibição da formação de novas 
forças milit.arizadas como imprescindível para o ad
vento do futuro periodo constitucional, reconheceu-

, do-se preliminarmente não bav~r . embaraçados reaes 
creaao:;; por . parte das Forcas do Exercito e Marinha 
e pelâs proprias CQrpor3ções citadas, sendo que estss 
só terão oom isso a adquirir . maior idoneidade civica 

·· e . patriotica, ~o passo que os interesses que inSpiram 
a sua manutenção só poderão formar um consorcio 
de diffieuldades, capaz de fa:.!er perigar a propria 

· unidade nacional . " · 

Essas as suggestões feitas ao Governo Provisorio . Além 
de não as aproveitar, o Sr .• ~tulio Vargas aggravou o pro
blema, consentindo na ·criação . de uma terceira milicia -
os batalhões proVisorio8 do Rio Grande do Sul, pagos pel&s 
cofres íederaes e dirigidos pelo Governo Estadoal. Não 
eram do .Exereito, .nem da Brigada · Militar · do Estado. Eram 
provisorios, como são até hoje e aão. sei até quando. 

Qixando se · retiniu a · Assembléa Nacional · Constituinte. 
a questão . das policias militares se apresentava. ·portanto, 
&ggravadá pelo ·. Governo · Provisorio. . 
· Fui. sr. P.residente. ó · prjmeiro é talvez .o: uru.eo~ Depu~ 

tado á Constituinte. que . pediu .a ·atenção daquella ,t\ssembléa· 
para o- assumpto. :Ti.ve .. opportúnidade de most~r ·aos ~o;. 
stitUintes c'ine .áS· déspes'às " previs~s· nos orçam~iítos; · 'Com 3.5· 
Põtiêia5 e.Stádi;)a~s .. Js~~ : pÜbli~ll.) : __ ~y.bh·arii'_ o:~ -..-~."38í 
eonlos, em i9U, para 58/178 contos ·em ' i9f9; f7L2-4.j coá• 
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tQs em t93:1 e. i76. 42& em· t932; não incluindo ahi':i.S qúan·' 
ti:i.s dispendidas · com a Policia ·Militar .· do . Districto Federal: 
e a do Aere- que montaram, em t-932, a 20~ 757 contos e com. 
os provisorios _gaúchO·'- que não sei a ·:.quanto attíngiram.~ . · 

o SR. 'L.o,tJDELJNó- Go1;r:Bs ·.::..:..;· Mas' v. "Ex. esqÍiec'eu~'se· 
de que, quando Chefe de Segurança Publica de Goyaí. -au~· 
gmentou a policia com uma companhia de cem cavalla-
_rianos . · 

O SR.. DOMINGOS VELLA.SCO - ·A informação pres
taóB pelo aparteante é inveridica·. S. Ex. niio conseguirá 
provar á Camara que augment9t o e!fectivo da Força Pu
blica de Goyaz. O que fiz; -como militar e . militar .que co
nhecia a sua profissão, foi mihtarizar essa . -força~ 1iando
lhe . or·ganização realmente efíicieate. Exclusivamente i!:·so. 

O sa. ODON BBZBRM - Justamente o que V. Ex. con-
oomna agora. . . . . 

o sR. LAtmELINo ·G(l::.t&s - .-V. ~~ não. inio~ á Ca
mara da_ Yerdade . Foi Y. Ex •. que, na qualidade de f O Se

. cretario ·da S~gura:nça Pubtica e na ·de o(lieiai · reformado, 
quem procurou ·incutir ao ~erno . a rieee!!~ldade. da. ereação 

·de ·cem ea.vaUarianos e --tendo. majora.ao~ sobremodo as des
pésas conl esses ·c·ém--eavaUarianos, ·a Inter'Ventoria. ~ve ne
ceSsiaade :de desfazer a . éonip~a.. . . . . . _· . ·: 

O SR. DOMINGOS VELLASCO·:- Deixo da responder ao 
aparte, pela suá impertinencia. ·. · · ·· ., 
.- · O SR. Ooor-(B~ - v·. Ex., .compiliand~- os· gastos · 
das ·poliCias, · esqueceu . a efticieneia. da a.Cl.lão ~- mesmas 
policias. No Nordeste, por exemplo, ellas pr-estain serviços 
relevantissiiDOS·.·· .. · ·. · · 

._._ UM. ~-n~.wo- Mas aiDda, não: ,-Pr~nderam .Lam-
péão. ·· : :·. 

· .. : O SR.·OOON B~BAAA- S9 não o: preni:hiram porque não 
tinháni meios sutfi~ientes · para isS<> ·e pcir ·:ser qu~F impra
tiellVel : · Só a:s policias militares poderão · .fazer; :a:láni' disso, 
ó'i '8ervieos de' fiscalização~ · Isso ·vem ·lllliviár .a ·mtua«:ão dos 
EStado~;: qne te'riá.ní, __ ;por outro Tado, 'de . despender '· muito 
~~is> .. . . · . .. · . . · . . --: . . --:: .: ·::····_ . .... - ~ __ .. _: · ... -.. :· :-- :: :: i 

O SR. DOMINGOS VELLASCO --,Não ·nego. os .serviços 
que as forças publicas estadoaes te·nham prestado á manu .. 
tencão .dá· ordem~ , .. . · -, · . .- . . --. . -· ·· 
.· · :· o··· Sf\~·Dml~ :J-óNxon : ~ · s; ]ji; .iriforma··~ : · s-~Ó - as.' 
P.faças 'qile. aÜ~:li~ a:eobranç&; de . impos~QS~ .dese_rnpénhall~O. 
o ·papel ·de _e:$)tores. . · .· · · .. · , ·· · ... . .. 

.. . .. ' -- · ·... .. . . - - ... 
'-'::·o SR.·. DOhiiNGOS ~o ~.Just.aménte: · servem, 

tambem á "arreêadaQão ·fiscal ;' · ·: =" ~ · .. · ·': ,_ · · .. :: · · · ·" 
_,. ;:~·~~~ . qu~a • .- ~~pif!O. negar,:O- t.~.a~alhf) . «;).U · valor. d() -sei."Viço 

Presf.a,dQ.,pelas;_for~ ,publi~e.:~ua~. ; ... :; -:-·- : ~ 
Estou. porém, cõHo~de ·.no· -PQDto_ 9& ... vista '-~~ ,int~rf}~ 

s~ .. ~*~~~~·-· e~ a. _.?J~i:pl-1 ~'!l~, -~nhq, ~tt...d:~o . ~ssa.s~ <pl_e~tões 
com ._e·erúi etmntiQ,· p~ece- · .. ®e · .a .crea'taa· do~r exer_c1tos es:-:- , 
f.#4tri.té~i~ :é~ro: ;:{i:i:~o.t>9:d.er1?~ô~:· ..• ~#la~ent.oS' ,_que,~t.êJn.· J~ossui<.fq: 
. no - ~ra,sii. .. nãQ,'Jtil.JiiofJ:va:d_a;:apetias' P~lá n~cessutade do, $~ri' . 
vt-.n'· 'dê pó1ic1am@t:o !~? éâüsaS- ::pó).iU:éás · p$ta,~essa · ex~i'~!!:~; 
<f~iã; e,são-'es~·~~á~·_poüti.cas:~'é_ful4~ntii9:~·; ::~.- . ' ·::.~,\'_·._.: 

••••• •. · .... ..... t - .... .. - ~ .•. - ·- .• .• • J . ..... • . \ . - - - ....... 1 . .. .,. .. ~ ~· _, - · "" .. ,_ 
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O SR. OooN BEZERRA- Justamente o que a Consti'tuicão 
quiz fazer foi remover essas causas políticas . 

O SR. DOMINGOS VEI,LASCO - Na continuação de 
meu discurso, devo dizer ... 

. O SR. OOON BEzERRA - Aliás, estou onvindo V. Ex. 
com muita attencão e satisfação. 

O SR. DOMINGOS VELLASCO ....:... Terei sempre im
menso prazer em responder aos apartes àe V. Ex. 

Devo dizer que o facto é que, · em 1932, para uma de::
pesa fixada de 1. 235.000 oontos, os Estados reservaram a 
·quantia de 176.182 contos para as suas policias militares 
que, somreada oom as que a União destinou ao mesmo ser
viço, se eleva a cerca {je 201. 000 contos, exCíusive a · dts-
pesa c.om os provisorios. . . . 

Poderia, Sr. Presidente, de'ante desses dados e no mo
mento em ®e o Brasil exige compress.ão de despesac; pu
blicas, fazer diversas C()nSiderações para mostrar O crime 
que é dispender tanto dinheiro para manter essa política ar
mamentista, incomprehensivel numa federação . 

Pr-efiro, porém, silenciar a respeito para continuar as 
considerações que vinha fazendo. 

Dizia eu, Sr. Pr€sidente, que a Assembléa Nacional 
Const!tuinte encontrou o problema. das p.olicias militares 
sensivelmente aggravado pelo Governo Provisorio. 

Estavam os deante de uma situação de facto. 
Vinte exercitas estadoaes, dispondo de armamento dif

ferente, d.e organização differente, de iiJ.struccão <lifferente, 
·;alguns de11es possuindo melhor material que o do E.."'Cercito 
~acionai - constit\liam a "questão que· a Assembléa Consti
tuinte deveria resolver. 

Desde logo se 'Verificou a impossibilidade de adaptar a 
melhor solução, que seria a immediata federalizacão das po
licias · militares. Contra isso se levantaria o regionalismo, 
escudado de uma parte com a defesa da autonomia. dos Es
tados, e de outra com· a incapacidade financeira da União de 
attender o accrescimo de despesa que acarretaria a incorpo-
ração das policias ás forcas armadas da . União. . 

Adaptou-se, então, a solução intermediaria, graças aos 
esforços da eorrente que se batia pelo centripetismo federa
tivo, na Assembléa Constituinte. E dahi a letra l, do n. XIX 
do art. 5o da Constituição, que dá competencia privativa á 
União para legislar sobre organização, instrucção, justiça e 
garantias das for~ polici:~.es dos Estados. 

Competindo ao GQoverno Federal legislar sobre org:mi
zação, o Poder Legislativo pode, em consequencia, limitar o 
effectivo e o armamento das milícias estadoaes, pondo ter
mo á corrida armamentista. 

Regulando a sua instrucçã(), pode a União impor ás • 
policias unidade de doutrina e transformai-as, ·dentro em 
pouco, em reserva efficiente do Exercito, tirando algum pro
·veito do mal que ahi está. 

Estabelecendo as garantias de seus quadrós, poderá o 
Legislativo federal concorrer para que os exercitas esta
doaes fiquem protegidos contra a. pressão dos governos lo
caes, impedindo que estes as utilizem como instrumento de 
perseguições partidarias . · . 

Bati-me, na Constituinte, · pela adopção dessas medidas, 
porque estava e estou convencido de que, tão logo os gover-

c. D. - VOLUME IV - 1935. f.i 
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nantes est.aduaes verificarem que as policias mititaves, d<m
tro do novo regime constitucional, não 3onstituirão mais 
nma guarda pretoriana docil ás suas manobras politicas -
elles mesmos se esforçarão para a sua progressiva federali
zação. E os proprios o!ficiaes das policias se convencerão 
de que só têm a lucrar, moral e materialmente, com essa 
medida. Obter-se-á, deste modo indirecto, o ideal de só 
haver, em ~odo o Brasil, uma forca armada - a federal. 

SI". Presidente, em Dezembro de :1933, depois de ·haver 
proferido aqui Gesta tribuna um discurso em que advogava 
a adopcão daque!la.s medidas que foram incorporadas á 
Constituição de julho - fui apontado como inimigo dos o!fi
ciaes e praças das milicias estadoaes. No meu proprio Es
tado, alguns· oíficiaes da policia goyana, esquecidos de que 
fôra eu o organizado!' da Força Publica daquelle Estado e 
que pleiteara e obtivera garantias para os seus quadros, e 
esquecidos de que eu a tinha mandado, na unica vez que 
entrara em accão de guerra - tomaram alguns officiaes at
titude hostil contra mim. De São Paulo e de Minas, entre
tanto, somente me viet•am applausos, porque os o!!iciaes das 
Fo~as Pu.blicas daquelles Estados comprehenderam per
feitamente minha intenção. 

Hoje, Sr. Presidente, não ba nenhum elemento das po
licias militares que não se sinta satisfeito com o regime da 
Constituição de f.93i. 

Resta apenas que o Podei' Legislativo l"eali.ze a intencão 
da Constituinte, votando uma lei que assegure a estabilidade 
nos postos e os direitos adquiridos dos officiaes e pr~ das 
policias, mas, ao . mesmo tempo tambem salvaguarde os in
teresses da. unidade nacional, estabelecendo um controle er
feotivo do Estado Maior do Exercito sobre a instrueção e a 
organização das forc;as armadas dos Esla'dos. 

Não foi outro o meu intuito ao redigir um substitutivo 
3.0 projecto que ora se discute, aproveitando varias de suas 
-disposições, mas sempre com o pensamento de que nos cabe 
a todos nós o dever de legar aoo brasileiros de amanhã o 
mesmo Brasil unido, que recebemos de nossos ant.:ftassados. 
(Muito bem. O orador é cumprimentado.) 

Vem á mesa é lida, apoiada e enviada ás 
Commissões de Constituição e Justiça e de Segu
rança Na.cional a seguinte 

EMENDA "AO PROJECTO N •. i39, DE 1935 

(3&. discussã.o) 

N. 5 

SUBSTlTUTlVO AO PFLOJECTO N. 139, DE i935 

Dispõe sobre a organizacâo;-. instruccão garantia e jus~ 
tiça das Policias Militares . ... 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 As Policias Miiítares serão organizadas em corpos 
de infantaria ou de infantaria e cavaUaria, de accôrdo com 
,as leis e regulamentos que vigorarem no Exercito. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:26+ Pág ina 51 de 54 

--211-

Paragrapho unieo . o effectivo e o armamento de cada 
-- corpo não poderão exceder aos previstos para as unidades 

das mesmas armas do Exercito, em tempo de paz. 
Art. 2P Os commandos das Policias Militares serão ex

- ercidos de preferencia por officiaes das proprias eorpora.,;ões 
e só excepcionalmente pelos do Exercito. 

Art. 3~ A instru~ão dos quadros e da tropa, qne obede
cerá á orientação do Estado Maior do Exercito, será obriga
toriamente dirigida por officiaes do Exercito activo que te
nham, pelo menos, o ~urso da Escola de Armas e sejam pos
tos pelo Ministro da. G-uerra á disposicão dos G<lvernadores 
dos Estados, por propostas destes e com à annuencia do Es
tado Maior do Exercito. 

§ :i.O Os directores de instruccão das Policias ~iilitares, 
serão obl'igados a remetter ao Estado Maior do Exercito re
Iatorios t.rirnestraes sobre o desenvolvimento da instrucção, 
acompanhados dos rest:~ectivos programmas e aos mappas 
do pessoal e do material, além de outras informações espe
ciaes que lhes forem pedidas. 

§ 2.0 A falta desse relatorio ou a actuação deficiente do 
director da instrucção verificada pelo Estado Maior do Exer
cito, acarretará, a pedido deste, a sua dispensa daquelle 
cargo. 

§ 3.0 Os directores de insrtuccão e seus auxiUares do 
Exercito, quando llouver, perceberão seus vencimentos inte
graes pagos pelo~ cofres da União. 

Art. 4.° Ficam adaptados, nas Policias Militares, na 
parte que lhes fôr applicavel, os regulamentos de instrucção 
militar dos quadros e da tropa que vigorarem no Exercito, e 
do ensino }Jolicial que vigorar na Policia MHitar do Distri
clo Federal. 

§ f.O A União facultará a matricula dos ofriciaes das Po
licias Militares nos diversos cursos do Exercito, e a d•JS sar
gentos e officiaes na Escola Profissional e do ·Curso de 
Aperfeiooamento de Officiaes da Policia Militar do Districto 
Federal, quando em suas corporaQões não houver escolas 
formadoras de officia.es. · 

§ 2.0 Cinco annos depois da publicação da presente lei, 
o preenchimento das vagas de 20 tenente só será feito pelos 
candidatos que possuírem o curso fundamental das escolas 
formadoras de o:Cficiaes da sua corporação ou da Policia Mi
litar do Districto Federal. 

Art. 5.0 Sómente no caso de condemnaoão, passada em 
julgado, á pena restrietiva de liberdade por tempo superior 
a dois annos, ou quando por tribunal militar competente e de 
caracter permanente, forem nos casos especificados em lei, 
declarados indignos do officiala~o. perderão os officiaes das 
Policias Mllitares os postos e patentes; 

Paragrapho unico. A reforma administrativa e a trans
ferencia pa,ra a reserva dos officiaes das Polícias MiJitare-s 
obedecerão ás mesmas leis que vigorarem no Exercito. 

Art. 6.0 Os sargentos das Policias Militares, com mais 
de 10 annos de servico servirão independentemente de enga
jamento. 

·- At·t. 7.0 Os officiaes ·e praÇas das Policias Milita-:.·es 
mortos em combate ou em consequencia de ferimentos nelle 
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. recebidos ou de mo! estias. adquiridas em campanha ·deixarão 

. a seus herdeiros legaes pens~o igual aos vencimentos inte· 
graes que percebiam. · · . · 

§ L0 Os inutilizados, nas mesmas eondicões, serão pro
movidos ao posto immediato nelle reformados e com as van
ta~ens integraes. 

§ 2.° Caberá ao Governo Federal o pagal'llento · destes 
vencimentos e pensiíes, quando a Policia Militar estiver a 
servi~o da União. 

Art. 8.• ·os· offlciaes e IJracas das Policias Militares 
mortos em acto do servico ou em consequencia de acto do 
s·ervico, deixarão a seus herdeiros legaes pe!lSão igual ao 
soldo que recebiam. 

Paragrapho unico. Os inutilizados, nas mesmas condi
ções, serão reformados coro os vencimentos integraes de 
seus postos. 

Art.: 9.o Para os fins de promocão e reforma compulsc~ 
ria, estender-se-ão ás policias militares dos -Estados as leis 
em vigor na Policia Militar do Districto Federal. 

Art. 10. São applicados ás Policias Militares, em toda a 
sua plenitude, os Codigos Penal da Armada e de Justiça Mi~ 
lital', 

Art. 1 L As Policias Militares usal'ão um só plano tle 
uniforme. 

§ 1..0 Esse plano será elaborado pelo Estado Maior do 
Exercito, um anno depois da publicacão da present.e lei. 

§ 2.0 Os a.ctuaes planos de uniformes serão tolerados até 
dois annos depois da approvacão do novo plano. . 

ArL 12. Nenhum Estado poderá dispender com as -po
licias militares, mais de 10 o/o de sua despesa orcamentaria. 

Paragrapho unico. Quando não for possível occorrer ás 
despesas de sua policia mílitar, poderá o Estado, desmili
tarizai-a, mediante parecer do Estado Maior do Exercito e 
amparados os direitos adquiridos dos officiaes e sargentos. 

Art. i3. E' vedado aos Estado~ manter qualquel' ors-a
nizacão milifari~ada que disponha de armas de cano longo, 
automaticas ou não, além de sua Policia Militar. 

Art. H. Cabe ao Estado Maior do Exercito propôr r • .l 
Presidente da Republiea, por intermedio do Mjnistro da 
Guerra, a intervenção federal (art. f2, § 5o, letra b, da 

. Constituição), quando veriflcar a inexecução da presente lei, 
por parte de qualquer Estad.o. 

Art. 15. Dentro do pra.Zo de seis mezes os Esta4os re
tituirão ao Governo Federal, por intermedio dos Comman
dantes das Regiões Militares, o armamento· que lhes foi em
prestado pela. União. 

Sala das Sessões, 4 de Junho de 1935. - Domingos Vel
la3co_. 

Em seguida, é encerrada a discussão, ficando 
adiada a votação até que as referídas commissões 

· dêem parooer sobre as emendas offerecidas. 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2810112015 11 26- Pâgina 53 de 54 

-213-

9 

3& discussão do projeco n. 22~-A, de 1935, f-i
xando a data para· a terminação do mandato do 
Prefeito do Districto Federal; com· parecer favo
ravel da Commissão de Justiça. 

Encerrada a discussão e annunciada a vo-
tação. 

Approvado e enviado â Commissão de Re
dacção o seguinte 

PROJECTO 

N. 224-A - 1935 

Art. Lo O mandato do primeiro Prefeito ·do DistriDlo 
Federal terminará em 20 de Janeiro de 1939. 

Art. 2.0 RevOgam-se as disposições em contrario. 

10 

. 1a discussão do .projl;cto n. i84, de 1935, tor
nando extensivo aos ofticiaes não combatent-es do 
Exercito activo, o dispositivo a que se refere o 
paragrapho 2° do artigo 20 da L ei de Promoções: 
com parecer contrario da Commissão de Segu
rança. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

Tenho sobre a Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro a audiencia da Commissão de Justiça, sobre o 
projecto n. i84, de :1935, visto tratar-se de decreto que pre
cisa ser devidamente interpretado, em face do artigo 165 da 
Constituição da Republica. 

Sala das Sessões, 4 de Junho de 1935. - Salles Filho. 
Approvado. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ã Commissão de 
Constituição e Justiça, ficando adiada a discussão·. 

11 

ta discussão do projecto n. 191, de 1935, fi. 
xando a idade para a matricula dos sargentos nas 
escolas profissionaes ; com pareceres contrarias 
das Commissões de Segurança e de Educação. 

Encerrada a discussão e annunciada a vo
tacão. 

Rejeitado o projecto n. :19:1, de :1935. 

O Sr. Presidente - O projecto vae .para o Archivo. 
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Nada mais havendo a tratar, vou l'eva.ntnt• a Sessão, desi
gnando para a de amanhã a seguinte 

12 

ORDEM DO DIA 

2a discussão do projecto n. 215, dE" Hl:Jií, nutot·izando a 
abrir o credito especial de 2. 500:000$000, pnrn ultimação 
das obras iniciadas na 78 Região MJIHar; projcclo da Com
missão de :t?ii:anças e Orçamento; 

~ discussão do_ projecto n. 179-A, do i935, altet·ando a 
idade para a matricula dos capitães combatcnlce do Exereito, 
na Escola de Estado Maior; com parec('r fnvornvcl da Com
mis~ão de Seguran~a; 

t• discussão do projecto n. 23, de i935 (S• lcslelatura). 
dispondo sobre graduação de officiaea do E:erclto e Armada; 
com parecer favoravel da Commissão de St'gn.ancn: 

Discussão especial do projecto n. 24, d<' 1935 (1" legi!.=
latura), (emenda approvada e destacadD. da pt•ojoeto n. 7-.t.., 
de 1935, 18 legislatura), regulando a dlstrllml~llo de sub
venções a Instituições de Assistencia, Educ:tçl\o e Cultura. 

Levanta-se a Sessão ás 16 horo.s. 
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284 Sessão, em 5. de Junho de 1935 

Presidencia dos Srs. Arruda Camara, i 0 Vice-Presidente, e 
Pereira Lira, i• Secretario 

l 

A's 14 horas c(}mparecem os Srs.: 

. Arruda Camara, Pereira Lira, Agenor Rabello, Edroar 
Carvalho, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Acylino de Leão, 
Abguar Bastos, José Pingarilho, Henrique Couto, Carlos Reis, 
Oodofred(} Vianna, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pedro 
Firmeza, Monte Arraes, José Gomes, :Mathias Freire, Botto 
de Menezes, Ruy Carneiro, Souza Leão, Antonio de Góes, Do
mingos Vieira, . Heitor Maia, J. J. Seabra, Teixeira Leite, 
Emílio de Maya, Valente de Lima, Deodato Maia, Joã() Man
gabeira, Alfredo Mascarenhas, Arthur Neiva, Ubaldo Ra
malhete, Nogueira Penido, Pereira Carneiro, Henrique Dods~ 
worth, Sampaio Corrêa, Bento Costa, Prado K~lly, Car-dilb 
~i!ho, Bandeir-a Vaugban, Arthur Bernard~s. Bias Fortes, Pi
nheiro Chagas, Clemente Medrado, José Bra:::, Theodomiro 
Santiago, Arthur Bernardes Filho, Daniel CarvalhQ, · Car
neiro de Rezende, Macario de Almeida, Matta Machado, Del· 
phim Moreira, Pereira Lima, Tbeodonio Monteiro' de Bar
ros, Barros Penteado; :Moraes Andrade, Joaquim Sampaia 
Vidal, Castro Prado, Macedo Bittencourt, Alves Palma, Hyp
politt> do ·Rego, Tei:reira Pinto, Felix Ribas, Gomes Ferraz, 
Miranda Junior, Jairo Franco, Domingos Vellaseo, Lau<ieli• 
no' Gomes, Plinio Tourinho, Arthur Santos, Paula Soares. 
Lauro Lopes, Francisco Pereira, Diniz Junior, Dorvai :Mel
cbiades, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, Vespucio de 
Abreu, . Renato Barbosa; João Simplieio, Frederico Wolfen
buttel, Adalberto Corrêa, Fanfa. Ribas, Eurico Ribeiro, Fran
cisco Moura,· José do Patrocínio, Ricardino. Prado, Martinho 
Prado, Ricardo Machado, Alberto Alvares, Lima Teixeira, 
Paulo Assum.pcão, Pedro Rache, Roberto Simonsen, Cardoso. 
Ayres, Abelardo Marinho, Salgado Filho, Moraes Paiv~ 
Barreto. Pinto, Thompson Flores, (100). · 

. O Sr. Presidente - A lista. de presença accusa. o compa-
recimento de 100 Srs. Deputados. · 

Está aberta a Sessão. 

O Sr. Agonor Rabeno (20 Secretario) procede á leitura 
da Acta da Sessão antecedente, a qual é p(}Sta em discussão. 

O Sr. Barreto Pinto (Sobre a Acta) - S.r. Presidente, 
no projecto relativo ás policias mimares foi omittido o nomtl 
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do Sr. Deputado João Cleopbas, que o assignou . Peco a 
v. Ex. seja feita a necessaria rectificação. 

O Sr. Arthur Santos (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
hontem, por occasião do brilhantissimo discurso aqui pro
ferido pelo nobre Deputado ;por Pernambuco, Sr. Barbosa 
Lima Sobrinho, ouvido com immenso prazer, aparteei S. Ex. 
no oonto em que, fazendo a aoologia do Governo. Provisorio 
no tocante· ás obras do Nordeste, declarou que no regime pas
sado esses interesses nordestinos haviam sido desprezados. 

ReivindiQuei, e~ tão, em aparte, para o. graJ?.de brasileiro e 
grande Presidente sr·. Epitacio Pessoa a jusiica de- haver en
carado taes obras como ponto essencial do seu programma 
administrativo, tendo . sido até · acr.emente combatido pela 
orientação que déra ·á solução do problema. 

Lendo hoje, no jornal da Casa, a publicação do discur-;o 
do nobre Deputado, observei que o meu aparto sahiu detut"
pado em seu pensamento, dando a impressão de que eu cor
l'oborava nas affirmacões do illustre representante de Per
nambuco quanto ã gloria exclusiva do Governo Provisorio 
sobre as obras do Nordeste. Quero, portanto, deixar consi
gnado que affirmei, e repito, que não só o notavel brasileiro 
Sr. Wenceslau Braz como principalmente o Sr.· Epitacil) 
Pessoa encararam com alto sen!:-o de · patriotismo as obras 
nordestinas, merecendo de todos os brasileiros as mais com
pletas homenagens pelo trabalho 1;1atriotico realizado com 
relaoão a esse problena de caracte:- nacional. 

. O Sr. Agenor Monte (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
hontem á tarde lí a acta da Commissão de Finanças do dia 3 • 
. Fiquei grandemente surprehendido ao deparar as considera
~ões do nobre e digno Deputado por Minas Geraes, o Sr. 
_Carlos Luz, contrarias ao projecto que a minha bancada. apre
sentou, abrindo c~edito e.:draordinario para soccorrer as .vi-
ctimas das encbente.s no Piauhy. . . -

. S. -Ex. declarou nà Commissão que a Camara não devt4 
oonceder creditos dessa natureza, porquanto se o f izesse. 
qualquer extravasamento de rios no Brasil -determinaria · pro-
,jdencias identlcas. . 
, . . A' primeira · vista, parece justissimo o zelo do .illustre 
colléga; mas se S. Ex. tivesse pesado os ·graves motivos e as 
imperiosas razões .que nos levaram a apre!!entar · .o · projeoto, 
-estou certo, não teria negado ao mesm.o o seu apoio. 

Sr. Presidente, a minha bancada está bem .conseia de 
suas responsabilidades e não viria trazer l:t . este plenarlo 
qualquer proposição interessando ao sen Estado, se, para isso, 
não lhe soubrassem razões mui to poderosas • 
. . .. Conforme já tive oocasião de declarar neste plenarici, a. 

invernia deste anno ·no 'Piauhy ·nlio provoco1• simples ehet)J., 
~as, ~onstituiu verdadeira . calamidade .!>ara a.s . populaçõ'!s 
r1bexrmhas . De aceordo com as ultimas ·informações ·-rece
bidas, mais de 300 casas já rliiram: consequentemellt.e, ·mai;: 
de 300 familias pobres ficaram ao . desamparo . 

. E~tou certo de que o nobre Deputado, ponderando bem 
essas · consideracões. ba de reconsíder3i: o seu . voto •. ·: 

· Era · o que tinha a dizer. · 

Em . seguida, é approvada .a .Aeta da: Sessão 
·: · ;ntecedente. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 11:28 ~ Página 3 de 38 

- 2t7. -

'· O Sr. PresideJiite- Passa-se .áleitura do Expediente. 

2 

O Si'. Pereira Lira (i" Secretario) procede á leitura 
de seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. Deputado Martins Véras, de . 5 do corrente, no~ 
seguintes· tern1os: 

"Exmo. Sr. Presiden.te da Camara dos Deputados~ 

Devendo recolher-'me hoje â Casa de Saude ·São Sebas
tião, afim de me submetter a · uma intervenção cirurgica, 
solicitó de v. Ex. sejam justificadas a!! faltas por mim 
dadas durante os dias em que estiver impossibilitado de 
comparecer ~os trabalhos parlamentares. 

Rio de Janeiro, 5 de Junho de f935. - Francisco Mar
tin$ Vera." 

- Inteirada. · 

Do Sr . Deputado Arlhur Rocha, de 3 do corrente, ju;
tificando ·o não comparecimento á sessão de f do mez an
dante. 

- Inteirada. 

Do Sr. Deputado Ermando Gomes, de 4 do correnb 
communicando que, por motivo de saude, leve que se retirs~ 
em meio da sessão de 3 do andante. · . . 
·:.. ...:.. Inteirada. 

Do· Sr. Deputado Gastão Vidigal, . de 30 do mez findo, 
remettendo um attestad.:> de que foi operado, razão porque 
não tem. comparecido ás sessões. 

- Intejrada. 

Do · Ministerio do Trabalho, Industría e Commercio, de 
32 do mez !indo; re~ettendo as !=eguinles 

A S. Ex. o Sr. Dr. Waldémar Motta, Secretario da Ca
mara dos Deputados .• 

Sr. Seeretario . · · .· . - .. . . 
Tenho a honr.a de accusar. o recebimento do officio nu

.me.-o 3.80, de. 5 de ,Abril ultimo, em. que V. Ex, solicita pro
videncias DO ~enUdo . de serem Prestadas por esta Sec!'etaria 
de Estado informaeões re!alivas ao requerimento dos Depu,.. 
tt.dos Eugenio Monteiro de Barros e Vasco de Toledo, ap-

• :provado: pela Cámara .- dos -Deputados e relativas ao · Insti
·tuto de Aposentadoria e Pensões dos Commerciarios. 
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. Em resposta· a ·: esse ·pedido, • cabe-me prestar,: por. inter
medi o de V. Ex., a esse ramo-4o Poder Legislativo, os se
guintes informes : 

I - A quota de previdencia, que consti.tue a contri
buição do Estado, foi fixada, inicialmente~ ·em um· por .·cento 
(i%) sobre o valor das vendas mercantis a prazo e á via~ 
pelo Decreto-Lei n. 24.273, de 22 de Maio de i93-i, art. 5°, 
§ ~. e pelo Decreto n. i83, de 26 de Dezembro. de 1934, que 
regulamentou os serviços do Instituto. . 

Posteriormente, pelo Decreto n. 25, de 23 · de Janeiro 
deste anno, foi a mesma quota reduzida a. meio per cento 
(b,5 %) sobre as vendas ·em geral e a um d~imó por cento 
(O,i %) sobre as transacções com algodão não manufactura
do, aniagem, assucar, ~roz. batatas. borJ;'Ilcha não applica-

. da, banha, café cru'. torrado ou moidó, cacáo, ca·rnes conge
ladas . ou nãQ, castanhas do . Pará. cera de carnaúba, . conser
vas · nàcionaes, farinha de trigo .ou de má.ndiooa, ·feijão. de 
q-ualquer qtialids.de, gazolina, kerozene, léite. madeiras,. ma~ 
sa·s alimenticias, matte nacional, milho ou derivados, peix63. 
pelles espichadas e couros · verdes, · . productos chimicos · & 
pbarmaceuticos, sabão nacional. sal n·acional, sementes olea
ginosas, xarque nacional e producLos da lavoura. 

A reduecão alludida se processou por suggestão do Con
selho Administrativo do Instituto ao Conselho Nacional do 
Trabalho, na fórma dos dispositivos regulamentares. 

Assim agiu aquelle . Conselho, tendo · em conside~ão a 
necessidade de attender ás reclamações · .do commercio, tra
zidas a publico. as quaes salientavam o afastamento do ~n
termediario nas operações mercantis. com a approximacão 
directa da produccão ao consumo, dado o índice alto da ta
xação, o que viria prejudica'!",. em ultima analyse, os . pro-
p~;ios interesses do Instituto. . . · . . 
. Accrescia, ainda, a circumstancia de que a iricidencia. 
pelo pbenomeno natural da . repercu~são. attingindo, grada.;. 
tivamente, a mesma mercadoria, varias vezes; especialmente, 
a me1·cadoria de uso forçado, de maior procura pelas classes 
menos ·favorecidas, acarretaria · uma elevação . do ·custo da 
vida de · cerca de quatro a cinco por cento ( 4 a 5 %) • Tal 
resultado, além de anti-economico, nesta -bor.a de depressão 
geral, viria, por outro lado, restringir o montante d~s .. ope· 
rações commerciaes e, desse modo, minorar· o algarismo 
da arrecadação, em detrimento dos interesses do . Instituto. 
. ':Foram . essas as. razÕes que .levaram . o . Consélho . Adminis

trativo a tomar a iniciativa da reduccão assiR"nalada e cons
tante do Decreto n. 25, de 23 de Janeiro de t935. 

Mas, se essa attjlude se inspii.'iiH em motivos imperio
sos, não. deixo~,- comtudo, o .Conselho . Administrativo de ac
-centuar ·que; embora a diminuição da quota· de. previdencia 
implicasse um desfalque da receita do · Instituto; elle espe;,. 
ra·va, na futura taxação, a estabelecer-se por força da nova 
distr.ituicão de rendas traçada na Constitui(;)ão Federal, o 
"!'esarcimento do prejuízo agora verificado. ·· 

Es5a · r.esalva o Conselho a fazia e·m vrot· do• pafrimonié. 
·do · Instituto; que · lb·é· •competia;· em cr.rialqúer emergencià. 
amparar ··e· defende~; . .. . . . -... · 

- li- A unifie~cão da .ta.xa·de previdencÍa: em ~~ · :d~imo 
por cento ( O;i%) : sobre todas as ve.ndas ·mercantis, ope-
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rada; logo depoia, pelo. Decreto n. ·55, de 20 de Fevereiro se
guinte. consoante se deprehende do proprio comiderandD do 
acto governamental,. obedeceu ao intuito de attender-se .a so
licitacões da Federação das Associações Collllüerciaes do ·Bra
sil pleiteando, em nome dos ·empregadores, a .medida ad~ 
ptada. 
· O assumpto, resolvido pelo Governo no alto desejo cl~ 
harmonizar os interesses em jogo, constituiu objecto de es
tudo do Conselho Administrativo e nlio chegou a ultimar..:.se 
pehis vias regulares, dada a urgencia de solucioilar.;.se a ma-
teria . · 

Aé r~zões invocadas pela Federaciio eram as seguintes: 
. . Jl) a existeneia das duas pereentagens .estipuladas no 
Decreto, n. 25, citado, provocaria~ pelos obices de uma ~las7 
sificação exacta dos~ productos~ grandes diffieuldades á ar
recadação e· embaraços . sérioa ao commeroío; 

b) a quota de previdencia, onerando, desigualmente, pela 
sua differenciação · de incidencia, os artigos commerciaes, no 
t:eu· traject'o da producção ao· consumo, supprimindo, em 
grande pal'te o eommercio intermediaria, empobreeeria, em 
verdade, 9 prop~io Instituto, gravando-lhe fundo a receita.; 

·c) a duplicidaàe de taxas, difficultando sobremaneira a 
fisoalizáção; possibilitada .a ·fraude e as evasões, em de.;. 
trimentó ·do Instituto; e · · · · · 

. d) a uilldade das percentagens. sem di.Stincção de pr~ 
.duetos, ao mesmo passo que facilitaria a. sua. maior· expan
são, tol'daria a lei mais e::tequive-1 e de adaptação mais ra· 
pida. · ·· 

o· necreto D.. ss: ,de. 20 de. :F~vereiro, ora em pte~o vi
gor, foi consequencia desse movimente da classe patronal a 
que o .~verno, :D? seu alto erit~rio, houve ,pqr bem _attender. 

i ·~. - : .m -.- .Á .ausencia de calculos actuariaes : completos. niio 
permitte, ainda; ·com· precisão; estipular-se a · percentagem 
.exacta da qut~ta · de previdencia.. . · 

' :Comtooo; ·a· rêeeita- '!>revista. á · taxa de um por- cento 
(.t ~)~ mêió - por ·cento ··(0.5%) e um deoimo- pol."' cento 
(O~t%) ; ooiíjugada com ·a· oifra orçamentaria do imposto .de 
vendas mercantis; seria; resPectivamente,· d~ cento- e setenta 
e sete mil contos de réis (f77.000:000$), oitenta e oito mil 
Mntos de réi!( . (88'; ooo :000$) e dezesete. mil. contos de réis 
( t 7 ~ 000 :000$000) ; ; . . . . . . . . . . 

Aliá.3, não .. se· procurou fixar, em face de maiores · pes
quisas, a percent~gem-, r.eal o~ . appro:xj.mada · aa · quot~ em 
vjrtude . do seu ponto . àCt1,1al de referenclà, que . é-o . imposto 
das · vendas mercantis, ter de · deslocar..:.se~· no proximo · exer· 
cicio, par.a a eompetencia dos Estados. e.:i:..:vi do ·disposto· ·n:o 
novo plano de rendas prescripf.o. na Constituição de 16 de 
Julho. 

· O· trabalho ingente: -qn~ nesse ·sentido se fizesse· .teria. 
ao fim, um valor puramente theorico. sem qualquer inte-
resse .. pratico. · ~. . .. ': · .. 

. . Vale, : a·o '. contrario, -estudar~e~ desde já, . 'a in~idencia 
futura, · buscando-se; num· estudo · meticuloso · e . p_rnd,ente !lo 
novO' 'planO' tributaria, :o5·: elementos reaes: .e ·certos .da ... eon~ 
i:ribuic;ão· do Estado· ·á ·Obra" de ·'previdencia social . que ·.:çabe 
3õ Imtituta promover ··e' realizar~': :. . · .. · 
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.... ... ;·_:.~ :·; . •; ·. . .. . .,. .. -~~- .. 
_. '-:;.;:,;,..~ 22.0: ....... . ~ . ·. .... . 

--. : -.w .. ....,.:;a -r.éee.! t1~: dó-·: Ins~it.uto. · · :Pr.oveDiente ·~da :... trip!iCê 
or.~gem : .qua -Jhe· fo1 .. ;fJX&da;- dêstjna-se.'. em sentido· ·sénerieo, 
ao, pagamento. das .tu&$é d~Pesas e. á effecüvaoão .dos ·benef;i.. 
cios·que :-Jhe·.compete diStribuir:...'· ·-;,- __ .,., ... : .. . _. , .,_. _,.._, _,, · ... · 
· :. ·.O. producto da-· quota :.de. -pr.evideruria, em .sentido:-parti

eular, é reservado para fazer face ás despesas de administra
ção _e ,pooor.re:- M ~:an~ntp~ dos q~f~ios qu~ .ol,lec1ecem 
a_!)_ r~gi!Jle. d~ reP.~~çao6, I}.B :.~nfot:midade do_ que · l'~Za .. ·o: ar ... 
tiS'o ,.50 .do regulamento .VJSent.a. , .. '· · . . - .. _- . . 
-~ .. ,. -Â . prevísãô' dâ 'qU:o'tii, refa .. jdá; i)a'ril' o ~exé'rcicio 'em: curso, 
ci!ra.:.se eni deiesete Diil'êonios· de réis (i7 .O!l-!} :000$), · cim
soante, aliás, ficou deJPODStrtldO DaS considerações_ do numero 
aaterio!!:··. ··•· .. - ,~·:. ·····-.:-· .>• ' . . ,,. ·.:: ·:· .• -.- . · - .z. 
' . 'V ..;_.o~ oaep(irtam~ntc;s ·. regionaesdá': ir:ístallados, encon-:
tram:-sa·: ein ·pleno• ·funceionamento ~- · 'Não s~: c·onstitui ram;··con-

. eomitantemente ·cotn u · conselbo:Alfmitiist~ti\to; ' pela · n&hn•a-t 
difficuldade ·das medidas que: ~veriam ·ser ·rpostas· em· exe
ouçãQ .e pela: ·neeessi!lsrl~:de- -se elaborar-:um-.plano·de trabalho 

- Cj)IIlOlUin;.r., · : .. · :..:• :: .- . · :: . ·· .:·. · •· .. · .. :::· . · . · .-. : 
. .... E;etão: já- reunidos .os ,Gonselhos ::Regionaes, .na--·.maioria 
das .regiões, o ~ue dará· .aos .. ~ervieos' o .desen~olvimento e· a 
effic~ia que lhes · e;e!ão·resel"v.a,dcs. · - , . . . ·.; ,< .. ,.,, . 
j . . • ~- ,C~s = Loca~~~- _cu,io '-Pl;np , de . es.f:a:b~im,ento já foi 
elaborado_ .pelo~ ... CQ))Sel,bo.: ,Adm1n1s4'ativA); . WU'a ser .- submet,... 
tido 'á co-nsideração do Coriselho"Nàcio'n~l aó"Trabàlho;.serãó 
constituídas logo que se consume ·- o · pi.'ee:óCbimento'':"dessa 
f!)Mnàlidadé' regi.i.lanientar,' .. ..•· .. · ·: -·:. - ... .. - . : j-' . ' ; 

· :•· · Não ' seria possiveVcomo ·não' •foi; regclâttnr-se ·a · ma.:.. 
China ·ai:Jministrâtm,: em todo "O' 'Pa1:Z:; ·-de ·um Só golpe : a 
propria natureza das coisas tanto · não permittiria. -Màs, 
dentro de -muito · po\li:o ternpo;.· a. ·· tareta·~ estarã.:nltimada e o 
lilStittlto· ·exeCutando ·a ;content() a--~sua obra.· :, · •· ... _,. >. -._., 
. • :·· ·VJ: ·:...2_·:A: mÓa{fícaÇ'ão·· fntr6duzfda ,-DO § '.iO'·do 'à~t. 7ô·' ció 
-regutataento appr.Ovado pelo: deer.et.O · n~: 183, Já .allooilio,' de
eor:reu·:.·de·• nm al.vitre; :.:dO!- interessados;. "conforme .. · aliás :·se 
in:Cere do proprio con&iderando ·do det%etot .n-. • 55-, e ~teVe :em 

· -m:U:a. Si!()ar~; in~i~~nte Q~J:-~nteres~~:98.:- ind,~rj~,.qos do 
·e~nmne~,,_,J)a~~ = SÓ.u.l~Die ~~em., ,g~mQ,,j:!S~b"}ee~ntp.s 
eD~ez'9iaes,!:nai: :iQd~f,pJajl, ,~ ; ~~. ~--;~i\~Sl a . Y&J.'~j9 
.dos~ ;productos~.lfa' . sta. .. priQpria ia.bri~ão ou dê .outra :pro'
cedenêia • . ;:· :; . ;i, .: -=· :C•: ..... . ,< · , : ·.- · ·. ~:-. : ;:~. ,-,-. ,~ ·:,·.:. · · 
.: . ·: ~ ~sto,, já;;:se:. Cogita: . de . or8a~iza~· ~ :".~_i+uto: ,'(1~:. In~ 
custr1ar10s, des.tlnado a serv1r pr1yatlvam~nte · .a -quantos, 

. ~~pr~S34Qs, ou. nã~. se . possam ~~~r~v,~r ~ .. s,ólL-:8. ~~igilacão 
co a .qual . eü ereado. · · . · · · ·· . ·. · · · · · · · · 
;_: :~_f?p;v·()-_~: . di· · _o.I;!~qrt~pl~~e .. ~aFt :ai>r.~seJ;i.~~r- -a ··.y~:-';e.;; 
~s,_prqJ~~: ile·, ·~i~a~. es~a . ~. ---~~~1~~~~,.~.9.!\y,tder,aca? . . ·-:-;-
. . uam_~ffl'rlo/'J!,.a_g. - - ~e~~, __ ., . ,~-. :.::·· .• ,,.··.• :• .·: .• ::·. · · .. 
;;!i · ~··: A . Qtiem-:'~t:ez ··a · requ~içio; :: , .:,·::,, ._, ·.; . .... , .. . 

... : .. .De -São. L~ 7 ;: :,Junho .- P~~i~_~!l-~:.Ca~~;:a·_ct_oiipepu::. 
tados :....,.,.<Rto ; :.·,,.; ..-.-_. -- .. · .·,, ... :: -~ - ,, , .. , · :.,·:·.- ,.,,, ,,,;:• .. . 

. Syndicatos . do Maranhão abaixo assignados '~pl'atastam 
i:titegfa}-t:tpoio -Deputado Martins.' e :Silva·.reoonheç~n~o~·como 
í."~pt>e~tante· da :·.vontade· dos, :trabalhadores . ÕQ:; ;pt'asil "" Sa!l:
dàQõeiFpl.'õl~taTias-. ~-- .:.:.;.:; A.dalbe7to. Bapti&tq.; ~ U;nião. , -MaJ;itbDii . 
~: !H1J(Iifld >1I.ofW'Hlt6: Pinfíe~fr&,.: Sytidicato; ~d.P~ . Ca~raeiros. . í ;
Dion11iio Reis; Syndicato Fiação ./recelag"m.,-:,., .. ~:rc#t.(r' d4s 
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Chpqas~: Syndicato- Carp:i.uteiros•.: - Ra11mundo Saltldino da 
CMJ.z, . União dós Chauffeurs de São Luiz. - Leocadio No

. ·gue~ra{ presidéirte · Syndicató :Estivadores. · -~ · carl(j8 · Lima. 
Syi:ldfeato·- 'Piinificádores. · ~ Romão Conêeiçdo;: ··syil.dicàto. 

::; · --~_: In,teirái:I~:~ .- ·· ,,._- ··· - ·. · · · · 

· · -·. P~ Sã:~ L~- :2· 3. ju~ho ~ Presidente Camara .Depu-
.tados .- Rio: . - · · . · · 

· ·' _. 'l'úriMionàrios Córreios Teiegraphos Directoria RegiÔ
. nal ~ Máranliãcr' 'écniterriplados ·gratificação decreto numero oito 
·tres · a~()sto ' a~Q . ~St1Ó00 , ~Ol~darios toda Cl&SSe demai$ Di

~ rectorias · Regionaes, · veem appelár' vossa· álta autoridade ze
. !adóra · erêvadós destinos nacão· e justos interesses classes 
·para: qÜe nãô seja futerrompida peréépçã·o mensal gratifi
fieacão referido decreto dada situacão pauperrima affli
tiva que se encontra esta classe laborios~ que trabalha inin
terruptamente noites, dias feriados, santificados facultati
vos velando -seglirança patria e interesses conectividade ta~ 
,refa .. cujo desepenbo exige somma accrescida conhecimentos 
requisitos -.~oraes sociaes: além . delicadeza --propria profissão 
·que· em si l:Je!Xl justifica ser a parte mais collaboradora e sa
crificilda . serventualismo. ·publico.~ Accresce ainda diaristas 
beneficiados a({Uell'é decreto percebem sua totalidade dia

:rias_.inferiores 8$0_00 -. tórnando -se no momento dada ~rest.ia 
vida _·enfrentamos · imp()ssivel subsistencia seus ·lares uma 
:Vez . affastada referida,. gratificação cuja verba foi esgotada 

· mez m·aio findo · e qile por isso nos forca appelo ora vos. di
rigimos. parqrie já . sentimos de perto o -éco _-da necessidade. 
Vossencia fiel représentante tão altas responsabilidades cO!Xl 

· _sentimantos. b:uinamdade patriotismo · _ tanto caracterizam 
vossos·_·aclos vida publica . reconhecerá. certamente -. nosso 
appelo. qije-se baseia grito corisciencia ditado fome·. avassa
ladora fareja nossos humildes lares uma vez seja ilitêrroi:n-

. ; pido pagamento daquella importancia que · repre~enta metade 
' · nosso pão quotidiano. Manda ainda nosso espirito patriotismo 

disciplina declarar vosseneia ·que tal appelo fazemos dentro 
ucionalidade .e por isso .mesmo acreditamos vossa energica, 

. rapjda aeção . eonseguindo wtacão sanci'onamento credito _ne-
cessario- - .pa~a :que, mez :corrente consecutivos· não sejap1 os 
_appel~ntes ·:tragados : negras chamas .. -desproporcionados . sa
. -crificios que apresenta falta -do. nec·essario .. nossa subsisten-
cia. A Commissão. - Jzaias Carneiro, telegr.apbista 1 a_ clas
se. - Francisco Cauto Fernandes, telegraphista .za_ çlasse: 
-Djalma FartuM, telegraphista a• classe. _..:.. ·Marioel Couto 
Souza. telegraphista. 4a classe . - Agostinho Souza. telegra
phista 5& classe. - Eneida Fra:ão, praticante diplomada . 

, -L~io.no D.uarte -Oliveira,. diar.ista. , :· : . - · . -· 
- Inteirada. 

Do Rio Grande do Sul~-3 Junho- Presidente Cama-
ra , Deputados -~ Rio: . . . . . . . . . .. .. 

Appellando vósso ·-espirito justiça-pedimos apoio projecto 
salario minimo bancarias apresentado primeiro .. corrente 
concretizando mesmo justas. e immediatas aspirações classe . 
Agradecidos ficamos vosso .in_terésse causa bancuios. Sau
dações. - Syndicato Banearios ~ Riogrande .- Heitor Co&
ta~ presiàente. - Brasilino SpagMli. secretario. , ... 

. . : ~.-:..2 : ·Int~iradà c,' . - . : , ' : . . · ·. · 
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Urbano - 4 Junho --"- Presidente Camara Deputados: . · 
Pelo brilhantismo c()m que na Argentina e Uruguay foi 

recebido. eminente Sr. Presidente Republica . Brasileira· pela 
alegria que empolga coracão todos brasileiros com pacifica
ção Cbaco para que nossa cara Patria tanto concorreu fa
zendo cessar derrame sangue tantos bravos como nós sul
americanos em nome Deus pela alegria levará coração nos
sas mães esposas filhos vossa reverendissima· proteja junto 
leaders todas correntes politicas decreto indulto ou commu-

. tação penas delinquentes primarias ou approvaolio novo cet
digo penal urgentemente pois ahi . beneficio desejado está 

·· previsto é é mais um puso muito longo Brasil dará na es
. trada Progresso Civilização acompanhando evolução lodos 

povos adiantados. Deus guarde vossa reverendissim~. -
ld!llina Araujo Yone Mattos. 

· - Inteirada. 

Radiogramma de Sobral - Ceará - 4 Junho: 
Acompanhando maior interesse dynarniea e patriotica 

aetuação V. Ex. sentido approvação projectO respeito policias 
militares, quasi Yem assegurar e garantir direitos forças que 
corno reservas valoroso exercito naciônal, com este sempre 

·na. vanguarda .da defesa das boas causas da ordem social e 
da integridade da Patria, nos, componentes policia milítar, 
nascidos rincões calcinados deshabitados, povo que. os fla
gellos elimaticos não conseguirão extinguir, filhos do Ceará, 

·terra mais castigada e da Parahyba, a Belgica brasileira, 
mandamos a v. Ex. liberal representante do valente povo 
Pernambucano, por este meio, os nossos· apphmsos, nosso re
cochecimento e a nossa mais ·profunda e sincera gratidão. 

Capitão Por{irio de Lima Filho, Cearense .-José Ponce 
. Leão, i 0 ' tenente, Parahybano. · 

-:Inteirada. 

Radiogramma de São Paulo- 4 Junho: 
N. 90 gabinete. commando. Acousando recebimento, ho

. je, do seu attencioso telegramma referente discussão do pro-
jectp sobre policia, agradece..:Ihe em nome da Forca Publica 

-deste Estado,- os esforços que t.em i'eito em prol daquellas 
- instituições militares. Saudações cordiaes. - Coronel, Ar-
- lindo de Oliveira, commandante geral. · · 

·-- I11teirada. · 

3 

São, suceessivamente; ·udos e vão a ·imprimir os seguintes 

PRO.JECTOS 

N~ 54- :1935 

Autoriza a adquirir a bibliotheca do Dr. Juliano Moreira; 
tendO po;recer: com substitutivo • da Commissão de Fi-

.. na~as· . "· 
~ CV:ide projecto:ü, 'd~ i93S .;_Finanças · 9~, de i935 - ta LE-
-. ' . . GISLATURA) . 

Tendo em vista ti projecto do Sr. Deputado Xavier de 
Oliveira e as informações que sobre. o mesmo · prestou o 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:28+ Pág ina 9 de 38 

-223-

. Sr. Ministro da Educação, é a Commissão de · Financas e 
Orçamento de parecer que seja encaminhado ao plenario o 
seguinte 

Projecto substitutivo 

Art. iP Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir a 
bibliotb·eca que pertenceu ao Professor Juliano Moreira, 
para incorporai-a ao patrimonio do Hospital Psycbiatrico. 

Paragrapho unico. Para ·esse fim o Poder Executivo no
meará, P.Or intermedio do Ministerio da Educação e Saude 
(rl:atuliano Pinto, com restriccão porque votei por uma ava.:. 
liação da bibliotheca. 

Art. 2.° Concluída a avaliação; o Governo pedirá ao Po
. der Legislativo o credito necessario para cumprimento da 
disposto nesta lei. · 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 5 de Julho de 1.935. - João Sim

plicio. - Henrique-Dodsworth, Relator.- Franca Filho. -
Gratuliano Pinto, eom restriccão por que votei por uma ava
liação prévia a ser procedida pelo Ministerio da Educ.acão. -
Daniel Car'Valho. - Miranda Junior. - Cardoso de Melo 
Neto. -Amaral Pei:J:oto. - João Guimarães. - Demetr[o 
Mercio Xavier. 

PROJECTO A QUE SE !I.EFEBE O P-"RECER 

Art. i.° Fica o Governo autorizado a empregar até 6C 
apolices das que formam o patrimonio da Assistencia a 
Psychopatbas do Districto Federal, para acquisição da bi
bliotheca que pertenceu ao sabio psycbiatra brasileiro, pro
fessor Juliano Moreira e que hoje é propriedade de sua viu
va D. Augusta Moreira. 

Art. 2.0 Os- liVros e demais documentos que a consti
tuem. passarão a ser propriedade do actual Hospital Psy
chiatrico (antigo Hospicio Pedro II), integrados em seu pa
trimonio, fazendo parte de sua bibliotheca, e, como esta. 
servirão para consulta aos interessados, revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala das Sessões, 7 de Janeiro de f93 • -Xavier de O.li
a·eira. 

4 

N. 55- i935 

Aproveita no quadro de Saude da E::eercito os portadores de 
diplomas de medico; com pa:receres das Commissões de 
J~tiça e de Segurança Tejeitando a resolução Legislativa 
vetada. 

(Vide projs. ns. 63, de i934 e i47-C. de 1935 :- Justiça 39 
e Seg~nça 13 - 1a legislatura) 

., 

·Negou o Exrno. Sr. Presidente Ja ReptibHca san
cção ao projecto rla lei que manda aproveitar, para as no

'meações de medicas do· Exercito e da Armada, nas vagas 
··existentes, os stib-officiaes, sargentos amanuenses e sar-
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-gentes escreventes diplomados em medicina, que contem 
mais de .dez annos : de serviço ~ e tenham d.iplomas registrados 
no Departamento Nacional de Saude Publica. 

Negou-a pelas razões de veto que se encontram neste · 
processo. 

Posto tenha sido .o projecto, assim vetado, · apresentado 
á _Camara dos Deputados- :com o melhor dos . intuitos e . sob 
essa mesma inspiração approvsdo - a Commissão de Con-
s~ituic.ão . e. Justiça, examina~do . a ___ questão sob _o ponto de 
vxsta JUrtdico, legal ou constitucional. nada tem. a oppõr ao 
.veto presidencial : usou o Exmo. Serihor President-e da Re
publicà de attribuicãn: que lhe confere o art. 45 da Consti
tuição da Republica. 

Não ha, quanta á sua legitimidade, que . dizer mais. 
Em face das disposições legaes, referidas no veto, evi

dente ficou a impraticabilidade dos preceitos .do projecto 
em relação aos sargentos escreventes. transformados em es
creventes civis do · Mínisterio da Marinha, e aos amanuenses, 
pertencentes. a quadro extincto e já favorecidos com . a fa
c:uldad& de serem aproveitados em cargos . civis do mesmo 
Minist~rio. Razões de ordem jurídica são essas crue levam 
a Commissão de Constituição e Justica a, reconsiderando so
bre as razões do veto, dar parecer favoravel á sua appro
vacão, desde que a Commissão de Segurança Nacional nada 
tenha a oppôr-lhe. · 

Sala ·da Commissão de .Justiça, 23 de Maio de i 935. -
Waldema:r Ferreira, P. e Relator. - Godo(redo Vianna . 
Levi Carneiro. - A:rtkur Santos. - Domingos Vieira. -
A. Alvares . - Ascanio Tubino. 

PARECER DA COMMISSÃO DE SEGURANÇA 

Parecem de todo procedentes as razões invooadas pelo 
Exmo. Sr. Presidente da Republica para. vetar o projecto de 
lei que .manda aproveitar, nas vagas existentes, os sub-offi
ciaes, sargentos . . amariuenses e sargentos escreventes diplo
mados em medicina, que contem mais de dez annos de ser
viço e tenham diplomas registrados no Departamento Nacio-
nàl de Saude Publica. · 

Effootívarrietite o projecto contrar~ · o processo regulá~ 
mentar de seleccão do corpo medico _milítar, o qual estabe
lece que O recrutamento do quadro de medicas deve ser feito 
por livre concurso entre profissionaes da medicina. A si
tuacão que o projecto pretender firmar é. pois, l;ie excepção 
e redunda em beneficio exclusivo de reduzido numero de 
servidores do Estado sem consultar os interesses da admi-
nistração militar. . 

· _OCcorie, outrosim, que os sargentos amanuenses e es
creventes, cujos . respectiVos quadros foram extinctos, já go
Zarri da faculdàde . de . serem aproveitados· em cargos civis 
do Ministerio da Guerra . · 

. Seria de desejar que se estabelecesse na administrac~o 
militar ó érlterio· de se aproveitarem preferencialmente para 

· as nomeações· de medicas, nãs vagas -existéntes, os funccio
narios alludidos no projecto que hajam obtido classificac;:ão 

· i:! as provas do ' concurso~ · · · . · · · · · · 
:_. Sala das Se~sõ~s; -3 de J~~ho 'd~ - i93s. ::·~- -MtJ{Jdihães de 

Almeida.-......_ Antonio Pereira Lima, Relator. - D()M)at Mel-
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ckiad~s. - Plmio Tourinho, vencido. - Domingos VeUasco. 
vencido. - Demetrio Mercio Xavier. - Agenor Monte. 
Humberto Moura. - -Ribeiro Junicn·. 

RAZÕES Do VETO A QUE SB REFEREM OS PARECERES 

O projecto ·de lei manda aproveitar, para as nomeações 
de medicos do Exercito e da Armada, nas vagas existentes, 
os sub-officiaes, sargentos amanuenses e sargentos escreven
tes diplomados em medicina, desde que contem mais de 10 
annos de serviço e tenham diplomas registrados no Departa
mento Nacional de Saude Publica. 

i. O projecto não oorresponde a qualquer necessida
de de ordem publica. Visa beneficiar reduzido numero de 
pessõas, prejudicando os interesses nacionaes, no que con
cernem á organização das forças armadas. O recrutamento 
do quadro de medicos do Exercito e da Marinha sempre 
foi feito por livre concurso entre os profissionaes de medi
cina diplpmados pelas escolas officiaes do Paiz. E' o sys
tema que melhor assegura a seleccão, pois o diploma ape
nas presuppõe a capacidade sem demonstrai-a. Os medicas 
militares submettem-se a concurso, disputando, ainda, clas
sificação dentro do numero de vagas prefixado. O processo 
de seleccionamento póde não ser perfeito, mas é o que melhor 
corresponde aos fins que se tem em vista. Nada justifica, 
portanto, a excepcão que se pretende abrir em favor de de
terminados profíssionaes, só pelo facto de serem sub-offi
ciaes ou sargentos, qualidades que não supprem as provas 
normaes de saber regulamenLarmente exigidas. · 

2. Com referencia aos chamados sa'l'gentos escreventes 
cumpre ainda esclarecer o seguinte: .elles ·não mais exis
tem, em virtude do Decreto n. 24.632, de 10 de .Tulho de :1934, 
que extingtiiu ·o quadro respectivo, transformando os s eus 

, componentes em escreventes civis do Ministerio da Guerra. 
'Quanto aos amanuenses, trata-se de sargentos pertencentes 
a \ quadro tambem extincto; h a muito tempo, gozando da fa
culdade d.e serem aproveitados em cargos civis do mesmo 
Ministerio, dP accordo com o Decreto n. 24. OH, de f..í de 
Marco de i'934. 
. 3. Por. outro .lado, o projecto, .além de ter caracter pes
soal e .de contrariar o processo regulamentar de selecção do 
corpo medico militar, seria impraticavel, por imprecisc, no 
seu paragrapho unico. A Escola de Saude do Exercito pos
sue dois cursos: um· de formação e outro de aperfeiçoamento. 
A qual delles se refere o paragrapho? Se ao primeiro, have..: 
ria apenas que dispensar o concurso · de provas e nomear os 
candidatós segundos- tenentes • estagiarias; se ao segundo, ha
veria que nom·ear· os candidatos primeiros tenentes medicos, 
cumprindo.:.lhes apenas fazer o "aperfeiçoamento" .Para se
rem promovidos ao posto · de capitão. - . - · · 

Em vista dos motivos expostos, resolvo usar da attri
buiçãc que me confere o art.· 45 _da Consti~uição .. F~deral; 
para· negar sanccão ;ao ·referido · pl'OJecto dj3 -lel, restttUIDÓ0-0 
á alta .. deliberação da Illustre Camara dos -Deputados. ·. 

GETi:rr.ro ~ARGAs.·· . · ; 

C. D • .:.,_ VOLUME - f 935. .!5 



c amara dos DepLtados - lml)"esso em 28/0112015 11:28· Página 12 re 38 

·· :, ··.··~·: .:. ' • . ~ ' · ·: .. \" .. ~ ·- ~ ... ·:.· :; . ~~ ·. · ...... : >· .. - . . - . ··~·~· -·. :" 7"'·· ... . .. -(. 
··.··· ~-.... ~ .. . -- ~- ~· 

-226-

REf!OLUÇÁO L,EGI~LATIVA A QUE SE ·REFEREM OS PARECERES 

· o Poder Legislativo decreta: 

Art. i.O O Governo aproveitará, para as nomeações de 
medicas da Armada e do Exercito, nas vagas ora existentes, 
respectivamente, .os ISub-o.fficiaes, sargentos amanuenses e 
sargentos esereventes, attingidos pelo Decreto n. 24.632, e 
diplomados em medicina pelas escolas officiaes ou officia
lizadas do Paiz, desde que contem mais de 10 annos de ser
viço, e tenham os seus diplomas registrados no Departa
mento Nacional de Saude Publica. 

Paragrapho unico. Para o effeito de promoção ao posto 
immediato, ficam os do Exe'rcito obrigados a fazer o curso 
cta sua Escola de Saude, onde deverão ser matriculados. 

·Art. 2.0 Revogam-se as disposições em · contrario. 
Camara dos Deputados, 25 de Março de 1935. - Antonio 

Carlos Ribeiro de And:rada. - Manoel do Nascimento Fer-
nandes Tavora. - Ctementino de Almeida LisbtJa . 

5 

E ' lido ~ vai a imprimir .Para ser remettido 
á Commissão de Educação e Cultura, de accôrdo 
com o § a• do art. :!.46 do Regiment~>, o seguinte 

PROJECTO 

N. 57- i935 

Autoru·a o Ministro de. Educação e Saude Publica a ezerce'l! 
. a acção suppletiva do · ea:tincto Conselho Ncuional de 
Educ~ão 

(Educação. M, 1a legislatura~ 

, Art. f.O Fica o Ministro da Educa~ e. Saude Publica 
autorizado a exercer a accão suppletiva ~o extineto Con"" 
se-lho Nacional de Educação, a que se r efere o Decreto nu
mero 19'.85(), 'de H de Abri:l de 1932, com todo os poderes 
a elle outorgados pelo referido decreto e outros posterio
res. · ' · 

§. 1.0 Se o Ministro da Educação e . Saude Publica assim 
o entender, poderá instituir .uma Commissão Technica. de 
simples . collaboração, composta de funccionarios do Mini!;te
rio, que, s~m remuneração· ou gratificação qualquer, será 
incumbida do estudo de processos e. oo elaboração de pare
ceres, em acção suppletiva do citado Conselho, sem caracter 
deliberativo . . · 

Art. 2.0 4 presente ,lei entrará em vigOI" .na -data de sua 
publica~O. revog,adas !lS disposições em conh-ario . . , 

Si:ifa das Sess~es, i de 'Junho de 1935 . .....::. Agenor. M~nte. 
·-Freire· de Andrade. - Eliêzer Moreira. ~ Edmundo .Bar
reto Pinto. - CarLos H. Reu. - Odon Bezerra.. - Agosti
nho Jfonteiro. - Pires' Gavoso. - José ·Eugenio Muller. 
- Dorval Melchiades. - Ribeiro Junior. - Amaral Peixo- -
to. - M(JqalMis de Almeida, -Deodato Maia. - ·Melchi-

. .· . 
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Martins V eras. Henrique Couto. 
Adelmar Rocha. - Carlos Gomes de 

Justificação 

O Conselho Nacional de Educação, ereado pelo Decreto 
n. f9.850, de H de Abril de :1931, na f6rrna do que nelle 
se dispõe, tinha como fin~lidaC.es: 
........................ ' ........................ .. 

d) estudar e emittir parecer sobre assumptos de or
dem administrativa e didactica, referentes a qualquer. insti
tuto àe ensino, que devem ser resolvidos pelo Ministro; 

e) facilitar, na esphera de sua accão, a extensão uni
versitaria e promover o maior contacto entre os instituto~ 
tecbnico-scientifico e o ambiente social; . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . ~ 

Além dessas, actos posteriores attribu~ram competen
cia ao C. N. E. para: 

I, o estudo de inqueritos necessarios á apura(Jão de 
"irregularir;!oades graves no funccionamento de universida
des ou no de instituto de ensino superior" (item XX, art. 10, 
Decreto n. 24.439, de 2i' de Junho de 1.934) ; · 

II, reconhecimento official de institutos de ensino com
mercial (§ 2°, art. H, decreto citado); 

III, resolver as questões de natureza didactica e admi
nistrativa que occorrerem nos institutos isolados federaes 
de ensino (§ unico, art. 1.6, dec: citado); 

IV, opinar sobre os estatutos ou modificaeões nos es
tatutos das universidades estaduaes (arts. 1.3 e H) ou nos 
das universidades livres (art. 33, do regulamento baixado 
com o decreto n. · 24.279, de 22 àe Maio de 1934): 

V, deliberar acerca da prorogacão da inspecçl'io preli
minar ou da concessão da inspeccão permanente a institu
tos de ensino secundario (arts. 54, 55 e 56, decreto n. 21.241, 
de 4 de Abril de 1932): 

VI, decidir acerca da outorga ou da prorogacão da in
specção preliminar aos institutos de ensino superior, man
tídos pelos Governos dos Estados ou associações particula
res (art. 9°, decreto n. 20.179, de 6 de Julho d~ :1931, 
redigido na forma do art. :1° do decreto n. 23.5&6, de 5 
de Dezembro de :1.933). 
· Taes eram, em linhas geraes, as finalidades do C. N. E. 

Occorre, entretanto, que, de accordo com o § 3°, art. 3°, 
do decreto que creou o Conselho, o mandato de seus mem-

. bros se extinguiu no corrente mez de maio, deixando, as
sim, automaticamente, de existir o Conselho, com a aggra
vante oo nãO' se sentir bem o Executivo em, por um acto 
seu, nomear novos membros, em faee do d1sposto no capí
tulo li, do titulo V, da Constituil}ão, que prevê outra ma
neira de organizar· o C .. N. E. e para outra finalidade, qual 
a elaboração do Plana Nacional d~ E~ueacão. 
· . Ora. como é uotorio, o Conselho previsto pela Con·~ 
stitnição deve, em prim~:iro lugar, n·ecessariamente, oc-

(1) A JegislacãO citada foi publicada no Diario do 
Poder Legislativo, de 5 de Junho de :1935 .. · 
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cupar-se desse· Plano, para depois conhecer dos demais ca
sos, .que a lei ordinaria a elle atlributr, se atlribuir. 

Até lá, até que tal se dê, c:>m que situação fic:at•ão os 
institutos de ensino secundaria, cuja inspcccão preliminar 
já terminou. e que nãc obtiveram a inspeccilo permanente, 
em virtude do automatico fechamento do Conselho? Serão 
legaes os oúrsos d~sses 72 collegios (até o momento), de 
todos os Estnoos do Pa!z, que aguardavam, como se· vê no 
incluso recorte d'O Jornal o pronunciamento do Conselho e 
o não lograram? 
, E os institutos de ensino superior, inclusive mantido~ 
por governos estaduaes, sobre cujos relator10s, para outorf{a 
da inspeecão preliminar, o Conselho se não pronunciou ? 

E os inquerilos e as correições, mandadas. proceder 
pelo C.N.E .• quem julgará suas conclusões? 

A sittmcão, como se v~. é de franco impasse impon
do-se uma medida de emergencla. que delegue competcr.
cta ao Executivo, visando a solução de todos esses casos e 
outros que venham a surgir, até que o Conselho Nacional 
de Educncão, que se installar, possa conhecer da cspecie. se 
tanto coui.Jer em suas attrjbuições. 

A não adopcão de uma medida, de caracter transitorio. 
como a condensada no incluso projcclo, acarretará graves 
perturbações não sómente na marcha normal do ensino 
como na situação de milhares de estudantes, que frequen
tam, em bOa fé, os institutos ora per-iclitantes em face da 
lei, por culpa da prcpria: lei. - Agenor .Monte. 

Estados que têm gymnasios, cuja inspeccão permanente está 
impossibilitada 

. Piauhy - Minas Geraes - São Paulo - Rio Grande do 
Norte- Pernambuco - Babia- Paraná.- Espirito Santo 
- Rio Grande do Sul - Santa Catharina - Estado do Rio 
de Janeiro - Districto Federal (72 gymriasios) • 

Institutos superiores 
Inspeccões impossibilitadas: 
Rio Grande do Sul - Piauhy __., Espírito Santo - Mi

nas Geraes (9 institutos) . 

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

6 

. . . renho sobre a mesa, e vou submetter a votos, o seguinte 

REQUERIMENTO 

. '' Êxmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados:. 
Pelo Presidente da Garoara .Municipal do Districto Fe

deral, Conego Olympio de Mello, foi hontem promulgado o 
projecto que regulamenta o ensino religioso nas escolas mu-
~cipaM, · 
· . Requ-eiro a V. Ex. que seja consignado ein acta um voto 
de regosijo da ·camara pela promulgação daquelle referido 
projecto, enviando-se ainda um têlegramma de felicitações 
Ro Presidente da ~ca.mara Municipal do Districto. 

S~1a das . .Sessões, 5 de Junho de. 1935. ~-Euvaldõ Lodi: 
· - · - Àpprovado. 
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o Sr. Presidente - Ra sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro se.)a incluído em Ordem do dia o projeto nu
mero :199, de f935, dispondo sobre a discriminação dos cír
culos profissionaes, uma vez que, apresentado a 28 ele março 
do corrente anno, já decorreram mais de 60 di&s. 

Sala das Sessões, 5 de Junho de 1935. - Euvaldo Lodi. 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento, nos termos do 
artigo 42 da Constituição. 

. O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
pedi n palavra para apresentar um projecto, que bem dis
pensaria qualquer justificacão, porque as proposições quo 
encerram medidas de moralidade não precisam vir a plenari•J 
devidamente fundamentadas. 

O pro.iecto, é simples. 
No artigo 1° proponho que, no inicio da legislatur.a, :1 

ajuda de custo, a que se refere o art. 30 da Constiluiciio da 
Republica, não será paga senão depois de prestado o compro
misso de posse e desde que o diploma do candidato eleito já 
tenha sido julgado, em gt·áo definitivo, pelo Tribunal Superiot> 
de Justiça Eleitoral. Deste modo. evitaremog que seja paga. 
mais de uma ajuda de custo referente á mesma éadeira. 

No paragrapho unico, do projecto. entendo que se deve 
estabelecer que o Deputado, que na mesma sessão legislatiVfl 
fór eleito Senador, não terá direito ao recebimento de outra 
ajuda de custo, além daquelln que houver sido paga na 
Camara. 

0 SR. ARTHUR SANTOS- 0 projeclo de V. Ex., de facto, 
é moralizador. E visa algum caso especial ? 

O SR. BARRETO PINTO - Não queria citar nomes po:-
que é delicado .•• 

O SR. AllTHUR SANTOs- Deve citar os nomes. 
O SR. BARRETO PINTO- ... além de que se trata de 

um illustre amigo meu . Attendendo, porém, a essa propria 
circumstancia - de se tratar de um amigo meu - prefiro 
citai-o nominalmente e o faco com constrangimento. Segundo 
estou informado, o illustre Dr. Waldemar Falcão, depois dP. 
empossado no Senado, recebeu nova ajuda de custo, S. Ex. 
@e, na Commissão de Finanças, tanto pregou pela moralidade 
à o regime e economia · nos gastos. . 
. O SR. AcuRcxo ToRRES - V. Ex. vae me perdoar. mas 
está falando, sem razão. Pergunto uma coisa a V. Ex. : o 
aclual Senador \Valàemar F.alcão recebeu ou não as - ajudas 
de cuslo em decorrencia da letra expressa do Regimento ? 

O SR. BARRETO PINTO - Por uma questão de -cons
trangimento moral, declaro, eu teria· preferido não receber 
nova ajuda antes de decorrido um mez de sessão legislativa. 
: 0 SR. ACURCIO TORRES ·....,.-,E' ou não é regimental O texto 
que diz expres~amente que ao Deputado, ou ao Senador •.. em~ 
passado, cabe uma .determinada importancia como. ajuda . de 
cu.sto ? · · . . . . . . 
~ < 0 : SR; BARRETO PINTO -'- E' legal. .Mas V. Ex. sabl:l 
que o circulo da moral é -mais amplo do que o legal • . . · 
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O Sa. AcuRCro TORRES - Se o Deputado ou Senador tem 
direito á ajuda de cuslo, no momento em que toma posse, não 
ha o que criticar. 

O SR. ~ARRETO PINTO- Repito, eu não receberia duas 
vezes, se fosse "promovido" a Senador. Aliás, devo esclarecer. 
A historia é antiga. Conheço, apenas, uma ex:cepção. O Se
nhor Antonio Carlos, quando deixou a cadeira de Deputado, 
por ter sido eleito Senador ... 

0 Sa. ÁCURCIO TORRES - V. Éx. está confundindo des
prendimento com legitimidade. O pagamento da ajuda IÍe 
custo é legitimo, do mesmo modo que o seu recebimento. 

O SR. BARRETO PINTO- Não estou dizendo o contra-' 
rio: tanto é legitimo que estou apresentando um projecto e 
encarando a questão sob o aspecto da moralidade. 

O Sa. Acuamo Tormms -Do que discordo é que V. Ex. 
affirme que deva haver constrangimento por parte do Depu
tado ou Senador. 

O SR. BARRETO PINTO- Deixando a cadeira de Depu
tado e indo para o Palacio Monroe, o Sr. Antonio Carlos, re~ 
pito, recusou-se a receber, na mesma sessão legislativa, a 
ajuda de custe, porque considerava isso em desaccordo com 
os princípios da moralidade. 

Finalmente, Sr. Presidente, o meu ponto de vista já 
está conhecido da Casa. Nós devemos dar o exemplo. Por isso, 
estou certo de que o meu projecto será considerado· objeeto 
de àellberacão. 

Era o que tinha a dizer sobre o projecto. (Muito bem). 

Tem a palavr_a o Sr. Botto de Menezes, primeiro orador 
inscriptc. 

7 

O Sr. Boito de Menezes - Sr. Presidente, estou aqui, 
neste instante, para alertar á Nação e aos Estados interes
sados de um perigo imminente, que nos apavora e encbe de 
appreheu.sões: o capital americano quer absorver o mer
cado algodoeiro do Nordeste. O algodão está sendo vigiado 
pela cubica e pelo domínio de ex:tranhos, urgindo, como pre
servação pairiotica, medidas acauteladoras, por . parte dos 
governos í ederal e dos Esta dos • 

Os exportadores parabybanos endereçaram já um longo 
memorial ao governo. 

Reflicto o aspecto exacto da situação da. nossa industria 
e lavoura e traduzo imparcialmente o pensamento dos que 
acompanham o phenomeno eeonomico e o examinam des
piQos de interesses inferiores. Reflict0 e interpreto o sentir 
de anonymos collaboradores da riqi.lela publica do meu Es-
tado. · · _· · 

A safra ultim~ constatou .resultados • sur-prehendentes. 
A Parahyba produziu mais de quarenta milhões de kilo.s; 
Rio Grande do Norte;. trinta; Pernambuco, vinte e dois; 
Ceará, vinte; !\tagoas, doze; Maranhão, doze; Piauhy, oito; 
Pará, . cin'eo; Sergipe, seis; e São Pa;ülo, cento e ~iri1;~ mi.
lhões. O · producto · encontrou nos centros "consumidores 
preço alto, remui:J.er·ador, e pelo Nordeste, a Parahyba. nóta:..: 
damente, se espalhou a fartura compensadora, advindo em 
favor dos cofres :publicas e partieulares uma. situáção des
afogada .. E '0 homem do campo dispoi:-se ,a ampliar a área 
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do.·_ plantio, ·e o novo estimulo animou os governos da r~ 
gião, naturalmente dispostos a seguirem o ex-emplo pau.;. 
lista, iniciado pelo projecto do Deputado Estadoal Orlando de 
Almeida Prado, em i.8 de Dezembro de 1926, mandando ins.:. 
truir os lavradores de algodão sobre os melhores methodos 
de cultivo, beneficio e enfardamento, premias annuaes, des
tinados a estimular a producçã.o e beneficio da malvacea, 
promover a criação de campo e coopera~ão com lavradores. 
facilitar a estes a. acquisicão de mn.chinas, adubos, iosecti
cidas e outros ingredi-entes, instituir a. classificação com
mercial do algodão, fiscalizar o beneficio, o enfardamento e 
armazenagem do producto, etc. Exemplo benefico que de
terminou estudos do solo de São Paulo, estudos sobre adu
bações, exames e dosagens de insecticidas, adubos, terras, 
partes do algodão, da semente, etc. 

O preço e a qualidade do nosso proàucto transpuzeram 
as fronteiras. E o Governo resolveu conceder isenções de 
impostos aduaneiros a quem montasse machinas racionali
zadas ou usinas de beneficiamento do algodão. E uma firma 
americana impetrou taes beneficios para importar material 
de quinze usinas, iniciando a sua prodigiosa actividade no 
Estado da Parahyba. Não quero, agora, me referir ao monte 
de dinheiro da que a Nação se privou, concedendo esses fa
vores, na importancia quasi de mil e quinhentos contos de 
réis. Refiro-me á desorganização que este facto provoca, 
de chofre, na vida da lavoura do meu Estado, paralysando-lhe 
ou entorpecendo-lhe a marcha. A civilização indusrtial do 
algodão vae matar ou estiolar a vida dos descaroçadores. 

O Sa. OswALDO LIMA - Isso não prejudica ~o agricul
tor; prejudica ao consumidor. 

O SR. BOTI'O DE MENEZES:...._ Prejudica ao agricultor, 
ao lavrador, ao consumidor; V. Ex. não desconhece a si
tuação do Nordeste, pois é da região flagellada. Vou mos
trar ao nobre collega como ·e porque prejudica. O . descaro
çador . é elemento distribuidor da riqueza no meu Estado . 

E' um distribuidor da riqueza particular e portanto 
tambem da publica. V ; Ex. é da região nordestina e sabe 
que tanto isto prejudica que os exportadores do meu Es
tado, quasi por unanimidade, dirigiram longo memorial ao 
Governo, protestando contra aquella situação, que ia matar 
de vez 900 descaroçadores de algodão na Parahyba. 

· O SR. HERECTJANO ·ZENAYDE -:- Precisarem()s, mesmo na 
Parahyba, desses capitaes, para. auxiliarem a produccão, mas 
para concorrerem com O p!'Odticto beneficiado, absolutamente 
delles não neéessitam?S .. . . 

O SR. BOTTO DE MENEZES- V. ;Ex. está de accordo 
oommigo. E' meu adversario, mas é um espírito atilado que 
se mostra favoravel a-o meu ponto de vista, defendido na 
Conferencia Nacional do Algodão de São Paulo, pelo Sr. Au-
gusto Machado.· . · · · · . . · 

, Defendo, portanto, . sr ~ Presidente, neste instante, não 
sómente o interesse do meu Estado, mas, sobretudo, o inte-' 
resse do Paiz . · · . . . - . . 
. A firma allndida adquiriu, logo, prensas na ·Ca.pital, ·em 
Campina -Grande, Caiçara; . Patos, e cogita de insta.llat uma. 
outra em lngá, e enta:bolou · negociações .para adqilirir mais 
uma em João Pesslia. · · . . .. ·. . . · . 

. : Declarou-se, -por assim dizer,_ guerra de morte a nove.., 
centos desearoçadores de. algodão do Estado ·da Parahyba .;.;... 
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desca.r{Joadores que- são·, áli, distribuíd~res , da riqueza. 'entre · 
os_ agricultores industriaes nordestinos, porqu-e. a usina de 
beneficiamento descaro~a. limpa e . enfarda Q álgodão; mas 
não empresta dinheiro ,o lavrador humilde, não lhe di
lata os prazos dest~s emprestimos e, assim, entrava o fructo 
de muitos annos de. trabalho e .l'etém ou paralysa a eco-
nomia rural do algodão. · . 

. . 0 SR. HERECTIAl'IO ZENAYDE - Desconcerta a actual or
ganização economica dos agricultores de algodão do nor-
deste. · · · 

O SR. BOTTO MENEr:ES - Desconcerta principalmente 
no Estado da Parahyba cuja fartura depende quasi e:tclusi
yamente do algodão. 

Ora, Sr. Presiàente, possivelmente, occorrerá o seguinte: 
o dono do descarocador, premido pela offerta dos precos 
das usinas, não Mncorrerá mais ao mercado, e, por sua· vez, 
não emprestará o pequeno· capital ao agricultor. Este, das
ajudado, appellará para o usineiro que comprará o producto 
mas não empreslará o dinheiro necessario. E dezenas e cen
tenas de agricultores abandonarão, de _certo, a lavoura. E 
assim, decrescerá a producção algodoeira. 

E quem, Sr. Presidente, descobrir~ a intenção dos que 
enchem de machinarias racionalizadas ·o hinterland brasi
hliro, offerecendo-nos a illusão de uma. realidade compensa
dora? 

0 SR. OSWALDO LIMÁ - V. Ex. está combat.e!l.do as 
usinas de assuear. 

O SR. BOTTO DE MENEZES :.._ Não o estou. V. Ex. 
vem com um aparte e diz coisa velba, antiga.· Devemos to
mar precauções diante dessa situacão. A luota não é só
mente da intelligencia; a lucta moderna, a lucw universal, 
o novo ryUimo do mundo se desencadeia sob. o ponto de vista 
economiqo-financeiro. V. Ex. não póde desconhecer isto, 
como representante do povo. Esta a verdade solenne. indes-
tructivel. . 

Convém recordar sempre aquella momentosa referencia 
do enviado especial dos Diarios ·Associados, Sr. Arnon de 
Mello, quando ouviu o Sr. John Me. Fadden, presidente da 
Bolsa de Algodão de Nova York: "O Sr. John Me. Fadden, 
esteve o anno passado no Brasil e visitou São Paulo e Per;. 
nambuco. Sua viagem teve por fim, estugar as condições da 
cultura do algodão do nosso Paiz. Suas observações fir
maram-se em que sómos o ·maior concorrente .. o formidavel 
competidor" dQS Estados Unidos, cujos mercados iremos to
mando com facilidade, pois nosso producto ·é melhor e -póde 
ser vendido· por· preços muito. mais baratos~; ' Alludindo a 
São Paulo, o Sr; .. JÓhn Me .. Fadden, -deixa- escapar-esse inte- · 
ressante raciocinio. "Basta dizer que, no anno passado, São 
Paulo produziu quatrocentos e cincoenta mil ·saccos ame
ricanos e os vendeu na praca de Liverpool e. outras da Eu:. 
ro,pa, por preços . infinitai:rumte f.n(eriore.S' ·aos nossos,," In-
finitamente inferior-es. . • . . _, . · .. 

E discute o plano Americano, divergindo pOrque "julga 
que eBe nos iarâ perder, no futuro muito· proximo, todos os 
nossos mercados. Durante esse t;eropo, ·a :produccão fez 
··grandes ·progressos. ·mas tam.bem - íam sendo encontrados, 
anno & anno, !:!.ovos empregos e applicações para o algodão. 
Seu custo era razoavel em comparação: ·cQm -o de outros 
paizes. Suas qualidades e1'am 'mai11. des-eia.drw. _que -contava!'~-
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eôm a pre(ére-ncia dos mercadog estrangeiros_., Em ·1929 veio 
· a crise. Houve a queda do consumo, a super produccão e 

uma natural oscillacão de precos." 
E saheis, Sr. Presidente, quaes foram as medidas inter:· 

postas para Mnjurar a situacií.o? Diz;-nos o Sr. Fadden: 
"Diante disto, resolveu o Governo tomar providencias para 
solucionar o . caso. Decidiu augmentar os ·preços e cortar a 
producção. Soterrou o algodão que estava começando a cres
OOl\ pagando· aos plantadores os prejuízos. Fez-lhes ta.m.l:lem 
emprestimos com a condição áe não mai& plantarem. No 
anno passado, entrou em execução o Decreto Bankhed e res· 
tringiu as plantações e determinou a quantidade de algodão 
(pouco mais de 10.000.000 de fardos) que poderá ser ven
dida á praça sem novo imposto creado." 

E adeante, com um acce:ntuado travo na alma de. homem 
de negocias, exclama o presidente da bolsa de algodão de 
Nova York: .. .A nossa experiencia parecia coroada de e:x:ito. 
Em dois a.nnos o algodão foi de cinco para doze centavos. 
EHa trouxe, todavia, um seria inconveniente: "Estimulou 
nossos concorrentes, que ficaram radiantes e começa-ram au
gmentar suas producções". E accreseenta o Sr. Fadden, que 
"o algodão vem sendo, nos Estados Unidos, ha muitos anno.s, 
a gaUinh.a dos ovos de ouro. Não é concebivi3l que agora, 
batamos em suas aazas e lhe digamos que vOe para outro 
qualquer paiz e deite por lá. seus ovos." 

Nota-se que todas as zonas estrangeiras de tecidos de
monstram um grande augmento de consumo de algodão, e 
outros paizes, ·excepto o Japão, grande decrescimo do con-
sumo do algodão americano." · 

· Eis ahi, Sr. Presidente, palavras v.ivas e claras que nos 
compellem a. ·seguras reflexões. O Brasil oãopode e nãó deve 
continuar ·a ser um meninão, ds pernas grandes, descuidado 
do seu proprio · dei:itino I Não sei, nem posso. attribuir a que 
plano obedece a acqu1sição, em globo, das usinas de algodão 
do Estado da Parahyba. O qu6 assevero á Camara dos Depu
t~os . é· que os exportadores de algodão da capital da 
Parahyba e de Campina Grande se movimentaram diante 
d~quelle açambarcamento do mercado e dirigiram um ex• 
pressivo memorial ao ·Governador do Estaado concebido nos 
termos subsequentes: Exmo. Sr. Governador do Estado:· 
O Congresso ·Aigod·oeiro recentementé ···encerrado no Estado 
de São. Paulo, permittiu uma reunião de elite de pessoas 
versadas em assumptos de .lavoura, da economia, da industria 
e do commercio de alsodão, convocada. de todos :os Estados 
interessados na produocão, · beneficiamenro e oom.meroio de 
algodão no Brasil.. Muitas theses foram apresentadas e so
bre algumas_ o Cóngr-essô _.;_ dado pouco . tempó de sua du
ração não poude deliberàr. com mooitação e acerto. 

Uma destas theses foi a nacionalização ~ mach.inas de 
beneficia,. algodão.· E · o· grito ergnido ,na .terra bandeirante 
veio repercuti!.' entre nós com a. forca das grandes ideias. 
Se de prompto não logrou completo exito, deve-se em grande 
parte ao contingente· de elemento estrangeiro, que. fórma 
por~ão ·da . aetiviiiade industrial daquelle Grande·· Estado e 
preponderou nas decisões do referido Congresso. Desperta
dos, porém; os d€bates sobre ~ assumpto, eis. que assume um 
aspecto: muito· serio· desafiando .a nossa ·costumeira impre-' 
videncia. ' , . · · · 
: ·.:se bem que ·o commereio exportador de algodão··da·Pa• 
rabyba, representado-pelas :firmas- de .João P.essôa. e de Gam:~ 
pina ·Grande, bem como Ilidustriaes de · algodão e outras pes-
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. · sóas ligadas' ás actividades . do· commercio. do · algodão,· olhem 
como e:ementos promissores da expansão eommerclal do Es
tado quaesquer organizações ·que: dentro ou fóra do paiz 
tragam para a Parahybà a sua collaboração, comtudo só po
derão c1>nsiderar tal collaboracão possuída do espirito amis
toso· de cooperadora sincera, effeetiva e permanente da nossa 
prosperidad~. se vier revestida de uma ·igualdade de. condi
ções ·que praticamente não possa jamais, pela preponderan
cia de concessões ou de economia tecbnica, ameacar a: esta
bilidade de . organízações commeroiaes e industriaes de . al
gOdão já. exis~ntes entre· nós, que de longa data trabalham 
com esforco e efficiencia pela nossa prosperidade. E para 
o effeito do que se tem em vista, não ba como invocar a in- . 
terferencía do Estado por aetos do seu governo que -
acautelando esse interesse e quiçâ o proprio ·futuro eco
nomi-oo da Parahyba, dentro de um espírito sadio de sym
pathia e egualdade oom os elementos que nos. procurem -
não desampare, antes proteja e estimule as pequenas orga
nizações industriaes já existentes. 

O SR. OswALDO LIMA -V. Ex. deseja a nacionalizaç56 
das machinas.' ? · · · 

O SR. BOTI'O DE MENEZES - A Constituição já nos 
prescreve isso . V. Ex. quererá,. porventura, que tornemos 
estrangeiras as nossas industrias e ncs 'entreguemos de .corpo e 
alma, de pés· e mãos atados e tambem com a conseiencia en
ferrolhada, ao estrangeiro, ao commercio dos Estados Unidos, 
ao mundo, , e o Br.asil continue descancado á beira do Atlan
tico ? 

O SR. OswALDO LrM., ~; Não vejo mal nisso· . . 
O SR. BOTTO . DE MENEZES -V . . Ex: não ·vê mal 

nisso porque V. Ex. não quer vêr os factos com olhos de 
patriota; mas, .. quem quer que seja qul', nes.te . momento do· 
mundo, assignale o roteirc- dos povos e.·as pr~vjsões cios esta
distas.: ha de naturalmente encarar a questão de frente e ve
ri:ficar que o algodão é o ouro e o sangue do organísmo na-:- . 
cional.. Não é sómenle o. sonho do nordeste, na antevisão do 
seu futuro. eeonomieo. E' .o ·.sonho do Brasil, .. na expan'!)ão 
algodoeira·. de s~ :Paulo. E' o sonho da na,cioiialidade, porque 
o'· café soffre .. depressão ~s · suas exportacões e, nos seus 
-preços. · ·· · · · · 

. :: Devemos, portanto, encarar com· interesse · a. situação 
desse -producto, que ·póde ·ser .risonlia agora :mas· é suseeptivel 

·. de· se · tornar :angustiosa e ·desastrosa · no futuro; . (Muito · bem). 
·: .. · O S~. OswALDo Lu.iA ---'-',V'. E~. sÓ. não. tem razãÓ. por;.; 
que se occupa apenàs ·dos commercjantes ·e industriaes· e não 
se lembra do( pequenos ag~;icultores ; .· ... '. ··. _ . · · ·, · 

0 SR. BOTTO DE MErmZES.-:- E': que v.: Ex., .infeliz.;, 
mente; ' não~r.omprehendeu ·O meu diseurso: :E' lamentavel, Se~ 
nhor .. Pr.emdente; ·.que . ·um representante de: :Pernambuc.o~ de 

·. um <Estado algodoeiro, venha , dizer a · V.. ,Ex •.. e á Casa .que 
me . esqueci do ;·.humilde. agricultor . do~ :meu. 'Estado, do flagel
lado anonymo· ;e. :incomprebendido.- . só ·":lémbrado nas. vesperas 
das ~leições ·-quando • . pela desgraça.' das~. cOmpetições· -locaes; 
~ ~~ter. pe. oSa . ~fundar a sua··c.onsciencía_ pura e· simples .nas 

. misbfJcaçoes elelioraes; esquectdo, despresado · nos . · tempos 
· llormaes. é só.: ,présente. á -.memoria ·dos -.Governos quando o 
affl~ ·.a· desgraça das seccas·:ou·. quando se -cwda.;.de comba-: 

. f.et>.•.f;L ·Paulo,:.nas: ho.ras afflicti:vas: dá nacionalidade..; : ... 
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,_ · ·sr. Presidente, declaro a V. Ex. e á Casa que acompanho 
doloridamente, sentidamente, o caminhar dos meus conterra-. 
neos do Nordeste, na. sua grande escalada para o futuro des
conhecido. 

Por que só nos lembrarmos do nordestino nos momen. 
tos difficeis, par.a deixai-o depois no olvido, na sua vida de 
difficuldades, entregue ao trabalho humilde, das suas lavou
ras, e talvez, amanhã, ao seu proprio infortunio ? E' mister 
integral-o na vida do Paiz, interessai-o nos destinos da na
cionalidade, tiral-o do abandono em que tem vívido. 

Não devo, porém, fazer divagações, mas atacar o cancer 
com o ferro em braza da critica. 

O SR. VICENTE GALLIEZ - Quaes as providencias que 
V. Ex. aponta, para evitar que as usinas sejam adquiridas 
pelo estrangeiro ? . 

O SR. BOTTO DE MENEZES- Vou justamente apre~ 
sental-.as. Não as trago só por iniciativa minha, porque não 
tenho competencia especialisada no assumpto. Apresento, 
porém, as suggestões dos exportadores de algodão dv meu 
Estado. Espero não clamar. em vão, porque não se trata só
mente de interesses do Nordeste, mas do Brasil inteiro. 

Diz, ainda, Sr. Presidente, o memorial dos exportadores, 
cuja leitura eu vinha fazendo: 

"Forçoso .é reconhecer que esses pequenos machinismos 
em numero de cerca de 900 em todo o Estado occuparam até 
pouco tempo, desajudados de qualquer auxilio official, o pa
pel prepoderante de verdadeiras cellulas de nossa e:xpan
ção algodoeira. E se hoje a racionalizaoão da producção e do 
beneficiamento estão exigindo uma modíficacão na lavoura 
e na macbina, que lhes venha imprimir nov.a feição teclmioa 
em beneficio do producto, não ha como sa exigir do antigo 
possuidor da machina que elle acompanhe essa reforma aju-· 
dando-o a promovei-a. Dahi recusarmos como medida acon
selhavel conceder-se facilidades a elementos extranhos em 

~ ' detrimento das iniciativas já existentes, porque seria incen-
\tival-os. á conquista dos nossos mercados, creados á custa 
qe tantos. s.acrificios e. por esse esforco mantidos e elevados 
a essa posição que os attrabíu- quem sabe ? -como agen
tes do internacionalismo que muito póde comprometter o nos
sd futuro; Seria promover a dadiva do que é nosso, em troco 
da promessa de um progt•esso economico meramente illusorío. 
· Localizemos .a questão: Foi o espírito de iniciativa regiO
nal que edificoU e ergueu Campina. Grande . a essa · posição 
destacada de maior. emporio eommerciál do algodão no nor
deste do BrasiL Pois bem, todas essas conquistas, argamassa
das com o suor· de muitas gerações, ~ontem-se de inimigo· á 
vista. O poderio de uma concuiTencia, a. contrariar os pro
prios interesses da. Nacão de. origem, bem dei:t:i ver que ella 
não· se. alimentá no ·proposito ein~ero de. proteger a nossa, 
agricult.ura. No mínimo divisa:o dia de amanhã em que o.se11 
imperialismo capitalista possa estabelecer ·em. definitivo o 
contr<lle de preco, num asphixlante monopolio de facto, da 
maior reserva economica do Estado. Em todo caso, represen"' 
ta uma· apparente inversão de cap.itaes. estranhos, porque. 
aqui vindos, se reproduzem.para, depois voltarem, periodic!l
mente, rias épocas dos balanços, com· maior gravame para a 
penosa situacão cambial do BrasiL · ·. · · 

, .Não são interesses -feridos ·que ditam nossa attitude, mas 
a : visão real de. ·Um problema·::que toca ·mais aos deveres do 
Estado do que a nós outros, modestos collaboradores de. sua 
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grandeza; CumJ)re::nos; por iaso mesmo,· advertir :.o nosao 
go-Verno das nossas apprehensões. · · · . 

Taes assumptos se distendem numa complexidade que 
escapa á visão de conjuncto. E' a consciencia do perigo que 
se avizinha que concede forcas pa>:!a proclamai-o e decisão 
I1ara pedir ao Estado a solidariedade da sua acção bemfazeja. 
E nem se pense que o liberalismo que ainda manieta a acti· 
vidade do poder publico seja· capaz de jogai-o contra as nos
sas reservas mais preciosas de organização de trabalho e 
de vida. Um espírito novo, um sentimento mais profundo e 
humano se forma em todos os recantos do Paiz .e a alma 
da nossa gente sente-se tocada desse desejo de encaminhar 
o Estado para colher realidade da experiencia alheia.. Dahi 
as novas constituições, reflectindo esse sentido de angustia 
da hora que passa, dedicat>em ao capitulo - O.rdem Soeial e 
Economica o esboço de uma legislaoão á. parte, quasi contras
tando eom a linba mestra do regime actual. 

Não ha mais espaço para a · dissimulacãv de problemas 
que tooam ao realismo do nosso mundo interior, falam ao 
nosso proprio destino e se erguem com as exigenoias indes
tructiveis da necessidade. Por tudo isso, é que aqui viemos 
deixar as nossas· suggestões, para que V. Ex. possa exami
nai-as, e decidil-as com ·os reclamos dos reaes interesses da 
Parahyba. 

· i 0 , prazó de 3 annos para se extinguirem os descaroçado
res de algodão em funccíonamento do Estado que não estej:11.m 
de. aecordo com as prescrip~ões da lei, cessando as licenças 
pal'a seu fUnccionamento; (muito bem); 
. . 2°, prohibir a e:q>ortacão por . barreiras de fardos pren
sados Para exportação; refundindo-se o decreto n. 3f, de 8 de 
dezembro de i930; · 

3°, impôr a classificação official nas usinas; 
. 4°, permittir em qualquer município do Estado a instal~ 

lação de pequenos apparelhos de beneficüunento de algodão 
desde que possuam as seguintes m.achinas: a) descaroçadores 
no total minimo de 40 serras;.~) um limpador' inclinado, ou 
~impador com corrente de ar; c) ·um: empastador ou condensa-
dor; d) um alimentador. · 
- . 5°, conceder. isencão do 1mposto de incO!.'Poracão pelo 
pra.zo de tres ann()s (vide item n. 1) aos macb.inismos que 
forem importados para as usinas ou . pequenos appatelbos 
aqui referidos; . 

6°, permittir qualquer systema de enfardamento· ·para os 
pequenos <!pparelhos . isentando-os do servi co de classificaeão 
official; ·, · · • · · · • 

' . 7°; regula~ a c.lassificacão official nas prensas .dé expor
!acão . para o algodão beneficiado nos. pequenos· ·apparelhos, 
l!Dpqnão-lhes· multa. quando fôr verificado mais de um typo 
misturado· [lo mesmo fardo:. No .caso de reincidencia. além 
da multa, a suspensão periodica do funccionaméuto do ap-
párelho.. · · · · · 

. UM SR, DEPUTADO..;..:_ Mas·isso existe já. ' 
· ~·· .. o. siL.ADEi:M~o\R ~oaH.A. ~· Á Iêi .âtéiinpe~é que se façam 
negoCJos de algodao nao classif1cado: · .. · . · . · 

. O SR. BOTTO DE MENEZES.- .A palavra do nobre 
Deputado>pelo Piauli.y, que me, al)arteía. merece-me< toda 
a fé.~. 
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Limitei-me, porém,· a citar as suggestões constantes do 
memorial que os exportadores do meu Estado assignaram· e 
-dirigiram ao Governo, porquanto não creio que esses expor
tadores se referissem a coisas que elles absolutamente não 
sentiam e não conheciam. 

O SR. VICENTE GALLIEz - O que digo a V. Ex. é que 
existe uma. lei do Governo Federal estabelecendo a obrigato
·riedade da classificação do algodão e a proJhibição de qualqut;ir 
negocio de algodão que não tenha sido previamente classifi
cado pela repartição offiical. Essa lei já. existe. Essa provi
dencia já está tomada. Resta, apenas, que o Estado da Para
'hyba a cumpra. Aliás, devo declarar a V. Ex. que apropria 
Par.ahyha já a observa, porquanto os industriaes do Sul, de 
São Paulo, que adquirem frequentemente algodão desse E:'l· 
tado, recebem, juntamente com o producto, os attestados de 
classificacão official. 

E' exacto que, constàntemente, taes attestados não cor
respondem á verdadeira qualidade do producto, tanto assim 
que o· artigo é submettido a nova classificação, no Rio de 
Janeiro, onde, muitas vezes, se constatam divergencias. 
. Para esse facto é que os índustriaes ~m chamado A at
tencão do Sr. Ministro da Agricultura, docume·ntando as suas 
reclamações com os dois certificados de classificação, o do 
Districto Federal e o da Parahyba, afim de que S. Ex. possa 
tomar as providencias necessarias para que aquelte serviço 
se torne cada vez mais prestigiado, em beneficio dos interes-
ses de todos. 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Argumento com o me
morial dos exportadores de algodão da P.arahyba, com sua 
palavra e com os documentos que transcrevo textualmente. 

Agora, outras suggestões: 
ao, obrigar quer as usinas, quer as prensas, quer os pe~ 

quenos app.arelhos a fazerem o fardo envolvendo o algodão 
' totalmente, de modo a evitar que fique algodiio exposto; 

9°, considerar usina os apparelhos acima de :15(} serras; 
·· . . , :1.0, impôr que nenhuma firma nacional ou estrangeira. 
possa possui!." mais de tres apparelbos de beneficiamento de 
algodão, no Estado,- não podendo exceder cada um desses ap
parelbos a capacidade maxima de produccão de 20.000 kilos 
de algodão em pluma em '24 horas; 

H, impór que nenhuma firma commereiai ou est:.-angeira 
JlOSsa possuir mais de uma prensa hydraulica de enfardarnen
to de algodão, no Estado, sem restriecão quanto á respectiva 
capacidade. 

O SR. 0..<\R.Los RErs- V. Ex. permitte um aparte? A si
tuação do meu Estado, nesse particular, é ainda mais penosa 
pois tudo é ~sorvido . por uma. empreza. estrangeira. -
a. Hullen. • · 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Agradeço o aparte de 
V. Ex:,, que esclarece o ponto nevralgico da questão. 

Não se isolou, neste protesto, a voz da minha terra. O 
·jornalista e advogado Dr. Osias Gomes, ex-<lirector da Im
prensa· Official e da União, aoAémpO de João· Pessôa, ana
thematizou ·o perigo da infiltracão dos capitaes americanos 
.no· mercado do ·algodão, adduzindo commentarios opportu
nos e fortes: "Com· effeito, um ·poderoso consorCio deu de 
repente .de· intrometter.-se na' intimidade· do mel'cado do nos-
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50 ouro branco. Essa firma já adquiriu as prensas m-eca
nicas dos Srs. Wharton Pedrosa, segundo consta tambem as 
da firma Kroncke e a esta. hora desenvolve as ultimas demar
c-hes para se apoderar das usinas de beneficiamento de. Abi
lia Dantas. No começo certamente, navegaremos em calma 
num mar de rosas. Embriagar-nos-á o canto da sereia de 
ouro dos magnatas americanos. Mas ell~s sabem ·o que. fa.
zem. Apoderar-,se.,.ão das usinas de beneficiamento e com 
as mãos agarradas nesse monopo!io dictarão o preco sobe
.l'anamente. A1 dos impostos, ai da machina administrativa". 

E eu direi: Ai da no.ssa Parahyba, cuja emancipacão 
economica gravita em torno dos a!godoaes. Ai do Brasil, tal-
vez. 

O SR. OswALDo LIMA- E' um Iyrismo eeonomíco. 
O SR. BOTl'{) DE MENEZIDS - Sr. Presidente, o que 

mais me contrista e dóe a alma de brasileiro é - quando, 
desta tribuna, quero defender os interesses do Paiz, anima
do àe ·um ideal1smo; que me ajuda e leva para diante, - ou
vir a voz d-e um representante do povo falar em "lyrismo 
economico", no momento em que se debate o grande proble
ma do Brasil: Lyrismo pod hayer da parte daquelles que, 
conhecendo essas regiões, continuam sentados, quando to
.dos estão de pé, ne.ste instante. 

Sr. Presidente, lyrismo economico pode ser . uma pilhe
ria de má o gosto .. 

Fique S. Ex. como seu iyrismo -economico e eu conti
_nuarei minha oração. 

O Sa. VICENTE GALLlEZ - V. Ex. tem razão. O algo
dão é o producto de maior futuro no Brasil; e a prova de que 
os agricultores não estão sendo desamparados pela industria 
é que da produccão total de 300.000.000 de kilos, ...... 
200 .. 000.000 são· exportados, sendo os restantes 100.000.000 
consumidos pelas industr]as, que têm pago por esse algodão 
preço sempre acima do do mercado de Liverpool. Se não me 
.engano, o preco aetual é de mais 20 % .. Em 1928, os indus
triaes chegaram a pagar .150 o/Ó acima do mercado de Li
verpool. Está acont€oendo, entretanto, que o algodão ex
portado é vendido por precos inferiores aos do mercado in
t'Crno. E' fóra de ãuvida, porém; que as iudustrias têm con
corrido brilhantemente para que os agricultores· se vejam 
devidamente amparados, de maneira a que o algodão seja 
cada vez mais cultivado pelo Bras.il a íóra. 

O SR. BOTJ'O DE MENEzES- O Brasil não póde vi-
ver, hoje por diante, sem o algodão. · 

Dizia eu que essa manifestação da opinião publica no 
meu Estado ecoou por toda parte. 

Em todos os sectores ·da intelligencia · e da a.ctividade 
Parahybana emergiram opiniõeS" bem avisadas. Na Academia 
de. Gommeroio Epitacio Pessôa, da r.apital do Estado proferiu 
u Sr ~ Aderbal.Jurema vehemente protesto: .. A -politiea impe
rialista é a da expansão economica na aeqnisição dos novos 
mercados para seus· productos manufact~dos; Os uiversos 
imperialismos do mundo· mode-rno, oomprehendem · ·muito 
.bem que já não ha mais logar pàra novos oonourrentes . 
. D'ahi o interesse directo de manter os paizes semi-coloniaes 
.como o nosso num estado .-de perm::tnente .atrazo eeonomioo, 
nã() pecrnittindo desenvolvimento autonomo da nossa te" . 
. eh.nica de produccã{). Elles. querem .que o Brasil seja um 
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Paiz essencialmente agricola, fornecedor exclusivo de mat.e
rias primas e mercad~ optimo para as suas me.nufa.cturas. 

• . . E agora comprebendendo que a nossa producção 
agrícola, principalmente algodoeira, está sendo a · grand-e 
impulsionadora do nosso progresso, o imperialismo norte
americano, por intermedio de seus agentes disfarçados em 
syndieatos independentes, voltam as vistas para os regiões 
onde ouro bra:nco nasce e cresce em abundancia • O perigo 
vem vindo e agora vive a attingir de cheio a lavoura algo
doeira. O imperialismo norte-americano, que ora. procura 
se estabeleeer nos campos do norte, traz em si finalidades 
inconfessaveis. Elle aspira monopolizar a nossa cultura al
godoeira. Monopolizando a cultura algodoeira, que como mo
nocultura: do norte, principalmente da Parahyba, é o grande 
sustentaculo economico do Estado, elle ficará interferindo 
directamente na autonomia do poder executivo estadual, po
dendo mesmo manifestal-o ao guante de seus caprichc-3 e in
teresses." 

O SR. VICENTE GALLIEZ - V. Ex. deveria não só pro
testar, da tribuna, contra essa decisão, formulando sugges
tões capazes. de resolver o caso, como tambem contt"a re
cente acto do Governo, que concedeu a isenção de direitos 
para a importação de elevado numero de descaroçadores de 
algodão, · destinados a uma firma norte-americana. que dese
java installal-os em S . Paulo, quando os nacionaes estão 
importando os mesmos apparelhos mas pagando os respe
ctivos direitos r 

. O SR. BOTTO DE MENEZES - O r:.obre collega, de cer
to, não prestou attenção ao meu discurso desde o inicio. 

• O SR. VJCEJio'"TE GALLIEZ - Confesso que chegarei em 
meio da oração de V. Ex. 

O SR. BOTTO DE MENEZES _: Affirmei, de começo, 
que o Governo concedera isenção de direitos para os descaro
çadores importados pela firma Jonh Mac. Fadden para que 
montasse taes ·apparelhos na Parahyba, o que redundou em 
prejuízo de i..500 oontos para üs cofres publicas, emquan
to os agricultores paulistas estão pagando direitos para im
portação d-e macbinismo igual. V. Ex., com o seu aparte; 
vem ajudar-me na min ba explicação. 

Estou informado, Sr. Presidente, de que de S. Paulo, 
veio ·commissão ·constitúida dos homens mais illustres do 
Estado para pedir ao Ministro reparasse a vergori.heíra. Não 
temo contestação do qUe aqui declaro. 

O SR. JosE' Auous'l'o - E' uma informação interessan
te para o julgamento da opinião economica do Governo. 
. O SR. JoÃo ÜLEOPHAS - ID.icialmente, o Conselho Fe
d~ral do Commercio Exterior, salvo engano, tambem se ma
nifestou contrario a essa isenção. 

(}SR. VICENTE GAi.LrEZ- Manifestou-se contrario. 
O SR. BOTTO DE MENEZES- O Governo concedeu a 

isenção, a maehinaria já_chego:u ao meu Estado, e a tal firma 
americana já. comprou todas as :usinas. E' a isto que· se cha~ 
ma "lyrismo economico" f · • 
· · ·E o escriptar Aderbal Jurema citou ca:sos desta natureza, 
lembrando até o caso do- padre Arruda Camara, nosso emi
nente collega. que andou atacando certos senhores de pode~ 
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rosas· fabrieas e beve de mudar de rumo, afinal, pelas- conv~ 
niencias politicas • · · · 

Gr. Presidente, quando tàxei de aça'mbaroamento de _al: 
gooão o que se realiza no meu Estado, . apenas caractertzet 
uma situação já annunciada na these apresentada pelo Se
nhor Augusto Machado, na confrencia naciJJnal de algodão, 
reunida, o mez passado, em S. P~ul~: "parece-me opportuno 
o Brasil precaver-se contra . poss1ve1s e _eventuaes percalços . 
Ha evidentemente nacões qU'e devem considerar in~ovemen
te o progressivo c!esenvolvimntó da lavoura. no Brasil!. princi
palmente na proporção em que tem vindo nestoes ulbmos an~ 
nos." . 

0 GR. VICENTE GALLIEZ -Não é só na proporção: . é que 
a producção algodoeira no Brasil,em sua maior part'B, consti
tue-se de fibras medias e longas, ao passo que a maior parte 
da exportação americana é de fibras curtas. Esse é o princi
pal aspecto do problema. 

O SR. BOTTO DE MENEZES- E alluda, oom bom sen
so, que "p~venindo a guerra. em tempo de paz devemos desde 
já evitar que os mercados internos sejam, nas suas fontes de 
origem lavradores e maehinas manobrados ao sabor e ao ta
lante de possíveis agentes pxovocaãores doe concorrentes in
teressados. Não deve preoccupar o que se está passando, mas 
tão sómente o que ainda pode vir a oocorrer." . · 

Não será este o caso da Parahyba? Uma firma americana 
vae montar quinze usinas e já adquiriu uma na capital, com 
prensas em diversos municípios . e enta.bolam negociações 
pa.ra adquirir outras . 

. Não impo~tará isto em perigo emiD.ente para o Estado? 
Responde-nos, por nós, o Sr. Augusto Moohado: "que ax

por~em todc o algodão que produzimos, desde que o comprem 
em mercado na livre concorrencia, está bem e o commereio 
algodoeiro do . Brasil só deve agradecer e louvar a quem aa
sim -proc-eda, resalvada a ·necessidade do consumo nacionaL 
Mas que proeure intervir directà e ostensivamente nos mer
cados internos com o fim exclusivo de beneficiarem, . quando 
. não com proposi to delibera.do de nos anriiquillarem,e em qual
quer caso em detrimento da.quelles que ha tantos annos po~ 
aqui mourejam, contribuindo coin o seu esforco,sua iniciativa 
o. seu rude trabalho para ó progressO e para a. grandeza .no 
Bra~il, eis .o que a todo o transe nos cumpre evitar e im:-
pedtr." . · 

Diante dos interesses nacionaes, os particulal'~s não de.:. 
vem subsistir. ·. · · 

E!lton informado de que a firma americana procurá 
obter favores do governo do meu Estado . Apesal' do i)rCJ
testo levantado; não . sei qual o rumo · que tomará a sua . pre
tensão. Màs, desta tribuna, eu que sou profundamente para
hybano .-e amigo da miJ].ha. terra,. advirto. ao illustre governa
dor do meu 'Estado de que estamos numa ·situação de tre
mendas . diffieuldades economica8. · A Parahyba · pl'oduziu 42 
milhões de sáecos de algodão; o Brasil, ·hoje, é essennial
mente .algodoeiro; Assim, ·esperamos que S;'Ex., com a vi
são de estadista voltada para os · interesses da Parahyba e 
do Brasil, tome medidas aeáuteladoras, olhando com certa 
attenção para essas macbinarias americanas destinadas aó 
meu Estado. 
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.:-:~->ú:M'·stC· D~ÁDó +·t:on.fio Jriuito·no· és'clát'ecidô ·.espi;. · 
'rito :'-dó· governador;., da ·-Parahyba': ···fi ma1 ·. maior/porém,· éstã 
na concessão feità· pe.lo"·GO'Verno ·Federal. · · ·· · ··· .. ·' ;-_. 

o SR.· BóTTd nE·:r.mm:z:E·s· ;.:..eámpre; etitrefalito, ao 
.governo do. ·Estado ·tolher a. acção_ d<!ssa firma, a. qual, de
claro á . Camara, tudo está fazendo para · eonseguu· a : i~e11clio 
que J)leiteia. Digo como brasileiro e eomo parahybano. que é 
·preéiso pôr U'm" dique ã 'taés ·:abusos. · ·· .. · .. · . 

. o: sn. V'ICF.NTE GALLIEZ .:_ Esse dique SÓ póde ser éon:. 
:seguiáo .. pelá. natUralizaÇão da .. induátda do descaró4;amenl.o 
:4Q algodão:: E' .. o rni'ieo ui~w: d.e se ter :a, soluÇão .~o. pÇ.ob!ema; ~ 

O•SR.'· BOTTO DE ' MENEZES~ Faço a devida justica 
ao governo do meu Estado, · o qual; estou certo;· segulrá : ru-
mos seguros neste momento •. :·· .' ·_ .. " .... . .. . .. · .... , 
.. Não .deixando .. margem par;~. all~gações em contrario, ~

·pqe ··com iriilladivél clti!'eza·.· o · Sr. ' · Augusto ·· Mach..'uio que 
existem· já -factos,: de franco darilinio ·publico, · que nos j)er
mittem pOr ~m duvida a sinceridade com quG · astãó agindo · 
.certos operadores: adventicios.~ ; ~- .. . ; . '.: . . . . ; .. . . 

Isto foi dito em· são Pap.lo ha:·um mez, e agpn se ·posi,.. 
tiva na Parahyba com o preparo para o .. acambarcam~nto · dtl 
mercado. Quer dizer que o. Sr •. Augusto Machado foi ulil 
propheta da realidade economica que atravessamos: • .. . 

. o SR.. CARLos R~s- Vatici~io ·se~issi'm~. . . · ~ . - . ~ ' . .: ; . . . . . - . . .· .·. . . ' . . 

O SR. BOTTO DE MENEZES - Segurissimo, .ante as 
. _di~íic\llda~e-s por .. que ~stamQ~ ·todos p~o. . 
· · · ·O :sR.. CARLOs 'REis ~ V •· E% •. · está defendendo · essa- t hese 
brilhante :e: patrioticamente. :· · ., 

o SR~ 'l3oTto D){MENEzES ~ Muiio obri~d~.-·-
Sr;" Presidentê; "ba :·um ·eoriflicto evidente entro paizes 

J:>roductores . do '·alg'odão:. Deftóntá:lll;..se· ·enes 'por interesses 
àntagoiiiC<Js no ·caminho ·da (Hsptita oom'meréial; ~ desse an
tagonismo reponta {) imperativo da defasá brasileira. · Não 
~?ntreguemos o Estado ou o Paiz á dissolução e á. ruina. 
Apiedemo-nos do nosso proprio destiilo : nacionalizemos as 
machinas algodoeiras e imponhamos, nesse particular. re5-
trieções ao avaneo··est.rangeiro ·.. - - .' ·· ., ····< ... :_- · .: <· 
. Daqui convoco para. o debate .as reservaS. do' p~~iOtí!:i
mo nacional e espe:r:o · que o nosso grito repercuta na con-
-seiencia· ;·dos ·.Mmens de·.·governo. .. :-' , . ... ~ · 

O SR.. FR.ANmsao P~IM. .. -:--:- . São PaulO:,-s sdguindo o 
exemplo_ dos Estados Uriidos, ·nunca ·se arreceiou do estabele
cimento de indnstrias -POr int~f'meàio de estrangeiros, e o 
r esultado ahi está: adopiàridõ ·Jiroéessos naturalmente mais 
aperfeiçoadps para. a ,c:ultlira do .. algodão, Sãq Paulo eonS:eguiu 
-supplant:àr a ·prcidi.ic.c-ã0: dos E~táaôs ,da:·.norte. . . . . :":: ~ · .. :··: ·. os~. -~~'nii~-~ 'ü' d~~~r ·q~e~ -~~-~e evi~· aeed- . 
no~ i~ diií_gi$_, .p~ J;:ei:i:u~r, . íl .. eco~o~~a)ib~ral. . . . -. ' 

: : :_- ~-0 -SR.;·.VICE~ G~;z ;;_,\:.O~~xifu: .'d~:~~QduÓQá~.d;.'Sã.o
-.Panlo . nãl) -depenüe·.: dos·, estrailgeirõs,' mas ':dos · náciõnáes :: .':'r 
: . ... . o . sa.'. FliANdis·có P~,~· ·--~·;·ª ', 7iíiq'dsiria·~: i>.~ulf~~ 

. foi -iniciada por estrangeirós~ · · • · ·' ,,, ..• - ... ·· · · ·· "' " · 
:· ::· ~--:o . sa ·vxdrnTl; ·~Allw;:~ ·;péfdãót· v >ri::~·-ntb .tem 
·r~o-~ _ -._- --:: ... :.::-. ·· :-· ·-_ ;_, ... ·-:-·:;·; .. · ;· --.!'J.= ~~~~ ... ; ._ .. , .. ... _-~ _;- ... · -~: - ~; - -... ~ ~-:: -.- -.: ~ :~ - -

,c. D.- VOLUME IV- f935 . f.6 
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: .-~'2#.-~ 
· . O.·SR. JoÃo CLEOPHAS - • .O qúe_. o illust.re . orador a.Ccen
tUâ ~- que os: favores Córicedidos .a :tiriD88 . estrangeins ·não· o 
~stão ·sendo, por i_gual, u.oEi . brasileiros·~.. . . · ·. · · · 

r . _.OSR.:.~OTTO~EMENEZES ~Muito bem •. r. 
· · o S8. •· JOÃO Cr..JropBJ.s - • • • que tambem· :possuem ma~ 
ebinat'ia·. · · · ·· · · · 

. o S!t. BOTI'ú DÊ ·'mmms' -.:.: Isso é. mna iD.;~tica 
flagrante. ·· · · ·· · · ·.· · · · 

Respondendo . ao àpartê :do·.· nobre Deputado pel~· Paraná. 
'deV'o .dizer qtie tanto Sãó ·Pá.ulo ·se alem a este probl~nia que 
o· Sr. Au8ústO ·Machado; ·ria Conferenêia Nacional ''de-'Algo;.. 
;dão, .reunida· em m~io,-advertiu· que tiv.essemos ·c1Jidado com 
.essas infiltraQ()es de :adventicios. 

Essa é. a melhor resposta •. · . 
. o & .. FRANCÚ!CO PERE!BA - Posso afflrmar que os ex,.. 
portadores de algodão de ·São Paúlo eslão se movimentando 
riess~ sentido. · · ·· · · · · 

O SR. BOTTO DE MENEZES - ·E' a funda.verdade. De 
·São Paulo veio uma commiisão das · mais respeitiweis adver
tir ·o· governo dessa calamidade; 
. 0. Sll •. PRESIDÊN~ ~ LelÚliro il.o ,Úobre orador' quo .estã 
finda a · hora do Expedienlê • · · . . · · . · · . . · 

o SR. ÍlóTTO DE MENEZE:s·.:..:...·ve~tdermina.r,'sr . .Pre-
·sidente. · · · · · · · ··. · · · 

Sigamos ·o :exempio de· São Paulo, que so movimenta, 
.que · mand~ · uma. commissã,Q .. ao. Rio . de· Janeiro, afim . de se 
entender com o .Ministro da F~enda;_ tenhamos cuidado com 
.o nosso .futuro I (Muito bem; ~~i~? bem •. Pal~. L. 

. Durante o discurso. do .Sr. :Botw de Menezes, 
·o .Sr .•. Arruda· CaJnara, i~ Viee-Presidente deixa a 
.cadeira :da:. presideneia~ que · é occupada pelo Se-:-

,. . .nhor ~ereira Lira,· :1.,0 ~reta.rio • 
. ;.._ 

. . . . . . . . . . ~ ~ ' 

O Sr. Presidente - Ha sobre a. mesa. um . requerimento, 
-que vae ser lido; · · · 

.. E' lido, apoiado e .pOsto em discuasão 
. guinte 

·.REQ~-
.. ., . .. ... 

~~· ': :-........ ,, 
. . ;)('. _20 ~ i 935 

· ·. RecíO.eiro; ouvida. 'á Camara dos Deputados. -e · ·por inter
. media da Mesa, informe o Mirusterio da Viacão e ·obras· Prr-
blicas:•,.:· .'. · · ·· : •, ... ~: . ... .... ;,:.r, · · ,,.~ · · 

. a) quai ·a:·rénda ;ÜQtiidâ rêcólhiaa aÓTheSotir(d'ia.éiónil.l, 
~mensalmente; 'p-ela admihistraoão ·.do ·Cães .dó- Port() :desta oa
pital;c·âB · Ha.io de: 193-t·. até 31.:;de Ma~ ·ultimo,-· isto. ·é, depois 
we :a . ret~rida , !Uin:tinistracão . passou ·a _ser ,exercida. por um 
dél'egado'do :rru.nisterio·(Ja 'Viação?: ·. ·. , .. : · ''· ·· .. . . •.. 

... : , ·. ·)H _emAJUe. eonsi.St.e. o. au~e~~,~ de. despesas· do. oU.steio 
dos· s'ervi()os· do. Cáé's ''do Porto, tendo':.:.se em' vista àS- d~l~a-

~. ; . ~~::;:~ ;_ .·-.-- ~; . ; __ , ': -
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· · ·oões ·da respectiva administração. e segundo . as quaes . essa5 
despesa cresceram de 936:653$300 em Junho da 1934, pax:a 
i .358:789$800, em dezemb~o de 1935? .. 

c) se esse augmento de despesas com os servi90s do Cáes 
- do Parto: foi ·em consequencia de augmento de venoimentos e 
-~alarios, ·qual o dispositivo legal que autorizou a respectiv!i 
- Superintendencia a effectival-D? 

· · d) eomo !orá~: erreetuildos ·os contractos · de concertos· e 
·reparos. de vagões·. per-tencentes 3.{) "'material rodante .. , do 
·Cães do Porto, durante a actual administração? 
~- . . ~)- como t~i effec.f.uada a compra d~ 470.0i9ltilogra~

: mas de trilhos. é aecessorios vindos pelo vapor Sallo.nd, aqui 
_ aportado em f5 de abril Ultimo, e fornecidos ao Cáes do .Porto 
: .por. certa ffrma desta praca? A Gommissão .Central de Com-

pra:.c;; foi ouvida sobre essa acquisição ou a administração do 
, Caes .do. Porto fez ooncurrencia publica,. direetiimente ?. · · 

·f) qual o destino dado á verba de ~Conservacão do Pói'
tó", creada pela Lei n. 2.32i', de 30 de Dezembro de 1910, no 
valor. de i.350 :493$1.00, arrecadada pela .Alfandega. do Rio 

·de .Janeiro, e mandada depositar no Banco do Brasil, pelo 
· Aviso n. 30, de ~ de Setembro de 1934? 

Sa-la das Se~sões, 5.de Junho de i93S. ---'Paulo MartinS. 

Justificação 

.As rendas do Cães do Porto desta ·capital estão· cahindo 
· ·verUginosamente-. · A' · mais ·simples inspecção da vista, i-e

salta ~sa dolorosa -verdade,- 'da apreciação do- quadr-o abaixo: .. ~ . . . . . . .. ;... - . . . ' 

_:M~zés 
( ; . 

- 1\taió .•. 
'Junho ' · 
~ Julir&·-··~· 
·· 'Agóstó. . 

Setembro. 
Outubro· • 
Novembro. 
Dezembro 

Ree-eita Despesa R~ndá liquida 

t.f8i!79Ui000 731:694$350 . 45{):.()99$650 
L 192 :2'(13$600 · • . 93.6_:653$200 ~55 :550$303 
LJi5•:f20$100_- 907:015$100 508.:105$000 
f.,413':709$700: 1 ~25i :938$50(}· . :i iH :171;200 
L285 :868$400 . L 178 :735$5oo· · :f07 :131$900 
L i90 :827$300 :1.. 423 :752$400 .. . 61 :l>14$~00 
L430 :569$500 1.395 :62'0$400 34:949$1.00 
i. 125 :ô20$60() L358 :789$800 66-_:83{)$800 

. · · De-como se_;vê, .em>·193:g,; ag· ditas .. rendas: baixaram, de 

.. 450 ;()99$650,_ em. ma.i.o, .. pa.ra 66.:$30$3i)_O · em dezembro! 
_: _- :.- Estáridri'ó. caes.'i:Jo'Pofto; p~:~ntem~nte;. sob ·administra-

• ção !ederalt .. explica~se.--o · requeririiento, -.que visa- .. esclareeer. 
- 0 ~ineipalmente, sé:as·despésas: aif·e!fectuádas·estãô sendo de
.· vida.inente· ·Mntrolad~ pelos Tü'esouro ··e· pelo ·Tribunal 'de 
·~?~~ta~-~~;~.:;,'_·;·~··-~;',-:_:~:.·,.: <~: ·< _· .. , ;_~· --, .. ··:.' ; < · . . ·· c :' •• >; :. 
··. . _; : . ·· ::_~e~rra:~ ~ ~i~clissão. ·é·'adiada:.:a .vot;aeão;. 
r.. .. ··. _._: . ·- . . ... · ~· . ! ,.' _ ·~'~ ·: ·-- ~ ~ -· . .. · -~ -. · ... . . ··.:: .• 
:.~·,:: . .. :O:Sr/~..idente. -~-F..s~ finda a..hora destinada.·ao-Ex-

-~~r:;;;~,~~··i:J~-~Di~.}~~;~;,; _,~ · ~J: 
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~-.·:·~t4:i . .:.·, 

.· ... .. . '~;.'. 
comparec~m .in~i~:;~ :sr~'.-':· 
,~;.~ ~:_;::·_: ; .. / ... \·::.~·r. 'i- .. ~ . ... < ·. ~··.~ ·~··.· ~:.:. :· . 

. :Generoso Ponce,·:Euval~o Lodi; . . Caldéira .AlvaN!nga, ·Ri
:·heirG: ãunior, 'MSI'io' :Coormônt,. Deodoro: ·de Mendonça. : Fene
lon Perdigão, Agostinho Monteiro;:,·Ciementino• ' Lisboa,, ~ 

· ... nat{) .J>.on~e,. ,Magall;lães. d~ .. Al~e).~a,, EU.e~~:r:,. Mo~~ir~ Aiielmar 
.. ~oc1la •. · P1:r~s d~.-~ypso, .. :fr~lr~ .. de . Àl,ldrad~-.;I?emoor.it~ .. Ro
cha, Humbertll . .And:rade, .. F'igu~~redo- ,~d~z~e!S. J'o~é Ati
gus~, , Alber.to Rasem, Gra.tuliano Brito, Herectiano Zen·ayde, 

:. 'Odótí ·Bez~rra; Ruy Carneiro,· Jó§ó 'GJ.eophà!i Regó Barros, 
'~i'!ori~' 'Bbfba, ·Arnaldo ·;aastos, Adolplro ··cetso, ·Mario Domin-

. gues,''Art].~.( CawlcantÇA~d!!' Saoipaio;:oswaldQ.' Liina, Jlilm~ 
· ;bérlo · Mow\l,· ;~Hriões' '~hoSa, ·.Severino· ·Mat-iZ, ·Melchisedeck 
· Mont~, ·~4ildo. : ;Fo:tit~; .· :M,:anoel-:!IT,oyá,'és;· ·.-c\et.n;e~~a · ·.Mal'i~i, 
PedrO' Làgó, · · Lu1z Vianna Filho, Arlindo Lí"mn; ·Maga1hães 

-Netto; .Ftaneisoo.·Rocha, .OCtaviO :Mangabeira, Wa:nqer!ey Pi~ 
· nboi ;Raphael• Cineora,, 'Pe'dro' Càllt.!on, ;Edgard: ·Sanebes.• Att.ila 
.··. Ainara:t;' ;o_p ereira Carneiro~ : Am1n~a1 .. Pdnw,: Jutio' óe Novaes, 
' Candido ·:P.ess~arHanrique · Lage, SaHes- ·Filho;· João Guimarães, 

Raul Fernandes, Levi . Carneiro~ Eduardo Duvivier, Hermet& 
Silva~ .. Acurcio Torres, Cesar Tin.')co, Lontra Gosta, Cardillo 

· ~'ilha; NHcr ·Alvaren~ Lemgrul)er: Filho;·Darlos ·r.uz,~No1'2l
dino Lima, Martins ·Soares, Augusto V'iegas, J<Jâo Beraldo, 

· Vieir(l Marques, Negrão de. Lima, .. Qelso Machado, J'09é Bero:-
nardino, Anthero Botelho, Paulo ·'Nogueira, Waldemar Fer

:·reh1k Santos: Filho., .Qsear -Stevenson, .. C~rlota. de Qu'eiroz, 
. Gama- • Cerqueira,; Cardoso. _de, .Meno .. Netto, . Ch~~~~to ~B.~aga, 
-·Laer.te -Satubal, Bia.s BuenoJ> .Au~eliaJW.Leite, .V.ice[lie . .Mtgll~l, 
. Corrêa. <Ia Costa, Octavio da SHveira; . Rupp Junior, José 
Muller, Abelardo· Luz, :Baptis~a .Lusarckl, Demetrio Xavier, 
Annes Dill.9; Pedro Yergára, Vícfór Russomano, Raul Bit

.-. Um.e.ou~t, A$canio .1'l.lhino, Barr9s . Gassal, Dario Cresp(),, Aniz 
Badra, Erma.no ·Gomes, Sebastiim Doiningues, Abel <los- San
tQs, ,~edr~ Jors~,: ~~.isco di· F:iofi,. ~ilio: d~ Assis,- ,An~ 

·-.to'!J,ió ;G~-ryalhal, -~~nur da ~oeha,_. ªyv~ Cçsta, Adt~.In~ 
', ,eamargo, •. ~amas .. or;~,,;FMr_e,ira,,:Li~.: G;astã9. de_ ~rii:O;_,Jfl4 
'::®nte·: Gaftie7J,-:LeonciQ ,-A:J.'~UJo; • ·P,r~5.~ 'F1Iho,. ~hn,do,,P~nto, 
':.Augusto·. Gorsino,: ;Bael3 .Nev~; ,;.S:y;l'\ri.o: ·,Leitão, Pa:u10,; :Mar-
::tins; :(tM.) 

,,,.,,;; Dei:Xiro d~"'éoiiiliarêcer, os·srsi•: -
, :. · .:.: ~Ca.t~ ''Filh6:' 'tind·• 'Mách~· .. ,:· ; Férnarid~ Tá~rã; '~li.nio 

Pompeu;' olavo/bli~é1râ; '1cisé -d~ ' llórllâ;· .tetióval:f ·Mótta:,: M'àl'· 
- ,tirukVeras, · ~mueLPtmr«!; - ~Ba.l"bosa-: ;Litnt·: &ibrinbO/ Motta 
.·;Lima~_;Orlando · ~ujd;;: 'Mello, Macbado,-:.:8a-qwaio,-- Costa,•_· ~i
-:~dr~: de-: Vàsoonoélios;.~::Altamirandq :.--Requião, :-.:!Lauro~ :PMsQs, 
· ., Prisoo : :Para.ioo/, P.into··,D.antàs, '~lEi~: Si-lVa.· ·Hon:tet"';~~r.es, 

Jair Tovar, Francisco Gonç8Jves, · Alipio Gost~tat, ;, Pedro . 
. AI eiXo, Levindo. Coelho, . Adelio .Maciel, Washiilgton Pires, 
Jtlieelin.o. 'Kubit.s~b~··>Po1y~rp<l_ :V~tti; 1Fllrtado ·d& Mene.-

. · · Z.eS, Chiistiano Macbado, José Alkmi.m, João'Pent.do, Simão da 
-·1hltilia;~'R~nd.é· -~~tes, 1.oãó Irenri-qtléip:Bú>eti:o-:'B-r3!idão, ·Jac-o 
~s-Montandon,,Abreu ·Sodré, Vergueiro Cesar, Jorge ··aüOOes •. 

· Jloberto· ·~{r.reira, ·. M,eira· J.li,níar,-J'ustQ. d~ MQI'aes, .lior~io La
f ar,· Fabio Arãffiiá;~ iosf1El8Sifiof-''!Tiéo'· dê'; Iióilréir&;. ·A;:_thur-

• • • ::· • • • • + • • . • • . . • 
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" ~ < •f : .. '.....:: .; . . .. -~ ... 
. :. ··>· . -- ~--~~-~- .,·-~ ::-. 

. . ;~ . :. . 
·· ···· 

:;:---;: ;. : -; ·:: ,.";";_..~·· . . : . 
~=:~~~ :::·_~.-= .. : ...... : ..... 
• .-.:~- ;.:- : .. · 

.'-:-"· 

· ... : :: ~ 

. · ~-; ·· :oím'Erti'pó'_ DIA·.';':_ ;_,··:· '·-' ·'_' , . , . : .. 
. : o-·s~:·:Pr~sicieilt& ~ -Ã . lis~ de I)~·~;e~a _accusa ó. e~~P-~~, 

recnmento de 224 Srs. Deputados. -
I ', 

0 4

: : : - ; ·.'·; ',, " ••• • .: • . :, : • • " · ·,. ·: o t •• · - ._,_ ; • , · · . ·' .,. 

.. : ·:'Yae-se proceqer _á ; VO~Ç~Q. da _ materia ·que -Se, .açha 'sobre 
a .. mesa.. - .· _·. · · · 
· _:. · ·'Vão· s6r 'julgados= objeeto . de d'eliberaç~o tres·proje~tos .~ 

. . . - . . 
• ~- f ; . • 

São, successivamente, lidos e considerados 
objecto d~ _delibera.cãQ os se81li~tes .. 

. • ..... ·. :··. -· Pj\OJ.ECTOS . .. 
. ~ . . 

Dis ppe , ~!Jbre -l~~e- de idade para trans(erenc~a de _o(ticiaes 
do Eziicito para a Reserva de 1a classe -

·:·' {séiurança 23, ·de. t9a5 ~ 1~ LegÍsJâtura} . ·., . 
: ' ' • ' ' I , • ' ...:. : - - ' ' ; ~ 

;-_:_·: h':Pôder Legislativo decreta·: 
' ' . '. '' · . . ' . . 
; .. :~. ::Àrt!go -~/llõo~ -: ~;A contar · de 1 'de Julho do eorrente·~~no, . 
eD,~rarão.•em. ·:Vi~r •. pal"a ef!eito de tl'an.Sferencia- de .Qtficiaes_ 
do . :E::iet"Oito" ~ra a ·Reserva de 1a- olass·e: os limites ce· idade 
e5tabel~ido§ . .- rió_ · · in·tigo· 18' da Lei de !'.romocõeii ' :{decreto: 
2-Loos, de 29 de Ma.rQo de ·i9a~·;- · ... . ·. · · _ ... · · · -
-: · .Sala.~ das: Sessões,· 5 .de 1.ulho de 1935 . . · ~ Paula- SQare! 

NetO;; . ... · . . :. .. . - . _ _: .. 
-·. ': · ltuti{Í~ão .. 

·: · · A -lei de promoções~ .perte integrante do pl~no geral de 
reaju3tamento dos quadrO's õõ E Yeroito, estabeleceu novu 
'idades limites para a .. tl'a!lsferencia de Q!ficiaes para a Re
serva de ia clas~e, de um 'niód'o' gerâ:l' 'alÍgmentando em 2 a 4 
annos os. então vigora:Q,tes, por effeito ·de legislação anterior. 
. . . . P~v~ÜÓia .. 'siiU:~i-;: P.~rciU'ant~ : vi8ou ~- apróvcitaf~ co~ 
maior permanencia no- Exe:-cito, . bfficíaés. que délle . se afas
tavam aind~ : em-.J~~a' co_ndiçõ~~ : ,de. ; pr~~ta_l_"- , ~erv,jço a lei de 
promoções em · qúestão, entretanto, só entrárá em pleno · vi· 
go~ . ·dois annos . após sua' P.Ublicaeão. · · . . . . . , . 
:·~· · · ' q ::vjgora·menÍcH:las:dispos)çÕes· dó artigo -18;--desdel d~ 
julhó· Ct'ilT_ellté;· -~J)eõirá; '.a ·_-pas~gem<para . ·a: reserva, · n·esse 
~riodo;' ·ae: ·\rariQs; offiéiaes ·e;ai' plena: clipaeidade. fnnccion.at; 
e· ·trará 'de 'inie'io'·a:' ~cõno·mia· ··aécotrentê da· suspEmsão •de · re~ 
f~:JCma.s ,~, , taroinQe.õe5 :. _~esmt.an+~~ ,,, .•. '.:•,. :~::.::· - :.. ' .,. :, . 
· • ~ · :A~m-: di!fao( :ainda<em·' eoi1Sequencia .: 'dó.- planQ;. g_eral ; J~e 
tWtJ:Stainento~•- os • officiaés ::do 'Enreito·. :foram : contemplado~ 
eom -um abono provisorio, até que 'em. definitivo:= se::llOS~t!f 
ea~~~C.~. t:l~va~. t~~as. : ~ · d~s~~ ~po_no_ (p!'_8.~ - ~~~!!~s os 
militares reformados ; ; -- .. .. ' · · _·:_;-' ~;:~~ ·: _, ~- ':'\ 
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. . 
. :'·:· .. ~~:2{6'-: . ;_:~ . 

.. .::.: ...... ·.:·_· - ~ ~. . . ~~. ~-.. 
·. · ... ,-_ . _-; 

·.:: .· --::· 

- -· ·"Ota,' griem'"~~ril~~~s~ ct".Aifuanaek.dá !Mi~isterio da Gue~·: .· 
ra verifica que,, nesses ' clóis . i\p,ricis;·· serão- ' tranSferidos· par.â ·a; 
Reserva de ·ta classe . officiaes; · ' principâlmenlé ' ' tenente~ 
pharmaceuticos - e o quadro dos pharmaceuticos não rece
beu melhora aprecie.vel no reajustamento do Exercito -

.que, com duae dezenas. de. -annos .de serviço, ficarão em in-
actividade, com exigua· remuileracão, · indo de 400$000 a 
600$000 no maxlmo, recompensa. ,insignificante para servi-
ços .- de muitos; o's mais de'stácados'. · .. · · ··· ·: · 

. Parece justo que se conceda ·a essês ·officiaes .. um p_!:-azo 
um · pouco · maior ·de permaneneia ··no· Ei:ereilo, · permitUnd·J
lhes aguardar em aotivtdade a oonsolidacão das tabellaà · de 
t.enolmenlos do ta~ccionalislil,O, em. e~tudos, _por . con;t~issão 
especial. · 

' ' ... ~ 
LEI A · QUB SE li:BFERE O PJU)JECTO . : ' 

· Art. 18. Se~o transreridós pil!-:t a reserva. de ta classe 
os otriciaes que attingir~m . os se~~intes limites de idade~ . 

·Postos 
.· ... 

Comba- Não COJll.
. tentes· ·batentes · 

G.eneral de . divisão •. . · . . . . . . . • . . . . . . . . 66 annos _. _; 
General d~ brigadír e âos·.· serviços·; .. -:· : 6:-i ':anrios :--.,65 annos 

· Coronel. • • ........... ; .. · . .. ·.. .. .. . (?2 .,an~os 64 ·anno~ 
Tenente-coronel. . . ..... ·." . .' .. : .. ; . · 5S ' áilnos ·60 annos 
M;ajor •. , . . . . ... .. . ... · .. · . , , . . . . . • . . • . . 56 annos . 5.~ annos 

. - -~~~~::~~. -:~~ -:· : - ~-:- :~~- :::~:tL:;: ~~ :: ~~-:::;:::~;.u: :=!~,_ ,: "!r:Ei~: 
·2o ·:Téilente' mestre ·~ie ·mu!iica/.::. :> ... _::: --:·,_ .....:.:: ___ :··.'.·.5t,:anno:s · · 

• ' · . • ,; ... .. . -· : . l. • t '; . ~:· -~: .• ' : ,::. : . . . ,i· :~· 

· .Paragrapho • uruco~ Os · :-gén~raes . do · Ererci~ a· 'mare
eh:les não estão sUjeitos 'á compulsoria, nem obrigados· • .a·. 
acceitar commissões em tempos 'de·· paz . 

. ·} · . . .. -~; _.-:;:f-~· .. ~ . ~· : .. ·-, · · .. ... ,._. · ··.-·.:-·: .. !·.: · '- . .-.. -.. . : .- · . ... · .N. 59 - 1935 . . . . 

... - •• • • •• .... ••• . ! • • : . ~ · · -:-'i . ·.:.:. • . .. ... .. : ~: .:. , · ,. ~- ·. : . . • ' 

. ~- ·~~ / · . . ·,·:(Pri~eir'i( 'íeii:$ia~\irll) , .:· ./·;· . . ;~ - _: "-- ·.' ~- · :.< 
F.~~: ·r~gr~_-:sobre ;o' ixzgamento d~ ·o.;uiJ.a: ·~- c_~si(i, a ·que se. 
· --. . . retere :o _ilrt::_-. 30. dei Constituíçã(Vdâ Republic3 . 

;-~I~,: ~--;_;·:~·::~. 2- -:~_.(f~~~~!~~-:6~~~:-~-~: ·~--~s~·:~)~- i.~é~~~~:·:~.;:;~ : :,.·>·: .. --
. Art . 1.0 . No inicio· de: legislatura; n·: ·.a.hida .da cl!Sto. .t 
' que ~ se •. -re!~re : · o :-ar.t.· 30 dai <!()nstitu~o ,~a ,Repub!i~<r.' ~t>rá 
. paga~ depoiS' de . prestado, o .compromisso :.de .POsse e .Jesde que 
:o: .ditilmna.' d:ó: .candidáto .elei.to_ :iá. ~~~-- .) iido :.: :~ju!i;iido, ' .. · ~ 
gráo:,de!imtiv,o; :pelo n'ibunal Su~r:;de -Justica EleitOral:. 
· · . Paragiap'tlo ·utric~. o Détiútáii'&. .. ciue~ ;na~ ·~~sm~ --~~sã~ 

. Jégis,a:ti:va:;fô~:; eleito : ·Sen.ador:•.-.não. ··tem:. diralõ·. :w: ; ::o"ecebi~ 
.-~etitó de? :outl'll: -aJti~a> .de. eusto;~~.além· dllCIUf:ll:la. -que , tive;r:. id~ 
~~.~u~- :~~-~;n~~~-~ -: -- :. :': :_ .. · ;: ·:- ; ' <· -':": :-; ,_: .;,-f . . " _: ::·_,·; 

· • ~ Saia·<ta:s. sessoos;··5'.de Jú~no 'dé 'f93lr.: :..:.:. EiJ:niuiutO 'B~:.:-
·reto :Pinto ; : . . ·. .· . . · . . . ·"·.- .-. ..; :::_- ,·c·: ·. ·· ·::-·~ ·.:. :·,·,, 
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·' .• ,, ,_., ; ·: !".: 60 . ..;.;.; . f935: 

· AÚera·.~· letra "e.,.·_do a-rt. t~. d_o decreto n. 23 .655,. de' 27 · 
· '· .. · · .. · de dezembro de 1993 · · · ' 

· CF~ancas 95, de 1935 -Primeira Legislatura) ·.· .. - . . . . . . . 

Art. 1. 0 Os membros da Administracão· e· os da fisca
lização da Guarda Civil e da Inspeotoria do Trafego, tem di
reito á pas5agem na 1e. classe dos trens de suburbios e de 
pequeno percurso, de que trata a letra e do art. 1° do de
creto n. 23.655, de 27 de Dezembro ··de 1933. 

·Art. 2. 0 Revogam-:se as disposições . em contrario. 
Sala das Sessões,· em 5 de Junlio de 1935. - Martins é 

Silva. (i). 

· · ' Justi(icaçõ.O 

A Guarda Civil do Districto. Federal, creada pela lei 
n. 947, de 29 de dezembro de i902, lei que foi executada pelos 
Régulamentos. ·que . acompanharam. os decretos ns. f • 326, de 
f 905, 6. 042, de 23 de março do mesmo anno e 1 . 872, de 29 
de maio de 1908, além do inspect.or, sub-inspector e do al
moxarife, só existia o quadro de guardas r andantes. 

A sua -fiscalização do pessoal entregue ao serviço da ron
da, assim como a chefia do serviço da soa Secretaria era 
confiada a: Goarc;las Civis- de·. i a -classe desigÍlados pelo Chefe 
de · Polieia e por estê distituidos da Cornmissão, tudo me-
diante proposta do inspector. -

Em 1918, o Deputado Vicente Piragibe,. actual desem
bargador, a.ttendendo ao :ãppellb de . uma Commissão de em
pregados na Guarda Civil, apresentou uin proje~to que, me
lhorado 'Dá Coniriüssão •de Justiça, onde. teve .como Relator u 
illustre Sr. · Deptrtado;:Arlindo'· Leone; :veio ·a ser ·oonvertidci 
DI> decreto legislativo n-•. 3 .67:6, de 8. d~. Janeü~o de.,i919, exe
cutado pelo ·Reg; · crúe baixou ' com · 6 deereto · n . · ··t 3'. 878, de 
i4. de· novembro·:·dti" mesmo anno {9!9-) •··· · ·. 
- - , Do :art. ·,2C?·. do -Reg, ·.de ."· i9i9; consta· o : quadrõ da· Cor.;. 
poração e delle: "40 fiscaes e 35 ajudantes de fiscaes". 

Em . f926, . o Senado cFederaL por. iniciativa do Sr. Se
nador ;:José :·MU:rtinho, ma·ndou á . Camâra e esta approvou 
uma ·propo~icão '.@e.' deu . eÍn . resiilta,do .. o :decret9 legislativo 
n. 5 .1.4~.-de· 10 de:· janeiro. de -~927~ . : . : . . . . ,· 

O ·art. · 4° do· déci'eto n·. 5 ~·148, citado, garante aos mem
bros da administração e aos da fiscalização da ·Guarda Civil 
além de outras . vantá.gens,. as : :honras de ofíieial da Policia 
Militar. · · · ·· .. · · · · · > ' · .' . : · .. . 

o mesmo decreto n. s.us; de i927; ·equipatou o pessoal 
da Tnspectoria de Yéhidulo~~ (.àctual Inspectciria do Trafego) 
ao da Guarda Civil, em .vencimentos e mais r egàlias. 

No Governo Provisoiio; .. ·quer a Guarda Civil quer a 
Inspeetoria do Trafego, foram submettidas a regras disci
plinares semelhant~s ás . :milftares, como se verifica do an
nexo junto (Reg. de Continencias da Guarda Civil) • 

. . : : ·Esse llegulaménto'-' 'im-poi õ a ·:Administração _.,e. .ã .-fiscali
zação · d~ssa~' dúá.S . Corporaçõe§l n~mas que ·não lhes p~..::. 
mitte: promiscuidad·e com . SeU$ · sullalternos. ..· -_-: 

=: ~- n)': ·:_:_·~ ; 'l~~~l.~~ã~·:~'~i~-~ :ro~. ;~;·i~da'. ri~: ;~iariõ:ãci 
Poder Legislativor de:·6 ~ê ·tunhó:::'de i935.) -·'· ~ : ' · , ·.;:: ·: 
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· Nestas. c~dições, :-~/v.uatorio. · a-. esses toilcoion&rios ci,. 
vis com -obrigações e honras militaies viajarem · nos ·carros 
de-za classe_ d!ls. Es_trad&~ d~ .Ferro,;,de . ver. que, ell~~ ,. uz~m 
até uniformes e destinctlvos, .inclus1ve :talabarte, semelhan· 
tes aos militares. · · · 

O pr()Je!)to ~o traz nenhuma_· despesa . a~- Es.tado e vem 
corrigir uma om1ssi1o do decreto n. 23.655, de i 93'S. junto 

. 1.1 este proJeoto. . . . · . 
: :. O Sr. he~fdenttiJ- $u))~et~~~~8- - VolO·~ .9°~8~-iiÍ(e~: . o · o 

.. . : 
, • .·: -· ' · 

Requeiro dispensa de · publicacã·o ·dá redàcÇiio -final do 
projeeto n • . 56, de modo q~e possa ser vota~o _i1Ilm~diata
mente. 

Sala das Sessões. em 5 de . Junho de 1935. - Edmundo 
Barreto Pinto. · · · 
:•,• Approvado. . __ ., . · . 
. ' ... : .: . ~- .. 

, '· E' lida e, -·sem. observações, approvada· a ,se-!) . . 

:?: : :. :: >.guinte -.... . :, · , , _,, _ _. 
·,· , l\EI>ACÇÁO . ·•·.· : . · . : ; . 

. . ~ :· ' ·.· ' ' .;.. ··'·' . ··:-. ·. · .. :-- ,~ . __ ,· __ ; __ :Pi. 56...:.. f935 , ·.: ' • o .... _: 

lt~da-~çiío iÍn;u_ . d~ : ~oj~cto': n • 224-A~ .(Je 1935.- qv.e .. .'-(~a· a 
- . · · data para .a terminação · do .·mandato do : Prefeito do Dii

tricto Federal. 
. ·o • • 4 

... . cjwtf~. D5r :. .. 
> ,· Art. t .. C? ó. mandato: cio .. :prim~iro- :e~r-~i~- d.o -.riiat;ieto 

· Federal · terminará . em 20: de · JaD?i:~o- da: i939. · , . , ' .- -
_· · ·· _ArL 2.ó . R~velg~·Qi.:.~ ·a.s : disP,os.i~~~ ,.ém : ~ontrai:jo." . 
· sai~ da8 sessões; :em-s: de:Juiilio··de-1935 .. ·~ -Valente iie 
Lima. Preside11te~. -. .lfath.ia.J:F'I'eire ; · ~ Vicente JUguet. -
Heit~ .Maia. . .. ... .. _·: ~· .- · ····· 

' - . - . ' . 26 'di8cúia4oi do' p1'ojecto ; ri: ~15~:.-dê ' i 93:>·, a~ 
tornando ~· a-~r.i~- crcre~ito 78~cial~e)~~Q_O :OOQf; 
para ultime{!ao _d~ ubra.s tntclada8 ·.na ·7a Região 
Müitar; pr()iectq ~ · C.rnnmis't~tJ .de FiM.riçaa ·e 
_Ot~~71l()fl~~ ~ .- .. . . . . :'-' -~ . '' .. . :. -.·. . . . : . : 

·· ·.: · Encerrad8 ·a discussão ; ·dóS .. arts .- i 0 · e 20, e 
annuneiada. a vota cão. · 

. -. . . : • :,_ ·ApproVados, : ~uceesslvanienie, . ~ 08 . s~tntes 
·:~~lSQS - dO · . ... ... . .. ... • .. .. _ .. _ _. .·· ·, : · t:•. · . . , -. --. · .. , 

· · -- . .. PROJ'EO'l'O: · ,_ : · :- · : 
. .... ·: : . ~ . ~ : : .... 

-·N. · 2i5:·:_:_ t935 . , . . . . .. . . _ . 
; , 

... · .- :· - ·:·. 

_. ,- . ArL: i~~;-· ~i~-. o· !JP<iê~ -. -~eeuU~.o :_autO~~d~- . a·-- .ab~ir, 
~Q Miaisterio . d~- · Gue~ . .o ~ . credi~ • es.Paoial - de .réis 
2.500 :Oooaooo . . Pa.ra-, .ultimaçi_o. da.S. : obraa .· J4 .. iniciaàas ·na 
ta· Região Militar, correndo as despesas por conta ,da_.ope.,., 
~o ·.de- ~eredi~"de: :'W~ ~ oJI.l&v~ . _a(ltorizado.- p~lo de
creto n. 13, de 31~ . !1~. ~zem~(). ·~ :193~. , .· . . : . . ·. . . , .. · 
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.. _ § ,·, t~· : O ; alludido credito terá a· ; duraçãQ~·de. dois eJ:er
cicios . financeiros, nos termos do Regulamento· Geral de 
Contabilidade ·Publica (arts. 40; 87, § 2~ 32, 89 e 93)". 

§ ~·o: ~e~ogam-;s~ as di_sposições em contrario . 

. 0 ' St, ~esideDte _: 0 projecio passa á a• discussão. 

'· .. 2a ài8cul8áo do proiecto n. t79-A, de 1935, 
alterando a ida.de. para a matricula dos capitães 
combatentes do E:rercito, na Escola de Estado 
MlliOri com parecer firUorave~ da Commisslio de 
Segurança. 

Encerrada a discussão dos arts. to e 2o, e 
. annunciada ·a votaçllo. 

ApproVa.dos, suceessivamente, · · os · seguintes 
artigos do 

PROJE_C'l'l) 

. N~ i79-A ..- 193:> 

. Art·, :t.o A idade..maxima ·para··a matricula de cnpit.ães 
das diversas armas do Exercito na Escola de .Estado Maior, 
fjea el~v~da, de: 3~· para: -10 annol!. 

§ 2~0· :il'ev'ogam.:.se ·as disposições em -~ontrarfo. · - - ,• : , . 
o Sr. Presidente -O projecto passa á 3• discussão., 

i" discusal!a d() -'[J7'0jecto n. 23, de i935 (ia. 
· legblatura), · dúptmdo aobre graduaçdo ·de o !fi• 
ciaes do Eze-t-cito e Af'JTI.ada; ctnn. parecer favO-
.l'aV~l ~,-Çommiasão fi! Segurança. . . 

.-Encerrada. a. discussão e annunciad~ a vo· 
·taÇão. · : · · · 

A,ppro-vado o seguinte · 

PROJRC'I'O 

_·(.i"' legislatura) 
'•, ,·: 

N~· 23 .·- 1935 

- Art. ·i.o O o!!ieial do Exercito e da Ar~ad~. colxiba~n
te e de classes annexas sem nota q•Je desabone sua conducta 
étvil e militar, ·ao attingir o n. t da respectiva escala, será 
lmmediatã'm:ente graduado no posto superior· ao em que se 
acbar. dentru, ·-D~ do8 · limites do · quadro a'- ~e per-
tencer. · · _ · · ·' · · · · · ' 
• . . -Paragrapho ~unico. ;No.'i;,o$t({de general de.:brigada com
!;latente a: $x:aduaçã9., s~t serli.'~~o!lferida ao numero t da, res
a<:ha:r, de~_tro, ,Porém, .. do .. h,nutes: ,do q~adro. ,a 1que per
armas. 

trt ' :~ ... ~. (tevo~lim"7~~' . e~ · ' iji~pqsiÇões· enl~ contrario . 
... '. '. ~ . . ' ·,. -. ~ '. ' ' ' . - . . . -. . 

O Sr. Presidente- O projecto passa á 2• discussão; · 
' : • ' • +·-: :_:- .. ~ ~ -·~ .-.• r • .r • _.;; · • ,· 

'~. ·Ai- 'sr·; Domia1r0s v.~~- tPela-'or4km}:,requei- ·é :~bt~~ 
dispensa, de Antêrsticío ;Pata:· o · projectG ;n ·: 23, de ' !935 (pn-
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m'eíra "legislatur,a)· ::fi~ ' na ordem. dô dia: da··. ses5ãÓ'. :~~ 
guinté-. · · · ·~- ~. • - ~ · ._, 

11 .· . ;, •. 

biscÚ~s~o ;ip~;na;, do rm;ie~to n'~ .;;4:·àe .!935 
( 1a Zeai&lo.tw'a.): (einefi!Ul .appr.ovllda. ·~ de_$U:eruw 
do projecto n. 1-A, de !935, 1a legislatura), 1'egu
laniúJ a dístnb~ão de · subvenções a Iru:ituiqóes 
de . ·Asristencia, Educação e Cultu.r.a. • .• 

O Sr.- Presidente _;,_-Entra. em discussão o projecto. 

O S:i."'. Barreto Pinto (Pela ordem) _:_ Sr. Presidente, esse 
projecto não. poderia ser incluido na Ordem do Dia, por
quanto a Commissão de Finanças, re.metteodu;.;o ao plenario, 
desobeàeceu ao preceito regimental que exige a transcripcão 
da Iegisla~o r·eguladora da especie. · · 

· Trata-se do projecto .· que vne regUlar a conei!ssão de 
a.m:ilios a todos os estabelecimentos de caridade. A propo
sição encontra-se em_ discussão especial, porque foi desta
cada do projecto n. 7 -A, de 1. 935. Esta é uma das ma. terias 
mais··. importantes e .. preeisa ·ser éxamin<Wa: cnidadosnmente, 
sem "átropelos. · ·. · · 

· Requeiro, por isso, a ·retirada· dó projeeta da ordem do 
dia, afim de que a €lla.. volte com a. legislaoão- .citad~ tran
sc:ripta, êumprindõ-se, desse · · IÍ::todo, a !ormalidàd~ regi
mentaL- ·: 

. O Sr. -_HeJU.iq"tte D.o4sworth (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, -os observações que acabam .de ser .. feitas, pelo nobre 
Deputado _Sr. Barreto· Pinto tém toda proceden-cia. 

0 SR. BARRETo PÍNTO ..;;_ Muito obrigado a V. El::. 
O SR-. HENRIQL'E DODSWORTH .....:. . Na reaUdade, a 

transcrípção da legislação eitada era indi~peilsavel, cspecial
mEiote para ~sclarecimento'•desta Camara,-:(Ii.le não acompa
nhou a votação da medida nos anteriores turnos 1'eg!menta~. 

Scientifíeado, porém, agora o· nobre collega - como o 
scíent.ifico - de que existem emendas apresentadas,·gue de
terminarão a volta do projecto: á·Commissão, appellar1a pan 
S. Ex. no sentido de retirar o requerimento que formulou, 
afim de não demorar mais a·· solução de um assumpto que 
S. l!.-x. mesmoreputou dos mais importantes e que mator 
urgencia ~quer; · • ·' : .. . · • ..: ' · · .:. . · 

·· . ó- Sa~· :â~~~- ?n~fci ..:... v. ~~. prova~eiJneri_te ·deseJa 
que seja -feit~ a transcriMão ·sem pre)uizo _da ·diseusiãó. ·-Te~ 
nJJ,o ei'llendªs a. ·aP.resentar e_ aguar-4o à.,pubtieaÇão de tóda. a 
legislação porque só hoje ao vir para a Camara tive o conne:; 
CÍii)~~to da. inclusão, na ordem do .dia, do projecto. E fora 
âo actuaz· turrio n.ão ·se adri:litte- mais --einénda:s~ Sé nouver 
~lgum. dísposítlvo~ 4-ie -mé ·-r.~rmitts ." apresental"· emendas, de . .:. 
pois de fransm:ipta ·a legislacão, estou de abcordo. ·. · 

O SR: ... HE:NRIQUE DODSWORTB ~Deve ~clar,é~er·a~ 
nobre. DepUtâdo . ·qile já. ··ex'isteni · emen'd:is-. ·'apreseníad:i:s ao 
projeeto.~,. . _, _ ""·. ·:' .... _ .. 

. O SR. BARRETo PINTo- Pediria, porém, ao illustl"e ora
dor.·:que me.~·respon:desse ·.o seguinté:.· Possa'"eii apresentar 
a.itfda en'i.imda~· depois -de. transcripta ·aoo.t.egislaçfo;? · , . - ~·<:·. 
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: O SR. HENRIQUE 'DODSWORTH ~.De· accorda·: com a 
pbase ·regúnenta! de ·encaminhamento do projecto nl) plena-. 
rio, neste momento elle reeebe emendas. O nobre Deputada. 
sabe· que,. pelo art. 10· da lei interna, é licito o seu compare
eimento á Coli:lmissão de Financas para· apresentar as emen-. 
das ·que entender~ suggerir novas e tomar parte. nog debatesr 
(;oisa aliás· que ·s. Ex. ja fez, sendo que sua Pl'es~nça .é: 
sempre recebida ~ali cilm agrado, porque sua intervsnção nos· 
debates só se tem feito no ·sentido de melhor esclarecimento· 
deis: assumptos sujeitos ao e.."'\ ame e deliberacão dn Casa. 

ô sá: ~RRETO PINTO_-----:- Agradecido pelas generosas re
ferencias de V. Ex. . · · · 
_; . O SR• HENRIQUE DODSWORTH --Assim,- Sr. })resi
dente, parece que o conhecimento da legislacão a que se re-" 
feriu o nobre Deputado, quf', por modestia diz ignorai-a, uão 
deve realmente prejudicar o ,encaminhamento do assu!llpto, 
que será submettido a ilOVO exame da Commissão !le Finan
l)as, com a collab9ração, estou_ ce_rlo, de S. Ex. 

De tal fórma tomaria a liberdade de solicitar do mus
tre Deputado retirasse .seu· requerimento relativo á. legi~la
çâo. ;citada,· porquanto· a Comrnissão de· l<~inanças providen
ciará no sentido de que essa . legislação seja. t.rsnscripta,> 
quando ·o projecto . voltar do ·seu ·seio, após · haver interposto 
[:)arecér sobre as emenda3. · -• 

O Sr. Barreto Pinto (Pela orde-m) ....... Sr. Presidente, 
quando fiz, em ptenario, ·o accôrdó com o Sr. Henrique 
Dridswoi'.th, a que- se 'refere .V. E.-..::., foi· no· intuito de não 
procrastinar. mais a lei" de.. subvenções - que estamos es-= 
perando desde qu'i! foi promulgada a Carta ConstituCional 
da.'Republfca ...;_e uma v'ez,que me fosse-peromittido· o di
reito -d~:·apresentar emendas em ~plenarJo. Não me· sendo 
isso possível,. deante .da dec:isão de V. Ex. é com pesar que, 
vejo, desta vez,-.não.p_oderei ·attender ao meu bondoso amigo 
e uma das mais brilhantes figuras desta Casa, o Sr. Hen-
rique Dod.Sw~rth. , . · · 

.O &~:- Presidente - Tendo: o Sr. W..aldemar Falcão .. re~ 
nunciado -seil matidat.o '-de Deputado( cumpre á Mesa· .no~ 
mear-lhe substituto na Commissão de .Finanças, o _que, f~ 
designando o Sr. Deputado Pedro Firmeza para integrar 
a .. Eef erida Oó'mri'Jissãa : . · • : . · ' · · - . . · . 

O Sr. Barreto Pinto (Pelà:..oTàem) .~ Sr. Presidente, 
deant~ do !JUe acaba de declarar o nobre representante ca
rioca, ·ir-eí: :á. GomniisSão;, coin ·_prazer, apresentar as sugges
t<i-es que julgo necessarias. E desde que V. Ex. entenda 
que, depois de transcripta a legislação mencionada no texto 
do projecto, poderoei, ainda, apresentar emendas, em ple
nario, estou prompto a retirar o requerimento. Isso caso 
seja possível, porque já foi levantada a questão de ordem. 

O Sr. Presidente - Levantada que foi, pelo SI'. Depu
tado Barreto Pinto, uma questão de ordem, cumpre á :Mesa 
decidil-a. 

Entende S. Ex; que .n.ão poderia ser incluida na Ordem 
do Dia a propos:çã() vinda da Comm3ssão de Finanças, po::
não ter sido por quem de direito transcripta a legislação 
citada. 
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,, :_Posteriormente, o wb!'e. Dep;qtado: Hen,riqu~- D_()àsworih · 
fez. ·appello á .S .. - Ex . . af.im , de:. que . desist~_ss_e ·da ;qq.~stãp -:~e 
ordem, - ~ . · ··,: . .· .... · . . · . 
. :, . Não parece á Mesa possa. ha.ver;; . vamos- dize.r, accOrdo. 
a reSPeito da .dispensa .d~a ... exig~n.eia . _-regíinental, mésriio 
em:-plenario . • ~e vez .que !oi le:vanta.d.~- 9ue~Wg ;,à~ oidé~, 
lJas~ada no. Reg~mento, prevn,ece ella_ ezp todos, os,. seus . ter,:. 
mos. o projecto, pelo Regimento~ não .podia .séJ,"·.ir.cluido .. na 
ordem. do dia, sem . a legisl_aCão . cit.ada-: ; : ' ·.. . :.- . . . ' .. ' ". 

:Nestas condições, entende a Mesa .que oútra coisa. n:ão 
lhe resta fazer, senão retirar o projecto da ordem · de·· dia, 
de ·vez que appareceü r.eclamação e ·esta é~- J~t.à; . ·. ' ' 

. ·. you. levantar· a Sessão, d~i~ando- P!!ra .l:\ ·(;le amanhã a 
segumte · -. . . .. . . . . ·. . _:,- .... _. : · . 

·12 
·- -. . 

2* discussãQ ·do· project.o· n .- 48~- de' :i93.:f ( i• .legis!atura}, 
concedt>ndo autorização: ao· Governo: para · dar garantia a . uma. 
operaoão·dé credito na importancia de. ~o.ooo:oco;ooo, entré 
o .Estadó· do' Rio, Grande do Sul-e 0 Ban:co do Brasil, destinada 
ao resgate do saldo da emi~são de "llonus" feita pelo mesmo 

. Estado em i930; · · · · · · 

.- · 2• discussão do projectG n. '2a,: .d~ i 9S5·:,- (-tá ~ Iegíslatura), 
dispondo sob~e graduação. d~ officiaes do -Exerçito e Armada; 
~om ,Parecer favoravel da Commissão· de Segurança; . · .. , . 

·· · Discussão unica do p~oj~cto .n. 49, de 1935 (1~ :Iesi~ia..: 
tara-}.· autoriZándo· o Poder Executivo. a ·auxiliar- a ·· campanha 
contra o-· banditismo . no .nordeste·; ·-com·:pareeer tavoraveL ao 
"ve~", da. €:ommissão -de ·Finança_s e· Orçamento; 

', · 

ta diseussão do projectó ~~ 122-A, de 1.9ls; ootic:edendo 
com ordenado ou soldo por inteiro a prorogacão de licença 
de que trata o § -2•, do --art.- 19; :dO---decreto ,n.-: i.i-.963. de 
1921;. tendo- parecer"· da · Commissão· Especial: de Estatuto dos 
Ftinceionari<~s, com emenda; · · · · . . .. 

. · .. · ...... 
t• discussão do projecto n. 199, de. ·t935, ·dispondo-sobre 

a dis~riminacão dos circulos profissionaes e eleição dos seus 
representantes (sem parecer)~ · · -· · · .: ... · · 

·· ,. · Levanta-se a Sessão-á$ i5-h0ras•e 30_minutos. 

-· ; 
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29" ~ão, em 6 de Junho de 1935 

Presidencia dos Srs. Arruda Camara, 1° Vice-Presidente; 
Claro de ·Godoy, snpplente de Secretario, e Envaldo Lodi, 

·2"' Vice-Presidente. 

l 

ÁS :1.4 h{lras, comparecem os Srs. : 

. : . Arruda Ca-mara, Euvaldo Loo1. Pereira Lira. 'EJmat' Car
valho, Lauro Lopes, Abguar Bastos, José Pingarilho, Genaro 
P.onte, Henrique Couto, Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, 
Adelmar Rooha, Freire de Andrade, Fernandes Tavora, Pe
dro Firmeza, Monte Arries, José Augusto, Mathias Freire, 
Antonio. de Góes, Mario Domingues, Deodato Maia, J. J. 

·. Seabra, Leoiicio Galrãn, Henrique Dodsworth, sanes :B'ilho, 
. Sarilpaió COrrêa;· Cardillo Filho, earios "Luz, Noraldino Lima, 

__ Bi~s Fortes, Pinh~i~o Chagas, Clemente Medrado,_ José· Braz, 
•. _Tbeodomiro Santiago, · .Arthur Bernardes Filho; · Daniel de 
. Cazyalho, .-carneiro. de Rezende, Christiano Machado,- Maea
. ·rio· de Alniélda, Vieira Marques," Celso. Maehado, Matta Ma· 
: cha~o. Péreira _Lima, Theotonio Monteiro· de Ba_&os, Bari-os 
Penteado,' ~ Moraes Andrade, Cineinato 'Braga, Castro Prado, 

.f.aerte _Setul;)ai, Alves_ Palma; Teixeira Pinto, Gomes .Ferraz. 
All!'eliano Leite, Domingos Vellasco, Vioonte Miguel, Trigo 
de ~oureirp,' Corr.êa, da Gosta, -Arthur Santos, Octavio da Sil-

. veira, !Crancisco Pereira, Diniz Júnior, .Joãc Cat.t.os. Vespu
eio . de ·Abreu, ; Renato Ba~bosa, João Simplicio, Frededco 
Wolfenbuttel,. -Victor. Russomano, Ada1bedo ·Corrêa, Fanfa 

. Ribas, Abilio de Ass1s; Antonio .Carvalbai, Arthur da Rooha. 
, Silva Costa;·· Alberto Sure~ José -do Patrocinio, Ric'a.rdíno 
. Prado, Martinho Prad·o •. Ricardo_. Machado, f»edro Rache, Gas~ 
.tão de _Britto, Baeta· N~es~ Salgado. Filho, . Paulo .Madiil5, 
Thompson Flores. (84) .. · · · · · · · 

' '., o 'Si" . P~esfdente :-~ A lista de presenç~ accusà q , coro-· 
par~cimento· de.84 :Srs-. rDeputadu$~ 

-· :Está aliêctà • a Se8sao. 
. . . ' . '· .. ~ . 

. o ~Sr': : Lattro iiopes cs·uwli?tm~. servindo de 2° secr,üario) 
· :Procede á · leitu=r&: da Aeta:- da. ·Sessão anteeedente, a :qual_ é 
•< posta em"'discussãó'. · ·_. · · ' · · · ·· · · · 

.. .-~· . '· 

. O Sr. :Emílio 'de' Mã:Ya. (Soln·e-:a A~ta)-'- Sr. Presídente, 
conforme·-~ ~o ··co~heeimênto ·aa Casa,_ apresentei, · hOn

-'tEnil ' requerimento· :a v: ·Ex· •. no· sentido de -inserÇão;: na 
Acta dos nossos lrâiialboi:Çde ·urif voto ãe-regosijó pela pro. 
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. mulgacão da. lei . que regula o ensino religioso nas escolas 
do Distr-icto Federal. . . . . 

Suecede, pol"ém, que esse _requerim_e~to, hontem. aP.pro~ 
vada pela Camara, foi dado hoJe á pubhc1~ade, no Di!fno d() 
Poder Legülativo, trazendo em logar da mmh~, a ass1gnatu~ 
ra do nosso illustre collega, Sr. Euvaldo Lod1. 

Dirigindo essa communicacão a V. Ex. peço s~a feita 
a devida rectificação. 

O Sr. Presidente - A declaracão de V. Ex. eonstam da 
acta dos nossos trabalhos de hoj~. 

O . Sr. Francisco Pereira (Sobre a Aeta) - Sr. Presi-
. ilente, qu.ando hontem falava o nobre Deputado pela Para

hyba, Sr. Botto de Men~s. tive occasião de proferir aparte 
que descandeou uma série controversia~ Como consequencia 
natural não só não éonsegui exp6r inooiramente a minha 
argume'ntacão, como tambe]j;t a taehygr~phi~ registrou, 
como sendo minha, uma declaracão que nao f1z. A phrase, 

. a mim attribuida, por- ~quivoco. foi a seguinte: 

"O Sr. Franci5co Pereira -:- Posso affirmar que os e:o:
:··portadores de algodão de S. Paulo estão. se movimentnndo 

nesse sentido". 
Não me pertence essa affirmativa_. :A. confusão creadn 

. não permíttiu, natur_almente, ao tachygrnpho. perceber qual 
~~~M? . . . . .· . 

· Feita est.a rectificação, que julgo necessaria, devo, em 
. rapidas palavras, .dar maiores esclarecimentos sobre as 

idéas contidas no.<: apartes que proferi:· · . 
. Intervindo no debare e interrompendo a brilhante ex
. posição do digno .Deputado. pela . .Pa:r-ahyba, .eu sómente. quiz 
. frizar a injustiça e a -ineonveniencia. que resul!ariam de 
. uma adopcão do criterío su.Stentado pelo illustre orador, 

preeonisando um a verdadeira .. jaequerie.. contra o . maebi
nismc installado por firmas estrangeiras. 

Foi. eom grande pezar que vi a eloquencia e o talento 
do illustre Deputado, a. serviço de 'uma xenophobia que não 

. pode enéonfrar . apoio naquelles QUe estudam os probiemas 
economicos e fiilanceil'Os eom a neeessaria isencão de animo. 

· . . Terei opportunidade de. mostrar, da tri]luna da Camara, 
os infinitos mates que advêm · ao Paiz desse .n'o.ei01UllismO 

· ~zaggerado,.que pretende, em pura perda,' construir, em torno 
··de nós; uma muralha ehineZa. que nos· isote da communhão 
· mundial; pois, só ~sim, lograriam se estabelecer essas ten
. de-acias de 'naeionalizacão "á fortiori" ·de todas as nossas 

industrias e do · nosso commercio·. · · · · 
Nã<? eabería nos llmites desta rectifieacão a explanação 

··dessas ldéas; - . . - . ·· • · · :. · · :· --
Por emquanto, basta-me esclarecer que não acompanho 

os que pretendem vêr no est&l:leleeimenw de.canit::.es-.oa!ieni
genas um _perigo para a nossa -nacionalidade. Nem· a-immi

:· gra~ão de capitaes, · nem a, C)e· . :llomens, nos prejudica:: 
r:, >:-~e o.ho~m rapid:;unente :se .r.adjca á riov~ ,Patfi~ . eomo 

é faml obsenar; se os mais· resisterifes v&m. surgir·. nos-seus 
~scentes, cidadãos da Terra sdoptiva àos · paes; os' capÜaes, 

: 1s.entos _de .. qualquer liga.cão :aUectiva;:.·de~onhecendo os vin-
·- ·~:~.+~~ . rio: ;pasªa~, ~is rapidainente ·adoptam; :gtiiado.s . pelo 
/ l~tm(lt.o' ~e set~ i.nteresses, a nacionàlidade lf'~e inelhór' ,at
-:~da;a. snas ~nvenieneias,dé:créscimeil.to •.. _ ... :.-. _:.::: 

.... • .• • • ... +. • -. • ' • ' •.•• " •• ~ • ; . • ' ; _ - . ~ ~·.:. ... 
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E' possível supp~r. qu~. os capitaea estrangeiros, app!i
eados em algodão .no Brasil, possam deecJar B ruina da la
-voura, Ql.le. seriá a sua ·1)ropria ruina? 
·.. Uma vez aqui applicados, elles servirito apenas aos·:;.eus 
.proprios ]nteresses que no ·caso, se confundem com os in-
teresses nacionaes. _ · · · . . 

D'ahi. eu . affirmar que S. Paulo, ;egutndo 6 exemplo 
"dos Estados Unidos; não ·teve jamais receio do importar hO
mens e capitaes á alem mar, cuja contrlbuiçüo ao seu pro
gresso não é licjto disculir. (M"ito bem.} 

O Sr. Carlos Luz (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, o no
bre Deputado Sr. Agenor Monte, "leador" da bancada 
do Piauhy, houve por bem,. na sessão de bontem, respigar 
alguns commentarios á margem da o.cta da penultfma ses
Eão da Commissão de Finanças, a _proposlto do dfsoussão do 
çredito pedido para atndlio âs vlctlmos dQ inundação na-
quelle Estado. · · 

Como V~ Ex o bem comprebende, S1•. Presidente, em
bora o .funccionario encarregado do serviço tenha a pratica 
necessaria e a comperencia precisa para r~latar os debates 
havidos na Commissão, não póde, nnturatmente, reflectir 
em minucias tudo quanto ali occorre. 

O que na Commissão de Finanças se verificou - i! fui ci
tado nominalmente pelo illustre Deputado piauhyense -

..se resume rio s_eguinte: não tenC:o eu compereoido á sessão, 
quando 5'e discutia o credito para o Estado da Bah!a, obser
vei. que a Commi.ssão não poderia negar igual pedido por 

.. part-e do. Piauhy, de vez que ·o concedera para aquelle Es
tado. Adinntei, entretanto - e ahi fixei um principio de or

.. dem geral.~ que. precisavamos estabelecer normas seguras 
e definitivas a respeito desses pedidos, porque, do contra
rio, qualquer riosinho que extravasasse provocaria lja · Ca
mara decisão id-enliea. 

Era esta, Sr. Presidente, a explicacio que devia â Ca
mara dos · Deput.âdós e, especialmente, á nobre bancada do 
Estado do Piauby o 

· .Em seguida, é a'ppl'ovadn a A!lta da. Sess~o 
antecedente. 

.. 2 

O Sr. Presidente -Passa-se á leltul"a do ExpEiciitmte. 

· .. o Sr- .Edm.ar .Carvalho (Supplenie, :ervi,-.do àe 1d Secre
. taMo) procede á leitura do seguinw 

EXPEDIENTE 

Offieiqs;' 

Do Ministerio dos .Negocios da Fazenda, de 5 do: cor
rente, . remettendo a seguinte 

MENSAGB:M. 

. Senh~es mé~rQs da ·Camara ÓO~ Deputados. 
. . . Tenno. a hcinra . dê . stibm!'lt~er á ·consideração de Vossa,s 
.~x~ellencias ã _e..""q>ósicão de motivos ·em o que o Ministro. .de 

' . + ' - • - • :'•• • • 
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J.:r:~::;~--:- ~·-: ,,~·?:-.::~:~::tx~~·,. -·~.:::o::· --:~,:~:e·;::~-~_,r;;L(4_~,i>-~-:;~:~~;~.~;:-;;_·{~r. _-;~{?$J~~F\~::~:~lr-
. ;:·- -: . .. •. ·.• . . . . . :: ·.-. --~ - "_.~ · , 

. , istãâo 'dos·· NegâcicS''' ·aá :·Faz~da'j ustificà~- a> néc~~d'ãije· de 
·ser ·~u-toruada · a· ··aoortura ·'do· c.rE*Iitti-=nã: :im~rtáncia"· d{!: :réis 
643·;482&000 · {sei~~ntos : :e :_.®:ln'ehtaí'e -' tl>es:·.eontos•·(}Uatro

,úrito5. e 'Óí~n~·-:e _· ooíS• mil : réiS):; ~ pa'].•il: :oceór.ret-qis·• despesas 
·cbm'.--o :runcooinàriiento ~aa ·:c~mai"a ~d&.: R-eajustamento--·Eeo:-
nomico t:t.urante o anno de 1934. .> · . .:i:•···~ :::.:: o. ·:·~""';'<: 

' I .'""" ( ,. ., . :''
0

''•" • tl •••o' ·· .-.. ·•· l_·•(! ' :. , •• • ··-•• • •."• ~..,. . · . ...: . .-, /'"1.., • 

... . · ;,- ·:_lüo .. ~e :i~~eit,o~ . ~9 ::d~',.Mái":·.-~·é ~935~- -:ü 4o· 'aa 'Jnâ~pen
_q~~cia .e A7~. ;9_á)i~~í>.®l~c#,~--~:·.-. · :_.: .! : .. ·,i;. ,1··~ - ·.:~ :_.;::.: ·:::·":,. ·: ::. 

ANTcNto' :c:.\Rx.c;s • nmÉtaó· :hír AI-ioWÃDA:·-~ - :· ·" 
· ·:··; l ;:. · .· :·· •. -

' • ' ' • ~ : : ' : ~ ' . . . • •: • • . • • ·._.. I ' ,... . • _.. ' ' • ' ; • 

'·: .. '~·:- , .:... ·. ·: .. _:-:- .. --~; ; -~- ·: ·:: .... .... ..... : " :·· ... . · -; ·. '· .. ·: · : .. ;: .-.. ~. -:; ; ·-: .: : 
.. · .. :. . .... , . . . ~ EXPOSlÇAo .. nE· MôTIVQB .' . . •. ,, . 

:: .· · :É~~àÚ~nús~ím~-~ sélihor · ·p~~~~~·~bt~: , di:.· R~pijh{ic~ ~;. ·: :_ · 
.. . .N~ :â:Wco cto :ár~ii . ·i oi. :iliert~~ . e~ . 19.34·; ;:·~cl) ~,. tit~ro 
... Fune6ionámento ·d-a Camara .de .-.Reajustamento·;Econo:mico", 
um à . -conta destinada ·a atte~der ao-- pagamento das :despesas 
eom·:ofunccionarios,. ··installàção; a!ugueis;.material;. moveis :e 
outras;· e cujo total .era, .no· en.cerramento·.do· exerci.eio; .na 
importancia de 64 3 : 482$00(}-. ·_: · :- . · : ·:. · o.:- .-: . 

. . O: G~>verrio : da' Unmc{:sé· · ólir.igtiu~ . ~tn·· · virtude ·di· . cie.u
s ula :xr- d.o · conti'actc>' apprôvaáo' ~pelo :de-óretci · 'ri::-: 2Ji;4si·; 'de 
·22 . de : Junhó.'-àe···i93'k .à. ab'rif ' anniiálmente' {ís' ci'editos' ;neces;.. 
~sàdos á ii<iiüdaÇâ'o' ctoa· refer'ida' cólifá·, ·_ :- · •·· ··-_._: · : ". ' ··-· · ·:: · 
~-- · ;:_; Assi_m, j?.a_~ ~'ârr_er · · ·~.o ·· ·~~~e.~to : !~e\1-~.~ a1l':':Bal!~O 
do Brasll; torn-a-~e - necessai'Jo ·quê .V. ·Ex.- ·se ' d1g"ne prpv1-

.. dericíar : júnto 'a-· Carili:irá dõs'·· Deputàâcis ·. no · sentido · de · s~er 
·. àntcffzada a ·. al>ertm~ àô ··c reemo· -dá·· rilP.rieiõnaàa· · !ií'npor:tán-
~·~~--~ ~!.> ~~ , .· ~ ~- _.::·:_ :. -~:!/ -~ _'·: .:. :·-~. : -~: : ; ~· ~ ~ .:: : ~: -~ ~- ~.:·.~_:. ~; ' ·-~ _: .. · ~~ .~ . :·.·: _.-: ·: ·:.:~ < . _·.-.. ~ ~ _· . ~ ~; : ~ :. 
- ·. Rio de . Janeiro, 22 de Maio de ~~3:5 ~: . ~ -:~ . . <k S~~ 

· C~s~:; _:_._i/:;f')?.ii/n.f~iJJ_li. #-. 'r.i.~~J~.;~.=:é _ · ·ç_~~3Jil~n~~- _ ·_·· ·_ · 
Do .Tribunal de . Contas, de . 5 _do eo~r~nte: '. éti~í~'lido o 

proc~sso ,.de . . rec~a · de regj_stro do., eo.ntracto ... celebrado en
tr&·-:-o· G6vernó.- Fe'dera! e a 'Comp'ánhilt J:udust{'ial de Algo-
dão e Oleos. · · :. ,_ . _,, - ·· 

- A quem · fez a. requisie;lo. 

· . Da: )'i'1~9.~aç~ç. . ~q_s _ ~aptim~_s; .d.8:::.:4 :.-99 .. ~-~rre,!lt~ nos 
seguintes -ermos: . . . . · · 

· -~ .. _, .. · .. EXmé·. ::sr: ·. }ltesid~nte ·.&1 ~cámàra_~:-dos:;:oétiUta6os._ . 

. ·~ ;, :. 

· A Federação dos .M~ritfu;bs; éniüi~d~ ~eptéãintati~ã· 'd'o 
proletariado maritim(:l· -nacional;/ em obediencia á resolu
ção tomada unaniml;lmente . peio · s·éu Conselho . Deliberativo. 
vem .Pelo- presente declarar a V . . E:s:. · <iue-coxuijd~-, .0 pro
jectô do Deputaoo Ricardino · .Prado, decretanaõ · â; ·eÍleam

-paçãoi·OO: Lioyd: Bras'ileilio pelo-~ovecio Qia·• i!ni&-ó, ·mãteria 
de urgente deliberação do Paàet UJ;:,egis_latLvo; .: 'em • víst.á: da 
inquieta~ão da ma5sa . trabalhadora do mar. . ameaçada · do 
desemprego .. e da fome, OODh!(/;projeet3.da fallencis. daqueUa 
emp~eza :de navegação • . Por issot' a Fede. ação dos Mariti.Irios 
tem.) OPP,Orlti:iiidiàde::·dé;.ai:>r.esãntài' a:·~~::Ex:.;<~inome · qe 

"t~~õo~:.·~. ~~!l~i;_:.lllal:if~~·:, Rf-.1. P,P9~~B~ ~e~~:rd~aU;n!l . ,p_e'-... r~._er)dó-' proJeC.w_, ,qul.l :v .. m, _so _uy.tan;u!, _.em ~-, .. os seu~ 
:PontOs·· né'vi'algicos, .. 'o ·p-roblema· ~âds · ·-rranspot'tes-··marili!!1os 
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nacionaes e tranquilli~ar. no momento, a familia marítima. 
amparando-a contra os repetidos altentados aos seus legi-
timas direitos. · 

Espera assim, a Federaoão dos Maritimos, se digne 
V. E~. mandar, ainda esta _semana ineluir na ordem do 
dia das sessões dessa Casa, · o projeeto em apreeo. 

Respeitosas saudacões. - .Pela Federação dos Marí
timos, Orlando Ramos, Presidente." 

- Inteirad.a . 

· D~ Ordem dos Advogados do Brasil, de 29 do met fin
do; rémettendo o· boletim n~ 2 do Conselho Fedemt da-
quella Ordem. · 

- Inteirad!h 

Telegramma: 

De Manáos, 5 junho 
- R1o • . 

Presidente Camara Deputados 

Tenho hOnra! . communicar vosseneia que, transformada 
Assembléa Constituinte em Assembléa Legislativa Estado-.:. 
foi hoje• em· sessão oroinaria eleita .. pala; maioria. absoluta 
dOO:.·Depnt:ades. a seguinte' Mesa·: Presidente, Leopoldo ·A.m:>
rim da Silva. Neves; Primeiro Secretario. João ·Nogueira 00 
Mstt-a.;~:Segundo ·see~etario,, Carlos Augusto·· Macliado~ Res-
:peitosas: :saudações, ..:...;... Jolioi-Bapti&ta Vercosa, Presidente. · 
· ·.' ·:... - Inteirada. - · · · 

... 
· ·E' lida e· v~e a ·imprimfr· a. seguinte 

. .._ . .• . . . . ' . ' ~ ' . : . _am~Ão ... · .. 

. ; r~- o' ~ ' ' 4 • . . • . .• ' : ~ ~ - • • •. ' 

· · · , . .(})rimeira _J.e~risl~ttmÍ) _ 

Redo.c~~~:·fi~l:·do·1n'oiectQ:·n.:: aa; de-_i9aõ. :Q·1ú,.'tie!er1~a, qtis 
· · oB~ .: 1Jer/.id8:: · de. a.lutl.'tU,q , de·· Cf'tutito• :w;am· .eucaminkadtJD. 
.- · oo P.ode:Jo.l;e,gi.8,latwo P!:n'!,e:zt:l':l.si'Vo inte1'm,edip dQ Minis.,. 

· te~io @ :Pazentia. · .. , .. • : · · 
• • • • • .• _.•-" ~-.. ' t • .' ' 

· · '· (Finanças: 62, :dt!·_ i93~ -· Pdmein..1egi.slatura} 

· ,·-:Att- i.01 :'POO(I~ os. j;.edido!7: de ab~t.u.rs .. de- .~edi-tos pelo 
P'lder: 'Ex-acutiyoJ 'SElt'ãQ-: .enc_'l,llli~hadoa .-a()., .P,od.erf.J_.egisla.ti;vo 
por -.euh~~ivo:; ~l'mt~(Uo ·da Mii»iste~i:o: ,dil Ea~enda, . .cold;·a 
inW1mofio -di:Hr:recurso;s.: a (flle: se r~e:,Q .art .. . 1~ da ~.;. 
stitui~;;- · .. ·.;: ·.· ...... - < .: .' ·· .· .. . 
_ .. -~ -~it.·."~_iz .~:~~:V~~~~~(~: ~~~po~ç~! ·em ·eont.,.--a~'ia. . . 
·>··~iil, da-.Gom~~~ êm:.-i:·de Jut~bo de,t93.5~ .. ~ v~~e 

·.de; L~ Pt\lS~dellte~ ·....;: M~thi.o: Freire.: ~ :Vice1d~ ~ia,~ 
~Hejf~ilaia-.-, · :·: · ·: ,."·::c·:.:.:. , :- :- .: ' ' ., :..-~~•;-;c; 
· ~ .. ~-lC;·--·~ 2 VOLtJi!s· rV~~.- .. fgaD-·~-~ ~ .- .·;,:.; ;_·--·. · ~ · ;~~~,~ .. ;'j+-
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·.4. . ' . . . ' . ~. ~ / 

São, successívamente, lidos e vão:;a impri~i~ 
os seguintes .. _, 

_ .pRo.J-~s-: 

(PfU:ME~RA LIWISLATtr.tlA)' •· 

N, 13-A - 1935 

Dispõe .8obre prQmoçõ~,.; . de. delegadQs. districtaes, commissa
rios ing:pectores,. conl'i.nissarios, .etc.; . teMo p!n'ecer com 
substitutivo de. C01nmisião ·de Estatuto~· · 

(Estatuto i - ia legislatum(· · '··· . 

O proje~to dispõe sobre promoções de ·delegados .distri~ 
ctaes,. commissarios inspeotcres, eommissarios, escrivães 6 
escreventes, -estendeu-as regras dos ertigos 456. 457 e 458, do 
Regulamento approvado pelo decreto n. 2-L53f, de 2 .de~·ju
lho de 1934, com observancia das condições estabelecidas nos 
artigos !2 e .t6 do mesmo Regulamento,: áquelles serventua-
rios. . . . · . . 
, • E' uma medida 'de just.içe. o· qu3 se pretende rom-:a ad~ 
pção pe!a ·Camara doS Deputados~ de semelhante prll!l;OSicão. 
Entendo, porém; que as 9romocões ·dos funcelonarios publi
eos devem obedecer a ·wn- criterio· systematico e :uniforme:. 
Sou .dos que pensam . que a regra· i:le 2/3 por merecimento oe 
i/3 por antigu~àade é a que melhor cons~l~ · os jnteresses 
de todos. porque o merecimento, quando convenientemente 
aquilatado. constiLue um estimJ,llo 6 selecciona, por si mesmo, 
os bons elementos. '-

A maior difficuldade estaria em impedir os abusos pro
venientes 9as cproteeçõe!l· desmarcadas· que. instituíram o "fi
lhotismo". Encontro no artigo 458 do Regulamento citado 
uma regra qU:e considero benefi~ e que deveria figurar no 
proprio Estatuto tio FunceioniiliSino Publico porque impe
dil'ia ~s pref:eriçõe~ ~o~.~e%Uide.s J?C?r ~unccionarios que, m~l 
eumpr1do o mtersbeto~tegal; ·galgam ·navos postos, em detri
mento de coUegas c~m e~a.l :n,1ereoimen~o e maior tempo de 
serviço. Esse artigo :'458; transoriptd i'ntegrnlmente na jus
tificaçii,o do projeeto, não permitte a promoção por mere
cimeJ}to sem qué···o-'fúnce!onariô··figure ·""nos primefro$•2/3 
de afitig1.1idade · d~ sua-··clàsse":' Reconheço· nesse dispositivo 
a· s~gura'nca· desejâdã p:ira: ·impedir · as preterições·· (Jue:• sof
frem os menos protegidos; e, inspirado nelle;·.éu me·permit
tiria lembrar a. conveniericia de uma melhor redacção para o 
artigo iD' do pi"ojecto; ·o<ttúe impor.taria ~riuttt .seu substitu
tivo . 

. ·Fica; ~s; ;"euténdido liUe,· no Dleu· pareééJ:";'. o proj~to 
merece todà'a; 'a'pprovação; :e se; para ':malho!' 'estimulo.. :dos 
f'uaccionaríos ·· â unitarrtiida:d.é n:O · etiterio: :da.s--. 'ipromoçõe-5; 
alVitro •a t"ooa~ 'pr~sta;·não é para' signifiear ·qimlqil.«
divergeneia quanto á justiça da medida, mas tão só ~titi'fl: irt 
desde .~®.Qr p~_cur@lÇo,_SY,~t.el?.~ti_z_a~;.as: r~~ de pr~J:Çpei5es, 
@e, .a. !]leu. v~r, deverão· se~· um formes -para tOdos os funeeio
n_à:rios; Não-- 'seria· mesmq: p~sivel ·;perm.Utir" uma exoepcão 
par&;: ·os · tnnccionarios· das DelégamaS- Distrietaes crue. 'nas 
longas vigilias a que são obrigados, ·no desempenha '.'.dos 
"pl~~ões" repulamentares, ~ons~e!Il. pela; .assidu~da.de no 



Cànara dos Depli:ados +Impresso em 28/01/2015 11:29 + Pág ina 7 de 60 

-259 ..;.;..;.· 

lil;l~V~pQ,' Q_ I.QS~: .pr~mio. de·: u~a-·ipró'mocão: ·a~seguraq~- 'âo 
menos, pelo prmctpto da antigmdade. · · · ' · - ·· · · . 

, So_u, .assim,: ~e-. pa~ecer que o· projeeto múece approva
çaõ· da Cam!l.ra., seja com ·a. radacção primitiva, séja com o se.:. 
guillte- subStitutivo: . . , : . · . .. : -

. : ;. A~t . . i ,.'o A promoç~o _ d~. del_ega~~ dlstrictaes, :cbnimi~::. 
sar1os mspectores,.comnussar1os, eser1vaes e esc~eventes obe
dec~rá- ã· seguinte proporção: 2/3 por merecimento ~ f/3 por 
~nbgmdade; ,observando-se ·sempre, rigorosamente, o .di.S;;; 
posto-_ no arti~o' 458· dó; Regulamênto ap:Provado pelo de.;: 
ereto n. 24.531, da 2 de Julb() de ·:f.934.' · · · ·· - .. - · 

... ·. · ~~ragr~P.ho · ~n~c?. ()· I:ner13ei_meiitq · . será . a~re~i~do ·.·.á 
vista das fés de off1e1o dos que. f<gurarem· nas pr1me!ros 2/3 
de · antiguidade- na respectiva. ·etas.se :· · · · · -
·;~:. : ~t'.: .2·. •.· .Re~ogam~se a.~ disp~icÕe~ em. ~ontrario .... 
.... -Salâ tl~s ·aommissões; em 5 dé Junho ·de· :1935. ~ MG.riÓ 
dt:' Moraes;,Páiva, Presi~te. ~ Paulo. Martins;· Rel~tor. -
Nilo de :Alvarenga, - Acin·cio Torres. - 'Noralàino Lima: 
- Thompaon Flt>res Neto • ....;..:_Edmundo Bá;ortto Pinto, c()tn 
r~stricc~~s •. ,..,.._Nogueira Penido. · · 

PRO.TECTO A O'UZ 62· Rln'El\E O PARECEI\ 

O Congresso Nacional õecreta.: · 

-.· : Ari. i.0 Os delegados districtaes, commissarios iii.spe
ct.o~es, -commissarios, escrivães e .escreventes; serão promo
vidos de. aooordo· com o- disposto nos ·arts. 456, 4~7 ·e 4.58, 
titulo XII, cap. 1° do Regulamento Policiai, approv·ado· pelo 
decreto n. 24.531, de 2 <le Julho de 1'934, observadas as. con
diçOOs estabelecidas -no titulo: IV. arts-.· i2 e 16. · "· · · . : · · · 

. _ Art. 2.0 )?ieam revQ~aa as disposiÇões em. C()n~~rio. 
- ·. ·,Sala d~s SessÕs;~·i7· -de Maio de· 1935.·- Nogueira Pem.._ 
lfo_. ·--,-Jfllio lVO'Vaes; ·- JJtorae, Pai~ ;_ Salqad.o Filho.
Abelanlo . M4rinko. - Sdle::· JJ'ilho~ --:. Edmundo Bc.1'f'eto 
Pinto. ;.._. Manoel Cal.deira 'de Alvarenga. -:- 'A-Tiiqral'PeiZcito 
Juni01'. ~· Candido ·Pe#ba._ _ · · · 

. . i . . . 

. ~ .·- :• :-0 art.~. 456 aciriu~. referido diz: ~As .próinOÇ&s- rul's· ,elas· 
ses' dé .escript.urarios: -serão ·reztas metádé por merecimento -~ 
mtade.. por antigui<W:!e .-": ·. .. : : · . · · · . ·. . ' . .-

0 art. 457 diz: "êoncórrê"Ôdo por antiguidade a <ltlatquer 
aromooão, doiH>u-ID&iS -tunecionarios às mesma. ent.igmdade na élasse, . .Será. ·promovido· o 'mais antigô comó. fti!l-COi'O~In'iõ 
da policiá ·e, .n(} easo·de empaté,-a que mais teml)O. contar de 
~erviço públioo--federat~·n :.· . · ' :·· · ·. · --

0 art. 458 diz: "Nenhum funcci()nario das mreêtQrias 
Geraes~ po_clerá. s~~ promol,ti~p -P~r ~~;recim~~to, ae~n: .!~r.ar: 
nos tmmen~vs do1s tercos de ant1gUidade d~ sua. classe. 

O art. 12 -do trt.ulo IV diz o:stiguinte·: "'Os>delegadcia:dis'.;.; 
trictaas de· i• classe se~ão promovidos, de~tre .!>~ !i~- ,2t', e 
eStes'·· dentre' ·.,: os- . commissarios'·inspectore~ ·: :·e· . esc;_tv_aés. de 
ta- .clá!fS-e :.qUe.c,seJam• 'doutores:-ou' 'hacharelS'· em· Dtre1fó''.l)of. 
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.... ~a-
pr;oa qaa .faoW'd~~ .• ,itepublioa e Os; diplomados pelá ·ei-
coza· dt> ·poliria." . : · . · · . · · · · .· · : · · · · 
_ Q.Eij't. .. ~Bt diz /iUe; "()s. eeel'ivies dê 2" elaese·serão pr()o
t;qQ~~<lotl: d~e .. M EtS~ventes; : medi&nte concurso de' 2C' .en..: 
tràni:ia! ~ estes aJnda por concur~. dentre 09 · funcei~nari'os 
da. J.>ObC18, . . , .. . . . .. , . . . · . · · 
· :· o ar~;.~ ~~tw~ ~ ~~~ pa~~ os funoo~narlo~J 
da~ Del~gaQ~U. , DWd.~tte.s. e.st.ab~ . o. seguirlt&: · "As pro
~õ~~ d~ .. ~e~~i~ di~i~\á~s, ~minissal'ios inspee~a. 
oomm~~rt~ .e!!IOJ:lva~ ·~~o ~teventes serão feitas ~r ~ .. 
recimento ou por ·eoncll!':SO. . . 

E~ face do expos\Q, l'.áQ :pare~ equitativ~ nem de Jus
tiç.a, · w- ~ · funoolonax;.o~. ~f~~ido~ . no .. Pl'asel\te pw,iecto e 
que pOl' torea do Regular,ne-qt.o P.olic.l~l sãa obris&do& a »e~ .. 
noUes nas Delegacias Digtrietaes,· além doutros servj.Ç<Js de 
caraot~· :~~nente • . ~:.-a. manutenção da· oi'dem ·~ segu
r~nc.~ publica. desta capital. .sé se,iam 'Pl'QmQYid()S :por mer~ 
cim~o, :quai!,d'l o. . ro~ma. . regu!amell~ d~ policia. ~ · dia• 
posíti.VO.S. ,lê. t:efer!(iós, ~·- o Ol'·~terlo do . ~"merecimento e 
a,~tj8'UJ4~ .... . Par&t ~ ~ .~is funco~aPios.. ·. . · · 
-. - · Assim, é. de· fnteira Justi.Qa qlle seja· appi>ovado o })1"0 jec~· 
em apreço. 

~. 6i- t93$ . 

( i a ·.J&QJBM'MJ6A~ ·: i ' . . 1.' 

IM~ t;Ob!it:. a. ,~ntwuZJ.~~~· ~:·coatagem. de• tempo 11 /URccio, 
. . . ~",;. ~u.b4~~;. C:Qm.· p~eee?· ·ela · €o.mm:i.n~ ~e EstQ~to 
.·: - citm · ~u(t-.e.mç~ " eme~ apr:e&entaãa em àis~&ão 

-. . e~~~ . ..... >· .. : .. ·.;., , ·.: .. ·.!: -. :~ ··.;: . . . · ..... · 
(ProJeêtó 23Q• -:d~ 193.~ . ,.... . EPW.lltt> :ts- . ...- , t~ legislaltira~ 

· ' . A ~me!ilia apresenfida . tem pdt. fim i1ãci, .restrintír'' uni
~~e.n~ ··á;:~essãÇ\~.Qe: l}.Qew;asc· espeeia~Hl ·temi?o'· de'· se~
'Vi.Cos. ,pNs~, por. íllW~uer .s.~tuariit publiCO:· qaie,- el»';t. 
gadO. ~ .-.. c~~\~·~ J!Or. açte,··oo QIJ\Wão do. :aegund() ·.Govemo 
~l:'O,~r\i!·- <IA , Republ~ .. ji,iteWJ.a .··Ve!taào. ao :~ei'aic.io 'ft 
suas funcções publicas ou velha . a · ,~t.,o·; .. A:. :sUflprer.;são 
proposta, portanto. constitue medida de inteira j1,1stiça e. por 
isso, a Comml'Ssão é p• ·1 aeooitaoão da emenda do nôbre 
Depu!ado Sr. Nogueira Penido. Todavia a Commíssão sug
i'~J~~, ®~ ~, .. iJX.ar~do& e~tt~ u · pa!auas ~~~i~ e ot:que" 
os. ~r.(ls: s~~in~s·; • a •.. 42, de t5 de · :Abril · à e· i 935 ~o. fica~ 
o art!go 1° assim redigido : "Para os. e.ffeitqa ·da lei. n~ ,.42. 
9e).5, . 4~ ~rA~ ~~ .. ~935, _.q,ue , r~g,W.~ •.. e~. · . .. -~ . - ·:. ,1 

, .. ,~ : :~,:~~ :~~;;·~. d,e;.~iíb:Q . de 4~· • ......;_MG~ .de. · ·M~ 
~:·;l?~· Pl'e13iÃe~~ e ·Relator ..• ..,.., : TltQQ.p~O!:l: El~:Nef!l'. 
- ~eim:P4mi®, :~ ·.N~a.Wina LiM:a.....,....; Acuteta Tot'!e;t 
_..:. Nilo de Alvarenga. - Paula M~II!S.: . ...,. :.·Ed~o: ~~ 

~~? .. :.·~- ~ ·- ··._: .... _,i-·,. ~ -:: ... . ·•: • :~:.i '!, . ·. ·-:t ~ -- ~ .. ~: :~··<-: . 

~õriCrg'· '~ao, ·.rii: . . 1935~' · . . ~ÍtNDJi.D~'· .n.r·. ni~qtiss~o ;ES:PÉCiAl.. 
• . · _. _·:":"o. ~- .... • :• . , r :o: 0 • 0 ..... • 0. •. I , • • ·., ., , O ' I • . -· ~ l ' ,.., ' \ · , 

O.l';~: .~sl,atiVQ ·d.ee~ta: ,, :: :. ·.'I' ' ~ · - ;: ··> '- ; .. :·:< ·: · . 

. ,,· ':~~:~:. -~~ Ú.~,i~;·:~;a~.~QS::~i~i~: .~ i~:k~e(~~a 
2i·~~~ ®)i'l~~· ~.PeQ-~ae5· : ~ (U~i.9~l'~ , R®~Oft 
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civis ou militL-es; · otmsSâ!'l~4o :~éetiúttm ·· oo servicos 
de. qualquer seryentuario publico . que, obrigado . a cessai-os 
~ ~o· ou 'Bmlsstio d~ ~Mo ~1'\\tó ~~Vi~~ -a~ Re
pub)ica, já tenha voltado ao exercfciô·· ~ tu~s püb~1e~~ 
DU ve~_n,a a faze.l_-o, . pro.s~indo-se na. oon~m dt> ~mpc, 
a . ~â~tr da votta, 'C.ófne -se os set-vleôs jãlnaW «~&Sem 
~tio .. ,, . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições ebi "tl)ll'f.Ha:Oió. 

. . Sala ltliô Sess6es, lO 4e Ab't'ii- ·de !~35. .... *uuust.fl Ca... 
valcanti, P-rtl.s.idente. - Mário de Mewres Paiua, ~:ê1aior. _ 
Nilo .de. Alvaroenga.. - .Pri8co PQ'a4i&. - Demetrio MercüJ 
·XtJ.v'lt'l'. · ~ J1t,u'i~ue &is-worOt. . . . ... ~ . . . 

l:MEI'l'hA AÓ P'l\oi·WXo 23\'), J>R .HJ35, .A OUB SB REF.El\E () 1\o\RncBR 

s~ma-oo "tlnle~lilente". -- ~o inreio ~- arti"Q"oto. 

'Sala das' ·sessões, 23 de Abril de 1935. - Nogueira. !?e-· 
nido. 

N. 62 .-. i035 

(i a legislatura) 

tm~dt a d!spe1t!a de oi)e.'l"arto8 sem causa .iusti/tcaàa. e de
. ·· tern-ttha. ~emn.isaçâo -aos . du:>emados indcvi®m.eme; 
-- :: cl)m ~aioeé~es dáS ·commU.!óe.; lle . Legislação Social e 

Sslatüto. · - ., · · 

(P.rt~j. 11. 2l Leg. Soei~! a,~ ·!934-:-- EstAtuUH~-.. fll. 1~·.) 

PARECRlt 

O ·presente proj~ctO fi~ou prejudicado pela approvação, 
lfeta .Co!tltni!'>sâo <lé Lêglsta~ãü .. 'Social, tlo s'tlbst.itut.i"vo tonse
qu~nbi 'llu!r ~studós 'a· que· ~e· -p~(leú· -ein -viSta dos projec\.os 
·relativos· a9 assumpto. Dito substitutivo toi enviado ao· ·pfe-
nario comt'l projeclo da CQmmssão. . 

o ; :-..•j • . ~ : : • • • ' • ": ·.,I .:/ .• '• , :. 

· , Sala das Commis8Qes de Legislação Social, H de Feve
reiro ·de f935. -Arruda Camara . -O Relator d-esignado, C. 
Moraes Andrade. - Deodato Maia. - Ewa.ld Possolo. - .Rad 
Bit.t~ourt. -,-:-v. de . ~tJ.ledo .• ~ João. Ber~. _ . .. 
• - ' . • ! • . -· • . • . · ~ : • • ' . . • • • • 

A Constituição conskiera funccionários "todos os que 
exerçam cargos publi:é()S, .seja qual . fõr a .fórma de -paga-mento". ' · .. · .. ·· · · .. .. . ·· .. · ·· .. ... ·· · · · . 
. . . O cperario, :POrtant:o. ~. pelos ... eofres -publico~ tem 

os Sêus .direitôs e d~veres.,..i~nt.iMs .à08 .demais 3erVideres do 
Esl.ado.' . ... · .· · · ·· • · · .· : · . . · . · . . . . . · · 

. .Assim CQnS~derànào .. proJ~cfo . em apreça .nau . inter.e~ 
aos · operarios";'""que. prtistan:l. os.seus .. servi~ a9,~tado e.· ~ 
isso, .esta Jii)minlsSão déi:i:a de. ()pinar a: ~spei.to. 
. ·. Bala ~aa··~s~Õ~--i; ~ . iuÍih~ d~· t~as ........ ·.ar afie ~ -.âr(WM.'l 
P~"b.a, · PrésidE!litk ~ · llie~f.()t'. · ~ttb Mm>fiÀt; ~- NdraWi?w 
Ltthl1; .;__ t'h~!Moh ~g .:.Ne-to;· ·:.:..... ·-Nil6 de Al,ti~~a; : ,.._ 
A.~r'ctõ .=1brres.:- Edmumló Barr~tC) f>iflfO. · · · · :;· ,.·. 
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PkO.lEOTO A· QUE,-SB·RE?~- .~ l'Al\ECDSIJ . .. ··v :··. 
··: . . t . . • • • . # • ~ • : ~ :' • • • o • • • • ' /' : • •• • •• • • • • :. : ~ : ·' 

·: · 1,o, nenhhnLe~presadci . ou· operario pooera ser disp·en~ 
).àdo .. sem Jusf.& causa; ;. ·: . ·· . . ·. · · · : ·· · ·: 
, · . ; . 2~, . f'od~ 'e~pre~o OU' . Óperari.;> ·qUe. tknli~ Si dÓ . d.i$pé~~ 
.sado "·sem justa .. eausa ou·~ a titulo de economia, ·terá direif.Q 
a uma indemnização proporcional ao tempo de serviço,' as-
sim co~pr$-end,jd~; . .. . : ·· · · 

··. a) .. nenl)1}_ma· :indemnização. poderá -ser inferior a. um 
'meiz .. de ordenado' :u. salario por· .anna. de trabalho; ': 
: .. - ... ~· ·b) · a dÚp~nsa·--verificandp-se .tÍuatido ó el';'lpre~o ~u 
operaria tenha mais de um· ·anno de serviços prestados 'ao 
mesmo empregador, a indemoizacão corresponderá a um 
:mez. de· ordnado: u salariO"'pOr anno de trabalho; · 
-. ,ç) .prevalecerá o :direilo da .indemüh:açlío mesmo nos 

-casos de falleneia ou Çlis~oluc&o da firma, empresa ou soeie-
<lade; · : · .. . .. .· .. , 

d) nos casos de fallencia a indemnizaç.ão a gue tenha 
direito o empregado oú operarfó, bein eomo seus ordenados 
ou salarios, constituirãc· credito privilegiado; 

§ i .O o serviço·· êóntinüo' db empregado ou operario, 
p:~;estado ao . ~smo empregador, conforme prevê a aline.a b 
·desfê artíga, subentençle~s.e até mesm'o .ri'os c.a.sos de interru:. 
)l~tto: 'l)fo.yis()~ia · -~ '!rabaJlg>; ait.era~~o .. de . fír;pa; mudança 
'de propr1etar1o ··ou áueceao de empresa ou ·socied!!-àe. 

§ 2.o A indemnização prevista será !eitá na base do 
pa~or~o:x:denad~·ou : salatio :Q:u.e -haja :vencid()· o ~empregado. "()U 

operario durante o tempo de servico prestado ao mesmo 
empregador. . ... 

Art. s.o Revogam-se as disp~sições. ém contrario . 
. . ·:..Sala dasS~ssões,. Úi ,de ,ÁsostO -de i 934 • . - V asco de . To ... 

·.Lédo ~ -7 ioão Vitaca .. - .Wi'il4C7111l1': . .aeikdt;ll . .. - .Antonio R~~ 
:.4.11jg"!-es. --::; .G. : G(z},vá.o. · · 

O Sr. Presidente - ÉstA findá a J'eitur~· d~ ExPediente: 
... , ._. ~ ' • • I • : - • • • • . • • • ' • • 

· . . · -·. 
. . . 5. 

o Sr . Frari~i~co Rocha" (Pela . ord~tri) ...;... Sr. '·:Presid'E!~te, 
pedi a palavra para communicar que o oosso. collcga. se
nhor Arr:Old ~ilvà'; não . tem· comparecido · por môtivo de 
saude • . · . 

- ~ ·· ·o sr.' Presidente ·;_ ·A camára !ica inteirada. · .; . . 
, ..... , o ·s:.;>:Acuiero ·Torres : <P.el4 . iYrdem). - ·Sr. P.re~idente, 
'l':là 'itt.ialidaae de·: Pre·sídente· dá · Oommissão Espeeial de :Ma.rí+ 
nha Mercante, vinha pedir a V.. Ex. envidasse. es:foreos ·junto 
-áo digno Presldehbê. da Commissão de · Obras · Pttblicas e 
'Trãnsp·ortes, no.· tocante· ao· projecto n. 25; deste··anno; . 

Passa-se ·o segti'inte : o· Dé~>Utado Rítardirió Prado apre,;. 
sentou, ·eomo é· do conhecimento ~de . toda.· n .Camara, ·o pro
~ecto ~; ... 25 •. cuidando da eneampacão · do Lloyd Brasileiro • 
.NãQ· estando;- ain<Ja, ··organizada a.. -Commissão de Marinha 
Merea-r..te, que, como ·V • . Ex. sabe, é Commissão Especial, ~ 
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il-esa' distribuiu o-·projéctó .. á: Commissãõ. -de .Obras Publicas 
-e Transportes-. ·Estando, éntretanto,: já· constituída a Com.:. 
:.missão Especial para cuidar de tudo Quanto d'iga· nsp.3ito 
ao transporte marítimo, solicitaria, na qualidade de Presi:.. 
,:denfle--: dêssa · Gommissào, ·procurasse V. · Ex • . um .- entendj
mento com o. ·da Commissão de Obras Publicas e Transpor
-tes, :no sentido dtt ·Ser enviado á Commissão. Especial de Ma
rinha ·Mercante· o p:rojecto n. ·25, bem assim providenciasse 
d~ !órma que a Secretaria, com esse projecto. enviasse á 
mesma Commissão os · demais dooumentos refArentes ao 

·sssumpto; documentos que ali se encontram. 

· O Sr. Presidente -V. Ex •. será attendido. 
,' '. ~ I ; . 

.. O Sr.· Salles Filho· (Pela ordem) - Sr. Prt>.sidente, 11 pa.
,_tureza .. urgente. da ·questão -que pretendo levantar desta tri
buna justifica o pedido que fiz da palavra· pela ordem. · 

·· · . Está. publicado· na imprensa, pelo· vespertino .. 0 Glo
:bo!", de hontêm. que, dentro· de poucos dias.· quem sabe se 
"hoje, serão assignados contractos com duas companhias · es;.. 
·trangeirB..<: _para a concessão de linhas telegraphica.s relati
vas a servicos inlernacionaes e do interior do Paiz. 
'" ·. · Esses contrados vão ser feitos ·em virtude de dois de
:Cretos· ·baix.ados antes dà vigencia da Chnst.it.uicão actual. 
·Se· ])em que, na Constituição de · 16 Julho, não haja clau:. 
sul a expressn· prohibindo ::;emelhantes · ('.()ncess15e.~, o>ssa pr,)
·nibíção ' est~ torlltVia, nitidamente contida DO . e:~pirito· dà 
ftiesina ~Constituição.- · · · . · 
-: · · Quándo · se ··procuram nacionalizar diversos ser·viÇo:;, 
--como' 'séjam ·os de seguro,' . as. fontes hydro-electricas e oü-
tros. com o fim de. augmeritar . ·a . receita· publica, não' são 
eomprebenstve~ concessões q~e vão sa~grar fortemente o 
'.erario pub}jco.: em detrimento do Telegrapho Nacional . · 
·. , . ~á .~m. .~rinc'ipio sé~ia · ~ ~á? negocio di;-ridir as .r~o .. 
das do Telegrapho com companhias.. estrangeu-as. qu~ . es~ 
capam e muitas vezes contrõi"iàm interesses ligados ás 
nossas .conveniencias . . . · ·. ·.. ·. . . - . . ·. · . 
__ , : Essa'e .ec,mpanhias, por isso mesmo que· são "éd'..r!lngei
ras·: hão de remetter seus lucros para o e~rtor . e, assi,m~ 
9 ~~~o. P,Crde duas . veze!J: . perde, porque · não . au!~re lucro 
,prejqqjcando o Telegrapho Nacional, e perde em virtude de 
remessas de "Vulto.Sas quantias· p~ra o estrangeiro innuindo 
:(ies!a-yo111yclmente . no mercado ,- de cambioe, llvfltando ainda 
JDais a . moeda nacional. . , . . 
.· : :~e ~D.fonnar: a .V.~ ·Ex. -que, no ·anno passado •. o. deficit 
do serv1~;o dos Correios· e-- Te!egrapbos ascendeu· a 49 .-600 
.COJltos, terei j'Usiificado o· ·receio de . que o mesmo de/icit 
.Se. . aggrave .. cQ,m .a concessão .a ser feita e a que me refiro 
neste momento. .. . . 
_., ., TeoJ;10 ,a., impr6ssão .de- q)le, ao invés de assignar oé 
~n~actos.- ao_ invés ·de ult~mar. ·a concessão. e Qm vis~ de 
.se,. t:ljatar .de . autprização, . preferível . seria que o Governo 
cassa.Sse fôdas as autorizações concedidas -e monopolizasse o 
,servico telegraphico, como . occorre· em toda a parte. . . 
,_. ·.·. ~ste as,sumpto é m~ito intere~>~ante e está in\.airamen~ 
.~e. ®ntro do_ponto de vista em. que .me tenho oollocado, em 
!J).ateria. que se.~ refere .a .. nossa .sitnacão financeira. ... .· . 
.. · . · Nã(,) podemos .. mais continuar no regime .de eortal' d~~ 
pesas para fazer o equilíbrio orcamentari<>. Isso . .importa. 
em paral~zar : :ou prej_udicar _sra--ye1Jlente· a vida. do Pai~! 
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:Se v.. Ex. ·IQUi2Br · íar: -a itnplle..<:São. :da ane.n.to ,e ~ 
::CMr.a trem sido m~rasta da ,;Naçãp, bas~ :()lhar ~ ~o eal· 
wLo ·que -(tl?ll <e-xkíbo .e ~ue di~ ll)erfeita;mente· .oomo vames 
:mar:ebando ·em. ,questio .de ;progresS1it ;material. 

A.receita .votada pela Jei .o. 3..396, •de di. de ·novembro 
-de 11888, estawa Oo:D.'lPU.tada. em t47 .. 209 contos. 

~ois ibero, :quarenta ie. Beis ,annas passados, .-em :pleno~ 
'.Sime l"P.Pubticano, :o onçameato .para 1936 - orçamento ,que 
tBecá. dentm em íbreve, 1lntregue .. ,ao ·estMdo lia .oaman -
·estirna •a receita .em 2 .. 859.696 ·contos. . 

Se tomarmos ·este orçamento e .nzermos ·,o &idculol .ao 
cambio que vigorava na época em que foi votado o cltimo 
orçamento da Moi!arehia; ,e se ;Jev.ar .em,!OOn'f.a ~e; ;na.~ualia 
occasião. a Hhra estava a 8$889, verificaremo3 ~ue o actual 
-on~amento ds receita. v~ e •. precisamente •. o nwsmo ·que:· o de 
·46 a.llnos passruias I ·Ora, is~o não ·é ._:positiiVa.IIlênte ;lisonjeiro 
para \) restme 13m .:::tue .viv~mos. . 

Temo~ positivamente, de modif~car a vida finencl;l'i:-a 
.dD Paiz, sob ,pena de continuarme~ a ser ,coJ.onia de ca.pstal 
.estrangeü~<l. Não pad~:>.mos .· proseguir no .. t~e~ime de mandar 
nlllsso dinheiro para o .exterior - co.n.vert.ido em Cllmbiae3, 
que nos .aviltam .a ,JIMl~da, ~a.crifWindQ a .economia do Paiz. 

. Devemos att.e:nder ao problema financeiro em !.(Idas as 
suas .j'aces. !Jma dellas é o .equilibr.io :Ortçamenia,r-ia, do ,quaJ. 
precisamos· nos a,pptoximat• .. tanto ·<;IUarJ.o. possivel.. · íazen~ 
cortes .já pr.<tjectados. Essa. é uma .das varíaveie .do .proble
~a, mas não é, p.o~ti:vamente, 3 . solução .iJ~teFXa.l da. qu.es
tão. Esta deve ser encarada tambem do ponto de Yiata da 
depreciação de nossa moeda, .que .p&o conJr{Jnto feito .mos
tra como .têm sido aspby.tiados pelo, poder ,pubaco ·O ,pro
gresso .e ,o engrandecimento do Brasil. 

'S<!bre o caso ·:dos oontraef.Os ·de -concessão, a 'Que alludi, 
tenho a bonra de· enviar a V. Ex~. Sr. Presidente, o se
gtiinte ·requerimmo-: (L~}. {'i). {Muito bem; muito lb-em. O 
Of'ad.or é e-r!m,Fimentado .') · · · · · · 

O Sr. Henrique Lage (Pela ordem) - Sr. Pres!deme. 
~ão -eloquentes as palavràs do mostre ·neputado pelo· Dis-
·trietu F-edeN1~-. . · . 

· O ·(100 !alta á vida· do nesso Paiz é o apoitl der:ishro aos 
ilras~iros -que traba!bam. {Muito õ~.1 Esse ·.a:poio não 
-existe senão parcialmente·. · 

· Por m:empto~ ··em QUalquer eoneOl'Tencia .PdbH :m; em 
que se apresentem companhias ou firmas -estrangeiras e 'na.:. 
ei<rnaes, estas nltimas são sempre 'preteridas 'por :aqúellas, 
dendo-se prefereneia ao . 'que· "ç"em de 'fó!'a. · · ' · 

. E' llma 1ias ratões·pelns quaes á -·nossa .. eeonotnia n'iia 
se tem des'an.'Volvirlo nas 1proporções ãa. ftossa r!qttéza: ·. na--
tural. ·. · · ·. · 

·Hn 'Um outro dever de qt;e não e· l-icito '8os pàde'res pu
blicas descilrer: o i'eferen:te ~an'de do 'Povo, á S!lnda ·do 
brasileiro, em geral; em QUalquer pimtó do térri~io na;. 
cional 'otlOO · ~ •apresent~. · · · · · ' - · · · 

Bem. :Sei . que -M reeurs3S ·:ocçamentarios ·neiri · 3E:itnpr.e ~ão 
suffieientés 'PaTa atten&er, mesmo. ·a•·cbras neeessãrilll! -~ até 
indi61leD5aVêlS,>oomo !lS ·que· ·podem.' ser 'ViStas "á 1Jorta dO' 
Rio de Janeiro, na Fazenéfa de Santa ·CrüZ e' na B~i~td.S.'.'Fftí_: 
minen.&e·: Nesite 'êáSO/ o 'que ' s6- 'deve é dar -a· faes <lht'as ea-
.. -- ' ' .. . •' ... _; . - ' . ,- .. ' . ·. :-; : - ... ; 
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..t'Seh-31'!" !Sdequsdo,: lrle t.nódo-. que os : ~sos -i~W..ilài:\?eis 
á sua enet.'Uâo 111io·'\·e!!bfml a- ~ltet •. 

Não ba brasileiro que, tendo um lote de terreno _ou um 
immovel qualquer, po rpequeno -trne s-eja, trctO possa hypo
tbecar. ou empenhar sua propriedade, seja de que geit,o fór 
p!:ra cbter meios .·demelhoral-a. S6 não é- possivel hy-potbe
ear a rrqtré%3 do 13rasil para· poder melhoral-.a. 

Neste sentido é que precisamos agir, protegendo o 
Paiz: lancemos ·mão de recursos -nossos, · ord..hmrios e . e.!:tra
ordinarios, mas resolvamos os problemas de que depen.l9m, 
precipuamente, a vida economica e ·o engrandeei..ment.':l do 
Brasil. (Muito bem.) · 

6 

O Sr. Pre~te - Desig-nQ o Sr·. Rapha.cl. Cin~orá para 
substituir, interinanlente, na Commissão de Legisltlção So
cial., -o Sr. Altrmírando R~quião, que se encontra ausent9~ 

Achando-se na ante-sala os. Srs. R.ic-ardo Ces~t Paes 
Barreto, i"econhecido e proclamado Deputado . pelo "Estado 
.do Rio Grande do Nor~e. e Austro Idjart de Oliveira, da 
classe -dos empregados - industxia, - -~ouvido :)S Srs. so 
e 40 Secretarias para, em cotnmissão, introduzirem · no te;_ 
cinto -ss. ' -~., -afim de prestarem o ~ompromisso- regi· 
~l\tQcl. 

. Com.pareéem ss. EEx. aconwallhados da 
rêspectíva eoromíssão e. junto á· Mesa, t'l'astam \1 
compromisso regimental. tomando assento, em 
seguida. 

'1 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Paulo Martins, 
primeiro. orador inscripto. 

O Sr. Palllo Martins - Sr. Presidente, o trabalho que 
vou ter a honra de ler á Camara prende-se ao edtudo da 
partilha tributaria. feita pela vigente Constituicão Federal. 

Pelo e~:=tudo do orçamento em curso, chego á conclusão 
de que ., exereieio para 1936, uma vez realizada a partilha 
das rendas publiéas, deverá encerrar-se com um defie!t su
perior a um milhão de contos de réis. Entretanto, com 05 
elementos constantes da proposta orcamenlaria, que o Gc
verno acaba de enviar á Camara dos Deputados, chega-se 
a concluir differentemente. Eu fícarei patrioticam~nte sa
tisfeito se estiver em erro. Mas, Mmo o que nos j<êve vre
occupar não é sómente o montante do de{icit, senão tam
bem o~ males resultantes da partilha tributaria, a modesta 

.contrihuição do meu esforço •.• 

O SR. JoÃ-o CLEoPHAS - Valiosa contribuição. 
(Apoiados.) 

O SR. PAULO MARTINS- ••• ha de, neeessa~iamente. 
despertar a attenção de esvír!tos mais cultos e mais eleva
dos para melhor esclJlrecimento desse magno assumpto. E, 
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1intés-··i.fe· entrar 'no· restudo da: partilha tr1buta-ria; ·examine~ 
mos, em largos traços, os algarismo!' da prop"osta:. . 

..... ~ . . . ..... 
)936 e '1"_., • ••.• •_-• • •.•,•.• I I r,l•l. '.I ....... . 
i9"35 • • :·.:·'"·.·.· ·.~ .. ;· .............. . 

2.359.ooo:ooo$ooo 
2.086.000:C00$000 

·.27 3. OOD ~000$000' de · excesso sobre i 935 . 

, ·· ·:Despesa: !i-xada. para: 

1936 
i935 

• o11 • • 't • I • ••• • I I • • ••• I e I • I 2.628.000:0Q0$000 
2.354.000:000$000 

274 :o o o : 000$000 .i e exee sso sobre i 935 • 

Com:oarada · a receita estimada com a .despesa fi:s:ada 
-para 1. 936, o deticit s.erl1. de 269.000 :000$000 •. 
. , . ·Ás .~estimativas" dos impostos. que deixam de tigrirar 
J~a ·propos~a ·orcamentaria sommam !45.000:000$000;. mas 
concluo pela ·de 173": 000: ooo~. ou mais 28. ooo :ooo~ooo ~ 
• .. : · ~.A.q~i e~tá um qtÍaàro em que d<JU :a~ . gxç.ndes rubricas, 
com as differencas percentuaes para mais e para .menos. 
Apenas, os impostos sobre circulat;ão estão previstos em 
menqg, 68 .• 250 contos, porque as ve.nd;ls. merca.nt.is e ~>utras 
'rendas; passam para·os Estados •. <fquadro·.é o seguinte: 

. . . .. 



,:: I \ ' ·• .,. ··' 

Rubrica 

Direitos de · tm'po'rtácão <, .. ... ......... 
1 

.. 
·Imposto :de oons.umo . ... ... . ....... . ... • :. 
lmpóstos·:ciroi.Ilncão. • . . .• . : . ~ . ...... : • ..• , 
Imposto sobre· n nenda .. . , .... .... . · ... ... ; 
.Loterias .• · ..• · ... ....... ........ .. . .. ... .. 
Diversas rendas' , ••... .. •... , . , ..• . . · •. 

Renda ·i'ribu~~r.i.a : 

Renda , pàlrinfonial· . . ..•.••.• ;. •·· ... . . • 
Rendas industriaes ....... ·• . . .. .. .. .. .. 
.· . I ~ . 
Renc.k ordinnria . . • .... ; .. .... . . ..... . 
RMda e.:ctmordinarta .. , .• , ••• •. ·, . . · ; : • 

RECEITA 

Proposta para 
. Hf36 . 

· B"st. 750 :ooosl .. 
501.150. ;0001 
Uli .30{) :0001 
i 50. ~OQ ';OOO$ 
.H.350 :000$ 
. 6~ . 900:000$ 

L 750.850:000$ 

3.383~000$ 
305.979:000$ 

2.060.212:0001 
209.848:000&1 

' ·· 2.359.696:000$ 

Estimativa. 
. 1935 

630 .050 :1)00~ 
~36 . 070 :000$ 
252·. 550 :0001 
{35.000:000* 
. .4.350 :000$ 
.71 . 17,5:000$ 

1. 596 .~55 :000$ 

H .28~:000$ 
270.812:000$ 

·· LB30.95t :0001 
230.626 :O O li$ 

2.169.577:000$' 

., • t • .• -. I • · . -, I ! I 

Différenca )HH'll .. \ . . 
mais ou para Porc(intagctn . 

· menos . I . . 
I 
I ., .. 

H2. 7{)0 :000$1' +: 20,7 .% 
7t. oao·:oooel . + 16.3 

- 68 . 250 :000$ :· ..,.... 2t 0 · ·_... 
.. i 5.-iOO:Q90$ ·. + · H,.l :; : . 

- · ·8.2ni:ooo$l - u ,1 ·· 
. . I .· 

U>t ~095 :000$( + · 9,5 

'L 90f :00031 - 70,0 · . ....,. 
. 35. i!)7:000$( + . 13~0 :. o 

. I . . . -

i79 .26t :000$,. + ,9,5 =·· .· .~ 
t0 .8158:000f + ._3,8 ·. : 

I . 
t9o.H9 :ooo~JI + 's;s ... 

I . '· .. , 

n 
~ 
~ 
o. o 
~ 

~ 

~ o. 
lil 

3 
~ 
~ o 

~ 

~ 
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"' 
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O momento de excepcional ditficuldade que b Brasil 
atravessa. em todos os sectores tle sua economia, obriga a 
cada um de nós a concorrer, na medida. de suas forcas, com 
as tbeses, os Mnselho~ as~ advertenéias e a propositura de 
caminbGs que· sitváln ·para:' afastar -o Paiz da sítu·ação ca .. 
lamitosa a que chegou. E' pela precariedade dessa situa
ção que me animo a ~occ~par. esta tribu;na~:: sempre mus
trada pelos alevantados debates dos meus conspícuos pares. 

Devo dizer, de principio, que _:acredito :firmemente nos 
destinos gloriosos oo Brasil; ri:laS ~onsidero crime de lesa
patria retardar ou impedir o surto de · sua pOtencialidade, 
seja pela iriercia:. dos poderes ·J)ábficos, seja --pela visão es
treita de um jacobinismo vesgo, que nega -as yantagens da 
cooperação sUenigena, :Unda quatidó "3e demonstrem, com os 
factos majs c·ompletos ·e irrecusaveis. A verdade. infeliz
mente, é que chegamos á situação talvez mai$ éritica e ma!s 
séria da historia. republicana. · 

Estamos nos approximando do momento em que iremos 
elaborar o o~amento para i936. Não sei como a Camara 
dos Deputados enearará a · desastrada- pal'tlha tributaria 
!eita pela Cmisütuição de f6 de _-julho de 1934. · 

O Sa~ ALDt SA.MPAlo - Peço _permjssão _:j)ara discordar 
de V. ~. nesse.-· ponte?·· Não éons!liero desastrada; ao con
trario, aeho muito superior ao estado- em q\ie. os Constituin
tes encontraram ·a -aístribuicãô- de rendas. · -

O SR. PAULO MARTINS - Rogo ao nobre collega que 
me ouça com attenção, porque vou esplsnar o assum})to sob 
todos· os seus aspee_tos . · -· -

São_ da· mens~_em ~residenciiu a.s seguinte5: linhas: 

"Como __ se póde yel'ificar, ~ os encargos que pe
sam sobre ·o Tb~souro -são·. élmrmes;· os recursos dis
tlonive~s :para col:l~H-os se apresentam _bastante limi
tados . 

Cumpre resalt.ar que todo esforco que se fizer 
para economizar será sempre . proveitoso · e· patriotico. 
O trabalho de reconstrucçãi> financeira não depende 
exclusivamente dQ Gove-rno, Este desenvolve a sua 
acção dentro da esphera das suas attribuições, mas 
soffre a natural contingencía dos actos emanados do 
Poder Legislativo, qúe deHmitam essa esphern de 
accão, ·e da maior ou roenol' intensidade dos factores 
negativos <tue resultam das crises e de outros ele
mentos depressivos das aclividades productoras dG 
Paiz. . ~ · · · ~ . . 

ó . orcamen~ aCtual. aceuaa um d.e(icit de mais 
de ~eio rililhão- :de contos~ de--réis, parcella que, ad
dicionada. ao montante das :responsabílidaàes referi
das, -'~reielita soiillila -ccfuSideravel e cuja liquida
ção, evidentemente, ·não -})Óderá processar-se com os 
recur.sós ord-inari_os "da atreeadacâo . 

Neste :particular;: llão -.ha ~om.o fugir a um rigo
roso :::~~ime·: de ·:-paretmonia: nos gastos, dentro das 
propn~ v~~bas votadas, :aet~\tando-se, por outro lado, 
o ·augmentO das rendas. =tfe ·modo- a eliminar aquella 
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differellga. :Todas as providencias: que se impunham 
nesse sentidD já foram tomadas· e: estão sendo curo• 
Pl'idas- .rigorosamente~ · 

O orçamento para :1936, deve pois, constituir 
preoceupação ma.xima e predominante. Na sua ela .. 

· horacão precisa · levar~se em conta as difíiculdades 
·e.otuaes do Thesouro. e os recursos a applicar. 

Frisando esse ponto, não podemos deixar sem re
pa~o a situaeão, por demais séria, que ofterecerq o:l 

· dispoaitivos . constitucionaes, relativamente á discri ... 
minação ctas rendas, f'm virtude dos quaes .f.ributa:
.;:ões vultosas dei:x:aram de ser attribuida.s â Unill.o .. 
A· delicadeza do assumtJto obriga a pedir. para o caso, 
·a· attencão do Po~er Legislativo, certo de czue .nãa ~ .. 
caparão ao seu exame e ponderacão as provtdenc1as 
e. tomar,· em face das ·necessidades inadtaveis. das 
despesas . publicas. " (Mensagem presidencial de 3 di" 
maio de i935, pags. 248-9.) 

Realmente . o assumpto ~ delicado e para elle eu peço 
e attencão do Poder Legislativo. Mas, para examinar a· par.o 
tilha tributaria, .indaguemos, primeiro qual a situação du 
oroamento em curso. · 

Do confronto feito entre a rec~ita arcad.~ e a despesa 
finda re'sulta, para logo, a indicaçao do deticit' de féi3 
522.107: <i87$586. . . . .. 

Esse é 0- defidt eom que o orçamentO :foi votado. 
E' sabido que toda segurança das: leis de meios repou

sa ~ sua boa exeeuoão. Ora, os creditos supplementares e es
~claes são os grándes aggravadores ·· dos' ·nQSsos 'defj.cit-8! 
Vejamos, para method1zar a e:r[)osiç~o, como ' se portou; na 
sua exeoucão, o orçamento para '1.934. · . 
. '· Decretado : esse . orca~~nto _ -~' . ~ -defi.cit de r.éi~ 
2Q$.745:;oi.93000; . p~rque -~ r~ceita orçada . foi de .réhl 
~,()86.~?i:®OJOOO ed\ despesa fU:ada de 2.3~4.976:.01~. 
esses algarismos SA)ffretam modificações. E1 

. que esse ~
manto- dever,ia comprehender ·(I anno·.de i934 e tres .. mezea 
de 1935., conforme prescrevera .o .dec~:eto n .. 23.150, dà fJ) 
de Setembro de :!.933 •. Mas, "para eumpcimento de disposi
ções ·. da· Constituição· ·Federal"~ · segtindo os termos da men.
sagem~ foi' o e:iercieio'·reduúdo de ·tres mezes. . . 
. Ficou',. desse· moctO.. ~ le( ~rcSm.entaril1 de i93~tsss Vi~ 
gendo n_ove. ·m~e)S1 -em. vez :dos .doze, c~o fôrs. decretada:. 

' Esse · faCto é; de. resto; ·inedito ' em ma teria on:arilenta.:. 
ria. As leis de meioS ·prescrevem,' em· si mesmas, sua vigen
cia, sua. d~lração •.. O ~e~uraLs~ria, ,portant.Or que se organi
zasse o orcalllento . relati,v~ , ?,Os . :noy~ meias .. (te Ul35, para; 
deSSfl, IXUJ.neil.'a,. ooincidi~ .. esse- pericd(.l> .. ~9m ·.o . anno ·oi vil, obt4 
deoendt;),. assim, aos .preeeitos constitucionaes •. Fazer, entl"~ 
~to. -um e lei orçam ent;\ria :l)erder .sua duracão ~ cortar-1 b.e, 
e::-ll6J<~pto,, sua,. vigencia.: -':não .se tem lemb:ranc~ de ter oc-o 
corrido semelhante facto na -vida orcamentaria das nações .. 

. E•. classic~ a. de!inicão ~"Stouriri: · 
. . . ···' . ~ 

-:..,o,· orcamento ·'do' Estado , 'é Um. acto contendo a 
'.~pprovacão· Prévia da despesa. e,receita. publicas· para 
um pe-riodo determinado ... 
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: .. · A .determin.ação;. da :vigencia. .. do orçamento: é ·Condição 
essencial •.. porque participa,· substancialmente, ·:da · sua natu
reza. Não é possível interromper a ·vigencia: de. uma· lei or
camentaria, porque o seu termo está nella mesma prescri
pto. Dizemos lei, em .vez . de acto; .. porque, quando votado 
pelo Poder Legislativo, ><o. acto orçameirtario 'se transforma 
em lei", como .ensina· Allix (Scien!:es des · Finances, pag. 21) • 
- · A noss'a propria histol'ia orÇámentaria. offerece exem
l>toá. ·Na mon(il'chia; o anno firia11cieiro. comeéava· a· i de ju
lho· e terminava a ao de junho séguinte. Quando se votou 
a·. coincideneia do anno iJnanceiro ·com o anna. c'ivi!, o orca
m:ento abrangeu U>es· semestres~ Ning'uem · âe ,leri>.brou de an
ourtar. a vigenciá da lei 'oroamentaria, pela. diminuicão do 
2° semestre, para: "acertar" ô ànno. A providencia foi to
mada na lei fu.tura"e nunca na que .'estava· em vi(lpr, Foi 
um erro gr'ave, de'. feebílica e de previsão, porque o exer
Cicio de nove m'ezes· liquidou:-se COpl as verbàs :........: material 
- compromettidas, na mliioria d·os · casos. ·· · · 

· · Reduzida, .portanto, no:. tempo, a : arrecadado da . recei
ta orçada teria de ser menor em valor! o mesmo não se v e· 
rlficando em relacão á despesa porque certas verbas de ma· 
teria!, como ficou dito, foram compromettidas antes do· eu~ 
cerramento do exercicio.. Desse modo, o saldo de réis 
~24, 430:583$500, resultante do comparativo feito entra. a 
receita arrecadada· de L 971. U5 :573i200 e a.' despesa· or.;. 
camentaria de L 746.714:989$700, transformou-se· em· de
(ir:it .de· i28. !64 :722$000 (vide Men&agein •. pag~ 243) • 
. . . Mas esse de{ir:it, por effeito de responsabilidades decor
rentes das oper~ões effectuadas para. ~obrir .o -de. 1933. ele .. 
vou-se a 384.409:24:13000, liquidaqo.'com unia Qperaç~~ de 
300. 000 :000$000 e o restante ... debitado á conta do saldo de 
'creditas disponiveis" >:E' claro que esse saldo, beni como ª 
a!llortizacão e os jurós das operações, passaram a sobrecar
regar os orçamentos futuros, como dividas do seu· p(l3Sivo. 
Se c:abe ao Thesouro amortizar 150'.000 :000$ por anno, como 
declara : a· Mens~etn {pag. 2<i6-) • durante os . aimos de · f935; 
f936, i937 e i938, -para· solucão do 'debito de 650.000:000$. 
ú~ juros desse debito e :ma amorfiiação eonsequente passam a' engrossar os de{icjts . futuros~ . .· . . . . . . 

• . • . • • • • • ·- . 1 

. Nessa ·.ordem de conSideraÇões .é b"ein de ,vêr · que .o .de~ 
/icit do actual orçamentO não ficará. reduzido. á cifra de 
522 mil cl)ntos, ma5 sim accresciqo de; :Pelo merios, !5o rilil 
contos. da amortização· dliquelle debito de 650 ·mil contos; 
do · excesso de despesa ·resultante · do '"reàjustamento" de 
vencimentos, além do que correspÇ~nder .-~~ cr.editos. suppl::!
m_entares e . especiaes; fatabne!lte . filxigido!>. 
- .- Reconheça-se, com tudo, ·a ·. impo3ibilidade · de e"(itar cel.'"" 
tos o~:editos supplementares, quando a prefixacão da desPe"' 
sa -é passivel de· supplemen:taoão, ··como, ·por exemplo,· acon
tece com a verba 'de inactivos, o abono de quotas: por eff'e1~ 
to ·da maior arrecadação 'de renda, e 'te~;: ·e ·os espsciaes, de
eorr.entes ·de circumstancias· imperiosas, ·originadas dá prO• 
pria administraoão. . · ' · .· . · · · . : · · · · 

.. Um orçamentà :sem· Úeditos supplementare!r serilt Uiú 
prodigio, sem precedentes na historia, orcamentaria ", excla
:r;nou _cer.ta vez- '!1m -ministro de. Fazenrla .. da·<~'faru;a. 
, ·:':·Vejamos,; pois~ ·para melhor elucidação.;; !no :quinquennio 

.. ·- ~ - .. -,·- .t.'L.-·:-: -.': : -.~ ~ .... -~ ·.,-.. · :~ .... ..... -.. - .. , 
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de;-: :i930•i9M, :. a somma :· tlo!:; credito~, :addiçlonaes·dsupple-
mentares e especfaes} • · ., · ,_., ·. , . :. · 

' ·,. , I • ., 

Creditas addiciOT1aes 

Despesa rêanzada (1) : 

' '' ' o si·. . BlÃS.· F6RTES -· E' bom consignar que. nesse pe
i'io"do" não haviil . Congréssó .· ·O . Congresso costui:nà ser res-
po~ilizadó' P.O~ l~so'.: :· . . . . :· ·. · ·: · · 

0 SR. PAULO MARTINS - Perfeitamente. 
· .Nesse mesmo· quinquennio, com·· os &iementos•.offerecl

dos pele Contadoria. Cent-ral da. ,Republica, o ba1.an~o eitra-
i>l'~amento assitP. se delinêa : · · 

: •'.:. . . . ~ ·· ' . 

C~:editos addie •. De(icit orcamentario 
.. Despêsa realizada ·.:Ma f (Ir. despesa 

{i)" 

1930: 
···-335~127_:174$~00: ~497.463~33E~Oon-: ~ 

193Í: 

Resultado . geral 
Dé(ic#. 

. &2:.590 :506$100 

17L8U ;380$600 -122. f13 :·565~300: -. 293.95.-\ :94"5;900 
1932: 

·83.i .·5~ ::875~000: ·277.-349 :UG$400 ·_;_ 1.108.87:7 :~9UH00 

67it:f~:i~~~ · · 36 . .io~ :aüf7oo ns.S91 :o9usoo 
. ' .. 1934;, ... , .. . . 

· 34L 623 :113$500~213~518 :39!S500 · 128.104 :122;000 

.. ... , Esse obalanço é a demonstração eloquente' de quanto se 
afastam da- ~orçado:• ·.os .algarismoS" da receita e da- àeape•a. 
da União. E' pol' isso que não basta ·•otat" :um oroa.mento 
eiiUilibrado .. Mísf..él' .se faz. que, .na sua. execução, o ol'(lamento 
se . I!itlntenha d~ntro das· normas l'igido.s "do eQUil'ib'rio, acom
.panhando~se,: ·nos · ·s6US desdobramentos . por ·. duodecimos, a 
ma.-cha ·da .a.e~:pe:a :e 'a.· !!.!'I'ecadaeão ·di!.: ~eceita, numa atten• 
ção contin~, afim de que a pt!imeira não ·ultrapasse os li-
ID.:i~~ da s~gunda. .. .. 

•.::.E: tão importante é .. a·-execuciio orçamentaria que, nos 
paize:S org~mizados, ha: os orgãos necessarios a e.companhar 
essa·· execução~ ·em· .geral' pela . centralização·· dos "'empenhos" • 
Entr.e ·nós, :com sabedoria· e :previdenoia, dispoz o decreto 
n. 23 . f 50; ·de , t~ de .setembro de i9S3; no seu art. i O: . 

. . "'Inciullbe '~~ ' 'sim~coiwniss6e$ .ênvial.', nos . pri
meiros dias .de cada m'ez; á. co~issão dê o?C)niento, 
não . ~ó' l) . re~o. 4é' t.O~as' as .. despe~~s. empenbá4as·, rio 

., .... tnéz anteriol', como .. o preparo da.:rela.çii.o dos _gastos 
provaveis no mez em ours~~ rela!)_llo Qtle, aeceita · ou 

......;..;:,.....,~'"'--"· ' ·"-.. 

· :·; '{i)' ·Inclusive ·~Agentes· Pagadores~ •. : 
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. · r ··tnodi..~ t·pelo;·i!iDistr~··da · Pasta.. sem:·~ 
mente remettida ao da Fazenda; para .a· t~rovidellci~ de 
abertura de creditos mensaes no Banco do Brasil". 

. . , .. ,· . 

E accrescentava. .o art. U: 
.·." ' .. \ . . 

, , .. , ~A, CQmm;ssAo de Orçamento do Mi$terio da 
~1Wa; ~ pos'se do resumo de ·todas ·as · desp~~Pas . am
l>"i.WW.~ . «ia : t~ac;lio dos gastos pl'ovavets ·.durante o 
J#E'l~· :e .•da$ . · Jqf(lrmações telegraphicas men~~ sobre 
"( s~: arrecadadas; examinará mensç,IIJl~nte a 
marcha ·que· vae tendo a execução do ·orçamento, de 
:modo _q~ 1}.0814 o Min.i&t:'o da Fa;~eda •. Da kfiPQthese 
)te esj1eç~9titia ·~. "'àeficit"; .. ~pi~a . fi. 'f~O, CQ~, 0 
P'Nimovéf" rettricci!o ·u de&pes~a ot,e · mesmo .fU.!D.~ 
&ão de cerlos serviços, embora · autorki:doi em·~. · 

. . POr aQ~ sa·vb q~~.6 ~~~~al: ~ -~~~·-~--:pha-
se··.ds · ~cuoão oroamentaria ;:·razão. ·pQa .~::se · ®wtia ~ 
mar o Ministro da Faz6nda de J>OO;et-es.- ~e~icnaes, · i!!d~ 
sive para suspender servleo!, embora autorizados em lei. 

··o ·sR~ ·l!'MNCÍscG ~~:.;.;..:· na :aedarq~jC;_~ ~~~a~ or
ganizac!o;· cabe ao Presideri.té da R.epnblica:··aeonselhar' o Mi
nistro da Fazenda a tomar essas providencias. Assim, essa 
hypothese está perfeitamente enquadrada na Co~~i~ção. 

O·SR. P..AULO MAaTfNS·.....,. Pergunta.~ ao:nobre .ealle
ga se o regime a.ctual é de pureza. de presidencialis~q ~ 
·'·' ' :0 SR.:. FuNCISC:o- PBBEtaAI·:..,....; :Não: é, mas· pennitte.· taes 

providencias. 
· .... :.0 SR~·:i!AULO ~ '_.. Uma Con.s.t:itWÇâo: ~- nlall
da chamar ao Parlamento os Mi!listros, para presta~ de 

· contas, .. pe.t"deu. . positivam,ente., esse carac\er~-. H(lje~: · hà-um 
presi<Jencialismo mino.":'> · · · · · · ·.· ·. · >· · · · · · · ·· .. . .. ;· . ·, .. 

.-... O. S,R, • .-. ~cisco Pli;MlM ~ F. ,:wna cQneessão .l;fà(ia . ..ao 
Parta.Itl'entó; ·mas o Presid~iite: ·dá. · flepu61ica ~ ~ ~·' · · ·. · · · · · 
,, .-,Q;,SJJ. llAaat'e:Ç.o\SSAX; ' ....-.·:0 :-nal:we or:idG~:>:aci:mSelhlL uma 
d~:tinamieira, Qll a coe.cen.ttação ''flas: :miios 'da.--Mini&. 
tra·da,l'azenda?-: :'i· :: _,. ; '-, · ·.:., • ·, .. ; ·:·.··--= • t· :·,_. . : ~ ... 

·._:· ... ·o ''sn: .. : P.A~~e: · -~ _:.:'.: ·. :A~~_êliiq~ -~ _:.~~~~tlit.!if; 
"· · .. :O. ,s.t-~ litas · F.QRm ~ ~-:seifut. ii~c~ ~s~IOOel;' antés-.'~ 
indelnissihihdade·. do! Min~o,. . PQi5· d01 :cQn~io :o Presidenbe 
da R~publioa .o:-paria fÓJ!a~, .· ... ,. . ; , --:, .:- ,., .. . •. , . .,:· .. : 

· O SR. FRANçA FILHO - O Deputado · IféD.i.iqne :· . .f)odS:2 
worth : ~l'l'.SeiltQU;. :~ .Jüggestão :Jna Gommissão de. Flne.D.
CJa&.! :a• _quat;. depois·: de- ueei ~;;fai, ~eu1S:ormaüà : mno·proie.Cúli 
D~a' se· WKel'.m±na~: ~ ·; :-t:OOo ;~t>~ita -~p'(de.!Pfm.tar· · · f~S&e 
pem.d1l: por :;iD;termedi:iwdá:Mini&teriO. , da.· E!~_;que . indi ... 
caris: .a: fon1e d9f'.receita: :.pate~ a ·,despesa -respectiva• • . _. :_ .• . .. 
· . ... o Sn., ~lt .. ~WQ.~ A nossa Cons~tm~ic. não é con
fioa.tia .. :ao· pqjltó ~ 4'e. :vt~~~ 'dQ,. orijao~ ' de' vez" .·.rrne . e~tabe. ·. }ece a 
ré· -óh$.@l:~ictad~~®:···_JJt411. tto·:<ô. Mini~- '-~ ~ Fà&eii® póde tio~J.ttt# Wl~ ~ws$.' ~t~:p:t~ll!lbil,ra~d:e/~e!».' 'q~e. 1Ss:Q.. ;venha a 
r~p--r ~~J4P.~~~Ç,_Q,;> ;,--·"":;. ;_: : ·-·::,.--· ;·.~·., ; · :_··_· ·._ :;:_~>:--~:.; -

O SR. PAuLO MARTINS - Não é mais possiv~ na-.:ver .. 
dade, no conce~to modemo :do~Estado•r»Brtilhar.- :en~re: os go-
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wrnantest o quinhão da responsanilidaâ~ por actos· ·de iodos. 
E' indispensavel quede >(lefina. com' precisão· a· ·quem::eabe 'a:à 
directivas da vida financeira de um pa:iz:.> O ministro · das 
finanças é o centro em torno do- qual gravitam os outros W
tulares. (Mu.ito bem·.) Urge, pois, que se aperfeicoe · o res
ponsavel pelas despesas publicas; cabendo-lhe a autoridade 
decorrente· para desautorizar os. gastos que os rem1rsos da 
nação não ·comportem~, Sem essa especie de ."dicta:dura fio
na.nceira.", não é facil dirigir um paiz :onde, em vez de ordem 
financeira, ha. pluralidade · · de· "ordenadores. de despesa" 
('m!:tito ·bem), numa desharmonia evidente, pm'que eada um 
se .. julga senhor dos dinheiros publicos; com os quaes, sem 
indagar. das ·corrvenieneias, ,nem das opportunidades, ·se pre
param obras nem sempre· necessarias, mas com certeza -dis
pendiOsiJ.s e sem maior proveito para a conectividade. (Mui
to bem.) Por isso mesmo, nas tnãos do minístro da Fazenda 
se deveriam concentrar as despesas publicas. · · 

Pela relação dos creditas addicíonaes, se verifica que s6 
em :l93i, o:setLvalor não foi além de: ~72 .. 000:000$000.:.Mas, 
em 1934, os creditas addieionaes a.ttingiram a 34!.623 ~HS$500. 

O Say BIAs. FoaTE:s - Registre:-se: não li."avia Congresso. 
. : 1 . . , . • : • • : . - I . • • ' ~ 

. O SR. PAULO MARTINS - E' facil, pois, de compre
hender que sómente· depois. de transconido o exerci cio é pos ... 
sivel saber o seu montante. Mas impossível será evitar a 
aggravacão das d~spesas· QUe se custeiam pela' supplementa
cão de creditas. Logo, os cerditos virãa inevitavelmente. 

O SJt. DANIEL riE ·CARVALHO - Não foi nesse anno &e 
1934 qne se fez a eleiÇão do Sr. Getulio Val'gas? 

o SR. PAULO MARTINS .:...... A respost~ está. dada. E' 
facto notaria que foi nesse anno que se deu a eleição do Sr. 
Getulio Vargas . 

. () Sa. S~;im!No. MAruZ -:V. Ex. está fazendo verdadei
ra eondemnacão dos .Constitu,intes_ . 

O ·SR~ PAUÚl'MAR'I'INS- Neste particular,- sim, com 
absoluto desassombro· e minha inteira responsabilidade-; 

o.S&: .AU;E s.àMPAio ~v. :Ex. tem.ess·~. ~i~,..Ínas náo 
é inteir~e~ . verídico o :ce?>tiltado.. a que chega... . 

· O SR. PAULO MARTINS.__ .Já. pedi 1t0 nobre eollege; 
que rec()nhei;ê ser grande estudioso· da mataria; me pennit~ 
explanar todos os aspectos do problema,' Jlar3 'depois ' S. Ex. 
fazer a critica... An.f.es. .. :aão .... parque, . . no correr do meu 
discurso; vou !eri~ .Qs .. div~rsos; ponú;ls~ _, . 

' . -0· SR.:.. :AI.DE SA:MP.uo ......_ ·Ou~= .apenas fa!ier· a defesa: aos. 
Constituintes q11e,· estão se:ldn .atacados por' V~ Ex::.~ · para. 
dizer- .que, .de• facto, da:·trlbu!la,· foi o·.assumpt.o disentido, ,:fi-. 
c2ndo previsto qúe com a arrecadaoãcr da :receita n~o ficaria. 
desfalcaria a tJ'nião., r; ·-- ~ · ·: ., .... ___ ::.-:": . ''.=.!:: · :·: .. 

. o. SR. PAULO· MAR.TIN·S -+.--tl.'"iti~eb llela:. imikfetlsa. 
essa partilha com o mesmo desembara~ ,_.oom :q;us , falp
aqui,. prestando. _aliás~ serviQt> á .Uniiks iLa.os .. ,.EstadQs. E 
v. Ex. vae. v..er::dentro em ]~op.co ®e~tenl;~·-so meu lado ~ 
mai-ores notabilidades do Brasil nesta/mataria. · 

õ -Sa . .TóÃo .. ~m,~· ~ v.::.iX; t:i.:·;~ .~fi?~~~~.i$de. ... · 
. , ,,,ô' ~.~E;,~Aio . .;.....·.~··ai ·opilri'iiô iíó, .n~ . 
coUega, eom o qleu apoio~ . :. .. .. :::: . , , · > 

C. D. -VOLUME lV- 1935. :18 
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. : .. 0 SR. PAULO; ~TINS - Agradeço· a , generooidade 

dos nobres. coHegas.;- Recapitulemos,/ em linhas geraes. as 
probabilidades com que o exercício · · vigente se · encerrará. 
Admittido que o defic(t de 522 mil contos sà- mantenha, como 
resultante das opera~;ões de 1'eceita e despesa. do orçamento 
actua.l; que a despesa, no 20. semes!.re .. do anno financeiro de 
i935, decorrente do .. reaJustamento", não exceda. 100 mil 
contos de réis: que os creditos addieionaes tambem se. .ex• 
pressem em quantia· igual; e que ao · Banco do Brasil não se 
tenha que pagar senão a promissoria de 150 mil contos, re
ferida. na mensagem preeidencial, -·tudo isso com o· maior 
optimismo possivel, pela evidente defficiencia das prefixa
ções indicadas, . ...,.. o deficit, ao encerrar-se o exercicio "Vi
ge?J.te. será superior a 800 mil contos de réis I 

Cump;rida. que seja a partil;tla · tributaria feita pela 
Corutituicão Federal, essa situação se aggravará cada vez 
mais. · · · · · 

.. Será. pois, l!om uma .~dtuaoão de tal .natureza que se 
terá de votar o orçamento para 1936. delle retirando receita 
que orca por 200.000;000$000. Logo, sem. phantasias escu
sadas, o· o~amento de 1936. ·salvo orientação differente, 
terá 'de aecusar-, desde logo um deticit superior a um milhão 
de contos, ou seja mais da metade da receita provaveL/ · 

' . 
Depois disso parece que poderia vir o diluvior 
E'. pois, da maior gravidade a situàção orcamentaria 

para 1936, razão. por que appeuo· para o patriotismo dos 
meníbr06 do Poder Legislativo, afim de que dêem ouvido ás 
considerações QUe passo a fazer. 

· ·A partilha tributaria feita pela Constituição • · Federal 
de i6 de julho de f934. desnudou a União de proventos e 
onerou-a de. novas responsabilidades. Augnientou desoesas e 
retirou receitas .. E. para tanto, . não . empregou.. methodos 
eiassicos~ nem · razõe.s praticas, :porque, empiricaménte. \)ar
tilhou os· tributos· csem atterider ~o criterio · eeonomico do 
respectivo a.pparelho ·'fiscal. Resultado: ·desarticulou · syste
mas de impostos. prejudicando s;s- ·rendas federaes e, para 
maior confusão.· offereceu aoo Estados, nessa partilha apres
sada, verdadeiros . presentes de •gregos~ 

· Ta! · cori1o·, ·na. Constituição de · -i89f ·.:........: monumento de 
saber 'Prilitico - os corisü!uintes de' 1934 ·investiram contra 
a :Tníão,: ai:v.da pelos 1-esentimentos do poder central _; que a 
extincta ·.mona:rchia não conseguira ·apagar. E ·como . em 
i89i- a· União não teve quem a. defendes~e na furia partilha-
dóra· de:·que se. imbuiram 001 nobres constituintes de; f934, 

O SR. BIAs FoRTES ...,... Do mesmo mar nos queh::amos 
nos :municipios, cujas. ·rendas são absor"Vídas .. pelo . ·Estado. 
E' :·a mesma co usa.:. . · , · . . . 

:: •• ·: o · s~::;rEIXE~ . LE~ ;..,.:_ Pel~ CÓ~ituieão âe 9f. a 
União 'f <li rilais. bem l1.QU.inhoada .®e os munici-pios. _ · 

·. o SR .. . P.A.uio'·MAB.ms.~ Vem 'a .'proposito cita~· aQ 

adniiravéís' palã.vras ·de Aiforuo· ·Penna' ·Junior. :quando re
latàva:. ·erit i925;o:a lei :da receita, afinaL· t~rorogada. · pela 
obstrucção que no · Seria~ o eu tão s~ ·fez.- · · . , .. , ·. 

:-· ~ 
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Na inlroduceão ·do seu parecer; o · eminente oarlamen
tar filiou a lastimavel depressão financeira aos ·seguintes 
factores : 

1.0 a inadequada e de!ficiente distribuição constitucio
ual das · rendas; · 

2.0 o modo errado, .senão pernicioso. 'POr que teem sido 
exploradas aquellas com que a União foi dotada; 

s.o a. defeituosa. e precaria arrecadação das mesmas; 
4.0 os proprios remedios errados com que temos acudi

do aos cffeitos dessas causas; 
5.0 a inconõCiencia com que, at>ezar dell~s. temos alar

gado os gastos publicas. 

Assim disserta, em seguida, sobre a distribuJção das 
rendas: 

"Está ganhando assignalado terreno, senão no 
campo da política, no da doutrina, a opinião de que 
a União, no tocante á dotacão de rendas, .. não teve, 
realmente, curador" no seio da Const ituinte. Vindos 
das estreitezas fi.scaes do provincialismo imperial, 
cujos clamores enchem a hist.oria politiea da · Monar
chia, os Estados, pelos seus. representantes elabora
ram a Constituição em franco eSl)irito de reacção ás 
demasias do centro e aquinhoaram....se como leões, em 
detrimento da Nação. 

Como toda reacção, essa tendencia particularista
ultrapassou o alvo e deixou, realmente, a União sem 
o vigor f inanceiro indispensavel ã sua actuacão so
bre a economia e a civilizacio do Bresil. 

Os i.mpostos sobre a importação de procede!l.cia 
estrangeira, - a unica taxação exclusiva apreciavel 
que a Con5tituicão lhe defere, - não offerecem uma 
base segura, estavel e conveniente á coristrucção de 
suas finanças. · 

Não nos · referimos á naturez:. indirecta de taes 
jmpostos, pois estamos -longe de pensar que o tm
posto indirecto seja, entre nós, pa.ssivel de tantas 
censuras como em paizes de outra estructura social 
e outro meio physico. 

Entendemos, ao contrario, que encerra, ainda 
·hoje, muita verdade . a opini&o externad::s., em i843, 
p~lo ·visconde cie Abrantes. . 

"E' para mim evidente, escrevia elle no relato
rio da Fazenda, que em um paiz tão vasto, onde a 
população se . acha disseminada. onde fallec P.m os re
cursos fiséaes · que sobram em outras nacões .. não é 
facil arrecadar impostos de lançamento, .ou taxas 
directas, sem grande vexame c despesa, que em 

. regra não . compensa. o producto. recolllicJo aos cofres 
· publicas.". . . , . . . . .. 

· No r elatorio. de 1869, · o grande. Itaborab:r tam
. bem·. preconisa .· os dir.eit.os de importação, "pelas 
obvias vanta·genl"; das imposições . 1ndirectas 'em pai:l.:es 
de população . tão ,disper$a · como · .o . nosso," 

Não ha, poré~ negar que.· fundando· precipua
mente nos impostos da importação a vida orea
mentaria nacional; .• a ·Constituição creou visivel anta-
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gp~o . entre os interesses financeiros. e os econo-
micoo do Paiz,: ·. : - . . · 

Se a lJnião attender inteiramente ao aspecto · fis
cal do problema, ou, !lO indispensa:vj;jl incremento de 
su:ls rendas aduaneiras, terá de facilitar e .augme~ 
tar a importação estrangeira. - fonte primordial da 
sua reeeita. · · 

Esse re~~e ~. porém, incompati'vel co'm a Óri
entacão· economiCa de um paiz novo e cheio de pos
sibilidades como o Brasil. 

Nosso interease consiste, evidentemente, em que 
o producto annual da fortuna .. e.: do . trabalho · nacio.,. 
naes se incorpore normalmente . é :no.ssa riqueza, in~ 
crementando a agricultura e as industrias, em vez 
de se empregar no consumo superfluo e- de luxo. 

As ta:x:~s de alfandega constitue, por toda' a 
parti'!, acima dé: tu.do, uma arma de pr.opulsão e fe
fPsa da produccão. Com eilas. se e.3timula o ingresso, 

· no Paíz. de mercado.t'ias essenciaes ao seu. apparelha
mento economico; se propicia o- surto de. industrias 
v.inculadas ás . condições . natur.aes do. Paiz; se asse
gurn. :no e-;;tr.angeiro. , uma reciprocidade de- trata
mento . para as exporta~s nacionaes; se obtêm, até 
ee.rto ponto, a permanencia, dentro .das fronteiras, dos 
fFuctos do tr.abalho e do capital empregados no 
Paiz. 

Tudo isso, porém. exigindo sacrificios ou pri
vações de ordem fiscal, só é po&.3ivel onde o imposto 
sobre a importação figure como fonte secundaria da 
Receita, e não o'nde a Constituição' - como é o caso 
no T'lrasil, ~ o tenha designado como· a renda prin
efp&.! entre as de exclusiva competencia da· Nação. 

. . Aceresce que nEmiin~~a . lribu'taciio • reflecte mais 
vivamente do que esta, as ·~rises_ internas e .. interna
ciona&.S, sendo que, em caso de. guer~;a (aquelle, exa
ctamente, em que _ p. paiz mais i)recisa çte. recut'Sosl , 
pode ella reduzir-se, praticamente, a , nada. A expe
ríencia rece_nte da grande guerr~ demonstrou. doloro
samente, essa verdade." 

E ó parecer, estudando todos os aspectos da questão tri
butaria, aponta causas e efteitos, erros e ineonsequencias 
d'o nosso defeituoso systerrta &ributari~. 

Áo terminar) suas a:PréciaQÕes sobre o impo.sto de im
portação, diz o . not:a~el pareéet ;_ 

'"-Dm momento;. com() este; da mais5 :extrema gra:
vidade financeira para a União, quando a maioria 
dos- Estados tem folgâdas finaticas, dev~ abrir cami
nh&. :a· essn idéa . e insere'Y'er ent.re a roateria princi
pali.,;slma de· uma reforma oonst1tucional a remode
lação· tributaria em bases· .-ma.i$ conse:ntaneas á feli
c:iflade e. · ao progresso de Btasit. 

·. . . 
:E· este o rememo dooisí:vo e- que urge. appliéal'." 
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A proposito da necessidade de manterem os Estados as 
mais estreitas relações, para conseguir . a .mel)lor ·harmonia. 
em materia de tributação, o pareeer referido d~: 

"Promettendo, er;o sua plataforma .de candidato, 
trabalhar por todos os meios, pela intensificacão da 
vida de relação entre os Estados, - fundamento dâ 
união e integridade da Republica, - o eminente · Se

- ~hol- Arthur Bernardes lembrava que 

"os chefes dos Estados deveriam manter mais es
treitas relações e promover, até, coilfereneilis pe-
riodicas na Capital · da Republic~" · ·· 

"Não conheço dever mais alto - dizia a pro
posito, o illustre brasileiro - do que cooperar na 
construcção de um Brasil cada vez mais foJ;>te, 
mais unido, fraternalmente, nas diversas unida-
des ·autonomas que o constituém." · · 

Sendo as tributações cumulativas o maior dissol
vente da federação, "pelas lutas de extermínio que a~ 
receitas geraes e locaes sustentam entrá si". seria do 
mais · alto alcance, como expressão de fraternidade 
brasileira, que a primeira · conférencia dos gover
nadores, convocada pelo Sr. · Presidente da Republi
ca e a que estivesse presente · o gõverno federal, se 
destinasse a uma delimitação convencional do campo 
tríbuterio, até que se faca, pela reforma constitucio
nal, a deHmitacão definitiva." 

Essa reforma, tão reclamada, se fez, precisamente, com 
a aggravacão dos males já. r econhecidos e apontados . . . . . . . 

Vejamos: 

Em face do disposto no artigo 6° da Constituição Fe
deral, a _União perde os seguintes impostos: 

. a) de_. consumo, sobre a gazolina; 
b) de renda:, sobre irilmoveis ; 
c) . ~e vepdas mercantis. 
E, ~ind'a. x)or effeito de interpretação do texto co.ostitu

cional, . o imposto qe transporte e a t~ de viação. 

Examinemos,· no orçamento actual, qual a previsão feita 
par a esses impostos: · · · 
:, . : . . .· · ·: - . . . 
Gazolina . . . ~- ..... .. .... _ .. .. .. .... . 
Vendas mercantis. . . ..... ... _ .. .. . . .. . 
Imposto de transporte .. · •..... .... ... ~ 
Taxa de viação. . ....... . ~ ..... ~ ... .... • 

!3.000:000$000 
$.~). OOQ :OQ0$000 
20 .000:000$000 
20.oQo:ooqsQoo 

f33 .000 :000$000 
Imposto cedular sObre immoveis ( eSti- ; t · · 

: mado}. • . • • .. .. · ...... .. ; ..••. :. · : 40, 0()!> ;000$000 

fZ3 . QPO. :0~0$000 
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0 SR.' D!N.fZ JuNIOR - Plena· idade média. 
O SR •. PAULO MARTINS __:Sendo certo que as previ-" 

sões foram attingidas e até Ultrapassadas. como nô imposto 
de vendas mercantis; que produz, com ~eguranca réis 
1.00. 000 !0000$000, póde...:se · concluir que a 'Cniã'"' irâ ficar 
privac:la de. impostos que moritam a 200.000 :000$1:){)0, appro
:ximadamente. 

A estimativa para o imposto cedular sobre imn:ioveis é 
consequente da impossibilidade absoluta ~e se conhecer sua 
exactídão, em face da previsão se fazer em _globo. Sería im
poss1vel, antes da arrecadação de um anno, positivar qual a 
parcena oriunda dessa reduc:;ão. 

Entremos, agora, no exame de cada um dos impostos que 
deverão ser excluídos da pauta orçamentaria. 

Imposto de consumo _sobre a gazolina-Figura sob nu
mero 41, II, do artigo 1° da vigente lei orçamentaria. Pag~:. 
50 réis, peso liquido, por kilogrammo ou fra.cção, cobrando
se, por verba, nas alfai;l.degas, por occa::;ião do respectivo des-
pacho de importação. · . 

E' pois, uma cedula do imposto de consumo, attribuido 
á União pela Constituição Federal, que se retira do orça
mento. Por que destacar desse campo . impositivo uma sim
ples cedula, tão facilmente cobravel? Não ha razão Iogiea, 
nem razão economica., que autorize essa separação. 

Não ba razão logica, porque não seria po~sivei compre
heuder a separação de uma cedula tributaria, destacando-a 
de um systema de tributação já apparelhado para sua facil 
arrecadação. · · 

O Sa.. TEIXEIRA LKITE- De perfeito a.ccordo com V. Ex., 
neste ponto. 

O SR.. PAULO MARTINS - Não ba razão economica, 
porque a arrecadação do imposto sobre a gazolina se faz, con
juntamente, com a do imposto aduaneirO ou de importação; 

O SR. ALDB SAMPAio - O aspecto de ordem. economieo, 
mais que fiscal, teria servido de fundamento •. na A.ssembléa 
Nacional Constituinte, a e~te imposto, que partiu da lem
brança do nobre Deputado, Sr. Cincinato Braga. Entendia 
S. E:x:. que o imposto sobre· combusti'veis de vehiculos de
veria ser inteiramente a.pplicado aos tràbalbos das estrada9 
de rodagem, cabendo, portanto, aos Estados e não ao Gover-
no ·Federal. · · · 

O Sa. CINCINATO BRAGA - O objectivo eaonomico era 
construir- estradas que co~municassei!J. o~ Estados .do Brasil. 

O Sa~_ .ALDE SAMPAIO - Peco desculpa, a V. Ex., ao no-:
bre Deputado; Sr. Cincinata Braga. Não percebi que S. h 
estava presente, dahi ter tomadõ o alvitre de apartear o · 
orador. 

O Sa. CINCIN/>TO, BRAGA -;- Nada ha que desculpar. 

O SR~ -.PAULO MARTINS - Sabido o :peso da ·quanti
dade importada,- tem-se, a um tempo, os algarismos que ser
vem' ás duas incidencias: a do imposto de consumo e a do 
imposto de importação ou direitos aduaneiros. 
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Seria o mesmo que retirar, da pauta aüuaneirs, os a1"
tigos -de seda qut~· pas-Sariam a pagar impostos ·aUandegarios 
aos Estados; ·ou, inver;,:amente, attribuir á União o imposto 
de exportação sobre o· café • · 

Logo, em bôa razão, não se deu a União um systema de 
impostos, mas parte desse systema. E' uma desarticulação 
evidente. 

Vejamos, agora, se aos Estados convém, econonlicamen
te, cobrar dito imposto. Parece que não, porque teriam de 
organizar um apparelh'O fiscalizador para essa eobrança • 
Ora, os impostos são economicos ou anti-economicos, seguncto 
o custo de sua pereep~Jão; ou, mais claro: se para arrecadar 
carto tributo despende-se pouco, esse imposU:l· convé:in á col
lectividade, pela parcimonia dos gastos com a sua arrecada
ção. Mas se, ao contrario, elle é oneroso no seu apparelba
mento :fiscal, claro que .não convém. 

E não convém porque o poder publico arrecada impoo;;. 
tos para custear os serviços· publicas, em geral, carecendo 
despender o mínimo possível com o seu apparelbo arrecad3-
dor. Mas o ponto relevante do caso é o da falta de equidade 
fiscal que poderá resnltar do imposto que, sobre a gazolina, 
os Estados farão incidir, desigualmente. O impo:;to de con
sumo - tributo federal - incide uniformemente nas re~
pectivas mercadorias taxadas, em todo o paiz. Assim é que 
o kilogrammo de gazolina paga 50 réis de imposto de coil
sumo, em qualquer· ponto de entrada no territorio nacional, 
tal como qualquer outra mercadoria tributada pagará a taxa 
·que Ibe corresponder, na pauta da tributacão de consumo, 
Esse imposto não será, certamente, tributado, nem pela mes
ma f6rma, nem pelo mesmo valor contribuitivo. Segue-se 
que, sendo a gazolina um elemento de progresso indispensa
vel nos autos e caminhões que cruzam o terrítorio brasileí!·o 
em todas as direccões, a desigualdade de tributar:ão irá in
fluir mesmo na menor ou maior approximacão dos Estad.ls 
e suas municipalidades, conforme a tributação seja benign:l 
01.f. exaggerada. 

~ \ . . . 

· , O Sa: JoÃo. CI.BOPHAS - Permitte o nobre orador um 
aparte. Em. Pernambueo, até pouco tempo a tributação so
bre a ·gazolina era maior do que a eobrada na Parahyba. Em 
consequencia, houve grande entrada de gazoEna ela Parahyba 
para Pernambuco. ·. · 

. osa .. .PA"ÇLO ·MARTINS ~ }..grat;lecido. pelo aparte: 
.. -Será. mesmo um.. elemento perturbador do livre transito 

no territO:rio na{}ional, o .que a actual Constituição assegura 
de .modo áxpresso. Não .parec.e; pois, tenha havido uma ra~ 
zão seria e, sohretuiio, logi~a. para de um gystema de trib'!.1-
tação · retirar uma ced'lilli a ·attribuir eompetencia aos Es
tados p-ilra arrecarlal-a. 

o SR. · PRESIDENTE:...:..::.. Advirto ao nobre orado~ · de que 
dispõe. de ape'naá tré's· minutos • . ' . . . ' . ' ' . .. ·... •·. 

O SR. PAULO.-~itTINS- Pediria a V. Z:X.·; Sr. Pre
sidente, neste easo, -m~ mscrevesse para explicação pessos.l 
afim de que eu possa concluil' o meu discurso . 

. · o &.. PP.ESIDENTFf ~:0'. nobre De:pt:tado será àttendido.., 
·····o SR. :PAU:Lo·MiRTiN"s ~·ASradecido~:v. ··~.- (Muito 

be171.;. mui~ o bem. , Palmas~)· ' : · ' 
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Durante o discurso do Sr. ·Paulo Martins, o 
Sr. Arruda Garoara, i 0 Yice-Pr~sídente, •deixa a 
eadeil'a da· presideneia, que·. é oooupada pelo Se
nhor Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente~ 

. . ' 
8 

o Sr. Presidente -Tenho sobre a mesa, e vou irubme~-
ter.a v~s.·o seguinte , · 

REQUERIMENTO 

Exmo ~ Sr. Pnsidente da: Camara dos Deputados, 
I ' 

Requeremos a V. Ex. se digne consultar a. casa -sobre se 
consente que, em homenagem• ao· grande brasileiro que foi 
Miguel Couto,. seja inserido, na Acta ·da Sessão de hoje, pri
meiro anníversario do •seu fallecimento. um voto de profundo 
pesar.. · · 

.Sala das ~essões, 5 de Junho de 1935. - Carlota Pereira 
de Queiroz. ·-'-. Jayro Fra.neo. ·- Barros PentxJa.do. - Marti
riho Prado: :._Aureliano· Leite • ....:.. ·sampaio Correia. -Ar~ 
'thuT Neiva. -11.ame1'o Pires."- L~vi Carneiro . ...,... Acurcio 
Torres.'- Carlos Morae3 Andrade. -Moraes Paiva. 

• .1. ·, 

A Sra. Carlota de Queiroz (Pela OTdem) -· Sr. Presi
dente; . o· requerimento que ncabo de enviar á Mesa dispen
saria qual(J1le:r justificacão. " Falando ·neste momento, quero 
apenas 'juntar uma palavr3 de .<;audade a todas. as manifes
tações que estão sendo feitas no dia de hoje á memoria de 
Miguel Couto~ ; 
· · • Faz. um anno QUe, do alto desta tribuna e dominada pela 

mais· intensa eJOOção, eu· trouxe a·o colihecímento desta Casa 
a scena dolorosa,· que campuilgiu a Nação Brasileira e ·na 
qual. me eoube· nma parte maior; pela· eircunistancia em que 
me vira de- lhe servir de testemunha: o fallecimento ·repen;.. 
~ino .de. nosso companheiro de tral>albos P.arlamentares, · na 
quelle. mo:inento, .. do· insi.gne .. hrasileiro; · Proff!SSO'r Miguel 
Couto. ·_, . .. . . . 1. . . · . 

.. . . Hoje, um rumO. deéorrido, não é menos sentida a bome
nagein que presta o Brasil inteiro á sua memo:cia impere
civel. A's demonstrações que a PO,Pulacão desta cidade, re
presentada··por etementos· ·cte todas ··.as classes sociaes, lni
ci<m ·-péla- manhã, 'OOMpareeendo ás· missas em sua intencão 
eel~bradas, indo· em · romal'ia de]2ositar ' flores sobre · sua se-
pultul'a; juntam-se as Cúmmemorações da·imprensa, da Aca
demia ·de ·Letras. da• etasse·· medica brasileira de que elte 
fui par mnitos·.<\llilos o patr{)no. · ,.. · : ·· · · 

Medico, professor, scientista, homem de letratS, seu 
nom.e seronre se destacou. Com seu, saber.. elle dilatou á 
grandeza: ·da ·patria, porque a·._.ele.vóu :qo. eo~ceitQ àfu:! outras 
nações. Incorporada numa· comitiva. medica, ass~sti, . ·em 
Bueno !i Aires .é' Monteltidéo, áS- 'éerernoniss i eom que ci Go
verno do U.rugua:v e· a classe mediea argentina re-vereneiaratn 
sua figura excelsa~ · '· ~ : ,,.,. •; .:: ~·. · .:: .. ·,:; · ,: ' 

• De . Mirrnel. Couto _podemos <!~~r avena.s que fC?i de~a
siadô ·grand~ ·pa'ra>uma: -só· ·época e para ·urn só· pau. "V1vo, 
o· .:!él! nome ultral)agsou tl'onteiras ·e ser": irradiou par' todos 
os centros scientificos. Morto, vive·.:na. nossa. · ·lembrança,·· e 
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continuará a viver sempre, nas : obras ·que ·deixou;· porque 
era daquelles qu~· no· dizer do I>oeta, "se vão da lei .da inbrte 
libertando". 
· ·_No ultimo periodo de sua vida, a forca mysteriosa do 
~estmo chamo~-o ainda para·:o scenarió pcllitieo. E foi aqui, 
JUnto desta 'mlcrophone, na Assembléa Constituinte de f93i, 
que a sua voz, habituada ao ambiente das salas ·de aulas e 
dos· salões de conf-erencias, ampliou-se, poz-se ao . alcance da 
Nação ·inteira, para deixar ainda mais profundamente gra
vado o seu grande amor ao Brasil e á sua gente.- · · 

Sua vida publica : foi ·a ·coroação · de· uma obra patrio
tica. A Nacão Brasileira tem presente e bem viva a actua~ 
cão· d·e Miguel Couto nos . grandes problemas naeionaês. Os 
seus discursos parlamentares foram o complemento· das sa
bias lições que sempre prégou d& cathedra. O saneamento 
raral, a alphabetiz;ação, o problema inimigratoric; foram as 
suas preoooupacões de estadistas. · 

Dir-se-ia que, tomando assento na Assembléa Nacional 
Constituinte, elle era chamado para fazer seu testamento, 
para deixar como legado ·á Nação, para transformar em pa

. trimonio nacional - aquelle cabedal precioso que era o seu 
patrimonio sci-eJttifico. ~. aqui presente, cumpriu magnifi
camente o seu dever, porque, apenas desapparecido, era elle 
que se tornava .credor . da Nacão Bra~ileira. (Muito bem.) 
. · E é'por isso,- Sr.· Presidente, que, agora, que só nos ·r esta 

venerar a sua memoria, cabe'-nos, como legítimos represen
tantes da Paiz, . o dever de aqui· deixar gravado, indelevel~ 
mente, o cult-o da Patria a .um filho querido. . · 

Bemdita seja ·sempre, nesta Casa, a. memoria de Miguel 
Couto! (Palmas. A oradora ·é vivamente cump~:nentada.) 

Durante o discurso da Sra. Carlota de Quei 
roz o Sr. Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente, deixa 
a cadeh:a da presid~ncia, que é occupada pelo se
nhor Arruda Cama.ra. 10 Vic-e-Presidente .. 

' .. ' ' • .. •.· ... 
O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requert-

mento. <.: .. -~ · · 
I·, 

1,, '. 

Em s~guida, é approvado o requerimento da 
Sra. Carlota da Queiroz e outros . 

9 

O SI"~ Presidente - :Tenho sobre a mesa, e vou submet-
ter ·a votos· ·o seguinte . · · 

· · 'REQOl!:RlMENTO · 
.; . ' . . ,"' .. 

· · Sr. Presil~~nw • 
. , . Re~eremos seja nomeada um" ·comm~são de 26 m~m

bros, segundo as ·bancadas de toõas as umdades federativas 
e · da · representação ·profissio'rial; ·paTa; ·em ·nome' da Camara 
dos ·Deputad(ls, : receber o -Sr..- ·Presidente · da· -~epublica, por 
oceasiã()· do· :fegresso de sua--viagem ·ás Repubhcas ' da A'l'gen
tilia -e ·do' Urnguay~ : · · · ·' · · · ·· · :· ·.' · ' · · ,·. -
::_:· s~Ia· das ·sessÕes . . ·6 cte Jun~o de)93s; ,..-:- 'J.qoã c~~o~ 

. Macliado. -Raul Bittemou.rt~· - Demeti'io Mercw Xather~ 
Edmu.Mo. Ba7'1*etc{Pifit(f; . ·. · · '· · · · · · · 
--.. ~·:' · · • .. Ap~;o~d~ .. '· .·· · . . . . 
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. . •.. o sr., Presi!if'lnt&-~:~Em obediencia ao ·voto da Caroára, 
JÍ(imeio. ·para eopstit:uir a · cq~issão os Srs~: 

.. Raul . Fernandes,· Ribeiro .Junior,. Agostinho ~ Monteiro, 
Godofredó Yianna, Peiiro ·Firm9za, Martins · Veras, Agenor 
Monte, Pereira Lira, .Barbooa ·Lima, Valente de Lima, Amando 
Fontes, Clemente . Marianni, Francisco GOnoalves, Nogueira 
Penido, João Guimarães, Lauro Lopes, Diniz Junior, João 
Carlos Machado; João Beraldo, Generoso Ponca, LaudelinG 
Gomes, Cardoso de ·Mello NettO>; Salgado Filho, Barreto Pin-
toj Francisco Moura, Pedro Rache. (Pausa.) -

· Ntímeio c Sr. Monte Arraes ·para substituir ·o Sr. Pedro 
Firmeza, na Commissão de Educação e Cultura. 

E' lido, apoia~o o posto em discussão o se~ 
fNinte 

N. 22- i935 

(te. legislatura) 

·Requeiro que a Mesa da Camara solicite informações 
ao Podei- Executivo, por intermedio do Ministerio da Viação. 
sobre o andamento de contractos de concessões de linhas te
legraphicas 'e . si, a respeito': dos mesmos, foram ouvidos os 
.technicos da Repartição Geral dos Telegraphos. 

· · · Na hypothese atfirmativa, que sejam remettidas ás có
pias qos pareceres. 

Sala das Sessões, fi de Junho de i935. - Salle~ Filho. 
Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Prâsidente ...:. EStá ·:rinda a hora destinada ao Ex-
pediente. . . . 

·vae-se passar á Ordem do Dia. (PaÚia.) 

10 

Comparecem mais os Srs. : 

. Generoso Ponce, Caldein .. Alva.renga, · ·Clar6 de· Godoy, 
· Ribeiro Junior, Mario Chermont, Deodoro de. Mendonça, ·Acy
lino de Leão, Fene!on Perdigão, Agostinho Monteiro, ·cle
meritino LisbOa, Genaro Po-.a.te; Magalhães de· Almeida, Car
los Reis,. Agenor Monte>. Hugo N&.poleão, Pil'es . Gayoso,. Hum
berto And .. ade, Figueiredo Rodrigues, Jehova.h Motta, Alber
to" ·Roseni; Gratuliano Britto, .. José Gomes, Herectiano · Ze
·naide, Botto ' de. 'Menezes, .Odon·. Bezerra, .. Ruy · Carneiro, Sou.:. 
za · I.eão, ·João 'Cleopha~, Rego· Barros, Ozorie<-Borba.,:,Arnâldo 
Bastos,· . ·Adolpho.! Celso;· Barbosa c: Lima Sobrinho, Domingos 
Vieirâ, Arthur · Ca.valcanti~<Heitor · Maia, Alde:·Sampaio, Tei
xe~ra Leite, OsWaldo Lima, Humberto Moura1·Severino Ma~ 
rjz, Emilio de · May~, Valente .de Lima, .Melchisedec .M:onte, 
Am~ndo Fontes, Ma!J.oél Nova:es, . Clemente 'Mariani,'·:: J>edr.a 

· Lago, ·Luiz -Vianna ·Filho, João · Mangabeirá, Alf:Wio Masc~ 
· renhas, Magalhães Netto, Francisco Rôcha, Octavio .· Manga
-beira, Wanderley· P.inho, Pedro Ce.bnon, .. Arthur Neiva, Ra-
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phael Cinc~>rá, Edgard Saneheli, Attila Amaral, Homero · Pi
res, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Nogueira Penido, Ama
ral Peixoto, Julio de Novaes, Ca.ndido PessOa, Henrlque La
ge. Raul Fernandes, Levl Carneiro, Acurcio Torres, Casar TI
noco, Alipio Costallat, Nilo · Alvarenga, Lemgruber Filho, 
Arthur Bernardes, Martins Soares, Augusto Viegas, J«>ão 
Beraldo, NegTão de Mma. Jc,aé Bernardino, Anthero Bote
lho, Delphim Mo,., '··ll. Waldemar Ferreira, Santos Filho, 
Oscar Stevenson . . •tll)tl! de Queiroz, Gama Cerqueira, Car
doso de Mello ~;"~to. Joaquim Sampaio Vidal, Macedo Bit• 
tencourt, Bias Bueno, Byppolito do Rego, Jairo Franco, Lau
r:ielino Gomes, Plínio Tourin.hCJ, Paula. Soares, Rupp Junior, 
José Muller, Dorval Melchiades, Carlos Gomes de Oliveira, 
Baptista Luzardo, Demetrio Xavier, Annes Dias~ Pedro Vsr
gara, Raul Bittencourt, Aseanio Tubino, BaiTos Qassal, Da
rio .Crespo,· Euric() Ribeiro, Ermano Gomes, Sebastiãc Do
mingues, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Francisco di Fiori, 
Francisco Moura, Adalberto Camargo, Damas Ortiz, Fen·oi
ra Lima, Alberto Alvares, Lima Teixeira, Paulo Assumpção, 
Roberto .Simonsen, Vicente Galliez, Leoncio .A.raujo, Franca 
Filho, Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Abe
lardo Uarinho, Sylvio Leitão, Moraes Pa.iva, Barreto Pinto 
(i-32.) • 

Deb:am de comparecer os Srs. : 

Agenor Rabello, Café Filho, Lino Machado, Plínio ·Pom
pen, Democrito Rocha, Olavo Oliveira, José de Borba, Mar
tins Veras, Samuel Duarte, Simões Barbosa, Motta Lima, 
Orlando Araujo, Mello Machado, Sampaio Costa, Izidro de 
Vasconcellos, Altamirando Requião, Lauro Passos, Prisco Pa
raíso, Pinto Dantas, Arnold Silva, Arlindo Leoni, Francisco 
Gonçalves, Pereira Carneiro, João Guimarães, Eduardo Du
vivier, Bento Costa, Hermete Silva; Prado Kelly, Lontra Cos
tà;: Bandeira Vaugban, Pedro Aleixo, Levindo Coelho, Adelio 
Maciel, Washington Pires, Juscelino Kubitschek, Polycari)o 
Violti, Furtado de Men~zes, José Alkmim, João Penido, Si
mão da Cunha, Rezende Tostes,. João Henrique, Bueno Bran
dão, Jacques Montandon. Abreu Sodré, Paulti Nogueir~t, Ver
gueiro ' Cesar, ·Jorge Guedes, Fehx Ribas, Roberto Moreira, 
Meira Junior, Justo de Moraes, Miranda Junior, Rorooio La
fer, Fabio Aranha, José Cassio, Arthtir Jorge, Abelardo Luz, 
João Neves, A.niz Badra, Martins e Silva, Cbrysostomo de Oli
v~ira, Vieira Macedo,,· Oliveira Coutinho, Gastão Vidiga:, 
Moacyr Barbosa, Vicente Gouveia. (67 .) . · 

ll 

ORDEM DO DIA 

O . sr. Presidente ....::.... .A iista. de pr~sença accusa o com
p.arecimento . de 216 Srs. :nepútados • . 

O Sr. Barrete Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a p.alavra para requerer ·-ã· Camara que, com o officio ao 
Supremo .. Trib.unal Eleitoral. cQnsultando sobre a situaç&o 
do. ~put.a:d_o Abelardo .Marinho, :ssja. ·enviado ·() discurso pro-

- terido .. por S. ·EX.·.:n.a sessãô de alite-hon~m •. 
·-, .. . :Faço e~-pedido; ·~~ ·o ~hJeeÚv~· de melhor instruir o 
requ'erfulento. ·.' : .:- · 

·. 
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o SJ\. , PRESIDENTE - V. Ex~· requer urg~ncia? 
O SR. BARRETO PINTO ·--Peri'e'itaxpent~. 

' . . . ,' ' · . ' · 

Vem á Mesa e é submettido· a votos ó seguinte . . ' . 
rur.QUEI\IMENTO DE URGKNCI.<\. 

t ,, t • ' • I ' : 

. Requeiro urgencia para ó requerimento do ~r. · Abelardo 
Marinho, pedindo ·seja ·remettiào ao Tril;mnal Superior de 
J usUça ..t:leitora1 o pa'recer- emittido . pelo iHustre Sr; Pradu 
Kelly e, publicado nci · Diario do ' Poder Legislativo, de hootem; 
- . :Nô meu modo . de vér, eri.te'tido que P. con.Sulta deve if;,; 
n1itar.....se á exposif;ão do factO, isto é, .sobre ó dire!to, ôu não, 
de opção pelo digoo representante de .classe. ·· 

. TO<iavia, · soÍicito · urgencia, para que fal consulta Se.la 
formulada no mais depressa possivel e como uma defereac1a 
toda ·especial que ·me merece o muito illustre · Sr. Abel~rdn 
Marinh~:r. . . ·. 

Sala das Sessões, em 6 de junho de 1935. - Edm_und., 
Barreto Pinto: ·_: Claro Godoy. · · · 

A.i>pr~vacio. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a voto~ o requt'rí
m ;;nto do Sr. Abelardo Marinho. 

E' . dado como rejeitado o requerimento do 
Sr . . Abelardo . Marinho. 

O Sr. Abelardo Marinho (Pela ordem) requer verifica
ção da votação . 

. Procedendo-se á .verificação da votação, re-
conhece-se terem votado a . favor 38 Srs. Depu
tados e contra 113; total :15:1. 

O Sr. ·Presidente - .0 requBrimento foi rejeitado. 

· O Sr. Abelardo Màrinho (Pela OTdem) ~.Sr. Presidente, 
peço a ~. Ex·. que faca oons~r !ia acta que me abstive de 
votar ·e- -que me. mantive inteiramente indifferente a ess.a 
votação, tanto assim que, tendo V. •. Ex. annrinciado, de ma
neira l:IIl tan~: ·not:lvel, que o . requerimento tinha· sido r~ 
jeitado - e consciente de que a Camara não sabia qual a 
ma teria contida no mesmo ·- abstive-rrie ainda de pedir a 
V. Ex. que esclarecesse · a ·Camara sobre o assumpto em 
causa. ·-

O Sr. Presidente - A Camara ~ota sempre esclarecida e 
V. Ex. não lhé fará a injustiça de supp0r o contrario. . ' . . ·, - - . . ,' . ' . ; .. ' ··- . . , . .. ' . . . .. • · \ 

Passa-se á materia .oonstanJ,e da .Ordem do D.ia_ 

. 12 

: ·.' : ~ di:seus~ão .do project~ :n: ·~s. de t935 (i• te
-·gislatutiz); ·· concede.ndo' ~titoriiaÇão ' · ào · Governo 

parll '&r gãràntüt'a ·um.a oj)e'raç'tro de ereditii iíá 
impor.tancia "dt! .. 50. 000 :600$000; - entre o-· Estado 
do Rio Grande. do Sul e o Banco do Brasil,-,desff.,. 
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nada ~ao resgate--da· gaUJ.(; . da .emissão de. "bonus" 
feita pelo mesmo Estado em :t930 • 

.. · . 
o Sr. Presidente ~Entra etn discmssão o art. f•. 
Tem a palavra o Sr. Luiz Vianna. 

O Sr. Luiz Viap.na ~Sr. Presidente, a mensagem em que 
o honrado Sr. Presidente da Republica solicitou do Con
gresso autori~cão .para que o gov~no brasileiro garantisse a 
o_peracão de credito entre o Estado do Ri() Grande do Sul e 
o .Banco . do Brasil, é desses <iocumentos que o leitor avisado 
não precisa chegar ao fim para saber de quem a sua lavra. 

E' tal, Sr. President.e, a malicia e tal o descaso com qçe 
se trata do caso que de logo se vê que só do Sr. Getulio Var
gas póde ser a mensagem publicada no Diario do Poder Le
gislativo, àe 22 de Maio ultimo. 

E' que, para pedir essa autorização, o Sr . Presidente 
da Republica assim se expressa; 

. . 

"Venho submeúer o assumpú:J á esclarecida apre
ciação dessa Camara, p~ra que se digne de habilitar o 
Governo com a necessaria autorização no sentiào de 
ser dada a garantia do Thesouro Nacional para um 
credito na importancia maxima de 50 mil contos de 
réis, que será aberto ao mesmo Estado pelo• Banco do 
Brasil, mediante contracto regular, nos moldes do que 
foi celebrado ..• " 

· E a~i ehamo a ~ÚeoçãÓ da Camara dos. Deputados: 

"· .. . nos rno«ies do que. foi . eelebradó, para fim 
identico, ~om o Estado de São Paulo." 

Descaso, Sr. Pres-idente, porque de. ·modo algum se po
deria 1nv~a:. osao- Paulo,. afim de IJedir .essa autorização 
-para , o .~iq. (iran~ do Sul •. ~ . ,isso ~evidl) a qUe a.: sitti.ac~ 
daqueU& ':Estado ~ é- absolutam~nte . . d1fierente . da do ultlmo. 
E. voti. diier á ~~a· PQr que d~feie.nte". ' ,., · . . , ' :· I 
. . . Díffer~te. p.orq'ue, pela. contra.cto laVI:àdo entre o. Banco 

do. .lkas.il e São .. Paulo, se.gun®. infor'mal;Qes, qtie tenho __,. 
pq1s devo dii:e"r ~- ,e,Sse con~to. . -é; ,Ii,arti~ular. rião !oi. p~~ 
bhcado e não puae obter no Banco do Bras1I dados a respe1to 
- o Es~ado- dava em.. garantia tã.xas- h-O,is · inconstituc-ic~aes. 

· Ora; &-: Presidente, se-·o Estâdo-d& São.-Paule tt>m .cgm 
o. Banco do Brasi1 . um- ct)n traêt()- garantido poE:l t.aXas meons
iitucionaes, .como lavrarmos oom o Rio- Grande- do- Snl um 
óutrd nos -cmesmOs moldes!- • . - .. · · .... - . .. • . 
· E· tanto& -iSso é .. · . verdad-e;· qnec .fá. . ha tempos ·o E'stadó de 
SãO'-Paul() não- :;.-ecolhe as· que.tas-de'}nrgs;.e·-amortizaç~. . .· 

Causou-me, assim,- séria eStra~ia-bomresse a Cómmis~ 
são de FinsmÇas dOOlarado, no: seu o pare~.· que .es...c:e debito. 
tendO atiingjdo a mais. de 300 mit céntos, já esmw resga,.. 
tado. · 
· ·.· ' O ~. t:5ANIEL-DB CiRV:.-.r.HO -· -· . J n!,go que·-esria é ihf~ma- . 

cão verbal do r elator, não constando do parecat'-da Comm~ 
sãn d,e ~inanças.,. .. ; , . . .. . __ . . . . •. , . __ .. . 

· .0-SR... · ·LUIZ VIANNA ·- Consta d!): pareeér d!!i; Com-
missão. · 
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. '· .:: o:· SR.- DANIEL' DE CAftvAI.<HO. - Assim se expressa o pa-
recer? ' · ·. · · 

O SR •. LUIZ V!ANNA ~ Exactamente . - . 
Vou lêr o treeho do. parecer da Commissnu de Finanças, 

afim de que a Camara não se engane: . 

" . . . pelo que a: emissão (refere-se á emissão de 
bonus paulistas-), tendo attingido a vultosa somma1 S\,1-

. _perior à s·o~ . oo~:000$000. já se acha resgatada." 

Ora. Sr. Presi.dente, pelo proprio relatorio, ultimo. ·do 
Banco do Brasil. • . · 

O Sa. DANmL D3 CA.avALIIo -A referencia é ao resgate 
àos bonus. · 

O Sa. FABIO ARANHA- E ha um equivoco da parte do 
nobre orador: o servito de resgate do! bonus emittido;; por 
São · Paulo foi -integralm~nte feito. 

O. SR.. DAN.m&:.-DE:- CARv • .U.ml-- Essa· é- · tu~m izrl'ormação 
pessoal do relator e não da Com missão de Finanças. 

O ·sR. LUIZ VIANNA-:- Então esÚt màl redigido ~ pa
recer. 

. Procederei á sua leitura, afim de que VV. EE:z:. melhor 
se orientem: 

.. Ademais, cumpre resaltar - são palavras . do pa
recer - que operação igual foi celebrada, para fim 
identico, entre o Banco . do Brasil e o Estado de São 
Paulo, oom a garantia do T.besouro Federal, pelo que 
a emissão, tendo attingido a ·vultosa somma, superior a 
300.000:000$000, já se acha- resgatada. . " 

o sa. FABIO ÃAANHA - A emissão . 
. · O SR. LUIZ VIANNA -:---' Devemos accres.centar que a 

emissão realizada pelo ~o de São ' Paulo não·· ·foi- supe
rior a 300. 000 contos ãe réis; e o emprestimo fói apenas de 
!50.000 contos, tanto assim que, não bastando· esse. somma 
para resgate dos bonus_ padlsta.S, o Estado teve de lançar 
mão de -mais dois milhões de saccas ·de café, · afim de ·pode:
completar· a . qt:~antia. necessaria ao resgate. :' : · ·. . . . 

Logo, .Sr: Presi~ente, de modo: -algUm. - digo eu; ~n
tinuandri a ·minha; -exposil;ão . ..::.... poder:ia o Sr. ·Presidente da 

· Republica. invocar o· caso de São Paulo: para pedir o· v:oto 
da ·C~ara para a autorizção da garan·i.ia que -se pleit.eia. pelo 
projecto em discussão. Se o fez, entretan~ô, foi -óom. o fu.tuito 
aPe!laS da avisar. aos paulistas. de que elles, votando. essa au
torização de garantia, não faziam mais _que pagar · com uma 
das :mãos o favor reeebido : P~la. outra . . Se S . Ex. se referiu 
a,-São ·Paulo, :tambem pcderia fazel-o .qua:ato a.· Minas. Geraes, 
que .. •. tev~.:. operações ;de cr~ditos, não, J>eque~as, garantidas 
pela. Umao. ·. .· . _ :· ·. · 
- · ::·o : SR. Dxr..PHIM · MOREIRA ~- 0 Estado _ de . Minas: pagou 
todo~:Ps·,bonua. , :,: · · .. ·, : . . .: , .. · . . :: - · · . . . · 

o SR. 'urtz VIANNA - Sei que pagoú. ·Referi,;.me a 
op~r.açóe!; qe -credi~QS garantidas ,p_ela:-_Trnião;: não affirmei 
que fossem para resgate de borius. . · , . . .. , .. 

. · . .. . , 
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O Sa.. ALDE SAMPAIO - Aliás,· é um precedente pessimo 
garantir emprestimos por conta da União. 

0 Sa. FABIO ARANHA - Trata-se de necessidade abso
luta, qual· seja a de· evitar a circulação de curso forçad() que 
não seja do Thesouro Federal ou do Ba.neó do Brasil. · Essa 
situação é que se não pode perpetuar. Não se trata de uma 
questão regional, mas absolutamente nacional. 

O SR. LUIZ VIANNA - Nem e:.tou discutindo sob o 
ponto de ...-ista regional. 

Dizia eu, Sr . Presidente, que bem se vê o descaso com 
que é tratada a coisl\ publica, descaso caracteristico da época. 
Para não ir mais longe, e para ir buscar um snbsiooo es
clarecedor nas palavras do proprio honrado Presidente da 
Republica, não posso me e:!:irnir, tal o sa!>or que tem este 
trecho, õe repetir o do discurso de Porto Alegre, que, se 
eu tivesse de chrismnr, chrismaria como discurso das le
viandades. 

Diz o Sr. Presidente da Repuhlica: 

"O Itamnraty vae aos poucos perdend.o sua phy
sionomia de s3la de visita inutil para transformar-se 
num orgão . de realizações." 

Ora, Sr. Presidente, vê V. Ex. a in!eliddade dessa 
phrase; que, sem exaltar a revolução, só fez deprimir 40 
annos d-e nossa diplomacia; yê V. Ex. e vê a Camara a 
facilidade e a leviandade com que o Presidente doa Repu
blica julga os factos de nossa histeria. Não seria preciso 
ir longe·. Bastaria mvocar o testemunho do proprio leader 
da maioria, ex-presidente da Commissão Brasileira á Con
ferencia de Havana, para verificar se foi inutil o Jtama
raty, porque poucos departamentos da administração na
~ional· hão de ter a folha dre serviços que tem o Itamarâty. 

P~r certo, o honrado Presidente da Republica quiz re.:.. 
fet:ir-.:e . apenas á phase . republicana e, por isso, não vou 
além oú·.·aquem · dessa phase. Evoquemos apenas um instan
te o que _foi o papel do Itamaraty em 40 annos de Repu
blica·e vejamos·se é. justa a affirmativa do Chefe da Nàção. 

UM. SR. :PEPUT • .wo -.Só uni Presidente da Republica. 
como o actual diría isso. 

O SR. VICTOR RussoMANo - Não· apoiado. 
O SR. LUIZ VIANNA - · Diz muito bem Y. Ex. 

Só - um Presidente da Republica ·-c·omo o actual seria capaz de espezinhar toda a nossa obra oiplcmatica, todo serviço 
prestado pelo . Itam~raty á Republica no Brasil, para vir 
com uma phrase leviana, qu-e talvez passe .á bistovia, não 
pela spa sabedoria, mas pela responsabiliàaade d~ .aut«;>r. 4i
zendo que o Itamaraty era apenas uma sala de v1s1ta mubL . 

fuvoqÚemos·, . dizia . eu, sómenie · a pbase republicana;, 
rembrem~nos das grarides 'figuras q'!].e estiveram no Ita-. 
maraty .;_ ·lüo Bra.ico, Joaquim · Nahuco, Ocfavio Mangabeira; 
~aul Fernandes, .Oliveira Lima, Lauro Muller, Nilo ·Peça
nha e tantos outros que bem serviram, á ·Patria e bem me-
rec~li} della... __ . 
:; : . o Sa •· BIAB FoRTES .,...... Grandes . estadistas . que ·por. lá 

passaram_. 
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.' :·: 0 SR .. · LUIZ .VIANN..o\. .. ·. - · .•... -estadistas ciUe hon
raram sua geração' e o Brasil, quer no :interior, quer na 
politica externa. . . . . . . , ... · . . . 
. . Pois bem, ·.sr. ·.Presidente,. é leviana a .·. &ffirmativa:· do 
})r_esidente da Republica, e tão leviana quanto, ella -é .tambem 
a .ás~erii~ evo_cando. o caso paulista, para pedir a garantia.As 
taxas, d-adas em g~antias. pelo Estado de S. Paulo, não fo1·am 
outras senão as de viação, e as taxas de viação, como sa
be toda a Camara, · são hoje incobraveis por inconstitu
cionaes. 
. São estas taxas, são essas garantias que o Presidente 

à a Republica ·deseja, . para salvaguardar · a responsabilidade 
da firma no P..aiz •. 

V~ Ex., Sr. Presidente, até ha de convir que sou ge
l;leroso, dizendo . que ha apenas descaso, porque, no momento, 
ha mais do que desQaso: ha, talvez, insinceridade. 

o st=l. Souu LEÃo ....;._ Mais uma. 
O SR. LUIZ VIA..~ NA. - Não se póde compre

hend-er, n-em se póde admittir que o Sr. Presidente da. Repu
blica não conheca a Constituição do Paiz e não saiba que 
um contracto . com o Banco do Brasil e o Estado de São 
Paulo, no montante de 150 mil contos, está hoje periclitante, 
com grave prejuízo para () Thesouro Nacional, porque of!e
rece apenas a garantia de taxas incobraveis, que são contra-
rias á Carta Magna. da Republica. . 
, , Não quero, . porém,. ir mais _longe. Creio que já· disse 
bastante para que a Camara veja que não · póde dar autori
zação. afim d.e ser feito entre o Estado dD . Rio prande do 
Sul e o Banco d'O Brasil operação garantida pelo Thesouro 
:Nacional, tendo .para . cabrir-Ihe os juros e amortizações. 
taxas hoje incobraveis~- . 

· Pocreremos d~ a. autorização -'e esse· é, .mesmo, posso 
' adiant-ar. o pensamento da .minoria - mas não nos mQldes 

dE':;;t-jados pelo Sr. Presidente · da Republica, porque seria 
sacrificar grandemente e conscientemente o Tbesouro Na-
cional. · · · . 
. Vêm os nobres collegas que discutimos-o caso com !Ílda 

a lealdade, . porque não vimos aqui fazer poli ti~ reg-ional. 
Queremos apenas a · sal-vaguard.a do:; interesse.; da Patria 
e das financas brasileiras. · Poderíamos sop)lismar, pode
riamos jr muito· além e,' até, allegar ·a ínconstítucionalidaoo 
do projecto. pelo facto de parti-r de: · Camal'a, que muitos 
acham não ter ~mpetez;oia para _tal inicia~iva .. 

. . O Sa •. BARRETO PiNTo __,. Estou de aooordo com V.. E:. 
n~ ponto, tantQ: as5in;i que apresentei 't'equerimento quan
to .á questão àa iniciativa. 

. O SR. LUIZ VIANNA - Não tfígo qoe sej~ inconstitu
cional o projecto . 

. o SR. ~ARitl!iro PrNT~-. ~ sou :Pelo ~es9te dos bonus, 
~as Que a lei seja votada. . . o~er"Japas ,.os prec~tos e.onsti
tu~ionaes. Sou pelo ;resgate, repitp, :z;nas x;l,OS mesmos mob 
dés q;o que . foi feito em relação .aos. Estados ·de Mina,s e São 
Paulo . . ·-: . ._. ·.• •: :.-.· .· : , ~ -.. , ,,_ _ .. , , .·. . , ... .. 

O SR. CARNElRo m: REzElo.-n~ _,.. Para Minas, não.. 
o SR. DELPHIM MoREIRA- Minas emittiu por SUl'\ cotúá 

as bonus- .a- os pagou com seus reeursos.. ··Não 1eve .garantia 
do Governo .Federal. 
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· · O Sa·. BARRETo PINTo - Peco que V:. EX. faca a gen
tileza.. de lêr a Acta. de penultima sessão da Commissão de 
Financns, onde. foram. citados os exemplos de Minas e de 
São Paulo·. · 

O SR. LUIZ VIANNA . - O Estado de Minas Ge .. 
·r.a~s ·teve. emprestimo no Banco do Brasil, mas, embora com 
garantia da União, nüo foi para resgate de. honus, foi. como 
se diz no contracto, segundo publicação no relalorio da
_quelle .insti~uto de credilo, para liquidação· de operacões ou 
debitas já existente$, 

Vêm, portantó; os Srs. Deputaçlos que a minoria, tra
zendo a sua collaboracão elevada, disposta a dar à seu voto, 
mas não como é pedido, não faz mais do que cumprir sua 
missão, de zelar pelo ·Brasil e pelos cofres publicas. 

O SR. JoÃo CAR:.os - Permitta ·o nobre orador um 
aparte. Eu desejaria lembrar a S. Ex., apenas como con
tribui~ã.ó. para ·o· aspecto moral desse <:~aso, o seguinte: o 
Governo do Rio Grande do Sul poderia ter tratado do as
sumpto antes, ao tempo-, por exemplo, em que São Paulo 
realizou medida financeira dessa natureza, visto que os bonus 
_foram ·.emittidos ·depois da Revolução. 

O SR. LUIZ VIANNA ----: Alguns. Outros o foram .no 
período revolúcionario, segund-o me consta. 

O SR. JoÃO CARLos - Sim, em duas phases ....,... uma 
·em· seguida, de 20 mil contos, e outra. de- 30 mil, no perio
do reYolucionario. O que desejo .doolara .é que ,o Gene~! 
·Flores da Cunha preferiu cuidar do assumpto no regime 
constitucional, afirr.. de ·que houvesse o mais amplc debatt.J 
•na Camata e nãn surgissem duv~OO.s de qualquer natureza, 
quanto á _medida que deseja v~ propór. Esse o aspecto mo-
·ral-da questão. E' o que. desejo·accentual'·., · · , . 

:A .administração do Rio ·Grande do Sul timbrou em dei:-
'xar o ·aasumpto ·para -ser resolvido dentro do regime legal. 
com perfeito conhecimento do Paiz, através. dos trabalho~ 
di!.\Cama.ra: dos Deputados; de modo a chegarmos ás conclu
sães~justas · e logi~as que_ ·estamos :pleiteando; 

O SR. i:UIZ VIÂ..L~NA FILHO __:, A declaracão de V. EX. 
é eminentemente honr()sa para o- Gener-3.1 Flor.es .da Cunha. 
. . Já. ''áue; ~:e~~í'etánto,' o nobre collega tocou. no assumpto, 

çlev() dizer da e.Xtranheza. com que· ,a minÇJria recebeu o pe
dido da· mensagem do. Sr. Presidente da .Re.publica, extra

. nhêza tanto mai's justa quanto VV. EEX: ·conliecem, melhnr 
do que eu, as declaracões· ·do · Generá.I Flores da Cunha, de 
que· em Setembro de 1B34 tinha 50. mil contos· em .caixa. 

·O SR. JoÃo CARWS - Não é ra.Zão .. O Ge"riera;l. :Flores 
·da Cunha 11ão podia lançar mão .de, todo o numeraria de que 
dispunha,' só para resgate' de· bonus. Havia uma série de 
compromissos;! referentes a despesas de material e funccio-

. nalism:o, que. ,precisa.ya solver. Seria impossivel fazer tudo 
. ao mesmo tempo': ·o que· era 'necess#io. accentuar ,éra isso: 
que não estamos' ·procurando agir ·de "0-ti.tra forma que não 

.-aquella que, ·honrn!.!amenle;' pocie enallecil'r a administração 
·do Rio Grande do. SuL · ' · 

O SR. LUIZ VH.NNA- Devo dizer,' de aeeôrdo com<o 
-aparte do ·l!obre ·nei;mtàdo,---que as declal'ações· do·,Sr. Ge
neral Flores da Cunha ficam seriamente abaladas. · · - · 

C. D.- VOLUME. IV- :1.935. 19 
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.: ,, 0 Sn. J.o.!o CARLOS: :~ACHADo,.,~,Apsl)lU~lp~!fJe.q Não 
Vejo'':pOr~ :que• :. ' .. ::- ... : ,. ~ ; ; _ ;!;;,•·•; •.:.' ::'. I, ·_''Í .:: ::. ,;·· 

· C:f'SR:: LUIZ''VIANNA'·~ Vdu'·explicar. ··:· · . . · : ·: 
Diz . o nobre coll~a que o Gen-eral Flor-es da 'Crin.ha; . ao 

·mesmo tempo qu·e dispunha de 50.'000 co:ntos nos: :.cofres do 
Estadô.' tinha compromissOs 'seriós a pagar, com· Cf funccio-
nali!;mó e· .despesas· publicas.' · · · · ·· ' 

o 'SR JCJÃO c.Aaios. M.icHADo".;.;:. .- v:' Ex. não. 'infer{)ré.;_ 
iou bem meu pensa·m~nto. Quiz eu 'dizer . .- e é ·cláro, ~ris~ 
talino como a melhor agua filtrada -.;, · · · · · · 

o SR. LlJIZ VIANl'Ú .. .:..:.. Aliás, não soti.'cómb cégo 
da escriplura; .digo. a V. EX. que aqui estou' com toda . sin• 
ceridade e desejo de·. eomprebende~ ~ ~ :• , . , · · · 

O SR. JoÃo CARLOS MAcHADo - Naqueila ccasião.- ,o es
crupulo do General ~ol'es da Cunha foi .a tal ponto que .Pe
diu aos. membros da .impren,sn de Porto Alegre ,uma devassa 
na a.dmimstracão do · Tbesouro; ··houve um represerità.nte da 
Associação -Brasileira. de I~pr~nsa, . 1U-3tincto jornalista.. Sr. 
Fre~rico ·Barata, . enc!\rregado . df:l:. fazer . esse traba~ho,, , que 
concluiu por um relator~Q. Que~o:dizer -a V, Ex. que, tendo 
tomado varias iniciativas - e não devo estender-me sobre 
ellas; para· não perturbar· a ·orac;ão'de .Y. Ex;-:.,..._ iniciativas 
que se impunham como necessidades · reaes do Estado; e que 
obrigavam o Estado; s.:pouco e: pouco,. ir · fazendo pagamentos. 
era razoavel, indispensavel que conservasse resenoa.s:no .The
'souro com que pudesse :tazer.faee aos cont.ráotos. v-~ Ex; co
nhece perfeitamente a· época. de crise que atravessamos, .com 
a deficíencia de: 'a.rreeadação,·não· só na administração !ederat. 
como 'Da dos Estados e ·em -tOdo o mundo~ Estamos vendo 
mesmo as . terriveis difficulóades: com que a. ~a está ·lu~ 
tando, pan formar seu gabinete, por causa das aperturás: fiw 
nanooiras. O qria é :impos5i vel.deo conhace-r . é que, com o~ de
positos exclusivos .do Tbesouro, possa o Esf.ado fazer frente 
a· iniciativas de facto numerosas; como as que tomou o .Go
varno· do General ·Flores d~. Cunha, mantendo, . ailida,·· como 
tem mantido, r.igc,rosamente· em -dia,. (I ftmceionalismo ·publi
co e ao ,mesmo tempo,. fazer o. resgate de 50. 000 contos •. 

;··,c). sR.. LUiz VIANNA ~:NãO exigh~á taoi.o . .do .-~IM'ral 
.Flores. da Cunha; não. poderia pedir que S., ;Ex., dentro dos 
recursos normaés,do,Théso.uro do Rio-'Gra·nde do. Sul', fiZesse-o 
resgate de ,5,0.qt)O ,contos; ,mas, naturalmente; hei de estra
nqar qüe, .tandQ .. '50.000 coritos. em caixa, niio possa. conco·rrer 
de modo alglim. para esse resgate. · · · . · · . · 
· · · .. ô .. s~ .. :lliw~~ ~~ER ~:v. Ex~· p~~~itt~ m;n\part~? 
,. · · O SR:. LUIZ- VIA.l'iNA.- Peço ao nobre coUega qu~ me 
õeix-e concluir;. depois; então,- darei licença , .para · todos .. os 
8-pa...~s. por mais. ·.longos· QUe sejam, . eomo ainda h a: poueo .o 
fez· o .nobre Deputado;, Sr"' João. Carlos. Machado., , . . 
. . ' UM ·s~L ~uT~ ; ~ v. ' Ex~ pai-eee estar admittfndo 
. q~e·. q. Rio G~_ande'}tr ~~~ n~o ya4à. p~gai: .•. ' ,' . ·:-: · · . · · • · . 

- ·.: O'SR. ·LUIZ·VIANNA -_:,_ .Digo .:que, se-fizerem um·-eQn
traeto nos moldes do de S.- Paulo, não ;poderá· .paga.r; por não 
poder cobrar .as. tuas., .. 
· .,:; ... 0:·8~~~-viC~o~:iiüsso~~o-. ..:. .. 'sã~- 'P.ai!t~.-- ioot~:. ~~par-
gará-?r _,, ,,·: ·_!.'. ::: : ,,. _,, ,., ·· . . , , · , : . . ·.:/· ; :: ,· ·. · · .. ·. 
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o .SR •. LUIZ, VIANNA - · Não sei. se pagará; éA:qateria 
'ciit~ e~éâ~á· á minha' aicâdâ~,Possoa~i~ta,r ,a. y;, ~::t~,1 .e~tre:
'tanto; que o Banco do. B~:as.ll, tem..duvl4as. sobre. se.~. ,Paulo 
pagará. óu nãó· •. · . .' ·. · · . : · · . . · · · ·f 

O ~- ·S~T~s :F~.~~ ~ :Adianto a V: Ex:. que, nesse: at-
tribul.ado periodo em que•·vivemos, S. Paulo; al?esar de ~udo, 
diminuiu seu debito para com o Banco do Brasil em mlus de 
300.000. con~. . . . . . . . . 

O .. ga. LUIZ VIANNA......:.. Devo dizer que, se sã{)' verdade i• 
ras as declaracões do- nobre .Deputado; f&lsos são os relatorios 
do Banco-do Brasil.· · ' · · · 
. . . 0 SR. i3Al'.-Tos FiLHO~ 0 que affirm~ é. a expressão da 
verdade. · 

O SR. LUIZ VIÁNNA- Tenho em mãos os rslàtorios. 
Não nego as dec!ar<~ções de· V. Ex:; quero, apenas, confron-
.tar-as com ~relatorio.s do Banco do Brasil. . · 

O SR. SANTOS FILHo- E' bastante dizer ao nobre orador 
que só o Banco do Estado teve um erooitoaberto, de 200.000 
contos, no Banco do•Brasil, ao passo ·que hoJe é seu credor. 

. O SR. LUIZ VIANNA- Vou transrilittir a V. Ex. 'ó que 
diz o • Relatorio do Banco do Brasil, relativo a 1933, quando 
.trata. do debito dos Estados. Diz, por exemplo, que São Pau
lo deve 358.000 contos J 

O SR. SANTÓs FtLHO....:. Quer aizer que deveu mais. . ' . . . . . 
O .SR. LUIZ VIANNA- V. Ex •. permitta que conclua. 
Disse· . a5s. mil contos .. t ·o proprio ·relatorio que · o 

declara. "No· anno. seguinte· foram, porém, descontado~ 
!41 mil contos, que correspondiam á. importancia empre
gadà, pelo Estado, na .aequisiçãoc .-de . eafé,. aequisição 
essa· que era· feita por autorização .• do ·G.overno· . Federal 
e, portanto, 1U mil contos dessà 'quailt.ia, de 358 mil contós, 
foram, levados a debito do Governo da UniãO; á sua ··conta 
com o Ba:lco do BrasH; No emtanto, em 1933, apesar d~sse 

desconto, a divida do Estado de S. Paulo era de 216 mil con
tos".Yê ,o.nobre collega, portanto, que,longe.de diminuir, a 
divida 'ainCia havia creEcido. , · 

O $R .. SANTOSFJÍ.H~ ~O e~prestim().concedido ao Es
tado de· S •. · Paulo· . está garantido pela· em~são àe apolices 
da Divida PUblica .Estadual e, como• esses titulos têm cota
ção, têm mercado, 'poderá. o Barico óo Brasn;. automa ticamen-
. te, no minuto que· quizer; pásar-se da divida. . · 

' .- •• + ' •• ' . ' •• 

· O· SR.· LUIZ ·'VIANNA - Não contesto a. declaracão de 
V. Ex. Apenas reproduzo dados que tirei do rel'atorio do 
Banco do Brasil e informações que me foram ,prestadas no 
·'Prop'rio.Baneo : ·,. · · · · · · :. · . · · · · . . .. · . . . 

Continúo a resp,onder ao·parfA:l.de·V •. Ex, ~Se em 1933 o 
debito do Estado d!!.S. -Patilo ainda.era de 216 mil contos .. iá 
em 19~4 er( de :216 .ssa :cont~~". · 9bscrve : "V: .~ •• portanto, 
que, embora: D.e_qu.e.n~, .h a . sen1pr~. augmt;lnto. l'{ão:, eompre
bendn, n,essi:I-S ·condlç~s •. cp~ p_ossa.. 0 nol;lre collega. dizer .. ~. 

o S.~t. SANTos .FJLlio .;.....;.. Se v. E:t'. :periniu.e, ·eselarec·srei 
.immediatamente a duvida;· ..... · .:· - .· ~· : · ::. · · · ,· '·· 

o sR·. i.tirz ViA.NN~ ;.-2· ~ei:ei, .mwto prài~r ·n~s$~~.- !::: 
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·o SR.· SANTos 'FILBQ ·..:...::..E' qil~ ~sràriÚ parte.· dc:i .. debito 
·cte São ·Paulo para· com· o Bancp· do··'Brasil era atrávés· do 
Banco do Estado, que caucionava 'aó Banco do Brasil os ti
ti:ilos do Thesouro de São Paulo. Esses títulos · o· Thesouro 
paulista. resgatou, pagando ao. Banco .do BrasiL Apenas essa. 
responsabilidade figurava no, Banco do. Estado e: não do The
.souro. 

O SR. LUIZ VIANNA- V. Ex. ha de convir que esiou 
discutindo o assumpto de bóa fé. Não. p'oderia buscar dados 
senã(J no proprio Banco do Brasil. · E é esse estabelecimento 

ba.neario que diz: "A posição devedora dos &ltados em Maio 
e Dezembro de f934, em confronto com a mesma data do 
-anno anterior, a seguinte." · · · · · · 

Ora, evidentemente esse topico refere-se taxativamente 
ás dividas dos Estados para com o Banco do Brasil. Em nP.
nhum outro log:tr melhor que .no relatorio do Banco, poderia 
eu colher dados J)ara fazer aqui affirmativa desta natureza. 

O SJ\. SANTOS FILHo - Esclareci detalhe que não cons-
tava, nem poderia constar, do relatorio do Banco. · 

O SR. LUIZ VIANNA - Aliás, .a declaração de V. Ex. 
J;Oderá servir pa,ra melhorar ou manter o credito de S&o 
Paulo, mas em nada diml.nue ·o que disse, porque; pelo re
l::.torio do Banco, a divida. é essa. As operações que se fi
zeram por fóra, por intermedio de casas bancarias, de. bancos, 
L.ão posso conhecer nem o Estado póde, officialmente, allegai. 

O SR.. BAruui-ro· PINTO .:..__V. Ex. troÚxe o co:p.tr-acto c&
lebrado com o Estado de São Paulo' ·E' parte· muito impor
tante, porque .estamos votando autor.i-zacão de ·credito "nos 
moldeE do contracto". 

O. SR·. LUIZ VIANNA -'-- Ia chegar a . es~e ponto. v·. E{ 
precipita apenas o assu'mpto. · · · · · · 

. . ' . . . ~ 
. .O sR. BA.ÓU\ETo PINTo --':.O nobre Deputado por São 
Paulo, . Sr: Santos Filho, acaba de declarar que o debito de 
São Paulo está garantido ror emissão· :de apolices; 

0 SR. SA..'II;'TOS FILHO - DeClarei QÚ:.e o Bancl). ao 'Brasil 
póde, a qualquer momento, pagar--se da divida. · · · 

o SR;· BARRETo' PlNTo ....:..;. Ainda ·bem. Melhór, porém, 
seria 'adiar a·~ votaoão do projeéto, primeir9 por:Que nãQ te
mOS' competencia de ·~niciativa, s<lgun.do . !Pe· par~_cé, e'ni f~e 
do art 43, § 3°;; da' Constituição Federal, e, segU.ndo, por~ 
que nii.o podemo~· :autorizai"' essa operaéão sem 'cbnheéer o 
.contracto, feito. com: .o· Estado de S. Paulo a:a que se :r.efere 
a· mensagem. do governo. · · · . · · . , 

·. o Sa. ·TEIXEIRA LEITE ;_ V. Ex. vae cônceder· se :in co:-
nhecer os termos do contracto? · ' · · · · .. · 

· · 0 SR. 'BARRETO ·PlNTO :..:....;, Não: Quero conhecer OS termos 
do ·ocintrc.cto; 'depois de· ~:x:aí:nfnada a questãO'- sob O aspec'to 
.constitucio!!ai. Aliás, · d'evo reál_{~ar a ·athtude 'leal, do ~e·n~ral 
Flore~ <ia CUnha,· ·que:.'. tendo· o· pr~stigio ... do': se1l ~.a~&' O. e ,o re-:
gima :discl'iciona.rio, Iiãó- quiz, nessa.'épooa; obter ·esse ·erécllto. 
que a Constit.uinte .:deP.Qi!!i .approv.aria,,como .approvou todos 
·os actos da · dieta.áura. Preferiu, deixar .. o. caso para o Con
gresso, decidir, em pleno regi,ma da Je,i, ,.perQ3ittindo,<~ debate 
am:Pló,' oomo ora:-se verifica,' nesta Casa. · · · · 
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·' O SR .. LUI_Z VIANNA ~ O aparte que o nobre Deputado 
Sr: Barreto Pmw acaba ele dar apenas diminue a Consti
tumte. 

. ~ Sa. D&..,jl~ ~E CARV~Ho - Devo explicar que pedi 
no se1o da Cornm1ssao de Fmanças fossem .trazidos ao nosso 
conhecimento os dois contractos celebrados com os ·Estados 
de S. Paulo _e Minas, pai~ pelos mesmos se, verificaria que 
para este ultimo Estado nao se fez emprestimo para resgate 
de bonus. Os bonus mineiros - e aqui está presente a meu 
lado o Secretario das Finanças que fez a emissão · - não 
~ttingiram a 13 mil· contos e foram resgatados com os rem:ir
·sos do proprio Estado. 

O contracto de Minas, para o emprestimo de que faz 
mencão tambem o relatorio do Presidente do Banco ·do Bra
sil, não é para o resgate dos bonus de Minas; Essa era a 
expHcacão que desejava daL". 

O SR. LUIZ VIANNA """'" O esclârecimento do illustre 
Deputado vem ao encontro do que eu já havia declarado. 

Resta-me, agot·a, atteni:ler -ao oapart.e com que me honrou o 
nobre· c·ollega Sr. Barreto Pinto. · 

0 SR. BARRETO PINTO - Muito agradecido a· V. E.::t. 
O SR. LUIZ VIANNA- Realmente. senhores Deputados, 

como disse de inicio -.e aliás frisei bem este ponto - o 
.contracto celebrado entre o Estado de S .. Paulo e o ·Banco 
do Brasil foi meramente particular. Por isso, indo eu áquelle 
estabelecimento para melhor me esclarecer sobre a materia, 
não pude colligir dados, porque o Banco allegava não s·er p<Js_ 
sivel fornecer cópia ou mesmo deixar que fossem vistos do
cumentos 'que pertencem exclusivamente aos interessados. 
Queria., portanto, Sr. Presidente, chamar a atLencão da Casa 
para que nada· se resolvesse, nada se votasse, sem que pri
.meiro tivessemos conhecimento exacto· desses contractos, in
vocados pelo honrado Sr. Presidente d&. RepubUca: E nem 
podia' ser de outro modo. . . 

' . . 
S. Ex. cumpriria um dever de cortezia, 110 citar o éOn· 

tracto, mencionando onde elle poderia ser visto, como po
deria· ser. conh~cido, en:i que~ mãos S.e ençontrava. 

· Nada disso .se fez. Apenas se insinuou que o contract() 
fosse realizado nos moldes do feito :para São ·Paulo. 

· O ·sR.. 'SANTos FILHo - Se para o Banco do Brasil o 
:contracto está ·sob sigiHo~.. · 

O SR. LUI7. VIANNA'- Aliás, sigillo· justo .. 

O Sa., ·SANTOS . FELHo - •• ·• para ci Estado. de São Paula 
é negocio ·publico e coJ!sta do Theso.m·Ç), onde podem ser 

·obtidas informações. · · ' · 
O SR. LUIZ VIANNA- V. Ex·.: a~eiías corróbora o meu 

ponto de vista:· o c·ontrac'to entre- o· Estado de São· Paulo e o 
· Banc.o do Brasil, !iesde que foi invOcado, tem dé ser publico. 
Nada mais claro~ · · · · · · · · · · · · 

o Sn~:·s.\..."~TOs "F'i.iH:6-- Co~sta d~ Thesouro do Estádo, 
reoartiçâo que · terá o maximo prazer e.m prestar esclareci-
·meritos ao·nobre: Deputado. · · · · · .. 

o· SR; LUiZ VIANNA.- v. Ex. ha de C0!1vi;o ri~~ ser
muito pratico nem razoavel, cttda vez que se quelra· tratar 
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:t~~~s ~s.u.~~~,t~r;/~~~#~f' r~:,';1é,~~e'~~~~· .~P! :l-~~~pç~~~ .. ~~ 
0 SR. CARNETRo DE_ REZI!:NDE -.Pediria ~!cença _para Um 

·apa;rte;: : afim_' <fé ·taz·er( ~ma ·apreêHicâo' :histÇM,e'a~ Ia:ter~l. o~ 
·bonus. mineiros' rsotffera_m :: hostilfdade · d ô : !govérQo '_d iScricio:. 
miria .. 'As' •reparti1;::ões:f.ederaéS, -receberatri '·or1ferri · ~x#rcs·sà de 
não aceeítâr;, ·em "-hypotbese." iilgúpl3:; ' 'os~ biJlms :;:4'~. ' ~h1as: (i e~ 
·.r~e~-~~-: .;~· .·> · ~- ,'.-·: · .. ·::.·~ --: ·.,_- ·\~~-·.·.:·. ·~~.: ~· ~· ~ . · ·· ;·:~·~·:- : : .. :·-·.:.~:e· · ;· : .. ·~·)· "' .~-:-:-··_ ! _· 

<,; > ô 'SR.; . ·nE1.ú:Tiú6. :XÂv.u;:a , ~· .Is~i:t 'aconteceQ. e.rn..todos· ·os 
~slados:,~i~)#Si.ve.'pó."RiO ·,q~de dc<SuJ. ·; : . : ; :·. -· .. 

· .. o ·s~- riARNEmo ·DE REZE."~DE -'·NãO'· !contesta: que ' tal 
houv.esse.succedido: •UOS ()UtrosíEstados. ·Apenas ·cito ô· caso 
·de;:Mhias.Geraes;. porqu~ ení era ,secretario das ' FinanÇa:.; do 
governoAHegario::M'aoiel"':: ···: -.:;; , - ~ _.:" :: : 1 • ., : .--

0 SR. DEMETRIO XAVIER -· Fen liíe(iiãa 'd.e ' ordem ·geral, 
-e- ;n;io·:acto hostil·l>.o .,Estndo de-Mins:s:: : ·; :'-:!':.i : ~ . ' 

• . • . . . . . : . • . ' ....... . ' .... f . ; • ...• ' 

· · ;. :o· SR~ LUIZ VIANNA. L"O apar~e:.do :nobr~. col!eg~. es"'! 
clãrecénd!l' '6à~- vei'·mais · ~~a~~D:l.~o~ vrm·_·1lp~nas .f'prNbn~ 
rar a afflrmatlva de que a· mvocaçao ao nome de Sao Paulo 
é m enáS .Pàl'a , lembrar: :seu: :contraeto/ do ·,que:· pára. • resurgir 
\?-~~:~ris~ _divi,da._p~lit~ca_, : ' .. 1 , /J' ;·/ \t'í_; .:'~ •.1 

·. ---O Sa~:RoBER"-rd'SIMONBEN· _ :.;_ V. ExJ fala.é:m .. _triste ro::.. 
vida: r politiea:'' ~ :·:Eu '~faiia' · 'part:e 'do :conselho· EcCluumico da 
revdlução' pauiista· ~.®,era· 'dar: un).a.' explicaeão' ·cabal sobz·e 
-oS :mo::mn ·contos ·da emrssão de :bonus·.: ·:'São ··~ai1Io···êtitavn 
fazendo'. a ·:revoluçãO: dentro ·de suaS ·frbnteíràs e' pr~~S1lv3 
de, recl.t~os . para eusteal~a. · A 'emissão, e.ritrefimt.ó; foi :·lar::.. 
~reà1d~~ · ;·._-. r __ ~._; .. ; .. · : :· _.: __ ._-_': ... .'·-~.~1 .• ·~ · ·:·:·,-.". '-.. ~~ +·~· .· .. ":~:~ 
'. :o_· SR . . LUIZ VIAN:NA' _.:...:.;._·o qtie-'.V •. E; .. diz, ~ .. s~bido~ 
·· • , . ~ ; : : ,' • ' ": "r • . r• • • " j • .0: • ;. • ' • -• ~ ! " ' ) ' • - · · '.' ' 1." ! ~ '• ' ' ! 

_,., .o SR'.· RoBERTo' SmOl(<SEN ..;.;.;.;: C'reou.;;se uma··êá.b:if'a\1':.. 
tonoma de .a·mottizatão ·:Para>o 'resgate, desses' boons. ;·~ · 1 

O SR. LUIZ VIANNA - A intdr'm'açãÔ: 'd~ V~ Ei. <e do 
mel7 . .conbeeimento-.:·:-;·, ·.:. : ,,:, ::: ;1 : ::·:;·: · : · ·, : ~ .. r.:-: 
· · ; O'Si(. ·RbBÉR'Í'o~sfM:c.~siiN·J.2 :: ·r·os·'~tiae~'ró'raih ·@:à'riin~ 
tidos pelo ·lâst:ro::ae':earé, ~e)'o':5eu':resgat.e' por'um1 iddímoria1 
.spb~:·todos .os, i~o!ilos U('l -comJ:narcio~ :e·- iruklstria dé São 
Paulo. Em: faee •dessa• -s'Luaçã;o,_,~ .GbVen1o,;Feder3l·aeco!!dou 
_e~, _fazl;lr. o resfta~ dos _ ?,ontJ53. A ~~r:ra._ d_e -~o P.::m~o e1:a 
euSteada 'pelt'i gover'llo'do -Estaào; qWPJfu áô 'reSto· do Bras1l, 
pelo Thesouro Nacional. &o Pauio ' 'Sá'Stou' :inerios 'd'a · ·goo 
mi! contos. e~quanro: ;ó~ .demais. E!.fAd~ · d~Pe'nderam: ;eerca 
~e u.m -9,li~l;lão.~ . ;\~~I!! disso, São P~ul.;l·, entr.a~u ~9 )Janco 
'Oó' 'Bra:!!rF. n~a: ·em~ssaci · dér tit,ulo!f "a 1 divida ',4!' ~tad(!', . 
,. , ,;, ::l:'.•:' ,· ~ f ,.,·, - (\ •· .. ". : ',-" :1 I_ ,·r: \ :•.:~_ ' ;1 1 ': ,-l : .~)~~· ;J !T;' f1 :·~ · ' ,· : , ' f 

.. O SR·. LUIZ VIANNA -·v. E: .. AA;;de,pérmitH~:qne 

~i~o.~d~-~ , ~Pt::~~s. , .2.~?, ,.mi}.; co-9tos., ~--_.- ·r-/ :.; 1 : [ : , ,_ , l 

,' ' ~·; ,._<:} I ~·: ~BB:(\TQ.:.~LMÕ~s)'# ~ ~· ~Ql : ~tm;-i~ada; Álnla . eml~ 
-~():,~.ar~· :~~a.nf,ir. i o.s; ; b~-q ~~ r e;n;t; c.i:rc,~açã~ •. : âs.s.~m, • :o '.S~nco 
do Brasil ~stá perfeitamente garantido, DaQ.;$P;•pelaa r apcll:
c~s. ~as , tambem .. Pelas ~axas destina~s- ao resgate dessas 
·6br~ões 'ào;Est'ado~"' ,. · ·.• ···.i -.- •J :u1 ·\ .'~·:· ',.,.,..-: . :,:~.r' 

-- :·:-.· ·crS~t:' ~~mz 1VlANNx·l-.::'ô~ .. ~~p~~r~:·,óeb~ ~~~il~ 
vem _apenas mo~trar~ cada :v.E'.z mais e:.com, maim-" clareza, 
Qtie'-a·si~riá'éãô .ai:! Sãb ·P'aulp :não· é''identica·':i do .. ~fÕ' ~bnde 
·.aô ·~SUt} :! ·.:~;~) ,. ;~. ~j'J :J ~ .. >)' / ~--·.:· • . ; ·=-,. ~ ,) ·;~.·: · · ~ : .-:.~1: 'J ·:~J . ~·;· ~ :·- ;; ::·q 
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· , !; ., .. ; SãowPaülo:.:· ~mittiU'' bonns'. lastreád6s;:•·offeréoia-· gàran
úas - d' R'riirarande' 1do'·Sur. nãti ·fai = o ·-mesm·o:. ··i" ·: , · .: !' , : 

• • 0 ' • . ·, j :·11 ; ... ' : • :: " I ; ,•.; ' I' • ; -; ; ' • : ' ' ;~; ' I • : •! • • -. ' ' • I • • • •' ·: ' • ' ' ' · .. . ~ : : ! _. • • • ' , . 

. ,.,;., O, SR.;:: RO:FIER:ro sri\iêiiiá$ -~ M~:-e'stá.' .em _ ç:o.O:!Ii~ . d~ 
~#~r~c~~·.;as, : ):iíe~s:' g~rii:~tias." :. · · , .: ; · , . ·· .· : .. . :·, , ':',.>.·; 
· ·''~;. Q : SR/I! .. UIZ' ~V.~NA • '""-' · Não : póde :.: · : .•· . · - · · ·, 

. ~ ~.,. : 'ô'' ~a:.: 'V,E~~~~id •,· np:'' ~im:E:U~ ~· ·A' 'e~is~ão · f()f · a1ltot>~ia4~ 
P~1a: l\~~effible& , di:!; E~ta!fcr . d9 . R19 ,·Gr.~p~e, .~~ . S~l. (iand,o .·~::Jf110 
gar~ha l~tr:a.s ~~potbec~r!11-S· A , e~mssao, · pcrtanto~·.t~m~ 
bthn é Ia:streadâ. · · :· ·:::; ; _,, , ·. ·::.,:,. . :. : .. ; :> >. ·,. 

.. O . SR . . LUIZ .Y.~NNA .::-. ,Lastreada .co~ , l~tras.Y! . . 
. : . :: .. o-' :SR.; :

1

'.V:É.sPÚ~io'· o~· . ABR~~- .~ 'iet~as h~thee'~;i~s .. -E~ 
uma garantia:··.reaJ.:. ,, ',: · , : . , ·· . · .. · ., . ' . 
. · ·: o. SR.: LUIZ ,VIA:NNA - "Confesso~ a; V. E: .. que . des
conhecia essa parte, ·dado o segredo que . o · Oov.erno da 
Republica .costuma Clanter em torno de seus actoa • 

. 6' Sa~· BARR~~ P~NTO; ~<Deseja~·~ saber eomo .v .. Ex. 
considera a operação r~alizada por Sãó Paulo: . Ma ou má? 
. : ! ~ ; . • . : , . : . ; • . : . . . : r , . . : • • I : .. . • I • • • • ' • • . 

· O SR. LUIZ VIANNA - Tendo .em :vista a · época em 
qpe foi effe~tuaqa, considero óp.tip1a a operação,.. 

' :,' ; I • ; · :, • o ' , •, :' • ,j • -", ·' " "•:'• . , · •, , · •· : 

0 Sn: BARRETO PINTO - Optima ?. J?.ois . o ch~fe do. Go
verno, na. mensagem, pede que a operação seJa. feita, me
diante ·cont!'âcto 'rf>'alizado · nos nióldes: do que· I oi celebrado 
com o Estado de São Paulo . 
. . '·' Q.,S~;.,.~S'ffiO .PR.f.Do •::- A iniciativa do resgate dos · 
bo~:us :~, $âo; ~aulo foi· -do. Governo . Provis~rio, interessado 
em Jazer, .,del:jaP?a:t:ecer .~s , vestig~Qs . da _ Grande . R~volticão~ 

·, :.·ó t SR> LUlz· VIANNA ~·O·nóbre: : collega:. não"tem ra..: 
zão. Não invoéo ·i>' 'lado· politko da: qàestão :de' São· Panlo ~ : No 

· moment;o.·,em que '.·foi' celebrado,:. o ·eontracto era< moral;• bffe-
rccia cgarantias·~ .Hoje não as oifer.eee. ,; · •:::: · ·. · 

· · : :;· ':'.'g·:.~~~-l:i-~rrô; .:~iN'r6 ·: .~j ,,N(o: ~e!' ~ ~ipu~~-P.or~ue :a. C9tn~ 
missao de ' F1nanças; no lexlo do proJecto, n.ao fez a menor 
a)l ~~ãQ~ á. ~ipres~~o.:~ ~n9~' Dj,'?iq~s do @e foi 'cele})ril,:d.o, pa~ 
fim .i'®ntíco; cóm · () ·.Estado' de 'São'' Paulo". - 'Apresentarei 
emendas' .t n'esse: 'senúào, . 'desilé' Ql,le a 'Cáljwra entenda; que ~ t1 
ÍI;lÍC j ?-ti V ,a, d.o J>T9j~~tQ ~ -~.e ~ su~ . eoinpe_t:él!-~ia'.' .J Tro,éa1'1'1rle 
~tro~.:~.P:~~~a: .;· ! · · ~r· ·:, : ~:., ·:, :·, ·:~ ·.'.:"::- ... :· . :· : ~ :. : : . .'. : ·· · 
·. · · . O SR.-:LUIZ ·:V-IANNA- ;_ .. Embora .:concordando · a: mino ... 
ria em que o governo da Republica of!ereça a sua garanti:t 
P.~.r.~8 eon,traç,to 1 ~; .~.~rc~.l.~br~do ,ijtltr.e o .~s~d_o :doJüo ~ran
de do Sul e o Banco do Brasll. nao pode delXar, .. tão. ec.nv~n-, 

·.ci~a ~stá de _que, ass~m .él~in~o p.ã<? .f~ .D1!1is .<I~e â.er\ii~ 8tJ 
Pa1z_; ' ~e oP,t?ô~J al~.D?;~s; .:-estr/cct~ ~s .• / A;s: .·~r, ~~1r11s :q11e 'tinha 
a ' fazer 'eram :essa§l,tJ em' relaçao ·lis. tuas· d~· ·gal'llllha ~ 'I'enho~ 
entretanto '"aindà' I oiitráS ''ê'éssa5 ° 'sé' : reféierif 0 ao 111000' ''l:iel'Q 
#~r 'de:v~:~:J~4o.::9.'.:g~~~!~'~ :,·i:· .\.:.' .. , .. , .. ;:', ·.-.. .'.',:.:·. ·::./· ·. ·=,· .. ~~; 
~~- ~ft~~~~~é(!Nt.t~~~·t&:~~~~fer:: f\~~~t:H~~ :~~ 
tida peta· União .-a,petias 'destií:iada· atP,.resgate:'de:.:oonus l · Não 
s~rja,., não,:di,gQ ljQif.P,:;IJl~&~n!lo .. s.erJa·, .e~ ·~ã:· :~oJ;tSC~e~ia; que 
pQderlam()s, , vo~t:=:·· umaj~,~JJ,ttlr)zaciio,.:p~~ que, o·,~1lCO i·!:l~ 
~sn dornecesse ·ao., Esta4o·· do>.:Rio, Gl'ande do,' Sul: 4inheir_o 
qile tivesse:! outra·: ~p-p.ieacâo: qUe· •a de ; ~esga~; de, l>QDU$~ ,_. :· ~ : 
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-: :O Stt:· BARRBTO PINTo_. s~, o nobre collega attrnta-t~ bem 
verã que a ope,raçAo - dlz expressa.m«:_nte .o. proJeetõ ~· é 
"destinada ao resgate do saldo da em.Jssao de bonus pelo re
fei'ido ·Estado; ·em f980". Niio julgU.e o illústre ·orador· que 
estou a defender o General Ftores· da Cúnha, de··quém ·não 
preciso. Mas, devamos eote.betecer. a -verdade. Esses 50.000 
contos se destinam a resgatar bonus, emittidos até 1930 -
i:mem sab'e? - emlllldos lambem por figuras qne,. naquelle 
#)oinento; estàvam do pleno' aooórdo com . ós prili'cipiós . (,ioü;.; 
trinarios e postuli;dos da Revolução de 1930 e que.h.:>Je estão 
filiados ás bostas da dl~t~a opposição. · · · 

. . .. ,. I ' 

o ·sR. LUIZ VIANNA -O nobre éollegà está· equivoca
do. No Estado do Rio Grnnde do Sul, foram realizada:; duas. 
emissões, uma durnntl!' a Revolução e outra depois. 

O SR. VEBPUCIO DE ADREU - Ambas áutórizilda!" por de-
ereto legislàtívo. . . . . 

O sn.. LUIZ VlAN!'iA - Não estou contestando a hone~-
tidade nem a l111uro do emissão. · · · 

• I 

O Sa. VEBPUCio oc .ABR.:Jru - Apenas informo, porque 
V. Ex . tal vez ignore o facto . 

O SR .. BlAB Foana -Aliás, o Congresso Estadual n~o póde 
autorizar emiss1io de dinheiro. · · · 

. 0 ~. VEBPUOIO . DE AmwU.- Pód~ num pe~íoelo re'\'OlU-: 
cionario. 
' .· o· S~. ·LUIZ .VIANNA ·........: Dizia· eu,' Sr. Presidente, que 
hão poder'ia a Camnra votar uma autorização em que· as im
porianéias destinadas ao Ri6 Grande do Sul; vies5em ter .:....: 
não _quero avançar que tivessem ~ .applicacão: que. não se 
dest!nass.e exclusivamente ao resgate dos bonus .. · 
· .. D2hi minha duvida no m.odus {âciewl.i do resgate. E 

para maior caulela, - nisso àté vou ao encontro· dos nobre~ 
propositos que. tem sempre manifestado nosso collega Senho!· 
peputado João Carlos - para que .de mqdo algum sê culpe 
a maioria e o Governo do Rio Grande do Sul, que' sempre 
procuraram estar -i cavolleiro· c'l'as àceusacões', - queria eu', 
SJ;. Presidente, ·que esse r·esgate fósse !eito, rião pelo Estado; 
ípas· pelo proprlo Banco do Brasil. · . . · . . . 
·. · Julgo que em nada contrariaria o interesSe dó .Rip Gran
de que esse resgate se fizesse, não pelo Estado, i1ãô···por uma: 
r.epártição especial, mas,· eim, ·nas próprias' agencias .do Banco 
do' ·Bl'aSil.· , · . · • . · . · _ 

• f • ·o _·. sa. BAN\ETo PINTo ~ Nãri Pódemô's "estàbeiéce·r 
ãeSígualdades. · · · · · · · 

: .. : ,)f.sa.'·LUIZ VIAliNA- V,.Ex .. ba de . convi~ · que .n~ 
ünuma· respon!l;abil!dade .tenho nos acc~rdos I)U !lOS resgates 
ap.teri.ores .• PortantG, não ba incoherencia em que eu venha 
hoje achar qUe se deva fazer bem ou, mal, .desta. ou. daquella 
forma. E' apenas uma opinião~respe1tav'el a de V. Ex~. mas 
estimai-ia- qué v. Ex. respeitasse' igualmente: a minõa •. - - . . · .. - . . ' .. - .. - .. . .• 

. , , :; ó-Sa .. BAMI:r.o PlNTo ..:..., Ber!eitamenté. aca't.O-a •. 
:· :· ·o· SR. LUIZ' VIANNA--:.....· Dizia> éu, Sr.' Presidente, que 
seria talVez· mais prudente sa ·fizesse 'o i"es~te; durante · pra'" 
zo · determiriádo,· nA o pelo Estaao,·: nâo :por uma Commissão; 
não por umar. repartição1 mas · pelas prQpr.ias- agencias do 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 11.29- Página 45 ae 60 

~ 2Q7-

~co do Brasil, que como sabem os senbo~es Deputados são 
inu~eras li:> Rio Grande do Sul. . . . . 
·· ·· 0 SR. ÁLBERTO. ÁLVARES .o- Qual O objeGtiVo .que tem· V; 
~· com essa. restriccãc? · · .. _ ·. · - · · . 
. O SR • v LUiz . V'IAN.NA _;_ Y. E:x. não tne ouviu. V •. E:L 
n~o c!:!ve bem,:· àliás, falo baixo. . · ·. · . 
· O SR.. ALBEi\To ALvARES - Ouco muito . bem, mas de-
pende da linguagem de q1.1em me fala. · 

. O SR. LUIZ VIANNA - Estou dizendo que falo baixo • 
.. . . v"ou e~iicar a· v'. Ex • ." Visava apenas fazer eom .que 4 
administração do Rio · Grande do Sul, ficasse acima de qual-
quer suspeita. · · · 

O SR. ALBERTO ALvARES- Ao contrario: seria um voto 
de desconfianca ã · administra cão do· Estado. 
. O SR. LUIZ VIANNA - Se o tôr, r etiro o voto. Aliás, o 
nobre leader do Rio Grande do. Sul; que me honrou com sua 
attenção, quando eu ·referi o facto, não fez objecção. · 

o SR. JoÃo CARLOS ~· Não ouvi o que disse o nobre 
orador.. ·: 

O SR. LUIZ VIANNA- Julguei que tivesse ouvido . •• 
O SR. ALBERTo ALvARES - V. Ex. podia oppór- uma 

restricção: a que ·a· responsabilidade do Thesouro fosse até 
o montante da divida, mas dabi a a-ventar a idéa de que a 
Camara mande · seja o pagamento feito. pelo Banco do Brasil, 
vae grande distancia. Isso envolve desconfiança á honesti
dade. da administração do Rio Grande do Sul. 

O SR. LUIZ VIANNA --. O -!lobre collega ha de conv~r 
que a emissão de 50 mil contos do Estado do Rio Grande do 
Sul_ deve estar hoje diminuída de .alguns milhares de conto.:.. 
··.· ·; O Sá. ÀLBERTo ALVARES ·-:- Por · que? 

O SR. LUIZ VIAN:NA- Vou explicar a V. Ex. Os bo
nus: do R.io ·_Grande do Sul, como todos . os bonus brasileiros 
da Révolucão, tornaram-se objectos preciosos, queridos do! 
collecionadores. · · 

0 SR. THôM'i>sOM FLORES- B"em' se vê QUe V. Ex . não 
foi ao Rio Grande do Sul. 

. O SR. LUIZ VIANNA - Justamente por não tP.r ido 
áciuelle Estado é qUe posso fazer essa affiri:na ti v a. De facto,. 
até nos mais modestos 'rincões, nas Cidades mais humildes 
da Bahia, enc.ontrei pessoas que me mostravam, satisfeitas, 
bonus .de Rio Grande, que· guardavam· com-cuidado, como re
liquias, como lembranças da -.Revolucão de so. 
. ~ O Sa. W::\NDERLEY.-PINHo ,..... Por outro lado, houve pa
gall)~ntoS. de .impost9&, ao . Thesouro do "Estado, com esses 
bonus . --= · .: , • , .•. 
. , .. o SR. LUIZ .. VUNNA -- Lembrá . muito bem o nobre · 
collega. ' . . ·. -· .. ' ' ' . ·' 

O Sa: THOMPSON FLORES ·- EssE::s l:ionus retornam ·á 
circtilacão. · · ' · ' · · · · : · : · . 

O SR. WA"',t.nT EY PINHO - Por que não são incine~ · 
rad·os? O Tbesodf.Õos· recebe · e novamenté os lança ·em oir-
culação? Não havia mais · rado para isso. · ' :-· 

· · · (T~ocam-a-e -numer.O.!os ·apartes) .. · .· , . 
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,,;;Co '6:-·sR'·:·:tmz·;·'V'IA.NNA ·~<~rre!lj~:razã:ó't:oJ1nüsire: 'eo1Iegà · 
pela Bahia ·~m notà.r a irregulá.riõade 'd<ffactd 'db Thesõurol'db 
Rio ,,Grand~. , recebendo-· <is ' :bonu.s, -'·e' ainda.: ~~s : 1a~ar.: êiii'' cir
culação. A infoi.'Jllação do ~ilustre· eollega; •Dlk,·.Thompson 
F:! ores, é,, entretan_to, \j!iqedigna. RealmepLe..,; !J, Tbesouro -do. 
Rio ~randé ~d'o- 'Sul~· d ra:n te: .e~s.es. efnéó _ ·~pHo's .• )~ • ~~ito. , •- ~ 
movimentacao dqs bonus, El -so· detxará de t~el-n quat!do es
tiverem:resgatadós 'p'elo-·Bancô M·Bra'sJt.V·;:<.; '· . - -· '· 

Ainda ha mais: se~ 'nãi;)" são· falsas as ·-in'fonnacões 1 ·que 
te.n}lQ ·e ,para as qu.aesi peço; .e.té,. o .dep-oimento :do .nobre cor
lega, Sr. João Carlos, o Estado . do R~o Grande do Sul annual
inenf.e cóstu'm a vil., óu . ~o'sttrina', .:pagar . jUros dessês· 'bóim:S •. .. 

• • • ; ' _. + • I ; • I ; , .. . : . . .. . ; : ; . ' . ' . ' • ; : I . ' • . . . • ' • : . ; • ~· • • • • ~ ! ..• ; - .. ~ . • i . ' ' : .. 

O Srt. JoÃo CARLos - Os juros foram diminuidps ·SU~ 
cessivamente. . . . . . 
,. ·· ' Eram· ' a principiQ de 6 %, depois· baixara·m. pro~essi-
vamente até i %. · · ·· · ·· ' 
.. . ···ôisR. 'tüiZ'VÚNNA,- Eu não'd1ds~ ó; 1qhan'iu~. De 
quillqUel:' ·, foi:t}!l. n_a: p~~~~nto· de. juros. · ·' .. :. , · . - :. · ·, : 

.. O SR. 'l'.RÇIM:!;'SON_FI.t(!RJljS -:-;-No res~ate~ ,;· .. • ···~ r·. 

O SR. LUIZ VIANNA - No re-.;gete ha o pagamento da 
~D'l:P.Qrta~cia. :F9~ disso, pa,gam-se; j~_ps" .' :-.. : , 
" ·:: ·: 0:· SR:. . JoÃo CARLOs _..:...- A- emissão. te~e: t~razos , determi
·nados. No. tu.·ime iro momen10· :os· . juros. ~ram. de 6 o/o.- conf o r~ 
me;já .disse, Foram dim-inuido;.atá.ser .fixada ~Haxa de -1 q'o, 
.sempre. oom ":Pl'azoa. marcados r ·par-a. ~ ciro~lação.:: ' ' :'. ' ;; . . 

~ ···o SR~ Lutz\i!ÁNNA _ _:_:_'E'I·a'.'ó-que·:eii ' tltie'ria dizer. 'Os 
bonus do Rio Gránâe . di>' ·sul, 'nesse EStado, ·em epocas 
de ':Pagamento ·de.· .juros;·· ri valisa.vam ·com es · a~oliees i !ede
·raes':.:subiam: em cotaeão:-'Não',digô>·uué vale.ssem .. mai~. 
()(.)rém e!'a.m procuradissimos. Havia.: C$aS bancarias; .seguD.o 
do estou informado, _que, ,n!;!quellaa .. época.s,._ao invés . .de. des
prezarem os hi•ous, qúe e'm outros· niómentós · procuràvam 
afastai:· -d'e: bi, 'os guardavam,,. ,--,-' ! : .· .. : · · -~ · 
• 4 ' : ; "• : : • < • • : • i • I \ I : • " .• 1 • I 1 ~ o I . :. o • • 4 ~ • 1 : \ " I • 4 < ' i • • · I :, ' : • • • • -

_:, .Q: Sa.: :VESPr5Cio DE .A;Bt\li:U · ~ 0 que prova ·.o e;r'eàito dó 
E:stailo.' , ···' · ·· · · · ·· · · · · ... _, ... · ~ -::::.· .. : .• ;.~ .,:·.:) 
,c ,, (). :.S~-;LtTIZ:~.A - ~As; ; casas,.p~~. c~. essa 
operaçao, absolutamente honesta ~- e . çhg~ apenas .. para 
amenizar o debate - faziam bom neg(>eio~· ,, "' " ,, . ·'' 

, .: ; · '"·· '. f • • ~ · • · •' ~ • • · r r··. •·· ' ' ' ; · : 1 · /" • ' ~ • i • ; ·;' ., ; ; ' ' -...; I • .. · ... o- SR:··D.EMETRxO nV1Eã . ~ Ahi éstA 'a ·melhor' nrova de 
trné·; '<t: ,ttfó_, Gr~e .<iil :-~ut. pp{!J.a. ·<1oÇ~ia~: ·n-à. · ~ílii_s~o 
_d9íilj:stadQ: ·::···.: ..• ; >.:.-;·,; ~:.·;· ,,, :· ~··: ·,, ',',':.,:·: ' ... :' .: " .. . :::r ... 
-~, : '-.Qr,SR. 'LUIZ· VIANNA' ........; •Não quero oppôr. desconfianças 
aô Est.ado do -Rio-. Gl'ande••do• :sut -:· :- .,:·. · !' · .·. : ., ; , .•. , .<,: : , · : .:.: 

.,,,_; O 1 Siê D'EMEmró: XAviÍm-...;...; 'k síiuáÇão" do ·É!ftado' er'a .tão 
b'oá. qrie · aa próprias· 'casas' 'blriicariãà, .·eori:fMme disse·. v_; '~ 
prefe!'iam fienr de vosse de seus bonus. . · -'.! · " ~ 

., .. ,: ·o SR : LUIZ' 'VIANNA ·o.J.. Nãó'/ii'firilié!·: semelhante 
_coma; V. Ex. interpretou mal meu pensamento. .. . :·•:., ,., 
· ~ ·'r i ~~ • ' · ~ •; '.• · ·; ~" ' : • l ·. 1: ..: ' i : . ~ ; ·- : • · • · .. ·:1 . · ~ .. · . , •. . " : · . · ·.~..; : 1 · ... o· sa. ALBER'To ALvi.REs- .....:..·'-v: Ex: permítte _tilpa .. per:-
~~~T ~ .~ ... :-:-: .;":~~ "•I L~J :; -~~·. ~ .: ··• ·• ··, , ·,~·.: d · r -j.;~~:·it<.:.·::~, (· · . ·.·.': ·.-~··•!: • • I 
- ·:: : 0: SR.::, LUIZ V:UNNA,-:-:--. Pois,· não, ;v •. ~~;~!~~r .e 
eu alunmo. Estou .Pl!Om,pto, :a,,ser. :P~l'gpntalfO.·' '· J :•:. :- .• :>::.· 

o·· SR. ALBERTO- ÂLVARES·~--~sto desse··metb(ldO. v. Ex., 
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dé~ido: ·ao · conjm1cto ~e ·!âpartes: ·n'ãô· 'poude;: à1lida; 
uma·· ·cohclusãó;l .·: , .. -... :_, .... ,:: .. ·,: -· ·: ,; .: ··· · ·· 
· · .. b" s:R.' turz "viAN~.{ ~ o <i\Ie __ .é-.'netural .. 

ónegar, .a .. . ... 

, ·.'0 .~n. .. 4J,.B:m'l'o.AI..VARB.s.' - • • ~ · mas,· voil :concluir; tal
yez, p'or V. Ex:., dizendo: que . o nobre orador iria affirmar 
que, por esse-conjuncto de operaoões· e de cireumstancias. =o 
~QoJante da, divida, neste momento, está diminuído. · 

·.O SR. LUIZ VIAI~NA '-- D1viiliL de que?· · 
0 SR. ALElER'I'O ÁLVARES ~ Dos bonu.s. 
O SR; LUI~ 'VIANNJ\ ~· Está. ~Üminuida, . nat~~âl~ente. 

- :: o SR. -ALBERTO ALVARRS ...... Então, estamos de acoordo. 
NessaQ condicões, o- argumento de V. EÃ. prova de mais e, 
po~ isso, prova o contrario. Prova que, sendo menor a. res
. ponsabilidade, menor ·ta.mbem será ·a garantia do Governo 
Federal. 

· · ' O ·sR. LUIZ VLo\NNA _;_· Nilo comt'rebendo bem· a inter..,. 
prctação de V. Ex. 

à SR. ÁLsmro ÁL~Á~tEs ~ Se, -~~!~ ·cottiuricto dé cir .. 
cumstancias que V. Ex. acaba de citar. a emissão está di
minuída_:: tem dé cliegal' a esta conclusão: o montante dos 
oonus em- eirculacão ó muito merior . do QUe s~ pode es-
perar. · · · · 

· · · O' SR.' LUIZ VT..ANNA ~ Muito · m~rior, nãó; é menor •. 
I .• < 

· O· SR ~ .ALBRRTO ALVARES - :Logo, a responsabilidade d-a 
União, como endossante. da· divi&i no Banco do · Brasil, será 
tambem menor. Portanto, prova de mais o argumento de 
Vossa Excellencia . . : 

. O SR~ · LUIZ. VIANNA -Esse .é aspecto ~·llito estreito 
~~ ~estã.o • 
. ::-: o SR.: ALBRRTO ALvAREs - E' ·justo; nem estreito, nem 

la.rgCh . E. é justo, . porque V; ·Ex·; · ; esta ' L.-atando de uma 
questão . de reSPOnSabilidade; : :quando 6 aspeeto do · valor 
.é- t)ldo. . ~ :-.: ,· .· . .. . . . . ; :. : : · .. ... 
- ;.' - O:SR. LUIZ VIANNA '-. Devo dizer a· V. Ex. que~ nesta 
momento, o·.qQe ·.menos me:.preoccupa~ é-o aspecto materiàL 

o· SP.. AI.B:i!:R.1-o' Ai:vAÍ\EÊ: ....:..: .J á: não· (litei •o ·qutro, por.:. 
que contra elle, anteriorment~. prote.steí ~; Quando V . Ex. 
quiz .f.utel~.r .a a!4ninistra~ão do Rio Grande do Sul ao Banco 
do Brasil, chamei a ·attencão do nobre Deputado. !dizendo que 
.a. Cam~t:~ ... -vp~an,~.o . , re~tr.~~c,ão. :n~~el.l~:.. eondições, ~ votari~ 
umiLdmpn~JCa<r 4 .. ,:pro;ma admm1stracao .de um Estado; 
seria .. uma .affirmacão; ·de' facto,' . de desco'nfian<;a. · ·; .. 

1 • ' .•' •. ' · ' .' • ' ' • ! ' J ' ' ~ ' ' ' ' ' ' •, ' . ; ' I • ·' ' . 

. · 0 .,SR~. LÇ.~. v:+AN~~ ~ "7.. Não é,. · · 
.0 SR. ALBERTO .ALVARES .- E' evidente. 
o SR. LUIZ VIANN:A:.' ....;;_: se· v.'· ·i:x'.' r conlÍeces'sé bem o . 

contract9 ·entre o :l~anpo, ;do ;Brasil, :~ '<>. :Estado de São J?aulo . . •• 
. O SR. A!.BmTo ALVARES. - Lembrei ao nobre DepU:tà'ab 

qrie,, ~ra.nsf;ecir! Qs ., pagamentos. dos :'~gujch-ets>r , do . . Tbesotiro 
~o .. Rio, ,Gra'Pd:e:·do: Sul pa_r.a .os :do: ·nanê<>.· do · Br.asil;; ,impo.rta 
em- ;diminuiQâ;Q- ' para aqu~lle EstadO~ .. : ..; ,. ,; :·::.·,·:: .. :; ·: 

':·o SFt: · Luiz·' VIiA:NNA :.:..:.: ·v ~:·. EX·>ral>Orid:nim etlgano ... ··:· 
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.. . O Sa. ·ALBERTo -ALVARES_- Não-- sou. representante .do 
Rio 'Grande do Sul, 'riem ienho procuraçã9 para defendei-o, 
mas estou certo de que os rio-gran_denses .não acceitariam 
tutela nessas côndiQões. · ' · 
'':' O ' SR. LUIZ· VIANNA·- V. Ex. está· ·enganado. Se o 

nobl'e -collega conhecesse o modo por que foi féito 6 res;. 
gattr dos 'bonus paulistas, veria que· não ha diminuiQão, pois 
os mesmos não -fora·m r-esgatados pelo Estado de S. Paulo. 

o SR.. ALBERTO ALVARES - Pergunto· ao nobre orador: 
quem resgatou os ?onus _paulistas ? 

_ O SR. LUIZ VIANNA~- Uma commissão composta, se 
ilão ·me· engano, de um representante do Banco do Brasil, 
de · um do: Thesoúro ® São Paulõ e cl.e outro; que no mo-
meTi to -não posso precfsar. - · 
.. . o~ SR._. ALBERTO ÀLVARES - Commissão nomeada por 
quem . 

. O Sa. DANIEL DE, CARVALHO_-:- . Pelo Ministro da Fa
zenda. 

O SR. LUIZ VIANNA ,....- Peh Ministro da Fazenda, se-
gi,uido ndearit.á o nobre collega. - . . . · o S__!t. ·RoBERTO SiM{HssEN' ...:..... Naqueúe tempo São .. Paulo 
nãG tinha autonomia; estava sujeilo a . um Interventor. no
meado pelo G lVerno Federal. 

-. 0 SR. ALB&RTo ALVARES~ 0 nobre collega, .Sr, Roberto 
Simonsen adeanta a resposta que eu iria dar ao orador. 
Pergunto, :agora, a S . . Ex; : - quem. era, áquelle tempo; go
vernador em São Paulo? Um Interventor - preposto, por
tanto, ~o proprio Chefe da Dictadura .- · 

O Sn . W A."'DERLEY DE PINHO - Em quem ·o ·chefe da 
Dictndura tinha obrigação de confiar" 

O SR.. ALBERTo ALvAREs - Ainda ha uma circulnstan
cia: a situação jurídica-não é a -mesma. Com relação a São 
Paulo. foi a propria ·União que · pagou . Aqui trata-se .. da 
su:1 responsabilidade como simples endossante. 

O SR. LUIZ VIANNA - Parece-me que a argument~cão 
do · nobre colleg.a,· que .. . me aparteia,. va-e. collidir com· - suas 
prqprias conclusões . S. Ex. parte de· uma ' premiss~ · para 
chegar_ . a dete:rmmada c.onclusijo; no entanto. conclue de 
m'Qdo êíverso· do a:ue ·.se esperava. - : . . . . . . . .. :· . 

: -:Ó Sa.: -.ALB~To ·ALv~RÉs - -Fico eu espér.ando ·a · conclu-
são de .. V:.: Ex ... : : : · · ., . . · · 
·. : .. o · SR. -Lurz· .VIANNA ....-: Diz ·ó nobre collega, que; se 
naquelle morpento~ . Sãó Paüio nã-e _linhá' _auton'omia. e er.a, 
portanto, governado por. um· Interventor Federal, .. : 

o SR. ALBERTO ALVARES . __.:,_-- Que era· ' o' proprio. governo. 
da Republica. . .. . : . , .. .. ·. . . ·. . - . , -

._. .. () SR_ •. LU~- V~~~A ...,....,_E' sab~do .- . . . 
. . ' · •.• ·. não ·h avi~ diminui.;:ão · para· a administração pal.a~ 

l,ista,. - • ,· .. 
·:. O Sà. ALBERTo :-t\l.vARES .-.. Por motivos muito simples: 

a commissão: nomeada: pelo Governo foi ·- simpleS ·eX{)ediente 
administrativo para o acto do resgat-e da' divida; não •tinha 
exp::-ess_ã;o ~ 1is~a~izacão, óe. uma .- tqtele·· sobre· Sã().- Paulo. 
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-Estou certo de que, hoje, eleito o Preside"ntc de São Paulo. 
a · situacão seria differenté. · · · · · 

·O SR. LUIZ VIANNA - Naturalmemnte pode variar :Q 
modo de se encarai' úm mesmo facto. V. Ex. considera o 
·~aso em apreto como não senclo uma diminuiéão, naquella 
época, ao governo paulista. · '· 

0 'SR. ALBERTO ALVARES - Não é c.uestão de época. A 
situa cão é differente. O Rio Grande do Sul tem agora go.:. 
vernador constitucional, eleito. Não se trata mais oo um 
p1·eposto 00. dictadura. · · · 

O SR. LUIZ VIANNA - Declara V, Ex. que o actuat 
governador não é mais Ull1 preposto do dictador; seja..:me 
permittido dizer que, se naquella época havia um repre'... 
sentante do ,Governo Federal em São Paulo, representant~ 
que cerceava a autonomia do. :B:stado, segundà · ~ e::r(Jressãq 
do nobre Deputado Sr. Roberto Simonsen, era muito natu
·ral que esse· interventor, pessoa da immed1ata confianoa do 
Governo Federal, tivesse capacidade .para · dizer como de · 
veriam ser resgatados os tonus. 

o SR. ·ALBERTo ALvAREs - Discutamos com toda a boa 
fé. O caso de São Paulo não pode ser equiparado ao do Rio 
Grande do Sul. Naquelle, o governo da União, da dict.adura, 
não entrou como simpies endossante;· ao contrario: pagou 
'os proprios bonus. ~ra quem paga v~.· A. si.tuacão do Rio 
Grande do Sul é d1fferente. · O Rio Grande do Sul pede 
·apenas urna garantia. · 

O SR. LUIZ VIANNA - V. Ex. labora em engano. E 
·não é a. mim que cabe responder-lhe, .mas á honrada e 
illustre bancada de São Paulo, que poderá. dizer se· foi esse 
Estado que resgatou os seus ·'bonus",. ou se o dinheiro para 
'esse fim lhe foi dàdo de mão beijada. . . . . . . 

.6 SR. ALBERTO AL•;'ARES ' - Não estou falando em umão 
beijada": V. E!=., assim, estará envenenando as c.oisas-... 

. . . 0 SR. BAPTiSTA~ LUSARDo - 0 pagamento. não foi feito 
péla União, mas por São Paulo, Aqui está o ex-Secretario 
da Fazenda do .Est~do, daquelle tempo, que podera. ipfor
'mar ·ao Sr. Alberto· Alvares como se passaram as coisas. 
E' ponto que precisa ser esclarecido. · · · · 

O SR. LUIZ·VL<\.NNA ~ Pevo declarar ao nobre colle
ga sr. Deputado Alberto Alvares· que o seu aparte não tE'rn 
razão de ser .. E' o proprio Goverpo da Republica que vem 
'pe(:fi~'-um contract0 ,nos ni9Ide.s do de S?oPàulo • 

. :Ora;. $e. O· Governo ·da Republiea fizesse essa distine~ãn 
,que . S.: .. .Ex . .. quer fazer,. ·entre. Estado constitucionalizado . 
. e, por;tanto,. a uto~omo,: e _Estado não constitucionalizado .... " 

0 :SR•.- ALBERTO AI:.VA.'tES ~ ·são OS factos que faz:em a 
~ist.i n~p . . , ·-

0 SR. LUIZ VIANNA - Juridicamente não na essa 
distinccão, para, o. cas(l, . . . 

· V. EX. não pÓde adm1ttir que São Paulo, . neste :mo. 
menta, se ~imisse .da d~vida, sob. o pretexto de q~e c.u~::m 
pagou os· "bonus" não foi elle, mas o representante do ,GQ.,. verno. · .. ,. · ,. ·:· ·.·. · ·· · ::· · 

: o S.ll:· HÁPTISTA ·LusARbo :......: Vámos ouvir â palavra _ri·l 
representante de São Paulo sobre o assum:Pto. 
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O S!h SAN~os FlLHO ...,....Não. ·vou tocar. neste ponto, ma~ 
(i'eséjo dizer ó seguinte: o nobro Déinitado.'esté. rlanào gran~ 
de importancia a se devem ps ub()nus" . se~ .. resgatados pelo 
·3anco do' Brasil ·oú pelo _proprio ' Estádo·. · · ' · · · 
·.: · o ·sa .. · W~nBRI..EY ~E PmHo ~Quem dls~e 'iss~ na~· foi o orador: · · ·· · 

O SR. BAPTISTA LusAttoo - · Foi.o ··aparteante,. represen~ 
tante de Minas· Geraes. . : . · 

o SR. SANTOS FILHO ·._ Informo que a . operação, . não 
pela questão de cont:iança, mas pela ·complexidade technica, 
tem de ser :feita, .forçosamente, pela. ,coop.eração ·- q b<~a 
eooperacão - dos Thesouros estaduaes e o Banco do Bra3il 
A não sar assim, materialmente nada se :faz. 

0 SR. BAPTISTA LUBARI>o - V. Ex. resp!)ndeu coin 
grande' effici~ncin ~o nobl'e· peputado :por · Minas. · 

O :SR. ·LUIZ VI~~NA - Vê .o nobre .Depuiado ·que eu 
não fazia mais do QUfl· adiantar o . que · ttisse agora o noDre 
representante por S. Paulo, de modo que entre~o o Hlus
tre aparteante aos cuidados da bancada :paulista. . 

. . 
O SR . . SouZA Lu:.ii.o - Aliás, fica bem entregue. 
o sR. · À.LBERTo ALvARES ~Fico entregu~ ·a mim mes

mo. O qué disse foi o &eguinte : que se o pagamento fasse 
effectuado ~clusiV&lllente pelo Banco 'do Brasil; seria uma 
diminuição para o Estado,. e o que o representante . de · São 
Paulo affirma é ccisa perfeitamente intuitiva. que pela 
complexidade das operações, têm ellas de ser feitas,. ~viden
temente, por cooperação · entre o The~ouro do Estado e o 
Banco do . Brasil. 

O Sa . W ANDBRLKY DE PIN.Ho .,.... Logo, se ba essa com
plexidade, não ba diminuição para o Estado. 

O SR. PEDRO CALMoN - Ahi tem o nobre !'epresentante 
de Minas o devido esClarecimento á duvida que levantou. 

·O SR. LUIZ VIANNA .,.... s: Ex . . estabeleceu o . methodo contuso. . . . . . . . . . . 
. . o SR. ALB~TO 'ALvA.~ES - Não estabeleci cónfrisão. () 

assumpto é muita simple5. · 
. O .Sa. PEDao CALMoN - A iniciativa . teria sido de V. Ex., 

pois o orador. es:tá-sendo. m.u.ito claro. . . . . . . ·. . . 
: O S..~t ; ·ALBzaTO ALVARES·.- Fico com a minha opinião 

manifestada n'o aparte, no ·qual · declara vá que; se a Camara 
.,·1esse · a · votar essa autorização, ~m a . r~ieção de que o 
·p2gsmento deVia ser feito exclusivamente · pelo ·Banco ·. do 
Bra5il,·retirando-se a cooperação, portanto,. do Rio Grande do 
_Sul, . seria act.o. d.e· diminuic-ão .moral pãra aquelle _Estado. 

O SR. BiAB FoRTEs - O Rio Grande do Sul · teria · uma 
sabida.: nã~ : acc~it.ar .o abono. . . '· .: :·.: - . • 

o Sa. ALBERTO lu. vAREs - o que : disse ·o r'epresentsrtte 
de : São Paulo é "intuftivo. · · · · : . · • · . ! •· . • . . ' · 
. . . . . ' . ' . . •. . . . ... : . . . .,.,; . . . . . . . . < O.SR .• ,,~~ ~N~ .~ · ~oi-3:. ,qUê·m _pede, li_ce~c,a ,",!i~ 
1II~s~e deputado, para poãer apartear, sou ·eu. · . ~ . :. · 
, . . ,.\). ~· ~~'l;Q M.v~ES ~ _()uvirei.,V. Ex;_; ~~ ~odo o 

__ prazer . · · . ·.>.;:~ ·: = .. •. .. . . •. : .. ·• ··- · : . . . 
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0 SR. PEDRO CALMoN: ...,..- :Vamos ouvir· o aparte do: ora
dor ... 

O SR. LUIZ VlANJ':lA :...:.... NatÚralre~mte,: o entregar aos 
gúich'és do 'Banco do· Brasil o resgate dos bonils ·não · quer 
dizer, de modo algum, que se afaste a cooperação dos Es
tados ; 

O SR. ALBERTo · ALvARES ....:.... 'De S:ccordo; 

O SR> BARRos CÀssAL - 'Foi o que disse· o orador no co-
meco·· do· seu discurso ; ·:- · · . · 

. O SR. LUIZ. VIANNA ..,.,... Eu disse que o ~eu v~ lo seria 
no sentido de que e~se ~esgate 56 procedesse nos guiebés do 
Banco do Bràsil •. 'Nos. guich'és, lembro-me l>em ·que u sei até 
.desta pbrase .;_ das iiinumeras' e numerosas agencias que 
são distribuídas por, todo o Estado do Rio Grande do Sul. 

Ora, vê V . E.x. que não ba nisso diminuição alguma; 
não ba o afastamento do Estado na cooperaoão util e neces-
~Ma. · · 

O SR. CARLos REIS - V. Ex . está concluindo dentro do 
raciocínio da. sua premissa. · 

O SR. LUIZ VIANNA - Agradeco o aparte. Vê a Ca
mara. que, · mesmo diante do ataque que me fez o repr esen
tante de Minas, não me desviei da rota tracada. 

O SR. ALBERTO Ax.vARES - Não fiz ataque algum a 
V. Ex. ; apenas dei a minha opinião e estava ouvindo a de 
V. E x ., muito_ abalisada. 

O SR. ;J'ost AuGUSTo - O mal é que não se deixa o ora
dor falar. ~ . 

O SR . . LUIZ VIANNA - Naturalmente, . nigu~m mais 
se lembrará do que eu já disse. · (Ná() apoiado1, . ) . 

O Sn. PEDRO C.~oN - Toda a Camara · tem ouvido 
V •. Ex. com a maior attenção . 
· ·- o'.·SR. LUIZ VIANNA - Vou, Sr . Presidente, termi

nando,-.récapitular, em Hnbas ligeiras, se assim me permitti
r-em os .. ·illushies aparleantes, o pensamento da ininorü~ no 
caso~ -. 

A minoria, em primeiro Jogar, vem d~clarar que a men
sagem enviada á Camara pelo Sr . Get.ulio Vargas é inepta c 
maliciosa. · 

O SR. · -Bus FonTEs - Ella foi feita de proposito" S. Ex. 
qniz•trazer·São Paulo para o cbarulbo~ .. o Sr. Getulio Vargas 
faz muitO disso; -é·' costtime ·de S: Ex.· Se não viesse -dessa 
maneira, · extranbariamos que o ·documento; partisse 'de ·Sua 
Excellencia> · ·, ' · · · · · · 

O'.s:a. i.mZ" VIANN~ -~-A triensagem é inepta • . N~o de~ 
vemos · entretanto, deixar, de prest;ú· . -nosso Concurso, .para 
que, : de uma .vez para,:sempre, o: Bra.Sil ~ ;veja, livre . !}ess!\5 
irregularidad~s .._, .ell$si)es . que· p~tem, não do governo fe:
deral, mas de . governos regionaes . · 
: ~ cotliprebéndemÓs ;perfeif:atnente' ', 'que '' a .~dniinistr.a.c.ã..> 

do· :Riô . Grande . do .. SUl, . p~mida· .por ciréumstan;ow: no mo:. 
mento . em que; _ali;a\\a .'<1 , .1>11iid.eJ:ra da .revolução, fevol~Ção 
gloriosa .. pprque :victoriosa:• .... , . , . ; • , , :: , . . .. : : 
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ITM Sa. DEPUTADo- Só por isso. 
o Sa. LAERTE SETUBAL -Apenas por isso.· 

O SR. LUIZ VIANNA - . . • lance mão desse recurs9 
e:ttraordinario. 

0 SR. VICTOR RUSSOMANO - Que salvou O Rio Grande 
do Sul de situacão financeira bem critica. 

O SR. LUIZ VIANNA ..,..... Essa _situação financeira es
tava nas mã-os do Sr. · Getulio Vargas, que era o Presidente 
do Estado; depois delle foi o Sr. Flores da Cunha. O nobre 
Deputado a um dos dois deve dirigir seu aparte. · 

O Sa. VICTOR RussoMANO ·- A população do Rio Grando 
de Sul só póde 'tir~r hen~ficios com· essa operação. 

(Trocam-se apartes) • 

O Sr. Presidente - Attimcã.o l Peco aos Srs. Deputados 
que não interrompam o orador com apartes successi~ms e 
simultaneos. 

Tem a palavra o Sr. Luiz Vianna. 

O SR. LUIZ VIANNA-: Dizia que, no momento em que 
foi fl:'iÚI. a emissão, a minoria. parlament~ não poderia, de 
modo algum, negar seu voto para que se viesse . sam.r . uma 
situação de fácto irremediável e que, por varios motivos -
além dos mais pelo de ordem constitucional ..:.... deve ser 
.corrigida. 

Por isso, não negamos nosso voto.. Trazemos a nosi>a 
Mllaboracão e-· o fazemos com o mesmo espírito de :;empre: 
não de provocar tumulto, mas de trabalhar num campo ele~ 
.vado, fiscalizan,do, e, quando nos f <ir. dada opportunídade, até 
com velleidaçles ·de o~ienLá.r, porque, infelizmente, a . nossa. 
orientação nunca passa de velleidade, tão firme. e segura é 
sempre .a orientaciio da. minoria·. 

Mas, Sr. Presidente, trazendo ·seu voto, a minoria. nã'l) 
.o faz sem estabelecer determinadas· .--re-stricções; .primeiro, 
de ·estranheza r.nte as declarações. do General Flores. da 
Cunha. Aliás, lamento . trazar ainda -o debate. pan · P.Sse 
campo e o faco apenas porque estou num novo resumG dú 
me~ ~iscurso. _ 

Essa, porém, a primeira restriccão·. As outras são em 
relação ao modo por que ha de se fazer a opera.cão. . · 

Somos, Sr. Presid~nte, contra os moldes do .contracto 
,celebrado .com o Estado de· .São Paulo, _que, presentement,!:l, 
não offerecem garantias. &~s pelo resgate dos bonus ~9s 
guickets do Banco ào Brasil, não digo ·.que sem a coUapp
racã9 do Estado do Rio Grande do Sul, a que~. compete o 
mister de retirar da circulacã.o, de uma v.ez para sempre, 
-repitO, os· bOnus que inva.'diram o Estado e até ·o Paiz; como 
objecto 'de euriosidade, trazendo· na frente. a revolução; que, 
11a ex-pre-ssão féliz e verdadeira,· do •Deputado' Cant:lido 
·Pesáõa, não J)assoli de um fracasso, ' de· uma illusão. · - --- · 
, . . _;Eis, Srs, Deputados, .. o. nosso .depoim~nt9 imparcial 
sobre ·a mensage~ do' honrado Sr.· Presidente da Republica. 
·Qpposicion!stas ao aetual Governo;. não . quizemos deixar de 
trazer 'para '·est.à Casa ·o niú;s'o· ·ponto.· dl?'. ·vista, sobretu~o 
neste momento, em que se poderi:a' 'pensar ·e ·até· dizer Q.u~ o . . 
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Governo se ·disfarça em mil ·subterfugios para pôr a ga
rantia do Paiz, não a serviço de um resgate- justo, honesto, 
necessario, mas, tal-vez, apenas a serviço da política. (Muito 
bem . PaJ,mas ;·) · 

Durante o discurso do Sr. Luiz Vianna, o 
Sr. Arruda Camara, i" Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presidencia, que é occupada pelo 
Sr. Euvaldo Lodi, 2" Vice-Presidente, e nova
mente pelo Sr. Arruda Camara, i" Vice-Presi-
dente. . · 

O Sr. Presidente - Continua em discussão o projecto. 

Tem a palavra o Sr. Deputa~o João Carlos Machado. 

O Sr. loão Carlos Machado - Desejo, rapidamente, re-
pôr,. em seus verdadeiros termos, o assumpto que acaba de 
ser debatido pelo nobre Deputado bahiano. 

Em primeiro logar, devo declarar, desde logo, que S. Ex., 
seguramente, não se acha ao par do modo como se tem àes
c-nvolvido a administração do meu Estado. Estou mesmo na 
firme convicção de que ·s. Ex. ignora que o Rio Grande do 
Sul mantém seu serviço de dividas rigorosamente em dia e 
que, neste instante, são tão insignificantes os seus compro- · 
missas para com o Banco do Brasil, que, póde-se dizer, não 
lhe deve coisa alguma, ..• 

O SR. LUiz VIANNA- Deve-lhe apenas i9 mil contos. 
O SR. JOÃO CARLOS MACHADO - . .. porque .seria 

uma questão rapida de solucionar, se o Estado tivesse de 
fazer o resgate dessa pequena divida. 

O Sa. SoUZA L E.~ o - O orador que antecedeu a V. Ex. 
não fez criticas á administração do Rio Grande do Sul . 
. '\ O SR .. JOÃO CARLOS MACHADO -Vou continuar na 

minha argumentação e V. Ex . verá que foi precipitado, pelo 
menos, no aparte com que me bonrou. 

· Q SR. · LUiz VIA!Il.SA - Se está e~ condições de pagar, 
immedis.tamente; os. i9.000 contos que deve ao Banco do 
Bra.Sil, por que não · contribue para o resgai.e dos seus bonus?l 
Parece haver ahi uma. contradiccão. 

Ó. SR. JOÃO CARLOS MACHADO -Devo dizer, prose
guindo, Sr. Presidente, o seguinte: O nobre Deputado julga 
inconstitucionaes os impostos de viação, dados como.garantia. 
· . '· O Sa~ . . LuiZ VIANNA - A.liás garantias que só citei, por
qtie ·invocadas p;;lo Presidente da Repub~iila. · 
· 'O SR. JOÃO CARLOS MACHADO _: Â.' transaccão será 
feita pelo Estado, em virtude de uma emissão de apolices, 
.com· a garantia do governo da · Republica, .a exemplo do que 
se tem feito çom·outros Esta(!os. S . . E:x:. referiu a,qui a p()S-:
-sibilidade do· ·Gene;ral : Flpres :da . Cunha ter . feito esse res
gate quando declarou. o montante do numeraria ~m Caixa. 
Não reflectiu, entretanto; o .illustre collega . na circumstan
e.ia de que o Estado . tem 190 e. :tantoa mil contos de arreca
.dacão annmi.l e precisa attender, não ; só ao p_agamento ~o 
'funccionalismo, · como satisfazer aos .,contrackls que -reah
:zou,. ;porque - é necessario, que eu:diga- o. General Flores 
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da Cunha, ao iniciar seu período governamental, no Rio 
Grande do Sul, teve de resolver uma série de problemas de 
natureza urgente. Entre outros, recor!ID-me, no momento, 
que, nós, Estado largamente devotado â pecuaria, não pos
suíamos ainda um frigorífico, na Capital; hoje, esse frigorí
fico, construido, n,cba-se em condições de f unccionar. A mor
talidade infantll n&. Capital de.. Estado exigia a pasteuriza
cão do leite, -Está sendo construído o entreposto de leite, 
que resolverá esse grave problema. O Rio Grande do Sul 
precisava terminar as obras do cáes do Porto Alegre, que 
não tinha sequer vinculação com a viação-ferrea. Dentro 
das rendas ordinarias do Estado, foi feita esta ligação, com 
o aproveitamento de largo trecho que estava sendo inva
dida pelo Rio Guahyba; e, nesse sentido, enorme foi o mo
vimento de terras •. Semelhante trabalho se effectuou em 
cerca de 8 ou iO mezes, com os recursos nol'Il'laes. O porto 
de Pelotas, velha aspiracão de cerca de 30 ou 40 annos da
quella cidade, se encontra, no momento, em meio á constru
cção. Sendo o Estado grande productor de frutas, ainda não 
possuía um unil~o "Packing-House" que pudesse fomentar o 
.commercio exportador. Hoje, tre.s delles estão funccio
nando no Rio Grande do Sul. Precisava-se de um matadouro 
modelo . Sua. construcção já foi iniciada. 

Havia necessidade da cuida!' da instrucção p;.1blíca. Só 
. no periodo em que fui Secretario do Interior tiva de fazer, 
porque era um impe-rativo inadiavel, a nomea1;ão de cerca 
rte 1.200 professores . No anno pa~sado foram construidos 
cerca de 1.3 edifícios escolares, além da Escola Complemen
tar, nn clpital do Estado, que custou 2.300 contos. 

Em summa, seria difficil nomear, no momento ... 
O SR. BrAs FoRTES - V. E:.:. está fazendo inveja a 

nós li'::s outros Estados ... 
O SR. JOÃO CARLOS - ..• a serie enorme de inicia

tivas tomadas pelo general Flores da Cunha. 
Esses eram problemas. cuja solução S. Ex .. não podia 

adiar para épocas mais longinquas, porque represMtavam 
velha aspiração do Estado. 

Ainda agora mesmo, ·antes de eu sabir de Po!'to Alegre, 
fizeram-se despesas de cerca de 3.i00 contos com a cr~cão 
da Universidade. Era tambem antiga aspiração ::te alu..rnnos 
e professores. · · 

Havia necessidade absGlufa de attender a esses aspectos 
culturaes do Rio Grande do Sul, nãt> só em face -do que se 
faz no resto da Republica. · r.omo quanto ao que. se ree.liza 
na America e -no r<!sto do mundo; de maneira que o Govel"'\o 
jo Est.arlo. ·desde logo, se viU' premido, pelas circumstan<.-ias, 
a fazer largo dispendio no erario publico, justamente nurria 
hora em que a Política de sobresaltos em que temos vivido, 
de perturbações por que tem passado o Paiz. provocou re-
trah imento seilsivel na arrecadação. · ' 

Tendo o governo do General Flores da Cunha ~nccn:
trado já uma emissão dP. bonus de 20 mil contos, teve? de 
amplíaJ...:a naquelle período em que a deficiencia de· a rre· 
cadação não poderia · permittir a . marcha ascencional do 
progrP.sso· riograndense, que impunha medidas da· natureza 
das que acabo de citar· aqui. O governo do Rio Gran:Je do 
Sul -não acredito ·.que haja quem possa em sã consciencia 
OPPO!=' a· menor palavra ·de contt>adicão ao que vou affirmar; 
o governo do · Estado ·julgo que tenha credito sufficiente, 
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através de sua tradicional honradez adminislrativa para 
aspirar a um credito de 50 mil contos, quando clle dá em 
garantia apolices que vae emittir e têm a garantia do Go
verno da Republlca. 

O SR. BlAs FoRTES - O Estado terin credito para o fa
zer, a~é sem endosso. 

O Sa. Luxz VIANNA - A minoria nüo conte:;lou ~~se 
credito; apenas fez resll'icçõcs, relntlvamantc ás lnxas . 

O SR. JOAO CARLOS - Entretanto, V . lli -- per
mitta. que o diga com profundo pesar - insistiu lsrgumcnte 
na oircumstancin de ser o resgate feilo pelo Banco do Bre
sil, parecendo-me, a mim, que V. E:x. punha duvida qua:üo 
á correccão com que deverá proceder o goveno do Rio 
Grande do Sul nn hora em que tiver de fazer aque!le r~s
gate . 

O govE'rno nctuul do Rio Grande não faz lrnnis do que 
continuar uma trndiciio de homadez que ennobreceu s~Clpre 
a política do mcú Estado. Estou em posiçíí.o ex-adverso ao 
eminente Sr . Borges de Medeiros, e não tenho duvida em 
de publico, declnrar que uma das características funaa
mentaes dessa illustre pe•·sonalidade foi invariave'lmente a 
:!egura correccão adminislratíva, (apoiado) o escrupulo e 
a honradez com que orientou tod.o o seu trabalho politico. 

9 SR. BA-'l.RETO Pt:.:To - Padrão de honestidade. 
O SR. JOÃO CARLOS-Não seria, pois, na hora em que tão 

sinceramente nos envolvemos em um movimento de regene
racão nacional, que deveríamos interr omper a salutar norma 
de conducta política, dando margem a que, em determinado 
momento, se pudesse duvidar de que o governo do Rio Gran
de do Sul iria ou não, honesta e severamente, com o maior 
escrupulo possível, tratar do resgate desses títulos. (Apoia
dos .) 

O SR., THoMPso~ FLJRES - Essa é a questão_ 
O SR. Lmz VIANNA - Por isso mesmo dizia eu que 

a minoria pensa ir ao encontro dos desejos de VV. E.Ex. 
O SR. VrCToR RussoMANo - For outros ~aminhos .•• 

O SR. JOÃO CARLOS - Assim sendo, Sr. Presidente, 
não vejo necessidade de proseguir na resposta que vinha dan
do á oração do illust!"e collega bahiano. 

Desejo, apenas, accentuar o seguinte : o Rio Grande do 
Sul pleitêa medida concedida a outrQ:; Estados, e, tenho o 
maior prazer em repetir, poderia tel-o feito antes . Só póde 
elevar a cónducta do General Flores tia Cunha o facto de o 
fazer na hora em que o Paiz, ao retomar a sua vida consti
tucional, está habiiitado a examinar*" em todos os aspectos, a 
questão, no mais amplo debate das xdéas, até porque não te
mos receio de que na administração do meu Estado quaes
quer odios, quaesquer criticas e quaesquer juizos, por mais 
severos que sejam, possam apontar ao resto da Nação o modo 
como alli se trabalha, como ali se arrecadam e se distribuem 
os dinheiros publicas, como se respeitam os coptractos e como 
se procura elevar cada vez mais as niJssas br ilhantes tradi
ções de honestidade que, com orgul"hl: o dizemos, ·vêm · de 
muitos annos . · · · 

Posta a questão nos· seus verdadeiros termos, Sr. Presi
dente, não vejo necessidade de mais ampla explicação. 
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: O Governo do ·:Río Grande do -Sul pleitea, o resgate dos 
seus · bonus. : ·Ha necessidade de desap;,>aN<:er : uma anoimali
dade. Antes de· se fazer o resgate, não e demais se diga; essa 
medida íntelligente, que foi a emis<;ãõ> .desses titulo~ dando 
margem a que .o Rio Grande do 8~1. não interrompesse_ a sua 
expansão, foi bastante para que o E~ Lado. pudesse, rapida
mente, :ver seu reerguímento economic .. assegurado; depois da 
Revolucão·. - ·- > 

Neste momento, os bonus vão ser - substituídos pP.lo 
-dinheiro da .Nação mediante garantia de apolice5 do Estado. 
Lá, esse diulleiro vae sel'vir para, senl maior abalo na ec-o
-nomia· nacional. poder . o Governo do Rio Grande· do Sul 
continuar m sua!: :tradições de operosidade; · · zelarião pelos 
reaes· interesses do Estado, crescendo oo conceito . da pO.:. 
pulação, .pela severidade com quo arrecada, pela hone3ti
dade com que paga. E, se vae ser conferido ao Governo do 
·Rio .Grande ·a faculdade dellc proprio proceder ao resgate 
doS seus bonus, é porque a palavra honrada ct2qliella admi
nistração merece, não só da Camara. mas do Paiz inteiro, 
o maior acatamento. 

Temos, Sr. · Presidente, a seguranca de que a minoria, 
por · maior a rdor com que nos critique, por mais exaltação 
com que combata o · Presidente d& Republica e o General Flo
res da Cunha, ha de estacar sempre que queira analysar 
a. nossa actividade administrativa, . porque. como Castilhos. 
ainda podemos repetir: "Alli h a honra"! (Palmas . O orador 
é vivamente cumprimentado) ., 

Durante o discurso do Sr. João Carlos o 
Sr. Arruda Camara, 10 Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da presidencia, que é occupada pelo 
Sr. Claro de· Godoy. Supplente de Secretario. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
O ·art. 90, <tlinea 6) a Constituição estabele~e o seguinte : 

• _l.. 

. São attribnições priv.ativas do Senado-Federal: 
Iniciar · os projectos e lei a que se refere o ar

. iigo 41 § 30". 

0 -art. U § 3° está assim r edigido: .· 

"Compete exclusivamente ao Senado Federal:. 

"'A. iniciativa .de leis s'obre j.ntervencão federal e, 
em geral, das que interessem deter-minadamente a um 

- ou mais Estados." · 

o projecto n. 48, ~i~do da. Gomn1issio ,:de ':Fiiiancas, com 
parGcer datado de 3 de .junho de 1935, concede autorizacão 
ao Governo para dar gar;mtia ·a -uma operaÇão, de éredito 

-.na importancia de .. 5-0.000 .contos de réis, entre -o }Üo Grande 
do Sul e O · Banco 00 B.càsil, desUnada_ ao resgate do saldo da 
emissão de. banus feit~ pelo mesmo Estado, em i93()." . 
. . I Nos diversos apartes proferidos. q~do -falava o nobre 
Deputado pel_a Ba-hia, Sr •. Luiz ·:Vi~nna: Filho, ti:ve_._opportuni

. ~a~e de mamfestar meu ponto de vis~ a respeito desse .pr.o-
JMto. , .· _, .. ·.. ~ .•. _ _ 

-: . _ Mas,- Sr:. ,-Presidente, como-. já :a.ff.irmei, . tenbó ·. drndas. 
quanto_ -á": nossa- co~pete.>nc~a para. ini.ciat.iyas de ·proj~ctos 
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dessa natureza; em face do citado § 3° do. ·art. 41, d~ lei ba
sica do Paiz . . .. . . . , . 

Nessas condições, requeiro á Mesa, - encerrada como 
se acha a segunda discussão,-. seja solicitada a audi€ncia da 
Commissão de Constituição e Justiça, que dirá sobre a lega
lidade do projecto. (Muito bem. ) 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

13em preJmzo da discussão, requeiro a r emessa do pro
jecto n. 48, de f935, á Commissão de Constituição e Justiça, 
para que se digne de emittir parecer sobre a iniciativa do 
projecto, nestâ base, em face do que dispõe o art. 90, let. c). 
da Constituiç-ão da Republica . 

Sala das Sessões, 6 de Junho de 1935-. - Edm.undo Bar
reto Pinto. 

Approvado. 

O Sr. Presidente 
(Pausa.) 

ContinUa a discussão do projecto. 

~ão havendo mais quem queira usar da palavra declaro 
encerrada a discussão dos arts. 1 • e 2•. 

:• .·. 

2• discussão do projecto n . 23, de 1935 (1• le
gislatura) , dispondo sobre graduação de officiaes 
do Exercito e Armada; com parecer favoravel da 
Commissão de Segurança. 

Encerraàa a discussão dos . arts. in e. 2•. fi
cando adiada a votação, n1 fórllia do Regimento. 

Discussão unica do projecto n. 49, de 1935, 
(i a legislatura) , autorizando o Poder Executivo a 

- ~ a~t:z:iliar a campanka contra o" banditismo ·no nor
deste; com parece·r. (avoravel ·ao "veto", da Com
·missão de Finanças e Orçamento. 

. . . 

O Sr. Presidente -Entra em discussão o projectõ. 

tia sobre a mesa o seguip.te 

REQUERIMENTO 

Requeremos a retirada da ordem do dia do prcijecto 
n. 49, de f935, para audiencia da Commissão de Justiça. 

Em 6 de JunhO.d-e· ':1936 . -·Barbosa T.~ima Sobrinho.
Annando Fontes . 

H_a sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 
. . . . . . . . ·. . . . .. ·- ) 

Requeremos urgencia para immediata discussão . e vota
ção do requerimento sobre o projecto n. i9, de 1935. 

Em 6 de junho de f 935 . · - BfJ.r bosa · Li1na Sobrinho . 
Clar~ .. Godoy. . , , .... 

· Approvado . 
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O Sr. Presidente - O projectú vae á Commissão de Con
stituição e Justiça. 

f• discuss(i.o do projecto n. 122-A, de 193:5, 
concedendo com ordenado ou soldo por· inteiro a 
prorogaçáo de licença de que trata. o § 2• do ar
tigo 19 do decreto n. i4.ô63, de i92i; tendo pa
recer da Contmis.são Especial de Estatuto dos 
Funccionarios, com emenda. 

Encerrada a discussão ficando adiada a vota
. cão, na fórma do Regimento. 

1a discussão do projecto n. 199, de 1935, dis
pondo sobre a discriminação dos circulas pro(is
sionae.s e eleição dos seus representantes (sem pa
recer). 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

Tem a palavra o Sr. Abelardo Marinho. 

O Sr. Abelardo Mar!nho pronuncia um discurso que, en
tregue a S. Ex ••. não foi publicado. 

Durante o discurso do Sr. Abelardo Mal'inho 
o Sr. Claro de Godoy, supplente de Secretario, 
deixa a cadeira da presidencia, que é occupada 
pelo Sr. Arruda Camara, 1° Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente - Não havendo mais oradores. declaro 
encerrada a discussão do projecto, ficando a votação adiada, 
de accordo com o Regimento. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
por occasião da discussão do projecto 48, levantei uma ques
tão de ordem, requerendo a audiencia da Commissão de Con
stituição e Justiça, quanto á iniciativa desse projeeto, p!'!a 
Camara. 

Nestas condiQões, peco que V. Ex. consulte a Casa sobre 
a urgencia da votação desse requerimento. 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa, e submetto a votos 
o seguinte 

REQUERIMENTO DE URGE!NCIA 

Requeremos Ul'gencia para a votação do requerimento 
n. . ... sobre a remessa do projecto 48,. á. Commissão do 
Constituicão e Justiça. 

Sala das Sessões, 6 de Junho de 1935. João Carlos 
Machado . .:.:.... Barreto Pinto. - Claro de Godoy, 

Approvado. 

O Sr. Presidente - O projeeto .n. -i8, de 1935 {f* legisla
tura), vai á Commissão de Constituição e Justiça. 
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Nada mais tendo a tratar, vou levantar a. Sessão, de
signando para a de amanhã a seguinte 

ORDE:M DO DIA 

s~ discussão do pro.iecto n. 215, de 1935, autorizando a 
abrir o credito especial de 2.500 :OOOSOOO, para ultimação das 
obras iniciadas na 7" Região Militar; projecto da Commissão 
de Finanças e Orçamento; 

s• discussão do projecto n. i 79 A, de 1935, alterando 9. 
idade para a matricula dos capitães combatentes do Exercittl) 
na Escola de Estado-Maior; com parecer favoravel da Com
missão de Seguranca; 

t• discussão do projecto n. 30, de i.935 (1" legislatura), 
dando ao trabalhador e ao patrão o direito de optarem, na! 
questões que moverem para decisão de confiicto·s por facto 
de trabalho, entre a Justiça do Trabalho e a Justiça. Ordi
naria; com parecer i:ontrario da Commissüo de Justiça; 

1- discussiio do projecto n. 42, de i935 (1' legislatura.), 
concedendo o credito de õO :0008000 para a inst.allação da 
cadeira de clínica na Faculdade de Medicina da Bahia; com 
substitutivo da Commissão de Finanças e Orçamento. 

Lev:mta-se a Se-ssão ás 17 horas e 55 mi
nutos. 
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30" Sessão, em 27 de Junho àe 1935 

Presidencia dos Srs. Arruda Ce.mara, i• Vice-Presidente e 
Pereira Lira, t• Secretario. 

1 

A's 14 horas, compal'ecem os SI's. : 

Euvaldo Lodi, Arruda Camara, Edmar Carvalho, Claro de Go
doy, Lauro Lopes, Mario Chermont, Acylino de Leão, Abguar 
Bast.os, José Pingarilbo, Clementino Lisbôa, Genaro Pónte, 
Carlos Reis, Godofi'edo Vianna, F-ernandes Tavora, Pedro Fir
meza, Gratuliano Brito, José Gomes, Botto de Menezes, Odon 
Bezerra, Souza Leão, Rego Barros, Antonio de Góes, Domin
gos Vieira, Heitor Maia, Teixeira Leite Severino Mariz, Va
lente de Lima, Deodato Maia, Amundo Fontes, J. J. Seabra, 
Pinto Dantas, Alfredo Mascarenhas, Fro.n<1isco Rocha; Leoncio 
Galrão, Raphael Cincorá, Homel;'o Pires, Herique Dodsworth, 
Sampaio Corrêa, João Guimarães, Bandeira Vaughan, Carlos 
Luz, Nora:ldino .Lima, Martins Soares, Bías Fortes, Clemen
te Medrado, José Braz, Theodomiro Santiago, João Beraldo, 
Arthur Bernardes Filho, Juscelino Kubitschek, Daniel Car
valho, Carneiro de Rezende, Christiano M;1chado, Macario de 
Aiineida, Matta Machado, Simão da Cunha, Ant.hero Botelho, 
Delphím Moreira, Pereira Lima, Theotonio Monteiro de Bal.'
ros, Cardoso de Mello Netto, Joaquim de Sampaio Vidal, Cas
tro Prado, Macedo Bittencourt, Bias Bueno, Alves Palma, 
Felix Ribas, Gomes Ferrnz, Aureliano Leite, Justo de Moraes, 
Jairo Franco, Lim<!elino Gomoes, Vicente Miguel, Corrêa. da 
Costa, .Plínio Toui'inho, · Artbur Santos, Octavio da :Silveira, 
Paula Soari!s, Francisco Pereira, Rupp Junior, José Muller, 
Dorval MelehiadE\s,. Vespucio de AJ:)reu; Demetrio Xavier, . 
João Simplicio, Victor Russomano, Dario Crespo, Adalbert.o, 
Corrêa, Ermano Gomes, Abel dos Santos, Pedro Jorge, Fran
cisco dj · Fiol-i, Abilio. de Assis, .Aritonio Carvalbal, Austro 
Oliveira, Silva Costa, Alberto Surek, José · do .Patrocinio, 
Martinho Prado, Ricardo Machado, .A,lberto Alvares, Pedro 
Rache, Leoncio Ara.uj"o~· Cardoso Ayres, Baeta Neves,. Abelar
do Marinho, ·sylvio Leitão, Paulo Martins, Moraes Paiva, Bar
reto Pinto, Fenelon Perdigão (iH). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com-
parecimento: de 111 Srs.,. ,De{lutados :. .., 

. Está. aberta a· Sessão . 

O Sr. Claro de Godoy (Supplente;· servindo de 2• Secre
tario)" procede á leitura da Acta da sessão antecedente, a 
qual é posta· em discussão . 
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O Sr. Botto de Menezes (Sobre a Acta) - Sr. Presi
dente, quero fazer ligeira rectificação no meu discurso de 
ante--h ontem. Quando me referi á firma Anderson, Clayton 
& Co., como estando a montar usinas, saiu publicado Jobn 
Mac Fadden, que é presidente da Bolsa de Algodão de Nova 
York. 

Essa a rectifica.ção que desejo se faça. 

O Sr. Presidente - V. Ex. será attendido. 

O Sr. Abelardo Marinho (Sobre a Acta) - Sr. Presi
dente, desejo fazer ligeira rectificacão, a proposito das pa
lavras que tive occasião de dizer hontem, quando V. Ex. 
annunciou o resultado da verificação de votacão por mim 
pedida, com referencia ao requerimento de minha autoria, 
feito no sentido de se remetter ao Superior Tribunal Eleito
ral o parecer, do Sr. Deputado Prado KeHy, relativo 
ao meu caso. 
Solicitei, então a V. Ex., fizesse constar da Acta que eu 
me abstivera de votar e minha indifferenca pelo resultado 
da mesma fôra tal, que apezar de V. Ex., haver annunciado, 
de modo um tanto notavel, a rnatena em votação, no mo
mento da verificação, chamando a attenção, para o facto de 
te!.' sido o requeri~nto dado coom rejeitado pela Mesa, de
clarei que, apezar do modo notavel - repito - por que V. 
E:x:. submetteu o assumplo â verlf'icação, eu ficára quiéto, 
não me havendo mesmo abalancado a pedir a V. Ex. escla
recesse a Casa, como era rle direito, como era de esperar. 

Nesse sentido foi a minha declara~ão. Pe~o, pois, essa 
rectificacão, mesmo porque - com a devida venia - se já 
me convenci de que ' c; nossos debates não podem ser con
duzidos com a solenmdade e a ordem determinadas pelo 
Regimento, em um de seus dispositivos, ~ comtudo ainda, 
-deseja que, ao menos da leitura dog nossos debates se tenha 
a impressão de que elles guardam entre si o nexo verificado 
entre os factos da vida, sobretudo, entre factos que se sue
cedem. 

O Sr. Cardoso de Mello Netto (Sr:;bre a Acta) - Sr. Pre
sidente, a ""bancada paulista não poude ouvir todos os topi
cos do discurso hontem aqui proferido pelo Sr; Luiz Vian
na, representante da Bahia, em nome da minoria parlamen
tar, a proposito do projecto de lei relativo ao resgate dos 
bonus do Rio Grande do Sul. 

Lendo-o hoje, no jornal da Casa, verificou existirem 
pontos que não podem deixar de ser contestados na acta de 
nossos trabalhos. · 

Assim, asseverou S. Ex. que o Estado de São Paulo tem 
com o Banco do Brasil "um contracto garantido com taxas 
inconstitucionaes". 

E accrescentou: 

"Não se póde comprehender,' nem se póde admit
tir que o Sr. Presidente ·da Republica não conheça a 
Constituição do Paiz e não saiba que um contracto 
com ·.o :Banco do Brasil e o Estado de São -~aulo; no 
montante dr;~ 150 mil .contos, está hoje periclitante, 
com grave prejuízo para o. Thesour0 Nacional; porque 
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offerece apenas a garanÜa de taxes incobraveis. por
. que contrarias á Carta Magna da Republica" . 

E, ainda, noutro lopico : 

"O governo daquelle Estado já ba tempos não re-
colhe quotas de juros e amortitação". . 

Essas affirmacões, entretanto, são menos verda~ 
deiras. 

As apolices, emittidas pelo Governo paulista parn ga
rantia dos bonus resgatados pelo Banco do Brasil, ficaram 
com a garantia do addiil~onal de 10 o/o sobre todos os impos
tos estaduaes vigentes que recaiam sobre o commercio, a i.n
dustria e a propriedade, e:Y.o!luidos os da lavoura do cafó. 

A emissão dos bonus "Pró-Constituição", para fi nancia
mento á lavoura, ao commercio e ás industrias e para r~for
co da Caixa de Guerra, autorizada pelo decreto n. 5.664, de 
fi de Setembro d;e 1932, foi feita nos seguintes termos : 

"A emissão especial de obrigações do Estado, a 
que se refere o art. i o, terá seu serviço de juros e 
a.mortizacão assegurado pela arrecadaciio de uma so
bre-ta:xa de :!.0 % (dez por cento) sobr e todos os im
postos estaduaes vigentes no Estado de . São Paulo e 
que recaiam sobr e o commercio, a industria e a pro
priedade, excluídos os que incidam directa ou indi
rectamente sobre a lavoura do Café . O resgate dessas 
obrigações será. feito por sorteio semestral, ou por 
compra directa nas Bolsas, quando sua \.'Otacão esti
ver abaixo do par" . (Art. 20 .) 

Dahi se vê que nenhuma taxa inconstitucional serve 
hoje, como jámais serviu. de garantia especifica de tal ope-
ração. · 

Se o Thesouro Estadual não vem recolhendo essas taxa~ 
ao Banco do Brasil é porque tem encontro de contas com o 
'fhesouro Federa! e com o D. N. C., dependentes de appro
vacão· final do Sr . Ministro da Fazenda. Essas contas são os 
seguintes credites verificados do Estado contra o D. N. C.: 
73.485:000$000; a verificar, 83.000:000$000, mais ou me
nos, dando, portanto, o total, de i 56.000:000$000, mais ou 
menos. Descontado delle o debito do Es tado de São Paulo 
de i7 .000 :000$000, mais ou menos, resulta para elle o cre-
dito de i39. 000 :000$000. · 

Não se encontra, aiuda, nos relatorios do Banco do Bra
sil de 1933 para câ nenhuma palavra que justifique o se
guinte trecho do discurso do Sr . Laiz Vianna, nestes termos; 

"Não sei se São Paulo · pagará . E . materia que 
escapa á minha alçada . Posso adeantar a V. Ex. que 
.o Banco do Brasil tem duvidas sobre se São Paulo pa .. 
gará ou -nãp" . 

Foi pena <roe Õ .nobre Deputado não dissesse expressa
mente como soube daquillo que se permittiu ~!firmar em 
tom tão categorico, para · que pudesse essa afíirmacão ser 
.tambem formalmenf,J desmentida. . . . 

Tudo demonstra que bem ao contrario São P~ulo estâ 
cumprindo, . como . sempre . cumpriu, ~ suas obrigações. 
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o debito total·- de Sã.ô Paulo :para aom- o Baneo do Brasil, 
que era, em 1932~ de 358. i73 :000$000, soffreu: uma diminui· 
ção de 141.369 :000$000, ficando, portanto, reduzido a réis 
216.804:000$000, no anno de i933. · 

Nesse mesmo periodo, o Banco do Estado de São Paulo 
ch-egou a dever ao Banco-do-BrasiLeeroa._de .300.000:000$000, 
e pagou quasi tudo, pois apenas resta o saldo--de-- réis 
15.000:000$000. . 

E' o que cumpre esclarecer. (JJ1~ito bem. Palmas.) 

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

2 

O Sr. PresidEinte - Passa-se á leitura do· Expediente . 

. O Sr. Victor Russomano (Servindo de 1• Secretario)
procede â leitura do seguinte 

. EXPEDIENTE 

Officios: 

Dois do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, da 
::;_ do corrente, remettendo as ·seguintes · 

MENSAGENS 

::irs. Mem-Jros da Camar·a dos Deputados. · 

. Tenho a honra de submettet· á vossa apreciação a in
r:lus:l exposição, em que o Ministro de Estado da .JU:stica e 
Negocias Interiores demonstra a necessidade df.'l ser autori
zada a abertur·a de um credito especial; na importanci2 to
tal de quarenta e nove contos trezentos e setenta e um mil 
e duzentos l:éis {49:371:5200), afim .de oceor:.oer 30 paga.:.. 
mento de pensões, vencimentos .de disponibilidade, diffe
rença de ·wnciroentos e gratifica~õs: addicionaes, conforme 
a demonstração junta. -

Rio de Jârieiro, .4 de Junho de 1935, ·H5° da lridep~n-
dencia e· •7° da Republica. . ; · -·. · · · · · 

ANTONro CARLOS RmEmo DE · ANDE.,I..fJA • 

. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS·.' 

Exmo. ·sr. Presidente da 'Republica. 

-·; Tendi:J · ··sid9 · devidamente ap\i'!.-ildos; ~m prOC-P.sso;:; · dPste 
Ministerío. os direitos de diversos funccióD.aros aos -paga
mentos de pensões, .. vencimentos de dispenibilidadl:l, diffe
renca je ve-noün~ntos: c gratificaÇões ·addieionae.s, eonforroe 
a 'inclusa demonstracão e não havéido: em 'lêi reeur~os pará 
a' ' iiquidacão dos -mEJsmos, . C-Onviria ,. s-olicitar á Camara :dos 
DPputados. no~ termos do ~·-:t0- do ;aí't.: 'l86 d.a-:Coostihií.-;ão 
da· Republica:' ,autOrizacão para:: abertura· do· eredito ~'specia1, 
na importaneia· de ::quarenta' :e -'n'ove: contos< trezentos e se:. 
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· tenta.e.um· mil e duzentos réis.(49:.371$200), destindo a at-
tender, aos. alludidos Pa..~mentos~ -

·Em· re!ãcã() âs gratifieàções addicionaes, cohstant~s da 
inr.Iusa relação, cabe-me eselarêcer q'ue corJ·esponrlem a 
l)eriodos anteriores á suspensão determinada pelos clecretos 
ns. 19.565. e 19:582, de 6 e 12 de Jarieiro de i93L"Para 
b resp'ectivo pagamento,' não foi, entretanto, possível, na 
vigencia do GovernO Provisorio, a abertura dos creditas ne
cessarios, a exemplo de outrOs que foram abertos para at
tender á liquidação de addicionaes nas mesmas ~ondicões. 
Essa ünpossíbilidade resultou do facto do Ministerio da Fa
zenda, ouvido nos termos do art. 93 do :Regulamento Geral 
de Contabilidade Publica, ter informadO qae os !"('CUrsos do 
·rhé~ouro Nacional· não permittiam, então, a abertura de 
taes creditas. Não se trata, portanto, de gratificacõ.:s addi
cionaes da natur~za daquel!a:; a que se refere o :Jrt. 23 das 
Disposições Transitarias da .Constituioão e que figuram nas 
rélacões, annexas á Lei n. 40, de 1 O a e Abril ultimo, pu~ 
blicadas no Diario O{fklal, de 30 do mesmo mez. 

Rio de Janeiro, em 29 de maio de 1935. - O Ministro 
da Justiça e Negocias Interiores, Vicente· Ráo, 

Srs. Membros da Camara dos Deputados. 

TE>nho a honra de submetter á vossa aprec'iação a in
clusa exposicão em que o Ministro de Estado da Justil;.a e 
Negocias Interiores demonstra a necessidade de .ser au~ori
zada·· a abertura de um credito especial, na importancía de 
cento e setenta contos setecentos e oitenta e sete mil reis 
( i70 :787$000), para attender ao pagamento da diíierPnca 
de vencimentos que, no período de 14 de Janeiro de f.928 
a 3f de dezembro· de 1930 e na razão de 56 :929$0DO a cada 
uni, compete aos desembargadores da Córte de Appeilacão do 
Districto Federal, Pedro de Alcantara Nabuco de· Abreu, 
Luiz Guedes de Moraes Sarm-ento e Ataulpbo ~apoie~ de 
Paiva. · 

Rio de Janeiro, i de Junho de 1935. 114o da lndepen
deneia e 470 da.Republica . 

. A ...... TON!O GARLOS RIBEI'EIO DE 'ANDRADA. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Exmo. Sr. Presidente·da Republiea. 
Os desembargaddres . da Côrte de Appellação :lo Distri

cto Federal, Pedro de Alcantara Nabuco de Abrelj, . Luiz 
Guedes de Moraes Sar~ento e Ataulpho Napoles de Paiva, 
obtiveram, por decretos do Poder Executivo e .· nos termos 
do art . .!8, da lei n. L381, de 5 deDezembro de 192i, com
binado. com o arL 285 do decreto· :n; f6.2n; de 20 de De
zembró de· 1923,· gratifiC~i;ÕElS addicionaés de 50 % por te
rem exercido df.l modo distincto, , durante 35 annos, fnn
·cções em· cargos de judicatura no ·J)istricto Federal .. · 

A lei · n. 5. 427,. de 9 de Janeiro, de i928, porém, elevou 
'pais 60 : 000$0{}0 anntiaes ' os vencimentos dos d.esembar~a
dores, mas determinou que nesta 'importaneia fozsem- e~m
prehendidas. as :gratif~çacões .· adàicionaes concedidas. 
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Estabeleceu assim o legislador um critario de augmeu
to desiguâl e injustificavel. pois imputou para o respectivo 
calculo o que já se achava integrado, por outro titulo, ao 
patrimooio dos mencionados magistrados. · 

Assim tratados differentemente, ficaram ·os mesmo~ 
com vencimentos inferiores aos dos seus collegas. visto como 
os vencimentos c~onstituem retribuição por trabalho corren
te, e as citadas gratificacões foram concedidas pro labore 
facto, pelo trabalho já realizado durante determinado tempo 
de serviço. · · 
· A partir de 1 de Janeiro· de 1931, o pagamento das gra
tificacões addicionaes foi suspenso em virtude jo art. 6° 
do decreto n. 19.582, de 12 ele janeiro. e os vencimentos 
de todos .os desembargadores foram fixados em 60: OOOSOOO 
annuaes pelo art. 2° do decreto n. 1.9 .626. de 26 do refe
rido mez. 

Os alludidos desembargadores, que haviam protestado 
Judicialmente. em tempo Qpportuno. contra o criterio ada
ptado pela lei n. 5 .t~o27, de 9 de Jan~iro de 1928, agora ra
.n!.amaram-~a ~different,.'R ·cre-v-t:mcimentos-deixada de recebe;-. 
no periódo de 14 de Janeiro--de. -1928- a 31 de Dezemlm~ da 
f 930, e as gratificações addicionaes suspensas em ·tirtur1e 
do decreto n. 19.582 e mantidas pelo art. 23 lias Disposi
.;;ões Transitarias da Constituição Federal. 

Este Ministerio, examinando os dois pedidos, resolveu, 
á vista da:; :.-azões axpendidas, attendel--:os, providenciando, 
desde logo, para que a Camara dos Deputados !o.:;se infor
mada da importaneia relativa ás gratificacões :1ddicbnaes 
atrazadas. 

Para pagamento, porém, da differenca de vencimentos, na razão de 56 :9,2J~;O~l.Q_a_cada .. ..I.1!!!. àaq~eUes--"filagistrlld•H~- -
que, d'i:f -rq ae·Tanejro, de 1928 a 31 de .Dezembro de i930, 
recebet'am annualmente 40 :800$000 de. vencimentos em Vt>Z 
de 60 :Q00$000, torna-se necessario seja autorizada pelo Po-
der Legislativo a abertura de um credito especial de cento 
e setenta contos setecentos e oitenta e sete mil i"êis 
(i 70: 787$000), o que subinetto á. consideração de V. }~. 
para os fins convenientes. 

Rio de Janeiro,! de Junho de f934. - O Minitro da 
Justiça f! Negocias Interiores, Vicente Iláo. 

- A' Commissão de Finabcas e Owamento. 

Do Ministerio da Guerra, de 4 do conente, remettendo 
a seguinte 

MENSAGEM 

Senhores Membros do Poder Legislativo~· 

Em ·a exposicão annexa o 1\linistro de· Estado .da Guerrs 
·demonstra a. necessidade imprescindível da abertura do cre
_dito especial de ~ .500:000$000 (quátro mil e quinh~ntos 
_contos de réis) para completar a importancia des.tinada a 
acquisícãó de aviões-escOI:;i e de treiriameztto, da Aviação 
Müitar. 
. Peco-vos, pois, habiliteis b ·Governo com a medida in-
dispensavel ao fim íridicado. 
_ .. ~io ·de Janeiro, 4 de Junho de 1935, H4° da Indepea-
dencla e .47° da Republica. • . . . . 

ANTONIO CARLos RmEmo DE ANDRÁD.\. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Exmo. Sr. Presidente da Republica: 
Desde muito vem sendo de urgente necessidade á A via~ 

cão Militar a acquisição de aviões-escola e de treinamenb, 
para. que se possa promover a formação de novos pilotos e o 
conveniente áperfeiçoamento dos já brevetados. 

Restringidos ao indispensavel, em face das diíficuldades 
do momento, e de modo a assegurar a iri.struéção da arma, 
são precisos f 5 aviões-escola e 50 de treinamento e mais um 
certo nume·ro de pecas sobresalentes para a sua eventual re
paração e tambem para o· concerto de aviões já existentes. A 
acquisicão desse· minimo imprescindível. attinge approxima
damente-ao cambio . de 12-a. importanci.a de US. ~750.000. 
Para tal fiO) a Directoria de Aviação dispõe já da quantia 
de nove mil contos de réis (9 . 000 :000$000) , Com a cotação 
actual do dollar a 18$000, esta importancia em mil réis ficou 
reduzida a US $500. 000. H a, -pois, uma differeoca de 250.000 
dollares ou sejam quatro mil. e quinhentos contos de réis 
(4 .500 :000$000), ao cambio .actual. 

Para que a instrucção não se resinta da falta de ele
-mentos promovi entendimento com o Exmo . Sr. Ministro da 
Fazenda, que se mostrou 1avoravel ~ abertura do credito 
especial da alludida importancia de 4.500:000$000 para o 
fim indicado e: valido por dois annos. 

Nestas condicões, peço se digne solicitar do Poder Le
gislativo a medida indispensavel ao objectivo exposto. 
. Rio de Janeiro, 31 de Maio de i935. - . General João 
Gomes. 

- A'--Comriiissãõ de- :F1n.ancãs .. e orÇamento. 

Do Governador do Estado de Santa Catharina, de 28 do 
·mez findo, enviando as seguintes 

INFORMAÇÕES . 

Attend·endo á solicit:acão de V . Ex. ·feita ·por officio nu
mero 272, datado de 27'de · Fevereiro ·dó corrente anno, passo 
ás suas mãos os documentOs inclusos, referentes aos preços 
de generos ·alimentícios, alugueres de casas, etc. e. conforme 
o exposto nó · cítado ~fficio ~- · · · 

. Sirvo-me do ensejo para apresentar a V. Ex:. os pro
~estos de minha distincta consideração. 

NEREU R..,\MOS. 

Goveina.dor. 

· Ao ExQ!o. Sr. :M:ánoel do Nasc~mento Fernandes Tavora, 
-DD. Secre~ario da. Camara .do.s. Oeputados -:- Rio de Janeiro. 

- A quem fez a requisição.. . 

. . Exmo. SI,'. Dr. ·Juiz de. Direito .da. .Co)llarca de Dalbergia, 
' · Em cumpri_mento · á intimação· de 2i ã~ !t!arço ~e 1!J35, 
:informamos· o ·saguinte: · · · · · . · · . 

·:1) Preco médio de aluguel para casa-s de trabalha-
dores i 5$000 weosal. , ... 
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2) Preco minimo, por unidade, dos seguintes generos : 

Carne frE:SC3, kilo .• . -. ' . ·.:' . . : . .... ; .•. i .. . · ...... , .. · 
Xarque, kilo . . . . . . ..........•.......... 

1;~l'lc~·~0 kÍlo~ .' . .. ... _·: : · ~ · : ~::: :' :·: ·:: :-: -: :~ :~:::.:: ': :· _ . . 
Fari'nba de mandioca; · kilo . • ; ;·. ~· :: ...... ·;' .. 
Batatas ingle?.as, kilo ·. . .. .. . .. :· ... : .' .. .'. -~;; : .. 
Arroz, ki!o . . . . .. · ... · .. ; ..... · .. · .... ·;. :· . • ·:: 
Sal, kilo . · . . ; . .. . · . , ·; . · . . .. . . .. ; .. ~ .. ·; ..• ~ . 
Feijão, 'kiio . ~ . ~ ...... . : . ..• .•••.. .- .... ~; .. 
·Massa, kilo · ...•... ; .·. ·:· .. .. .... ....... ;:; .-;, 
Banhá,' 'kilo ; . . . . . . .. ~- > .. ·, , .... ..... .' ..... .. 

1$400 
2$000 

' 1$000 
' 1$200 

$300 
' $200 

$800 
'$300 
$500 

i$400 
2$000 

·Toucinho, ' ~ilo · ." . : . . · • ; . · .. ·.- . ... ." ~ . ; ; ..... ; , . ,· 2$000 . 
·Café; kilo . . . ·. ·. ; : . : : .. · .. : .. ·. , .. ; .. · 2$800 e -
-Bacalhau. kilo ~ . . . ·. .· . : . . ~ ~ ..••. ; ... ; . , .• ~ 
Le:ite, litro· . • . . ·,,: . . :· . . : . .. ~ .. : :-... ~ · ..•.. 
Azeite. litro . . . . . : . .. ... ... . .... ~ 5$000 e 
Phospboros, caixa . . · . .. .... . ~ · ...... ~ - .. :; . ; . '· .. 
Lenha; metro cubico . . . . .... .. .. :-., ·· . · ~. ; .. . 

' 3$000 

$300 
9$000 

$200 
'4$000 

Attencioso criado · e obrigado ·- Ra'l!l. KuLm. ·Nova . Ber
lim, 27 .dà Março de 1935,: ;.;_,, Gerente da Sociedaide Col)pera- · -
tiva "Hansa". 

Ribeirão de Ferro-Indios, 27 de Março de i935. 

Illmo. Sr. ·Juízo de Direit9 da Comaroa de Dalbergi!l. 

R~spon•jó á V. Ex. qut> os l)rcços des.:oa. localidade são 
os seguinte::: : 

As ca5as de trabalhadores . alugadas, por ·mez ·{0$000, 
15$001). Os precos por gene·ros act.ualmcnte: · · · 

Carne frPA~o.. kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • i$100 
Xarque, kílo . • . .... .... ...... .... -· .. 2$200 
Pão de trigo. · kilo . . • .. .. .•. .' .•• ~ ... ·. , : .• -~ :· · i$600 
Assucar, extra fino, kilo· · . · . · . .. ... ... ; . ·. : : :· ~ 1$406 
M5ucar crystaJ, k i1o · ~ · . :·' . ·.· •• :; .. ~ · ; .: ~ : .' . : :·; · f $200 
·Assucar roxo; kilo· ·. . . ·. :~ .<. :: ......... ~ -. . . ' $800 
Farinh3 de trigo, (olllarca I), kilo • .. . ; . . . . . . fS'iOO 
_Farinhade- t rigo; (JAarca ll), kilo ........ ~ ·.. .. $700 
Farinha de manriioca, kilo . . .... .... ..... ; .. $400 
.Arroz (marca I), kilo • . • • . . . . . .. • . . . . .. . . $800 
Arroz , (marca Il) , kilo . . . . • . . . . . . . • . . . . • . . $50G 
Sai,. __ kíl_o _. . . • .. .. ~ . • ~......... ... .. .. .. . . • $300 
F e]JaO; · kilo . · • . . . . • ......... ; • . . • . . . . . . • IHOO 
Banha, kilo . . . , .. ... .. ......... .- .. .. . .. . . . 2$200 
Toucinho;· 'kilo . • . .: .. : . . .... . . ~· ... ·. ; .• •• ~ . 2$200 
.café {mo ido I); k ilo .. . · -: : .. . · . . ;: . . : ·. :. : ·.· ... : : . · · · 3$000 
Café (moído li), kilo . . .. < ... : .. : . ·. : . :·. : .. ; . > 2$800 
Leite; litro . . . . ~ .. : ... ·:·;-.. -. ... , . .... .. , . .. · . $300 
.Azeite>; · •kilo •. · ·. ': :: . . ;: •.•. ~ ~-.: ~. ; · .. ,. :· .• ~- : .•. :. ,.. 5SOOO 
P.hçsphoros,. ~caixa · •..• . • . -., _ ... -' · •.. : •. ... .. .. • · ··~. , :." · ... _, $200 
Vitiag!"e. garrafa . ·. . .... · ..•... ; •... ..• , .... .. , •. -,,,, .. $700 
Lenha. metro eu bico . . . • .. . . ~ . ... . · . ... ·. . . · · . · · 6$0ú0 

• ,• · ·: - -~ : 1 :.~~ -~·. ~ . • : ,.1 : · : • :. ~ . ::.:.::(. :' • · . •.:}f: : : , O.~!( :. ' : 

De V. S. attenciosamente - Franz Le.mpreckt -~ ; . ·_.: .. ' -........ 
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. Dalbergia, 26 de Marco de i935~ 
Illmo Sr. Dr. Flavio Tavares da Cunha Mello, D. Juiz 

de Direito da Comarca de Dalbergia. 
Em resposta da vossa carta do dia 2.1 do corrente, pode

mos informar-vos que o aluguel médio de casa para traba
lhadores e operarias é de :10$000 a :158000 por mez. 

Preços minim(\S actuaes IJara generos:. 

Carne fresca, kilo . . . . ................... . 
Xarque, kilo . . .. ;··-:- . . .......... , •...•....• 
.Asauca.r ~. kilo . • . • ...... - .......••... 
Ass~r crystal, kilo . . . . ................ . 
.t\.SsU.Câ.r extra, kilo . . . . . . • . . . . . . ........ . 
Farinba de mandioca, kilo . . ...........•... 
Batata ingleza, kilo • . . , ................. . 
A:t'OZ. ióiG , , , . • .•..•.••• , .. , • , ..••.•••• 
Bal, kiio . • . . • . ••....... -. · •• ·- ... •. • · • • 
Feíjiio, kilo . • . . •................ ~ ... , •.. 
Banha,. kilo . . . . . ...................... .. 

, __ ,!._ouciJ!l_lQ •.. ltil.n ~- ~- ............................. . 
ltlafe, kllc •... , . . . . . ..................... . 
Vinagre, s-arrafe. .. . . . . . . . .. ' ............. , .. 
13aca1bao li:!lo . . . • .•.•.......••......•.•• 
Az:eite, kilo . . . . .............•..••..•..• 
Leite •. -btro- . , . , ......................... . 
Lenha. met.z'o cubico . • . . . .. ........... . 
_Pbosphol'OI3, caixa . · · . . . . ................. . 

f$200 
2$200 
$800 
~$200 
~Q400 
${00 
$200 
8700 
$300 
$~00 

Hi900 
t~900 
2$7~0 

$600 
5$500 
5$GOO 

$300 
6$000 
S2!l0 

Na esperanea de ter-voo oomdo, com o presente sub
.screvemo-nos de V. Ex, 

Amigos &ttos. e Obg • ...,... Mae.,tet & Irmão. 

Juiz. de Direito da C6rnarcá de Itajahy, 5 de Abril de 
f~35; :,. . 

· · Exmo: Sr. Dr. Secreta!'io do Illterior e Justiça ,...- Flo
rianopolfs. 
. . . .Devidamente inforniada, remett.o a V. Ex. a circular 
n. 9, 1'2 :de Março ultimo, >enviada a este Juizo. Tenho a 
honra. de'réiterar·a V. Ex. os prot.estos de minha alta con
sideração e estima . · 

Cordeees.saudações. - /O!lqttim, Luiz Guedes Pinto, jui?.: 
de direito. 

EstadÓ de Sarit~ Catha!'ina - Secretaria de Estado dos 
N egocios do Interiór : ê · .Tu.stiça. · 

· · · Circulàr n. 9 .:....:· ·Flori-anopolis, 12 (I~ Marco de 1935. 

ElUIJ.o. Sr. Dr. Juiz , de Direito da comarca de Itajahy. 
Para que V. Ex. se digne tomar conhecimento e dar 

suas ordens no sentido de sereni··prestacias, 6om a brevidade 
poSEivel, '3s informaçõe~ delle cOllstantes,. passo ás suas mão~ 
a copia :inclus!l do officio J:!. .• ·. 272; datado de 27 <'l!i. Fevereiro 
proxímo findo, que pelo Sr. Dr. SeClretarjo da Carnar.a dos 
Deputados foi dirigido á. Interventoria Federal, neste Estado, 
relaLivamente :a() ~ff~ito ~e estpbele,cimento •da lei de :>alariQS 
mini:mos, etc. . · · · · · · · 

C. D. -· VOLUME IV - 1935. 21 
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Tenho a honra de reiterar a V. Ex. os meus··protestos 
de estima e distineta consideração. - Guatavo Nunes, di.
rector. 

Recebido hoje. Informe ·O Sr. escrivão. Itajahy, U de 
Março de 193 5 . ( assignatura ·megivel) • · --- - · ·---- - - . . -

Copia. 
Secretaria da Camara do~ Deputados, Rio de Janefro. 27 

de Fevereiro de f 935. - N. 272. 
SP.nhor Interventor. 

Em virt'ude de resolução desta Camara, rogo a V.. Ex. 
sa digne providenciar para que seja ínformado o requeri
mento do Sr. Deputado Ruy S:i:ntiago (n. 66). abaixo trans-
cripto: · · · 

aRequeiro que ·por intermedio da Mesa, ouvida a Ca
.mara, officie-se aos interventores federaes ou governadores 
dos _Estados, solicitando informem, com a possivel brevidade, 
para effeito de e!'tabelecimento da lei de salarios mínimos, o 
segUinte: 

1.0 Por intermedio das casas de correcção .ou reclusão 
de presos e os asylos de menores ou estabelecimentos· conge:-
neres, respectivamente: . 

a) Ração I.nédia àiaria de cada individuo, com especifi
-cação da clasee de allmentos, quantidade e· custo; 

·b) --cU.sto-annüaf d:a-vesHmenta Ccornpl~ta) de cada- in---~ 
-dividuo com especificação da classe de roupas e quantidade. 

2.0 Preço médio de aluguei para ·casas de trabalhadorell 
(operarias, etc.), na Capital e no I::1terior (média). 

3.0 Preço minimo, por unidade, na Capltal e no Inter~or 
(media) dos seguintes geaeros: 

Carne fresca, :-::arque, pão, assucar, leite (litro), farinha 
de mandioca, batata ingleza, arroz, lenha, sal, feijão,.·massas. 
azeite, banha, toucinho, café (moído), vinagre, :phosphoro 
(caixa), bacalháo. . .. 

Approveito o ensejo para apresentar .a V. Ex. meu~ 
protestos de elevada consideração e' apreco. - Manoel t:W 
Nascimento Fernandes Tavora, Secretario. 

A s. Ex. o sr·. Dr. Aristiliano Ramos, Interventor Fe
deral no Estado de Santa Catharina. 

Confere. Dir<ectoria. do Interior e Justic;à, U de Marco 
de 1935. - Dilarulina Garcia, dactylographa. · 

Visto, H àe Marco de 1935. - Gustavo Nunes, director. 

1NFóRMACÃo 

A C. M. Sr. Dr. Juiz de Direito. 
Cumprindo o despacho exarado na circular retro, eom o 

de-vido respeito informo a V. Ex. que ·eolhi· de varias 'fontes 
os dados seguintes : · 

·f) Rac;ão ·média fornecida aos presos na cadeia 
desta cidade. • • • ......••....•.•.......• 2$500 
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Custo de vestimenta: 

Roupa de mescla. . ......................... . 
Idem de cazemira. . . . ....................... . 
Aluguel de casa para o!)erario .....•.......... 

Preços de comestiveis: 

4.0$000 
150$000 

40$000 

Carne fresca, kilo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . i$203 
Xarque, kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2$-iOC 
Pão, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1$200 

.Yeixe. kilo __ .. . - .. ~ ...... ..... __ .............. . 1$800 
Bãcalháo, ki!o. . ........................ ; .. . 5$000 
Assucar, kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1$200 
Arroz, kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1$20C 
Farinha de mandioca, kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40(! 
Feijão, kilo. . . . . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . .. $600 
Café moido, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2$500 
Sal, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40G 
Toucinho, kilo. . ............... ·. . . . . . . . . . . . . 2$40ü 
Banha, kilo. . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 2$400 
Batata ingleza, kilo . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 
Massas, kilo. • . . . . . • • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • i$200 
Azeite doce, lata grande........ . ........... . . . 8$500 
Vinagre, garrafa. . . . . . . . . . . . . . ... . . . . • • . • . . . . $600 
Phosphorc (caixa) • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $200 
Lenha, milheiro (achas) . . ~-· .-.-; ~ -:-.. -.. -.-.-.------tot~oo --
Leite, litro. . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $600 

Itajahy, 5 de Abril de 1935. - O escrivão, (assignat.ura 
iil egivel) . 

Estado de Santa Catharina. Juizo de Direito da Comarca 
~e Caçador. 

Cacadol', 2f. de Marco de 1935. 

Illm0 • Sr. Director da S~retal'ia do Interior. 

Junto a este. envio-vos as informações que me pedistes, 
relati-vam-ente .ao requeri~nto feito pelo Deputado Ruy 

Santiago e. ,enviadD a essa Secretaria, pol' intermMio da Se
cret~ria. da Camara. dos Deputados. São informacões idoneas, 
pois foram dadas por p.ess(la de responsabilidade e conhece
dora do assumpto, qual o escrivão d(l civel e crime d-esta 
Comarca. 

·Aproveito a. opportunidade para reit~rs.r-vos os pro
testos de minha estima e consideracão. - Osmundo Wan
derley da Nobrega. ~Juiz de Direito. 

INFORMAÇÕES 

Em obediencia ao despacho do meritissimo Juiz de Di
reito desta Comaroa, despacho. exarado em officio que lhe foi 
dirigido :Pela Secretaria dos Ne-gocios do Interior e Justica do 
Estado, referente a um requerimento feito pelo Sr. Depu
tado Federal Ruy Santiago :e enviado ãquella Secretaria por 
intermedio da· Secretaria· da Camara dos Deputados, passo 
a dar as informacões rel'cl.tivas ao citado requerimento cujo 
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conteúdo, na parte essencial, é abaixo transcripto. Informa-
ções pedidas : . 

fO) Por in.termedio das casas de correeçãó ou de reclusão 
dê presos e dos asylos de menores, ou de esta.bs!ecimentos 
cóii.g'éneres, respectivamente: · 

a) Ra.ção media diaria de .c~~a ,i~dividuo, com especifi
cacã~> da classe de alimentos, quantxdaci'e é ~usto; 

: . ... b) Custo a.nnual de. vestimenta (completá) qe . éa~a in
d'fviduo com esp:ecifieaeão da classe de roupa e quan~de. 

~) Preco media de alúguei patà casas oo t.rémlihàti(r. 
rés (1>perat'ios, ~tê.) n.a é:i.pital é . Iid intet'i<ll' (média) . 

so} Preço minimo, por unidade, na capital -e no inf..e:.. 
nár (media) dos seguintes generos : . . 
. "Ca:r:ne fresca, nrque, pão, assucar, hm:t! {li~róh tãf:ii.:. 

nÍiã. .de mandidea, batata inglesa, arroz, lenha; sa1, féljâ:Ô; 
'!liassâs, aze1te;-banna, tóuciiilio, café {Irioidd}·, virtàgré; phós~ 
'pf!ifio (caixa). baeaihau·. " · 

Passo a responder' aos itens supra da inan~ira· segll1iik: · 
· Ao primeiro Não posso respondel-O; pois 'tii6 e3:Í!3téin 
~resõs nesta Comarca, de creação rooentissima, emno tãfilll~m 
1itl:õ. ·existem; em· seu territorio, asylf:is tlê m~notgs 'ãu ij!it~:. 
'fieJãcimentos congeneres . · · . . · 

'· • .. 'Ã;,O seg~iri4~ .~ :o . J?t~Ç~ ·meéiió d~ . ~1uiõe): :er~ ~~as .·P·~ 
trábalhadores neSta Comarca e de 3{)8\}IJO óU 40$000 mehsaes,- 
selido. porém; ae nõt.ar qúe ·na 1n.dusl.i'ía de exfraecão de ma
deiras, "' l)rinc,ipal da Gomarca; -os proprietarios de serrarias, 
em 'gérai, cóD.Stróem pequenas casas de 'mádi:lirà dést'il1adas á 
moradia gratuita de seus operarias . · · 

Ao tei·celt-ó :..:- PteÇo da carne tresea 1$000; . de xar
que i$800; do pão 1$000; do assuear 1$200; do leite . (li:. 
tro) $500; da farinha de mandioca $~00; da batata in
glesa $300; do arroz $900; da lenha {metro! ~ubico}. :i~OOO; 
do sal $400; do feijão $2{)0; de massas ~$800; do azeite (li
tro) de 4$000 a 10$000; da baÍilla. 2$500; ifó totieinào 2$000; 
do. café moído 2$800 a S$5-00; do vinagre (litl'o) ;soo; do 
phosphoro . {caixa:) $200; 'do bacalMu 4$500. DeVe-se en
terider eomo:sendo: o kilct a 1inidads, sempre-que nâo bm.rvêr 
especificação 'da. mesma. · · · , · . · 

. -São estas :3.5 ·infohnaçôes que· ·passo prestar; colhidas, 
·a.hás; "êro fontés idoneas, ás· quaes sem neglig~ncia réco:rri. 
· oaça.d{)r, 21 ôe Marco de 1935. - Arth.ur ' brev~r. ·Es-
crivão do Juizo. . . · . 

· J'Uhm de. Direito da 2a Vara da Co~a~ca dá' CapitaL 
F.Lorià$polis, 20· dé · Marc«> ne 19S5: . .:..;:__ . N.· :70.· .. 

Exmo. Sr. Dr- SecretariG ·do I::~.terior e Justiça. 
. . :ren~o. a h~nr:a ,de remett~r: .a v .. . Ex. as informações re
'Qlles1~das ,a ·.este··Jmzo em off1c1o numero 272 da ·27 de Feve 
t'eiro :p:roiiroo,. :~indo, s.ônfe · -~ assum)?to do ·ol'ÍicHo ·dirfgido ·.ao 
<Exm9· Sr·: Coronel futerventor·pela 'Prllsidencia· da Camara d<is 
"Deputados .: ·' .-: ·· . · · ... :· · .. ·· '· · .. . , · · · ' :, , , ·: 

: .,;· .:,A~~e'~~rifo.~~ ·:v:. · Ei~ ·.o~ prote~~~ :Jé' ~~inha::eié~~da. con
,sJderação.: :~· M'f-l.eto .Tav(I.Tés~ J'úiz:. cte : Direito ~· . · . .. · : · · . 

.• • • - -·- • • • ' • ' . - ·' ' .. , · ' ' ' • •' ~ o• , 
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Sr. Director. 
Cumprindo as determinações de V. S. exaradas na.. copia 

do officio remettido á Interventoria pela Camara Jios Depu-
tados tenho a informa-lhe o seguinte. . . ' . . ' 

1 o item a) A ração media !Je cada set?-leP,.ciado é a se
guinte: 

280 grammas de carne verde sem osso (5 vezes por 
semana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $336 

200 gra!lim~s ge xarque R. ·G . {i vez por semana) SiOO 
500 grammas de peixe fresco ( 1 vez por semana, 

se houver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $800 
.300 gl'~rnmas de pão . . . . . _. ............ , . . . . . $270 
150 grammas de ass~ar . _. .. _ ... , . , ... . , , . . . . ~f2p 
HO grammas de farinha de mandioca (6 vezes por 

· seuiana) . : . :· .· ..... :.. . . .. .. . .. . . .. .. . $043 
HO grammas de batata (6 vezes por semana~ .... $046 
140 'gFamuias de à.rroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SU5 
'10 grammas de feijão (6 vezes por semana).... $033 
170 grammas de macarrão (1 vez por semana)... $098 
70 grammas de azeite (i vez por sen.lana) . . . . . . $630 
33 grammas de banha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $059 
a·a grammas de toucinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . $056 
~() grammas de café moído . . . . . . • . . . . . . . . . . $()92 

'265 grammss de :Verduras (3 vezes por semana) . . $1~6 
· · · Temperos diversos . . . . .. .. ... . . . . • . . . . . . . ~.060 

Cada senienciado .gasta annualroeute o segui I;~ te: 

-2 · paletots de brim listado ·. . . . . .......... . . . 
2 calcas idem, idem . . . . . .. .... ... . .. ~ .. 
2 camisas de me~la azul . . . . . ........... : 
.4 ~utcas de algodão . . . . . . . ......... .. ... . 
2 gorros de br'im listado .............. . ..... . 
4 leaçoes de algodão . . . . . ....... ... ... . . . . 
2 fronhas de algodão . . . . . . . .. . ...... .... . . 
.i par.es de tamancos . . . . . . . ........ : . . ... . 
2 escovas para dentes . . . . . . . ... . . . .. · .... . . 
1 pente para cabello . . . . . . . ......... . .... ~ 

. -··--'--~ .toalhas de banbo . . .... .. .............. . 
.t kavesseír.o .. . . ...... .. . ........... · . . _ .. 

46$0:00 
40,$;00() 
26$000 

8$000 
4$000 

36$000 
5$000 
8$000 
~$000 
i$500 

~~:$,DQ.O 
MOO.O 

;Q preço mínimo, por ~niàade, dos .senero.s é o ~j.Ate; 

h~ verde Se!1l osso;- k.ilo: . · .. .. .... ... . .... : . 4.~QD 
-~li'.iil~e R. G .• cQchão, k1~o ..... _ .. ..... · .. · ..• · .. : .. ~ob 

,~,.fresco, .kilo .· . . _. . . . .· .- ...... _ .. ·.· _ .. _. ~. ·: .. .. : ~ -~-~ 
--~r. 3&, _ ~il(} .·.- ._ •••• _. _. __ ., _. .. ·-·~··· ··: -.·:.-::.~ '-f:' 
:~, htro . . . . . . .. .. .. ... .. ...... . ...... op 
:~~ha de ro~ndioca .de 1~ . :: • . .- . ... ~ .. · .. ·. ·.; ·. ·. ·. ' ~~: : ru\3~5 
~ ingle~. ldto .·· .· . . _·. · ·.·. ·.·. ·.·. ·. · .. ·. ·. · .. ~.::. . '~"-' 
Ar~- Japonez de ia, kilo . . :. . ....... : .... · .. : 
~ ~m toros m3. ~ . .. . . . ... ......... ,. ... · 8SOOO 
Sa) refmado sacco .. . . . . .. ................ : . i 0$000 

·-F.eijão preto kilo . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $300 
Macarrão, kilo . . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 1$400 
·A~te :Befttotli . ~ · ; ·.~- - - ~ -. ... . , .; ... . .......... ; B$000 
·.Banhá. : kilo ... ·· . . .- . . . .. . . .. -.- . ........ -.. _;-.. - · d.B.:SQO 
Toucinho, kilo .. .. .. .. ............ ~ .... ,. . ;tf7:f)O 
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c'afé moído cl20o/o assucar kilo . . . .. .... ...... . 
Vinagre garrafa . . . . . . . . . ................. . 
Phosph_oro . ·. .. .. .. ........ ........ ... ~ .... · 

. Bacalhàu kílo . . . . . . . . . ... . .. .... .... . .. . . . . 

2$300 
$~00 . 
$180 

3$800 

Penitenciaria da "Pedra Grande", 14 de Marco d~ 1935. 
- Haroldo Vilela, Alnio:xa.rife. 

Confere com o original . - Nair Frangoni, Dactylographa 
da Pen:tenciaria da "Pedra Grande". 

Irmandade do Divino Espírito Santo e Asylo lle Orphãs 
"São Vicente de Paulo" - Florianopo!is, 15 de Marco de 
iS35. 

Illmo. Sr. Dr. Placido Olympio de Oliveira, DD. Se
cretario do Interior e Justiça - Nesta. 

Satisfazendo, com agrRdo, a solicitação eonstant\! de 
vossa- circular n . 10, de 12 deste mez, o Conselho Adminis
trativo desta corporação presta-vos as informações abaixo: 

Item 1° - a) A racão média diaria de cada orpbã 
deste Asylo consiste em : 

Carne. 170 grammas, custo ..... .... .... •. .... 
F eijão, 50 grammas, custo ....•....... .- ... . . . 
Arroz e farinha, 100 grammas, custo . . .... : .. . 
Légumes ............ . ... •... ........• .... 
Batatas . . .... ....... • •... : ...•.... . ... ... 
Pão ... . . .. . . , ..... .•... ............ . . • .... 
Leite . . .... • . .....•. .....• ...• •.. . .. . .. .. 
Café e assncar ........... · ... ...... ... . .. . . . 
Fruta·s . . .. . . .. . ... . .. . ........ . .... . •.. . • 

Total 

$200 
$100 
$200 
$100 
$200 
$400 
$100 

•$300 
$100 

1$800 

Item {O - b } O custo annual rla vestimenta- completa 
de uma orphã importa em : 

3 . vestidos • . ......... . . .. .•. .. . .•.. .••.... . • 
·a aventaes . . ........ .. ............ .. ...•. 
3 camisas .......... . . ... ..... .. . .. .... . 
4 calcas ~ . . f .............. • ... .... · . .... .. ... • .... .. . 

3 saias. . . . . . . . . . . . . . .. . . ............. . . . 
a pares de meras • • ....... ;; : ~ .• ... ;-....... .... . 

·'Roupas de cama .. . ...... .. . :>; ... ..... , :. 
2 Cl,lmisolas • . .. . ..... ...... ...... ......... ,. · •. 
f . par de sapatos ...... .. . . ......... ...• .... 
1 par de sandalias .... ... ........... ...... .. 
. i ·par de chinellos . .. ... ... . . .... ...... ...• 
6 .s.abonetes • • •.. ... .. . ..... .• . : ,. ..•. · ..• ; ·. ·. · 

.... 
Total 

55$000 
·{5$000 

7$000 
1)~000 
8$000 
iJSMO 

··20$000 
' 12$000 
20$000 

. 12SOOO 
4$000 
6$000 

. . i74$000 

. · · ·Item 2° - O preço médio de aluguel de casas. para 
trabalhadores, presentemente, é de i00$000. na capital, e tro 
interior de 60$000. 
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Item 30 -- O preço minimo dos. generos abaixo r.cenM 
cionados é, actualmente, o que passamos a dar : 

1. Carne fresca, kilogramma . . ..... . ....... . 
2 Xarque, kilogramma . . ............ . .... . . 
3 Pão, kilogramma . . ... .. . .•. ... .•...... . · 
4 Assucar l'efinado, kilog1•amma ........... . 
5 Sal, kHogramma . . .•...............•. .. 
6 Massas, kilogramma . . . . . .... . ... ..... . . . 
7 Banha, kilogramma . . .... .. .. .... ...... . 
8 Toucinho, kilogramma . . ....... . ...... . . 
9 Café mo ido, kilogra.mma .... . ... .. ..... .. . 

10 Bacalbáo, kilogramma . . ...... .... .. .. .. . 
11 Leite, litro . . .......... .. ..•.. . .. .. .... 
12 Azeite de oliveira, litro .... ~ ............ . 
13 Farinha de mandioca, sacco .. ..... .... ... . 
14 Batatas inglezas, sacco .. ........... .... . . 
i 5 Arroz. sacco . . . . . . . . . . . . . . ..........•.. 
16 li'eijão, sacco . . . . . ... ... ... ...... . .... . . 
17 Lenha, metro cubico . ....... . ..... . . .. . . 
18 Vinagre, garrafa . . . .... . ..... .. ... . . . . 
19 Phosphoros, caixinha . . ................ . 

1$200 
2$000 
1$700 
1$200 

$400 
2$000 
18700 
2$000 
38200 
3S500 

$800 
8$000 

12$000 
12$000 
40~000 
·15$000 
10%000 

$600 
$200 

Certos de qu", assim, temos attendido com a possivel bre
vidade vossa solicitacão, firmamo-nos com alto apreço e 
distincta consideracão. 

Vossos humildes servos em J. Ch. - O Provedor, 
Manoel Pedro da SHva Junior.--0 Secretario, li.eitor Dutra. 

Officio n. 20 - Juizo de Direito da comarca de Ca~ 
noinhas, 6 ode Abril de 1.935. 

lllmo. Sr. director d:1 Secretaria do Interior e Justiça 
- F lorianopo!is . 

Attendendo á solicitação contida na circular n . 9, de 
12 de Marco ultimo, expedida por essa Direc_toria, tenho a 
honra de passar ás vossas mãos as informações qaa pude 
colher com relação ao effeito do estabelecimento da lei de 
saiarios minimos. Caso· não estejam completas as infor- _ 
mações pedidas, apressar-me-ei em .forneeer outras, · se 
assim solicitar o Exmo. Sr. Interventor Fed.eral. 

Apresento-vos os meus protestos de estima e con.side~ 
ração . - Oscar Leitão, Juiz de Direito. 

Tres Barras, 28 de Marco de 1935. . .. . 

Exmo. Dr. Juiz de Direito da comarca de Canoinhas ; 
Em resposta ao seu prezado officio s/n. :14. de 20 do 

corrente, vimos prestar a V. Ex . . as informações solicita-
das em aquelle seu officio : · 

1° - As casas p.s.ra. .. os operarias são forne~idss · gra~ 
tuitamente por esta Companhia. · · 

. .. 2° ~ Os precós -~ara os generÓs · ~Ümenticio~. que aqui 
di~criminamos, no. arm.azeril. desta Companhia, . &ão os * 
guintes: 

Por kilo :. xarque, 2$200;. a.ssucar:.bra.nco de 1a, .1.$250; 
pães, 1$000; farinhà. de . mandioca, $400; batata .ingle;~.:a, 
$300; arroz, $.70(}; sal refinado, $500; feijão, $30G; massas, 
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t$800; azeite~ 3$500; banha, · 2$600; café moido de 1a, 
3$500; vinngre, litro, $700; pbosphoros,. caixa, $200; baca
!háo, kilo, 3$500. 

Carne fresca. não vendemos, assim como Jelte t~znbem 
não. LenM fornecemos gratuitamente. 

Devemos, porém, chamar a attencão de V. F.x. que os 
preços dos artigos supra citados estão sujeitos -a tlscilla.;ão. 
- Souther!l Brazil Lumber & Colonization. Co. : -llen'rique 
H erm.ininster, gerente geral. 

Prefeitura Municipal de Canoinhas, Estado de SatJta 
Catharina. 

Canoinha~. 3 de Abril de 1935. - Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da comarca - Nesta. 

R~spondendo o vosso officio tJ, 14., de 20 . de M:irc9 ul- . 
timo, informo a V: Ex~, de ordem-· do ·sr·. Prefeito Muni
eipal, o seguinte : 

·casa de operar i os, preço de aluguel, médiO ..•.. , 

Precos mínimos de generos : 

Carne __ fl'P.Sca, kilo ......•...........•.•....•. 
_xa_r~ue! . kil.o • . •....•.....•••. ~ ...•.....•.•.. 
J?ão •.. ktlo . . . • : .......•..•• - •.•....•••....•• 
Leite, litro . . · ... · .......................... -
Farinha de mandioca, litr.o .................. . 
Batata. ingl'eza, kilo ......................... . 
Arroz, kilo . • .............. ; ·. · .. : ........... . 
~enha picada, metro cubico ...•...........•• · .. 
Sal .. _!Doid~, kilo • . .......................... . 
. FelJao, kilo . . .............................. . 
M:a.sSas, kilo •..•• : •.•••..•.•••••.• · ••..• : • . • •. . . . . . 
.Aze ne :nacional, !mo ~ ........ : . ~ · .... ; ... : .... 
;Banha, kilo • • •.••..•..•..••....•.•... , ••..• 
. TQUCinbo, 'kilõ . , . . . . . •••.•••. • .•• ·• ..•••.• ·• · · ....... .. 
. Qàré moido, lillo .. . ..... . .. .'~ . ........... ... . 
Vinagre, garrata · •. • .•.....•.......•• • • , .... . 
Pho~~orôs,_ ~ma_éo · . . ... ·~ ... : ............•.... 
Bae 'bzo, kd:b . . •...• • ..•.•.•. ~ ·. · .•..••...... 

20$000 

Sem outro motivo. sirvo-me do ensejo para. reit.era.- a 
V. Ex. os meus protés'tós '8a ·mai~ ~"ntds. oons'i~ão e 
am-ee~>. --... P:edrtJ Torr~~ ~rie M-mllcj.pal. 

rn-austrm '~etm. ·?rbdutcão · ~ríprm 1ie ·trmiiors ·l'cr-
nandes & Cia. .;___ Canoinhas. · · ' · · · 

~. ':Sr. b1-. ~3üi'l ·:a-e·. ~e~· ·~eYt.'a. ;eOt:trare-a. ·· 
. .Acc~saz.no~ .. '? . r~cebirnEiriio · ~~ Qiriei~ .. :0· 'n. · Ciat.a:do .de 
~- do lbQ~. ·me2:, , e ~ 'âtter.u;ão: ·2lo -hileS'a:lo, · ctnn nm1to 
"P~. l'erneeemtls ~- ·seEttfir ·os ~g·; pt:fi- v. -h. :sói~i-
tados:. · 

:. · . i-.o·'é ~óO ;mé~Jio· ;~hta cià'~~ ·t~tllbadôf.es ·"e®era=: . .-~ ~. ·'25tOOQ .iri~~; ~a ·-ei~e; _Je -~tuito·m -~~ 
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· - 2~;o ·O ,Pr~o minimo ·por unidade (los generos seguin-
tes, são-;· · · · · 

·carne 'fresoa., · kilogramma ,· ...•..•.•....•••... 
X arque ereoulo, kilogramma ••.. • .. · .••.•.•••••. 
Pão; cade ........................ • · · • • • • .. 
Assuoor moido, ·kilogramma o ............. o o. 

Leite, .litro o • •• , • o ••••••••.•••••••••••••••••• 

Farinha de mandioca, litro o •••••••• o ••• , • o •• o 

Batata ingleza, · kilogramma .......•.........• 
Arroz de i 6 , litro ....• : .•..•••.............. 
Lenha · p'ieada, metro · • · ...................... . 
Sa~ •. _ litr~ . . ..•.....••.... , ....•..•...•••... 
FeJ,iao,: lttro· ·• . •......•.•......•....•....••• 
Massas, kilogramma . . .•.•• o •••••••••••••••• 

Azeite doce, litro • . .........•••............. 
Banha, ·kilograrnma . • • •.......•...•...•• ~ ••.• 
Toucinho. kilogramma . . .•................. 
Café moído de f&, kilogramma •.•............. 
Vinagre, litro . . ........................... . 
Phosphor.os, caixa . . ..• , •••.••.....• , ....•... 
-!Bacalbáo. kilogramma . . .....•..•......•..• 

f.$400 
2G500 

$100 
1~300 
$6.00 
$250 
$300 
8700 

~8000 
$300 
Si 50 

:1$800 
3$500 
2$400 
f$800 
3$500 
$5001 
$200 

3S600 

A!ll'esentamos .a V. Ex. .os . nossos protestos. de estima 
e a!ta ,consideraÇão. · 

· ·Cauoinhas; · 31 .de Ma~ 4e 1935. - Irmãos Ferna:rul.es 
-& Compa:;~hia . -- · · __ • 

. Florianopolis - Santa Catharina - Em 2:1a!II-935 -
"?L '499 - Bo Commando Geral ~ Ao Er.no. ·Sr. Dr. Se
cretario do Interior e Justica. - Nesta - Assumpro: · R~ 
mess(l, . . . . . . 
... >!'- Renwtto a V. Ex·. asãnlpr.r:naeõ!es peclldas pela ~ir-
,-cuiu n. i. O, de i,2 d!l "-COl'reute mez. . . . . _ · 
-'· : . .Saude · ~ fraternidade; - ·Renato . 'l'o.varet d4 OU~ka 
:.'H~ •. tenente-coro!Ii!t·eomm~nldant~ ;ger-al. 

•··:secretaria da:Qama:n dos Deputadcs ~ Rio (!€1·3'atte1ro, 
:?.1 de_F.ev~reiro de 193.5. - N. 272: 

seriiwr :.fui.er:v~:G.ter. 
Em vi~tuda de resolucão desta Camara, roga· 'a V, Ex. 

_,soe digne pwv~~ar 'para ~ ·S~. ~r.~ {) requeri.-
r.riento do 113~- Dey~~. RlaY: ·. · ~ . (n, .~), au~ 
transcripto: . ·· - . 

"Requeiro' ,que por intermedioda Mesa. ~~a ~·.c.
:~. offieie-se aos interventores ou governador~ dps .~ 
·il:ados, solieitarido ini'orniem, com. a po'Sl'ivel b'r.eMirlade, -~ 
·'!Eliffeito de éstabelecimen:to da lei de sálarios nim~. -D ·.J>.&-
~te: - . : .. .. · ··· .,· .· ... · · 

• . . ::! 0 ) Por 'int€rmooio das -casas ·de· em:•reé~ão '6 l'êeJ:I!fliúdle 
:;p~s e os-_asylos de ·nw.n~t~es ·Du· -estabelecimentes .'t:lo~ 
·. ;es, Tespecbvameute-: · · · · · · · · · ' · _- · · : ; ' 
:: ' a) }:ia~ão .riiédii :diária.® cà~r. lri~]vúiuo,.:Cóm ~ 

· .~a~o da. ~I asse. de ali!,ne~tós •.. qu;:mti<~ad~ e . Qw;úl; . , .· ... , . : 
:< >:::~l Custo· aooual ·àa· YeStimeata ·(oompi-eta} ~: ca'~ ~i!
~(luo com· especifiea~;ão -da 'CI$se -de raupa ·e ·,~wm~. 
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.. 2~} PreQo ,médio d_e aluguel para c,~as- -de. trabalhado
res ( operarios, etc.) na capital e no · interit>r (média) ; 

· 3") Preço minimo, por unide.c1e. n_a ~apital e n~ -interior 
(média) dos seguintes generos: . ; ... 

Carne fresca, X!U'QUe, pão, assucar, leite (litro); fari
nha de mandioca, batata -ingleza; arroz, lenha., sal, ·!eijão, 
massas, azeite, banha, touoinho, café (moido), vina;re, pbos-
phoro (caixa), bacalháo." · · · · . . · · · · · 

. AproveitO o en.Sejo para -~preséntar ~· V. Ex. ·meus prO
testos de elevada consideração e apreço. - Ma:n.oeL do 'Na8-
cimento .Ferna-ndes ·Tav01'a.,· Secretario. _ . . __ . . . 

-- ----- · A s:· Ex·: ·osi.-: br.-.'.Arisüii~n~ -R~~~. -interventor fe
·deral no Estado de Santa Catharina. 

Ao Sr. capitão fiscal administrativo e 'Chefe do S. I. 

ln{O'J'mação 

Ao Sr. capitão fiscal administrativo, o segundo tenente 
almoxarife, .informa os itens do of!icio n . 272, incluso da 
fórma seguinte: 

· . L o ·a f ~dâ soldado vence uma ·e tape. da -3tl diaríos dos 
seguintes alimentos: carne verde 500,0; Chá L'ipto:i:J. 6,0~ Café 
70,0; Feijão ·too,o; .Farinha de m~ioca ·300,0; Pão :~00,0: 
Arroz 100,0; Batata fOO,O; Banha 20,0; Manteiga. 30,0; Ver
duras 60,0; Sal 2,0; Sobremesa de banana ou laranja. 

. .b) Cai!à s~ldado .~ence por àn~o os ·-~eguintes . farda-
.mentos: , · 

.3 unifo.·mes de brim kaki no valor de . . . .. , ..... 
'3 pares dEi s·apato no ·va1or ;de.: • • • : .... ·• · . .. . ·.-: , . ·~ .. 
f gorro systema americano ·no valor 'deL:-~ · .. ; .. . 
L :PBr. de distinctivo no valor . de .. ;. •:· , ............. . 
3 gorros sem pala. de .-brim· J~akj. :DD valor, àe ~ ....... ': 
f capote de panno kakí no valor de ............. . 
J -par: 'de . per11eiras,_ 4e: sç.la.. preta no ~ va1or. qe ••.•• 

f22Uoo 
- -&7$400 
· iõSMO 

;.. .fiOO 
-1~000 
!153000 

. 25$000 

2.• O preço médió ·:~i~s aluguei's · de. casa" -~a · C~pú:&I -é 
de 65$000. o preço médio dos alugúeis ''dé easa ·n~ ' 'interiot 
é.'de _35$000, - _: . , . . ' · ·:.:· . _ _ .. ..- _ 
- ~ ·.s ~ b o_ vreco··mi:nimó por ' unidade;.- lla -Capital e ·no in-
. tériór (média} dos: alimentos 'aba-iíó, -é- o segúinte: _, - . - · 

. ;. - · . ·· · , ::··.·· . 
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Toucinho, kHo .....•....••...•.••••..•....••••••••• 
Café (moído), kilo ......•.•••.•.••.......•.•.••.•.•• 
Vinagre, garrafa ••.••• : ..........•••..•••••.•. · .. •• 
Phosphoros,. caixa ................................ . 
Bace.lháo, kilo . . . . . . . . . . • • • • • • . . . . . . • . • • . . ..•...••• 

i$800 
. 2$580 

$560 
$200 

4;700 

Quartel em Florian<Jpolis, 18 de Março cle 1935. - Rene 
Ve1'gés, segundo tenente almoxariíe. 

Sr. director - Cumprindo as determina~:ões de V. S. 
exaradas na copia do officio remettida á Interventoria pela 
C&mara dos Deputados, tenho a informar-lhe o seguint.e: 

i 0 item a) A racão média de cada sentenciado é a se
guinte: 

280 grammas de carne verde sem osso (cinco vezes 
:por semana) •.•..•..•.•..•••.•••.•••.•...• 

200 grammas de xarque R. G. (uma vez por se-
mana), ...................................... . 

500 grammas de peixe fresco (uma vez por se-
mana se ·houver) •...•.•................... 

300 grammas de pão ............................. . 
150 grammas de assucar .. · ....................... . 
!40 grammas de farinha de mandioca (seis vezes 
· por semana) ................ ·.~~ ........... ·• 
!40 grammas'de batata (seis vezes por semana) .• 
140 grammas de arroz. • . . ....................... . 
fiO grammas de ·.feijão (sais v-ezes por semana) .• 
i70 grammas de macarrão (uma vez por semana) • 
· 70 grammas de azeite (uma vez .por semana) .... 
.33 grammas . de banha. • • • ..•...•...••• · ...........• 
33 grammas de· toneinho~ ~- ..................... -. 

· 40 grammas.de café moido ................. · ..... .. 
· 265 gram-ma.s de verduras · (tres vezes por semana} 
· · .. _.Temperos diversos ••..••.•....•.... · •.. :. •...•••.. • 

$336 

$400 

$800 
. $270 
$123 

$043 
$046 
SH5 
$033 
$098 
$6:10 
;o 59 

'$056 
$092 

: 8106 
· ;ooo 

· :. b) Cada sentm:-c.iado gasta .annualmente o seguinte: 
·. . • . . . .. .. . J: . . 

Z '.pa.Ietots de hrim listado ...... ~ .... ~ ·.. . . . . .. .. .. . • 46$000 
2 calças .de brim listado......................... 4(1.$000 
.2 camisas .de mescla. azul. .•.....•.•... ·, . . . • • .. • .•. 26;000 
4 cuecas .de.:• algodão .. ·. ~ ·' .....• · .......• ~ ;' ••....••.•• : ·~8$000 

· 2' ·gorros. de brim listado ............ , .. , .. · .......• , · ;~$000 
4 Iençoes. de algooão.. .. .. • .. • . .. . .. .. .. . .. • .. • • .. .. 36$000 
2 fronhas' de algodão .. ~ .. ~.;.; .. ; . ;·.'··· •.•. . : • •• . . . . 5$000 
4 pares de tamancos ......... ~...................... 8$000 
2 ·escovas. para. dentes ............ · ••..• ,:,........... . at~ooo 

· f •.pénte para cabello ...•....•.......• -~·. ,, .. ; .•.•. , ~ · . : ·'i$_500 
.2".toaJhas- de banho .... ··~· .... •:~ .•.. ..• :,,, .... ..• ,, ... ". · .H$.000 
::1: :travesseiro. . • • ..................... ·. ~ ~· .: • ; .. ,; .. ~ .· •. · • · 5$000 
• , i I ·,' .-~' _. ' ~-. • .._' ' 

· . - .so_item c) .O prece mi.nimo, por·unúlâde dos. generos é 
"O· segmnf.€1: _ . : · . . . : .. , .. ;., . 
• ·:· · - _. ·.. ". +' ·,• 

'Carne verde sem osso, kilo. ·: .... .. :' .-.. ~.: .... , .•..•. . . ·:t$~00 
-X-arque R . . G.,. cochão. kilo .... , •. : ... ; ~·.•. ~ ......... ~· ·· , .2$000 
:.Pão: .:fres·oo, kilo .•.•.•. ~ ........ · •• ; ..... ; ......... ·'··~-..: .;..· ·· $900 
:ASSlicar de .aa, kilo .•...•.....•.••....•..•..• ·'•···· .:.•:·:. $820 
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.iãú~. litro.·, .... ; ........... ; .. · .... .-............. •; .~ .. •· ,' ·· · $600 
Fatinha. de mandioca de ! " kilo ......... ·· • ~ ... ; • . :8381! 
l3»W.ta ingleza, kila .•.• ·.• ..................... ; ... ; ~ .•• -~· . ·-0200 
,"hl'l'O.Z japone:;o: de i~' kilo .. · ....................... . :' ' ea35 
Lenha em toros, metro c:ub1co.. • .. • .. • • .. . • .. .. • . s.eooo 
Sal refinado, s~cco ................... ·........... :t.0$000 
Feijão pret&; kilo;., •••. , .............. ; .. ;..... $300 
Macarrão, kilo •.•• ~ •.••• ~ ••.••• ; • • • • • • • • • • • . • • • •. · 11\.t.OO 
Azeite Bert.olli . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . 9$000 
Banha, kílo . . • . . . . . . . • • . . • . • . . . • • • . . • . . . . • . . . . • 1$800 
Toucinho, kilo . • . . • . • • • . . . . • . • . • • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . t~700 
<.:afé meld~, eom 20 % de assuear .. , ••..•.. ; .•.•• ~ . 2$300 
·vinagtoe, garrl\f-a ..... ; ...• · ............ , .... ; .. ;·.. . . . . $~0 
Phcspboro~ caixa ...•................•. , . . . . . . . . . . ;iSO 
Bacalbáo, kilo .•..••....••.••.•.....••..••• ~......... 3!JSOO 

Penitenciaria da. "Pedt·a Grande", 14 de Março de '!935. 
- Haroldo Vieira, alm_ox;ar~fe • 

. sr. diroot.or ........ Cumprindo ~s determi~ões de ·v. s·. 
·.exaradas fls. copia do . .offioio -temettídp á. Int.et"r'.e~a gela 
C!imaza. dos Deputados tenh.o a informar-lhe o·ooguinte • 

. ·· · ·. i 0 item a} ·A ração .média .de .cada..,sesteur,iado é a se
~~: . . ·' . 

280 gramínas de· ·earne :v.er-.de sem ·OsBo (ciÍlco -1--e.-
.. ·. zes .por .semana) ............ ···~~·'··· ...... ;. $336 
~n gramrnas de .a--rque .B.io Graxl.de :(:uma ·;vez •Wl" 

• .aenla.Da) f• f I • • •·•·••• f I • • • ' ,..··-· I ... - ,0. f .. , .. f f ,0. I-~ -• $400 
•· gramiru!S 4e -pe~ f'restW· {~ vs ~r :aemsu 

· se ~nr) ··_ · .. . . ' .. · .. ~ ., . , .• -.. :, .. ~ . .... : .......... .... ,..... _ 81100 
.•. grammas ·- ~n~a. ·;. ... ::.. ~.-.. . .,, ..... 1 •• • .;. · .............. -._:;.•. ··.· mo 
·too• grammai-de -assuear • ····~········-~ .... ; •.•.•• ·;: ..• ·.. ·$1..23 
'4*9. grammas.de !.arinba de mandioaa .:(seis v~es·~ 
... ,:·. aezJl.S,üa) .... · • • •••• ~-; ... ;-~.;..._.'. ·-~~· ... •~•···:· ..... 
UO grammss :de t.atatae· .(seis •· we:r.a -i7tJr s=n~. 
·J~· grammas · .de. arr.oz . ~ ...................... ; .•• ~ 
fH! gr.ammas de feijão (seis vezes por semana) ... 
170 _m,.e de-s;at:;;émo ,~t.ima-'VfZ ;pot ~Wla}~ 
70 grammas de azeite (uma vez por semana} .. . 

.,.sg ~ammas de. bailha . . ......... ,L~·~.~ ....... -~ ... . 
· '~ 'S'Bm.mas .de · to11cinho· ........ ;.4···~··•y·.·.~ .... . 
. · ;uJ·~mas .de e~ moido .• u.;.~~ ............... . 
·~ ~ammu de ;verduras .(.tl'.e.s· ;v-ezes .per ~atil$) .- . 
' ' · · t1:'e~Jl4ler.OS dhrersos • • ......... ; ... .' ..... ,';·,. ... . 
~. -:· '. ·:, ~ 

1:_ ,., ... . 

. ' • ' ' , . I 

.. ~8 
~-~ 
$H5 

'$033 
809S 
$630 

'.-~Ml 
· .. ~Qti 

· ~ 
:Jl!Q6 --

Ucr~ ~aletfilts . ~ .br.im listado ......... ; •• · •• , ..... ~.. · ~ · ~.,~i cu, dêem idem . • • ........... • ; ;..,. ú ·• ~ ~ ~.. •. • ~~oo 
'_.'.:~:~~sas. .de meseta .azul .......... ~ .•• H ... ~.~ ~ 
. '' .. '..f.'JCueeas .. de .algod~ •.•• ··~· ... ··n •••••••••• ;..:•··· • .. ·á!'Jf!OO 
. 2 gorros de brim listado . . • . • .. • .. .. . .. . .. . • . . 4i000 
- -31~es·:de algodão,· •• -............. ~ •••• , ••• . ;.~· "$6&000 
- 2. kDnhas de algodão . . ............ ~ ...... ~. ~ - ··~ 
,. ~ pares de tamancos • . • .. .. .. .. . . • . .. • .. . .. .. SSOOO 
-.. .. •~<> . ..,seo•"'S n<>>"a -~~~tes " · · .... o · · .. .,QQAIVI . }fi ~ "f !~~r ~ ~ ......... , ........ , ............. ·-·.. •• --~"""' 

!. '~.t·oipent.e para . .cabello ........ ... ~;~·"·'·'~~:.' ••..•••.• :. -~ 
': ~; toalhas -da- banho ............ ; ....... •;.,~~ .• ~~:..· ·d.~ 

· .:_ -;-:- ~11-: trsvesseiil"o-~ ... . .. ·- .. .. ............................ -~ ;;.,_ .. · ~-; ... : : .. ·- -._· .. :..ifát!\a.t\0 · 
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3° item . c) o preço . minimo, pol' .unidade dos genero~ .é 
o segUinte : . : 

Carne verde, sem osso, :idlo ............••.••. ;_ •• 
Xarque Rio Grande, cochão, kiló .......•...•... 
Pão fresco, . kilo . . ......................... . 
Assucar de àll., ki1o ..•...•.•..•........•...... 
Leite, litro . • .•........ ; ...................•. 

>. · ~ériHbi!· ·~e· !nanrtióea· de te. f k.ik1 •. " .. , •.• ·• .....•. 
·Siit.Mii· itl~ll;liQ, kilo · · • , , , , .-•. , •..• , . , •. , , •.... 
A:~o:;; -J~póbe:t;· de f.• ltilo .. . ............... , ... . 

· :trêtlhi1· em . tórOS!- Illetrn cubico·. , • , .•. , •••.••• , 
Sal refinado; : tBdeõ • .. " .................... . 
Feijão preto, kito ·.-. . .........•.... ; ......••.... 
lü~artã~ kiio • 1 .... , .... ·•·• .................. . 

Azeite Bertolli, ki~o , ...... ,., ............ " .. 
"Banha, kilo . . ............•........ · · · · · · · · · 
· 'rõ~)l:Ih(),_ ~Uo , , , . , . , •.•.•..•••• , ••••....•• 
o~~ é ili.õil:ló eotii ~ .,.,. de· S.!!à~tal' ......... h ••• 

'Yi~ê, ~Mfà . . . , :. , • , , .... , . , •~ • . , .•.•. 
~b~õró . .. : .:.;~. .... ~,"'··\·;. ........... ,. ........ ~ 
Ba~ilU1u,. ~ilô· • . ..... " 1 •.•• ; ................ .. 

Penitenciaria de "P~n Gramfe'", ! 4 de !l!L~O de 1935. 
-·Haroldo Freire, almoxarife. 

- A' qUem fez a requisição. 

Telegramma.s: 

De Porto Alegre, 6. - Exmo. Sr ~ Presidente Camara 
Deputados - Rio de Janeiro. 

Centro Industria ]'abril Rio Grande Sul teve agora co
nhecimento dispositivos : l.ntado cotnmercio entre Estados 
Unidos do Brasil que representa grava ameaça industria 
couros e portanto pecuaria. · Facllímroe~ forem concedidas 
entrada .. co.uros pelles beneficiadas nosso Paiz concÇlrrerão 
para çlepre~são pr~cos artigos naõio%laés,. incl~ive não bene
fiei!Mos · :raz~o 'd.imfnuieio' co!lsumo, trazendo· prejuízo: eco
nomia nacional; secundando protestô levado eS!i11 egregia Ca
mara por outras entidades Centro· ·rntiu:stria · Fabril espera 
assumpto será estudado sob inspiração alto patriotitõmo em 
defesa nosso producto, especialment~ '-pec'uaria, que repre
senta .grande .riqueza, maior ,economia Rio Grande Sut. Res
peitoSas sauda-ções .. Pelo .. Ceritró· Industria Fabril' ltio Gran
.de Sul, .A. J. Renner,' Presidente. · - Anter..or Ferras Vieira, 
SeCretar:~ci -~ . -. ~~ :·, .·: . . ~ ~. . : · · · · - · · 

· · · ~ ........ x Cdi:n:m'issãa; •de Diplt>macia' :e : Ti'âtlldcis. · 
' . ' . . . "' . ·~ ' . . . . . ' . : -. .: . .. . :". . .. ; ; 

-· ·' XgroadE$l. ':cb:ritmúri1nacã0' ' V;' · E3:;·- havei- ·sidO projec~o 
·P.ol.icias · -;approvado ._: i)ririieü·a;.'disctissão ·. · Attenniosáe • sauda:.. 
:·~õe_8 .- ~- capitão· .,;,~~~~no~t.ferteira .. Ccél_ho~ 'Chefe. Polícia . 

. ·. . . ~e· ~~h~;;.~~·.· :2_.t)~dád6'·~Ái+r~~·a ··ca~ara; 'Pt-esidirit~ 
~9~~~r~· l?e.v·~~Mo·~; .: :· ·: ~~~;;~~ ;l~~eí~~~,--.', .. !• : ' : - , .'. :·:~ :: .:}; ~}· ·:_;.-
·.· :, ., ,~ Estamos: ·acompanhando: sof!regamente :admiravelrari,tiV! ... 
;rurce:.·.~V ~--·~-~ .prnjeeto~policias .,.·:Agnardamos':r..mras n:óticias.· ·· 
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Saudações. - Tenente Coronel José Galdino Souza. - Te~ 
nente Coronel Philad.eLpho Neves - •renente C.oronel Vergne. 
-Major ArUndo Perei1"a.- Major José Amonm.- Tenent~ 
Coronel José .Aureliano. 

De Maceió, 6 - Deputado Arruda Camara - Palacio 
Tiradentes - Rio de Janeiro. 

' . Telegraphei Deputado Emilio Maya exteD.S;iVo demai5 
Deputados constituem t'epres.entacão A_lagóas eohcita.ndo e~ 
nome companheiros integral apoio :proJecto V. Ex. em pró;. 
policias militares obtendo resposta f~voravel. - Saudal}ões • 
....:.... Tenente José Maranhão. official Policia. 

De Lageado, 6 - Exmo. Sr. Dr. Arruda Camara 
Presidente Camara Deputados - Rio . 

. Sciente telegramma V. Ex:. datado 21 Maio ultimo, com
municando approvação segunda discussão projecto policias 
militare~ cujo teór dei sciencia nesta corporação. Agrade
cendo gentileza communicação esperamos feliz exíto tercei
ra dados meritos reconhecidos e actuac.ão influente V. Ex. 
prol nossa classe. Queira dispôr seu camarada.. .:..._ Respei~ 
tosas saudações. ·- Tenente José Saab 

- Inteirada. 

3 

São, suece~sivamente. lidos e vão a imprimir, os se
guintes 

PRO.TECTOS 

N. 3-A- 1935 

c1a legislatura) 

Permi!te aos e.mpregados de qtwdros annezos insc,·everem-se 
em concursos de habilitaçâo ou d~ ent:Tancia. independen
te do limite de idade; tendo parec.::r com substitutivo da 
Commissão de Justiça. 

(Justiça i, 1a legislatura) 

Chamada a opinar, no attinente ao seu aspecto juridico, 
legal ou constitucional, sobre o projectc n. 3, dE~ autoria do 
Sr. Paulo Martins. o qual permitte aos t-mpregndos dos qua
dros annexos inscrever-se em concursos de habilitação ou 
de entraneia, indepenilimtemente de limite de jdade, esta Com
missão nada lhe teria a cppor, visto que a permissão concedida 
modifica. apenas exigencias de caracter meramente .regula
mentar. E altera-as com acerto, em tanta maneira é flagrante 
a injustiça de im?OOir-se que no concurso para preenchimen
tos de lagares iniciaes dos quadros a.dm!nistrativos dos diffe~ 
rentes Ministerios sejam admittidos, · em· razão dt3 idade, fun~ 
ccionarios do quadro de categoria inferior, como guardas de 
Aifandegas. carteiros, dactylographos, continuas, serventes, 
máu grado a competencia que possam revelar e o tirocmio em 
serviçOS espeeialisados; Não se lhe dev3 recusar Opportunida
de para "na carreira administrativa ascenderem aos mais 
elevados postos, constituindo isso um estimulo para os que 
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desejàrem subir pelo proprio esforco e amor á carreira pu
blica". 

Attendendo, porém, a que, tal corno se acha formulado, 
pode O projecto abrir ensejo a OCCUri.I!DCias que se não in
cluem, evidentemente, nos nobres intuitos do seu mustre 
autor, já no que se referi! ao limite de idade dos candidatos, 
já quanto á admissão <leste a provas já realisadas nos con
cursos que se estão effectuando, a Comm:issão se permitte of
fereeer ao plenario o seguinte substitutivo: 

Art. 1..0 Os funccionarios publicas de quadros comple
mentares ou anne:xos. de hiera.rchia inferior, poderão se ins
crever nos concursos de habilitação ou de entrancia., para pro
vfmento dos cargos iniciaes das carreiras administrativas dos 
differentes Ministerios, di!sde que não tenham mais de qua
renta annos de edade e menos de cinco de servico publico fe-
deral effectivo. -

Paragraph{) unico. Para i!ffeito da inscripcão, quanlo ao 
tempo de serviço, bastará attestado do chefe da r-epartição a 
que perten~er o funccionario. 

Art. 2-0 Os candiatos que por esse modo forem clssí
ficados, terão, em igualdade de condições, preferenc1a pau a. 
nomeacão. 

Art- 3.0 Revogam:-se' as disposições em contrario. 
Sa.la da Commissão de Constituição e Justica, 6 de Ju

nho de 1935-- Waldemar Ferreira, Presidente. - Godofre
d.CJ Vianna, Relator. --.:- Ascanio Tubi11o. -Domingos Vieira. 
-Deodoro Mendonça.- Arthwr Santos.~ Carlos Gomes de 
Oliveira. - Levi Carnei'l'O.-

PROJ'ECTo A QUE SE REFERE O PARECER 

O Pode·r Legislati'Yo reS()lve: 
Ar~. 1.o Os empregados publicas, de quadros comple

mentares ou annexos, de- hierarchia inferior, poderão se 
inscreve!.' nos concursos de habilitação u de entrancia, para 
proviment<J dos cargos inl'.ciaes da carreira administrativa 

dos differentes Ministerios, índ'ependentemente ào limite de 
idade. 

Paragrapbo unico. Para o ef!eito da inscripcão, bas
tará o attestado do chefe da repartícão, no quat seja. indi
cado o cargo e a.. effecüvidade do seu exerci cio. 

Art. 2.0 Os candidatos que por ~sse modo forem cla:3si
"ficados terão, em igualdade de condicões, preferenica para 
a nomeação. 

Art. 3.0 Os empregados referidos no art. 1° serão .e.d
mittidos nos <~Oncursos aue ·se estiver~m realizando ã data 
da publicação deste . decreto; submettendo-se eis candidatos 
assim admittidos ás provas já realizadas, em bancas esp~
ciaes, até a normallzacão dos trabalhos dos respectivos con
cursos. 

Art. 4. o Revogam-se as disposições em C-ontrario-
. . Sala das Sessões, 7 de Malo de f935. -Paulo Martins. 
- Moraes Paiva. - Arthur Bl!7'nl.l.rdes. - Roberto Moreira. 
- Henrique Dodsworth. - Nogueira. Penido. - Amaral 
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Peixoto Junior . . - Hora.cio Later.. __,.. Lemgruber Filho, -
Thompson Flôres. - HipPolyto do Rego: __.:.: Botto de . ~e
ne:es. - Jos~ Braz. - João Mangabeira.- Barbosa Lima 
Sobrinho. --: Edmundo_ Barreto Pinto. · '7" Wanâerley Pinho. 

_PRQJEC'l'O 

N. 63- 1935 

(ia Legislatura) 

Revoga o decreto n. 24.275, de 22 de !rla.io de t934, que man
dou crea:r o Instituto de AposentaC;oria e Pertsõea do; 
Estiv.adoresj com· parecer contrario ·da. CommfssSo d~ 
LegiSlação Sociàl. ·· 

' ' . . . 

(Projecto 34, de 1935 - Legislação Social 9 - ta Legie
l~tura) 

Pretende o projecto extroguir a C:.l::& de Apo;ont.adorta 
e Pensões dos Operarias. Estivadores, crenda pelo decreto 
n. 24.275, àe 22 <W Maio de :!~3-1, para incluir estes operc.
rios entre os beneficiarias do Instituto de Aposent.:u!orie. e 
Pensões dos Marit~mos, que tem existencia pelo decreto nu
mero 22.872, de 29 de Junho de 1983. ·· 

Não inCiuina. de faUiveis as bases da Caiu, mas quer o 
autor do projeofA:J justifical-o peb. qUalidade de marltimos 
emprestada a esses trabalhadores. Quando incontroversa 
esta circumsté).ncia.. :por si só não bastaria para a annex.ação 
visada. O numero de estivadores ,d.o Paiz, superior e. 20.000, 
autoriza uma Caixa autonoma, como lhes foi conferido, com 
applau.sos unanim.es dessa çlasse de obreiros. 

A causa. da pouca consistencia de a:l'gumas cai'Xas, de
corre, não da pluraLidade dellas. mas .do exce~o de despesas, 
da prodigalidade dos favores distribuídos, mal este já con
tornado no decreto instituidor da Caixa em apreço. · 

O objecti'vo oeculto do projecto foi obrigar os operarias 
estivadores a. incorporarem-se aos Marítimos, á sua Fed·era
ção. para prestigia.l-a com a sua alliimça, eomo um factor 
de re:levancia nos movimentos reivindicadores que, de quan-
do. em vez, emprehende. · 

. N~nhnm motrvo tendQ sido arguido contra a Caixa, con
tra suas possibilidades ·ou organização, e ao contrerio, sendo 
convenien!.(l a sua 'subsis~ncia. a Commissão de Lagisle.ciio 
Sucial é de parecer que o J?rojecto seja. :.-ajeitado. 

Sa:l'a da CommPssão, 7 de Junho rle 1935. - Deodato Ma.io., 
Presidente. - Salgado Filho, Relator. - ."Vicente GaUie:. 
- CarlOs· Moraes Arui.ra.de. - Odon Bc:;erra Cavalcanti. -

· Albie!:'to : Sur.ek~ - La.erte .Setu.bal.. -~ Ràphaet C:incorá. __, 
·Joãe Beraldo . .. -

PROJ ECTO A QU E SE ,REFERE o PARECER . ' ' . 

O Congresso Nacional decreta: 

-.Art •. 1.CI , Fica r~~og~~ o d~creto n. ·2~ . 275, âe 2a. de 
Mai o (}~ .Úl3~~ que ere:Oup._Iris_útç.to de Apbsentadoria e- Pen· 
sões· dos. Estiv.ado~es.. · · · · · · ·· · · · 
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.1\.rt. 2.0 Ao art. 30 do decreto n. 22.872, ae 29 de Ju
nho de 1'933, accresoentc-se : 
. c) Os operari'Os () empregados dós serviços de estiva de 
navios e embaroacuos do qualquer natúreza, bem como· os 
operarias e empregados elo supprimento de carvão a navio~> 
e embarcações ; · 

d) totjos os opcrnrloa e ilmpregados, sem distincção de 
sex-os ou categorio.a, em diques, officinas e estaleiros de con
strucção navat e rrpnraçOes; 

e) os confercnLos portunri;os de cargas de qualquer na
tureza; 

f) todos os emprt'gndos na praticagem (obrigator1a ou 
facultativa) das bnt•rr.s, portos, rios, lagos e vias navegaveis . 

Ar t. 3,o Fica o M. do 1', autorizado a regulamentar· esta 
lei d~:"te:.-minando n tormn do d~sconto e incidencia das con
tribuições sobre vencimentos ou salarios, com igual contri
buição pa.ra ernpr1;1gndo o empregador, na forma. do art. 11 
e suas letras, do decreto n. 22.872, de 29 de Junho de 1934. 

Art. 4.o Revogan;se ns disposiçõl:'s em contrario . 
Sala das Sessões, 10 de Janeiro de 1.935. - Luiz Tirelli. 

- Lemgruber Filho. """:" Co.~ta Fernandes (i). 

4 

?{, 64 1935 

(1~ legislatura) 

Determina reora.$ velos qua.cs sú.o as sociedades declaradas 
df! utilidade publica; tendo pl1.1'ecP.r da Comm.issiio de 
L. Social com emenda ao projecto. 

(Da commissilo de JU~Stica - Pro,iecto 98, de 1935 - L. 
· Social 3, de i935 - ta. legi~latura) 

A' Commisslio de Legislacão Social, como orgão techni
co, falta competencia para nesse caracter se p ronunciar sobr e 
o pr ojecto em. apreco que já estava regularmente assistido 
pela Com.rnissrio de Constituição e Ju.;;Uca. O Sr. Deputado 
Mozar-t Lago requereu e o plenario entendeu por bem a au~ 
dienc!a desta Com::nissão. e sendo a esse nobre e antigo 
companheiro, distrJbUido o mesmo projecto, apresentou elle 
o seu parecer no sentido de se alterar · o art. 3° do Substi
tutivo elaborado por aquella doub. ·Commissão, conforme se 
verifica a fls. e que está assim redigido : 

"Art. 3.0 Nenhum favor do Estaáo decorrerá do titulo 
de utilidade publica, Bxcepto o direitO ao uso, privilegiado, 
de emblemas pruprios; flarnmulas, bandeira-s e distinctivos, 
reconhecidos a estes o franqueamento das repartiçÕe!; pu;.. 
blicas' ond(' seus_ po~tadotes tenham de encaminhar papeis 

( 1) A legislação citada foi 1-!U~ticada n~> Dia rio d.o Poder 
Legislativo, · de 26 de Junho de :1935. 

C. D. - VOLUME IV - 1935. 22 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 1 1:30 ~ Página 26 00 68 

-338-

ou documentoo que intcrressem ás conectividades a que per
tencerem." 

Nada temos a oppôr a ·essa. alteração que é feita no 
proposito . de . resalvar o direito de uso . c1.os emblemas da 
Republica, sem· prejuízo da livre manifes~ação e-m plenal'ie, 
de qualquer dos membros desta Commissão. 

Sala da Commissão, 6 :<l-e Junho de :1935.- Deodato Maia, 
Presidente. - Odon Bezerra Ca,valcanti, Relator. - Moraes 
Andrade. - Laerte. Setubal. - Raphael OincoTá. - Carlos 
Reis. - Joio Beraldo. - Alberto Surek.- Salgado Filhc;. 
Vicente Galliez. 

PARECEI\ DA OOMMISSÃO DE .TUSTICA 

De accordo com as suggestões do Sr. Deputado Pedro 
Vergara, approvadas pela Commissão de Constituição e 
Justioa, apresento a .seguinte redacção . para o projecto que 
eotabelec~ as regras pelas quaes são as sociedades em geral 
declaradas de utilidade publica: 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. :1.0 As sociedades civis, as associações e as fun
dações constituídas, no Paiz, com o fim exclusivo de servir 
dP.sinteres.sadamente á ccllectividade, podem ser declaradas 
de utilidade publica, provados os seguintes requisitos: 

a) que. adquiriram personalidade JUrídica ha mais de 
dois annos: 

õ) que servem desinteressadamente á conectividade; 
c) que os cargos de sua directoria não .;ão remunerados. 
Art. 2.0 A declaracão de utilidade publica será feita. ~ 

actO do Ministro da .Justiça e Negoci~s Interiores, mediante 
requerimento ou e:x-o{ficio, em casos excepcionaes. 

Paragrapho unico. O nome da sociedade, associação ou 
fundação declarada de utilidade publica será inscripto em 
livro especial, a esse fim destinado. 

Art. 3.0 Nenhum favor do Estado decorrerá do titulo 
de utiiidade pubUca, excepto o direito ao uso, nos papeis e 
actos solennes, dos emblemas . da. Repuhlica. 

Art. 4.0 As sociedades, associações e fundações decla
rada-s de utilidade publica, antes dessa lei, · ficam obrigadas 
a pro·var, previamente, para que · possam usar os emblemas 
da Republica, ao Ministro da Justiça, que· preenchem os re
quisitos especificados no art. :1°. 

. Art. 5.0 · .As sociedades, a·ssociaçÕes e ·fundações · de.cla· 
rada.s ··de· utilidade publica ficam obrigadas a apresentar 
todos os annos ao Ministro de ·.EStado da Ju-5tiça e Nego-

cios Interiot'eS, ll'elação circu~tancia dos serviÇos que liou-
verém prestado á conectividade. · . · .. 

·.· Art. G.0 Se~á cas.sada · a decl~racão ·dê-utilidãdepublica 
por acto do Ministerio da Justiça,. se deixar a .:;;ociedade, as
sociação ou fundação de .satisfazer, .. em . dois annos conse
cutivo;;, a obrigação estipulada no artigo anterior .. ·-

Art. 7:0 Será tambem· cassada .a declaração de utilidade 
publica, mediante representação documentada do orgão . do 
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Ministerio Publico; da sécl~ da sociedade, à.Ssooiação ou fun
dação, .;empre que se provar que .ella del.ioti àe preencher 
qualquer d!:ls requisitos do art. i 0 . 

Art. 8.0 Revogam-se a~ disposições ' em · contrario. · 
Sala. da Comniissão <ie Constiiuição e Justiça, de Fe

verelrc de 1935. - Adolpho Bergamíni, Presidente ad-hoc. 
-Pedro Aleizo, Relator. - Pedro Vergara, com restricções, 
quanto ao art. 3° por contravir ao art. 17 4 da. Consti
tuição.- Nereu Ramos. ---: Bome'!"o Pires. ·-Leão Sampaio. 
- Henrique Bayma. 

VOTO EM SEPARADO DO SR. MOZART LAGO A QUE SE REFERE O 

PARECER DA L. SOCIAL 

Pensamoo que a concessão estipulada. no artigo 3° do 
projecto é inconveniente. Não se deve facilitar, assim, o uso 
dos emblemas da Republica. 

Propomos, por conseguinte, appr~ando os de.'llais ar
tigos da resolução que é, realmente, digna de apoiament.o, 
substitua-se o citado artigo 3° por este outro: 

"Art. a.o Nenhum favor do · Estado decorrerá do titulo 
de utilidade publica, excepto o direito ao uso, privilegiado, 
de emblemas proprios, flammulas, bandeiras e distinctivos, 
reconhecidos a estes o franqueamento das repartições pu
blicas onde seus portadores tenham de en~aminhar papeis 
ou documentos QUe interessem ·. ás conectividades a que 
pertencerem." 

Sala das Sessões da Commi.ssã.o de Legislação Social, i1 
de Abril de 1935. - ilfo;;art Lago, Relator. 

O Sr. Presidente - Está finda a ·leitura. do Expediente. 
Nomeio o Sr. Alde Sampaio para substituir, na Com

. m issão do Codigo de Aguas, o Sr. Sampaio Corrêa, que re-
nunciou e::wressarilente. · 

O Si. Odon Bezerra (Pefa ordem) - Sr. Presidente, o 
nosso nobre collega Sr. Pereira Lira, por motivo de moles tia, 
deixa d~ {):Omparecer á Sessão de hoje. Faço esta: declaracão, 
afim de que V. E:t. considere justificada a sua falta. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pela o-rdem) - Sr. Presidente, 
um dos problemas·· milis ~mportantes no terreno da actuali
dade brasileira, pois que ·toca dir.ectamente aos · interesses 
vitaes do P;:~.iz e eoncretiza urgente e imperiósa ~ecessidade 
da lavoura caféeira, ·é o da falta de . braços, maximé depois 
que .os· preclaros brasileiros do Pacto Fundamental de 16 de 
Julho de iff34, ~om elevada preoccupácão e. o ·patriotic.o pro
posito de assegurar .a integração ethnica e a capacidade civil 
e physica dos · irnníigrantes estrangeiros, fixaram as quotas 
de sua entrada, de modo a não excederem ella.s· dé 2 % sobre 
o numero total dos respectivos nacionaes, estabelecidos no 
Paiz durante os ultimes 50 airnos. · · 

A restriccão constitucional á .corrente ixnmígratoria es
trangeira; nascida, por assim dizer; em conseqriê:ó.cia· do calor 
dos memorav·ers debates que se travaram nesta·_cMa; -quanao 
em funcção oo· Msembléia Nacional Constituinte· e nos quaes 
se salientaram, pelo brilho. da intelligencia; pela pujança do 
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·saber e pela mostra eloquente de erudição. Miguel ·conto -
· ainda." hontem relembrado e bomt>nageado CQm· tanta saudade 
nesta Casa - Artbur Neiva, Moraes Andrade, Theotonio . 
Monteiro de Barros, Xavier de Oliveira, Teixeira Leite e 
tantos outros, essa restricção veio crear- ·gravissíino e sério 
empecilho á solução equitativa do magno problema dó sup
primento de braços á lavoura. . 

Quando não bastassem, Sr. Presidente, para diminuir a 
corrente immigratoria estrangeira, a nacionalização do tra·· 
balho e a reforma · da lei immigratoria. realizadas, ·aliás em 
boa hora, no domínio do Governo Provisorio, subordinando 
a entrada dos immigrantes estrangeiros a determinados re
quisitos, todos elles vasados no criterio da seleccão, da as
similação, da localização e da defesa do trabalhador nacio
nal, ainda vem a Constituição Federal, carregando com tin
tas negras o scenario, aggravar a crise tremenda em que já 
se dE.>batia e hoje assoberba grande parte da lavoura ca
!éeira do Estado de São Paulo . 

Na. Mensagem dirigida a esta Camara pelo honrado se
nhor Presidente da Republica. no capitulo que trata do pro-· 
blema ímmigratorio, em face do art. 121, § 6°, da Consti
tuição Federal, vamos encontrar affirmar;ão de tudo quanto 
acima ficou dito. 

Advt-rte 0 eminente Chefe da Nação: 

"Para comprehender os inconvenientes de seme
lhante restricção, intransponível pelo !actQ de estar 
contida num dispositivo constitucional, basta observar 
que só de colonos japone:zes as fazendas paulistas 
precisam de cerca de 40.000 para 0 anno corrente. 
Dentro do limite fixado, não é possível a entrada dos 
referidos colonos, como tambem não é possível sup
prir o deficit com elementos de outras nacionalidades. 
igualmente sujeitos á quota de 2 %. 

A situacão não se modifica ainda em relação aos 
italianos aos quaes. no volume tot11J da. immigração 
permittida para 1935, cabe uma das quotas mais ele
vadas . Como a Italía, em consequencia da política na
cionalista do seu actual governo, deixou de ser ·prati
camente paiz de emigração, os elementos que de lá po
derão vir serão em numero insignificante, ~icando o 
Governo tambem impedido de preencher a differença 
com outros de origem diversa, porque, da .mesma 
fórma, estes não deverão ultrapassar a percentagem 
determinada pela Constituição. . 

Decorre dahi, que a entrada de immigrantes no 
Paiz, está rondemnada a cair muito abaixo do limite 
que resultaria da applicacão da quota de 2 %. 

A densidade de população nos paizes de economia 
agricola é de 30 a 40 habitantes por kilometro qua
drado. O Brasil tem, apenas, cinco ~abitantes por ki-
lometro quadrado. · · 

Semelhante situação deve merecer do legislador. 
attento e urgente exame" . . · , . . 

. . . . . ' . . . 
Sr • . Presidente, o rigorismo da prohibição constitucio

nn~ . faz-se sentlr dolorosamente, em maior escala. no Estado 
de São Paulo ••. . . 

· 'O SR. ·FluNcisco ·PEREIRA- E no Paraná. 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 11:30- Pág ina 29 de 68 

-~H-

O SR. GOMES FERRAZ - ... e ·no Paraná, onde, para 
attenuar e remediar a premente situação, além da sub
divisão e do retalhamento das grandes propriedades . muitos 
lavradores têm recorrido ao expediente extremo do abandono 
da parte velha e menos productiva de suas propriedades ca
féeiras. 
. O Sa. TEIXEIRA LEITE - Medida muitQ interessante e 
prudente, porque, num paiz em que ha super-producção de 
café, era a que se devia impõr. desde o principio, para o re
ajustamento economico da producção. 

O SR. GOMES FERRAZ - O aparte do nobre collega 
iliustra a minha exposição. 

A difficuldade- de colonização persiste, sem embargo da 
affirmacão, que ora faço, de que em todo o Estado de São 
Paulo, predomina hoje, a pequena propriedade, a pequena 
fazenda, sendo de notar que mais de 60 % das propriedades 
ruraes paulistas não possuem mais de 10 alqueires e mais 
de 83 o/o d()S cafesaes paulistas não ultrapassam de . 20 mil 
pés, como se poderá. observar do seguinte quadro publicado 
na ~·Folha da Manhã", de hontem, de São Paulo: 

"Os numr.eos já sã~ conhecidos : 56,34 o/o das pro
priedades ruraes paulistas são de menos de 10 alquei
res, 22,94 %, de menos de 25 alqueires, 10,46 % d~ 
menos de 50 . Em 233.772 fazendas e sitios, apenas 
i. 104 têm mais de 500 alqueires e menos de 1. 000. 
Mais de mil, tão sómente 583. 

Vejamos, agora, a distribuição das propriedades 
agrícolas pelo numero de caféeiros em producção: 

Caféeiros N. prop. % 
Até 5. 000 36.238 <H,9i 
ALé 10.000 20.281 23,4G 
Até 20.000 14.884 17,21 
Até 50.000 9.456 10,93 
Até 100.000 3.263 3,77 
Até 250.000 t .846 2,13 

- Até soo. ooa 382 0,44 
Até 1. 000 .000 81 0,09 
Mais de 1 milhão 17 0,01 

Esse quadro dispensa qu:1Iquer commentario. 
O 3° districto do Estado, littoral e Ribeira de 

Iguape, _só póssue propriedades até 20 mil caféeiros. 

As de até 500 mii pés estão assim distribuídas: 
Dlstrictos 

fO, •' • • • • • • • . ... • • •.•. • ·. • • • . • • • • • • • •; • • 
20 .. · . . .• - •.... - .' . . - ;- - • . - . . •• - .. . · ••• •. 
ao .... : .. . ..... . ......... · .... ...... ~ . . 
40.-- .. .•.... - .......•.. - •.• . • .......• 
50 •... - . • -.-- •• - . ·_ .•• - .. . • - .•.. . · .••..• 
60 ... -- -. - . . .. . . .. - . .. - .......• .... ·.- • • •o . . 
go: : : : : : : : : : : ·:·: : : : :: :.·: : : : : :: : : : : :: ~ :: ~ . 
go •.... .. : -- ..•.. . • · .• •. ....•. • . · .. · • . .. . . 
10 .. . .. .... .............. - ........ -.· .: . , ·· 

NO 
11 

3 

i 
H 
52 
6 .. 

101 
H.i 

2-l 
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As de até 1 milhão de· caféefro e ·de mais ·desse 
total, assim se loealizam no Estado: 

Districto 

f.O, .. •. • • • •. • • • • . .. • • ••.. • •. • 
20 ........ •.· ... ·.· ...•.. .. ... 
ao .. ,. .... ' .. . ... '. 4 •••• • •••• 

40 .. . •. ; .. ... ..........•.... 
50 .............. . .. . •.. ... .. 
((0, • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
70 ...... .. . . ..•.....•• . . . •.• 
so ......................... . 

Até ·! milhão Mais da 
1 milhãu 

1 

go, ..................... . ... . 

7 
7 

10 
29 
18 

-to ........... •...•.........• 9 

Comprebenãe o 1° districto a Capital, a Bragan
tina, São Roque, Satt.o, Juquery e parte do valle do 
Parahyba. _O 2'> vae de Pindamonhangaba até Bana
naL O so - o littóral. O 4° é a zona de tiapetinin~. 
O 5° tem por séd!t.Avaxé . .0-6°~ -Campinas- (Bâiia 

· -----enféifiã · Mogyiina) . Araraquara é a séde do 7° dis
trieto {Paulista) . O so comprehende . a "Capital do 
café" e os municípios que lhe são vizinhos. Temo~. 
nessa regíãó, o· maior numero de fazendas até uru 
milhão de pés (13 no município de Ribeirão Preto). 
O go districto- a Noroeste. O 100 -A Araraquara. 
com séde 'em Rio Preto." 

O illustre · Dr. Clovis Ferreira de Carvalho, falando 
ante~hontem á imprensa paulista, com dupla responsabili
dade de sub-direclor do Departamento Estadoal ~J TTaba
Iho e de fazendeiro conhecedor do assumpto, declara: 

"O suppri1111anto de braços t{lavoura e a quota de 2 % 
para a entrada de immigrantes 

A limitação da immigração imposta pelos constl
tuintes de 34, estabelecendo a quota de 2 % ·para a 
entrada de immigrantes, conforme consta do artigo 
i2i da Constituição, veiu crear para o nosso Estad!) 
e com certeza para outras unidades tambem, um pro
blema de difíieilima solução, que é o de supprimcn!.l 

. d~ . braços a lavoura . Quanto a São Paulo, . as e.onse
quencias . desse erro já estão se fazendo sentir de um 
modo que ·se poderia dizer doloroso, sem exaggero al
gum. Não sou de opinião, é verdade, que se deixasse 
o problema da immigração .t:-em uma regulamentação. 
como ante{ de ser promulgada a lei basi_ca de f6 dP. 
Julho. Acho, porém, um verdadeiro -absurdo () qu~ 
ficou estipulado nas disposições · constituéionaes. 
Essas medidas de restricção sómente deveriam ser to
madas após um meticuloso exame da:: nossas condi
cães e das nossas necessidades, no qual deveriam cor
laborar de muito perto os Ministros do 'Trabalho, da 
Guerra e. da Educação. Assim como está não póde fi
~ar por muito tempo, a não ser que nos desinteresse
mos da sorte das n:ossas principaes fontes de renda. 
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Vou além, pensando que essa materia não deveria. set• 
assumpto para figul'ar na ConstituiÇão, mas; sim, E~et" 
regulada por leis ordinarias, que poderiam mais fa
cilmente ·serem alteradas na ·medida das nova.; ne
cessidades e condições que por certo surgir·iam no fu-
turo. · 

As nossas lavouras dia a àia necessitam de mai~ 
braços para o seu trato. E para supprir essas neces
sidades, cada vez maiores, não vejo outra solução se
não appellarmos para a immigração estrangeira. En
tretanto, foi j:Jstamente essa sabida que -nos foi fe
chada pelas imposições da Magna Carta . Dizem 0:1 
que pensam de modo contrario ao nosso, que ainda 
poderemos contar com correntes immigratorJas de 
Pol'tugal. Italia, Hespanha e Allen::anha, em tal pro
porção· que viria decifrar o problema da falta de 
braços, pois que as colonias dos filhos desses paizcs 
em nossa terra são enormes, de forma. a permittir 
que entrem · muitos milhares de seus -pátricio::. como 
immigrantes, sem fugir. á percentagem por que tanto 
!1e bateu o saudoso scientista Miguel Couto. Entre . 
tanto, a realidade é que nesses paizes não conlaremcs 
tão cedo com gente disposta a atravessar o oceano na 
qualidade de immigrimtes, a não ser que lhes offert>
çamos vantagens e privitegios absurdos, sobrecarre
gando demasiadamente a Fazenda Publica. E ninguem 
desconhece que os governos dessas nações envidam os 
maiores esforços no sentido de evitar a sabida de 
massas de habitantes, despovoando zonas . capazes ain
da de apresentar uma produccão . aprecia,·eJ. 

. .... ~ 

Qucl é o fundamento da quota de 2 %? 

Eu desejaria saber- em que se basearam os con
stituintes para estabelecer a famigerada Quota . de 
2 % para .a entrada de novos immigrantes. E' tão ar
bitraria essa limitação, ClUe de uma nacionalidade que 

. não me occorre agora qual é, só poderemos recebe·r a 
· quarta parte de um immigrantel isto é, a quota dessa 
uaeiona.lidad~ . é, 0,25. • . E depois.. é curioso, é engra
çado, verificar-se · qual era-.. a causa dessa medida e 
quaes são os seus effeitos: 

· Segundo se depreend'J das exposiçõee feitas m 
Assembléa ·Constituinte Nacional em favor dessa me
dida; ella ·visava, · antes ·de tudo, ·a salvaguarda da nossa 
raça, que, na realidade não ·existe, evitando que forte!! 
correntes de alienigenas vieseem · a ·ter inflUencia de
cisiva .·na sua fo:rma~.:ão, . perturbando uma chimériea 
unidade racial. Bem; o principio não está mal. Ve
jamos agora como . esse . principio fôi defendido~ Es-

·. tab·elecendo ·a quota de 2 o/o para qualquer riacional;
dade, vamos permittir que as grandes coloilias es
trangeiras qtie aqrii_ existem, que podem ter uma for
·te influencia em nossa formação, ein virtude dó nu• 
·mero ·elevadíssimo dos ~us componentes;-· augmentem 
espantosamente, enquanto ·que as colonias peqne!las, 
que não offereeem·perigo.:ou inconveniente algum, por 
serem diminutas,: ·não ' poderão augmentar ·nUlila. me.:. 
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dida razoavel e absolutamente destituída de qualquer 
perigo. . . E' como se empregassemos a guarda no~ 
cturna para enfrentar uma invasão estrangeira, dei~ 
xando o Exercito e a Marinha nos quarteis .•• " 

O SI\. PRESIDENTE - Devo lembrar a V. Ex. estai· ter
minado o prazo de dez minutos que o Regimento concede, 
afim de ser levantada questão de ordem. 

O SR. GOMES FERRAZ - Peco a V. E:x:., Sr. P resi
dente, tolerar uma prorogacão de mais cmco minutos, pois de
sejo terminar. 

O Sa. PRESIDENTE- O tempo regimental é improrogavel. 
Além disso, ha varios oradores 1nscriptos na hora destinada ao 
expediente, os quaes ficariam prejudicados. Poderei, entre
tanto, inscrever V. Ex. para explicação pessoal. 

.. 
' 

O SR. GOMES F'ERRAZ - Acceit<.• o alvitre de V. Ex . 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado fica inscripto 
para explicacão pessoal (Pausa) • 

Durante o discurso do Sr. Gomes Ferraz, o 
Sr. Arruda Cama.ra, 1° Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da presídencia, que é occupada pelo Se
nhor Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Samuel Duarte 
.(Pausa). 

Não está prese:ute. 
Tem a palavra o Sr. Severino Mariz. 

5 

O Sr. Severino Mariz - Sr. Presidente, na apreciação e 
critica dos nobres representantes da minoria da Camara, a 
obra e aos rumos da revolução, pelo menos num seotor, ha 
um só pensamento e um julgamento defmitivo - o fracasso in 
tegrai da accão revolucionaria quanto ~os problemas economi
cos e financeiros do BrasH. 

Os discursos proferidos neste rec!nto pelos eminentes 
Deputados Cincina.to Braga, João Neves, Octavio Mangabeira e 
J oâo Cleophas, são definitivos. 

Ao nobre Sr. João Neves, que no ~omeco de seu discurso 
já famoso, revelava uma duvida, velada de marcada ama~·
gura, pela pr()vavel mudança de timbre de sua voz; eu desejo 
fazer uma confissão .. Pode estar certo o grande tribuno bra
sileiro qut> a sua voz conserva a mesma expressão, a mesma 
nota de vibratibilidade de 1930. Meus ouvidos guardam ain
da a entonacão dessa voz no maravilhoso discurso proferido 
por S. Ex. ao voltar triumphante de sua excursão feita ao 
Norte, agradecéndo as homenagens merecidas que ·lhe rendia 
o povo de Porto Alegre comprimido e vibrando de emoção 
defronte do Grande Hotel, onde S. Ex. se achava. E' a mes
ma daque!Ia tarde que viverá sempre na minha lembranca .. 

Respondendo desta tribuna ao nob!'6 leader da minoria, o 
eminente Sr. Raul Fernandes teve a fe!iz preoocupação de 
orientar seu discurso no sentido de um perfeito espírito de 
syntllese, proprio dos homens de sua .intelligencia e cul,tura, 
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revidando ponto por ponto o libello arti~ulado contra o go
verno do Sr. Getulio Vargas, mas deixando um campo :naito 
vasto para apre~iações posteriores · ao.l membros da mr.ioria 
que quizessem ainda contribuir, para esclarecer a opinião da. 
Nação sobre aquelle governo, tão duro e injustamente julgado 
pela minoria desta casa. 

Sr. Presidente, eorno sejam as questões economicas fi
nanceiras do mais palpitante interesse, não sómente pelo seu 
aspecto intrínseco, como pela attenção que a opinião i)tililica 
comeca a dispensar-lhes, orientando o seu juizo sobre os go
vernos em funccão dessas questões, é meu intuito, nesta tri
buna, sem visar pessôas ou fins políticos, apreciai-as $(~re
namente. 

Quando em 1930, a revolução victoriosa se achou ;:;om as 
responsabilidades do poder, qual era a situação do Bra.>ll, soo 
o asp?cto de sua ~conornia? Sabemos todos nós que era um 
quadro angustioso o de então, porque emquantó de um lado 
eahia o valor de nossas exportacões, por outro lado os g1•andes 
productos que alimentam o commerci::> interno estavam com 
os preços aviltados e algumas de nossas grandes industnac em 
profunda depressão. 

O café, fundamento da vida economica do Brasil, cahira 
de ::, 5. H por sacca para 3. 73; o ass1,;,car base economica dE: 
diversas unidades da federação, alcan~ára cotações muito 
abai=o do custo de produccão, determinando a desorganização 
administrativa dos estados assucareiros e ameacando até ~ 
ordem social, peia miseria e falta de trabalho surgidas nos 
campos e nas cidades. 

E o governo que se installou no poder, pelas armas victorio
sas de. outubro e pelos applausos da Nação, longe de se entregar, 
a vacillacões ou deixar ao acaso a solução dos problemas que 
se ateavam diante do Paiz, procurou logo oriental-os, no alto 
sentido que desta mesma tribuna proclamava o eminente 
Sr. Cincinato Braga, como sen{)o a tendencia de todas as 
nacões do planeta - a autarchia. E" bem verdade que o 
nobre Deputado paulista, ao mesmo tempo que fazia essa 
confissão, affirmavà. que nenhuma nação póde viver e pros
perar sosinha~ e ao mesmo tempo sustentava que o nosso 
Paiz devia se insular no mais perigoso e funesto dos isola
mentos- o economioo. - Outra cousa não significa a these 
de Sua Excia., reconhecendo a autarcbia como principio 
universal entre as nações e proclamando que nesta po!itica, 
o Brasil, não se pode enquadrar. 

Sr. Presidente, não h a mais ninguem no Brasil, sem 
reconhecer o grave erro que commettemos, fazendo de um 
unioo producto o fundamento de nossa exportação, e ainda 
mais; conduzindo essa orientação errada com· uma impru
d-encia e. uma ingenuidade que tocam quasi os limites do in
verosímil. Emquanto exigíamos para o café um preço ver
dadeiramente absurdo, levando outros povos â inversão de 
grandes capitaes . nessa lavoura, displicentes, embriagados 
pela suavidade dos dias de prosperidade, affirmavamos ·tran
quillamente que não era privilegio D')sso àpenas o domínio 
dos mercados caféeiros, senão tambem a exclusividade de 
sua produccão ~ E depois, o despertar de i929 a i 930: para 
um consumo de vinte e tres milhões e quinhentos mil saccos, 
j2 milhões eram fornecidos por outros paizes que não o 
Brasil, com a circumstancia. de. ser o nosso contingente· em 
sua maior part.e de ~afés inferiores. Por outro 'lado 
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22 . 18B.i05 saccos de café jaziam . nos armazens paulistas 
e mineiros em 31 de Outubro de 1930, representante ao pre-. 
ço de então a somma de 871.926 contos, . que pertencendo em 
.grande parte aos lavradores nada representava porque elles 
não podiam realizai-a em .especie. · · · 

Srs. Deputados, como é possível, confrontando esse 
quadro com a accão do govel"nl), inculpal-o. de indecisão e 
até apontai-o como o maior inimigo da grande lavoura bra
sileira? Ao contrario, quando o governo tomou a resolução 
suprema. de incinerar o café praticou um acto de grande 
coragem e ao mesmo tempo de grande penetração do futuro: 
se algumá vaeillação slll'giu na execução dessa meàida e 
que na accão não ha methodo theorico que seja verdadei
ro em todo tempo e em todo lugar, como sabiamente affirma 
Maurois .. 

O governo re<:onheceu a impossibilidade· de voltar ao 
esplendor passado do commercio do café e apprehenàeu ao 
mesmo tempo que, dessa verda.dil, estava impregnado o 
proprio espírito do lavrador. E a sua politica, incinerando 
o café, visava ao mesmo tempo tres finalidades: 

a) Permittir á lavoura a mobilização àa somma · enorme 
que estava inerte, representada pelos cafés retidos, levan
do-a a iniciar outras culturas . 

. b) Restabelecer a posição estatistica do café nos mer
cados, evitando um colapso fatal no curso dos negocios. 

c) Racionalizar a producção, para offerecer aos mer
cados um producto mais barato e de melhor qualidade. 

A primeira finalidaàe, talv~z a mais importante, ahi 
está patente aos olhos de todo o mundo - o surto maravi
lhoso da lavoura algodoeira- por si só capaz de tornar·bene
merito um governo e que ainda agora a missão japoneza 
que nos visita. declarava ser a maís esperancosa das culturas 
brasileiras. · 

O SR. JosE• AuGUSTo ~ V. E. .. ;::. attribue ao Governo 
Federal _ o surto da lavoura algodoeira? I 

O SR. SEVERINO MARIZ - Certamente. 
O SR. JosE' AuGUSTO -Ao contrario. O Serviço do Al

godão, no meu Estado, orgE.nízado por- technico -de valor 
como era o Dr . Octavio Lamartine, a-ssassinado pela -polícia 
do Governo, · ·desorganizou-se immediatament.e · com a ·sua 
substituioão por um agronomo que é contratante de canga
ceiros . Essa, a actuação do Governo Federal . no meu Estado. 
em ma teria. ·algodoeira! 
. O SR. SEVERINO MARIZ.,..- Responderei â ·V . Ex. com 

a consideração que 'me merece um membro desta Casa. 
Não quero .entra!' no exame da acção politica do go

verno norte~ riograndense e quanto -ao desenvolvimento da 
lavoura algodoeiri no Estado de V. Ex., não .me consta que 
a orientação _sabiamente iniciada pelo antecessor do ·sr. Ma-
rio Camara· tenha soffrido_: solução de con~inuidade· ~ · · 

O :sR. ,JosE' · ~:ÚGUSTo ~ Sc:)ffreu .• O chefe do Serviço 
de Algodão · ~. como afíirmei, mero contratante de . cangacei
ros que assassinam .norte-riogr.audenses. 

· O SR~ . SEVERINO MARIZ .;.._= Devemos aguardar a ·pro.,. 
:rima safra do Rio ·Grande do Norte, ·para chegar á verifica
cão dos· pontos de vista··em ·que· estamos· colloeados . .. 
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O SR.· JosB' AuousTo- A safra cresceu devido aos pre
ços e .. á capacidade de producção dos trabalhadores. 

O SR. ·Jo.~o CLEOPHAS - Não tive opport.unidade de ou
vir a brilhante dissertação do orador sobre esse ponto; mas, 
se S. Ex . . a.ttribue á aeção do Governo o desenvolvimento da 
safra de algodão no Nordeste, devo declarar que mostrarei, 
dentro de poucos dias, com o intuito de prestar tambem col-:
labor~ção ao Govemo, não haver semelhante interv:ençãõ in
fluido para esse augmento. A primeira condição para o cres-. 
cimento da safra no Nordeste foram os bons invernos que lá. 
chegaram. Das estações experimentaes que alli funcciona:m 
ha muito tempo, não temos uma só que haja fixado uma va
riedade, uma especie de algodão como a mais conveniente 
li região. Posso dizel-o, porque acabo de lêr isso nos relato
rios do chefe do Serviço. Aliás, tenho grande prazer em ou
vl·r o interessante d1scurso de .S. Ex. 

O SR. SEVERINO MARIZ - Agradecido a V. Ex. Não 
chegámos a situacão de crear um t.ypo definitivo de algo
dão; mas o nobre collega é o primeiro a reconhecer que os 
typos estão sufficientei!l.ente melhorados no Norte, e isso 
não se teria realizaào sem a intervenção do Governo . 

O SR. 'FREt!\E DE ANDRADE - Espeoialmente no Piauhy, 
o Governo interveio, dando incremento extraordinario á pro
ducc~o algodoeira. Agora mesmo, acabo de montar uma 
usina de beneficiamento em Floriano. · 

O SR. SEVERINO MARIZ - Agradeço o aparte do no
bre collega. 

Continuo eu,· porém, Sr. Presidente, apreciando a si
tuação do Governo, com a sua politica em funccão do café. 

·A segunda, das finalidades a que a.lludi, embora não in
tegralmente objectivada, restabeleceu a confiança dos mer
cados importadores . ·o Brasil, poude verificar que, emquanto 
os grandes productos de exportação dos outros paizes de
cresceram quanto á quantidade e ao valor, o seu grande 
producto - o · café - soffreu diminuição no valor e não na 
quantidade. 

· Quanto á terceira, eu prefiro o frio argumento dos nu
meros ao effeito das palavras. Embora as estatísticas sejam 
deffieientes · para. esclarecer perfeitamente os resul tados até 
agora obtidos, verific-a-se que os cafés da serie preferencial 
apresentados para despacho em Santos passaram de 238.944 
sa~cos na safra de · f 93 f 1 i 932 para i . 042.780 saccos em 
i934lf935. 

Não me inscrevo no numero daquelles que julgam ou 
affirmam que muita coisa não . reste ainda fazer . e que deve 
ser feita; mas tambem não formo ao lado dos que, a exem

. pio do renomado economista patrício o nobre Sr. Cincinato 
Braga - que da penumbra de minha humildade habituei
me a admirar pela sua const.ante e vigilante actuação em 
prol da economia brasileira - quando, estudando as fra
quezas que opprimem o productor brasileiro, classifica num 
só bloco as que são remediaveis e as que independem do 
Brasil, para imputar ao governo actuat o total das respon
sabilidades. 

Eu não quero passar em revista todos os pontos fracos 
do productor de café brasileiro, enumerados no erudito dis
curso do nobre representante de São Paulo; mas permitto
me algumas palavras sobre o primeiro - a condição de for-
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necedor supplementar. Haverá. Srs. Deputaaos, algum go
verno do mundo que possa conseguir para um producto ··de 
exportação a sua entrada nos mercados de outras. nações, 
productoras tambem desse mesm·o artigo, a não ser a titulo 
supplementar? _ 

Devo declarar á Camara que não exculpo de erros o 
governo provisorio; reconhece que alguns e até de ordem 
grave foram commettidos. Não Mmprehendo, nem juséifico 
que continue sem solucão o problema de credito agrícola, 
como não ooculto a precipitação que presidiu a creaoão de 
nossa legislação social, aliás somente, embora sobre o mesmo 
todos se guardem de falar. Devo ainda esclarecer q'.Je fac.o 
parte de um partido com a responsabilidade do governo no 
meu Estado, s~ndo com o mesmo solidario, mas as minhas 
decisões nesta casa consultarão sempre em primeiro !ogar 
os interesses do meu paiz, depois os das classes a que honro
me de perten~er - lavrador e cornmerciante que SúU - e 
t:!ID ullimo lagal.' cs interesses propriamente potitiws. 

Se deixando o café, passamos ao assucar o que vemo! 
-sr. Presidente e Srs . Deputados, é uma mudan~a radh:al e 
definitiva de situação. Conseguia o governo provisorio, com 
o Instituto do Assucar e do Alcool uma victoria que deve 
ser grata a todos nós, pela a!!irmacão de capacidade criadora 
·que ella nos revela.. Estabilisamos os preços nos mercados, 
restabelecemos o rithmo do trabalho na produec!'io a:~suea
reira pelos dois eiementos que a constituem - lavoura e 
industria - atravet de: uma reahzação fecunda e victoriosa, 
não de economia dirigida que é attributo do regime russo, 
mas de economia organizada, que é do genio de nosso esta
tuto político. E como consequencia dessa política, vemo:! 
hoje entre funccionarnento, montagem e contractos fecha
dos, distillarias de alcool anhydro com uma capacidade d& 
produccão diaria de 341.000 litros, além das que estão pro .. 
jectadas, para uma capacidade de 263. 000. 

Quando nós sabemos que o Brasil importa POL' anno 
combustivel liquido num valor de 184 mil contos, como cc
correu em 1934, não é preciso adduzír nenhum argumento 
para resaltar o alcance profundo dessa política, não sómente 
pelo seu lado economlco, como pela sua repercussão para a 
defesa nacional. 

Se voltamos. a vista para a lavoura algodoeira verifi
camos que o Brasil passou de uma produccão de 95.~86.000 
kilos em 1930, para 28~.700.000 em 1934. Para a safra do 
anno corrente, estimativas das mais criteriosas prevêm uma 
producção de 370.000.000, ou seja um augmento de 387 o/o! 

O algodão exportado para o estrangeiro que em i930 
nos forneceu apenas 1. 919.665 libras, em 1934 nos deu 
4.66ô.439 esterlinos. 



Prod11cçüo do algollão no Il!·asil 110 11ltimo quiuqltemtio c cstimalivu da sa/l•a d6 1935 

Expot·lução Valor em mil réis 
Annos Produeciio 

1930 o • ••• • • •• •••••••••••••••• ••••• • 95. ~86.000 lts. 30 . i15.000 k~. 8-i .601 :867$000 

1931 ·············· ·· ·· ········ ·· ···· 115 .439.000 ks. 20.776.000 k~ . 5-i. 189 :388$000 

f932 • • 0 0 00 I OO OOO OO O OO O O oOOOOoooo oo• oO 72 . 270.000 ks . 515.000 ks. 1.766:828$000 

1933 • ···················· ····· ···· ··· H9.636.000 ks . H. 593. 000 ks. 32.781 :64!1!000 
• 

193~ ..... ... . ······· ······ ······· ·· 28-L 700.000 lts. t2G.5~8.000 ks . -i56.i98:290$000 

. ( 1) "Rovuo de la Situalion E'conomiquc Mon:.Jil•l.ll en t033-3~ ", pg. 20.-1 - Sociedade das Nações. 
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O que nós vemos, Srs. Deputados, é o Brasil, através das 
vicissitudes que o assalta!'arn, tranquillamente trabalhando 
para se integrar na orientação economiea do mundo mo
dern<J, conseguindo ainda guaroar a posição de paiz menos 
attingido pela reciproca dessa mesma orientação. O que nos 
mostra o ll\Undo contemporaneo? As nações clamando nos 
parlamentos, nas conferencia,s economicas, pela liberdade 
de oommercio e ao. mesmo tempo creando barreiras alfan
degarias intransponiveis, firmando convenções;· como a do 
Imperio Britannico, para bastarem-se a. si mesmas l. .. 

O Sa. PAULO MARTINS - E' o mal do mundo: o ego
centrismo das nações. 

O SR. SEVERINO MARIZ - Esta:-á condemnada á 
mortE a que quizer se isolar deste ponto de vista. 

E' verdade Srs. Deputados que a exportação brasileira 
cahiu a ·partir de 1929. Mas essa queda não pode ser t>S• 
tudada isoladamente, ·insulando-se o Brasil do conjuncto 
das nações, quando é notorio e sabido que o commercio ex
terior do mundo passou a contrahir~se deSde 1929. Ex
pressando-se em numerosos indices. o commercio do mundo 
em milhões de dollares ouro, accusa de 1929 para 1933, uma 
differenca para menos de 65 %. 

Attribuindo-se a 100 o valor do commercio exterior 
mundial, em 1929, o indice correspondentE' a 1933 apenas 
attinge 35. Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é 
exactarnente a situacão do ~ommercio exterior <lo Brasil, 
C<lnvindo notar que o organismo economico nacional co
meçou a rt>agir de modo indisíarcavel a partir de 1932. 
Mais do que as palavras, moetra a verdade dessa affirma
tiva o quadro seguinte: 

Con{rGTrco--ãos N7tmeros-Indices do commercio exterior do 
Brasil com os do commercio mundial 

Com. do BrasH Com. mundíal 

Imp. Exp. Total Imp. Exp. Total 

1929 ioo 100 100 10G 100 100 
1930 62 69 66 82 80 81 
1931 33 52 43 59 57 58 
1932 25 39 32 39 39 39 
1933 32 38 35 35 35 35 
~934 • 

Por outro lado. o nosso commercio interno, passou d<i 
valor de 2.058.446 contos em 1930, para 2.795.293 contos, 
err. 1934. 

192i 
1922 
1923 
1924 

Commercio de cabotagem do Brasil 

"'+.' ...... 't I a ... ~ • a f. • ••• o'.; •• 

....... ~ ........................... • 

Toneladas-

!.084.103 
1.251.622 
1';234.9BS 
1.707.307 

Valor em 
contos de 

réis 

1.156. 423 
1.376.640 
1.993.257 
2.750.227 
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Valor em 
. Toneladas contos : de 

réis 

1925 . ....... 4 O " O . 0 O. I O • O "41" O O O 0. L 760.055 2.979.084 
i926 •o•a ooOIO• •o I ••••• oo •o ... 1.641.896 2.4~4.800 
1927 . ... .. ... . ' ............... . 1.755.290 2.802.894 
1.928 ... ... ...... .... ......... 1.898. 752 3.026 .398 
1929 •••• •• o o ........... ..... . 1.921.352 2.787.880 
1.930 ..... .. ...... . ....... . ...... 1.560.032 2.058.446 
i931 . .... ... ..... .. ... .. .. ... {.632.840 2.234.409 
.1932 . .. .. .......... ... .......... 1. 727.541 2.246.731 
f933 . . ...... .. ................... 1.865.641 2.551.114 
1934' •. • I e O + o •• O • 0" o .. O • " • '"" • •. 2.094.226 2.795 .293 

E nem se venha dizer que essas cifras repr&sentam 
apenas a desvalorização de nossa moeda, de modo que a 
sua conversão em ouro nullificasse ou diminuisse a exacta 
significação deases numeros. Se nós attribuirmos ao volu
me quantitativo de nossa producção o valor de iOO, como 
numero indice em f921, veremos que elle se elevou quasi 
para 200, em 1934, DO curto período de 13 annos apenas. 
Ultrauassamos em plena t:rise mtmdial, o limite ma:.dmo 
que âttingiramos nos ·dias chamados de prosperidade em 
192~. quando alc3.I1çamos 177. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Parece-me que essa conclusãu 
está em de.~accordo com a premissa ou tbese levantada por 
V. Ex., porque V. Ex. dá o mesmo valor ouro para a n0sss. Ol:
portação e, no emtanto, duplica o seu volume expo:tavel, o 
que quer dizer que nós trabalhamos em vão para esse vo
lume maior, qU.e foi exportado; ~mquanto que os .:Jutros 
paizes retiveram· a sua exportacão, ·nós continuamos com a 
mesma, depreciando- o valor, e os outros, pela informação 
de V. Ex., prenderam ns entradas nos .seus paizes, com im
postos ·e alfandega,· não permittindo que os outros paizes 
remetLessem mercadorias para lá. A nossa condição, por
tanto, é diferente da dos demais paizes. E' um caso de em
pobrecimento ·e não de enriquecimento nacional. 

' ' . . . :- . 

O SR. SEVERL1'i0 MARIZ. - DiscMrdo da opinião de 
V . . Ex; Ne.ste momento não é meu intuito prolongàr o dis
curso, oe.cupando por mais tempo n. atteilcão da Carnara. 

O SR •. PAtTLo MARTINS - V. Ex. está tratando de um 
assump_to de interesse geral.- · 

O SR. SEVERINO MARIZ - Quero ·chamar· a attenção 
de VV. EEx. para um facto interessant~. Acha de _ser vu
_hlicado, ba ·pou,co, pelo profe-ssor, J. F .. Normano, do. Uni
versidade da ·.Carolina do Norte, . mo livro a respeito dos 
aspectos ecoi)omicós do BrasH. Aliás ·este livro .m·ereceu 
uma critica inuito itit~llige:rite do p6regrino· talento -e gran~e 
cultura do brilhante. escriptor~ Sr. . TriStão de Atbayde e 
sob o mesmo trabalho referiu-se. em _. IJ.otavel ·parecer na 
Commissão de · Commercio Exteri_or do Brasil,' o Di:. Bened.i~to 
Silva, revelando um notavel poder (!e_ Çritic~. ·. · · 

E. o ·professor• americano;· apesar de ·estar a tão grande 
distancia; revela-se · conhec8dor _ profundo da situavão -do 
Brasil, muito ma.is profundo · do · que !lós· qoe aqui estamo-;. 
F:He constata exactamente esse facto do desenvolvimento 
do ·commercio interno do ·nosso Paiz, ·como forca incoerci"-
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-vel, e acha, ~aetamente, que o gcverno deve persistir e 
trabalha:-· pera ·estimular esse desenvolvimento entre as 
fronteiras da Nacão. 

O Sn. TEIXEIRA .LEITE - Esta é a verdade. 
O SR. ALDE SAMPAio- Permitta-me .mais um aparta: 

V. Ex. CtStuva tratando do commercio exterior e não do com
mareio interno. · 

O SR. SEVERINO MARlZ - V. Ex. me perdOe, .mas não 
acompanhou bem o que eu estava dizendo. 

Depois de criticar o primeiro quadro, em funcção do 
commercio exterior do Brasil e commercio exterior do 
mundo, procurando demonstrar que nesse .:~ector .1 situação 
do Paiz é ex:actamente a mesma da do conjuncto das nacões, 
temos em nosso favor a cü·cumstancia de, parallelamente, 
o commcrcio interno se baver desenvolvido. 

Por conseguinte, temo-3, no commercio exterior, posição 
igual á dos nossos concorrentes. 

O SR.. PAt:LO MAR-rt~s - V. Ex. pedia mesmo acceníuar 
que consumimos dois terços de nossa produccão, o que é 
5õituacão sui generis entre as nações do :mundo. . 

O SR. SEVERINO MARIZ - Sr. Deputados. ba. na di
mmui~ãc de noosa e:tportacão ••• 

O ~a. OsWALDo LiMA - Ha na Camara uma ·verdadeira 
psychosc pelos numeros. 

O SR. SEVERINO MARIZ- Respondo a V. Ex. 
Embora possa ser psychose, é altamente recomznenda

veJ, porque será na apreciação dos numeras que poderemos 
conhece!' e resolvP:r os problemas economi_ços . e financeiro 
do BrM11. (Muit:J bem.) 

Não podemos argumentar com palavras, nem com the
ses lyricas, que nada adeantam. 

V. Ex. póde consultar os discursos dos estadistas da 
Russía, á qual V . Ex. é tão sympathico: não pronunciam 
oração que não seja em funcção de numeras e estatísticas. 

0 SR. OSWALDO LIMA - Apenas não SOU como V. Ex. 
que é latifundiario. · · 

O SR. SEVERINO MARIZ-Não sou Iatifundiario-per
mitta V. Ex. que faça a correcção - mas tenho .a · decJa
rar, com todo o desassombro, que não sou sympathioo á po
litica de Stalin. 

Prosigo 81's, Deputados . Ha na dimiliuicão de nossas 
exportações um caracter de gravidade que não quero, nem 
posso occul.tar; a interdependeoCia dessa questão coni a · do 
pagamento des dividas ex:teroas d() Brasil . Mas, neste pontà, 
eu estou inteiramante com o nobre "leader" da minoria, o 
Sr. João Neves, afíirmando desta tribuna que "outra coisa 
não temos sido . nesses annos de vassaJagem ao capital inter
nacional senão escràvos que suam no eilo psra indemnizar 
por partidas dobradas a· moeda, que escorrega da financa 
cosmopolita com a sobrecarga de commissões onzenarias, a 
.juros · do mercador de Veneza". · 

E .o Governo -Provisorio aínda neste ponto não yacillou; 
fez um· l'econhecimento profundo, ·levantando ·o .mappa do 
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nossas dividas externas, conheeeu o total das · responsabili
dades, apurou o impatriotismo; as fraquezas e tambem . 2 
inexperiencia que presidiram ás negociações da maioria 
dos emprestimos, sondou a. extensão : do poder da finança 
sem patria através da nossa diplomacia nas naeões do esta
belecimento dos seus bancos e pela coragem e decisão do 
Sr. Oswaldo Aranha chegou ao actual scbema de pagamen
tos, a!liviando o Brasil do cnus de milhares de contos. 

o SR. DANIEL DE CARVALHO- V. Ex. acha que o Go
verno Provisorio -a11iviou o Brasil de milhares de contos. -
Então, V . Ex. vae me· explicar a duvida que me ficou dean
te da publicação feit.a pelo Sr. Mario Brant, que ~- . um f i
nancista conhecido, Presidente do Banco do Brasil ao tempo 
do proprio Governo Provisorio, duvida que me ficou deante 
da exhibicão, que fez, das clausulas contractuaes, mostran
do que o Governo Provisor io, depoi3 "ue astave.m deprecia
dos a libra e o dollar e quando essas duas moedas se acha
vam a caminho de ser, legalmente, separadas do ouro, o 
Governo fixou o pagamento nesta especíe dos emprestímos 
deYidQS em libra e dollar . . . _ 

O SR. SEVERINO MARIZ - Apesar de não conhecer 
pessoalJr.ente o nobre Deputado, admiro a sua cultura e sei 
que é especializado no e.ssumpto. . 

O SR. DA~IBL DE C.ÁRVALRO _;. Muito 8-rato a V. Ex •. 
O Sa; MoM36 ANoRADB- Os empresUmos que deviam 

ser pagos (oram recebidos em ouro. , _ , .. 
O SR. SEVERINO MARIZ· - O aparte opportuno do 

nobre Deputado paulista, Sr .• , Moraes . Andratle. responde, 
melhor do que eu poderia faze:r, ' a · Y. El; .' · · . 

• • . ;, • I. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não tive o prazer de 
ouvil-o . . ' . . . . . . . . . . . ' . . . ' . : ··. .·· ' 

0 SR. SEVERINO MARIZ - Dlsse··s . Ex~ que oS· 'em
presUmas _feitos ao._Br~il ~ive~m. eomo, b~~H) ;.euro .. e nessa 
especie -~ver~ a0;1 _'s~r pagos! ,,· . · .. . , . . : . .. . . .. . . 
. ' O Sa. ·. Di.NJm:.. JJZ CA:tvALHO ..-.. Desejaria qua iss o ficas. 
se: ãeinoli!!trEido. O D!'-;. ·Mario Brant publicou as clsusu!as 
do contraeto. A respos~a, assim, seria a S . S. , e não. a mim. 
'. ·: o Sa. ·Moaús ANDRAoi·- ·os emi>~estfmps tiue':deviam 
ser· p_agos pelo.,BrasH, rep~to, foram. ;-ecepidos ·em. ourc). .. 
. : ó sa ... DA.-.IEL DE cAAVALHO ;_. 'Foram: ~recebido~ em 

papel. ', . :· : .. : :. _. - ·'· ·· ·•-·· : ...... · . · .. , ,.,: 
:o· SR. · SE\I"'ERINO · ·I"tt~:: :.._ · ~tã; portanto, · :detini.da 

a orientacão do Governo Provisorio, neste · problema; · ·de· ·ta.;. 
manhas difficuldades e a sentença. .de ultilpa .instllnci~ não 
está, de certo, ainda proferida. E' preolso aguardar ()'resul
tado· da · bata.Iha travada entre o povo .de .Israel .e a ~esto .do 
mundo;,; • . , . .. .. 

· O 'si: PRÊsÚiBNTB ...._ Lembro ao nobre· ·Deputado :qué 
dispõe apenas ·de :· tres minutos. · · · · · · ·· • 

· 0 .. 811..· sEV~R-~NO MARIZ- Terminarei, Sr. Presidente. 
·' · ·Quanto· à ·, órientação financeirà; ' desgi-açãdámente -' Dã3 
poutle o Sr. ·Getulio Vargas exeeutar o &eu firme proposito 
é velha · aspiração: do Brasil de equHibrar os orcameotos de. 

c. D • .....;_: VÓLVME IV - i 935 • 23 
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~::,' :··;!:9~.: ;_vt~ :':~'JY :/; .~ f ; -~ -; : -;:-~-': · -,-;' .. : )!'/~26 :·ss9~0:QqSQOo;~;- • _._·; 
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· ;,; ,fiuein'se deti-ver- nessíl'aprec~ão:ô crrie 'f:!ricóntri:&··é um~ 
dlmJimiQão' seiiSlVel "de reridâs':a partir- de -' t930, -jrlst.ameotê 
c6ipc'1dhiâo~-:cóm 'o adveilto' : de. ilina: 'ôrctém' '.potiiiêa,' :dispos'f.a 
~::~rot.ma:r ··a · ·_~1-~~!tr~~-- .~o·)?aíi..)>à~i- · d~-,)~~?O.t~tri, I!. in~ 
é!fletente;·-transformal-a · num 'orpmsmo operante- e :rac_io.;, 
Dãti2ad6~::: ·: --.- ,,.: · .. .-''•>·· ,; ;. ·.; ·_- : , :,: ·; ::: ; ~ ... · ,: _- · ·.: __ ··;:~.~--; ·.~-_-: 

.... 9 ~a. ,'f~Ão 1 C~O,P~"s -:-,-Pe~n~-·~_: no~~ !lt:a~r se_ 
. ~s-~~~-_fel.t~~: ·,~s~~J~~~!,or,~~~~O-· : ~ ; ~:; · . , ;· : .,·_·,· ::.:· -> ;:.·: .; 

O SR. SEVERINO MAJ\tz,.,_ O iUustre:: collega-• ba ··de 
co~y~ quP. nã~ ... ~s~, ;~n~gralffiel;l~ .!lre,alizadB, .~s l1;& ~ui ta 
coJsa-·fetfs.}· Nio · J)àderá ·ser coneluida de· uma· vez: "A expo
sialQ ·Qllf, :f~r;o:·á: aa.mara-justitiea~ ~-me\f J)(mto· dé viSta~ 

~ •• ' ' . . ; ' • r .· .. • ' t ' r t ~.. ' ' • •'. , . . •• , ' "' 

O SR. JosE' Auous'l'O· -..:....· Achá' que· a tr'ariSforma:i)âó foi 
para . ! pecm.-ii ~ ~ .. . , ;~; ;- .· ; :· .. : -.-... .:.:; . : :.: · ~ -~': : : ·,: .. .:.·: . . r, . 
- _ ., . ~ , o·'·sa. - ·sÊ·v-támo ' '~iuZ. ~ 'E:;·QJil~ . 'à#'ibruiüvif.;:ijti'' 
V. Ex . nio-I)odéti' d~umen!ar~ ·.-• - · '• - · ·- - · ··• - -~ 
>- õ ':si'!' .Tosz;'iuoótft.o--~'Dciélliliént~ret: :détiionitra~o- a 
anarohia admiriistraiive, sob todos os aspectos, pri!ieipài
~eate; .,QU$DW ;-:ao · .~mico.~ : .. :;; J ::_ · : i.J ,;_, ·_ ·. :_:~ . ;;;-: o 
i.···''!'e ::s~::·;·sEVERiNo<t.t.ARJZ' ! ::!l 'Pol-l' ot!tro' t&do ··-um-. ete~ 
mentar· déver de justioa exige· qhê' ::~o-~:tíilar·" do · :Utceif ·'do 
Gc:tveruo.- ·-Pro.Y;ts~;. ':te: ·resaite 1oro ~.as :-;eua8! :gi'áhjf_ea deter
mm.antes -,..,_ : f"a, ; gue~ra : o:eivil·ded.932í ~Ja . oalamidalle~ :das 
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•'1 ;' lt~ita _ de t931 •.a"''i934:·.·!; : .. ·, . ·.·' : · .: 

1931 
1932 
1933 
1934 

. . '} 

• .• • . l • -~ 

De!icit . do~ ,guat~o -~~nos.· · · ··~·· · ' ·. .. . 

: ·• . ·. :: ; , , .. . ,:· . 
... : ; • • • • • I : -. . • . • • . "' I • ~ 

· .. , • . .... . . . .. . · · 

.. : ·: ~ .. 
1.752.665:000$000 
1.697. 149:000$000 
~ . 626.859;000~000 
1.971.1~5:000~000 

8.047.8i8:COOSOOO 
;-. 3~28~ .. !l,:)0.:000$000 

· ·.·.· · ü~a~~~sü3:®oso9o 

; .. :.;.'Aos . que àccüs.am o·. Gov~rno : cÍe,: 'na refo~nia :ao~ :·~ervi~ 
cos •publicas; haver · criado quadros para cuJos serviços não 
foram previstos recursos financeiros, eu direi' (Jlle ·esta é 
a norma: coinmum dos · governos; porque ·nas administràções 
civis, como nas militares,. os orrãas tecbnicos ·n!o se ím
proYisan:t. O . Governq . que ,trac;ava ,!lliJa orien~o. :firma e 
segura nó plano -ecónomieo, cuidou parallelamente d~ .pre· 
parar os quadros .da admi~istracão, .. afi~ ~e eo~tsr com 
'agentes cspaieS' ' e ·experimentados· para ·as !uncções a . que 
se destinam, logo que melboràsse · as ·cóildições financeiras 
pomo consequencia . da· situacio . econômica. · · 

E tudo indica que em !936 irá o B~~sil ter. o seu pri
meiro orçamento · verdadeiramente equilibrado: ;- · :-:. " 

.... .Sr . .. Pre~idente •. ,$ipgular e myster.i.QsQ :d.estino; ~ dos 
homéns pubhcos·; Para a suavidade. do .Poder,. nlf'smo .nobre 
e utilmente e~eroido, a econom'ia· divina. iu'ipoz a ama~ 
atroz da injustióa do: jnlgamento d<Js-: conte·mpõraneos'~ ; Des
ta mesma tribuna. Já o nebre e . cavalb~iresoo leaM1' da 
bancada riograndense, o ·Sr·. João· Garlos· Machado, lenwrava 
o caso de Campos Salles, apedrejado ao deixar o .C,attete, 
depois da obra financeira qtie a Nação intei~ ho5e reco-
nhece e proclama. Se e,steJl!ie~m.qs .· a vi~ta,. J>:8,t:a !l,léJD. de 
nossas fronteiras, os easos 'dessa (Jt'dem" se ·mulUplieam inde-
finidam~nt~ .. . . . . . . ; . . . . . . . .· ,... - r 

. , '.:'. AJndtf bá· 'I)(lueos''aias j;&Ssa~os~ .. o nóbrif Deptita4o·. nela 
: Bahia,\ sr!.·. Octài:.~o' ;~anpfl'ein~ ~órn , , 'fuJ.tura~o . do · ·seú 

talento/ faJa~oo:'dB i9VerDó-' 'do Sr.' Gettilio' v~ •. I:{IJhl -de:.. 
.finit-o · to,ipiY tJlli· ~over,n~·'.<pie ~se óéçül>a:. ~e . fum:ll· ·.e · s~Jri;r t? 

· Que ·além ' de · fumar, · tem.• .o. Governo mmto 'altas · p.reaeeupa
~S': ·e. I)'!'.O'pOsito~;-~~r~-o · 'a' saetédade ,_lii/ ·expasi~· ':qUe 
àeabQ'id~:~ fazer~ -..... ,;: ··' :.:. ·' ··:· :! -·:· .. ·.:· . .. . :: : •-:·'; .-:·1 ·~:-- '">' 
.,~ · ~oiianto-''i .. ' àorr!~;:·.s~:· ' 'President~. ' e:; sr.B~ :'D6p\:it.liíoa, .tiu 
direi .que· ~stãl · :te:m~ 'id·ó .a i:íorinli. dB'tiéla_·-ae· ·~ri.des san'tos 
e '<ffm~~t(J~()W~'e~ ~dê: ap~;.:·~~ ·~. G~~.~o . '4~ SWr~~. 
~,yattter·. ·,ínC~l'Otr~ .. 'PÍ'ân~·:.i> : Jm.~rl,d ' 'D)ari'O!J:U.I:lO; . SC?r-:
rmijoj • R~s~lt :.realiza· .a mtü' -·oosada e%})erJencía ·eco
n·omic~r:e 'finànê!tftr,l':flrinais::r~~: ;nü;iria: nacão''modei-nà. 
Só#in'do· "'tambem;: :o;_sr~·.'rG~ttilio '·Vtlriá$' eontiiliial."á':tJhDi:H~ 
seréno; : 'Oót:idnzindo:~'B'l"ásil''iJ/it ·nnllf=trâJec!oHa ·aieeüdênt~ 
P.ár&r os~:~·ua:• ·attós~·ü.estfn~l · ) •(-i(t#'to•:1>emr múito' · b~·:-. Pnt-
~':::~\~·~.::~~a~~~;::~:: :!~~~~~o·: ~ : :: :;:'.;' :::~: : ~· ·., .~· ·;·, . ~:;· ·: ., ,~;:·. :~::.'t 

; / (.::,·<~ . ',';:}<:.; .: i'~::: ;·''. ~·~;\~:·~;, ; .. ;:; l<~:l:.:: ·:~~;i. _.':.~i ::::.i: .:;~1: ~· . ;;:; ';': \.: ~ .·: ' :;·; ~:! ·: :·;:: ~: . 
.. . :.:! >:o:,gr~:;i»rfiHf'!~··iE 7e~r~t-eWa '·m'éStC'iiril ,·feiíneri~ 
meôtOtlqú'e'- vae ;m'1idó~··.u : ! .. ;:::' ·: , ;,c.;,:;._, <o:·: : l~ '.! ,1-'! . !1 !; < i 
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E' lido, apoiado e ·posto . em dfscussii(l u t:~ 
guinle 

1\BQUERIMBNTO 

(Primeira legislatura} 

N. 23 - i93~ 

· Requeiro sejam solicitadas do Poder· Executivo, por 
intermedio do MinisterJo do Trabalho, infot'ma~es '}Ue e:C~
olareçlim. ·a Camarà sobre o andamEinto dot~ trabalhos arfe
atos á Commissão de especialistas encarregada de clabol'ar 
o ante-proje-cto de immlsraçilo a _Qtle se refere a . m~nsagem 
de· s ··de maio deste anuo, ptigs. · i26~ mencionando, .de pre-
terenéia: · · · · · 

a) quando a referida . Commissão .foi - orp.nil':ad:~o, 
b) quando iniciou seus trabalhos: · 
c) se foi marcado prazo para ·a terminaçlio · de~es tra-

balhos: . . . . · · ·_ 
d)' ae o ante-:-projecto ainãa não . ~tá elàl:loradll. quando 

pensa a Commissão concluil-o. . . .. . . ·. . . . . . ... 

Sala das Sessões, 7 de junbo de 1935. ·- Gome., Fernu. 
··:·. 

o Sr. Gomes Ferru - Peoo a palavra • . 

O Sr·. Presidente - Na fórma do Regimento, fica adiada 
a discussão do re9uerimento. · . · . . . . . , . 

. · Está finda: a . hora. destinada ao Etpediénte ~ 
Vàe-se passar li. 'Ordem do dia. (Pariia.') . ; . . : . . ~ .. . . ..... . : . . . . . . . . 

. ' : ~ .'. . 1. 

':,, ,. Cp_~páreb~ram· ,m,~ ·os srs~: . . 
. . ~enor RaQ~I19 • . Caldeir_a Alva:t:~nga, Rib~iro ·Jiu1iortJoaé 
~i.ngarilho, M.&Plhl~s de Alnleid~ Henricwe Co~to, ~ltezer 
.~oreira, Hugo, Napoleão, Adelmar i,loeba, F,l'eire de Ancú'ade, 
Demacfitó .Racha, Humberto Andrade, :Figueiredo Rodngues. 
Io.Sé . Augusto, . Alberto RoS&llr, . Mathias .. Freire, :. Herectiano 
Zeiiaide, ·Ruy.Cá.+'néir.o; .João Cleophas, Osorio Borba. Arnald~ 
Bastos, Adolpho Celso. Mario Domingues, .Artbut.:"Canlcanti;. 
.~lde . Sampaío, Osyvaldo .Li:ma, .n~rto M;ou-.:-a, . ~lio de 
M~ya; · Melc~iS~.ê!) Mo~te; ·Manoel Nbyaes, :Pedro Lago; Luiz 
)r.i'anila·. Filho;. J"(lãO . •aD&'~ei_rà~ .. l\{agalháes .. ~etto, , Oetavio 
ltàDgabefra, Wanderley Pinho, Pedro Calmon. -Arthur.Neiva: 
Edgard .. Sa.néhes,. Attila . . .AnlaraJ; .. . Ubaldo . -Ramalhete ·· Jair 
Tov.a.r~ . Pereira' carn.~ii,o, . Julio: ·de. :Nó:Vaes, . .'sáues Filho. LeV1 
mu:peh~o~ AC\Ír:<li9-;TQ~~.és; ceàâr ·l'iri~· 4:lipjo, eo~ua~ · c~ 

dillô · Fi.Iho, .Nilo .. Al;v~r~nga, ~ipheiro-·: Chagasi .A:ugusto V.le
g~ 'Negl'io : de Lima,. Celso , Machado,: . .José, .Bernardino,, W,aJ~ 
demar " Ferreira~ SantOs : :f.illio •... Qspar . .' .$.tev~n6on,-:-:-.ear~óta. -de 
Queiroz, Barros Penteado, Moraes Andràde, Cincinato Braga, 
Laerte Setubal, Hyppolito dO\ Rego, Teixeira Pinto, Fabi9 
Aranha, Trigo de Loureiro, Cárlos Gomes de Oliveira, Pedro 
v~~. ~r.e~~ri,C9 :~.OlffeDbv.;tJ,e4· R.aul ·~~~q_urt,::.Aêe:OniO 
Tu1JiDO; Barrós Cassai, Fanfa Ribas,: . i$ê),)asb~~- D~miJ;\PiU~~ 
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Artb.ur da.Rocha, Adalberto Camargo, Damas Ortiz; Ricardino 
Prado, Ferreira Lima, Lima Teixeira; Pa.ulo.Assumpcão, Gas
tão de Brito, Roberto Simonsen, Vicente GaJliez, Franca Filho. 
Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Thompson Flores. (90). 

Deixam de compar~cer os Srs. : 

Pereira Lira, Gilneroso Ponce, Café Filho, Deodoro da 
Mendonca, Agostinho ·Monteiro, Lino Machado, Agenor Monte, 
Pires de Gayoso, Plinio Pompeu, Olavo Oliveira, Monte A:r
raes, José de Borba, Jebovah Motta, Martins Veras, Ricardo 
Barreto, Samuel Duarte, Barbosa Lima Sobrinho, Simõe-S Bar
bosa, Motta Lima, Orlando Araujo, Mello Machado, Sampaio 
Costa, Izidro de Vasconcellos, Altamirando Requião, Clemente 
M'ariani, Lauro Passos, Prisco Paraíso, Arn~ld· Silva, Arlindo 
Leoni, Francisco . Gonçalves, Nogueira Penido, Amaral Pei
xoto, Caudido Pessóa, Henrique Lage, Raul F€rnandes, Eduar
do Duvivier, Bento Costa, Hermete Silva, Prado KeHy, Lon
tra Costa, Lemgrube·r Filho, Arthur Bernardes, Pedro Alei
xo, Levindo Coelho, Adelio Maciel, Washington Pires, Poly
carpo Viotti, ·Furtá. do de Menezes, Vieira Marques, José Al
.kmim, João Penido, Rezende Tostes, João Henrique, Bueno 
Brandão, Jacques Montandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, 
Vergueiro Cesar, Gama Cerqueira, Jorge Guetfes, Roberto Mo
reira, Meira Juni~r. Miranda Junior, Horacio Lafer, José 
Cassio, Domingos Vel1asco, Arthur Jorge, .t\..bela-rdo Luz, Diniz 
Junior, João Carlos, Baptista Lusardo, Renato Barbosa, An~ 
nes Dias, João· Neves, :A'niz Bádta, Eurioo Ribeiro, Francisco 
Moura, Martins· e Silva, Chrysostomo de Oliveira, Vieira Ma~ 
cedo, Oliveira Coutinho, Gastão Vidiga.l, Moacyr Barbosa, 
~icente Gouveia; S:ilgado Filho.: (85) • 

ORDEM DO DIA 

3" àisetutti!o do proiecto n. 2i5, de 1935, au
torüando a abrir·o C1'edito especial de 2.500:000$. 

· para ultimação das obr-as iniciadas na 7• Regido 
Militar; projecto da Commiait'lo de Finançcu e Or-
.çamento. · 

8 

O Sr. Presidente - Tem a palavra ·o Sr. Paulo !1-Iartill! . 

O Sr. Pa1JIO' ·Martins· ·~ Sr ~ Presidénte,. o , projecto · ern 
Ordem do dia é uma demonstração positiva do que asseve
rei, ao affirmar, nesta Casa, que os creditos supplementares 
e espeeiaes erain os :grandes' ·aggravadores de nossos de/icit8. 

Que. eu tinh:a . razão, Sr, Presi~ente; demonstra esse cre-
. dito de. 2.50!) ·contos p~ .ulti'*-acão das obras iniciadas na 
7~ Região Militar, obras· que aeredit.o necessarias, .mas que 
nem por isso modifiriam minha opinião acerca dos credf-
tos especiaes. · 

Fala"a eu, hontem, nesla ca:sa, . sobre a partilha tribu..o 
taria feita pela Constituição Federal, e'analyzava a -parte re-
ferente ás vendas mercantl!·.' · · < ' · · 

Façain~s uiíí·' 'rapidó , lÍistO!-ico. tra prêc~dencia desse im-
posto. · · 
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. .. · .. O· eoqigo Gommeroial; lei : n. · 558, de ~ de 'Junn-<i de f-850, 
81-i.. 219, .determina que: · : · :· · ·. · ·· : ~ ·. > · · · .' · . · · _ 

·: "Nas v~ndns em .~o~so ou por ~ta~do ~nt;~ co~mer
ciantes, o vendedor é obrigado a apresentar ao com
prador por duplic~ta, .. no. acto da. enl~ega das .mercado
rias a factura ou conta dos gener-os vendidos, as 
quaes, por ambos serão assignadas, uma ~para.. ficar na 

. mão do vendedo,r e. a out~a na. QO-compr~o:f'. ·.· : · 

_- .. A. denomi~aoãó . de ~antas aS~ignadaS . ' -· ~_iltiSa ~e :da~ ~ 4o 
decreto. n,. .4 . 505, de . 9 de .Abril de 18'7(), .que sujeitou ditas · 
contas ·:ao paga~e~_t.Q.:_a_(t_~ello 'prop!)~iG-.A! . i:J.âsemelhandó.-M . 

. - - -aa:-tetrarcie.câmbio. . · · · . '·' ' · 
A conta assignada circulou .no 'commereio "çom~ ; melhor 

·vehicUlo · do creditO· mercantil" . .(Albérto Biolcbini .- nota 
_{12- A letra de o1.1.mbio. ~ S .• ·.Paulo, 1919)·.: . • , . · . 

. Co:r.n :a lei n, 2 .•. 044, de 31 .de··dezembbro de ·1908; fi
caram oOs -titulos .cambia~s .reduzidos ·a du~ ·especies - · letra 
de· cambio · e nota ::Promissoria ·~. desappar~end~ .. o .. uso da. 
conta, ruosignada por .~rem .reeusado .. a ~.lla , acc~itação,. para 
descónto com o endosso em· branco, . QS' bancos da .. praça .do 
1\io -·d~,Janeir9. (Lind9lpho .. ç.amara-.~.Contas Assignadas, -
Commentario. ao decreto n • . ·i6..0U, .de 1923: -:- . lmpr.ensa 
Nàcional, 1923) • . · . ~ . · . .' ·. :: . . .. . ·. ·. · · < · .·. . · · 
; ___ A_ i.eniativà·. constante. ~dO :(iecr&t.Q n~ · H •. õi7,.·de :Ü . de 

.. --·- "'Jídarço .de 1915, fra.enssou. :-- · .·: .. · . ·. : .. :.'·' ... ·::::: .,::. ; ._ . " ' ·· . 
. Afinal, com :a. lei .n. : .\.825,: de ·-31 de .-Dezembro. <f.!t1~22, 

a.rt~ 2°,. alinea X, .foi .:o Presidente. da .J\epubUca ,autorizado 
a OObfar um . .imposto •do . seUp . pr.oporcional ·-50~~·.-a$ ;'vea-Qa.s 
meooantis, surgindo o. dure~q ·;~ ~~ ii) •. ~U,:.: d~ 22 _,de. Maio ;.q.e 
1923, e posteri-ormente os· de ns. 1.6.275-A, de 22 de Dezem
bro do mesmo anno, e .17.535, :d~ :1(), d~ Novembro de 1926, 
e, finalmente, o de n. 22. 061, dP. 9 de' Novembro de 1'932, 
actualmente. em. vigor-;. · ·.,.... .:· · .-.. ··. ·.\ ··-:·;_., •:; 

·Essa· a origem. do imposto . de . vendas .. mercantis . 
. F.lesse . imposto· . result.oudl.. app~~ã'oí da. :duplicata da 

conta -que · o. ~omprador.· .é.· obriga®. a. deyolYer ·:bo vendedor, 
devidamente assignada. A duplicata é, _pois.:;·.um titulo de 
cr~dito distincto, especial, com caracteristica propria. que 
encerra em si mesma a causa do . debito. A obrigaÇão não 
11asee da duplicata, porque é preexistente e dimana do valor' 
~" me~eadqrj,.a . . A , lei , cer~9.q 11. dp,plica~1 :d:~:i'(~~~ge~ ~spe
Claes, ~rqu(> deu-lhe forca e::z:ecutoria 1gua á que t~m os 
titulas. a~ er:e9ito espec~lj COD,lO . . aS::P.1?C?.QMSS9.'i'A~ ~-~~ eetras 
de, ca~b1o. , :.: ., .· .: .... . ._; .. ·,··· :: ; :: ,; :.c ;: ,_, ;, ._,L: .;:;;•: .. ,:; 
·. ·.- ~ - ~·- : :.: _ .• • _. · •.• , . :: • . • ' · "1 • • , ~ · · ~;;. ·· .. ''!" • • ,;{!!·· ; ·.':. .. · . . ~ -~ ~ · ·· 

. '',:. <. Q. \ retu)!J.mento . ,a~tua( P.~S.JilÕe~·, ·.~p.:~~t:~. ' ~~;:;·;, ';:~·Á; :.;.:> . ~ . ~; 
· '"O ''portador·d'a· ãut)Jiéita d~idam'ente'aeeé1ta ~ 

-· ·· não j)aga no vên~il:nento, ·'poderá vrote$tai=:-:~,. ·n~~ tót'iii[t 
. ·~· ;. 1io àrt; 28 db . d~ó're'ttf li > ·2 :O .f-F· :a e; :: dezenibr'ól a e 
'···•;, f~Ó8"'.'; ' ., . . ~ ·'·" ·" ' ' :;! ··. :: :. :;·o: '· ; J:: . :~. ~; ; ':: > .. t·· .. ·::;, 

' .. . r' E ~J;~~nu,l.np ,t?.eU, ,~~t ~~. :; ' Wi!: . ,.~ . ~ : , J: .<. ·,: 
.. .. . , .. ,: .- . ..... . ·: .. ' ·:. "_···i t· ·-:-: ... :.;: :, .. :~-·;4~··; r.!.~ ,, ;. .. :· --:- :;~: 

A dupheatà é protes_t~yel ,: , .. .. , .: , ;:;.;j ." ~ : . ,·,):! "•·: , ·~ 
a) .por .. falta .de açeeite·,ou.. d~ deV,olu~o~ . -, 

·.·.c·.· ;bi '.p'ór J{âia 'ae .. pagamenfô'ft·/~~ '·' ·' , ., ,_.!.·: <: :r.rr: 
. . . . ... : -:: .. . ~ ~ .. 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 281011201 5 11:30 · Página 47 de 68 

~?~~~?:·;::::~?7·:·: .. ;,:: ::·:r _:?rç::?:=?~~~f~:::-- _-r~~~:i::::,s:~~~~:?f::~~};:~w-s:: 

:; ·~ : · , Temos..-:~mri. .i. que _;a -:~· iêspe_Çtaf ~~::dutiliói.ta ~
!WDa '"?Pl'a~a._; par~ i o~ oom~cio:. 'P"OÍ''fÜ!!_.:elé~ '-l:ló~~~lnl~f· 
:mento da:díY.Jda·· que-,;,·por:>1SSO' mesmo,· .:se·.torna! ;lÜiuida;>-~
.milte sua' :negociaçãO:; ósetn '-Pre:iiliza; ida··mesnráf :seg\iranOà; qu~ 
a ·!lei ·outorga :aa·titulai·;r; :•·: !: · : . : :: : , ,:,~.· r- .. ·-i!:: ._., .~ . .__,: ,,::f" · -.·<·:·: 
- · • ·! ·Re-staria: e:taminar.:· se· -no. proeesso.:"éi:~utiv(l;; quando · •a 
-eobnança:do• titulo ·.~o :·exigir; ctl!do. correráreóm· -B' iprestesa··tu:... 
dispensavek • o ·®mmercio ~e: a·: inàust.ria: têm; :na' .duplicata, 
-o:· melbol'i: -amparo. , l-egal para' .a · 1-iquid~:da:, 'divida :que·: e&sc 
titulo '.representa. Se, :portanto, :o:: Podel' i-Legislativo diecipH~ 
nar a ordt-m· juridi'ca ·desse: titulo . · .espooial• ·· de<credíto,. -a 

. parte, .substantiva ·poderá. não.,·sotfrer., n·)odifieall()es.: e· .. ficar 
intâc~a a.natureza .:especial da -dupliçaf.a:. , Entretanto,. a parte 
.de ,__pre>cesso, de ~ direito. adjeetivo, adstt'icta-:Que ficará--á . jus
tiça. ,dos- -.Estados; .. POderá- ._n,ão. ·guardat> .. a , :mesma. : eoolormi.
.d~. Esse , ~" :_d('. ,, resto,: -llm dos . aspectos-· interessantes . :' da 
ques~. ~t,a- :não .. _seja o prinoipal. · . ,,,~ ·. -1 ~ : _ .. . ; -·-· 1: 
, _ -:Welizmen~:a·: Constituiçio. _,no § .f" do ·.art. !8~. prescreveu 

.a i~ifm:midade desse . imposto • . Embora-:ditricil. ,seja ·.eonae,;. 
guir, que .-o .-Pod~ . Legislativo: -estadual : 1\l&r'de- ·a ; uniformi~ 
-dade preseriptu,.porque .a-el~ação -do. imposto é. inherenta .a 
esse poder.., : ass,~rado pela propria autonomia. dos- Estadot, 
é de:·ree.onbecer,-ee ,. o ·cuidado: .do legislador. constituinte. ·ao 
prevenir :a possibilidade ·da . . _desigualdade . tributaria;. -que 
procurou e vital' .. IMo. t.odnia,· ·é disposição , precaria; porque 
a propria fórma d_e -incidencia poderá delurpal-:-_a. .. , 

· -: . : . ' Ma~; , exa:in'inem:os~· '()u.tros aspec~; ' ril.es.ino · de. . ~~~nica . 
orcamentaria, de -mo-dó ·a veri:fical' a, procedenéi~ · e>u lt'l.Pl'~ 
~ãencí_a. tia:· passagem .. _do impoSto· sol)]:'e' ~yendas .in~rcantis" 
para ·a. C'o~petencia. ··do_s Estaqos. ... · · . · 

· ·:. sena··tt i:eáso :-<fe · indagar;--d~· principio: · . '· · .. · · ' · . 
· Quei:;vem ,·lFSéí- : ;ó imposto'· sobnf veílda!J ·lJlercanUs, ' :;na 

teehnica orçamentar1a? o imposto:sobre· vendas'mei:'cantiS.'i 
:vis.ta_,,o~- ;8! pi:azo, _ ,~ .uD'l , :impt?d~ , .ro~r~ ··c:.frculaçáo~ }JUe foi, 
pela Carta Cónstitucionat vigente. attribu1$io,, ,á U:nla()o.:, CP,
~Jiad~ .e~ . ~~~l'Jilhl!lS, .. a ~~~. _ fisc~liz~ção é ~~~ p_e~.os. _agen
leS _!ISctiEJ!!· 'dol ·imposto· de ·const1mo ~-- ·Tl'&ta-se; porta~t.. de 
üm~frllPosto ~ ~aÇ!ôc~! ' pód~se ! (Hzêr - ·: _ ·i)oúco· 'o~ 

. nada·· custa á União, -sendo, por isso ' mesmo, um· iinpestn 
. ttisofUt&mente ecónomfco~: : --:;:_, .. :_.:..:·-, : r= ,,;,: -::...- ,,, _.;,; -- _ 

.i.t: • Além:·d·iaso ~:e--• &quiõ v'&e •outro ·pontO ·de-relevo-- é·-um 
excellentê ·elemento de ~'))ara : apU1'81'1 'I ' :Jegitimldada-:e 
_ç_,rlefji. 4a.s, ide'elaia~: :do. ;jmp~~W.• :aobr~; a.-,-r.en<ia, _.a~esen
iJ!da.stno~ ·IHl~DÇler(liai1~$.; _~~ 1tubl.ii~ti~. ;"Ii;:• .• ,o .-~~. :; eJ.er»~to 
fiscal de valo_r inestimavet ;. : ~- 1 . . , i: l.: r .ç::: : -·:.;· , ..: .. _ .. _. __ :;:, 
, . _,_.,.P,oi,l!, , 'oi ~«!~~lh_ .. ':'~ taetor. , :~~s~ .. q\le ·~· a, .. . ÇonstJ\Uição 
~ oscrév»>r~ -- --: ... ·~ ·· "··:· ... · ·' · :··-· · ' · • ·c: .... ,. · ·. 
~r · ·E ·&üáê's á.S -:~~litage~il)lirá' as·':Esiatt6s"eólií!'êssá: ~'itrt.!:.. 
lb.a'? -'Fo!-•'Wf;ro· ·~ên'W ;dé ·~~: eom •q~ sei'Jbêl' brindou 
porque~ 11ara fiscalizar' tal bnpos'to'; qllé'~e: "iisita.<oonstánte 
a.QIJ, -estabel~to~,(. commet:eittetJ eí; fabri.S,I; é. ;_in(iifo~SS.v.el 
'~ grandei"é®rPocflscali;ador,·. :q_uf',;.; &JQr...muit!Js<.~Ost: a::~
ehinaü~;:fi~ ~~rã:.:~ ·:i~QJrto ;a~aQ~·: -~.::is~q .,-é 
tanto.; mat~1 -d.e .. IOOSJt' ~ i~i!f.E!W .QlJ~L·&O :f!OJ.I)JDetWb .~ -il 
indus~l~tlCfi.imPoâ . pip ,dea»~rA.r~& o · ~P}Q.d.nter~~· 
Nem ·:IH3 ~@~~~ :QO-:?~Jt#·,~ ~tp~b~1~~;119~ ~..:;P.OJ;:
Q!lf'; -~s :;;:Yep~~q~D$"C~s .... . ~~~~>~®Y~JU~f?~: <Pq~,~~, !l · 
ti~mt~9 ~~:!\tl_~~. ~: _ ~~:n,f~~~<Ja&l!l;I!l · _ ~~~PP.r'Jl}ftt 
~vi~a:ee.f~ .I)O~rç-tan~ :~~~ e~nPr:{~~~~~d~~
·-"éi1C ) ~ §e''··~~~l9 ... ~W~l\,~~·r:>~.l~ - -~:Cf!l,·~·~~~-: ,...1 ::. '.· : · 
~~ . ~ .. 5_ ~~~~ r::. .. r:.-t.!:n H).r-::r; n:!i.:. 1·: ·:Yt:i~-':· .t->r~!: _~;·· ~~u; "J.t.i~_.e -:,..J_3t:r! 

.. : 
'' ~-
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:· O .ãesastre, nessa partilha, .. foi· o mais .completQ, uma vez 

.que prajudicou a União nessa renda; subtraiu um elemento 
. !iscal dê·. grande valia . para. estabele~er o, "controle" de.vido 
no imposto sobre a renda; concedeu pouco ou nada aos Es
tados que terão de organizar apparelhamento custoso para 
que .seja possivel -fisealizar a a1-recadàção; t', finalmente, re
tirou dos impostos . de circulacão aquelle que mais benefi
ciava o contr;buinte, desarticulando um systema de contri
buição .que vinha sendo e~ecutado de maneira suave. e eco
nomica, eom satisfaçii.o para o · commercio e e. industria e 
epreciaveis vantagens para o Thesouro Necional. 

Imposto cedtil47' sobre immo"Jeis - O imposto sobre a 
renda, entre nós, inspirou-se nos melhores modelos. Elle 
divide-se . em imposto geral · ou complementar e o imposto 
eedular. Emqua.nto o primeiro visa a pessôa, o segundo al
cança, ob!eotivamente. · essa ou aquella. categoria de- rendi
mentos . Um é generico; o outro é especifico. O imposto 
cedular busca a :fonte ou a origem da · renda; o geral ou 
complementar, tambem ch2.mado progressivo, · complt>ta a ta
::ação, tornandt.-a justa porque onera a renda geral, na. su~ 
totalü!ade, em proporção dos ·lucros auferidos. O · ·imposto 
gerar encara, pois, o individuo e a sua capacidade eontri
buitiva. O cedular é uma parte, es(Jeciticadl$ pela origem ou 
categoria da rer:::da; emquanto que o geral é o complemento 
da renda total, nas suas variadas origens . 

. Na co branca simu.Itanea · do imposto r.<:!dular sobre ren- . 
dimentos de pr('(lios e de imposto predial não· ha rlupla tri-

. buf.aêão . porque 'essas duas figuras fiscaes não são ider.ticas 
e não se confundem. Têm, antes, . caracteristicas proprias . 

O imposto sobre a renda - ced-:.1lar ou complementar -
tem por objecto os proventos, os rendimentos, como o seu 
proprio nome está a evidenciar. 

O imp.osto sobre predio tem por objecto ·o immovel; o 
edificio de moradia. · · 

V eiga Filho - . um dos nossos mais conceituados fi
nancistas· ...:.... .assim tambem define ' essa~ duaS formas .. de 
imposição:. · · · · · · 

"Imposto de renda é o que incide sobre pr~>ventos ob
tidc,s na mobilizaçêo dos capitaes, bem como no .exercieio da 
·actividade industrial .ou .profissionaL · . · 

Imposto predial é aquelle que :grava. ·o ·prt.liio, a easa ou 
edifício destinado' á habitação .. (Manual ·da Sciencia à~ Fi· 
nanças - pags. 133, 163 e :1.6~-) · . . 

. Em . regra : os f:ínancistas não ~'oiisideram identicos o 
imposto sobre immoveis . e o imposto sobre a :r:enda.· , · 

·. _:u~ . iQcluem . o - i~posto .. sobrê ·prediÓ!i · · ~nh·a · os un-
. postoa .sohre. : productos. · ::· : : · :. · ,... · · · 

" · D~pois de aecentuar que ·a fonte do i,mposto'é o·moD
tante . de bens · ou ·l"iqueza de que -se retira--realmente o que 
·é px-eciso para pggar -o tributo e que a b~se de ·avaliaeão ·da.ate 
é ·~> fa:eto ·ou ·o ·objeeto ao qual. ou ·em razão do' qual ~ o im
·posto ê ·applieado, observa· Wagner que ha identidade· entre 
a fonte ào imposto' •e ' a base :de avalia.Qão,: no·:caso ·do · uii
posto ·:ordiriar1ó'! sobre: s ·r~mt:la e · Q'!'ie; ·· M ''{)ontrari~, '·no. caso 
dôS. "tribútos de ·conSumá· óu· '3obi.'e ··.a . fortuna: a ;;fonte ·e. a 

renda·, mas a> base· àé·'avaliacão ·é o consumo· ou a fortiln~'· ,: · 
-·· · ·c: T. Ehebég I;rêeoniza·'a 'divisão ~yst&iriaiicâ i:loi{)m:.:. 
postos de accordo com a sua natureza intrinseea; · · ... · · · 

\ 
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Classifica depois o~ impostos do seguinte modo: 
1.0 rmpo!'ltos d~ productos que considera impostos_ obJc· 

c~ivos: contribuicâo territOt·ial t''lStica e urbana, contribui .. 
~ão industl·Hd, imposto sobre os int8l'o&3es do capital e so
bre o producto do trabalho. 

2.o Impostos sobre a renda: impostos pessoaes (sul). 
Jectivos) imposto de classe, imposto geral aobre a renda~ 

3.0 Impostos sobre o patrimonio • 
.;,o Impostos especiaes sobrEI a· renda e o patrimonto. 
õ.o lmpastos de trafico patrimonial (Hacienda. Publica, 

pags. 228-9.) 
Como se vê, quer se tome para criterio de classificação 

-a. base de avaliação ou o objeclivo do tributo, quer se ado
.pte come criterio a sua natureza mtrinseca, não é possivel 
confundir o imposto sobre a. renda com o imposto sohre 
immoveis ou sobre prerlios.. 

Importa frisar que o systema de tributacão da renda 
que a União estabeleceu sobre as pessoas pbysica-s desJe 
1926 (.teí n. 4.98-i, de Dezembro de 1S25), constitue um todo 
bsrmotiict~. 

Nos te~·mos des::;e systema, o tributo sobre as pe:;;soas 
natnraes é essencialmente pessoal e dividido em duas parte::>~ 
o imposto proporcional sobrt -as diver;;as categorias de ren
àirr.entos e · imposto complementar J.orogreasivB sobr~ ~ to· 
talidade desses ~end1m~;ulos. 

"As pe5soas pbysicas pagarão o zmposto dividido em 
duas partes: uma proporcional e "ariavel com a categoria 

dos ·seus rendimentos e a outra comp:~mentar e progres
siva, recaindo sobre a renda global." 

(Art. i 0 , § 2°, do decreto n. 17.390, de 26 de Ju!lJ(l <te 
Hl26.) 

Assim constiLuido o systema do imposto geral sobre a 
renda, é bem visto, que os divercos impostos cedutares ou 
proP9rcionaes, que fazem parte integrante do systema, in
clusive o imposto prc~orcional . sobre a renda c!e predios, 
participam da natureza do imposto ge!.'al sobre a renda, que 
é eminentemén~e -pessoal e se npi:u·tâ iateira.mente, por sua 
indole, por seus característicos, do impooto predial. · 

Se a. União tivesse um .imposto especial e real sabre a 
renda de predios, se legitimaria. talvez a conclusão .de que 
.s9ruelhante tributo não se distinguiria do imposto predlal. 
' ·Mas á imposto ccdular ·da· Umão ·z;obre ôoS rendimentos 
de predios nem é especial, nem purarr.ente real. · 
. o imposto' ceduliu' se applica 'sobre a renda im:nobi.l!a
l'la · realrntmte percebida, · depms 'de· deduzidos os encargos 
•rue a oneram : impostos, despesas · de: · oonserva;cão, premlt• 
de seguro, etc. · 

Se feitae ' as · deducções, a · renda não exceder ·de 
·10 :000$000 (minimo de subsistencia) nenhum imposto se 
exige, quei- proporcional ·quer complementar, se o individuo 
nãc auferir l'enàa de outras fontes. . 

Esta , drcumstancia:' demonstra que o ·proprio · · imposto 
cedúlar sobre predios se 'organiZou e· se· configura co.nio tuiia 
contribuil}ão muito mais pe&3oal do· ·qile real, pois,· para ·a 
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sua cobranca se:.tomam::em .consideração não só- aer-deSP~sas 
necesserias á percepção do. r.end~mento. _ ~mo_ os --~ gastos 
pesaoaes do' po-Ssuidor (mínimo· de :subsist~nciaJ__ · -· 
·;. · Nãc) ha* pcís,. ~om~ -~qúipârnl' _esse ,i:ínp6sto •. n)esm~ .en~ 
carado isoladamente, com o imppstÇJ: ,prediàl,·:que tem fei,_ 
cã_o essencialmente real, que. se exige 11elo ·só· fa~to_ da priss6 
l:le predio~; e ·que pode ser ou é riníitas · vezes ·côb:rado sem 
que o p,oprietarh)'rettre do imrriovel qUalquer rendi:n)ento. 

Ora, basta o que fica ~x.posto para tol'Ilar fóra ·de ·qual
quer duvida a d~stinccão entre o actur.l . imposto cedular 
sobre a 'reriti;l preâial e o imposf.v sobr'e' predios. ou edifi-
·eios, -la~do -pelos Estados. · 

Nesse sentido, :1liás, ~e tem ta.mbem manifestadO: a CôrLe 
·S'upr<;>ma. em numerosos. accordãos. 

· R'ciste já- .mais de uma dezena de decisões do Alto- Pre
torio · que ·declararam ·ser constitucional o imposto sobre ll 
·renda de immoveis, lan~;Sçrlo peta. União, por nãa :;er iden
tíeo ao imposto prediaL 

Eis_ o qué elíe ~ffírma e<m um doos,es · arestos: 
. . ·"Trata-se,, porém, .no caso de imposto. ,~oln;& a, rencia 
que os immove1s produzem. Não é possível confundir-se ulll 
ímposto com outro. Em um caso se tem em vist~ a proprie
da.de, erri ·si;. ao :pas_so. que. no outro, se toma e in considera-
Ção o' rendimento· da pe.ssôa." (a~. de 2i-5-3i~) · · 
.. ·,E:·m.:óutrc _julg~ci~·.stisténta n meo.ma th~s~ nestes ter~ 
mos: 

. "O Supremo Tribunal iem decidido ; -mais d - uma vez 
.que o imposto- sobre. a renda de. lmmovel não 8e confunde 
eom o imposto predial, aue só pe!o. Estado_ pOde ser lanca~ 
do. Um provém da propriedade._,dn coisa; outto, dqs provell
~os des.:;a propriedade. Esta. in_terpretaoão1 que. é dada por 

· escriptotes de mer-itd,· taitlbem origina-se dv t!lemento histo
rico da Constituição. O Supremo Tribunal adoptou-a des<fu 
;o '<lce<.~rd:.lo de 5 de setembro de f930.". {Me. de 84,..931.) 
; ·, , Ain.da recentemente. ó . egregio Trtbunal sUstentou ésse 
ponto 'dé vfsta.' (á:Ce~ ·cte 2s- de Setembro de i932; ao' agg .• de 
fust.i.Urnento n.··s·. 6ü4 - Diarió da-:Justiéa de 2fi: de outubro 
'de'f93.fe aco . . ·dé !2 d~·Jatho ·de 1.993, no anudidô Diario, 
'de' iQ·de IÍlªio ~Itim.o~} ' 1"', .,, •• _- · . . . · ' • · • . 

Objêetar..:se-á Crile. o . novo EstatuL~ . exciua da CwOPe~ 
tencia'·da ·União;~ a 'J)arttr de' 1936, o ifflP(113kf ·cedular •·sobre 
~m~ovels, ·e;: attributndo' :aos . M\ilitwpios- o ·imposto·· predial, 
·pi'eceituâ <rue- ·este seja: :cobrado sob a 1ormtn::!e · deeima: oa 
.de teedula,,de._renda-{arts;,6.0 ,. letra ,c, ~3 §_~o .. n; ll _e. 60 das 
disposicões .transito!'Ia.s-h<t QUe :importa em ptob i.bir . a..~"" 
J!~PcCão:: ,sim\l,.ltanea . ,aes~~i .. duas. m.odl1id?dee. tributarias- e 
.em.:·e~sid~rai, tal.,eob~tuicâ· co~o ,,nina. dupla fribú(ação, 
:- ' · .~N!io :eol.he· :Qi,.~.ia-.eili.Q~· :: ;: ;; _.;" ;~·:· · ·: ,. :>. · · ~ · · ' 

Se a lei fuc.$mec.tal impede -· aliá.s a .partir..• :d~' 1936 
·- a:ce_ob.c8nca .siin,l,llt&llea do i.IDDC!&t~ .predÍI~l c.~;:~ ii;nposto 
·eedular· sobre era renQa '. qe, P'-'_ediQS ~ ~ão. é .porque r~-p11t.e.-iden,
. t:itos : eases dois t~:·dc --iro~iaãO: :OU .· }lor , epca.rar.-0~SSQ 
co._m_o uma. _ bi--tr. íbuta~.o o_,,-, poi,;;_~; .de,~lltra_, c_ ~:r~; ~o_. ·_,P_-~.:rliü~ 
ti:ria, ,com(:LP~rwitte._ . 9fl~ .~ .-exijam ao .mr:Sillo.tempo o 
-iínPús,t9 s9bré. ~move)~; ~aes; e. o únpêio'10 · cedular· ·s-obre _a 
~é9.i1~ ,d~~~~ ·ur~ov(!~~- . :::.·· :· . ..,--.,~ ·-i_· ... . :"·:; . . .. :· . ··,_ . . . 
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· 'Allega~se que, do pênto de . vista ·economico, 03 autorag 
condemnam a dupla ta::xacão do i~roovel.'cc>.mo renda e con!O 
predio. .. . 

Releva assignalar. porém, que a coe:xistencia de dois jm" 
postos póde ser desaconselhavel sob o aspecto economico. 
sem que, no emtanto, tenham eUes a mesma nature~a. 

· Dernais, se fosse evidentemente perniciosa a co-existen
cin, no mesmo · systema tributaria. do imposto: predial e d'l 
imposto cedular sobre a renda de immoveis, não se encontra
ria exemplo della no~ quadros impositivos de nenhum Pa.l.z, 

No entanto, na Inglaterra, ao lado do incame.;taz (im
posto çedular) e do super-ta:x (imposto complementar pro'-
gressivo) subsiste o la1id-ta:x não resgatado. . . 

O income-ta:x grava a r-enda de todos os bens immobilia
rios. (Nitti - Príncipes de Science des Finames, pag. 491 
.,.-. Alberic Limpens - "L'ImpOt sur le Revenu en Angleter
re", pag. 88) • 

Restaria examinar o imposto de transporte. e !1 ta~a de 
viação sob o ponto de vista de sua constitucionalidade. Ma!:i, 
eomo a materia exige descer a certas pesquisas, nn historico 
de sua votação constitucional, fica . o assumpto para outra 
opportuniàade. 

Se, de um lado, retirou-se da União a· somma desse:; im
postos. aggrava.ndo a feitura do orçamento futuro e des.-.rti
culando os systemas de imposição fiscal, por outro sohrecal'
re"gou.:.se a mesma União de pesados encargos, como se em 
vez de· diminuídos,· outros elementos de renda lhe fossem 
coiicedidQs! · · · 

.. ;. D!~õ~ o artigo i55 da Cons_tituição Federal: ... 
·• · "'A Uni-ão e os Municípios applieàrão nunca m~:... 

' no~ de: 1 O %, e os Estados c o Dist.ricto 'Federafnunca 
menos de 20 %, da renda resultante dos iinpostos •na 

. manutenc&o e no. de~envolvimento dos . systemas edu-
cativos." . · 

. Vejt:tmos·, ÍJO último quinquennio, qúr!I a receitá. que s 
p~~ão~~~rre-cadon:_;· · '· . · · ·. · ·· 

. :. i. 677'.951" :587:$700· · 
·· L752.'66s·:u'7;600 
· · '!.:750. 790 :884$8oo: .. (1> 

2-626; 859 :·578$600 
·f :97Ki45.:573$200' (2J 
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vados para applicar ·"na manutenoão e no desenvolvimento 
doo systemas educativos." . 

Mas não é esse o unico encargo que assim se creou para 
a União.' Pelo art. 177, da mesma Constituição, 

. . 
~a defesa contra os effeitos das seccas nos Estados do 
Norte obedecerá a um plano systematico e será per
manente, ficando a cargo . da União, que despenderá, 
com as obras e os serviços de . assistenr.ia, quantia 
nunca inferior a 4 % da sua receita. tributaria, sem 
applicação especial." 

Logo, esse encargo, . para uma r~ce!ta· tributaria de réis 
L 7.50.850:000$000 se representará pela Cifra de réis 
70.034:000$000. . ·. 

H"a. ainda, outro encargo. estabelecido no ártigo Ui, da 
Carta Constitucional. Diz esse artigo: · · · 

"E'· obriga to rio. em todo o territorio nacional. o 
amparo á maternidade ·e á infancia. para o que a 
União, os Estudos e os Municipio.s destinarão 1 cro ·da!! 
respectivas rendas tributaria~ . ., 

Temos, assim, mais f7 _ 508:500$000, destinados ao am-
paro á maternidade e ã infancia. • . 

Facamos, agora, o resumo dos resultados. da: partilqa tri
butaria feita pela Constituição vigente: Retirou, do 'orça
mento da Republica, receita estimada. approxhnadamente. 
em 200 mil contos de réis e, para compemar essa reduc~ão 
da receita federal, onerou a União de encargos fixado:~ E'm 
15 9'c dessa mesma receita. encargos 'que representar.1,' em 
cifra. redonda. 262 :qlil contos, . admittida a renda tributaria 
de. 1. 75.0.000:000t!OOO. Foi esse absurdo que .a Con:>t!tuição 
prescr;eveu I 

Como possível a execução ·de ~~melhante ··partilha tri-
butaria? · ·· · 

O &.\ .. -F~ANDES TAVOM ~ Quando ii=e tratou. deste as
sumpto na Constituinte, fui de parecer que se deVia,. ·pti~ 
meiramente, verificar qmies os encargos da União, em face 
da discriminação das, ;rendas, para, então, podermos legislar 
sobre a ma.teria~ Entenderam, porém, que a _questão. dst .l~ 
gi~lação tributaria era~ causa muito dif!icil, era cousa de. ·ser~ 
ra-acima • .e; ·-por. isso~·:fizemos essa legisl.ac~o c!>!Jleçan.~o· por 
o~de devjamos. :ter~inar. . . . . .: 

O SR. PAULO MARTINS - V. Ex. vem en1 au:rilio do 
que estou· e:xP,Pndo ~ ·A minha tbese é tão 'sómentê ·demonstrar 

· a "perfeita·· inexi!quibilidaíie =aa Constituição• Federal nesse 
pontb~· : : =·,'i.-., .. ·.· ·: :- · ·· . · · · · ·'··'··:-. , : .. .. • :·,: 

,.... ':~\ ~ ~ :·-- ·- _ ·· ; -_. ·~ : • .• ~ :·- .. 1 • . ~ -- _ i' __ .-:•,1;· • : . ~ :...-. :·j _ .. r. ;j," • · ..• . ·. 

0 SR. FmNANPES TAVoRA .;__ Falei aqui, do mesmo. modQ 
que. outros eollegas, .bat.endo-n.os,. -exactamente,:':para >que se 
eStabelecesse. prévi'ainente a nova ti'ibutâçiio e suá 'di!!1ribui~ 
cão, afim de sabermos,. depois, o que devia_ caber á Un.ião. ·aos 
Estados e aos munieipios>Mas nfngtiem -o cinWfilZér,: 
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. 0 Sa·~ BIAB 'Foa'l'Es _.. Esta vamos.' porém; num ;período 
de tropelias. O Sr. Getulio Vargas estava !ouco para e~l.rar 
no regime constitucional •.. 

O SR, PAULO MARTINS ~ AdmittamQs .que o orca
menta pa!'a o:proximo exercicio de 2936 tenba de Obl"de.cet 
aos expressos textos -conslitucionaes. A situ~cão orcamenta
ria será essa provavelmente: A receita r.eduzJr-se-á d~ cerca 
de 200 mil contos e a despesa será accrescida:. 

1o, dos encargos l}ercentu~e::> d1:1 •o .. 4. e t.% lnú·a 
a educação, ohras e serviços de assisteneia á região do 
nordeste e amparo á maternidade e á infancia; 
. 20, da importancia cl)rrespondente ao .. reaju~ta.: 

mento~ •. ainda não apurada,, mas que iião' poderâ ser 
menor de 250 mil contos. · 

Ora, acin:iitlin~o mesmo qu~ seja 'lOssivel· obter uma ar
recadação de ' 2.359.696:000$000, conforme a; estimativa. da 
proposta, o augmento de despesa deverá exceder um milhão 
de contos - de(ícit provavei, resultanw da receita estimada 
e da. despesa. fixada: porque,, se o de(icit do aet.ual orçamento 
exceder meio milhão de contos, não ba eomo. suppôr. elie pos
sa diminuir, 'quando as despesa.s dos credil().s addicíona~s ain
dll,não.~pparecerain, m:as que, por forca, surgtrão. · · ~ 

··. Ü ·SR. FlaúEIREDO RODRIGUES- 0 Hiustre oradOr· não jul
ga que se a· arrecadacão· fôr bem fiseat.izada, . .isto. é,. se houver 
bôa administração, essa rend.a· será au!gllentada ?: . 
. : . . O SR: . PÁULO MARTINS . ~ Sem duvida: alguma; desde 
que se· melhoi'e ·o· appare!imlnEmto fiscaL.:. ·. ·· • · · . . -' 

.o sà. FIGUEI~·~~: R~oRiG~E~ :...:... Então; a Constituicão .é bOif. . , . ...... ·- ···· "· .. - ,. ... ,.. ,.. -.... : 

. · ·osii~· P.ÚJLO MAR~INS ~. Ma;;t. neste. ponto." ineie.:. 
quivel' · ·' ::, .. ~ ,, ,, .. · · ' '· ' J . .... :.. ' ' ·· • . :! ..c · 

~· ·: ... o~.·s~:;.F~~~~~.'.b~~-:,:; b~e~ci~~~e ·a 'F'ed.eracãó ân-
tes de se lhe dar uma renda coQlpensadora. · · · .'. ,., 
· -, ô SR~: P:A.ULO MARTINs··-. Qualquer homem de.: bom 
censo· ecndem'll'a •o : systermL Se · fossem dadas á ·União novas 
tontes de 'rendâ;. ainaa' .bem; mas dar ent>arS'QS e·retirar rendas ·e,' iriconseiehCià.:::: , ' · ·· • .. ·· ·- :.. · , · >. : '-: 

o SR •. iz~tJEI~~ RotiruGUES ·~~A arrecadação'''i mUito 
mal: f-eitlr!' ·Com · bôá • administração, tal vez',-·Se· 'P<idessem · con
seguir'·o!fóbjeetivo~f·previstos ·pela 'Constituição. . •.·; . ; r: . 

. · • : l ,t , ; i:fl:l--~ ~~ :, ~: ;~·: ..... 1;·.:'. : ' ! _, - , :, : .. 11 ": ; ·.1 ·, -~-- . 

o. SR •. '\YANDERI.E~ ~INliO ~JlUé~ diz~ que. a admlnis.:.. 
traçãQactuaJ·é'nlá':· •: .. ,, -· -·~·:: : :··r ·'· ' '-".: , - ,, 

' - . ' : . '•. : - : . ; \ : w : ; .: • -; " I ; , ..- ~ f ~ ' -: j . ~~- r •. ~ • o O ' ' o . • . ., ; ' - I ·, + . ·o' ' • ' - I-: 
...... , OrS~. · F,loÇii:~o R;om:üo{)~s ; .-.:.,·. Os ,teçhiíicos , afiirm'àm 
que a artecada.rnn é.p<> ..... - · ·- ·. : · ' · · .. . ·~· - " . . ... ·• · 

.· ·""""· ... s~~~:~·. ·••.· ,, •'·• ' '"'· . :: .. : .... . . ,- :, 
... ::.:. O.·Slh .P,;\,ijLO, MA,i!.T,I;r~S .~·Q~to ~s ereditos :addicio
naes. 9!J.~ ,ainda .QeY,eD;l :s~J,', ,pr~cis(), J:~~l~c~~Úll~m :Opa.~~':' 
f.Q~Sls,-,que. ;ll~tJpnQ~ ,d.4!c9-~, nà~Ord~!lJ.· do_,lfia, Jml·;~spe~~ 
de 7<. 500,, con~!)B; l J~ .:votaD?DS.-: o, de . 10. 400. para.,~, ;viagell1 ; de 
Sr . . P,r8$~~nte. d_a Jtep;gbl,i.e.a ... ,. :Qe ... D,l~e~ra .. ®e ·outros ~e~i-::
.tos esJ)ec~aes,vl_~ao,· assiJD·COID9 ()~):SUPpleJ):lenta:r;es •.. ·'· ,, . .,,[·: 
· 1;:; 'Des&jo/ apenas, .. provar:·épie meu 31'gumento. •sé·. enqila.drà 

nos; systemas comezinb.ua de.•âdmihistração·. ·. :: ··,: ·: . ,.·,· ., ;: , 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:30+ Pág ina 54 de 68 

-- ~:aoo .. -
-~: '0 .·SR·;. BIAS' FORTES.-~. Q,.jjobre :.Deputado está~fa11:endo 

urna exposição,.brilh&nte sobre o .~sumpto~~- , ~ · .. _. 
O SR. PAULO MARTINS- Obrigado .a V-.:·E.'t;·: .. ·- · .. . ·-

0 sa-: · BIAs· FonT-Es --Mas V, Ex. óeve: ter sempre em 
vista que os errós :Praticados· pela Assembléa : Oonstit usnte 
fór~ originados pe!e preeipitacão em -eonetituoiona!izar' ? 
Bràsil. Antes de tudo; -porque estBVIUJlOS r.a_cuadoa.- pelos· po
deres discricionarios .que -não devam ·!oiga a ninguem, prin
cipalmente aos politicos chamados "decahidos". 
. . o,sà. PAULO MARTINS -~ Enc!Ú•d, sempre, os proble
mas sem~ personalismo e com . os olhos' fitos no futuro do 
Brasil. (Muito bem). · · · · · · · ·: · 

. o;'s~ .. BíA.s FORTES ~ Sobte ·esse ·assumpto de discrimi
nação ·de rendas, deveriamos, apenas, tei.' acttializado a· Consti-
tuição de i891. · ' . · · ·· · · .: 

; O Slh PAULO. MARTINS,- Essa.. foi sempre a minha 
opinião._ aetualizar a COTI8tittiição deJ.89l, qlie.era utn mo-
numento de saber, sob, todos. os aspeetc:s. · · · · · · 

O SR.· BIAs FonTES.;._. O illustre· orador não- avalia!os-tra.:. 
balh os dá 'ConSíituinte· par~ dar uma· Constitui~ão .ao. Brasil.· .. 
. . o sa.: · -.P~ULC(MAÍiTiN$. ~-LÍ;)go_, à~i~tind();·p#a· àr

gumentar, quE!· o _.defi~t d~ '522 mil ·.contos. de .~i.s, _S(l' reduzá 
no futuro orcamento, teremos os 262 wn· contos de ·encnrgos 
nOvos (f59'c ·sobre a ·relida tributaria· da. :Uni~):; .mais 250 
riin ·contos 'do "reàjustamentoo:o (no mimmo);:·1M!· mil contos 
da letra ao Ba:iiéo do· Brasil; a veneer este. anno, · eomo · infor.i. 
m& a mensagem ,-presideneial; :e·.-mais o kfitit , já . ~i.s.tente 
que, provavetment(l, eontinuax:á,,t:a!v.ei, aggràYa-do, oü·se)a um 
de(icit orçamentario superior a um milhão de con1ost · -

o·sa. · · F:ERNAI-i~~s TÃv6~ · :.-_ :Possri ~ as~~v~rar'i Vossa 
Ex. que o reajustamento não se far;i com 250. 000 contos. ' ·o sa·.: ·:P.ün:o' MARTiNs~- :Mi~li~ 'ailaíi~e · iÇ o .. ~ais 
possível, optimista. Acredito que o reaJustamento não se Jaça 
nem mesmo'·: com 300.oe0' contos.· ::gstoti' .'dê' plenO':aeéordo 
oom V. Ex. · · :. · ' ' ·: ,_. .,:; ·- ~ . - · .'~. ·.· .,,, ··· 

, .·Mas, parece que, ,máo.s _v.ent.~ ~()pravam contt'ai-.B União, 
n:ssa partilha ingrata. e .inj~sta., B®~ .. mesipÕ,!a,pr~oecupa
~Q,:·emhora -sem.~s~·.s&ber ,porque,: ~ .. J~!l.~!n.': ~. -Po»;tàs de .sa
bida que condu.ztssem a novos caminhos tributa:'!Os; .. ou as 
qp.e permitii~:em accesso a maior c~mpo imposltivo. · ·.. . · 
. ,,~:_·.o, ~s~-'·;:F~~ri~s · ~Yo~: ~-;;Osi;~~d~ -'~tM~á, 9uaqa .. 
ram para si .as::-reu4as :®e .de:viam-caber.ãos .Afuuiemjos;e á 
~ni~,o: •.. Ps~ l4,~Ilic~~ips ~i~~~at:n com/ a:p~r,t~~a,.P_enpsa_~~ ~ . . 

·. ·o ea: PA:u:Lô ·-~TINs ~- ós ri.o'b~es :~o!~~ q~ me 
ho.~11Al- _po~ -~».!!.. a~~nçao P~!o.~--~e~ a~~~ntos, ~~r~ç que 
'ficamos- ~-desarmados," até~")làra"~Vlfar ' uma: eiolse ooõnomica, 
por motivo da represa.lia de qualqdéi"'-i:>üti'a niteâli/'·t_,;; :: -,;• ;. 
-r,. íJ!ndcr 'fiGêüJOOJ;n ·-eseé' 'serio i~trâve;- : ~triéto .§S:.-:obntin
g~ncias' li'i8idãS .,das· '-di!!pi)Sieõe$ . ~titúeiônaes ~--·Os 'impostos 
~-ós;.;~éái'iuiifíur •ooniPéteileiã iUí&lil~fi~a 'Uá' ;uJüã& lê'Jdo~ES:. 
tiido!ii··~ribál!tido'-ise estes:eom•-50J~re. á~ U'mãG''com~ ~M ~ 
eílndo os- 20· %·(restemtes· ·parai os,;munieil»~\ _E':;~:-diSposicãlJ . 
c111ra. do -par&grapoo:'uirice; '!lum:erti"1<VU,•·Jtfo'artigi>''.-i-0, "-da 
-~~u.icão •. -.Se·'llo_:priroeil'!O:-tr;im.e.sf.tle,;do.:;exeroioio.•seguinte 
nao fór entregue .a ')quota' de~da•'' o .l~Jní'Jâmento e :a tarreeada;. 
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tão .. fieàiã~· a ~atgo:·· da· :.uniã-o,-·:que··pereeberá : 50:;em::ve~ 
de.~\5%; :::· . · .. ·,": : .. ;·:·· · ·. ·. · .. ··> :-: : ·:.: •.:·, ... ·. . . .. · 

-: ·' : · Atteilte-se:'para ~· 'difficuldades,· não ·só·do: lançamento•:e 
àifecádaÇão, ·oomo· mesmo ·para as··razões de precedencia -e 
procedencia dos tributos. . · ' · · · · · ;'. · · 
· · ·: · Pediria àos meus nobres . ouvintes, ,que dão o prazer de 
assistir-: •á minha. arenga, .(nãc ~poiados)., que prestem at
teilção . ·a ilste . ponto, o mais : relevao te da. matez:ia. : 
: · · . O'' s,( FÊRNANDES T.AvoRA..:....: V. Ex:. está falando oom 
perfeito' conhooimimto do· assumpto. (Apoiados)· : · . · 
·' · s·e,. concorrEmtémente, ·podem· ·orear im:Postos no,•os, ta~
tO" .a União,· :como os Estados, a. prec~enci.e.. da imposic;lio 
.tanto· podeMi. :ser federal; como estadual •. Adntittida a prim~J
ra·hypothese, de um .imposto dee.retaqo.:pela.:Onião, poderao 
.os~.Ests.dos . ·se desobrigar· da. incumbencia'l. Os con!lictos de 
jurisdi~ção e competeneia não surgirão, fatal c irremedia~ 
Y.~lmen~-e'l , _ -' : , ., . - · - · · 
; ,; ... ·o :s:-i. ·ALl>E .SA.MPAio _.:..A ccilístitu~ão previu. : o ~so, 
d3nlifl :!lrefer-ene.ia ao imposto federal. . . ,. . , 
..... ·O· SR; PAULO' MAR'I'INS·~·Não· dá: preferenoia neste 
_Bónto: · ,Quando ~!la pr-~rvê cumulatiy.am~nte·· à eo.mpet~lfc!a 
~a:nto dos ·'EStados como dP. União,· mfeh2:ntente: não diZ' ae 
lfuem i p.r~erenci'a'. : ·· · ., . ·• ·· · ·· ·:· : · · ·' 

O. Sa. ALI>B SAMP.uo- Dá ganho de causa ao federal'. 
!' (j'_-SI\~: }A.uLó .M~Tms,;;_·. ·Dá ap~n~·s. ·ao %. ~se no 
Primeiro· semestre .do .anno s~gl~int.e,. não se enlrar eo!]l . ~ 
quota devida, então a União tome a seu cargo ~ arreudac~ 
po , ~~p~s.t_Ç~. . . . , / . 1 .. , . , • •.. 

: · . . · Q :"&J. •.. Josi BBRNAÍullNO. ~: .~ém. razíio. ~ó nobre collega 
~e. ap~t.eia •. {) dispositivo . .é o·~o art. H ·.da ConSotituioão 

. .qpe.··diz::! ."Fica. v~_dada .. a.: . .bi4rib~tl3,ção:prevalecendo. 0 J~ 
p~:~sto ~oretado pela União, quando a competeneia .tor,oon-
çp~ei?:~~:" , . :' ' , ·. ... . .. · .. : , ,.:· .. . . . . . . , .. . .. . 
,;;:,:•(); SR~ P..AULO .MAR'I"INS ...;..w,,Estou•:fal2ndo· acerca· de 
iinpo!"'..OS·!n.IJvos •·' :· , .. . ,; ·' . _. ·, ' l·c: ::- ' :. '' 

',;' ; .Ô. : ~; ~J~~lÍ~ .J;lj,mN'~~No : 2.: ~ridO.',· .haji . bi~tdbuíaÇãó, 
t}ué' é · o caso;· ,,_ __ , · .. ' ·.: · , .. ;·:> ' .~c ;·:: ... : : · ··. ·· • · 
.. ·; 1: :0: ~.:,.PAULO.;MARTlNS ':"""Í 'Refiro-me a· novos tributos 
qu.e:·v~nP:a~.ra ser-,cr.eados. As portas :esiãoJeebadas. :.: · ,. 
~·· ·::. : ~rstc .Al.Dz'SA:MJ?A1o _j'Tá.n:iiiei:n s~:A~ptica · a:··~estes :a 
~·~,<J~*t:,~~~~fQ>_ ' '. ,' :·: :.· .~ ·: ·.:. ', ,·, .. ':' ;: ·~ : ·.,· ~.: , .. ~ : ::\: 
: •.' . .(} SR .. : P,AUI.O: M·A:RTINS, *,Tanto ·é procedente ·a :minhi 
obs~.aç,$0,; ; ., :que. \ ~ ~s.tá c : •na I' let.ta · ' .da· ~ Constituição., ' ',mia 
Y; .'.Ex-:·. com,: :&t-tenção ~· 'meu·: discurso,: i. depois~' e: · :ver.á rc crile 
.tenb.o .'t~ a ·raz!i.o· •. -.. ,.,:. ,, >.o: : .-:. ..... .. ,,:_ ,:>. :•·.·· " .. :, ,,, .. ;.,.- , ... :·:.~: 
-.: ·:' )!l.'- na· ··hfp()these ::coi:Hi:'ad'8, · tre.: oecori-er ta· tazbi:.'p~evfsta 
da · mexaecão do Estado, ·em referencia ao pagamento dil 
quota . dev~da á União, poderá· esta. apparelhar-se para a 
cobranoà, 'nUiíi~,'Estadéi ·inlêiro?''Nã{f:stir(ri.rfo' as 'mesmas dif
ficuldadés'!···Iss() quanf.:.: 'á ·7Jret:e'itencia."·;;: · ... .. · '· .,~ 
-· ,· ; . . Quanto . -á . i])rooedencia ~ o ; . ~oto? nãó' 'será menos tran
'Qllillo. :Os :.EstadOs.~ braSiJéirostnilJ: 'I>Oderã[); 'eertamEmte·· ter 
o ~:Smo·:ambien.te•·par.a:~por:~ ~ eqaena:tMheti'ção. E• 
1nevif.aveJ., a ·.desigua.ldade·~:de·:oor:nffo'õieS'!êlimatef.'icà~f'~ top~. . . . . 
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grapbiGas; ·de; l!abitOs"e .até de : educação, ... e_l}tre; o . .:A~O~il~ 
e o Rio Grande do Sul; entre este e 13ão Paulo; entre o .Pa,.. 
ranA · e; Pernambuco; .~ · assim. por . de ante. ·Logo, essas . novas 
im-posioões .tributar-ias bão.·de variar; hão de apresent.llr uma 
diversificação inevitavel. .. : ' . : . , 

·Que 'mundo de·· dítfieuldad~s não surgirá des8e compli
cado mecanismo fiseall ·Que serie. de tomad& de e~ntas ou 
de simples verlticaoões de· eacriptas, por parte da Umão .e .. dos 
munieipioe, psra conhee.erem . o : .montant-e .. das respectivas 
arrecadações .a que. tem .. di~eitol E'. a. c:eacão ·dum pande-:
monio, o' uma babel, feita pela. Conshtutcao, .nesse assumpto. 

·. o· Sa. ALD..i SA.-..n>AIO - E', ' ~m : parte, prOcedente. o ·lple 
V'. ·EX; diz; ~as~ é :preciso· observar que, no mundo mtetro. 
h a di~fleuldades . pau··-& · ereação ·de · novos intpostos • . Port~nto, 
asse a-r-tigo da· Coi:uiUtuição ·já é uma· resalva para prev1sões 
futuras; que naturalmente -aconfP.cerlio. · 

O. SR. PAULO MARTINS- A Constitui~ão, como disse, 
~r...uito bem, o· eminente. deputado Fernando Tavora · e esto~ 
convencido disso, teve a certeza de QUe ·essa partilha tribu
taria ]lão seri.a . .exequiv~l, e, por.- isso,, co~ o vou · cone~uir, es
tabeleceu a neceSsidade de uma lei de 1mpostos, . !e1ta p.ela 
~nado .Federal .• ,Positivamente, quem ccnhee.e um ,pouco de 
administra~;!ó publica -verificará. ser iinpossiveLapplicar .iss.o 
na pratica. . . . · 
· ·· ·o· sa. FímNi.Nn'Es T~vóal :__Pelo tilénos, ·a 'seniác~ que 
ti\re foi · essa, de que a União ·não .. poderJa, ·absolutamente, com 
aquillo que· 'lhe concedeu a ·'Constituição, fazer face :a todos 
os·.séus·onus·. · ·· · · · · · ·.. ·,· · ; · 

.O . SR. PAULO MAR'l;INS ~ Não ficou, poréÍn, ahi 'a 
maior dif!iculdade, Deelarou:..se · que . nenhum. impo~Sto pre
-existenté á partilha ' ·poderia. S!31' · augmentado . de · mais ·~~e 
2~%. E~ · a disposição ' do artigo i85, ~o ;capit·ulo das di8pd
trt.çl5e,.·geraea.· · · ' · ··:> : ; ·' '· · · · ·· 

Nenhum oon.stitucionalist.a poderia propor, u'uma ·êon
.stuuição; regras . tão casuísticas • .- As dilfíouldades, por elteito 
de tanta minucia, repontam a cada passo,. -ent.ravaudo; ~ áà 
-y~ze~ •.. soluçõ~s . .impe~~~iyas pelas cireu~tallC?ias ~~ .que se 
TOdeJam·. A 1nexequzblhdade · do nôsso ··Estatuto ~obtico é. 
em cerf..os pontos, flagrante . · .. ·· · · · · 
.-. .:,. Adillitta·se;: por· ·exeniPlw !i 'Ílece8sidadê de' 'm::nê;· repre
salia .eeonomica;-: tão eommum .nas· ·daresas :da· 'Proctucção 
.doª .. P..ajzes do .~p~4.o, per.. effei~ .das _pe~~~s internacio
naes·; · A: aggravação tributaria, que·· e'· ci r~~.dio especifico 
para taes casos, não pode ser applícada porque ó dispositivo 
oon.Stítucional··'nã:o• o .permitte·: , .Enh'etanto, ; embdi-a ; a lei 
.basiea .o :impeça;.· ·el'!lsa .. ~arma · economica,· ·de ·• ,formidav~is · ·ef
Ceitoa,::está integrada ·nas·· disposi~es preliminares , da: tarifa 
aduant-ira, .mandada applicar pelo· decretoo.lei n,. .2t;;343;qte 
5<d~. ,ju~b,Q , de .. i93~ • . Q ar.t. 3", ,des~as .. dis~os;icões·,prelimi-

,aa~~·~':.~~~-~·. ':: ~ •. ... ·, ,,\· :.· ~ , · . : . ~ .' . : : ... ·,:· :: . .<~~ -, '< >;:: :·.;, ' ... ': ~: 
····:; .. ,,"<? ,·.G~y~i:i.l?: -POd~rá àugmentâr. :Por· deereto::e a 

seu cr1ter1o, até.a9 .. 4obro .dos .djreitos da .. ~ifa: , : .· •. . . 
: ·' :' .. '!!; -.-.. Para.:os .. proouctos de!:paizes .que, deliberada
.. ;. me~t~, pQr:augmento . de ·direit()S . dif!erenciaes ou- : por 

· ::: . . . ··~~squ~r: ... Qutras . medidas,·. procurarem: , :diftienltar a 
_ ., , . , · :ent,r~ :Qps: :Dr~uctos. brasileirDs· iDQ$ -seus mercado!." 
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. O SR. FER...""''ANDES T.AVORA - E' exactamente o que o 
Governo fez em relação á Franca. ba poucos mezes. 

O SR. PAULO MARTINS- Ó eminente Sr. Arthur Ber
nardes fez o mesmo relativamente ás linhas, quando a In
glaterra tomou attitude de represalia contra nós. Augmen~ 
.taram-se então de i/5 os direitos das linhas. Isso fez cessar, 
coino por encanto, a represalia. 

o Sa. FmRN.A..?.iDEB TA voaA - E' o uni co remedio de que 
os paizes ãispõem, para se defender. 

O SR. PAULO MARTINS - Prosfgo. 

II - Para determinados productos negociados 
por meio de dumpitzg, desde que, este prejudique a 
economia do paiz. 

Ora, o dobro é o mesmo que 100 %. H a., pois, uma col
Usão entre o dispositivo constitueional, constante do artigo 
i85, e 0 do art. sa das disposições preliminares, acima trans
oripto. 

Não se argumente com as disposições do Codigo Civil re
ferentes é.s leis geraes e especiaes, porque as disposições 
constítucionaes têm indiscutivel preeminencia sobre todas 
que lhes sejam contrarias. 

Poderá mesmo surgir, ainda como medida economica, a 
necessidade de augmentar, em forma de represalia, impostos 
internos. E' o remedio que se appliea aos trusts e aos car
teis. Toda gente conhece os perigos dos monopolios. Ex
cluem, dos salutares effeitos da concorrencia commercial, 
mercadoria. ou mercadorias; qualquer exploração industrial, 
agrícola ou não. Para enfrentar os SUl'tos damnosos do mo
nopolio só um remedio: facilitar a concorrencia. E' evi
dente que os factores de cioncorrencia - preço e qualidade 
- .sómente se conseguem com a diminuioão ou remissão 
total dos direitos aduaneiros, sobre mercadoria melhor. 
Sem esses remedios, de effeitos automaticos, nada é pos
sível construir no mundo economico. Quem quer que acom
panhe,. no eyclo das evoluções eommereiaes, nos inteream
bios, verificará,.· a cada passo, como as aggravações ou re
du~ões"d6 pautas aduaneiras modificam o aspecto economico 
dos negooios. 

O SR. ALo& SAMPAio - V. Ex. não reconhece que a 
·Gonstitnição faz excepção para. o imposto. de entrada? 

. O SR .. P.ÁTJLO MARTINS - Não reconheço, porque é 
.taXativa a dispoSição. Se não .se pode augmentar qualquer 
imposto em· mais de 2,1) %, é evidente que o dispositivo con
stitucional revogou o outro. 

O SR. ALDESAMPAIO·- !Ia outro·artigo, na Constituição, 
qne tambem., taxativamente, faz exeepção ·para os impostos 
de ~trada. 

O Sa. FERNANDES TAVORA ___,. Creio que o nobre Depu
tado tem· razão, nest6 wnto. 

O SR. PAULO M:Ai'lTINS:- Se tiver; tanto melhor, mas 
os effeitos continuarão· da mesma maneira,· com a partilha 
tributaria, que é meu· objee'tivo. · . · ·· · · · 

. o Sa •. ' ~.Ar .. llBS: T.AVORA .~ .A exeepção .foi,.!eita, exa~ 
ctamente, para proteger . certas 'industrias que~ sem essa res-
triccão, mor:reria:n;t.. · · ' · · · · · 

• •+ • + 

C. D. - VOLUME IV - f935. 24 
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0 SR. PAULO MARTINS~ Proteger ou não, coriforme a 
hypothes·e. 

O SR. FERNÃJ(DES TAVORA ..:... Essas industrias são esta
belecidas sob determinado regime tributaria; se o Governo 
pode, de um dia para (jUtro, duplicar, triplicar ou decupliear 
esses impostos, naturalmente essas industrias estarão tal
lidas. 

O SR. ALDE SAMPAio - E temos di•tersos ·exemplos, no 
Paiz. 

O SR. FERNANDES TAVORA ~ Quero accentuar que ares
tricciio foi feita para evitar que se matasse qualquei' indus
tria nascente. 

O SR. PAULO MARTINS- Ha problemas que SP. resol
vem, tão só, á custa das modificações, para mais ou para 
menos, das barreiras alfandegarias. 

· Não fossem, entre nós; as isenções de direitos, por exem
plo, tão malsinadas em geral, pelos que não aprofundam as 
causas e effeitos da nossa formação economica - e que s~
riam da nossa rêde ferro-viaria e dos nossos portos ? A 
grandeza material do Brasil,. no que concerne aos seus pro
blemas de transporte, deve-se, exclusivamente, ás isenções 
de dit·eitos. E' preciso que se affirme corajoo;amcnte essa 
verdade, para que não se tome alguns exemplos de malver
sações como regra geral. 

Pois bem. Para corrílJir os abusos dos "trust" c dos 
"carteis"1 a tarifa aduaneira, já referida, tambem consigna. 
os neoesserios remeàios. Dii o nl.'tigo 4°, das disposições 
preliminares: 

"O Governo ~óàerá. reduzir os direitos de hnpor
tação, indo mesmo até permittir a entrada livre de 
direíw, durante certo prato: 
. i, para os artigos de procedencia e~trangeira que 

possam competir com OS simiiBl'CS nacionaes, desde 
que estes stj.)am produzidos ou nesooiados por "irusts" 
ou "earteis", ou quando fotem -vendidos por pr_eços 
iguaes ou superiores aos dos similares . estrangeiros, 
computados os respectivos direitos. 

li, para certas mercadorias, sem similarc;; uacio .. 
iiâes, ás quaes serão impostos característicos espe
éiil.es~ tl~stihB.tlas ao consumo ·de de~ettninadn região 
tlb Paiz> tttinbdo juigar esta redúctil1l necessária ao 
tleset1volvirl).en.to da ...ererida regiã-o," 

Essa se,bia disposição serve para eQrrigir os etfeítos 
4os monopqliós, o protecciontsmo ge~l és ~·ezes, _·situações 
dis:Pàres. :Em muitOs casos a industria nacional forn-eee o 
similar em condições inferiores de qualidade-· e de preço . 
Hã â ct)mpensaõão dõ preço, 1:1es~ cttõ.. Noutro~. porém, 
tanto a qualidade oomo o precó ~b m~ts vat1b,íoat>s. E' o 
caso da nossa industritt de caltãl:ll'l~ ~r<t '!~Ue, !eja fia qua-· 
Jida(je. eomo no Pl'~ a mercadoria.. :nauiot.lil não -bfter.f!C"' 
confronto, nas suas vanf.agell!. Htt+ e.imle~ de ~~lu;o&. tle qiill• 
lidade inferior e preço igual ou superior. 'Esse genero é 
t!t>! que ~rVém pára. -o éneãreeil:ft'êhto 'd~ ~tb tllr l>i4a. 

: Pêb ~ l.ãó ~as · !tu as· sltüa~s ~ Ui o eõ~l'é~óS . t>a 
problemas tr.ibuf.arios, por que preestabe~~ê~, 'nrt~n tõ\'J~U-
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tuição, tal limitação· percentual? Infelizmente, para estu~ 
d~r ·os effeitos dos dumpings, booms, trrtw~. cartels, etc., 
teria que alongar, demasiadamente, essa exposição. Basta, 
porém, que se aflore a questão, para o seu exacto conheci~ 
mento, na repercussão do 'phenomeno economico respectivo. 
DP.ixo, pois, á esclarecida intelligencia dos que me ouvem, 
a comprehensão das demais etapas de taes phenomenos, sua 
dm·acão e "ffr>itos. 

'fodavia, do que íicou dito, cheg-a-se ã ~~onclusão do 
quanto é complexo o probelma tributaria. E' indisperu;avel 
uma racionalização para tt•Jbutar. Um dos criterios sadios 
pal'a .a imposição é o ria f•r.oporciO!laiidada. A carga tribu
taria deverá sempre ter '.!m vist&, além diS.i!O, ()s fins a que 
se destinam as utilidade~. Pahi, a '.lniver:;;alidade ·do con
ceito de que os artigos de lu:r:o devem .,~r super-gravados; 
emql&a:t.to que os de primeira nocessid.-d.e taxados modica ou 
completamente isentos. . 

Essa o1'dem de consideracões serve para orientar dire
ctivas no fazer leis de tributa;;ã.o. As estatísticas, para effei
to do criterio percentual da incidencia e do volume de con..; 
sumo,' têm enorme valor. 

Mas, eu perguntaria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
se, com semelhante perspectiva, de um deficit de mais de 
50 o/o da receita. prova.vel e com todos esses escolhos constl
tucionaes, ha alguem capaz de hem governar um paiz? 
{Apoiado.) 

E' para essa situacão insustentavel, de indisfarçavel 
gravidade ... 

O Sn.. CARNEIRo DE REZENDE - Verdadeiro perigo na
cional. 

O SR. PAULO MARTINS- ..• que eu peço a attenção 
dos senhores membros do Poder Legislativo; que eu reclam.J 
a attencão dos brasileiros, em geral, :para que todos compre
hendam que a hOl'a é de !!llcrifieMs. 

A ·aituacão ~esesperadora a que chegamos impõe-nos, na 
bifurcaçãtl sombria de um dilemma, a escolha do unieo ca.;. 
minho salvador: compressão nas despesas publicas e au
gmento de receita. 

J"â sabemos que, no BNI.!il, !alfr.r em a,ttgm.antar receita 
por uma revisão tributaria qlie diminua ou aggrave o tri
buto existente, para dar ... lhe eqUidade fiscal, é despertai:." 
clamores. Ent.retant<l, é impatríotico açular esses clamores. 
Dizel'1 com emphasa, que a capacidade tributaria do brasi
leiro está esgotada, é repetir uma phrase sediça., banal e 
improcedente. No :arasil, o problema tributaria é sempre de 
concepção empirica. Apenas p imposto sobre a rendl pOs-
sue moldes seientificos. Falar em renda per capita, num 
Paiz. em que a inaideneia. tributaria I!Ô alcançará. talvez, lO ~ 
de sua população~ ê avan<:ar demais nos dominios da phan
t.a8ial Querer, de outro lado, que a renda naciotW.l sirva ds 
base, no lJr&si}, onde predominam {)8 recursos agrieolas, e 
desCGnheeer que a formula de Wiltredo Pareto não resolve 
a· equação nos paizes em.· que a matm de não cOfltribuinteJ 
e immensa. Com soluções empíricas os resultados serão, por 
eguai. empiricos. Temos o dever de explicar ao povo brasi
leiro que, para salvaclio nacional e futura resurgimen.th 
economico do Brasil, teremos que contar, exclusivamente, 
com as nossas proprias forcas. E cabe á. IDlJ)rensa. na sua 
a~M de ttri~ttbidm'a da opltuãtJ, · a.umar os poderes 1'\lbli
eos· ~ ~l'ltaQ'do d9 Sra'!iU • E' prooiso ~bero, t"eSi!Dàdl!• 
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mente, cada um de nós, o .quinhão de tributos que nos cou
bér·. A hora é decisiva. ·ou "os .brasileiros sacrificam-se pela 
nossa restauração economica, ou o Brasil perece no pelago 
insondavel das dividas, se não escolher a inflação desen
freada do · papel-moeda, para pagai-as. Nessa ultima hypo
these, assistiremos a essa autophs.gia da nossa patria, que 
se extinguirá, lentamente, pela desvalorizacão constante de 
sua moeda. Será a. consumpção fatal. E o custo da vida! 
- Aggravar-se-á num crescendo assustador, pela diminui
ção, no inverso do phenomeno, do poder acquisitivo d() mU 
réis. 

Será esse, infelizmente, o triste panorama do nosso fu
turo economic:o, se não tomarmos róta differente. 

Para tanto, urge. quanto antes, não alterar o quad1"9 
actual das rendas ·da Republi!la. E a Constituição, pelo es
pirito de suas disposições, assim o permitte. A hermeneu
tica. moderna não se atém mãis á expressão da. linguagem, 
ou ao sentido dos termos; mas ao pensamento do que se ool
lima, do que se pretende. Poder-se-á. mesmo dize1• que se 
busca mais a inteucão do que o sentido 1itteral das disposi
ções. Procura-se como que - permitta-se-me a phra.se -
materializar a intenção. 

Examinemos, pelos seus proprios textos, se a partilha 
deixada na Constituição não teve sentido duradouro, mas 
denunciou, abertamente, a sua. transitoriedade, pela. emer
gencia e pouca meditação com que foi feita. São os proprioa 
dispositivos que autorizam e justificam esse modo de en
tender. 

Leia-se o disposw no art. SO e· seu psragrapho nnieo, 
das Disposioões Transitarias e comprebender-se-á que os 
Srs. Constituintes admittiram a possibilidade de se prepa
rar "um ante-projecto de emenda. constitucional dos dispo-· 
sitivos concernentes ã divisão das rend~", no prazo de dois 
annos, que seriam os de 1934 e 1935, persuadidos de que a 
Constituição estivesse prompta em 1933. Dahi o marear a 
4ata de i de Janeii"o de :1936 pa.ra inieio da "Vigenoia da nova 
partilha· constitucional. Succedeu, porém, que a propria 
Constituinte se ouk>rgou poderes para funccion.a.r com() Ca
mara _ordnaria, enfeixando tambem os poderes do Senado. 

Essa . transformação veio perturbar o que a Constituição 
tracára, com certo .senso de pra.ti~abilidade. 
· ·Concedeu témpo sufficiente IJara elaboração do ante
proiecto refer-ido no art. so, das citadas disposições transi
tarias, tal era .a certeza de que a partilha tributaria consti
tucional·· não poderia prevalecer. E prescrevia a obrigação 
da emenda constituciooal, · houvesse ou mio ante~piojecto. 
ohsel."Vando.;.se, excepcionalmente. o processo do art. i78, 
§ i 0, da Gons~ituição. E- acerescenta o § fO, in-fine: 

· ·"Se a emenda obtiver o voto de do1s teri;os dos 
· m·e_mbros eomponent~s de uin desses orgãos (Camara 
· dos Deputado!! ou Senado Federal) deverFserc imme

diatamente suhmettida ao voto do outro, se estiver 
· --reunido,· ou, em caso contrario, na primeira sessã·o 

· ·· legislativa, en.tendendo'-se approvada se lograr a 
·mesma maiorill". 

-: ... Da lêi~ra_·a~~n~do art. SOe seu paragrapbo·,.das di~ 
P!)S~~~~ Jr~n~~~r~!I-S, }l~ega-se á conclusão ,de que, mesmo 
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na "falta do ante-pro;ecto, a emenda poderia. ser feita. Ape
nas, exige-se que seja ella approvada por dois terços da ca
mara e dois terços do Senado, para se integrar na Carta 
Constitucional. 

Tudo, portanto, está a indicar que se considere o prazo, 
dado para a elaboração de uma lei de impostos, a partir de 
agora, pelo menos, para que se possa organizar uma lei ca
paz de attender ás necessidades orcamentarias do Paiz, den
tro de normas severas e condizentes com a situação brasi
leira. 

E' nesse sentido que terei a honra de submetter a esta 
Camara, opportunamente, e caso obtenha o apoio dos meus 
eminentes pares, uma emenda constitucional, em obediencia 
ao espírito do art. s•, das Disposições Transitarias, para o 
. fim de ser mantido o statu quo ante. isto é, para que St'l 
conservem as rendas actuaes da União, até que, coro mais 
vagar e maior prudencia, se possa fazer uma partilha tri
butaria . com observancia dos princípios economicos e scien
tificos. 

O Sa. OswALDO LrMA - E' V. Ex. partidario da ma:. 
nutenção dos impostos inter-estadual'S? 

O SR. PAULO MARTINS- Quanto aos da União, sim, 
pois não · tenho a menor duvida - e invoco o testemunho do 
. Sr. AlJie Sampaio, "magna. pars" na questão - que se quiz 
acabar com as barreiras inter-estaduaes e inter-municipaes, 
de modo a evitar que o :Brasil ficasse cheio de pequeninas al
fandegas, impedindo o intercambio entre Estados e muni
cípios. 

E' a gravidade da situação financeira e economica, ver
dadeiramente alarmante, que me obriga a p~r e_s_se_ Cll=._ _ 

_roinbó · 
Estou Ct>rto de que os meus patrioticos propositos serão 

éomprébendidos. pelos íllustres Srs. Deoutadqs que - nutro 
esta oonvieoão - auxiliarão a salvar o Brasil nesse momento 
de ·tão grandes apprehensõesl . 

·· ·Ou. deliberamos manter os tributos actuaes, ou o oroa
mento ·para i936 SE.>rá o inicio de tremenda derrocada! 

Mesmo ·a.ss1m; mantida a receita actual, á chegado o mo
mento · de •"cortar na propria carne", como dizia, nos co
mecos da ·phasà disc.rfcionaria, o eminen~ e honrado senhor 
Getulio Vargas. · · · 

Não ha paiz algum qut- s~ restaure ~.eonomicamente sem 
começar pelo alicerce que é, no caso, o equilibrio orçamen
ta!'io. O equilibrio oreamentario é, num plano de ~estaura
ção economico-fmaticeix-a, o marc·o inicial ·da estrada .a per-
correr. · · · · 
. . . O SR~ ALDE . SAMP~to---- V. Ex., ~té ~ui, criticou ·a Cou
.st.ituição pt-lo. aspecto.· uni-la.ter:al · da .-distribuição das rendas • 
. Espero que, de agora em deante, fàoa ·o estudo da applicação 
dessas rendas, .para.di.Stinguir:as ·bOas e más, quecon.stituém 
grande peso no oroamepto. ;~8dér~~: ·em' ·pi::eju~ da_NáÇão!" 

O SR. PAULO MARTINS- Prometio a V. EX. trazer a 
debate todos esses ·problemas ·brasileiros, · contribuindo Cúm 
meu humilde contingente. <{Não apoiados~) : · · 

. O SR. FlGUEmEOo Rooamuxs::.~:.: v·~ . E%~ ·~stá prestando 
brilhan.te serviço . · · 
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O SR. PAULO :MARTINS - 1\{as, se esse equilibrío é 
impossível, cOiilo acabamos dP. ver, urge uma medicina sal
vadora que arranque ·o carro do Estado do "atoleiro" em que 
cahiu e; a cada esforco, mais se afunda. E'' indispensavel 
retroceder e tomar estrada nova. Essa será a de um pro
gra.mma que comece- por equilibrar o orçamento, custe o qua 
custa?", e tenha as seguintes etapas: fomentar a nossa ex
portação, problema de vida e morte para a economia brasi
leira, como muito bem disse o eminente De-putado Dr. Cin
cinato Braga; sanear a. n<!ssa moeda, pela sua valorização 
constante, consequente á confiança e garantia do meio cir
culante; nacionalizar, quanto possível, nossa divida externa, 
pela permuta de titulas da divida interna. ou amortização 
conveniente, em moeda corrente; iniciar uma política. de ap
proximação commercial que . offereça, além dos favores de 
int.ercambi.o, baseado, exclusivamente, nos principias da re
ciprocidade, uma corrente immigratoria, quando possível; 
rever, em bases seguras e acceitaveis, o nosso systema mo
netario e tributario, respectivamente; apressar a exploração 
-e a. exportação dos nossos minerios, sobretudo a do ferro, 
ma:ximé neste momento, quando os mercados europeus delle 
precisam; iniciar os estudos de geo-insper.ção para. localizar 
as nossas provave.is jazidas de petroleo; desenvolver o cre
dito, sob suas multiplas fórmas, organizando, pela coopera
ção de grandes bancos (biD-five), a defesa do commercio e 
das industrias, pelos descontos e redescontos, á ta:l:a minima; 
empregar mei~s indirecoos que favoreçam as nossas indus
trias na concurre-ncia dos mercados externos, e. emfim, har
monizar, nas linhas geraes de um programma. de aocão. 
todas as providencias que r.esumam a cooperacão de nacio
naes e estrangeiros aqui residentes, no renascimento das 
possibilidades conhecidas de uosso Paiz. 

O. SR. FIGUEiREDo RooruouEs - Faco votos para que os 
dirigentes leiam esse discurso. · 

O SR. PAULO MAR;TINS - Muito obrigado ~ V. Ex. 
Para executar um programma de larga envergadura, 

não basta a bôa vontade do Executivo. E' mistér ·que o Poder 
Legislativo entre (>lil contacto com o primeiro e lbe. proJ)<)r
cione oodas as leis necessarias á e:xecU4:ão. desse programma. 
Reconhecido qu~ o Paiz ingressou 1llliDa. política eeonDmica 
hem orientada, de estruetura viavel, ·a confianca.- o maior 
dos factores imponderaveis - reui?cérá fatalmente. Isso é 
indispensavel. porque é doloroso ver o Bràsil debater-se em 
tremenda crise. quando é cert.o que, no quadro actual do 
·mundo, nenhum paiz possue, comu elle; condições tão es-
peciaes, tão privilegiadas. .. · · · · . · 
. Ml.'.S tenhamos fé na pujança dos nossos. .recursos e no 
patriotismo d!l. ·nossa gente. Confiemos ·na vitalidade do 
Brasil, tantas vezes damonstrada. E tenhamos fé que, uma 
·vez orientado. o Governo· no sentido de .uma ·política de re
novação eeonomica, difficil irerã ·oppór-se ã ascenção<àesse 
mara.vilooso · Pai2 para às gloriosos · destinos, reserV-ados 'por 
Deus . ao·. gra!)d~ · povo blítSileirot ' (Múito . ~em; muito l1em. 
Palma&. O Or'atlor é cumprimentad(),~} · · · · · · · · · 

. . 
Durante . o discurso · do . Sr ... ·. Paulo:·. Martins o 

Sr. Euvatdo Lodi, 20. Viee-Presidente, deixa. a 
cadeira da presidencia, que é occupada pelo se
nhor . Arruda Camara, . 1°· Vice-Presidenté. . . 

. ·· .. · · . . 
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O Sr. Presidente - Continua a discussão do projecto. 
(Pausa.) Não havendo mais quem queira usar da palavra 
declaro encerrada. a discussão e adiada a votação, na for
ma do Regimento. 

ae. discussão do projecto n. :179-A, de 1935, 
altera71do a idade para a matricu~a dos capitães 
combatentes da Exercito, na Escola de Estado 
Maior; com pa1·ecer favoravel da Commissão de 
Segurança. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo
tacão, na forma do Regimento. 

ia discussão do projecto n. 30, de :1935 (1& 
legislatura), dando ao trabalhador e ao patrao o 
direito de optarem nas questões que movere·m 
para decisão de conflictos por facto de trabalho, 
entre a Ju3tiça do TrabaLho e a Justiça Ordina
ria; com parecer contrario da Commissão de Ju:;
tiça. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vo
ta.cão, na forma do Regimento. 

ia discussão do projecto n. 42, de 1935 (1a. 
legislatura), concedendo o credito de 60:000$000, 
para a installação da cadeira de clinica na Facul
dade de Medicina da Bahia; com substitutivo da 
Commiagão de Finanças e Orçamento. 

Encer•ada a discussão, ficando adiada a vo
tação, na forma do Regimento. 

10 

O ir. Pusid.,nt., - Esgotada a ma teria da Ordem do 
dia, dou a palavra, paPa explicação pessoal, ao Sr. Gomes 
Ferraz. 

O Sr. Gomes Ferraz {Pa:ra explicação pessoal) -Sr. Pre
sidente. n& ligeira exposição de ha pouco, accentuei 
a difficuldade criada em face do disposto no art. 121, § 6o, 
d~ Constituição Federal sobre restriccão á immigracão es
trangeira. 

Perguntava eu então, como solucionar o problema. 
Attrahindo, iru:rementa)J..do a immigracão nordestina. 

para o Estado de São Paulo, ou para as demais unidades da 
Federacão que necesítassem de braços? Seria a chave do 
problema. · 

O SR. THEOTONio MoN'~EIRo DE BAR!los - Por· que não 
· attr~hir correntes immigra:torias de outros paizes? Tambem 

é uma das chaves do problema. 
O SR. GOMES. FERRAZ - Deimte da restriccão do 

te~o cop.stitucional'll 
0 SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS- Todas as quo

tas . permittidas, uma. vez sommadas, dã,o quantidade mais 
ou menos sufficiente. · 

O SR. TEtXEIRA LEJTJC - 'l'alvez para São Paulo. 



c !mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11 :30 • Página 64 ae 68 

-376 .;;.._ 

o SR. MORAES ANDaADE - Nem para São Paulo. Os 
principaes centros migratorios não mandam mais correntes 
para · o Brasil . A Italia, por exemplo. -

o SR. GOMES FERRAZ - A palavra official n!lo cor
robora o ponto de vista do nobre Deputado, Sr. Theotonlo 
Monteiro de Barros, porque a mensagem presidenoto.l dl% 
que São Paulo, na actualidade, precisa de mais de 40.000 
immigrantes, principalmente japonezes. 

Falando, ha dias, sobre os nordestinos, . o illustro cal
lega,. Sr . Acylino de Leão, num interessante discurso .•. 

O SR. TEIXEIR.A LEITE - Notavel. 
O SR. GOMES FERRAZ - ... notavel discurso ilQUi 

pronunciado, em defesa· do trabalhador japonez, disso que 
eJies, isentos, como estão, do flagello, da calamido.dc porto
dica das seccas, não mais emigrarão. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - As palavras do nobro Depu
tado Sr. Acylino de Leão, infelizmente, não exprimem o. 
realidade dos factos, porque esse flagello ainda persisto, ali. 

O SR. GOMES FERRAZ - Estou me valendo do teste
munho do nobre Deputado, Sr. Acylino de Leão. 

S. Ex. disse que, com as obras realizadas peln Go
verno Provisorio, a população do nordeste não tem mais n~
cessidade de immigrar. Além disso, accrescentou S. Ex. 
que o nordestino tem grande amor, immenso apêgo ao tor
rão natal. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - No Estado de São Palllo, exi!lte 
uma vas ta região em que o braco nordestino está sendo ap
plicado com vantagem e grande successo nas diversas cul
turas. · 

o SR. WALDE'MAR FERREIRA - Ninguem nega essa raow. 
O Sa . .MoRAES ANDMDE- O nobre Deputado, Sr. TeJ .. 

xeira Leite. desconhece as difficuldades das grandes razen
das de café, pela falta de bl"nços, oriunda rta volta dos nor
destinos quand9 sabem que a opulenci~ impera em sua 
te1·z-a. 

O SR • Tli:TXP.:IRA LEITR - H a uma percentagem de im
migrantes nordestinos que voita ; outra parte fica. 

O SR. MOR.o\ES ANDaADE - A regra é que volte: a ex
cepcílo é que se fixe. 

O SR.. GOMES_ FERRAZ - Quero dizer que, se hou
vesse. com intensidade, essa immigração, estaria ~·esolvido 
o problema. · 

O SR. TEIXEIRA LEITE- Nem o problema da 1·nça deve 
ser resolvido sob esse aspecto tão. simples da questão de 
braços e de auglnento da pnpulação. 
. o SR. GOMES FERR.-\Z - 'se xíão pÓde -ser resolvida 
sob esse aspecto, pergunto : devemos· emendar a QonstiLui
ção Federal na parte relativa ao ·artigo H, §' 6°, e mesmo 
em outros artigos aos quaes f.ez referencia o nobre Depu
tado Paulo Martins ? E' um ponto de ·. vista que não s:poio, 
por uma razão muito simples. Póde conter muitos defeitos 
inherentes á imperfeição e á contingencia humanas, como os 
apontados pela critica honesta e sensata, quanto á inelus~o 
no seu texto de· ·matéria regulamentar e de materia propria 
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de leis .ordinarias, mas· a Constituição de 16 de. Julho, justiça 
se faça, exalta a cultura brs.sileira e affirma a grandeza mo
ral de um povo, pelos preceitos salutares de ordem economica 
e social que ene~erra. 

O SR. TEIXEIR..\ LEITE - E, sobertudo, pela sua tenden
cia de autonomia politica. 

O SR. GOMES FERRAZ - Onde, então, estará a so
lução? 

Dando contas dos actos e realizações do ~u governn, 
durante o primeiro período legal, o honrndo Sr. Presidente 
da Republica declara que organizou, para estudar o palpi
tante assumpto, no que se relaciona com a immigração, uma 
commissão de especialistas da qual fazem parta Oliveira 
V1anna, consultor juriciico do Ministerio do Trabalho; Renato 
Kehl e varias outros technicos mencionados na mensagem. A 
esta seleccionada commissão foi commettida a delicada e dif
ficil incumbencia de elaborar um ante-projecto de immi
gração. 

O SR. THEOTONio MoNTEmo DE BARRos - Aliás, o se
nhor Ministro do Trabalho, respondendo a informações pe
didas por mim, já deu esse mesmo esclarecimento: que ha 
uma commissão, dividida em sub-ccmmissões para estudar o 
problema. 

o SR. WANDERLEY DE PINHO - E' a arte de mda res
ponàer. 

O SR. MoRAES .ANDRADE - Se ha uma comm~ssão no
meada para estudar o problema, é que elle não está resol
vido; a não ser que VV. EEx. admittam que se possa de
signar uma commissão para cuidar de assumptos já solu
cionados. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - E' para regulamentai.' . 

. O SR ~ GOMES FERRAZ - A Commissão é pai":l cla
borar um ante-projeeto de immigração, conforme consta da 
mensagem. 

O SR. MoRAES ANDRADE - Para elaborar pr~jecto :::obre 
colonização e im_migração, e o apresentar por interroedio do 
Minister10 do Trabalho . 

O Sa. TEIXEIRA LEITE - De accordo com a Constituição. 
O SR. MoRAES ANDRADE - Nem podia deixar de ser. 

Seria permittido a uma Commissão elaborar projecfo anti
constitucional? Se o problema fosse, como dizem cs nobres 
eollegas, resolvido definitivamente, sem · maiores difficui
dades, nem havia necessidade de Commissão; ou de coisa 
al!rUIIla . · 

O SR. WANDERLEY DB PINHO -Mas, denegar informa
ções, alleganão qúe existe uma . Comrpissão, parece-me que 
não é razoavel. No caso ha um pretexto para não se dar 
as informações. 

O SR. GOMES FERRAZ - A mensag~m presidencial 
diz que foi nomeada uma Commissão, ·maS;. ao mesmo tempo 
que faz essa affirJ;Dativa. ·chama· á · attent;ã.9 do Poder Le
gislativo pa!'a a. ·yavidade 'do· ~ssumpto, · ·pedindo p~ra elle 
solu~o immediata · e · eriteriosa, exame attento e· urgente. 
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Ora, não sabemos, em vista dessa incongruencia . ou 
Q.essa contradicção, • se devemos esperar o pronunci~ento 
dos doutos, isto é. dos tach11icos nomeados a aprazimento 
do Governo. ou se devemos desde logo enfrentar o PL'Oble
ma, baseando-nos. naturalmente, nas luzes, na sabedoria e 
no patriotismo da C amara dos Srs. Deputados. 

O SR. MoRAES ANDRADE - Evidentemente, a Camara 
dos Deputados não está adstricta ao trabalho do Governo, 
nem á iniciativa delle a e:.>se respeito. 

Essa póde ser tomada por qualquer Sr. Deputado, ou 
por qualquer das Commissões cujos trabalhos estejam mais 
ou menos ligados, analogicamente que seja, á ma teria. O 
que, porém, se diz e está em Bausa, é o seguinte: O problema 
pela sua complexidade e pela sua importancia, não póde ser 
resolvido do pé para a mão. 

O SR. THEOTONlo MoNTEIJto DE B.\RROs - Alisto-mo, 
desde já, entre aquelles que venhanr pleitear aqui a soluç§o 
immediata, pela propria Camara . Isto, por dois motivos: 
primeiro - pedi informações ao Ministerio do Trabalho, 
enumerando itens, e a resposta veio em globo, sem nada por
menorizar_ Não se respondeu, sequer, qual o numero dP nip
ponicos ingressados no Brasil, depois da promulgarão da 
Carta de 16 de Julho. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Isso é verdadeira desaltencão á 
Camara. 

0 SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - 0 segundo mo
tivo é este: Essa Commissão, segundo noticias que me che
garam, tem soffrido dissidios íntimos, de que já resultou n 
retirada de um de seus membros mais destacados. Esse fa
cto é o que tem prejudicado o andamento dos trabalhos. 
Desde já me alisto, pois, entre os que pleiteiam a soluc~o im
mediata do problema pela Camara. 

O SR_ GOMES FERRAZ- Nessa ordem de considerações 
e com esses fundamentos foi que formulei o requerimento 
que mandei á Mesa pedindo informações ao Ministro do Tra~ 
balho. · 

Vamos aguardai-as. 

O Sr. ~oraes Andrade (Para e:eplicaçáo pessoal) 
Sr. Presidente, minha presença na Tribuna, para expli
cação pessoal, é menos devida a . miPl proprio do que a um 
collega que me encarregou da trazer ao conhecimento da. 
Casa a declaração que vou ter a honra de ler~ Trata-se do 
meu prezado collega. de bancada, ·Sr, Deputado Abreu Sodré, 
11ue ·se acha retido em nosso Estado natal, devido a molestia 
em pessoa de sua familia; S. Ex., que ha cerca de f5 dias, 
se me não engano, estava recolhido a uma fazenda, no inte
rior, voltou ha' dOiil ou tres dias á. Capital do Estado, de onde 
me endereçou, com uma carta, a seguinte declaração, pedi'!l· 
do-me que a trouxesse ao conhecimento da Camara dos ·St!-
nhores Deputados. E' o que passo a lêr: · 

.. . .. De vo.I!.a. de uma fQJenda, . no interior do Estado, 
só boje !Ui int8ira.do da contestação opposta por um 
illnstre :ll.eputado. do · P. R. P. :a uni aparte que tiv~ 
~ 'honra ~e da:r . ao Sr. Lll.erte Setubal, quando este 
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nobre collega. expunha. as razões do requerimento 
pleitf'ando a abertura. de um inquerito no D. N. C. 
O meu intuito, naquelle aparte, foi o de externar a 
minha alegria, vendo que hoje a bôa applicacão dos 
dinheiros ~ublicos já preoccupa até os que hontem as
sistiam, pelo menos com índifferenca, a malvE>rsa.
cões inqualificaveis. 

Citei, como simples exemplo, Ql!oe o Instituto do 
Café de São Paulo financiava até eleic.ões. 

Agora, na respeitavel defesa do .Partido a que 
pertence, o illustre Deputado perrepista insinua que 
a minha asserção é despida de qualquer procedencia, 
visto que a devassa naquelle instituta, realizada de
l)ois de 1930, dera resultado negativo. 

Na. nossa actuação politica. nunc& poupada pelos 
adversarios, tenho sido levado, contra-gosto, a dizer 
verdades desagra.daveis, maõ, por isso mesmo, tive 
sempre o cuid2do de não articular aecusacões falsas 
ou injustas. Mantenho, integralmente, as allusões em 
apreço e, comquanto niio queira. trazer ao conheci
mento da Casa, pelas minhas ·proprias mãos, certifi
cados que comprovem as palavras que proferi, no 
calor de um debate, poderei pOr á disposi(.lão do meu 
nobre contestanú.>, se assim o desejar. as conclusões po
sitivas e impressionantes apuradas no inquerito pre
sidido pelo honrado cidadão Honorio Monteiro, pro
fessor cathedratico na Faculdade de Direito de São 
Paulo. Deixarei, tambem, ás suas ordens, photogra
pbias dos principaes docume-ntos e centenas de tac
similes de ordens de pagamento e recibos assignados 
por autoridades e figuras de destaque no seu Partido, 
eom as firmas devidamente reconhecidas, que cot'!.sta
tam desvios de milhares de contos de réis de cofres 
municipaes para serviços de eleições, banquetes poli
tioos e outros fins menos regulares". 

O SR. OswALDo LIMA- Isso não é privilegio de S. Paulo; 
no meu Estado adaptava-se o mesmo processo. 

O SR. MORAES ANDRADE - Ninguern, mais do 
que eu, pretende esquecer o passado e não reviver 
sequer as paixões ou melindres pessoaes, porém, ar~ 
rastado pelas circumstancias é que deixo aqui esta re
plica, feita, aliás, sem quebra da. minha estima e ad~ 
miracão pelo meu distincto collega de representação 
paulista". 

E' o que consta, Sr. Presidente, da declaracãü p;:;~ mim 
recebida do Sr. Deputado .Abreu Sodré, declaraQão esta g_ue 
te-nho em meu P<lder e que exhibirei áquelles dos collegas 
que o solicitarem, devendo eu, completando as informações 
que trago â. Camara,_ lembrar que o Deputado Abreu Sodré 
estará, ~ertamente, d-e volta a esta Capital na proxima se
gunda-feira, conforme me communicou em carta. (Mu.ito 
bem.) 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando 
para a de amanhã a seguinte 
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ORDEM . D<l DIA 

:f.• discussão do projecto n. 22, de 1934, crean:do a ca
deira de Historia. da Civilizaoão Americana, nos institutos 
de ensino secundaria (sem parecer); 

fa. discussão do projecto n. 65, de :f.934, considerando 
de utilidade publica a Sociedade- dos Auxiliares do Comrner
cio e Industria do Brasil (Consorcio profissional coopera
tivo) (sem pareeer); 

:f.a discussão do projecto n. 83-A, de 1935, revigorando 
o ultimo concurso para pretores no Districto Federal; com 

-p-areeer favaravel -dá Uõmmissão. de Justiça; 

f• discussão do projecto n. i33-A, de :f.935, autorizando 
a crear a Padronização Official da Cêra e o Posto Experi
mental de Carnaúba; com parecer favoravel da Commissão 
de Agricultura e emendas da Commissão de Finanças; 

Discussão unica do requerimento n. 23, de 1935 (i• le
gislatura), do Sr. Gomes Ferraz, de informações sobre o 
andamento dos trabalhos. no Ministerio do Trabalho, In
dustria e Commercio, affectos á Commissão encarregada de 
elaborar o ante-projecto de immigrac;ão. 

Levanta-se a Sessão ás 16 horas e 30 mi
nutos. 
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Presidencia . dos Srs. Arruda Camara, i 0 Vice~Presidente o 
Agenor Rahello, 2° Secretarie. 
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A's :14 horas comparecem o"s Srs. : 

Arruda Camara, Euvaldo Lodi, .Agenor Rabello, Lauro 
Lopes, Valente de Lima, Acylino de Leão, Abguar Bastos, 
José Pingarilho, Clementino Lísbôa, Genaro Ponte, · Godo
fredo Vianna, Hugo Napoleão, Monte Arraes, José Augusto, 
José Gomes,. Mathias Freire, Botto de Menezes, Rego Bar
ros, Arnaldo Bastos, Antonio de Góes, Arthur Cavalcanti, 
Heitor Maia, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Deodato Maia, 
Luiz .Vianna Filho, J. J. Seahra, Pinto Dantas, Alfredo Mas
carenhas, Francisco Rocha, Ootavio Mangabeira, Wanderley 
Pinho, Leoncio Galrão, Raphael Cincorá, Pereira Carneiro, 
Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Corrêa, Acur
cio Torres, Prado Kelly, Cardillo Filho, Lemgruber Filho, 
Bandeira Vaughan, Arthur Bernardes, Noraldino Lima, Bias 
Fortes, Pedro Aleixo, Cl-emente Medrado, José Braz, Theo
domir~ Santiago, Arthur Bernardes Filho, Daniel Carvalho, 
Carneiro de Rezende, Christiano Machado, Macario de Almei
da~ José Bernardino, Matta Machado, Símão da Cunha; Re
zen:de Tostes,. Anthero . Botelho, Delphim Moreira, Pereira 
Lima, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vida!, Cin
einato Braga, Alves Palma, Hyppolito do Rego, Gomes Fer
raz, ·Aureliano Leite, Horacio Lafer, Fabio Aranha, Vicente 
Miguel, Plini() Tourinho, Arthur Santos, FI'ancisco Pereira, 
Rupp Junior, José. Mulle!', Diniz Junior, Dorval Melchiades, 
Baptista. Luzardo, Vespucio de Abreu, Joã.o Simplicío, Vic
tor Russomano, Adalherto Corrêa, Francisco di Fiori, Aus
tro Oliveira, Silva Costa, Francisco Moura, Allierto Surek, 
Ricardino Prado, Ricardo Machado, Lima Teixeira, Pedro 
Rache, Vicente Galliez, Cardoso Ayres, Baeta Neves, Moraes 
Paiva, ~rreto Pinto ·(~S.) 

. O Sr. Presidente - A .lista de presença accusa o com-
parecimento de 99 ~rs • Deputados • · 

Está aberta a Sessão • 

. O Sr. Valente de· Lima· (Servindo de Secretario) procede 
á. leitura. da Acta da Sessão antecedente, a .qual é posta :em 
discussão. · 

O Sr. Hyppolito do Rego (Sobre a Acta) - Sr. Presi
dente, ~o encerrar-se a Sessão de hontezn, leu o. Sr., Moraes· 
And:t:ade um~ deçlar.ação de> Sr .. Abreu·Sodré a. prop9sito de 
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debates aqui travados, ha dias passado!.l, em torno de um re
querimento do Sr. Laert Setubal pedindo a abertura de um 
inquerito no Departamento Nacjona.l do Café - debates 
aquelles nos quaes tambem tomára parte o Sr. Feli:x: Ribas, 
evidentemente referido na alludida declaracão. 

Não estive presente áquellas sessões, mas, como Depu
tado paulista lamento, profundamente, que o nobre collega, 
paulista tambem como eu, venha sobre o caso fazer aqui in
sinuações em detrimento de S. Paulo e dos seus homens, 
procurando revive:t>, sem nenhum interesse publico, os pro
cessos e inqueritos, as syndicancias e as devassas da Revo
lução de i 930, inspirados geralmente - todos o ss.bem . 
pelos mais censuraveis sentimentos de odio e de infundada 
vingança e com o proposito pouco fraternal de demoUr repu
tações. 

O SR. FABIO ARANHA -Esse caso, a minoria o tem tra
zido a debate. 

O SR. HYPPOLITO DO REGO - A bancada de São 
Paulo, pertencente ao P. R. P., quando se trata da defesa do 
Estado, não concorda com debates que porventura l)ossam 
feril-o: Digo mesmo a V. Ex·. que o combate á nossa terra 
não faz parte do programma da minoria. 

Trata-se, assiln, de causas já passadas em julgado pe
-r-a-u...,te~o-..1•ribútial da Opinião Publica, e sobre as quaes se deve 

manter perpetuo silencio para bem dos proprios vencedo~ 
res de então, sobretudo, em beneficio da nossa Terra. 

A parte da Bancada de S. Paulo filiada ac Partido Repu~ 
blicano Paulista, a que tenho a h()nra de l)ertencer-, com o pro
posíto muito sincero de encerrar o incidente, faz estes repa· 
ros á alludida declaracão, aecrescentando, no entanto, que se 
o illustre Dr. Abreu Sodré entender de outra fot•ma e a ar• 
rastar a contenda, não recusará nenhum debate em defesa de 
S. Paulo e dos seus homens. 

O Sr. Teixeira Leite {Sab'l't a Acta) - Desejo rectifica.r 
Sr. Presidente. um aparte que àei ao Deputado Gomes Fer
raz pór o~casião da apresantacão dê S. Ex. ao requerimen
to relativo ao problema immigrai.orio. 

O que eu disse.é que a immigraoão do nordeste bão es .. 
tava estaneada, como asS(!verou o illustt'é Dei)utado dé São 
Paulo. na !mppo~ição, de que o J)roblema das seccas éstivasse 
resolvido. Nem uma cousa nem outra sllo verdadeiras. 

Que ll inunigracão nordestina não estã estancada, basta 
lembrar que no anno passado, no periodo de ahrfl a a.go!!to 
isto e, só ern cinco metes, 11.pesar dos e1teitos das seceas es
tarem muito atenuados, os pastos de Montes Claros. e 1>irap6ra 
que o Ministerio do Trabalho mantem naquellas cidades pa.ra 
encaminharem os nordestinos que descem pelo S. .Fran
c!sco, f<~t<neceu passagens a mats de no~ mn naciona.ea, qne 
demanda varri os cafesaes pauUstas. Eu quero eitllr este ·nu .. 
mero que -pode ser verificado facilmeDte. Mas o dos na\'des
tinos que deixaram os rincões nataes em proc..ura de trabalho 
no sul do Pa~ foi muito mais avuUMo. Afóra t)s QUe rece
bem pa.ssatetl5 do Goverbo. um numero multo· maior, vem. a. 
sua propria cusla, por via terrestre ou maritima, e ainda eat& 
anno, para mais de vinte mil, demandaram os eafesaes pau
li!ta!!, 
. !t• pt'écl15o sallenlbr qUe deste numerô, Pàrte llmltalla 

wlla 4 Url'a· nat.L E' t&MbeM uma *!~~Veta.Qle . f~ll d$ 
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constatar para quem conhece, as· estatísticas da movimenta
ção das correntes migratorias interiores do Paiz. 

Um exame sincero e leal da questão, sem pontos de vis
ta preconcebidos chegaria .ás mesmas conCllusões. 

Outro ponto, Sr. Presidente, que é predso esclarecer é 
qu~ as obras contra as seccas não estão concluídas, tendo até 
a constituição fixado uma quantia para o seu combate. As 
affírmações do Deputadc paulista tambem neste ponto não 
estão accordes com a realidade dos factos. Ao que ouvi, 
fiou-se S. Ex. nas palavras do nobre Deputado Acylino Leão, 
mas este Deputado é filho do Pará e habitando o extremo 
norte, não está ao par do que se passa no nordeste,. 

Demais Sr. Presidente, é preciso lembrar que o art. da 
Constituil;ão que estabeleceu as medidas de restrict;ão á emi
gracão, não póde ser encarado apenas pelo aspecto de forne
cimento de braços á layoura de café de S. Paulo. E' respei
tavel e . justa que os cafeicultores paulistas tenham bracos 
para o trabalho de suas terras, mas não é possível que as. 
sumpto de tanta importancia . para o Paiz seja subordinado 
apenas aos interesses de uma classe de um Estado do Bra
sil. 

Eu quero citar aqui a este respeito as palavra~ do gran
de orgão da imprensa brasileira, cuja palavra oracular não 
tem faltado nunca, nas horas e nos problemas graves da na
cionalidade, que são da maior opportunidade (l§.) 

"Nós comprehendemos perfeitamente que o colla
pso das correntes emigratorias mais adequadas ao Bra
sil e á raca dos brasileiros tenha aggravado o problema 
da falta de braços em Estados da import.ancia e da. ri
queza de S. Paulo. Mas a. immigracão japonezn não 
é de modo nenhum uma solução para o caso. Só uma 
administracão nacional imprevidente e obecedada te
ria a leviandade de cingir-se aos aspectos primarios 
immediatos da crise, contentando-se com uma so
lução de emergencia, em troca de um perigo perma

.. nénte que salta· aos olhos." ~ 

Er11 o que tinha a. di~ e r, 

. O S:t>. Luiz Vianna (Sobre a Acta) ·- E' com o maior 
constrangimento <tue volto ao assumpto do meu discurso Ie 
ante-hontem para ratificar pontos contestados pelo famoso 
"leader" paulista. 8r. Deputado Cal'dosa de rdello Nétto. 

São os seguintes, Sr. Presidente, os toplcos do tneu dis
curso que S. Ex. taxou de "menos verdadeiros": t 0 ) que 
já. ha tempos Sâo Paulo não recolhe as quotas de ,juros e 
lllíloí'tizb.cllo ao Baneo do l:lt'aail: 2°) ttUe o dl:!bit.ci de S. Paulo 

. pl1râ com o l:Ja."eo do Brasil tem llügtt:Jentado; 3o) que o con. ... 
ttlll'lto entt-e este E~t!tdtl ê t:1 Sauco tlo Brasil é gar11ntido por 
tâ~as ineoll!!tH.üciottà.M. 

PMSO a rMp()nder póhto por pont1). 1)e referencia ao 
p~h·neirn "1 t"l!m ~ rM:(l6ndo cGtn ~!I tmmt'iàS pala:vra.s dn Dl'. 
G~ttdoéo de Mello Nettu d~ ~uja cteeláracâo peQo tiel!nça pata 
o!tJU< ô -uittte treébo: -"Se o 'rbêSôUro Estad'Jal !lfio v~m 
rl!boUU!ndo ~~sas t~tus n" ~Mo tio Bra!ül ~ pONttlé 1-eni en., 
CJUtilt'ó d~ eontaH ~utn ó TM~t)\iro Fedllrat e com o D. W. C." 
Ol'il. sr. Pl1!8idéi1té, v@ 'f~- ru:. ®ê eatá d~ l)ê (fúllhto tttf~ .. 
m~t. S. Pau.h~l Mo tettl f!aiQ to b~o do Bratill NM sél e 
n~m qu~fi) M!Mr -pt)rt{t!ê m~tivó§ ·- ll ftiettl ePtâ ct)n1ê!lSâdo 
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pelo proprio "leader" paulista. E' quanto basta para que 0111 
meus nobres collegas vejam. a injustioa que se encerra no 
"menos verdadeiro" de que me acoix;oa.ram. 

O SR. CARDoso DE MELLo NE'l"l'o - Não . é verdadeira a 
affirmativa de V. Ex. 

O SR. LUIZ VIANNA- V. Ex., então, tem o dever de 
provar com os relatarias. do Banco do Brasil. 

O Sa. THEOTONio MoNTEIRO DE BAnRos -Está provado. 

O SR. LUIZ VIANNA- Não está. 
O Sa. CA.RDo~o DE MELLO NETro -Tenho demonstração 

evidente de que V. Ex •• procedeu de má fé,· ao discutir 'l 
projecto. (Protestos da minoria.) 

O Sa. WANDERLEY DE PlNHo- V. Ex. não tem o direito 
de acoimar seu collega de mã fê. E' uma aggressão injusta. 
O nobre orador poderá ter agido erradamente,- mas não de 
má fé. · 

O Sa. CARDoso DE MELLo NETTO - Vou demonstrar a 
v. Ex. 

0 SR. SoUZA LEÃO- Por que má fé? 

O Sa. WANDERLEY DE PINHo - O illustre Deputado pau
lista não demonstrará. 

O SR. PRESIDENTE- Átteoção! Está com a palavra o Se
nhor Lúiz Vianna. 

O SR. LUIZ VIANNA - Sr. Presidente, na oração que 
fiz não me vali de outros dados que não os que tirei dos r~
Iatorios do Banco do Brasil. 

O SR. CARDoso DE MElLo NETTo - Affirmo tudo quanto 
disse. 

O SR. LUIZ VIANNA- Tambem estou affirmandol A 
palavra de V. Ex., para mim, não vale mais do que a minha. 

Quero que V. Ex. traga os relatarias do Banco do 
Brasil. .. 

O SR. CARDoso DE MELLo NE'l'I'o - E~tou aqui para mos
trai-os. 

O SR. LUIZ VIANNA- ... e com elles provas que o 
Estado de. São P~ulo tem pago. 

O SR. SouzA ·LEÃo -E' questão sómente de ctelícadeza • 

. O SR~ LUIZ VIANNA - Quanto ao debito de S. Paulo 
para com.o Banco do Brasil aindafoi-mais infeliz a perspi
cacia . do·. nobre "':lf)adel"" da bancada situacionista do grande 
Estado a qué rendo a homenagem da minha admiração. Diz 
S. Ex. na ~ua declaracão: ."0 .debito total de S. Paulo para 
com ·o' Banco; do· Brasil, que era em 1932 de. 358 .17:t: 000$. 
soffreJI uma diminuição de i4f.369;QOO$, ficando, portanto, 
i'edtizido a 216.804:000$, no .anno de 1933". E' lamentavel, 
Sr. Presidente,. que .o Sr. "Cardoso de Mello .Netto: ainda us~ 
da mathematica. com que ·na. .velha Republica se .. costumava 
depurar deplit~dos e' ·senadores ~leitos. Vejamos. , E;m. t932 
Sã.ó P~,~oulo ·devi~ 358 mil c~;mtos ao Banco do: Br:asil (Relatorio 
~elatiy~ ~, 1~~2, P~.g· •. 17).~ ·$e exp.1933 ,soffreu uma di~inui .. 
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cão de· 141.369 ;000$,·.o seu debito deveria .ser, pelas ·minhas 
contas, de 196· •. s04·:00Q$,; Era ·no emtanto de 2f6.804;000~ •. 
O·. augn::ento está 'ao · álcanc,e dos cegos. Aliás ·é bom qUe se 
diga que aquella dimínuicão, diz ·o relatorio do Banco, "de
correu da regularização.·. feita ·pela transferencia do debito 
de um~ das contas abertas em nome da Secretaria da Fazen~ 
da ·do Estado de· São Paulo. para o Departamento Nacional de 
Café (relataria de 1-933 do Banco do Brasil, pags. 19 e 20). 
Parou em i933 a: declaracão, não sei com que intuito. Te~ 
mos, porém, as cifras- referentes a f934, que accusam para 
São Paulo um debito de 2f6 .888:000$ para 1:om o Banco do 
Brasil (relatorio relativo a 1934, pag. i7). Ha ou não ha 
augmento? Ainda uma "Vez, vê V. Ex. que a · eloquenoia do~ 
numeras repelle e devolve o "menos verdadeiro" que me 
imputaram. 

Resta, Sr. Presidente, o terceiro "item" que diz respeito 
ás .garantias. do contrac.to entre São Paulo e o Banco do .Bra
siL Para esclarecei-o reporto-me. ao meu discurso, tran~cr~
vendo o seguinte trecho, tal como se encontra no jornal desta 
Camara. Disse eu, Sr. Presidente - "~egundo informacões 
que tenho - pois devo dizer que esse contracto é particular 
não foi publicado e nã.o pude obter no Banco do Brasil dadvs 
a respeito - o Estado dava em garantia taxas hoje inconsti
tucionaes." Mantenho qnanto declarei. Em face da decla
racão do "leader" paulista não retiro uma virgula sequer. A' 
minha iníormacão, fornecida por quem ma podia dar, oppõe
se outra de S. Ex. S6mente a publicação do contracto até 
hoje mantido eob custodia. em sigíllo. poderá servir para li
quidar o assumpto: não bastam declarações. Feito íssC' 
Sr. Presidente, se não me assistir razão, terei a coragem de 
reconbecel-o sem desdoiro. Mas, até este momento, não 
acceito o "menos verdadeiro", porque a Camara já. deverá 
ter visto a quem é que elle cabe. 
- Por' ultimo,. Sr. Presidente, lê-,!!' e na declaração do ·leadér 
paulista~que .. o Banco do Estado de São Paulo chegou a de-. 
ver ao Banco do Brasil cerca de 300.000:000$, pagou quasi 
tudo, póls apenas res'ta o saldo de 15 . 000 : 000$." Ab,i, Senhor. 
Presidente, não. sei se o· "menos verdadeiro" é o Sr. Cardoso
de Mello Netto ou o Deputado paulista Santos Filho, até ha 
bem pouco Secretario. da Fazenda de .São Paulo. E não sei, 
Sr. Presidente,- porque ainda ante-hontem · declarava ne~ta 
Casa este nobre Deputado: "o Banco do Estado teve um Cl'e
dito aberto, de ~O O • 000 : 000$ no Banco do Brasil, ao passo 
que hoje é seu Cr'edor." (~Diario do Poder Legislativo", de 
7 de junho de :1.935, pag. 1. 0:1.0). Um di%-se credor e outro 
devedor. Fico em embaracOs, ante a autoridade de a.mbos, 
para saber qual o "menos .verdadeiro". Aliás devo declarar a 
V. Ex. e· á Câmara que renunciarei o meu mandato se qual
quer dos ~enhores deputados apontar no meu discurso qual
quer referencia,. por mai~ discreta, ao Ban.co do Estado de 
S~o ,.Paulo. Tenho mes.mo a impre~são de que neste final da 

· declaracão do Sr. C~~doso de Mello Netto !iz o papel do re
trato do Marechal .Floriano no crime .da rua' Larga. Deve a 
Camara conhecer o caso. Alta noite occorreu, certo dia, um 
crime sensacional. na rua Larga. Crime que exigia photogra .. 
phias e clichés nos jornaes .. A hora tornava-os, porém. im;. 
possiveis. Não se apertou, porém, um intelligente secretario 
de um jornai. - estampou . ó retrato do Marechal Floriano 

C. D.· - VOLUME IV - f 985, 25 
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com a seg:1inte legenda: o marechal de. ferro que deu o non1e 
á rua onde se verificrou o crime. (Rúo.)"Eu,·Sr. Presidente, 
fui apenas o pretexto para essa .· public!lção do balanr;o do1 
Banco do Estado de São Paulo a que nunca me referi. 

Termino, aqui, Sr. Presidente. Não menti. Nunca menti, 
quer na minha vida particular, quer na minha vida 
publica. Preso em 1932 na Penitenciaria do meu Estado por.
desejar co(}perar com o movimento paulista, aqui estou, tres 
annos depois, eleito pela minha terra, porque não sei mentir. 
Ratifico quanto disse. Não alterei e nem soneguei cifras. 
Devolvo o "menos verdadeiro". (Palmas.) 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão 
antecedente. 

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

O Sr. Agenor Rabello (2° Secretario, servindo de h 
procede á leitura do seguinte 

Officios: 

2 

EXPEDIENTE 

Do Governo do Estado de São Paulo, de 29 do corrente, 
remettendo as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Senhor Secretario: 

Em resposta ao officio de 27 do corrente, com o qua~ 
V. Ex. transmitte copia do requerimento apresentado á Ca
mara pelo Sr. Deputado Ruy Santiago, solicitando informa
Ções para effeito de ·estabelecimento da lei de salarios mi
nimos, tenho a honra de enviar-lhe, inclusos, os dados que, 
sobre o assumpto, offerecem os Srs. Directores da Cadeia 
Publica da Capital, Presídio Político da Capital e Colonia 
Correcil:~nal da Tiha Anchieta. . 

Sirvo-me do ensejo para affirmar a V . Ex. os meus 
protestos de elevada considerac;ão • 

,Para: 

.ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA. 

CADEIA PUBLICA DE SÃO PAULp 

Gasto médio diario para cada detento 

Alimentação .. ........ . ........... ~ . ; . .. .. . . • .. .. $951 
Pha~acia ......................... ~ .. . . . .. ".. .. $063 
'FuncciOnarws ....... ·.. . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. $439 
Moveis é utellSilios ...... : •..... ... ; • . . .. • .. . .. .. $063 
Material permanente e imprevistos . . . . . . . . . . . • . . $005 
Lavanderia . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . $025 
Expediente • . .. • .. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . .. . .. . . . $Ó1 o 

· · Total médio diario ...... ... .. .. 1$556 
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Quantidade : Cada detento consome a média diaria de 
1 kilo e 16 grammas. 

Qualídade e preço: Os generos de consumo e seus pre
ços médios na. Capital, são os seguintes: 

Carne fresca, kilo •............••.....•........•. 
Xarque, kilo ..................•..........•..•.... 
Pão, kilo ..•............•........... ·. · · .. · .. · 
Assucar, ki!o .........................•......•..•. 
Leite, litro ................................... . 
Farinha de mandioca, kilo .................... .. 
Batata, kilo •........•......................•.•. 
Arroz, kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•.........•. 
Lenha., metro cubico ............................ . 
saz .. __ kilo : . ............................ ' ....... . 
FeiJao, kllo .................................. . . . 
Macarrão, kilo .................................. . 
Massa de tomate, kilo .....••..•..........•.... 
Azeite, litro .................................... . 
Banha, kilo ...............................•...... 
Toucinho, kilo .................................. . 
Café moído, kilo .............................. . 
Vinagre, litro ................................. . 
Phosphoros, caixa ............................... . 
Bacalhau, kilo ................................ . 

$949 
Ul800 
$7137 

f$020 
$695 
$3'l0 
$490 
$915 

H8350 
$160 
~520 

i$012 
3$700 
7$250 
2$000 
i$795 
i$650 
$425 
$200 

2$700 

Vestimenta: O custo annual médio e seus artigos, são 
os seguintes: 

3 blusas de zuarte a 6$900 ................... .. 
4 camisas de zuarte a. 3$400 .................. . 
4 calças de zuarte a 5$800 •..•................. 
2 cobertores a H$437 ...................... .. 
i colher de estanho .......................... . 
1 prato de folha .............................. . 
i caneca de alumínio .....................•.... 
2 colchões a 10$000 ........................... . 
2 travesseiros a 1.$700 ........................ . 
i par de calçado .............................. . 

Total ......................... . 

PRESIDIO POLITIOO DA CAPITAL 

Gasto médio diario para cada detento 

Alimentação completa e já preparada, fornecida 
pela firma Vicente de Noce, constando de 
café com pão pela manhã, almoço, jantar e 
chá. á noite para cada. detento ............. .. 

18$700 
13$600 
23$20íl 
22$874 . 

$400 
1$200 
f$250 

20$000 
3$400 

f5S4.50 

120$074. 

2$200 

. Quantidade de alimentação: Cada detento consome uma 
média diaria de 1. kilo e 16 grammas. 

Generos alimentícios : Os generos de consumo e seus 
preços médios na Capital, são os seguintes: 

Carne fresca, kilo ..........•................... 
Xa.rque, kilo .................................. . 
Pão, kilo ................................•..... 
Assucar, kilo ......................•..•..•...... 

$949 
i$800 
$767 

i$020 
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·Leite; litro · .• · ••... · .. ~ .-.. , ......•. · •.•.••.....•... 
Farinha de mandioca, kilo .................... . 
Batata, · kilo ....... · ....... ; .... · .. ; ................ · 
Arroz, kilo ..... ; .. ·· .. : ~ . ' ...... : . .. -~ ...... · ... . 
Lenha, metro cubico .......................... . 
Sal, kilo ..........•.................•.......... 
Feijão, kilo ....................•.....•.•...•.... 
-Macarrão, kilo ...•....•......•....•..•.......... 
Massa de tomate, kilo .......................•. 
Azeite, litro ................................... . 
Banha, kilo .....•.....•...•....•.•.•.•••....•.. 
Toucinho, kilo ................................. · 
Café moi do, kilo ..........•...............•.... 

·Vinagre, litro ............ ~ .................... . 
· Phosphoros, caixa ............................. . 
Bacalhau, kilo ................................ . 

$69!í 
.$350 
$490 
$9Hi 

:14$350 
. $160 
·$520 
1$012 
3$700 
7$250 

. . 2$000 
1$79r> 
1$650 
$425 
$200 

2$700 

Vestimenta: O custo annual médio da vestimenta parn 
cada detido indigente é o seguinte: 

3 blusas de zuarte. a. 6$900 ................... . 
4 camisas de zuarte a 3$400 .................. . 
4 calças de zuarte a 5$800 • . ............... . ... 
:l par de calçados a 15$450 .........•.......... 

Total ........................... . 

:18$.700 
13$600 
23S2M 
15$450 

70$950 

São Paulo, 23 de Abril de 1935. - O director, Eu:tvckio 
Guimarãe-s. 

COLONIA CORRECCIONAL DA ILHA AJ."CHUITA 

.Exmo. Sr. Dr. Arthur Leite de Barros, DD, Secreta
rio de Estado dos Negocias da Segurança Publica -:- São 
Paulo - N. 5/307 . 

. Tenho a hom·a de passar ás mãos de V. Ex. o proto
collado n. 7 .098, letra I-39, da. i!!;. seccão, 2a.. Directoria 
dessa Secretaria, com· a seguinte informação: 

Ração média diaria de cada. individuo 

. Díscri!ninacão 

Arroz, kilo ......... . 
Assucar, kilo ....... . 
Azeite, litro ........ . 
Bacalhau, kilo ...... . 

·Batatas, kilo ........ . 
Café, kilo ........... . 
Carne yerde, ·kilo .. .. 
Carne secca, kilo .••• 
Chá-matte, kilo ..... . 
Farinha de mandioca, 

.. ~ilo : .....••....•. 
FelJaO, k1lo ......... .. 
Macarrão, kilo ...... . 

·Bananas DU lararijas,. 
·· ·unidades ......... . 

Quantidade 

Café Almoço Jantar Chá 

0.115 O.H5 
0.045 

0.015 

0.01 
O.f50 
0.090 0.090 

0.250 0.250 
0.150 o. !50 

0.050 0.050 
0.110 O.HO 

0.050 

2 

0.045 

0.010 ·. 

Total 

0.230 
0.090 
0.0:1 
0.:150 
0.180 
0.0:1.5 
0.500 
0.300 

0.:1.00 
0.~20 
O.ü50 

2 
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Discriminação 

Pão, .kilo · ....... . ... .. 
Queijo, kilo ....... .. 
Sal fino, kilo ....... . 
Vinagre, litro ....... . 
Verduras e che'iros, 
· kilo ...•.....•.... 

Banha, kilo ....... . .. 
Custo médio. diario : 

- ·389-

Quantidade 

Café Almoç() Jantar 

O.iOú 

'0.020 
0."006 
0.020 
0.01 

:Chá 

0.100 

Total 

0.200 
,0.006 
0.040 
0.01 

0.060 
O.MO 

Observações: Ca-:.-ne verde fornecida duas vezes por se
mana. 

Carne secca fornecida quatro vezes por semana. 
Bacalhau idem, uma, idem, idem. 

Custo annual àa vestimenta (completa) de cada indi-
viduo: 174$052. · 
4 paletots a 6$900 ............... : .. .. .' ... ~ .... .. 
4 calcas a 5$800 ..... ..... . ............ ... .... . 
4 cuecas a 2$700 •..... ... ... •.. ..... . .•... . ... 
4 camisas a 3$600 . . .. ......................... . 
2 fronhas a 1$360 . ..... .. . . . •..........•.....• 
2 lencóes a 5$800 ..... . . ... . ... ... . ........... . 
2 colchas a 8$500 ........ . .................... . 
1 cobertor a H$850 .... ..................... .. 
3 pares de botinas a 18$294. . .............. . 

27$600 
23$200 
f0$200 
H$40C 

2S720 
11$600 
178000 
fi$850 
545882 

A parte referente á alimentação apresenta uma média 
de custo diat'io um pouco elevada por estarmos actualmen
te com um numero reduzido de pi"esidiarios. 

Respeitosas saudações. 
Tiha Anchieta, 24 de Abr il de 1935. Colonia C. da Ilha 

Anchieta. - Newton Santos, Director . 
. - A quem fez a requisição . 

Do Syndicato Nacional ao . Centro dos Capitães da Ma
rinha Mercante, de 7 do corrente, solicitando a approvação 
do projecto do Sr. Ricardino Prado, sobre a encampacão do 
Lloyd· Brasileiro. . . · 

- A' Commissão de Marinha Mercante. · 

Do Centro Academico . ""Ome de . Abril", de S. Paulo, de 
1 do corrente, communicando a eleição de sua directoria. · 

- Inteirada. · · · 

- Inteirada. 

De Montevíd~o - 6 de · Junho Presidente Gamara 
Deputados ."--" ·n.io: 

LlegUen a Vuestra Exeia. y · por su intermedio a. essa 
honorable Camara de Deputados· mi efusivo ·agradeciníierito 
que late una :vez mas ·el sfnceró afeto de ese pueblo herma
no. - G. Terra; pr~sidt .. ·de. la ·~epublica Oriep.tal dei · Uru:. 
$'Uay. · · · ·· · ·· ·· 
, .. ·-:- 'rnteira~a. .· . . · ·. ·: . . : · 
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De Fortaleza - 7 Junho - Presidente Camara Depu
lados- Rio: 

Levo conhecimento V. Ex. que por mqtivo relevant(1 
continuo impossibilitado fr-equentar Csmara sendo !orçado 
permanecer Estado e solicito fórma regimentf; justificação 
faltas: Sds. - Olavo Oliveira 

- Inteirada. 

Urbano ·- 7 de Junho - Presidente Camara Depu
tados- Rio : 

Por motivo moaestia desde hontem não tenho podido 
comparecer. Affectuosas saudações. - Deputado Arlindo 
I~oni. 

- Inie1rada. 

Urbano - Presidente Camara Deputados : 
Nossos enthustasticos applausos agradecimentos apre· 

sentação estupendo substitutivo. Brasil um dia agradecerta 
patriotico serviço V. Ex. presta neste instante. Paraben:. . 
Capitão Peres. 

- Inteirada. 

3 

É lido e vae a imprimir o seguinte 

PR.OJECTO DE R.ESOLUç.~o 

(Ju-stiça 52, de :1935 - 1a legis-latura) 

(ia legislatura) 

PR.OJECTO DE R.ESOLUÇÃO 

N. 2- 1935 

Dispõe sobre a approvação do Codi.go Brasileiro de Ar 

(Justiça 52, de 1935 - :1a legislatura) 

Em mensagem de 28 de Março do anno em curso, o 
Sr. Presidente da Republiea, :por intermadio do Ministerio 
·das Relações Exteriores, submetteu á consideração da Ca
mara dos Deputados o projeeto em apreço, Codigo Brasileiro 
do Ar, elaborado pela Secção Brasileira do "Comité Juridi
que Internotional de l'Aviation". 

A referida Seccão calcou o seu notavel . · trailalho · no 
ante-projecto da sub-Commissão Legislativa, creada por de
creto n. 1.9.459, de 6 de Dez.embro de 1930, ·composta · dos 
Srs. Deodato Maia, Trajano do Paco e Rodrigo Octavio .Fi
lho, a qual reuniu, coordenou e systema.tizou abundante ma- . 
teria, então esparsa na legislação nacic.nal e convenções bi
lateraes que assignamos. eom diversos paizeS'. · · . 

Como bem accentua o illustre Dr~ Moitinho Dória; Pre
sidente da Secção Brasileira do Comité Juridique Interna.: 
tional de l' Aviation, ria erudita exposição de motivos que 
prende o Projecto, "é na legislação ae1 ea onde mais sobre;.. 
sae a questão do primado do direito mtemaeional sobre o 
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·estatal, posta em foco por Hans Keisan na sua recente obra 
sobre a "Theoria Geral do Estado", porque, os interesses da 
circulação de aeronaves são de · tal mJdo identicos e inter
dependentes entre as n~ões, que desde o inicio têm provocado 
a formação de convenções entre ellas, com o :fim de adapta
rem leis de caracter geral, que se,inm igualmente, obser
vadas em tOda a parte. 

Além disso, as leis internas nã·J podem deixar de se 
adaptar ás regras mundiaes que vão sendo fixadas, em bem 
da harmonia e do aperfeiooamento das legislações no as
sumpto". 

Dest' arte, attenta a summa relsvilneia da materia, que 
requer aprofundado e cuidadoso e:x~e, a Commissão de 
Constituição e Justioa é, de parecer que na elaboração do 
Codigo Brasileiro do Ar seja appltcadv o processo estabele
cido no artigo 48, da Constituicão e propOe á deliberação da 
Camar-a o seguinte projecto de resolucão: 

Ar~. i.o Será submettido em glob•.1 á approvacão da Ca
mara dos Deputados, o projeclo do Codigo Brasileiro do Ar; 

Art. 2.o O re1erido projecto serfl. previamente revisto 
pelo Senado Federal e, a seguir, por uma Commissão espe
cial da Camara dos Deputados, compo~La de cinco membros. 

Sala da Commissão de Constituieão e Justiça, 20 de 
Maio de i935. - Waldemar Ferreira, Presidente. - Asca
nio Tubino, Relator. - Levi Carneiro. com o voto apresen
tado. - Carlos Gomes de Oliveira, de s.ccordo com o addita
mento do voto Levi Carneiro. - Arthur Santos, de accordo 
com as suggastões que apresentei. - Deodoro Mendo~a. 
- Domingos Vieira, de accordo com o voto do Dr·. Levi 
Carneiro. 

VOTO DO SR. LEVI CARNEIRO 
· ·· - ·: 

i. Nosso illustre collega, Sr. Ascani0 Tubino, em parecer 
sobre ·o projecto do "Codigo do A:r", propoz que, nos termos 
do art .. 48 da Constituicão Federal, o mesmo projecto seja 
votado em globo pela. Camara. · Para esse eífeito, apresentou 
projecto de resolução -em que se consigna essa proposição, 
determinando--se, ainda - como exige o artigo citado da 
Constituição, em taes casos - a préyia revisão d<l projecto 
pelo Senado e por uma Commissão especial da. Camara. 

2. Outro dignissimo membro desta Commissão, Sr. .M
thur Santos, examinando os dispositivos regimentaes. expen
àeu, no voto escripto que aprzsentou, algumas ponderacõe.s 
do maior interesse, de que resultam duvidas serias sobre a 
resolução a adoptar, isto é, sobre a propria applicação do 
invocad() art. 48 da nossa lei fundamental. 

Realmente - .aooentuou .o nobre d.épu.tado pelo Paraná 
--se o Senado tem sua competencia para·revêr os Codigos e 
as Consolidações de leis"~ubordinada, nos "termos do art. 91 
n. Vll da Constituição, á condição de serem · os projectos 
respectivos approvados em globo pela Garoara, é obvio que 
se presuppõe o pronunciamento prévio da Camata n~e. sen
tido~ mas, a votação em globo· só tem lugar em virtude· de re
querimento no prol)i'id aeto ·da votacão. · Inquire, portanto, 
O· íllustra·-collega se dahi não 'resulta ·certa antin<lmia entre -os dispositivos-da ConstituiÇão·e ·os do·Regimento da Camará . 
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'·-,;. Além disso, '0. eximio jurista Sr •. -.:Artbur'". Santos c a8Si
,gnala- que, :Pelo artigo :151 -do R~g~mento.- a. :votaclio .dos: Co.
-digos pela. Camara, depois da revJsao.-do· Senado;. se !ará par
~-celladamente, admittindo-se ,emendas .e- pr:evendo-se·. a go&
_sibilidade de nova· consulta· .ao. Senado sobre as emendas 
_a.,ccai-ta1i.' ,O: nobre deputado paranaen.se recorda. a 'OPinião 
abalisada do Sr. Otto Prazeres, pela qJ.ut.l: se negara á Camara 
a raeulda;de de emendar os l)tOJ~ctos de_ C~igos depois de 

· revistos pelo senado e •pela Commissão · esJ)eel~l; tendo ·apenas 
, o'· direito -de ' approval-'05 · oü · 'rejeitàl-os, totalmente; ccnsi
-der&:que es\ia -iriterpretacib';será; talvez; a ~ue metb·or :.se 

concilia com 05 textos constitucionaes, mas "'attenta-, · qu1çâ, 
c.o:1tra.. p;rerogath:a. da -Camara, e íére .disposicões-. do seu 

. regimento· interno".· . . _· . . ,, .· ·., r . • . : ' . 

. : F1caram, .assim,_· formu)adas ctuàs ·,duvidas. ·de :grande 
{alcanc_e ·sobre o p~oéess~ legislativo, ·.sob.re a. applicaçíio do 
~art •. 48 da. Co~t~~ui_çãô _,., e não podem,os dei~ar. de resol-
. vel-as desde já. . : · . 

3. Antes de pro-Qunciar~me sobre as questões aventadas, 
·em 'si nie$mas, considerarei o proprio art.. 48 da Constitui
~ ·cão Federal; ·procurando fixar-lhe o alcance, pois a elle se hão 
. .de subordin.ar os dispositivos regimentaes e a nossa conducla. 

··Peço, a-ssiU'J, vania para recordar · que a Constituinte d'e 
.934. .percebeu claramente a ·necee.sidad~' de melhorai" as eon
. dições da . elaboracão legislativa. Essa n~cessidade,; -~ntida 
. aqui; ainda mais, talvez, Q_ue em 1-a.ntos outros.·paizes, refe:.. 
ria.~se. não só á presteze. :d,o- process~ como t.ambem á sua. 

nôa. orieritacão technica. ·:A leyislação. brasileira tornara~se 
:tacunosa.·. deficiente; e 'def~ituosa. ];)esde muito, um dos 
·nossos maiores juriooons'ultos .· formuláxa a. -critica .. crudeJis
·sima, e por certo mal fütlda:da: o legislador brasileiro não 
·sabe grammatica, nem Direito~ A obra· revolucionaria- peese 
terreno resentiu-se, como era inevitavel, das circumstan
ciaa de ordem pl)litiQa; mas, apesar de incompleta, apresenta 
resultados apre-ciaveis~ Niio nie ·eonsideró suspeito para assi
gnalar que apropria Com~issão Legislativa, tão. injustamente 

· desapreciada, conseguiu realizar· mais do ·que era de· .éspera.r, 
nas condicõ!la ··do momento. ~te pr-oprio COdigo do Ar, que 
aqui temos, resulta dó esforco esclarecido .e dedicado· de uma 
·de· suas ·sub:..comr.l;l_is!)?es, presidida_ pe~o !losso ·_ prove'?to :,col-
1ega, Sr. D~od~to Ma~t\ •. 6 de que flzeram part!!~.~eomo relator 
o S;r. · Trajano Medeiros do Paç0 -;.:.._ eertamente; a"·mais alta. 
eompeteucia, entre il6s, na esp·ecíalidade de_ .que se trata -
e, amda o Sr. ·carlos ·da· Silva Costa (substituído, na: p'hase 
final.- velo -.Sr. Rodrigo Octavio Filho) • · · 
-< . Com o mesmo pensamento, que ·OMentára a ereação· da 
_Commis~ã.o Legisl~tiva,- pretendi que, ma. Constituiçãô nllVa. 
se permittisse a. elabctação. dos Codigús. p01' obra· de Goon
missões· technic:as,_orientadas pelo voto da ·catnara dos--Depu
tados. Isto é- a,Camara dos Deputados. !iuria-:llréviamente 
o~ p~inciJ)~Os fundam.en~es. a obse~ar,. e o Codigo,.seria t:>l!l
borado. por: um:a· Commissão especial do. technicos, :deset!:~ol-

. vendo esses zne'Bí:nos prm~ipíos. . . • : . ~ .. . .. . . . . . . ·' 
:· ·- · A .Par : disso; ,a adopção' . do ·unícàmeraliSmo abreviaria 
·os 'tramites parlamentai'35: · ·. · ' ·· . . .. · .. · 
:_.- ·pa .· Con8~itukão. vistm.te póde ·di~~-:-Se. que .. consqrou. 
_em .re~~~.y ·a~ oompeteneia exclusiva :da CaJl).~- .dos D.eputat.los 
p~, a- obra' legfsla'tiva ., o:.senado Fede~al apenn· .. oollabora .. 
'p()m,a..camara·_nô ~e:tci~io. do P:.oder, Le~làt,ivo .(art; 22) ::e 
'l?ã() c~llabóta~: tQn4~~~~inente • .Jjem: er,n, toiJos. -os: casos,--Em 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:32+ Pág ina 13 de 136 

'cmuitos-óasos -· etn todos os em ~e não collabora'.-;; eabe;.;;lbe 
.·a!)enas :propov á Cainara projeetos de. 'lei .(art • . 94).. · : 
' ·· · · -Esse'· foi~ aliás, com pequenas val'iantes, um: traoo co~
-stantemente ·mantido na organisacão do . Poder Legislatiyo, 
catravés doe varias projectos de Constituição - no ante-pro
·jecto da Oommissão do ttamaraty, cQmó no projecto da Com-
·missão- de •26 na As.sembléa Naciooa.l. · · · · 
'· ·.' . Qu~nto~ porém, . á el~~orácão :de. Godigos ~ _é, ~~eili, 
"á consolidacãó ·de dls:tlOsitlVOS legaes - ·a ConstitUloão nílo 
tez mais que estabelecer a norma do alludido art. · 48, assim 

.redigido: · . 
· · · .. Podem s~r appróvados em 'globo os, project~s de Co digo 

e de ConsoUdacão de dispositivos· lega:es, depois de reví~b1s 
;pelo Senado:F.ederal· é por uma Commissão espeeiai da Ca
··mara. dos Dep-utados, quando· esta: assim resolver po:r dois 
;terços dos· membros presentes". 
r · ·. Assim, a votacão ein globo dos pi'ojeefos de Codigo tettl 
lugar mediante duas condições : · 

: · .. a) ·resolucãó·. de dois )ercos dos· _deputados pre!')Emtês.; .. 
, b} ·revisão pelo Senado e .Por uma Comm'issão. especial :4a c~~ara ~ · · · · · · · · · · 
~ . Essas duas ~~ndições da votacãt> em . globo - por isso 
mesmo que o são - devem precedel-a. · 

Para. que: a Camara adopte esse .pro~so especial de 
. el~boracão legislativa. ·ha de ter ·deante de si um projecto 
-- · tJ{ferec~do ·pelo G!>verno, como no caso. actual, ou por 
. ~lg'!,IID: deputado.·-:--. . e reconhecer que elle merece eonside
.ra<l.o ... por tal .. :t'orll;1a. 
- . : O ·rito espeeial :desse ar_tigo não prevalecerá em todos 
os casos; a .. Camara só o· adopt3!"á. por um qtwrum elevado, 

. guando préviamente reconheça que o pr_ojecto .em apreço, em 

. su~' estructura . geral, mereça appr.ovaaã.O •. Esta . oircumst~
~ia."JJal'ece tleéiSiva.. A·votaç.ão em globo .. rios termos do art. 

--IS;visa; preei$am~te. salvaguardar a Ullidâde~ a_ systematica, 
?~·. ·. ~~~etura do . :projecto: portanto; por .. tal' form~. s~ pro~ 
n~eiá ·qualldo~ :estas mereçam· salvaguarda. O obJechvo. do 
·exime preliii]iÍlar 'do projeeto pela 'nossa ·commissão, é. a 
~ifica~ão , desse :facto; a recommendacão da appliear-se a 
norma· do· art. :.18 presuppõe a.· ·aceeítação preliminar, _e 
·~lobal, ·do ·projeoto. · . . · · · .· · · · 
: · . ~. ~ Ant~ -~- ilroj~oto de Cod.igo, . ou . de · Cons~H.dà~ll~~ a'e 
~isposi.tiyos, legaes,. terá a .Camsra de c escolher a maroha 
,Que eUe seguirá:· o l)roce~o ~ommum, _definido--no a:tigo 
:i 50. do ;Regimento aGtua~ que .não. é .aliás, o, mesmo ,dos de
.lllais projectos de lei; , -OU·, o processo -especial do a.rL. ~ 48 dn 
,c~nstituioíio Feder41,:-a, que corzespon.de- o -ail ·151 t!o R.e
.gunento, ~ adoPQão -de um. :.ou de outro, não. r.e:s;ultará -,de 
·simpJes ·»ref~r~ncia -oooasional. ·mas, insis~imo.s,. da acGeita,
t;~o ou ~ã~, do. projeçto, em bioeo •. resaivadas as, modifica
co!'ls, mais ou menos numerosas, QUe tenham de sonrer · os 
"Seus 'dispooil.ivos. : ~ ·. · · .. ··. · · · - : · · · ' · · · · 
. ; ... : .5~ . ~tou. pois.- ~ ,in~i~Q aé~o~~-. e~m .~ nolrr~; :~~r~ .. 
,sen~nte. do. P~ran~. ao· conside~r: (me. a:· resoludo.-~li :vota,
,ção, -~ín globo.· do- ,pr.ojeet9;. lltLde,,sel·: t.omada ·inicialmenl~. , E' 
~~ · que . r:esult.a do·' pr,oprio .11rt .. 48 ~da. Constituição, J'.ed.tlral·.:.;;.. 
e se o Regimento da Ca~OI~f$• só. a~tL~se.a adopoão,'de..~a 
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· forma de votação quando. á .mesma. votação se tivease de 
proceder, .. seria ev ident.emente i~sistente tal dispositivo. 
. . . . Nã~ m,e. pareee, . eomtudo, que haja tal . cont.r&dioão. Não 
é absoluta: ::t regra de que a votação em globo ha de ser de
cidida -no .momento · da propria votação; . casos ha em que o 
proprio Regimento determina . a votaç~o :em globo (art.igos 
228 e 23i.) Por· outro lado, ·o .árt; i5i a.), regulando. a dis
cussão ~ votação dos· projectos de Codigo e de Const,'idação 
de leis, e>st&belece nos termos seguint.es e. primejra norma 
a observar: 

"Á. Camara. logo que receha qualQuer dos p1·oject.os. 
desde . que re_solva approval-os em globo, enviai-os-á ao Se-
nado para que este o r,eveJa." · . . . . 

Parece bem claro QUe a resolução sobre a vot.acão e~ 
globo será adaptada desde logo; preeede a remeSS& do P~ 
jeeto ao Senado. por isso mesmo que somente della l'eSUlta 
a adopção do proceê!o especial admittido :>f'lo art.. 4.8 da 
CónstitU:;.ção. · · · · 

. 6. Afigura-SE'-dlle, porém, procedente a segun_do ponde
ração contida no voto do illustre Sr. Arthur Santo!!: o Regi
mento da C3!Dara eoUide com a Constituição. Quando (artigo 
J51, b) tuque i) faculta á Camara emendar o projecto, vin
·.do . do Senado, e rejeitar . as emendas deste. devolvendo-o ao 
Senado, neste ultimo ~. · 

Não porq'Qil considere que o projecto nãa pOS$a ser 
emendado pela Camara. A propria Assembléa, 4ue votott a . 
Coil.Stituicão, praticou largamente a votação "çm globo" -
que não impedia a apresentação de emendl!s, e a/..9 a votação 
destacada das que à Assembléa designasse. Não se 'deve en
tender fie- outró tnodo a .. vot.aeão em glllbo~ • . que essa. mes~ 
ma·:Assembléa permittiu no art. -l8 da Constituição • 

. Não, tambem, porque áeeeite· a · opinião . ilo illustre 
Sr. Otto Prazeres; invocada pelo nosso provecto eollega~ e 
pela qual a Camara não poderá. rejeitar es emenda.3 of!ere
cidas _pelo ·Senado, roas, . apenas; approvar, ou rejeitar, . ta:
tahnent~; ·o projecto ·emendado. O proprio Sr. Arthur .Santoa 
sent;u, desde logo;•_que esta irit.erpretação nttentaria c·ant.ra 
prerogativas. da C amara. Realmente, · se · prevalecei:ise tal en
tendimento, . a Camara perderia. a pi'ep·o~deranéia, · Cll,le· lhe 
cabe; na obra. legislativa - teria de acc~ita~. ou .. re.,leitar. 
sem alteração, o projecto emendado pelo Senado, tanto im
porta dizer, o substitutivo · Que o Senado offeracr.ss·e. ·Retar~ 
dar;..se;.ia, de tal sorte~ em muitos casoss a · el$.:raçã,J dos 

· Codi_gos - que ·a Constituinte . procurou : -faciUtnr. Ainda 
·mais;. · a revisão pela Commissão :eS!)ecial da Camara, que a 
Constituição: põe· -em seguida : á revisão pel'o Senado, perde
ria todo ~ o interesse e efficiencia.. Finalmente; a "vo~ação em 
globo" seria coisa bem diversa do que foi na propria ·AS, 
sembléa ConStituinte, porquanto. ·excluiria· a a})rflrjação, pelo 
·plenario, de qualquer emenda separadamente. :. · ·· 

. ·· N~m unia,' n~iÍl outra, ·das .razões, ·. qu~ :acabo, .de desta.. 
car; levaram-me a acceitar , a pQndnracão do no!lS.>. t:.inirien-
tê. c.ouega;. sobre: : a·· inconstitueionalid3de ·de dE!tiositivos do 
no~ ;Regfme:ilto . . ]( L'>Só levou ...me~ : · porém, a·.· c()nvieção de 
·iiue· as·-emandas ·.approvadas ·.pela Càmara; .no -·c;aso 'de-:que se 
trá ta, ··não: téJil. dê: ser,· 'S8mpr~. aprecíaf.iaa pelo -senado. tomo 
di'spõe:'()::nO'sso- Regimento -no· art .. ·f51·, i ; · •; ... -:;_· · · .:- ,- - '· 
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.·. 7 . O dispositivo ~:egimental, que aeabo d~ . citar. define 
a . ult.ima phase da. vo~çio do· :~>ro.ieeto de CodiiO e d& con .. 
soli.daçâo .de-leis. Silencia, . portaeto, o Regimento sobre o 
prooedimento . ulterior; · enviam-"se as emendas ao Senado 
para. que sobre l'llils se pronuncie - e del)ois '! 'Parece que se 
ha de seguir o art. 44 da Constituição Federal. volvendo, 
portanto, o prQJecto á Camara <ioa De11utados se o Senado 
nãc acceitar as . emendas que esta adoptou. 

De tal sorté, os Codig()S seguiriam o rito mais demo
rado, máis soleone • .mais complicado, da elaboração- legiala
tiva. em idas .e vindas. pf\las duas camaras. Paor que: isso -
o Senado passaria. a collabOrar coro a . Camara nà el.aboraçfio 
de leis · Que se: não incluem na enumeração do art. 9i n. I da 
.CoJlBtif.Uição. . . · · . . 

. E' certo que .nem todos os Godigos, ou óonsolidações 
de leis; pelo simples facto de o serem, escapam aos tra!Ilites 
normaes através do Senado e da Camara. Alguns ha que, 
pela. sua materia., terão- · dtr atravessai-os. Assim, o Codigo 
Eleitoral (art. 91, n. I. b;} 

· Mss. exoluidos esses casos. 11arece irreeusavel que se 
não pode C()nfundir a interveneão do Senado quando "colla
bora" (Sl't. 9f n. I), e quando "revê,. (art. 91 n.· VII). A a.p.. 
;Jlioaçáo do art. 48 da Constituição - simples modalidade 
prõoeeruai, destinada a faeilitar a votação de Codigos e a 
assegurar-1he.5 a estructura· - não restringe a ('Om'{)etenc in 
da Camara dos Deputados; nas materias em qu~ esta, por 
si só. sem coU:Lhoração do Senado. elabora as leis. a :'euuiUl 
do Senado não dá a e13te . preponderancia e não pas;;a de uma 
contribui~ã.a de caracter tecbnico . 

. Seria longo, e talvez desnecessario, recordar o.; episo
dios das discussões da Constituinte para mostrar que as at
atribuições de QUe ficou investido o Senado Fo~>1eral t~m 
orjgeDs bem diversas : umas couberam-lhe como repre~n
timte doa Estados federadO! em si mesmO$, ou co:no aegun
da Camara legislativa - e ·sãó aS do art. 9t n. I ; .·· outras, 
co~no orgão de · superviSão, de controle supremo dos pode:.. 
res ptlblicos - e são as do art.· 9i ns. n, · m e IV; ainda 
outra!!, finalmente como orgáo techDico - e são a.a do· ar-
tigo 91 ns. :V ·a VII. . · 

Sobrecarregaram-no, assim, de attribuiçõe.s · profunda
mente heterogeneas, que, no projec.t.o da. Commissão qos ~6. 
em·que tive a honra de :eoUahorar. est.a.vám nitidamente des
tacadas e distrib~das: as primeiras, á Camara dos Estados; 
as .segundas, ao .Poder Judieiario ; a.s terceiras, ao Conselho 
Nacional. · · .. · · · . · 
. · Como quer que seja, porém, não . é possível, agora, eon

Jundir a funccão legislativa do Stnado, com a sua funccão 
technica. Quando o .Senado revê um projecto de Codigo, 
-qua a· Camara lhe, enVie ...... não· se: trahndo de . mat.eria in
cluída na especifieacão do n. I do art. 91 .,..:._ está exercendo 
uma attribuição teehnica; funeciona ccmo SupremG Cúnse
lbo technico (tal como no. easo"M · arl 91' n. V), não t:stã., 
propriamente, éollaborando· na funeção · legislativa, não . está 
verdadei1-amepte · ~egisla.ndo. Por. isso m~mo, não pode: ei~i-
cer a . pr~rogatiya,~ que · o art.: : 44 § i o lhe ~Qnfêl'e, .n.ll.S· caso3 
de. collaboraçâo. legislativa.: de· rejei~ar · eniendàs· ·~a . Cnmàra 
dQs Deputados. ,· . ·. ... .. . . . . . . · · · · •. 

Esta conclusão, a' que me leva ·o . proprio ,teno MnSti:
tuetonal, no art. 91, e o espirito dominante cna crer.eão' ao 
Senado· - poderá Sêr,. talv~ iiripugn;ada. :(anteoipo-!M:. em 
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-dizel-o, sem ·querer:.amesqtiinhar· :_à oonf;estação que .Sê ve
·nhà· a, oppOrl , invoeando...se a -redaeoão do art.· 44-: :pcir<~;ne 
:ahi se alltide~- reiteradamente; ~a .. O'I'{Iáo revisor", dando-se 
<sempre a este a ·raouldade.·de ·oecidir sobre>as em~ndas da 
·outra Clamara: ·· · · ·· ·.: .. 
· : · A. eixpressã'o foi,' p~rém, ·improp~iamâ1Le .usada·:~ ·por~ 
que do ciuê sé trata rio a:rt:· 44 é dos casos: ém 'quo o Senailc 
"tenha de collaborar" '·com. a 'Camara conforme o téor desse 
mesmo ·ar.t. 44. N06 casos de' càlUxbol·ação ~ Que sã(f os do 
-art.· 9f :n. I _;; não ha, p~opríamente· revisão.~ que ha nG 
·c:aso do art.."-9! ·n~ VII. A ex-Pressão ~ oi'flão ·reuiior - de~ 
·veria ser' r'eservada pera estes ultimos ca$oo;· ió.adVertida~ 
:mente appHeàda ·em i-elacão a 'todos os· casos ·de coilabo-raçtlo 
das duas Camara.a, não 'POde levar a considerar· de :col!ábo;. 
ração ·os ·casos em que o · Senado faz apenas <t 7evisáo .. dos 
projectos·~· ::' · · · .. : · ·- · : .. -

• • ' • • • • ' ' i" ' ~ ' ' • • I 

. . s.' Parece.,.m·e~ portanto, que~: :reviéto ·o -Dro,í.ect.ó de co:. 
digo ou de Con.Solídacão pelo Senado.~ e. aind~ pAla ·commis
_são especial_da.Camara- proceder-se-A a votaÇão éni globo 
.i>ela ·camarâ., . resah-ada a possibllida.de de d~staqÚe de ~~mep
J!cié; of!erecidas. opportunamen't.e~ ~ no seio. da·_~m~ra _íer
,minar.á. em regra,· a votaoã.o. do Codigo :OU da Consolidacão·-. 
voltárido aa emendas ao Senado somente litt.ando se trate ~e 
;Í!J,ateria. comprehendida I,l.O . art. 9~ _n. I,. jia Constitujção.. -... 

Solvendo, por esse mOdo, e pelos Jundamento3· · que 
acabo d~ €iXIJôr succintai:nente, a· questão SU1~italia, ··não· · me 
-esqueço de que éllà ·envolve mataria em :que as uossas rooo-
1 uçõcs se devem ajustar com as ·do · Sen·ado Federal; ·evitan
"do · a possibilidade do dissidió, 'f de luta·' ·entre :.:os do1s 
-orgã'os"." ~e, ·juStificadàmenLe,· ainda h~ 1JOU<1o ·prenunciava 
:nobre Senador pela Bahia.· · ·: ·. · · · · · 
_ . D~sse ' mesmo . ·r~~êio partiÍhei; . no seio . .'da ; propria · As
serilbléa ·Constituinte. quarido .se: creava. o . actúal Seu3do. No 
:emtànto, cci,nfio . bastante no saber, no c.riterio~ ·no es~irito 
.publicO de. t'antos e tão' eminentes' homens Que, o- voto po
~pular retiniu naquella , egregià .. corporacão. para e~perar, 
como espero. que a.iustemos as nossas · attríbuiçõ~. conci
_ijando.,.as no .serviço do Paiz. . . , · 
". No projecto de' regimento. interno do Senad" encontl'o 

·sobl'e à materia. apenas um di<;po$itivo dtdeôr seguinte: .. 
; · .... Art., 73 A'a ' A revisão de Pódigos .e:,de Con.SoÜdacão .de 
leis,· com o relatorio é respectivo parecer, .;;erá feita no praw 
que o _Sena-do :estabelecer a. requerimento .. da. Commissão, 
lendo em vist.a •. em ~ada caso: á natlll'eza da .niateria. tom e~ 
tudo;• ·.· ··• ., · · · · .. I.·· ·· · · · 

- ' -
.. Esse preceito ·não eollide, ao qua'·aeredito, com a ·orien-

.tacão ~e tracei. · , • .- · 
. . 9·. EiÍl C:Onclusãó ._ acceit<i pj_)_ró)ec(o .de resqlucão of,

'f~i'ecid(r pelo .. Sr. Ascan:iq Tubino; :{por jsso Il1esmn · uue 
6Qilsidex:o aceeitavelem globo, o projeeto .de Códig~. do ""r); 
,a~~eseeptarido ... poré#l,_ .no art ..•. ~. depo~. -~~ pal~Vl'!is. """:'" 
"'1>êlQ. :Senado,,F.êderal e" -:-' estas .. out'ras ::~~·'"a .. seg1ur"; P. 
·tormülarei. '!Se' a Commissão aceeitar · a intei'preta~ão . · q1Je 
adopto, proposição tenãente a emendar nesse· sentido : o ar-
"tigo ·15 1 .do' Regimentd· · . · · · . .. · ... ·, '' · ·; · ·:· . 

;>. ·s~Ia ~s~:ae8; . ~··de. Junbo':de·i9as~ ·~tevi~6z.:mei;.(;.; 
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·SUGGESTÕEs 'no : sa~ AAT.HUR · SANT<is· 

.• J sr:-P~e~iden~~ da co~mis~ão de · Con~tituicão e Jus~ioa.; 
Estudando a máteria. trazida .. a esta Commissão pelo pa

Tecer do· nosso presado ·e i!lustre collega, Sr. Aseani<l ·Tu;. 
·hino;: com referencia ao Coôigo de · Ar; eu desejava flcar es:.. 
clarecido sobre o seg-.:tinte: 

Qual o. processo Iegaf a ser seguido para a votacão .de 
um Codigo? 

o assumpto é ·interessante e nã~ me parece isento de 
duvida. · 

. o art. 48 da ConsÚtui~ão dá Republica ·prescreve.: 

.. Podem ser approvados em globo o$ projectOs de 
· Codigc e ·de Consolidacão de dispositivos legaes, depois 

.de revistos peto Senado Federal· e por uma commissão 
· especial da Camara. dos Deput.a.dos, quando esta assím 
. resolver por dois tercos dos yotos presentes". · 

Quer isso dizer que os projectos de· eodigos e de conso
lidação de dis-positivos legaes, ·depois de revistos pelo Se
nado Federal e por uma commissão especial, poderão ser 
approvados em gl-obo·, desde que essa resolução seja · tomada 
pala Camara, po~ dois terços de votos dos membros pre-
sentes. · · ' · 

A audíencia do Senado é, pois, · anterior á approvacão 
global dós Codigos, resolvida essa approvação global por dois 
terços· dos Deputíldos presentes á sessão. 

· Tal interpretação estaria. de aecordo com o dispositivo 
regimental, eis que a votação só· se fará em globo mediante
requerimento feito. no proprio acto da votaçãp, por qualquez 
Deputado; com a approvaoão da Carnara. · 

·A votação em globo n&o se resolve com antecedencia. 
mesmo porque, · além da razão regimental, essa resolução, se 
tosse tomada no fim de uma legislatura, importaria na· im:.. 
.ppsição.por parte de uma camara á outra, de um modo devo-
tação resolvido á sua. revelia. . . . . 

. Mas, por outro lado; o a1't .• fli, n. VII, da mesma Consti
tuiçã-o dá competencia._ ao Senado F~deral para "-.rever os 
projectos de Codigo e de. Consolidação de leis que devam ser 
app-rovàdos- ·em . globo pela Cama r a. dos .Deputádos" •. 

Se o Senado FedeL"al, 'no& termos d-o arL 91 n. VII, acima 
·citado tem â sua compétencia, para· rever os Codígos e a! 
Consolidações, . subordinada; t · condic.ão de serem os respe
ctivos pr()jectos approvados em: globl) pela ·Cari:lara dos De.pu
tados, obVio que presuJ)J)õe ' do· orgão iniciador um pronun-
ciamimt.O · prévio nesse sentido'.··, · · 

Não ha. portanto, uma certa antinomia. entre os :doís 
incisos constitucionaes e , principalmente- entre esse art. 9i, 
n. · VII, e as disposições regimentaes que prescrevem que .a 
maneira de votar é escolhida .· no proprio acto em que se 
vae realizar a votação? 

O que le..-;~u. muito -sabiamente, o legi~;lador constituinte 
a permittir a appto.vação em globo de projectos de Codigos, 
:~epois de ·revistos pelo .Senado. foi .o intuito ·de resalvar o 
· systema· .que deve presi.di:r ·:a . elaboração de leis dessa;rcle-
yancia. .. . . . - · · · . . . .. 
· ~ã,o é só • . · .. . ~ ;... ·: :·. 
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Concedendo que a· Camara deva, preliminarmente, nntes 
de remetter os projectos de Codigos ao Senado se :;-renun
ciar, em definitivo, sobre a intenção em que se acha de ap
proval-os em globú, depois de revistos, ainda assim não é 
menor a minha duvida, maximé quando leio o art. 151: letra 
b usque (i) do Regimento da Camara dos Deputados, permit~ 
tindo á Garoara emendar· o projecto, approvando ou rejei
tando essas emendas, incluindo-as, .no primeiro easo, no corpo 
do projecto e devolvendo-as ao Se.nado para novo pronun-
ciamento. · 

Ez-vi do disposto no art. 151, do Regimento, a -votacão 
dos Godigos que a Camara, previamente; havia resolvido ap
provar em globo, antes de remettel-o ao Senado, se fará, 
finda. a revisão, parcelladamente, aberto novo debate, com 
opportunidade de apresentaÇão e consequente faculdade de 
acceitação de novas emendas, fixada a bypothese de outra 
remessa ao orgão revisor para que sobre ellas se pronuncie-. 

o Sr. Otto Prazeres com a sua. alta autol'idade nessas 
questões de praxes prooessuaes no parlamento brasileiro, em 
interessante artigo publicado no "Jornal do Brasil" de 9 da 
maio corrente, sobre o titulo .. 0 Senado e os Codigos". e ao 
qual me reporto, conclue por negar" á. Camara a faculdade de 
emendar os pt'ojectos de Codigos depois de revistos pelo Se
nado e pela Commissão Especial, ficando, apenas, com o di
reito de approval-os ou rejeital-os, totalmente. 

E assim resume o. seu pensamento: 

.. Não se pede ao Senado uma revisão para depois 
se modificar todo o trabalho. A Caman que rejeite,_ 
se a sua orienta.Qão for diversa, mas· não pode esfran-
galhar a obra feita". · 

. Será, talvez, a interpretação que melhor se concilia com 
os textos constitucionaes, mas atlenta, quicá contra prero
gativa da Camara e fere os dispositivos de seu Regimento 
Interno. 

Nãp preciso proclamat" a importancia d() assumpto que 
dP.ve ser esclarecido, maximé por se ligar á sorte da elabo
racão dos Codigos de Direito Substantivo, materia relevante 
para a vida politica. da nacionali~ade. 

Pelo exposto - se a Commissão de Constituição e Jus
tiça - em sua. sabedoria. julgar procedeneia nesta indicacão 
penso que seria. o caso de conCIIuir por um projecto de le1 
complementar ou uma resolução fixando a bOa exegese do 
texto constitucional, dirimindo uma controversia. que poderá 
embaraçar a marcha dos. projectos dessa categoria e crear um 
oonflicto de competencia entre a Caniara. dos Deputados e o 
Senado Federal. · · 

Sala da. Commissão, 30 de Maio de 1935. ··- Arllw:r 
Santos. 

MENSAGEM 

Senhores membros do Congresso Nacional. 

· · De accordo com o preceito C(,lnstitueional, submetto á 
vossa consideração, no ineluso ·autographo, acompanhado de 
uma exposição de motivos do Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores, o -projecto de Codigo Brasileiro do Ar, ela-
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borado pela Secção Brasileira do Comité Jur!dique Interna
tional de l'Aviation. 

Rio de Janeiro, 28 de março de 1935. 

GETULlO VARGAS 

P/688. (00) - Em 26 de Marco de 1935. 
A Sua Excellencia. o Senhor Doutor Getulio Dornelles 

Vargas, Presidente da Republica. 
A Secção Brasileira do "Comité Juridique International 

de l'Aviation", em reuniões consecutivas reali'Zadas no Mi
nisterio das Relações Exteriores, estudou o ante-projecto de 
Codigo do Ar elaborado por uma. das Commissões Legislati
vas, creadas pelo decreto n. i 9. 459, de 6 de dezembro de 
:1930, e concluiu, por seu turno, o projecto que tenho a 
bonra de pôr eiL presença de Vossa. Excellencia. 

2. Nesse trabalho, fot dada ao Codigo Brasileiro do At" 
uma ordem systematicamente differente da do ante-projecto, 
augmentandowo e modificando-o em varias pontos. 

3. A Secção Brasileira do "Comité Juridique Interna
tional de l'Aviation" é composta de juristas brasileiros, ma
gistrados, professores de direito, diplomatas e advogados, 
conforme Vossa Excellencia verá dos nomes que assignam o 
projecto ora submettido á sua elevada consideração; ella tem 
vor objectivo, segundo o regulamento do citado Comité In
~ernational, o estudo de doutrina e cooperação na elabora
ção das leis de Direito Aereo. 

4.. O projecto junto foi estudado, como já disse acima, 
no Ministerio das Relações Exteriores, em sessões conse
cutivas pelo espaço de mais de anno e meio. 
. 5. Trata-se de trabalho sobre materia cuja importancia 
.na actualidade, é das que mais preoccupam a.s nações de 
todos os continentes, pelo alcance illi!I!.itado que tem na!: 
rela.c·ões internas e externas de cada uma .dellas. 

6. Penso ser de indiscutível necessidade submetter esse 
trabalho ao Poder Legislativo afim de ser incorporado á lew 
gislacão nacional, com as emendas e alterações que forem 
julgadas convenientes, aperfeiçoando-se, assim, as leis es
parsas já existentes e dotando-se o Paiz de uma lei orga
nica, indispensavel, em tão momentoso assumpto, não só
mente ao interesse nacional, mas tambem internaaional e 
mundial. 

Aproveito o ensejo })ara reiterar a Vossa Excellencia os 
protestos do meu mais profundo respeito. - José Carlos 
àe Macedo Soares. · · 

PROJE:CTO DE CODIGO DO AR ~ORADO PELA "SECÇÃO BR.\SrLEII\A" 
.. DO "COMITE' . .TUR!D!QUE INTERNA.TIONAL DE L'AYIAT'ION", 

FUNCCION.L"'DO IiO MINIST!ml() DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Exposição de ·motivos 

I 

As leis. têm dois effeitos hem patentes. um·,, relativo á. 
.época de .sua promulgação e duração, só regulam. o futuro 
~m tempo limitado ou illimitado àté a sua· revogação, com 
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accão retroactiva excepcionalmente: e estão, pol" conseguinte; 
<;ubordinadas ás necessidades da época em que .sã!l promul~ 
gadas; outro, relativo a_o logar ond,e a~t~a, aos paiz~s onde 
são decretadas, com accao ·extraterritOrial por ex~;tQtLO. 

Resultam de costumes ou de princípios doutrinarias nd
mittidos· como regras geraes, que devem ser seguidas, que 
~stabelecem a norma de conducta particular ou geral. 
criando institutos· de direito positivo. · · · · 

Para' bem fixar-se o conceito· de uin instituto .iuridico e 
poder sobre elle legislar, convem .apraoial-o, portanto, den~ 
t•·o dos dois limites do tempo· e do e.spaço, em que se fórma 
e evolue o direit-o de modo a conhecer a sua naf.ureza e s. 
sua utilidade social, sendo que esta é a raz~o da propria 
ex:istencia, segundo a. corrente moderna que collo~& o inte
resse collectivo acima do individual. 

Sem preocl}upação tbeorica de· justificai-o · rar.ional ou 
historicamente com as- escolas philosophicas, o que se impõe 
é estudar a sua origem e e!ficiencia, par;~. melhor comprehen
del-o. Só assim póde..:se ter probabilidade .de deduzir os prin
cípios acertados e conseguir na pratica o rE'.sultado :nais e!ti
eaz, transformando-os· em leis profícuas. 

·O direito aereo é uma criação deste · seculo, p6de-se di
zer dos nossos dias e por esse motivo representa. todo o 
adiantamento attingido peia cultura juridica da épor.a; esten
dendo as obrigações e direitos, além do solo e do mar, at~ 
o espaço occupado pelo ar, introduz na legislação dos povos. 
como a ttavegação aerea introduziu no esforco industrial, o 
maximo progresso. Com os principias e doutrinas conhecidos 
em outros ramos do díreito, so têm criado novos principias 
e doutrinas para applicação em outro campo de actividade, 
que, como tal, só agora se descobriu e se explon. 

· E' verãade que Blunt.:lehli, o antigo pro!es~ôr da Uni
versidada de Heildelberg, no seu .. Direito Internacional Codi7 
ficado .. , cuja :Primeira edição foi de 1868, no art. 632, bis, 
propoz esse texto: - .. Tanto que o exercito occopante possa 
exercer um poder effectivo ao alcancE~ de canhão sobre o 
espaço do ar, crue se estenda acima dó territorio occupado; 
ficará autorizado a prohibir as relações . por balões. O es· 
paço do ar ~ilua.do além. deste limite nãG está sujeito aos 
regulamentos e penalidades prescriptas pelo inimigo . ., 

E na gue1·ra .de. 1870, entro a. FI"anca.. e a Allemanha,_ os 
balões ·desempenharam importante papel. attribuinr!o-!':~-lbes 
a razão • de ter Gambeta conseguido tomar medidas . vantajo
sas á defe~a e dt> surgir, entre outros, o incidente diploma
tico de 'F. G. Wortb, -subdito inglez, que em 27 de Outubro 
de 1870. deixou Paris em balão e !oi feitl> prisioneiro na 
Allemanha. 

Comtudo; ainda em :f910 o · jurista brasileiro, professor 
Clovis Bevilacqua., em sua. obra de "Direito Pub1Ico Inter
Dacional", dizia que o direito. aereo apenas comecava a esbo
car-s~. e que os soccorros ás aeronaves, a garantia da sua 
proprleda~e em casoa .de desastre, as questões referentes aos 
actos realiZados nos ares, que interessem ao direito civil ou 
ao criminal, deviam regular-se pelos princípios snalogos es
tabeleciiios para as embarcações. 
· · Naquelle :momento já. o professor brasileiro, (o.o:m- a sua 

.sabedorta ·clarividente, .manifestava.;.se. pela soberania do Es-'
tado · sub:-jacente- em relação ao ·espaço ae~eo res{)cétivo, 
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pr~eipiÓ ·que· .séria: mais tarde: adopte!io: .peJo .. Congresso. : ~~~ 
tel'Il3cional realizado" em Parisy• ·em : t9f 9; · eontra a . mnn1ao 

· valiosa. de ·muitos, proclamando a ·liberdade. dos -ares, como 
a dos mnrAs, com a. limitaçã'a apenas neeesserie para a con-
servao~· e. defeea · dos Estados. · · 
.. Vinte- e quatro annos · depois, as convenções in~rt:acio
naes e ss leis ·internas ·.ae multiplicaram, formando do direito 
Rereo um organismo autonomo e complexo, bem definido-, 
aceentuando a direccão no sentido da unificação do direito. 
para a qual certamente contribuirá com grandE" . efficaeia.~ 

Se de comeÇQ as suas af!inidades com o dirP.ilo publiea, 
pela questão de soberania e muitas outras e ·com o dire!to. 
privado pelos varios aspectos de interesses pessoaca ·e pa
trimoniaes que despertava; revelavam a eomplexi':fade do geu 
objecto logo . em .seguida o direito internacional publico e
privado introduziam~se como factores prepo!iiierantes .de 
nova disciplina juridica eín !armação, tornando-a: omnimodD,. 
e faz~rido:-a reeeber a co-participa~;ão de todos os inflUxos~ 

. O direito at>reo e o direito sociat serão ~ duas preo~
cupações scienti!icas mais trabalhosas da. primeira metade .do 
seculo, um eómo a ultima d!lata<;ão do dominio' material (lo 
globo, .O outro como ex:pansao dígni!icante do . sentimento 
altruístico da humanidade nas relac,;ões de interesse economicO. 
ou patri:CloniaL · · · · · 

' Depojs' de' estabelecida a. época de seu appartlcJmento~ 
conv·em fixar a posição do novo direito no qua,dro dR acti~ 
vidade gl!rai, e ver onde ~e desenvolvem. as relacõP.s _P confli-
cto!l de interesses que. vêm regular. . . . . . . . 

.. Fílo~nusi .Guelíi, .mQsttando na ~ua "EncyclOP")dia _Jurí
dica". a evo!u(ão . do direita no. espaço, localiza-o .~o ~er
rltor1o .. do Estado - ~que ~ a parte da superfic~~, terrestre 
sobre a qual o Estado exerce soberama,... e O$ hmites do · 
territorio sfi.o; os do espaço o;nde a• lei:encontL'a sua.-et:lioaeia". 
_ · O mar é -um ·prolongament{) do territorio ·e () ·:~paço li"!' 
mita· abi. tambem a. ·efficaeia àas leis do. Estado .• , . . • 
.. : Agora •. no ar, que .enche:o espa~.-sobre a,terrn.e o.mai".,. 
e.st.abeJece-se um : novo ·meio. de contado. entre .os ~ovos,. l!e 
l!alaçôeS :e conflicto dt> lnter.esses, .pelas ae,ronave1u~ pelo , t,e.. 
legrapho: sem fio, : aquellas .sustentando-se· · na . .btmosll~era 
ga.zo.:;a, movendp.-se a.entro delJa, e este formando •ondas ;~:üt 
transmissão, da · i.ntelligencia e .da: .vontade, :de• <deliber~o. : ~ 
realização de ·1tctos e factos juridicoa.. : ,, . .. ·;.;, .. :·:-; 

· . O espaço-· fechava o territorio, mas, o direito. ·in~na~ 
cional :rottlPe"~X. a ·barreira ·e fe:c eom •que- ()S. t.e_'!Titorios .·se-. 
penetrem· mutua.ment~ como Observa Hans .. Kelsen;. o. direitq. 
aei-eo, coope~o no. ·mesmo sentido,: cruebl"ou .,tanJbetrLo u.,. 
mit:e ·do .espaco, reunindo · as nacões .mater.ialmente,por um 
meio de· approximát;ão' e contaeto independente e. !nevita\'eh 
. · Assini.: o ,tjireito · aereo· nasceu· das novas· relaci'tés- de· in.;: 
teresses que a navegação aerea e. a telegrapbia sem ::rio ~ria-.. 
ram·no espaço, sobre ~<teuitocio e sobre•o.:rn.3r.:' · .: · ~ 

·• .· O• dominio do:· :ar • ineorpora .. se acFd&!· !territm•i!) o:a.-sua 
tótalidadi:" ou em partt?-~·segundo • as' duas opiniões:que"oomJa,;. 
gram ou negam a soberania; e o professor Kelsen dá'bóje-;·ali 
terrítorio· rião mais' ditas. tlimensõel!l loilgitudinaes ·e !atitucti
naes, por~m. ·: tambem · de · •altura· ·e' profundidatlfJ; c fomundtt 
um• ·co.r:po·: conioo, :cujo· :vllrtice se'rá. o ptmto' •centro! ·da' ·:trem~ 
systema que n§o ~ altel'a' com' as id'éas;· :éitadaii petô' 'Prores• 
sor )Paul ·Faucbille,' dtis que ''tr~çant' duas,:zaria.e;. 'horlzon~s 
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na · e.tmosphera,:: íu:na,:approximada; :.do:,·. territoriOi s.uj~if.a :4 
scberania do: :estado : subjacente,.· e outra ~ inteiramen~e . livre; 
sendo essas 20!183. o! limite ::do' espaço· .i,eerif.Brial e aereo . e: .() 
campo de ·aetuaçw· do:· novo : insti~uto: jucidieo· • . . . :!':• ··"· -~ 

Sob esse aspecto, pois, de. :sua :actuaaíio. -no· espa~ · o ·-di
reito. ael!ec 'lfu'n· agitar .. ainda. mais · :0 ·delicado aasumpto da 
soberama- dus Estados;· que. sobre o territorio .:e sobre o mar 
já: ·era tão.:iaquiet.o~ , · · · , 

_ : · :~·iá-_'r.e~!)lrlda, .P~r _e~~Jlto'.'i:~4?. D;e'i,los~ p~!e 'm~;or;~· :diis 
naçõ~s, que.· existe a ~o1i~r,am~ dos · Es~a~os sobre o espaço 
e~r.respondén'ú) aó ' seu· ferritorio s(!m limita,eão; assim,. ba 
um· q~ril'inió a_eréo -~xe~~~l) _pelo: Es_'eaào s.ubjacé~te~ . ·. · 

. ,De,ve~se' ·qi~t' ,Por emquanto; po~;oque, se · (fepo_is . de'J919~ 
a~ eonyeilções e legislações têm ~onsagractQ . : e:sa_e · principio, 
ecmojn~stron ·o mmistr.O _italiano Amedeo Gianini, .. no :so 
Congresso _Internacio~al de. ~aia. é~ ·t930; e ·jústific()U ·:ar;.. 
gameilte. o·_pl'rifessor A~ _Ambrosini no 20 tomo, de 1933; ·cta: 
"Re'\•üe Gênérale .de Droit · Aerien .... entretanto, o m··. E'.· Ba-
1ôgl1,:n_o :ii. '{ 'do :masmó lomo: da®éll~.- "'_Re\rue ", ob~erva qtie 
recentemE!nte nos· Estados .. Unidos . rt!eomeÇ?...:se_ a defender a 
libe'rdade do ar, e aUtide .e:o 'novo ."'Codigo. . :-1\~ronau:tico r,~i~ 
forme", apeHejçoa.do pela .. American. . Bar · 'Associatfon • e 
ainda o Sr. Patricolo Mejo em i934, no n. 2 da "Revue• 

. E, não são sem prooedencia as razlles expostas pelos 
&atagdnistà's''do domínio · estatal solire ·o ar, o ·noteyel Fau
ehille á frente; autor · do "Tratado de· Dira1to !nf..e~naeional 
Publico•", :-escrip-to · ~m 'desenvolvimento 'do · -eonhecido .. Ma
nual" de Bonfils, razões que a proptia França e ·a An~ma
nbs:- applandiram no sentido da !'estrieçãó 'dO' domínio aereo 
e em !ave~ ~a completa ·tibel'dade de navegação; quando se 
manifestaram:· na · conferencia internaeional de 1.908 em 
Paris. " , · · :. 
- · Começa.- :o· sabio fundador da .. &ev.ne Généra1e de· DreH_ 

International ·Pubiic'" ··por eontestat<·' que· seja de; di~ito ro
mano o principio <i e c~u est ·.tdlum ~]lu e•t 1Uif1&e toelum. 
e ::sim,- de Aeeursio,' jU?iseonsulto italiano, do · seeuto : XIIL 
da eSCOla: dos Gloi!sadoras, que apesar de -autor do broeAI'OO• 
DãO .r.eeonheeia· ·a propr.Jed2de-do· ·ooo; :do : est>aoo üUm'itado> 
e ··appl~Va 0- ~direito :· apenas-ao : soJo· que :se :·prolonga -no 
s;ent-idO:•·d~- . ·DJ~m"a;· com a sii;riiltcaeão- adoptada·-·nos · cns;.; 
tumes:·da: :França . (art.; · J87; Cout.U.me · de · PariS). como· pro
priedàde sobre o solo para. :as : j)lanta.ções ·.e ' -edificios qut> · o 
dono···quizesile: fazer. · E .a ,prová~- está, · diz· o ' esclarecido autor, 
em ~e ·o, -art. ·· 552,- do -Codigo France%, .. foi·1ii1Cluióo· oo ca
pitulo · do · ... Direito de · aeeessãO·· ·de immov.eis-. e<-accsssão· ·só 
se: dá cpUa as .coisas ·-tangiveis e . :palpaveis . 41Je: se. ineor,l)o.; 
ram ao. solo;.·: A . .diseussão s·ob7e -$' origem do a:;ioJDa -póde.;se 
c0l1stderta'' · en~a com' o estudo com~eto .'do· Prof~ . G.- ·de 
Lapradellé •na·· .. Revne · Qénérale : de ·•Droit; ··Aéríen"; · tom. t, 
p ~ . 294,: .:!93:2·. ·'. ,;,:· :.: ·_ . ., ; . . . . · . .. -:·: ;.·:;-. : . . : ··_ ..... , ... 

Deve-se·: .cansjderar,_ a .atmosphere -como·.- complomeiltst 
do ,.salo, -e-:nã.O:·!imaginar. que. () .propriet&rio. :ou: soberano te
nba· ,pro~edade 00 csoberania .• em-:todo -~. espaço aer.eo -até 
o .. ~iafinítC~· :; ·, ..,:;,/: ·: '"-': :'•. · . . · ·. ,_. · ;·:·'· ' :':·'..:• ::· •·1 ,,;_.. , . (. : ·~:, · ::o 
·: :·.; . Não áe .,.deve; · considerar·. a · propriedade· ·OU fJOber~ni:t ·'ft_&-, 

·oBO r:Da; -medida;_. em: que- :O -espaçQ;Seja efteetiym~enf.e ·:O OOJll-. 
plemento :do:;solo;. : ia~ ·é, ;sua depende'f!,eia, faee. ·de ;alguma. 
aorte·~ ~®PO: ®Pl·, ~e!! e, rlb-e $~ja·_.ligado; de .modo: indi!sol~
vel,::e.·a··carilada-.de _ar. . que:·anres~ . esse, earaet.et- é , .unica~ 

--

;: <I • : -·~· ; 
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tnént~ aquella até onde s apropriação material seja possi
vat:, o qu& á- hora actual não vae além de 330 metros. BP
proximada.mente, porque as mais altas conatrucoões nesse 
momento, como a Torre Eiffel em Paris, não vão além de 
300 metros. Em um livro publicado em 1908, tinha Fau
chille proposto o limite de ! . 500 metros como limite da in
terdiccão para circulação de aerostatos, mas, em obr~ :poste
rior, adição de 1925, declara abandonado aquelle limite por 
varies motivos. O illt!stre escriptor veio a :f'allecer em 1926. 
.. . Observou aind8. que 'nem todos os Estados têm canhôas 
do· mesmo alcance, para tomar-se com limite de jurisdicção 
oó espaço a. distancia. do resoectivo tiro. Essa obt:~erve..ção 
leva· a concluir que não é possivel tornai' esse melo como de
_ternúó.ante de soberania, segundo fez Bluntschli, em 18'68 • 
.. · Não se pode ser dono, ter sobe:i.'ania, sem· o pOc!er de 
occupar. e a atmosphera em sua extensi::o é rebelde a ·qual
quer oceupacão material; está na definição das Inslitutas de 
Justiniano (L, III, .t. i, § i 0 ) : "Natureli jure communia. 
sunt omnium haec: aer, aqua prorluens ~t mare". 

Em 1908, o governo francez com o mesmo pensamento 
afrirroava nas J)toposicões que apresentou á conferencia in· 
ternacional realizada em Paris, que ·a circulação aerea sO 
podia •ser limitada sob dois fundamentos, e offereeía ee:!la 
formula: .. A circulação aerea é livre. Os Estados subja.
Céntes não lhe podem oppar senão os rest.rfcr;.ões indisven
se.veis á sua propria seguranç& :3 a das pessoas ·e bens de 
·seus babiíantes". A Al1emanha· seguia a or]entacão f:rancaza 
e apenas a Inglaterra julgava desnecessaria a proclamaoão 
da. liberdade da· reoente navegação. 

A liberdade de na.Yegacãc aerea ])t'oclamada. em f908, 
entretanto, depois da guerra européa 'foi abandonada, em 
19~9, pelo. principio. da soberania dcs .E2tsdos 81lbjaeentes 
sobre o espaço aereo respectivo, porém, conciiiando-ae a 
Uberdade do t!ldlcó inofrensivo pelo sr • 

.. 
. ::o Direi to -lnternaeiooal Publico e Privado, · e agor!l a 

Diréito Aereo, respeitara as suseeptibilidad&s .da soberania 
-do& Estados e resolvem os· problemas qUe possam :ser- por eUa 
próvocadt>s, dando· norrne.s · àc. vrocedimento, 'lUa resgoard~ 
as jurisdicções e acautelem todas as ·antonomias • Todas as 
legislações seguiMo o: art. 1~ da Convenção. de: Psris (t919) 
conservam esse' espirito e a brasileira não se afa!'ltott dclle• 

Não se póde' ãivídil" o direito sereo, S$Illd€l se trate 
de navegação civil ou· militar, elle existe ondEi' quer que imr
jam relàcões · jtrtidieas;:. :álanifegf.aoões. da · vontàde~ :. cMando 
$isac()es e limito· ri$ultantes âe aeronaves~ ~ Não .. he ' Pbt' 
ora· um ·direito mi!ilàr ~ l!téreo:''o direitO é ainda um Sé. ~ele~ 
ético, relacionado· com· ós dive.rsos· ramos 'da: s'oienoie ~ juri~ 
dica· ·e com outras -séH!ttCias. .. · : · · · · - · · · · · · · ' · · · · 

E' essa.. a B~ ·'posiÇ1to,' 'c'oino prÓductó da :cultura . h'u.:. . 
rnana :de nossa _époe~ .no quaàro . dlis relações em qu~ ~iltua. 
· .. . . o direit() e1n;!geyâí .~o.wciÔnà:..e·e. ~io~ sá-~~(.~i~miliístaQo! 
çia. do tempo, .da. ép~ •. Cio.~o tázrib'em. á. ,da.· ~Bço, da~. con
dições do terri.torio. ; clima.; ,e . rà.ça; .. más, o. .direito: 'e.ereo, não 
e,eeapando a .iJSSil ~ardjiJ~~~ .~n~ta.lltQ, ·es,t4-~de-;t.af m9àa 
depe,nd~nt~ d~ ~irei to.: inte~iana!,. que. ne~lfl ;a. cãda pas!Q 
se ~PEJ~a .a gu~s.~o;Ço .Priina.~O. da ,le{,.aatst?,t·~bre . -.a lei 
_intern&clO~I QU· desta .;a(l,br~- .~q~eJ.la:. . . 
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.. . ·E por elle '·descortina-se ·:mais uma. vez esse · horizonte 
seductor da paz universal, com·, a formscão da, !amiliR hu~ 
mana, em convívio o mais eompleto pelos .meiO!! .rapidos. 

·n . 

. . . ~··'na legislaÓão aere~ onde . mais sobresae a questâó' do 
primá.do .do .Direíto InternaciônaJ ··sobre .o ,~tatal. posta. em 
fóêo por .Hans Kelsen . na sua· recente obn silbre a "Theoria 
Geral 'do Estado", porque ·os 'intereSses· da .. eirculacio de aer~ 
'naves . são . de tal modo. identicós e interdependentes :entre ·Qs 
naeQes, . que · ãesde o inicio têm provocado a !ormacAo de 
convenções· entre ellas, Mm ó fim de ~doptarem leis de ce.
racte~ ·geral, qtie 'sejam igualmente observadas em toda: a 
:P.art:e . . . . . 
· · . '··Além disto, as leis · internas não podem deixar · de . se 
a(japtar ás reg:-as mundiaes que vão sendo 'fixadas, em ·bem 
da harmonia e do·. aperfeiçoamento . das. legislações no ·-~-
sumpto. · · · · .. = ·· :· . :.;. 

Antes da ·guerra de 1914, tinha a Frenca _tido a·JDicia
.tiva:·de . uma primeira con!ereneia internacional, que se rea
lizou em Paris em 1910, ·com representantes ~e 18 Estados, 
onde .se redigiu um· projecto de convenção com 55 artigos, 
tratando da . nacionalidade · e · matricula das aeron.aves, : · do 
certificado de. ·:navegahilidade. e de bàbilitação, da navege
~ão em territorio· est.r.angeiro, regras de pár.tida, aterri:;s•
gem ·e · ·viagem, alfan.degas, . trasportes: ·e aeronaves publicas; 
mas, não se tendo . ehegado a accôrdo sobre a circulacão em 
territorio estrangeiro, a .conferencia· ~não COi:J.Seguiu resul-
tado definitivo .em. nenhum dos seus pontos. : 
: . ·Em _ 1919~ . dei:iois da. suer~ cititevé a Fr.anca o· wt.O .de
sejado, celebriuido.,.se em 13 .de Outubro daquelle. anno. a .Pri
meira co!).vel)'Cao internacional, coin · adhe5ão de. gr'a.nde .. ~u.;. 
mero de Estados e .abstenção de.. algunS que r.ecentementê, 
depois das modifíeações fsitas pelos protocollos dê i de 
Maio de 1920, 25 de Outubro·ae !922, 30 de Junho. _de {923, 
~ 5 e· H de Ilezembro de : 1929, em . vigor desde · 17: · de Maio 
de .:f933,. adheriram:. tambem, constituíndo aquelle -Mto , .o 
fündamento do direito. aereo.:·actual .. (.~La - Converition .Int,e~. 
naüonale~ de i3 Octobre; ··19i9, Albert ·R()per, ed •. 1930; · ".!\~:
.vne Aéronautiql1e -Internationzle~, : ·n .. .8;::f933) .. · · .. : .... · ·. : · , ·~ 
' ·· : A Hespanba~ que não :adnerira : :á · conve~ão. ~e: :Jl.ar.is~ 
promoveu· ,uma segunda, celebrada. em ·Madrid, . com a · .data 
~e . i ~e NQ-ve~o de: 1.926, P?J:a. ~er: a_ppMca4a nos pajzes da 
~er1ça ~tma .. de hngua hespaJ$ol.a., ,, :, -, . .. . ... -. .... 1 .. , '· . 
~- ,cOs. Es.~~s Unidos .da :Am~r~~ .dQ,:~~r~ . na. .çó~#énc.~a 
de , ~va.n,a:; promoveram . a ass!gnatura. de . UIÍl& . t.ercel.l'a,· ..em 
20: -di . .F.e-v:ereii:,Q: d.e :i 9~, --na· quál.:âd,optam .éril, . srátide parte 
.os . pr~~ipios g~tae$:. da de P.:a:r~s, ,êoJI!o :tez: a, de.Júdi;ide . e 
aecresceJ?-tam ou~os de caracter_ ~e~~,ge:ra~ .. ~nJit~ando="'~ 
p.oréJ!l • . , ~~Pr9pr1amen~~ . conyeilS{a,p ... ,~obre, : av1a~o .. ,com-
mer 1âl. . ·. ... - · · :· · : · ., · · ' · ·'" · · · · · · · · · 
. , ... . ''km· seguida á · ·essas ~.tres, ha:·as 'cbi:rVenéões ·de Varso\i:í, 
de '·i2·:é1Éi'eutobro de::t929;ié âe R'oma em·.2lhie Maio de 1933. 
-', '· .(::eonv.enoão :.de' .t9i9;: 'ein Paru, 'Oivlde..;se . apenas ' é!D : 9 
·eapibilo5:; e·· '43': :artigo~' ·e . além )dà ' mãteriif 'do". proJeeto· de 
'HHo; ~na; · creou· Wriíf ·Commissãó·:·liiternaeional 'oe · ·Navega:;
i;ã(I:·Aêre'a;· GINA,"cujas· attribüi~es. merieioria detallladaméri
.fe, eonsti tu ida ~ 'e ·ln.antidâl peloS' , Estados • ijgnatarios;: ~que i ntio 
podem ter mais . de dois:•r.epreséntanf.esl' com um: ·só"vóto. 
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funeB1otia.ndo : na : capital: traileeza,;· :sob ·.a-· autoridade: da., se:.. 
oiedade das ·:Nações~ :- · · : · · · , , : -... · -· . :. 

•. O artigo : i 0 :da Convencli.o de ·Paris· raconbece a · sobera
nia 'dos 'Estados e •O à'rtigó 2° estabelece O· compromisso . 11~ 
cada um ·conceder ·em :tempo ·de·paz·-á.s aeronaves ·dos .outro&; 
eontractantes a liberdade de passagem inoffensiva pelo· seu 
territorio-; re~pei~adas todas as clausu!as dB Conve~ção.: · 
:: . · se· a Conveneão de Madrid :não ·é --sensivelmente· divert>& 
da de Paris, po'i'que apenas cria uma outra eommissiio ame;;. 
ricana, a 14Ciana ", .-.semelhante . á -tCina ~. - , . com. attribuicõe~ 
pouco differ.entes, e --a; de ,-Ha.vanà -de 1928 ·.lambem se~e ~ 
duas, • regu!ando·. a . navegação .aerea em . geral, . a de , Var~Qvia, 
oceupa-se especialmente . do ' transporte . de pas<tageir.os .e . me r-: 
.cadorias, e a .de .Rom;a . das .TeSponsabili.dade_s para co~. ter-
ceiros na superfície do. solo e da garantia· juàieiaJ · re$pect~va! 
· '·'São essas · ê!tico eonvencõêw. que -formam : os codigos' in
t~rnacionaes.- de direito: aàreo···para ·os EStados que ;as ass-i ... 
gnaram e ratificaram ·. · · . ·. .. · · .i .. : · 

Além dessas, 'ha varias eonve!lções bilateraes ·que · t.am~ 
bem· constituem· .leí,o":mas, ·sómente· :entre cs. dois. Estados si
gnatarios, e ha ·commissões:de. ea!'acter o!!icial. que agem. én
tre os diversos Estados·eontractantes; ha<aii1da·as frequentes 
conferencias. . e consressos jnt.ernac~onaes .. e. eor.poraeões não 
o!ficiaes: de· caraeter · pérman~nfe que _estudam e_ propõem .so.,. 
lucões para os . mulliplos ,problemas -de návegàcã'o aerea.·· é 
cujo trabalho não:se pOde .de.ixarde .. ter em conta ao Ieg;íslai' 
sob~e a materia .: ··,· . :..... . . . :. . . . .. : . . · 

· ·o ·comHé Iriternationál' Teeh:niciue d'Experts Juridiqués 
AeriellS--- ( Citeja) . a Fooer:atio~ .. Aéronautique . Int.ernational 
(Fai) ; .a.. Internalion~r Air Tramc :- Assooiation .. (Yata) ·,a in!" 
ternational .I:.aw . • .usaciation..' o .. Comité . Jüridique · Interná tio,. 
na I de l 'Aviatiop, á Americaíi -Biu:-. A.ssociat'fon, São assiduos · 
coltaboradores 'd() direito' aereo~ . ' . . . . . . . . . . . 
~- :. : · H a no· Brasil du~s organ~i:if;~s particularés, · acolbidás no 
Ministeri o das 'Relações· ; Exteriores -ta.mbem destin-adas; uma. 
a>assumptos· de direito' internacional e outra, aos de ·direit& 
áereo,- para estudos de 'doub:ina e de eoUabrira~;ão em proje~ 
ctos ·de leí, e são--a Sociedade ··de Direito Int.érnaoionar-- e a 
Seec;ãó-Brasileira· do ; Comité~ Juridique International ·de -I' A~· 
vintiori; de- Paris. . · · · ' · . . · ·-

. As · 'Con-veiicõe's internacionaes · e · os trabalhos dessas . .-ins.;. 
tituicões offieiae~:ou~ particulares, porém·; não bastam. Todos 
os paizes têm legislado abundanta:w.ente para seu 'use,-·mas, 
poucos t~m a . ·syslematizacão--em·· codigo. · . .devendo-ss;-.. ·'citar 
entre. os poucos qUe- o -têm, ,a :União Russia Sov;etiea,· publi~ 
c a do sm 27 : d_e,;Abfil . (i.~ : ~~32~ .. ·: . ' . , , , . ..... , . . .. . , , 

Ao . elabor~.r um proJecto. de co digO. :não. se. póde deixar de 
. s.ubordinal:.:o aos priricipios:já;cons~dos. em.todo. esse. trà~ 
9alho ·e.sc!arecjdo, ~~ · ~nt_~fl~<? , A.. dispo~iç,ão (i~s estudiosos, d~-: 
ven_do-.se .. comtu~o; ;f1}trar Q:. que , se. · eri.contJ;e por-Ventura .de 
defeituoso oli de .i.Inpr.àprio :a caoa paiz:·sepàradamente;· por
que.,. em fim . ~e .con~a,s, : nein· semi)re. o:, dêliber~do riàs.',coriven.:.' 
ções,. conferencias, : congr~~-S. ·e. co~it~, . :(te CJ1lal®,er.-. o-r~ge~, 
estar.á . de :accordo corp:_ as. ,p~culiarí9alie§ de ,eaqa n~ção,- ne~ 
i,sen~o de n:an~gencias ~c;cas~P.l1l\es da. poUtica ; interna~Qnal. 
~-· . · .Os cod•go.s-_ têm ,_ a .v~~eJil de ~9ordenar, os .pz:ii1~ipi~ 

'1\le :regulam . int!3r.ess~s .. p8SS9aes e.. Palr.imoniac.s ,'d~ :mesma .. 
natureza, esparsos em varias leis: se · para alsuW3;. :.~ eo~ 
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Hénrf, C!lpitant; rpo<ieni .te~:-:0'. dnconv.eniente:r ele.; .entr.av.aro 'G 
livre evolução do direito, de impedir o seu-: eperfei\loameuto 
eontfnuo9: pará· outros, ·contribuem·, .-como:· reconhece. o·· pro
prio -Professor ·da- Faculdade de Direiio• de Grenoble,. . par3 
tf:::ar; esclarecer e· simplifiea!J..o,,. pondo. mais · f:u:Umente: ao 
alcance ue:t.Odoe. : ···::,- · . : · . - .. . .. ,,. 

Reeommende.m os ·autores· que sejam · de redacclio sim~ 
p!es -e clara, sem · cara:cter toooreUco: .ou cndaotico, mas de 
!órm.a imperativa. · 

. O· Governo Brasileiro ·ap;asar de ·ter· comparecido áu eon" 
farencias interilaciona•es onde ·foram acceitas as eirieo con. 
ovéncõas que fazem lei entre os · Est·a.des • signatarios, àepois 
de ratificadas ·pelos poderes politicos competentes, ·só nti;.. 
fEcou af.é hoje a ~onvenção ·de Varsovie, por acto de iO de 
Março de 193:1, para unirtcaç~o de· regras de transportê ·da 
passa.seiros e. mercadoria, · dei:nndo de r,atificar as de+Itais, 
enti'e .as -~aas, estâ a de .Havana, a:gu<:.l, como dissemos; 
in titulando-se de aviacão commercial, na.. realidade abrange 
a. mataria geral da eonvenç&o:de Pari~:de . .f919 •. · 

Por essa convenção: americana, -de . :fevereiro de· ·1928,. já 
o· Bra!!il .incorporaria á !lUa .legislaoão- UiDa' lei· internacional 
de cm-eeter gere.t sobre o direito :a:ereo.! ... : -- .. 

E' -\•eréfade qiie ria · ~onveoção d·e · ãavsria eonbecida peJo 
tiomé ae· ~ilstamatitti - assignada 'e já ratffieada Péio .GO
verno do 'Brasil 'h a o titü1o · a.· énpitulos r · e ·n, que se· oc
cnpam· em l)arte do direito eommereial aereo. Essa conven
ção, porém, não foi assiS"naàa pel11 Republica àa Norte Ame:. riéa. . . . . . ,.' . . . . . . ' ··. ,· . . 

. H a ~uas convenções bil~~el'a·es, uma ·entre o Brasil e n 
Republica Argentina •. celébradli em :to de Outubro ·de 1933, e 
outra c'om·.a Republ!ca dó :l):rugtiay,'jde '20 de' Dezembro do 
mesmo ·arino, ambas, não !aram' ainda ratificadas. · · : 

. •' ' •, ··.· .· . 
. Tem havidú; porém; leiP~lacio:·naeional so~e ·a mésma 

materi& desde 192ã e é assim· que ,o decreto !6. 983, .de 2~ de 
Julho daquelle e.nno, Q Pri~íro dell~as, a.liás, como· appro
vação de Regulamento. no art. !, de~!ara. reproduzindo. a 
eonvencão .. de Paris, contirmad~.Pela õe· Havana. qu~ ·~ ."Os 
Estados 1Jnidos do Brasil têm:.campleta e exclu.siva . so})ers.. 
nia sobre o espaço aereo situado acima do e~u te~itorio ~ 
agua$ t,erritoriaes"; e no arUs~H~ ,QQe - ."co~pet~ á. União 
Federal •. exclusivamente, a jur,ls!licção. sQbre :o. espa!}o · aeroo 
p~ional." ,;o_ .• .. · : : .:· ·:-:. ,: .. > · .: , ~ -. ·. .. 
'· . Es2e- ·Regulamento, bem ·elabot~adG, · é seguido de longa 

Hsta· das ·-fontesc em que háuriu ·as·-suas dispos~> '·, ,., ~\.') 
Outros. de.cretos succederam· áqueUe · de: modo· a· ·existir 

tiin · irumeró de .. leis regÚiamentàres· bràsileira~; ao iado das 
Milv~nÇC>ea:.i1ltê~~bio~aés g~e :já' apparelba~·. d_'Pa~i cc'ni 
çe~rta_ .~e~~~ c a n.o . e~po· de sctlvidade dtf .tec~nte ·navega~ 
ÇfiO, ' a.· ·saber O decreto :19:153~· de a de Abnl de f930· sóbre 
aerodromos; ·o' nümeró · i9. 473;· de 'f <i de Dezembro do niesmo 
arina,- sobre: o~ conhecimentos de trB.nsporte. o tiumero f9.002, 
dê 22''Be'-'ébr1Fce f93f. sobre ó' Depàrtam€mtó 'dé 'AeronauUc!l 
Civ·il ; -ó' ··de tt umero 20. 91.4, dt!· ·a .. de'· Janeiro· de · :1932, solii'~ 
na..vegação, :·naciona-lidade, 'ínatri~ula, , :pessoal,· ·· habilita~ão, 
aeropostos e aeroíJromos e~ fiMlmente: ·o 6-a· numero 2~:.572. 
dé"l ~de Julho .:re ''19~!'4, sobre· :àérovorto:S aduaneiros ·e zonâ~ 
iritel'dictas; ... · ~: · · ··' · · ·. "' · :_:· ·· · · ' · .. •:. : • 
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: •: ,·; ' · :A : essê~' ·âàerétos ·l~trifem-Sé·) .P'Oi:'f.alili!S!:' cio . MfntSt-erl=:r de. 
-'Vtá'óãti régu!aridó' âinda · às· mesmas · matér18's .detalhádsmGnte. 

Elementos abundantes, portantO; -iílS\)irars:m-.: o -trabalho 
'dâ ·.stib-®'mmissiic legi!itauva, eriadá ' por- ·-decl'eto .· ~- i9. 459, 
-ae· ~ ·de·· Dezembrõ· 'ife 1ss-o, t.."S.balbo-' ~e1utdo ·ezrr '26-de ·Ju .. 
lho· d~ :l~3s;. qile i Se'"..oãrJ BresilelriHio Comité. 'J't'll'idique · In• 
lernatioD'ill de l'A~atfon, · canstltu1da· 'de magistrados, 'lli'O .. 
!.ass.or~a~ diplom'átae. e ad~ogados, funéCions~do • no Mle!ste·,;. 
rio- de.s RaZacões El:terio-.res, desde Junho de - ~933, ' tomou a 
:~1· :teyêr, .Para ·collàilorar tambem no Codl&O · defin:u~o. rea.;. 
.liian.dO. os;seus obl'ectivoa de estudo de douhi'ne. ·e legtslaçAo 
'õo · p·a:iz~ • · · · . . · . · · . · . 
~: .·· Reabrien'íe . . aqtuilla ' sub·comtn.iss!o composta· d'os. . prs~ 
.Deodato Maia, peputaào á Con~Htu,inte, TraJano dliPaço, di· 
plomata,· e Rod:-igo Oct.avfo Filho, que c·~ .sua aetly_fclade d~ 
,jur,ista . tem especialmente a~ompenha.do o. ·.deaenvol-v!men~o 
da telegJ:av.hie· sem no, l:loordenQu e ausmentou a materl& 
. .a.s:o:;w.;&,-~stemetizando--a no ante~proJecto .. qu~ e!ailoro~ com 
bsstnte zeio e1 esclarecida inte!!igeneis, . · · , . :· . 

. · · :Tocou á- ·Seecão Brasileira do "Comltó · Jur!dlqu&" : re
examinar o trabalho feito e reeonhecel•o de~;de logo digno- da 
jristos elot;ios, ea!M disseram os relatores dos ca9itwoa que 
!oram distríbatàos ent:-a os eomponen~es · d:t ."Seco!on · -pa_.-e 
·e!õtodo em separado~ .·:: ~ .: . · . · ·. , :: . " ;:.c 
·· · ' · A ordE!m. t ·ttlatería tratada pelo· Codigo ~reeeu- reol~ 
ma-r à~ J)!>iinelrà ·att9Ilc&o, . considsrentJo . q':.!e dells ·resul~~l'a 
·n 'metfi'or bo-mJji'eJiensão. ·do . texto, • peia unidade . e harmoe!à 
dss'·. idéas• dédtlzl!!'!S' ·em ·generalidade decreseénte,- do gat'à.l 
l)ara-§•Da~iop~tt· ~~ylt:;ndo a cen~_l1ra do :rerar.i~o . ?~oress~ 
Caprtanr, tta ·sua· 1ntroduceão· ·ao · estudo; de· dir_e.tfo· eJ,•ll;. ·..;..,. 
"!;es ndtíons 1es plns . drverses, les· pltis ' "éi'~ignêes se' truilvent 
aceídentel!ement rapwoehées; d'eutres', au. eôntraire; '','eritré 
1~squeües_ 'ê:d~i('trn rapport dê pâreri~f : ~~dfseu~ble~ so~~ 
r~jet:~s·. d~~n:I~$ .. çatégori~s . di~térenfes~. et ·rasi?riti. cap.y·~ SW:" 
une :tQtite wuve·rte .<ie. 'd1!ticultés . eí tou]ju!nt ·â.: diaque:p.$!", 
perd "dé':Vude:point.dê dápart'et~ te pamta•arrivée,:ti -s·~e · 
·w. ·mnfeu .'des, obstacles·. qu?H_ r.encoilfre :et ue' peut. plUS to~~ 
cevo irdeS lie:i.s <IUi.: UJlissent..les dí.fiererites· fi:lstittiUoils' jt\• 
rfdiq~~ . ~f~ e· e!l~.- -~et :dorinerit:-~ : l'âuvt~r .enti~re : ~.~ - - tipl~?.~ · 

O ·Desembargador ·,&ndre ·Pereira;· eom o. :JntuUe da· :5im-. 
9li!rear e .:Oid9llat"•melhor; propoz a distribuição·~ titulog, 
capitulo~. artigos, paragrá!)bos· :e · álinaas:· .·.eoordenendo·:.-,oo 
modo; dif.te~z:i~ · ~os:· art~S' ' e : elitnln&uco a .-.denomiiw.ç!lo 
·~,.~oa;et; ·:.inaes· ·~'por não- 'ter; _a meterta -ali trilbtfa ··á 
ce~eteriatica : C'or!'~pondenté' a·· taes::palavras; colh'o-' acr.orti3 
~om-'· os ''ilrtigós ~1 iOO<Je·· L007 ahOàdigo Civil. ·· ··: ._, ' · : 
: , ~ : É; o·~.-Proi ~·s.sôt ~afot4(i. ·y àiia~o~! P.o'r sua.· ~ei,·.Pr.op~z: @li, 
para bõa .Systematicai ~ .' cumpí:ta · Iiüciar o · Codigo :Por üm'G 
ip4-:od~ ,<?<!~.~~' di:s~o$~õ~~-~ r~térêntfl~ ao~ . ~riH~ip~a~. · g~ 
r~a/de, :~tF:etf.o . ~~.;,la~l,\1- pubJ~co.: .e pe~l, q~e , ~~~-AO . 
~~t~·ProJ~to ,,no.,~igo : i3. ~ ,~m:;ou~rps · pop~;~)s,- ; r.eco~~il.~ 
dad.O: -pela.; 7~- - ~~~eli~!lt ~~ê~et(lnal ; ~~.ri~. -~ali~~ 
em ~Qnte~dé.o_ ~.m ,_Dezemb~o rd~r, i9:Jâ ·:e, nada· ;qiais,· nat~p~J 
®e. JDCiu' l'-o. "no;· novo. Codigo;. Brasileiro-. ·IlQ ;ipgar propo~to, 
c~o :JntroduCQOO;. :-Aá na; ~cJecto,;de . ÇOOigo ... do. !M: m,te:~~eJ)l 
ee!lf!lo.. .• el~. PO!' .me1o ' tl8";. Yot.ac.ão· .em;·:eD~ssos.!iuts~ 
Baeionaes.-,;··.pelo: .. :!comité·:! Jwjcüque :· lnternationsl dé: L'.A~ 
viaãoll"; · ha• •· dois .. ·capitulos; í. ~\Bil -sobre'·:legislacã:o.'appf:ienel 
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· · e' r JilrisdicÇã(; ·~ .~m~t~nte.~ · e~-~~a~ta=, .~.:: loeomcição =' .:~.er~ 
:(:l:!ts,,. 23:,15 .sn, e:: out~. ·sQbre·, eompe~~.cJa p~~~• .e.m: mll~~~ 
de: dfreito,a~r~o :·.Garts~ 9! . ~-; ~0~) •.. ,-,,: , • :: .·. · .. . · .... ,:·' · 
• :·~; .O: ante~p~oJecto.-, de .sub-com~Js~~ J~s1at1va, çomeo1l 
~om.·.~· .• ~di~~si~õ~s, .reter~n~s- ~ , ~~-·· · Cl!~~lho .,a~~-~u~ico~ 
.qu~ ., n~lmen.te, . :s.e~o .. ~ wna. ·tns~tu1çao. :-~n!bsP~MS-v~l •.. lU~ll 
mais se , impõe .. -dépon. , da . cova CO:lSUtu1~o -PoU~'c.c; .Que 

. crióu; Os C.onsefbos I teéb.riicos administraUvo6·. . . ·. .. .. ' . ... . 
. ·· Não . lxis~oú· :sem .di5eu.tir-se amplamente a : ventagem.· de;. 
é.riaCãO. -desse -oon:setllo, ' ·e· o ·nr .. Cauby · de AraUJo/ conliultor 
i.eeb~ico :da ,...secÇão", ._ riia'nif~stou;.se destavorav~hrumt~. jus:
.tificando' que; · já e:dstíndo . ·tim Departam.ánto de "Acronautica. 
Giv.il, .incumbido. da execução e fjscaUz;teão dM leis · -e, : com:.. 
pe~in~p)o:·P~er: Le$islattyo a_ .. elaboracãó' destae1 . .serià ma.
Jhor· ermr.:.se um Conselho Nacional ·de CommumMc:ões, or-

. · Siio · ·eon8tllti~o' ao ·Mintsterio da Viaçã·o :. .· · · · · ·· · · · · ., · · 
· :" ''•!.fàs; 'prevaleceu ·:a :iniciativa do ante-orojeeto, eriando 'o 
êon·~éitio :ço,n · funéÇão.12e grande '~ffieieneía prst.iea:- ._. .. : .. ; 
c<: ;·) A' ' cà':"'t.ipos~o·' pro!)o!!ta . ·pela sub.oeommlsSão ·le~:sl~Uva 
era de tres pessôas d~ reeonheoide -capaeidade e ·tres· ~~-
1õéilt<:.ntes• da éãda:·um :dos · r.nnisterios da :auerra. ·Mariil.ha. e 

. '\tia~.~ou'~óze ·a-d ·,tofio ·.- · .. . > .. . ,., ·. .. ·. ,.,: .. : .. ·.: , . .. · .. ··~;·.: 

<>;1~ €lm1Siderandó o ·earaeter ·de ·orgão ·officíal, -mas,: ~mbern 
das c; clãsS~· · iliteressadas; · euj a- collaboração. nas -leis respe.:ti
vas é· da maior vantagem, a "'Secção Br&aileira:" . con.stitniu 

. .Qi :oOi'lselh:e :c3o ·se~inte : modo,: = ~ 2 repr~;l~n~s. · âo Mi-
. !Ds.ter:i~· ·da: :Viação. e ·i.: .de .. cada , um .dos .eineo, . Minia~:r:iofo:: 

Et.Wrior.: Fazenda, , Tra.balho,··Marínha , e:.~ue~; , i .repres~~':"" 
~~ d~ empresas.a:eroyia~ia~. cu :.: associ~.?· ~. ~~;:~~e:
gue;: i-do Aero .Clu.b do . .Bt'?Qll; i d&''Secçao: .B,raSlleua J: .do 
.ComitéiJui'idique. Inte~_ionà! de 'I~AViation·; · ·t · da: B:Jcieaaa() 
de:, -Pi~~i~_' r~~m,'aÇío~~-l·e.'._i 4a. f:~deraç~ .. à~~- A5~ei~Çõ;és 
Commer.c.1a~ .. dp_ &.as_t , .. .. · ._. '··· . , .. . · .... , ·. • ... ... 
'. ~ : ... o .. á.ssÜinptó ' !ôi tràl.ádo 'com grande ani~§p, travando
se.' ilo:U~::.discus'são entre .. OS,' l)rs • . Claudio' . GaÍltiS .. é . Tràjáiio 
49\ ~~c))~ .;P._o : pdtit~. fi.e·.· v(s_t~( d~ ·. :cnr~e-~r . ~ur<f~r~u:CO. ··.o~ ' ~de 

. çpm,P.üsfção:,,$l~.t.á - ®"e. ;~evlll: tc·r l! .c.on~.~l~q. e. ~.at~e-~4~!ldo a!) 
. c~t~rfo : .~!'a · .ar. o~~~;Zac;Pes_ : c_o~~re~. :. esta,~~1!'!eid!?, : !>~!a. 
' no'Va ·:copsbttrlçaG Pohbca ·~ras1le1ra . de ·i6· · d~ ·:1uU:io, .ífeho. 
'i!'éroo:'-~e- 'idôptar 'o .. ·mesmo nu:mér(f 'de·: aoze~ más; s-endo: 'se'Ce 
represernàtltes offieiaes. e eineo 'cre: ·assoe:t~cõeS 'pi'ivadas~i 'am:.. 
·da: ~que~.nãais~a.: na:; axaeta·: t>i'opórs;ão "'OOnstitocio~t é, en-

. · tl!étnnto,:Ttrellá:.tnais ;approrimeda que; ·-~. ·e~pesição· do: ·at.te
- ;>!'ojecto;;da:·sui>-,commi-Ssão ·lesisl&ti'LS:.::: .: ··: ~ ': :,, . , : .: ' ::: .:· 

• -: . .:;.~i.r:N-oor;pai.:es de veghne.,felf~r~ .. afém.:da: uliiít~rm~~ação~:de 
· kei§. : ~.Ittr.e :as ,Jlac9:es. ba_.ainda o,.de.~er,Q~;.~n,ifor.~a~~e.-o 
. . d!~.~~~~~' en~~ :6li Esta~o~ ~Jttilb~~Aâ:;(~erã~ãf); ,~.;.d@j 

a necess1dade q~,· ~-~ co~~~~ ~~re~~am®.t:e ~ :C9~~t~~ 
~Õ.EJ~L,_.P.~u:it. qs ,. a_ssu_mJ?t?s ,.l~$JSl~U;yo~: a{j~IJ;l;~~~~t!:v,os e 
judzcmrtos -,.de modo a ev1tár ·que· detttro··dO propr1o PâlZ' poss'à'm; awarée'Eir ·' divergend~s :;iiiâdlriiissri.ei!i~ . ' . " .. • !; - . :. ,, • : : ,; ~ . 

. - :'~ ESSà~·ün11ormidáde ··fói'' pr~ta ·Tio' 3-rtigô·: 32 ·aa-·'r.ôhven
. ~o"ae ):Hilvána -f <nós 'Estados 'umãos;-1Ja'; Amériea: :do·: '\"orte 
. a~C'õT.t!!-.. :SUpr~à-' 'tern:: a!fir'màdó a: $UP'N!iruieia · ~os'.'Witados 

· · ~sigaâ'dos._t:p'élcf'GOVerrio· ·FederãFe das: teis:.rrooerâe~ '!~nrier... 
tiétiWS'7 ad;'dirsif:o :.'aerêO;'! sobre.L'3' íJ~sfãcãO·=· dos·'E~dri§ ·fé;.; · 
d8radós:·:. "{"-R-e\'ue;· (l~éi'aiedde:: ;Droi~:. Aériett" ." ti::; ~2: ; n;. · :~ • 

. Pi'''39S.'i~93'3},;i·e ~·'llid'·podia··deiilar: de-· cônstai-ro·m6Snio:lJ~ 
· · eQifu; Á1o Ood1rtu.' Brasileiio;,êomo, =estaw: nO"· ante-pro~.eef.o!:-e<fot 
m~nt~do· :p_éfa-: r..See(:ão ", :.•coórden'andó: -as< dispós~es .-. dl.!·:• me--
.lborJ rrilP!Io, ,_tiQe i s!Fachar:em esparsas' llio~ priin-ití vo: tràbal:h:o·.-

. ·. ; 
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- .. >.· muitiplos. interesses ee: despertem com o , trafego das ne- · 
rons.vea :nos logares de passsgem.. emque.nto: que perduram ·os 
oriuooos ;da -partida ·e do lo;ar de destino; ellas são .assim 
não só portadoras. em.·si mesmas· de relações .juridicas .que 
as ·lêis ·têm ·de .regular, como tambem suscitam. durante, o 
pel"ourso ·outras novas do m-esmo modo sujaite.s a. jur!sdi~ 
"Çôes Jegaes. Assentada a competenoia federal para conhecer 
os··ineidentea que cecorram na partid~, no. curso da viagem 
e : é · obegada; eum~re einds cuidar da tórma ·rapida e doa 
meios effieientes crue a navegação eerea. . reclama, par~ ga-
rantir os interesses em jogo. . . 

. . Assentou.;.se ·que tooas as e.ecões judlciaes serão summs
ria.s· e perante a. justiça federal e em easo aignm perante ·a 
-estadual. .. 

· As .medidas preventiv.as de acções judioiaas .constituem 
um meio de garantia de maior reJevancia; .e .nesta parte, 
por -proposta do Dr. C2rlos Costa, o ante-project.o foi modi
tieado no sentido de maior. simplicidade. e clarezz.. . · ·. , 

:Das- tres e:pressõas, .- seq-..xestro, embargo e ·arresto, ge
l'almatite· Usadas em ·eonjuncto e constantes~ do. artigo 47 do 
-ants.:.projecto; preferiu a "'Se~ãO:",- de accordo .com a(ineHe 
j)l'oponente, relator do capitulo, usar unicamente ·da terce~ra 
(:?.rt. · ·6s ·do projecto) -como bastante ampla- para abranger 
as · hypotheses ·Porventura. occurrentes, dizendo-se: . "0 r.:;:
resto: ou ·<IUalqu,er ·outro acto preventivo ou a8securatorio d'l 
direitos; de que.resutte a.· ·retenção .de uzna aeronave, pro~ 
v:ido · ~m defesa.. de, inler~se i)rivado, pelo .propriel.srio,. cre* 
dor ou: titular de algum direito· real,. sobre a. aeronave,. inde
pendente de prévia condemnaçãD. judieialj só não será p~-
mittido quando incidir ..• ., .: · : ·: 

. AO· ·mesmo ·tempo·qua se estabel~e a · eoneessã~ ·ao ar· 
resto como:r.egra e;·,a:sua, recusa .eomo e:s:cepção, sssegura-.39 
ao arrestado o direito de evitar a· medida com,:a caução· su!
fiente, ·como ' rez ·o ante-projeeto da; .. sub-commissão 'legis-
lativa.: . ·· . , .. -' · .. . ..... 

··A: ma teria· referente --áo setviço de transporte : está resu· 
llida ·,pela: Gonvençãc. , de V arsovia. e . ·o·· ante-proj ecto · ,adoptau 
&quelle: acto internacion~M. como- alludíu:o relatm:::desse,·tre'
cho, o Dr. Oct.avio Brito, e oom,:tanto -mais. razão··,quanto 
dita CoirJencão fot ·a. uniea·: até .:!:taje· ratificada pelo Brasil, 
sugger4ndo o: relator: que ·sa cGmiplewse' o .que '-pai'eresse:: é. 
"Secção" indispensavel de· figurar· no :project.o,' e ficou aeooi
.ta, além tfu. outr-os- dispositivos. por. pr.oposta:dos Srs .. Haroldo 
Va!Iadão .e~ P.hilade!pho AZevedo;· esta dispOSição de e~d-ente 
Smpor:t.aneia:-:-' 'ó .transporte internacional; ~na: ·ausaneia· ,da 
canvenção ou tratado, será tambem regulado peles principio.~ 
~tabeleeidos no Cadigo.· .:< ' •. ~·:. , : c , '.. . ···. '·. ·, , .. 
. , :.·.:A responsabilidade· deeon-ente· da· ·navegação ·aerea,, assu.:. 
me ~um a'spectO ·diverso· das :de <l!rtra ·origem; como. assignalou 
o 1)rofessoi' Philadelpho M;evedo;.-.relator da··mareria.:nos- tra.-. 
-balh+os :dá: ".SecçãO>Brasilcira.: •. '~ , >.-·-: ·.:· · : .. · . , .... · .~. 
- :. '· '.t'inb:a observado· :O .. desemba.rgader :André .Faria Perei:a 
que :o ,ante .... proj(ll}to · adoptara ,,_ ,'";o., principio. geralmente 
·eceeito·: da ·culpa': in ::eUgendo e• -~ 11iailaf'M> para obrigar ; o 
transportador ao pagamento- da: indelD!lizacão pnr·, :ecto: ~de 
seus ·agootes.- e:·prep'OStos, · :violadores:; de.·:.direito· ·de\ ter~iros 
ou daquelles .: com. quem · coooaeta ... Nas:· :inden:in.izaçães,. re
sultantes · de··'àamnos :·pessoaes• a:.passageiros. ou· a: terceiros 
seria:.pref.eriY.et ·adniittit" ... se·q~ ;priiloiP.io ,tJe -presumpção ·de 
eulpa ··~do tra'nsportador; ::até· ;prova ~.em, :contrario,· .;ee~o . aliás 
'Vae admittindo a jurisprudeneia." _,.-·<·::: '·' · . _ 
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.... _, -o ·ralatvl'; mostra.ndo ·.a ··tendencia .que -ss ,,o:em: observan
do, para' diminuir · a: .~ponsabilidade no :contracto. de· t..ooans
p·orte, ·do tetrestre :para o - maritimo ·e deste · para o , .aereo, 
s.nudiu ao .da.mno oriundo de-!alta nautica, t.echnica, otl com
merctal, ·havsndo-- isenção :de responsabilidade. ao .preponente 
no casei de falta. ·do preposto .daquella natureza;.(technioa) · por 
escapar á vigilancia· do primeiro, e manifestou-se- pela atte
nuacã.o no direito aereo .deente da n2oessidade de ~animar-se 
s nova :jndustris e· da consideração de· .que· quem re~rre 
ao. novo meio de transporte conhece oa ~ns maiores riscos 
que supporta, e se deve acautelar pelo seguro. · • . · ' .· ' 

. . . Illustrou ainda .a ma teria com a legislai;ão comparada, 
invocando as leis da França, · da Italia . e do CbUe e a.s 
Convenções de Varsovia e Roma, e desse modo as disposi
~ões- .do ante..projecw passaram por uma .revisão inspir.nda 
nessa corrente de: idéas . : · : : : · .. _ · 

· A parte das saneções .penaes teve- sensivel altet'2çãtr no 
ante-projecto; porque- -não só, · comprehendent!o, como !'Baleou 
o relator, Dr. Augusto .Sahoia Lima, os -arligus 1.-42 a. .147, do 
ante~projeoto, yrincipios ·de -direito internacional publico ~ 
pri-vado, deverm, pela propósta ·-do profesror ; H91'Qldo V-ana,.. 
dão, -passar ·nesses· pontos para: :a: lutroduceão; eomo· ~mhem 
porque o ante-projeeto· ·estabelecia·. - .. pena.lidad~ . o:mstan
te3 de multa e prisão~ dtt · modo ·alternativo'\ e ao SP.u·. pens~r. 
- a · penalidade deveria -ser-apenas de· multa,: e:tcluida: a. .pri,.. 
eãu, não -só pela. tendencia. ; moderna de ·substituir as . penas 
da:-pi:"isão de curta duracão.·pela multa; como, em·aa tratando 
df\ um meio·de locomoção ainda em inicio; não será prude~te 
.impOr, sem :motivos: graves, . pena de. prisão, ;pela natural ten-
doncia a indulgencia. " . . . · . . 
- . · Prevale~u esse pensamento,- que-era -i!:xposto ·por jurista 
(itle, . sendo conhecido sooiologo . . é ao· mesmo: tempO um pon-
derado e· .eselareeido magistrado.. . . , · , - · 
· -.- ··0 Consultor Technieo, -Dr. ·.Cauby de -..o\raujo1 ·tinha-se 
manifestado contrario ao te:tto do ante-projecto, jnlgando-:o 
mais· proprio do· Codigo Penai · e do --R-egnlamento 3pp:rovado 
pelo ··decl'éto· -n•• 16~-983, · de 22- .de Jnlhó de- iB25; . mas; .a 
~Sêcção" ' manteve · as · disposieões modi.tieandc--as dentro da 
orientação· avisada do·.relator. · . , . 
, .::. -- o ~goro :estaVa. tratado incidentemente no .c:1p . . 6° do 
ante-projeeto da sub-con:m:Ussio; a · ':"Secoã:o" ampliou-o ·com 
varios :dispositivos. ·reguLando . syntb.etioa.:>mas"- clai'.mlenúY. a 
eila ·Ma applic.ação · -adopta.nd~ -as : emeJldas.,-sobstmlciosas .do 
p~oíessor· Pbiladelpbo Azevedo . e · Dr. -G:ú'los .Costa, que .~ 
ram, :aiJ · Codigo · brasileiro. -néSSe ·ponto, subsidio de • inestimavel 
valor·. ... . . . ; ... , ,.. .: .- ". : ,' .. :: 

A questão da assistencla e salvamei!.tO de -pes:saas;: .Que 
levanta· discu8sões frequentemente ·.ineoneiliawis; . foi ·abor
dada no -anta-projeoto, rec~eendo-se- a . o:brigatoriedsde de 
prestal.-a;.e· o.direito: á :.remunera.Qão eQUitati'Yà·,; nos ar.tigos 
123 e seguintes do projeeto, 3-SS!m .redigidó aqu-elle : ~TOdo 
aelu~ -de assisteDeia: ou-' salvamento · dará direito á indemniza4 

tlio · eQ-uitativa '' atte~dendo ao ,.1rabalbo '~mpregado e á ,_S\là 
efficienoia• ár. qual, ·.na· ausmmia de :ae.."'rdo di~eato, será: jUd-i-
cialmente: tfi;xamr· e distrimzida:. .. . · .-.. .... ~· '· · . , - . 
· ·, ::··Relatinmente· á navegaçãO· de cabot8gem, aerea... o juiz 
llibas· ·Carrieiro,' -firmado .nos: tfuõpositivos da · nova. :Constitui
çãO oF'ed~ral,: fez adoptar um texto-explicitn,sobra. o privlle;
gio ~-;sômente eiD ~relação a mercadorias .- e Iiã-o :a -transpor
te: de -.passage-i?OS,: eomo -.-se: achava .no;· ante-proj.ecto da·:aub-

. eommissão. · · ·· . t::-_,_ .. ;. ;· . . :.<: .-. · . :., ;•: : .,: ,, ... , .. , 
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r: · · . Q:projec.te: inoo~orciu,: p~ emend~s· do· ,nr. · Oados. Coaf.!l 
e considerando a .iir:euusav~l importanoia. -de. mataria·.; 2abiQS 
.dispositivos;· .de '<li.reito aduaneii,'O, assu~pf.o. asse que. não era 
:ainda· ob,ieeb:t: de, lei· ~. sim,; con.s tanta . apeAas . doe . um proje et.o 
'fie ,Godigo aduaneiro- não san.ocionado. . . . . _ . . 

Outl'os ,pontos: mereceriam· 'P:teferenoia nesta- exposiQão 
d~ mo.ti~()s se não hOuvesse risco de prolixidade, e o propo
'sito dé :resui:nil . .;.a,· ·i.ratan9o· sómente ·dos assumptos capitaes; 
nestes e :outr()S" também de "relevo, houve ainda a eollabora
cão culta. e ~xperiente dos Drs. Bento Ribeiro Dantes e 
'Edmundo de· Oliveira, ·o :peuultimo fazendo parte interina
mente da "Soocão'!' ~ sendo director da. revista "Azas\ o-rgão 
.d.e .ooblicidaQe .. -dos .. assumpt-0$ scientificos, legisl:itivos .e in
;r~r~atiV.os."da · nave'gacã<J aere&, e. o ultimo consultor .technico 
e engenhéiro especializado nos estudos .e· trabalhos do novo 
meio de communicacão. mundial. ·· 
··.~· · ú- asveet~Y dos problemas juridicos póde ser apreciado de 
'modo ·diverso, segundo a.s tenden~ias de espírito,. determina·. 
'das · i>ei.as: ·varias profissões dependenws· d& sciencia. do di· 
1:-eito,-- e 'a collaboril.Çiio. de representantes. dessas p~o!issÕe.'!, 
'jtiize$, · :prôfessores, diplomatas ·e· ·advogados, .em um mesmo 
estudo, não póde deixar de influir· para. que se 'Ventilem 'M 
qu€6tões mais uteis em relacão a cada thema. 

A organização da. "Secção -Brasililira" do ''Comité .Turi
dique Interna.tional de i'Aviatíoú" obedeceu ao criterio d~ 
reunião daquelles v.arios elementos, e o trabalho agora. pol' 
ella apresentado resulta ·do concurso· de· àistinctos juristas 
daquellas varias categorias. 

Rio de Janeiro, i de Fevereiro: de 1935. - Antonio Moi
tinho Doria, presidente da "Seccão Brasileira" do "Comité 
Juridique Internat~onal de 1' Aviation." 

. . . ~ .. PROJECTO DE CODIGO DO AR BRASILEffiO 

Intxoducção · · 

· Art ·i.0 · Os Estados Unidos do Brasil'· exercem .completa. 
e exclusiva soberania sobre o espaco situado aeima. ·do· seu 
terr.itorio e r~pectiyaa ;aguas territoriaes.. , . . 

_ .Art. ·. ·2.0 ··-O direito<aél-eo é regulado ·pelas Çonvencõ~ 
·e Tratados a· que o ·Brasil tenha -adherid'o ou ratificado ' e 
1>e!o· presente· Có<t'igo'. .: · · ·. · · .: · : · · · · · · .: 

~ .. 4-rt 3-o::~ o~4ireito ·.·a.~~o .. ~ p~iv~t~v~ênte ~a. CQmpete~~ 
.9.tad..f~de;l'al~ ·pa~.a: os, efíe~tos : legJ.slatlVos, admmistrativos, ;e 
Jll l,:llat".lQS .• -' . ' ' 

r: . · ltar~~pbo uniéo;: . :Só. :-pocre'rã~ ser. delt-iadas . aos . Esta~ 
~os ,attr.Ib~u~e$ de .ca~eter ·administrMivo; desde. que --se~ 
'J8tJ:l·. -exe~c.1das: .sob- í!scall~acãô: de;s oautoridades · fedêraas· -ré.
spectivas. · ... .. . : -: : .. :. . ...... · _ •.:~·· 

·. · . Art. ~o ·Consideram-se te:l'ritorio da: Estado. de sua na
cionalidade as aeronaves militares. aonde quer aue se. en;. 
C;~lltrem,. ,e as~,~~ 9Ut.f~ .. e,~pecie, quando, eJp .alto mar QU em 
~tt,zto,r~o: _ :qti_s ·_não pi:!rt~l1C!\. ~ . nenhQ.m_ Esta!Jo~ · · _, : 
~' · . il-C: .5.0 . .- donsidetarn-~-a :em t~ritorio : d~ Estado subi~~ 
$lenta, qua.eSfluar- aeronaves:'l!ão··militares, ali· em vôo· ou ·em 
p~n~so ..... ' . _ :. .... . .. . . 
:) ::·).r.l~·6;0 · ·itepu~m.;.~ :praÚÓgà~s no' Brasil.os !!Cti)S. '_q~~. 
or1gmados de. uma. ·aeronave;· eonsidera'da territorio estraa.:. 
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gairo, produzir~m, ou.; vie~m. ·prod~zir·· ~ffeito!> penaes. ou 
-quaesquer damnos no terrdorto nacional.:~.· •·: .·,,: .· .. :- · 
·. .. Paragrapbó' unico; 'Sé taes actos sé originarem de uma 
aéronave; considerada· territorio brasiletro. attingindo · as :suas 
consequencias territorio ·estrangeiro, ·serão ·cumulativamente 
dó ·domjniô : das leis bràsileiras e· das· leis estrangeiras: 

'.. Art. 7.0 •. Os :direitos·. reaes e privÜegi~s d.e·. Õrde~ pri
váda sobre as aeronaves regulam-se pe!a lei. de. su~ ila~io-
nalidade. . · · .. · . . - · . . . . · : . 
i . Paragrapbo unieo. ' Á mudanoa de '1)-BCionalidfi~B não 

.prejudica. cs direitos anteriormente adquiridos. -
: Art'.· 8.0 - Ô arresto e ·outros processos !'eferidos ·no. Ca

pitulo 2°, Titulo· U deste Codigo, regulâin..;se sempre · pela lei 
do Ioga.r onde a aeronave se encontre. · · · · . . · 

ArL 9.0 São de ordem publica internaciona1 as· no.rmas 
que .. vedam, no contracto de. transporte. aéreo, clausulas que 
-exonerem . de . responsabilidade o .kansport.ador, estabeleçam 
.para a mesma limite inferior ao fixado neste. Codigo, :ou 
prescrevam , o desaforamento do legar do destino para . as 
respectivas ~ões jndiciaes. . -

TITULO 1 · 

D!l diréitci public~ ~~;reo 

CAPITULO l 

no coNSELHo NAcio~AL riE ÁERONAui'tc.o. · 

Art. 10. Será instituido, com séde na Capital da Re
publica. o Conselho Nacional· de Aeronautica composto de 
brasileiros natos, de reconhecida idoneidade moral e eompe
.tencia em. questões aeronauticas; sejam technicas. economica! 
.ou jurid]cas.. . . . . 

Paragrapho uni co. Os conselheiros~ nomeados pelo Pre· 
s.idente :da Republica, -serão: dois, representantes do. Mini~ 
.terio àa Viação ·.e .. um. representante dé ·-cada. um dos Minis
teríos segUintes: · E:l::terior·, Fazendà, -~aDa}bo,. Marinha . e 
Guerra -- por indicação dos respectivos titulare~; um -re
pre5entante ·das' em-presas· aeroviar"iàs· ou·. de -associaÇão que 
·ss·congregue, ·um represeiirnnte·do 'Aero· Cliih do· Brasil, um 
representante da Seecão Brasileil"a do Comité Jux-idique' 'In-

. -ternaoional de;J'Aviation;-,um representante da· Soeiedade dê 
.Direito Internacioliai-·E>- um =rep-resentante dír Federacão da~ 
-Associações: Commerciaes do Brasil ~ 'POr · indicat:ãô eiectiva 
das respectivas instituições. ' . : : .~ · .. -.. 
~:::; Art.. .1f .• :, .Ao Conselho Nacional.de Aeronautica, eompe-
.ü!'á: .... _ _. -;. ,, ';· ;.; ' . : ,· .' : '·:: : ·:· ': . : . ' .... ·: 

-: .. 'a) -;esttiÇ,a!, ~~ eStat~to ,legal; : a. or~~!li~pão: adurlclstrii~ 
1l.va, as condxçoes techrucas da aerôi:Jautica. rec·orrendo· ·pre
.Oll;lUamente 1Í .documentação ·dos -centros- ·de· estudd'" .e do! 
Ol'ganismos : internacionaes, :concernentes:' ·á. navegação· aer~; 

b) ~rojectar e propôr ã approvacão, ou decisão dos ·póéíe: 
_r,e~.· p~~~~ç.os,, q~squer meçl.idas ·~U:SÇep_tiveis- ; de ·ravorecar o 
JlP..~;-(eJco.amenJ!l da. navegação a_ére~ no,.Brasil • . .. < · · .:,.' ~: · ·: 
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,,: ... ; ·a):·ae ·militsres·; ·· ··::-- .'.' · i ' ··: · · ! · ' ' ~ _·;· ;_ .' ·:l . 
li . • :. ' . ' . ... • ' . . . . • ' .' ; ' ' . • . . ' •• ; . . • ' . • . .. ' , ' ~ • • • • 

· · b) as que· to-r:e~. :u.tHi.z!ldas: · J'l~lo=,' ;E.st.ad~- !~~-. ~erv1ço ·p~;,; 
blieo. · · · · ··· · ·· .. .... .. · . ·., · · :· . · .·.- .. ... ~' 

n - Todas as demais se consiooram ~~~r~ónav~-· :Privadas. 
. . Paragrapho uni co. Não .' obs.íáni~; . 'se ::-co~idera' militar 

tOda 'aeronave. commàndáda . por· pes.soa_· ~ilcrirl>'p'rad!!.. ás ' f~J:Q11~ 
armadas nacionaes em servjÇo acti.vO'; e se · assim.Hain> "ãs 
aci'onaves privadas/· as · pubi1eas amp~gadas : exehrs!vamente 
em trafego commercial ou postal. · · ·· · · · ·· 
. Arl>.2L :As .aéronaves-"s~ ~orisideram da'· tia~ro~aHdade ao ''Estado em cUjo· registro de ·matricula estajam'' régular
menté 'inscriptas, e nãó poderão voar sob!.'e.·o territorio br~ 
sileiro, sem que· ·tenham uma· e uniea ·nMionalidade. · · · ·. 
. . . Paragràpho" uni co. "Resalvam-se os casos de :'VÔO. de ex

p'erieneía por . aeronaves devidamente :autori:tadas, nos termos 
dos regulamentos que a respeito . se expedirem • . 
·• Art. · 22·. l>oderjio voar : sobre- territorio brasileiro ·as 
aeronaves. dos· Estados signatarios ·das ·convenções interna
eicinaes ·qué 6 Brasil haja ra'tificado, ou a que houver· adhe
rido, em que se· tenha consigil.edo essâ faculdade, ·ou eoxn .. au
torização espeeiaf. tempol'aria para issó. : · · - · . 

Art. 23. 'só -~~erã~ '~~r inscriptâs no Registro Aeronau~ 
tico Brasileiro, as aeropaves privadas que forem _de proprie-
dade e:1:elusiva: · · · · .. ' 

e) de naeional brasileiro; 
b) de pessOa juridica brasileira, corri séde no Brasil, com 

gerencia exclUsivamente :e<infiada . a brasileiros, .á um .. terÇo, 
pelo m".nos, do ca-pital .social pertencente ·a brasileiros,. ·equi 
domieililldos. . · · · · 

,. Art. 24 . . D~ .:aoeor4o erim ~- re~pe~Üv~ .'.re~hun~QtaoãO 
especial, todas as . aero~ves , ~v.erão co:Dter ~is~U~oes . distin
ct!vos da sua matricula, que per~t~ ·a . idecti!icaQão. du
rante o vôo. · . · · · - · 

·~ . .·.Art.. 2S .: .· TOdas .aS ·: aer~~ves .. prj~adàs .' s·~ao- -o'b~igato.. 
ríam~nte munidas ~e certificados de. , , navegabilidade .. e de 
matricula, e, . eventúatmente, quaesquer -d~ri,\!Ultc:l~ -inais. ;ri~ 
r~rmas e modalidades que prescrevam os regulamentos ad-
rnfnistrativos. · · · · · · - · · · · · - ' ! . · · 

·.· ... .. : .\ct. :2~:-){ :«)briga~~~~- ·~(:~~s~~~i~· .-d~ .-eyP&.reú~o · de 
tad·~~un•ce.çâo -~- bordo de. ae.ronay~.: ; prt<':.ada.. . quan~o 
4;1estmada.: ao. tral!-~P.or~- remunerado, .sendo .que a .sua ;inst.al
!acão, em qu&esquel' cireumstancias, dependerá sempre de 
prévia autorízaç~o . , , . , , , · . . 
. Art. 27. A inseri peão · ~ó ' tlegi~tro Aeronautie0 Brasi
leiro, de aecordo oom o art. 23, importa, paN. a aeronave, 
na perda automatica de: qtiálquer matricula anterior. . 
_ , , Para~apho . llr;tieo . . Q_ Re~_~tr~ A~ronau.tico. Brasileiro 
~~e P=~?~~d;<?· · -~ar~.er, . , ~esSõ~ -~~t~'?,~f~l~ã,o -~ .• ~~ 
. A!t: _2s . Qual~~r:· ~~.:;, :j\iridi~- ' ou 'fa~tq~- ' #;~' P9~~~:' àl:;: 

férar ·a· tntuaçlio -jtiridtea d.e 'uma aeronave· •será·-' transcr1pto 
no Registro Aerona.utico:Brasilérro 'e ~averbitdof ;tio '()ertiti'ea& 
de matricula res~f.iv:o. •. · .. , ,. -;·.:., ·: '·' ,,,, --::· .. :·:· ... : "·:·_:_; ... ; _ 
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DOS AlmONAUTAS 

Art. 29. Consideram-se aerónàu.tas, ·pará i>~ · e:ffeitos do 
presente Codig.o, o commandante, o piloto, o navegador, o 
mecanico e o radio-telegraphista. a serviço effectivo de 
uma aeronave, .os quaes .. só a. poderão tripular quand.o mu
nidos das respectivas cartas de lü~bilitacão 'ou licenças. 

Art. 30. As cartas de habilitst.ão ou licencas, . expedidas 
pol" governo estrangeiro, só equivalerão ás· nacionaes, ·em 
virtude de convenção ·internacional, ou decisão· da autoridade 
competente. · 

CAPITULO IV 
. ·, ~· 

DAS on.aANIZAC~ES I>~ TERRA .... 
Art. 31. • · Comp.rehendem-sé por organizações de terra os 

aeroportos, aerodromos, campos de pouso e os serviços acces
so.-ios e complemen~res da navegação aérea. 

Art. · 32. · Aerodromo é qualquer superfície· de terra ou 
de aguas, habitualmente utilizada para a chegada e partlds 
de aeronaves-. · · · · · · 

§ 1.0 Os 'aerOdrômos serão: publicos.~ quando forem aber
tos ao trafego publico e nelles permittido descer qualquer 
~eronave; particulares, quando destinados .direeta ou indire
ctamente ao· uso prívado de individuos, empresas ou asso-
ciações. · 

§ 2.• Aeroporf.<t é todo aerodromo il\19, aberto aó trafego 
publico e po~uindo installacões eecessorias, ·complement~res 
da navegação aérea, tenha tambem installados ·os servioos 
publicos de fiscalizacão. · 

§ 3.0 Campo ~e pouso, ou aerodromo fortuito, 6 o aero-: 
dromo da. utilização , eventual e condieões techni~_s· restr~ct.as. 

§ 4.• .Aerodromo-trcmteira é t.odu aquelle em que á. obri· 
gato!'io o pouso das aeronaves que demandam :oa saem -do 
territorio nacional. 

Art. 33. Serviços :aecesso~ios ê complementares são os 
de informações meteor.ologicas • . de . radio-communicação. d~ 
balizamento diurno e nocturno ou ·quaesquer outros necessa-
rios á ~egurança e . ~egt,llaridad,e d~ ,navegaoão aérea-. · 

· Art~ 34.; ~ orgallÍzceões·-de· tel'l'a,: t}Uando se destillarem 
a.:.r uso de ·aeronaves .privadas, só poderão ser estabelecidas 
mediante prévia autorjzacão, e ficarão sempre sob. a·· !iec&• 
!izacão da autoridade. competente. , . 
. . · P~a8Tâpbi; ÚnicQ~ ~l:~ ~ - ~iit.orizacão acima 'ser. eas~ 

sada, a.· , qualquer . te:tnpo" se . !)~ . apurarem ta e tos· que :Compro
tnetta~--a· segur..a,uça .. t;la ntl,.vegsoã(Laérea. •.. · .. :· ;,. · · .~; .. 
. Art.~; )5:: 'As ·oigani.iàeõe$ de ·terra,' poderão; :em :qual(Jlier 

tempo; segundo as··conveniencías:do intl:l~esse público;. obii'er;;. 
vados os princípios da legislação civil; qtianto á ·indemnizaçlió 
prévia ou ao · deposito, . $~r •. Ç~apr~p:ciadas. pelo . ~o~e..~9. no 
todo .ou.:em -parte • . . · . . . : .. , _-- .. . ·: . . ·.. , . ,; .. ,,, . 
. -: . , Parag!'a.pbo ' unioo:; Ess&s: ort&Ílizaoões-serAQ nessa llYPc..i 
these,· fnnqueadas :ao·uso eommW:n•da-navegaçã:Q.aérea,: me.. 
diante o pagamento de taxas que se fixarem, as quaes ;de .. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:32+ Página 36 de 136 

verão eer fdenticas, em: :tOdo; Ül'l'itorio n&eional, para cate~ 
gorias identiess de aeronaves privadas. 

Art. SB. As aeronaves ' públieas brásileiras terão direito 
de pouso rratuito em quaesquer a~rodroii1Q.s. 

CAPITULO v·· 
MS L:!U!AS REÓtJLARES Dlf NA VEOAÇÃO 'AEiiEA 

'.· I , •. ·. ,· , . 

Art. 31, As linhas re.,"'tllares de navegação .aérea. desde 
que devem ~t.:avesear o .espaço aereo brasileiro, quer b&jan\ 
ou nlio, de !a~el' eooals. no· territorio suitjacente, necessitam 
de oocoo!lH!lo do Governo brasileiro. 

Art. 88, Pora os efteitos da ·concessão de linha regular 
de uavesaçno :,oreD, haverão os requerentes de provar a .sua 
idoneidade moral e capacidade. ,tecbniea. e financeira, podendo . 
o Governo outOr&'ar ou negar g concessão, segundo as exi
gencloB do 1ntorosse publico e .observadas as seguintes con-
dições: · · · 

-
c) prov~r, mediante documentos idoneos ~ suffieientes; 

que so soham legalmente. constituidos, de aeoordo, quando 
brasileiros, DOm o arC 23, letra b deste. Codigo, e,- quand~. es
trangoiro:5, o~ervado o art. ·136; letra b da Constiluição; 

. b) deolarar as linhas (le navegação .aerea que pretendem 
explorar e a natureza· do respectivo trafego; . 
. · c) especi!lOln' os aeroportos, aerodromos e campos. .de 
pouso que pretendam utilizar, sujeitando-se nesse· particular 
ao que dlspuzerem os regulamentes respectivos; . 
. . à) declarar o vessoal e .. o material de que dispõem para 
a exeouçtlo do trafego, fazeD.do prova de que .se . acham de-
vidamente matriculados; . . · 

e) su,leftar~se á obset>V~mcia de borarios e tarifas do 
transporte, approvados. pela autoridad~ competente. 

·· Art. S9. A3 llnbas dó trafego aereo serão naoionaes e 
interneoionaeiJ, discriminando o Governo. a sua . naturesa e as 
respectivas rotas. 

CAPITULO VI . . -- . ~: ~. 

': • 

Art; '40·. o trafego de âeron'avé sobre o teriitorio bras i..: 
leiro. é livre, :desde: que Se observem SS• T6Striccões esf.abele
Cidas·• no• . pre~ente Codigo, e nos .~egulamento!S que. em vir-
tude: delle se e~pedirezn;, ·, , ·'-' ''· ·' : 

ÃI't. 4i. Em. cireumstancias eicej)cionÍ!.es,. pertine.n'tes á 
segurança exterior ·ou:·. á manutenQão da·· ordem ·interna, po

. derá~ torlavi~ o Governti'probib:iT, ou restringir- ·a titulo tem
porario, e com e!ieit!l :·immédiàto;- ~ .·na'W!gâçãci . aerea.: sobrá 
O·. w~itorio .. ,nacSonaJ,, sem. que .lhe caib<t, responsabilidade al
guma, pelos. PI:eJuizos ·o~ ,,damnos que .· &éaSi;) pt-oyehbain ... da 
ex~ew;ilo dess~ mediqa. '·'·.· , :. , .. · ., : 

. Art.·/ 42 •. S6i em· casos: exc:epciohaes,. oo: interesse pubh.; 
co, poderá o Governo reqUisitar aeronaves >(ímprilgadas em 
linhe8 regulares·· de. • ·tut.vega.c3o .· aerea, garantindo,~. ~ntretanto, 
aos: proprietaríos· ·a. : ~-~delnnização, cSegundo·: a: legislação '.vi.o 
gente •. , ... ,,. , .... : •.... ..: .. · " · · :·· '·· ::· .:.. . ..... , :c~: ........ .... : : ..... ·. 
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.· : .~Art _ia-~ o i~irieràrio dé· navegação a~rea· sob're o terri
tfJfio . bra8il~iro, · co in a _ e:speeifieaeãc ·_dos aerodrom~s-1fC?n~ 
ten-a e das &calas, ser~- esúWetecido ,pelo poder pubhco .'_ · 

·_ -·.· -~aragrapbo unieo.' Logo. ~e ~ trafego inter'n(} o. e::ij&. 
expedirá-á autoridade ' eompeten~ instrueções sobre as con
venientes rQta~ ' aereas; para a s~r~ça ' das cidades e fi~ 
calização do trafego. . . · 

Art.· 'ú. A autoridade competente, 'ouvidos oa Mi.niste
riOS' da. Guerra ·e da Marinha, determhiará a · :Posição e o!) li
mite-s das !onas Qtie ·!orem probibidas á navegação das aero;.; 
naves privadas em territorio nacional. · · 
·· · Paragraplio uniéo. 'Todo o eommande.nte ou piloto (!9 
af!ronave privada que se ·~noontrar ·sobre .zana probibid~ 
logo que disso se aperceba, será obrigado a · ·Ian~r o signa! 
de alarma, preseripto em regolámento ·administrativo e 
pousar com a maior pre!teza fóra da referida z;ona, onde' " 
possa. fazer regularmente dentro do · tarritorio ·brasileiro. 

Art. ~5. Salvo forca maior, ou autorização especial, ne
nhuma· aeronave poderá lewntar vôo a não ser· de aerodromo 
devidamente autorizado, e só ·em aerodromo, em taes eondi-
ções poderá pousar. · 

§ t.~ Todavia, será. dada á autoridade, que superioten .. 
der a navegação aerea civil, circumserever certas zonas no 
t.erritorio nacional, onde na falta de aer.odromos, possam as 
aeronaves . pousar em quaesquer super!icies livres de terra 
ou · de ·a6Ua, ao la.rgo das localidades habitadas, e delias le
vantar vOo. 

§ 2.• Essas autorizações geraes serão publicadas, e só 
se darão a titulo temporario. 

Art. 46. Toda: aeronave que; Pro\' !ndo de territorio es
trangeiro, houver de pousar em territorio brasileiro. só po
derá e!fe~tuar o primeiro pouso em aerodromo-frontejra. 

.. § · i.0 'inversamtnte, só de . ~rodromo-fronteira levan
tará o ultimo vôo toda aeronave que, se houver de pousar 
em terrirorio estrangeiro, partir de territol'io brasileiro·. 

§ 2. • ·A lista ·de serodromos-:fronteira, . creada por .I e ir 
será pubUcads pela autoridade wa superintender a navega-
cã6 aerea ~ivi!.· · · · ·- ' 

.Art. 47. Saivo forca maior, devid&nente _comprovada; 
as aeronav~s a servico de !inllas regulareS 'de· navagaç§.o 
aerea sõ poderão segui'r as rotas, sobre o territôrio. nacional, 
qu& se lhes fixarem,· 'nas respeotivas concessões. · 
. . Art. :48. · As fronteiras nacionaes, maritÚnss ou terres

tres, só . serão transpostas por: 'aeronaves nos pontos qÚe, 
para isto,' hajam sido · previamente ·findos pela autorida~e 
c?mpetente, ouvidos os Ministerios 'in~ressados. · 

. Art.· 49 ~ • Salvo. autori~a~ão especiàl, o transporte com
mercial de mereadori'as entre pontos situados dentro do ter
titOrio nacional, será · direito exelúsivo de serona~es ·. bràsi~ 
lei1'3s: · · · , · · · · · · · · · · · 

Art. 50 •. Nenhuma aeronave privada . t.ranilpo~~ -sobre 
territorio brasileiro, explosivos, armas de iogo, m_uniçóe! de 
guerra, e· qtiaesquer . ·meios· 'e apetrej!lhos bellioos~ e,' bem .. 
assim, pombos correioe, salvo aatonzação especial; · ouvidos os Ministerios ' da ·auerr&: e da Marinha. · · 

. C. D.- VOLUME lV- 1.935. 27 
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Art. 5i • O Governo .poder' ,prohibir, se assim o recln
mar ·o interesse . pUblico, ·o .. traospsrte de · bagagem e o ~o. 
a bordo de aeronave privada, de apparelhos pbotographieos 
6 oiiiematographicos e das respeetivas ·chapas ou pellicula·s. 

Art. ·s2: Nenbutha aeroriavealijará, a titulo de 'lastro, 
senão agua ou aréia fina, . nem sérá permittido, dtlfante o 
vOo, lancar de bordo objecto atgnm. excepto éorrespondenefa 
postal, ~esde que exista para isso autorizaÇão especial. 

Ar~. 53. _ Sã:ti · prohihidos, a qu&esquér àeronaves; vôos 
de acrobacia, .ou evoluções · perigosas, sobre cidades ou ag-
glomeracão de pes·sôas. · .. . . . 
. Art. 5q. Todas as aerpnaves, se deverão submetter &ssim 

durante a rota como na .visiuhan~ dos _ aeropOrtos e· sero
dromós, aos .'regulamentos de luzes ·c signaes e. de. r~raa 
geraes de ·circulação aerea, ~expedi!}os pela ·autoridade com
petente._ .. ·. . · , 

Art. 55. Respeitadas as facilidades · que se concederem 
ás aeronaves a servico de linhas regulares de navegação 
aerea, roda aeronave privada, em vOo sobre territorio nra
sileiro, está obl"igada a. .pousar, logo que receba ordem para 
tal, mediante os signaes de terra, que se fixarem em regu
lamento administrativo, publicado pela autoridade compe
tente, ouvidos os .Ministerios da Fazende, da Guerra e da Ma
rinha. · · · 
· Paragrapho unico. :N'o caso de manifesta inobservanota 

<fe. ordem acima, a aeronave poàeré. ser compellida a pousar, 
pelo emprego da forca. · · 

CAPITUL'O vn 
DA FISCALIZAÇÃO ADUANSIRA 

Art.· 66. As aeronave8 d'e procedencia est!'angeira, .que 
.conduzirem passageiros e mercadorias, ficam obrigadas a 
Eeguir as · regras e determinações da legislação aduaneira. 

Art. 57.· Toda e qualquer aeronave -de procedência e3-
trangeira é o.brigada a apresentar- á autoridade fiscal que a 
'Visitar no. momento da chegada, a sua matricula, documentos 
.de bordo, e, se conduzir carga, guia de embarque em tripli-
cata, que será visado pela autoridade aduane_ira.. · · 
· Paragrapbo tinico. Os documentos de bordo, depois de 
~xatiiinados e. visaàos, serão devolvidos ao commandante ou 
piloto, · exceptuada a. segunda (2a) via. da guia de embarque. 
__ . Art •. 58, No primeiro aerodromo em que a aeronave de 

J)rocedencia estrangeira pousar o nome do respectivo com
m~nte ou pilQto será registrado, para fins aduaneiros, 
pela autoridade competente. · 

. . .Paragrapho unioo: A autoridade aduaneira na mesma 
occasião verificará .se o sinete · que fecha a escotilha ou. a 
l)ort& de ~ntrada. das mercadori~.· está intactO, . _mandando 
proceder á conferencia dos volumes pela guia· de embarque, 
.PrOvidenciando em Caso de qualquer anormalidade, COiii"orme 
a legislação · aduaneira. · · · ·.. . ·· · 

' Art.: 59. Se o sinet&. estiver~ - intacfo . e a . car~ exacta 
·será . a terceira (3&) via . !la guia · d1! embarque assiguada; 
.depois do "confere" peJa autoridade. qlie- ,estiver de serviço 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:32+ Pág ina 39 de 136 

-U9-

.-e entregue ao commandanf.e ou piloto pa.;:oa se.- devolvido á 
.eetaçli0 fiscal estrangeira de procedencia. 

. Art •. 60. Quando a aeronave, por circums~~ia eve~tual, 
•·tiver de descer . em qualquer ponto do terrlt.Grm nacJonal, 
fica obrigada :a matidar l~J.nçar nos documentos de hordo •. pela 
autoridade fiscal .do Jogar, 097 na sua falta, por .qualquer 
outra, civil ou militar, o motivo . da descida e. a declaração 

··de que nenhuma mercadoria. foi descarregada no logar, e de 
. .estar intacto o sinete da escotilha ou porta do deposito. 

Art. ôi. As aeronaves, que receberem mercadoria, no 
territorio na~ional destinada ao estrangeiro. serão carregadas 
á vista das respectivas guias da embarque, ne. presem;a da 

.autoridade aduaneira, qu~ lhes :tachará a escotilha ou porta 
. do deposito. appondo-lhe's o sinete. 

TITULO [! 

Direito privado aereo 

CAPITULO I 

00 Dti\&ITO OE VÔO SOBRE PROPRlEOADB.S PRlVAOAS 

Art. 62. O direíto de vóo sobre as propriedades privadas 
:não deverá prejudicar o da propriedade do sólo, ta! como a 
·define a legislação civil. 

Paragrapbo unico. O proprietario do s6lci não se poder4 
,.oppõr á. partida rle aeronave que haja sido forçada a pousat"" 

em sua prol)riedaõe~ salvo o direito de arresto, como garan
•tia. de- repat"ação de damnos eventuaes pela mesma causados. 

CAPITULO II. 

Dll ARRESTO E OUTROS PROCESSOS PREVENTIVOS 

Art. 63. O arresto ou qualquer acto preventivo e assegu
,!'~!!.lriG de direitos, de que resulte a retensão de uma aeronave, 
,_promovido, em defesa de intt'lresse privadc, pelo proprieta
rio, credor ou titular de atgum direito reai, sobre a aero
nave, independente de prévia condemnação judicial, só nâo 

.. será permittido quando · incidir sobre · aeronave do Estado, 
considerando-se para tal fim, a utilizada em transporte 

·postal, mas não em transporte commercial, ainda· que e!fe-
. ~luado por aeronave do Estado. ·, : · · 

Art. 64. O direito do proprietarfo não ficará de nenhum 
modo prejudicado, por qualquer medida a.sseguratoria de

. cretada contra quem. tenha licitamente .. se. apoderado da 
, aeronave. 

Art. 65. O interessado póderá evitar qualquer des me
--didas previstas no art. 63; mediante caucão sufficientt~. 

Parairapho Único. j~onsid~!'a.-se, para esse erteito, _ sti:f
ficienw a caucão que, destinada exclusivameüte ao pagamento 
de credito, corresponder á importancia . da ·divida é des'pesas 
correlativas, ou· cobrir ·o valor da ·aeronave, no caso de ser 

-este inferior áquella 1m!)ortancia. . · · · · · 
Art. 6Ô. Qu~ndo, sem justa. caus~ .. se exereer sobre- a 

.. oaeronave qualquer das medidas preventivas, a que se r~f~~e 
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() ari. 63, 'o !'!·~ie!'eilte responderá', :nos termos da legislaoão--
civil, por perdas e dainnos. · · · · · " · ·· · · 

.Art~ 67. NenhUma das diSllosicões deste · Codfgo preJu
dicará a deeretação ·do EilitueS'frO: arieeadcc§~ de bens· óu 
quaesqtier diligencias ·· appUcâvé:is em eaao· de fcllenei&, nem• 
as: medidas repressivas, em: caso dé ·intràecão de leis · oú·~· · 
gulàirientos"adualleiros, ·sanitarioi! ou policiaçs; · : · · · · . . . . ~ . . . . - . . . . 

. CAPITULO . !!!' 

DOS 'l'aANSPOaTEe ADEOS 

. Art. 68. · Tra~p~f.l.ado~, . para· os ~!feitos d~ presente-·· 
COdigo, é a pessoa natural . o.u jnridica que eftectuar trans
porte aereo, com intuito M lucro. 

-·- -·--·-··· Arl.·.-&9-:- ··Cõnsider:-a-se. 'intemõ:'~ é r.egido pelo presente· 
Condigo, todo transporte em que, de accordo com o estipu-· 
lado pelas partes, o .. ponto de partida e o ponto de destino,. 
haja ou não interrupçrlo ou balde:lção, estejam situados em 
terrítorio nacional. 

Paragrapho unico. O transporte interna.eional, na au-· 
sencia de eonvenetio ou tratado, será tambem regulado pelos
princípios estabelecidos neste Codigo. 

' . . . . . 
Arl.. 70. Considera-se constituir um -só . : trsnsporte & · 

que varios transportadores aereos ·executarem-. successiva~ 
men,te, desde que. as partes tenham tratado em operação· 
.uni~a. · 

Paragrapho-unico; O .transpr,rte não perderá o caracter · 
de· intemo se ·a aeronave, por .motivo de !orca. maior, even-· 
tualmente, fizer escala em territorio estrangeiro, estando, 
porém em territorio brasileiro os seus pontos de partida
e destino. 

CAPITULO . IV 

oos ·. ooco:MIENTOs· DE ~ ... s.~;>oa'rB · Í-mEO 

· S~cÇã~ :PI'iinclra · 
·Bilhete de r)n.Ssa·gl'm 

: Art. 7:1. No. transJÍorte de viajante, o transportad,;r .. é· 
obrigado a fazer entrega de um bilhete de passagem, que· 
deverá indicar: 

. - . . , ~ . . ' . . 
a} o· ll)gar e a ,daf,a da emissão: 
'b)'' os •pontos de' pariiiJa e destino; . . : 

c) o nome e o endereço .do ou dos transportadores. 
' ·• Art. ·.72. · A falta, ir.regularidade ou perda do bilhete 

não prejudica ·a existenc1a nem n validade do· eontracto de· 
transt)orte;·'o ·lpial 'continuará. a reger-se . pé!~- di!il)osições-
í.lo ·presente ··Coãigo ~ .. · · · · ·: · : · · · ' ' · · · · · 
' . Par.ap~ :unieo. Ao traÍispo~t.aOOr qÜe acceiliir via-
jante ··a quém 'não. ha.Ja sido entregue o bilhete de passagem., 
não assistirá o direito de · prevâleccr-~e das disposi\}Ões oo· 
pré~le ·cooigo, ®e ·lbti' 'ex'clnnm ou lio:iltem a regponsabi- · 
li<Jade. · · · · · · ·. · · 
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. ~c~lkl. 8et1U:nàa . 

Nota ;de ~~gage~ 
..-: 

Art. 73. No transpórle de bagagem, exceptuadas os 
"j)equenos objeclos, que o yiajante · conser-Var sob sua guar:.. 
.da, o .tranapprtador . é obrigado : a ·fazer entrega de- uma 
nota de bagagem, extrahida em d.uas vias, uma para o via
jante :e outra papa; o tr_an,sp~rt.ador, e .. que_ deverá .indicar: 

a) ·o logat' e a data'· da emissll.o-; 
b) os pontos de partida e de destino; 
c) o numero do bilhete· de passagem; 
d) a quantidade · e o peso dos volumes: · 

·: e) ·a importancia ·· do:>. và~or· decHtrado~ se tiver cabi~ 
.mento. · 

Art. ·74. A faltá', irregularidade ori 'perda da nota de 
bagagem não pre.iudica a existencia nem a validade do con
'traeto -de transporte, o qual continuará a reger-se por este 
.codigo'. . . . . 

Paragrapbo i.lnico. ·Se o transportador acceitar baga~m 
_Jiem que · tenha sido entregue a respectiva ·nota, ou se esta 
.não contiver as irid icações 00$ letras c) e d) , do artigo . an"
terior, n<lo assistirá áquelle o d.ireito de prevalecer-se das 

.disposições do presente Codigo, que. lhe ~:z:cluem ou limitem 
;a responsabilidade 

Secção terceiro. · 

· C<inhecimen~o e.t>reo. 

Art. 75. No transporte de mercadol'ies, sem o preJutzo 
<-do disposto no .p_aragrapho·· unico, -o t ransportador é_ obri
gado ao exigir do expeêi~or -a feitura .e entrega do do
.cumento denominadn: ~cémbecimeoto . aereo.". 

Paragrapho unico. Se o transportador, a pedi~o do ei.
-pe<Mdor, ·fizer o conhecimento aereo, · · considerar-se-á, até 
prova em ·contrario, como t:~ndo egidc por êonta deste ~ 

Art. 7G·. b conhecimento aereo será feito· e~ t~es .Vias 
.originaes e entregue pelo· expedidor, com· a :mereadaria. 
· ·. §·- 1.0 A priméira :Via:· que terá. a indicação "d~ transpor-: 

:tador" será assigna.Qa pelo exped1dor. · . . _• · : . . 
§ 2.0 A segunda via. que terá a indicáÇão "do destina

·tario", será assignada pelo· expedidor e pelo transportador e 
.acompanhará a mercadoria . 

§ 3.0 A terceira via·· será. assignada ·pelo transportador 
-e por este entregue ao expedidC!r al)ós aceeite Ga. m-ercadoria. 

Art. 77. QuandO hou"r:ir ·maf~ ' de um volume, c trans
portador poderá .exigir, do e~edidor, . conhe~imentos aereos 

..distinctos. ' ·· · · · ·" -· · · · ' · 

. .Art; 7.8. O conheéimento aereo devl!rá indicai>: . 
tJ:) _ o Jopr ~ a, .d.at_a· ~ -~i:il!s~;â~; : · . 
:b) os .. pont:a~ ~e pat:f,~çla -~ de . qestino; ... 
c) o· nome e o endereoo do .. ~eàidor; . -·, .. 

. d) o nome e o endereÇo ·do JÚ-imeil-9 -trànsilortador; 
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e) o nome e o endereço do destinatario, se houver ca
bimento: 

f) a natureza da mercadoria; · · 
g) o numero, o. modo de embalagem, as marcas parti

eulal'es ou numerat;ão dos· volumes; 
h) o peso, a quantidade, o volume ou dimensões da 

mercadoria; 
i) se a mercadoria é expedida contra pagamento, no

neto da entrega, o preço da mercadoria, e. eventualmente a. 
1mportancía das despesas; 

i) o valor declarado, si houver; 
k) o numero das vias de conhecimento; 
l) os docu.me~tos entregues · ao transportador para 

acompanharem o conhecimento aereo; 
m) o prazo do transporte e a indicação summaria. do· 

t.rajecto a seguir (via), se forem estipulados~ 
Art. 79. Se o transportador acceita.r a mercadoria sem• 

o respectivo conhecimento aereo, ou se este não contiver to
das as indicações do artigo precedente, letras: a) até k), in-
clusive, não lhe assistirá o direito de prevalecer-se das dis
posições do presente Codigo, que lhe e:roluam ou limitem a: 
responsabilidade. 

Art. 80. O expedidor responde pela exactidão das indi
cações e declarações constantes do conhecimento aereo e
pelo damno qué, em consequencia de suas declaracões ou in
dicações irregulares, inexactas ou incompletas, venha a sof
!rer o transportador ou qualquer outra pessoa. 

Art. 81. O conhecimento a.el'eo !ará fé, salvo prova em 
contrario, da conclusão do contracto, do recebimento da mer
cadoria e das condicões de transporte . 

Art. 82 .· ·As ennunciacões do conhecimento aereo, rela
tivas ao peso, dimensões e embalagem ·da ·mercadoria, assim 
como ao numero de volumes, farão !é,. salvo prova em con
trario; as que disserem respeito á quantidade, volume e es
tado da mercadoria só farão prova contra o transportador se· 
a verificação dellas :fô:r por elle feita na presença do expedi
dor, e exars.da no conhecimento de transporte aereo. 

Art, 83. A falta, irregularidade, ou peroa do conheci
mento aereo, não prejudica a existencia nem a validade do
Mntracto de tl'Bnsporte, o qual continúa sujeito ás regras· 
do presente Codigo, resalvadas as disposicões do art. 79. 

CAPITULO V 

1M RESPONSABILIDADE CIVIL 

S~cção primeira 

·Responsabilidade C011.trtiétu:al 

Art •. 84. O transportador responde pôr qualquer damno· 
resultante de mol'te, ou le~o corporal do viajante, nos acci-· 
den~es occorridos á bordo· de ·aeronave ·em vôo, .. ou nas ope
racoes de embarque e ·desembarque; desde que decorram: 

a) de defeitó·:na aeronave; 
b) de· culpa 'da tri:Pulaçãc. 
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· Paràgra:pho unico. Nos casos de transtJOl"ie gratuito, ou 
a titule). gracioso, a respollsabilidade se limita apenas aos {lre .. 
juizos .resultantes de dólo ou de culpa grave. 

Art. 85. O transportador responde pelo da.mno resul
tante da destruição, pe:da ou avaria, da bagagem despacha
da, on da mercadoria, nos accidentes oecor:ridos durante o 
transporte aereo . · 

Art. 86. Transporte a.ereo, para. os effeitos do artigo 
pt'"ecedente, é o periodo ·durante .. o quar· a· bagagem, ou as 
mercadorias, se acham sob a. guarda. do transportador, seja 
em aerodromo, a bordo de aeronave, ou em qualquer outro 
logar, em caso de pouso fóra. do aerodramo. 

Art. 87. O transporte aereo não abrange transporte ter
restre, marítimo ou !luvíal, realizado fóra de aerodromo. 

Paragrapho unico. Se na execução do eontraelto de 
transporte aereo forem e:ffeetuados quaesquer daquelles, 
11ara. o carregamento, a er.trega ou a baldeação, presum&-sa 
oceorrido o àamno durante o transporte aereo, salvo prova 
em contrario. · · 

Art. 88. O transportador responde pelo da.mno prove
niente de atrazo de transporte aereo de viajantes, baga.geru 
ou mercadorias, Da proporção de dez por cento (:1.0 %) sobre 
o prejuizo provado pelo viajante e, nos demais casos, sobre 
o valor da mercadoria. 

Art. 89 . Em qualquer dos casos acima previstós, :ficará 
o transportador- exonerado de responsabilidade se provar que 
por si ou por seus prepostos :!oram tomadas, de maneira sa
tisfactoria, as medidas necess'M'ias para que se não produzis
se c damno, ou que se tornou impossível fazel-o. 

Art. 90. O tra.nspol'tador não responderá po:r seus pre~ 
postos no transporte de mercadorias ou bagegens, se provar 
que o damno proveiu de erro de pilotagem, de conducção da 
aeronave ou de navegação e que, sob todos os demais res
peitos, por si ou seus prepostos, foram tomadas as medida!! 
necess.arie.s para que se não produtisse o damno. 

Art. 91. Se o tra:n.sportador provar qUe 0 damno foi cau· 
sado por culpa. da pessoa lesada, ou que esta para elle con
tribuiu, a. sua responsabmdade poderá ser excluida. ou atte~ 
nuada. 

Art. 92. No transporte de passageiros, salvo convenclio 
em contrario, limita--se a responsa.oilidade do t.re.nspo~t.ado~ 
a importanoia de cem contos de réis (tOO:OOO$) por pessoa. 

§ t.0 No transporte de mercadorias ou ba~agens .despa
chadas, salvo convencão das pa.ries, limita-se a responsabili
dade do transpOrtador, á quantia de duzentos mil r"éis (200$), 
por kilogramma. 

§ 2.0 Quanto aos pequenos objectos, que o viajante con
serval' sob sua guarda, a responsabilidade do transportador 
não excederá de quatro contos de réis (& :060;), por viajan· 
te, e serã devida. mediante declaraoão ·deste, não impugnada 
pelo transportador . . · · ' 

Art. 93. · A nullidade de e1ausula tendente a exoneral" o 
transportador de responsabilidade 0u a estabelecer Hmite 
inferior ,ao que lhe fixa o presente Codígo -'·não acarreta a 
do contraeto de transporte ·respect-ivo • 
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J , . -~t. 94. Quando. o darono ~ 1;es~ltar de d~l o do; ~~~~porta
dor, ou de. preposto ;seu,,nenbum :eífeito terao- !Jê m.-t1gos de~"':' 
te Codigo que ex"lu~m 0u limitem o. responsa.b1~1dâde •. ~ 
. .Art. 95. O.recebimento de bagag~tn ,ou ll:).e~orill:S sem 
.protesto. do .desti~4!rio cons.tituirá, salv~ p.rOYa em, eontra
.rio, ·presumpçãD. de .que foram. el;ltr~gues. em boiJl.estado.. e de 
conformidade com o documento de transp~rte. . . . . 

. § 1.0 Em caso de avaria deverá . o destinatario protestar 
junlo ao transportaâ()r 'd.e'ntro de tres ,d!as. ãa da~ do rece-
b-imento da bagagem, ou de sete da d·o recebimento 'da.. mer~ 
~a.doria, · · . · ·.. . · .. · .... ·. 
· · § 2.0 A reclaml!-cão · pelo atrazo deverá ser !eif.?,, o. ~is 
tardar, dentro de quatorze dias, a contar daquelle em que a 
bagagem ou me!'éadoria haja sido posta a·rlisposicão- do des-
tinatario. · · · · · · · · · 

§ 3.0 O protesto · nos casos acima, deverá. ser .feito me
diante resalva no proprio documento· de transporte, ou por 
escripto em separado. 

§ ~&.o Não havendo protesto, nos prazos acima estipula
dos, não se admittirão, salvo o caso de fraude do trans
portador, quaesquer. aCi)ões contra este. 

· Art .. 96. No caso de transporte executado suecessiva
mente por vari.os transportadores, cada transportador (}Ue re
ceber viajante, bagagem ou mercador~ ficará sujei to ás re
gras deste Codigo, e considerado parte no contraeto de trans
porte. 

s 1.0 No caso de transporte dessa natureza. o viajante 
ou os que o succederem nos seus direitos, só terão direito 
de acção contra o transportador que haja. effectuado o trans
porte no curso do qual ·se tenha produzido o accidente ou o 
atrazo, sal v o. se, por estipulacão expressa, o primeiro trans
portador assumir a responsabilidade de todo o percurso da 
viagem. · 
· · · § 2.0 Em se tratando de bagagem ou mercadorias o expe
didor. terá acção. contra o primeiro transportador; e :0 desti
nat.ario, a quem couber direito á entrega, contra. o ultimo. 
Um. e outro poderão aecionar o transportador qtie haja effe
étriado. o tràrisporté, âurante o qual ;)ecorreu· a· destruição, 
pez:Qa:, avaria ou atraio;· Esses. transportado;;-es serão , soli
dariàmenle responsaveis para com o expedidor e o destina-
tario. · 

Secção ugunda. 

Da respons~bilidade para. e~m . terceiros 

. ;\;rt. 97. As disposições relativas á responsàbilidade do 
tn,~port.ador, para· coin terceiros;' abrangerão quaesquer ae
ronaves, que trafeguem· sobre o territorio brasileiro, · sejam 
publicas ou privadas, nacionaes ou estrangeiras~ 

. . ~ 'Art.- .98~ .Dar:á ãireito.á repartição 'qualCiliér damno que 
uma ~ronave .$ ~iôo, ,m,âi:tobras de. p~tida ou' chegada, cau~ 
~ar . á~ pessoaoh be~ qúe se·encontrem á superfície do sól~ . . .. . . · .. . • . .. .. .· ,. .. ' ' . ~ .... • . . 

Paragrapbo uni co. Essa responsabilidade só se podel"á 
at~enuar, ou eXCluir, na ,medida ' em qt;e á pessoa .lesada cou-
~er ·.eulpa .... · · ·· · . · · . · · . · · · · . 

.. ·:· Art. 99. ·Nas mesmas condições será . reparado qualquer 
damno causado por objeeto -ou ·substancja que cahir. ·da ae-



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2810112015 11:32- Página45 de 136 

,..,.--:- .425 -:-::' 

"l''!!He, .ou -della !or.·:projeo;t~do, ·não -e~we.(ios . . o~ . -aUj~
-mentos regula.Qlenta.r.es; ou .rf\iml!a!ltes .'de 'orça. · ' .~-~9f'<'::· 

Art. 100. serão regulados pelo di~iio. 'commum ., .. os 
-damnos.,eausadoa pela. aeronave, e1Ii !?9U3.0. .. . r 

. Ait. · tOf. ·' SEiriio ·solidariamente. responaaveis palÔs da
i:nn.os a··qtie' se rerorem os ·artiS'OS' precedentes.:· · . . . . 
' . izf a pesãoa· em" cUjo' . #omê, esfiver ~atricultlda a aero:.. 
:nave; ·· · · · · · · · · 
.. ·b). a: pessôa em cujo úso, ou exploracão se· encontrar a 

aerunavé; . . ' ' . : ' ' . :. . . ' ·' ··· 
· ··c) quem 'quer que;· de· bordo de ·aerotisve;· haja ''occasiO
nado danmo, salvo o caso de acto intancionalmente cammet
·tfdo por pessOa estranha á eqaipagem:fóra do serviço, e que o 
·transportador ou seus prepostos não · poderam impedir. 

Faragranho unico; Em qualquer caso a execução reea
'hirá precipuamente sobre a garantia estabelecida pelos ar-
tigos i 04. e seguintes. · - · . 
· . ·· Art. i02. Quslque~ das pessOas solidariamente respon-
·saveis terá accão regressiva contra o autor do 'damno. · 

Art. 103 . . b !'esp;nsabilidade solidaria limitar.;se-á. 
!Para.. cada aceidente : · 

. . a) n~ · caso de Iésão corporea. ou morte, á. importancia 
1lla::i::na de oem contos de réis. (100 :000$) por pes.eôa;· · 

. b) no caso de dámno, ou destruição de bens. a ímpor-
1.ancin. integral. do seu· justo valor. 

Paragra.pho unicó. A pessOa responsaveil não se poderâ 
1)revaleoer desses limites se o interessado provar que o da-
®no foi causado· por dóJo. · · · · · 

. Secção teJ"Ctira 

·· Garantias de ·. responaabilidalt& 

. . Art. .:tOi. .A pessóà. natural ou juddica, em ou.;o· nomt> 
-estiver matriculada a aeromve ou em . cujo nome ou explo
racão ella se encontre, dará garantia de reparação na !órma 
~ limite! estabelecidos neste Cod!go, dos damnos . pessoaes 
ou materi~es em qtie a aeronave porventura causar: 

Art~ f 05. Essa ga~~ntia poderá consistir~ á esco.lba do 
.tran~portador, . do proprietario ou . do explorador da aero-
nave:· · · · · · 

·a) ~a justificacã~ 'de. que a responsabilid,ade eetá coberta 
por um seguro, contractado com empresa idonea, ouvido o 
Departamento Nacional de Capitalização ·e Seguros Privados; 

b ): .. epl caução, ou· fiança idonea~ approvàda pelo Governo, 
de pessOa .~u.empresa, c11m domicilío ou séd~ no Brasil, . ·· 

c) Óu no deposÜo prévio, de dinheiro ou de valores . . 
. Art. iOõ. P~a os e!feito& dà diSposi.cão aciina~ ~~er

se·á. subordimr a . autorização do certificado . de navegabili
~ade de :uma aeronave, ou a sua revalidação, á .apresentação 
.de algumas das garalltias. acima previstas. . . . . · . . :, 

Art. f 97. Se a gàrantia' consistii· em um contractO' : de 
seguro, poder.se-á retirar, em qualquer momento, o· ·certi;.. 
ficado de ·. navegabílidade ·da aer.onave .cujo : Proprietario, 
.transportador liilll explorador. não· possa . prov.àr ·estar .ex~ 
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rutandó ' regularm'étité as. ·etatis~}as à que estiver obrigadeo 
pela apofice respectiva, ·e;· notormmente, o pagamento POll• 
tusl dos :premiaS; · 

Art. i 08. Exigir..;se-á . dás ·aeronaves matrieu~adaa e~ 
pai:~: estrangeiro, para a reparação dos . demooa qu.e possam 
causar a pessôas· ou bens, em territorio brasileiro, e. ·aprellen
t.ação de garantias pelo menos iguaes, ou consideradas equi-· 
velente.s ás das aeronaves brasileirás. 

Art. 109. . Quem · tiver · direito á repa~ão ~o . damitnt 
exerce nos lim1 tas da somma que lhe competir, d1re1to pro
prio sobre a ga~nti& pr~stada por quem couber a res~JOnsa--
bllidade.. ·.,. 

· CAPiTULO VI 

DO SEGURO AÉrul:O 

Art. t fO. Qualquer int<!resse depen.dent.e da na.vega
o~o aérea, que não provenha de dólo, poderá .ser segurado
contra todos os riscos, observando-se serflpre, 1nclusfve n~ 
oasos de abandono, as regras da legislaçe.o ordinaria. 

Art. H L O p:roprietario de uma aeronave póde segu
ral·a até o seu valor total contra todos o~ riscos da nave
gaeãa aérea. 

Art. 112. Salvo convenção. em co~ttraric;,, o seguro não
cobre as perd9.s ou avarias l'esultantes da culpa do proprie
tario, ou de vicio proprio do apparelho. 

Art. H3. O certificado de oavegahilida.de da aerona\"e, 
objecto do seguro, deverá, mediante declaracão do segurado, 
ser mencionado no contracto de seguro. 

Paragrapho uni co.· TOda a aeronave, munida desse cer
tificado, terá a. seu favor, até prova am contraric., a presum
pçio de haver partido em bom estado da. navegabilidade. 

Al;.. :1:14. Em .caso de perda ou avaria, se a aeronave 
não fôr reparavel, poderá ssr abandonada aos . seguradores, 
desde que a importancfa dos prejuizos altinja tres quartos 
(%) do seu valor. · · · . 

Paragrapho unico. No caso de desappareeimento, o 
abandono será permiUÚio tres mezes após a ultima noticia. 
da aeronave. · 

Art. H5. Nas apolices de seguro de vida ou de seguro 
de accidente, os interessados não poderão excluir os riscos 
resultantes do transpo-rte do segur~o; nas linhas regulares 
de navegação aérea . 

. Art. 1_16. Será ohrigatorio o segilro do pessoal de bor
do, m_clus1ye dos que eventualme,nte viajarem a seniico do 
proprietal'JO, transportador ou explorador da. aeronave. 

;\rt. H7. O transportador poderá tomar · a seu cargo 
med~ante· um supplemento de fréte o. seguro sobre pessO~ 
e co1sas transportadas, desde que ·prove· have!' .feito um se
gu_ro ge!'al, em companhia fiscalizada neto Estado, por som
~a equ_Ivalente ao duplo do Iiàlite maximo da responsabi
.l~dade I~herente á. aeronave de ca1Jacidade maior e::~:istent& 
.. em servu~o.. · · · 

... · Art~· U8. · <? s~ro, a. que ~e refere o artigo anterior, 
-poderã ser subshtmdo por depos1to E:m estabelecimento pu-
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bltco ou em bsnco, com autoriza~o ~o Estado, ou íiançae 
bancaria. · 

§ i.o O vslor desse aesuro será·no minimc de quinhen-· 
tas contos de réis (500 :0008000) . 

. § ~.o. Se o transportador tiver mais de duas aeronave~ 
em servfco, o valor do seguro será o duplo .do fi.xado nesle' 
a:rtiBO. . . · · · . · · 

§ s.o LOll'o que reduzido es~e valor, pe~o pagamento d~· 
indemnizaçilo, deve ser cam.pletacio até o U!!nta ff:::::.do. 

CAPITULO vn 

Al'L H9. Todo command~nle ou piloto da aerona~e em· 
vôo deve assisteneia, sem prejuizo para a propria segural?çQ:, 
a quem qcar que. no mar, ou 2 bordo de aeronave em per1go, 
eorra. risco de vida. · · 

Art. !20. A obrigação de assistencia; nas condicões (JUe· 
se prevêem no artigo anterior ~m existirá quando fOr· 
recebido o sign&l radio-telegrapbieo s.· O. S., salvo s& o· 
sinistrado se encontrar em distancia tal, que nenhuma as.. 
sistencia uti1 seja vossivel. 
. Art.. :121. Nenhuma responsabilidade poderá vincular o· 
propdetario, o transportador ou .o e:xplorador da aeronave, 
pela !alta de cumprimento, por parte do commandante ou 
piloto, do dever de assisteneia ou salvamento,· excepto no caso· 
etn· que lhe tiver dado ordem para -n§.o o fazer. 

Art. t22. ParQ os ef!eitos dos artigos precedentes, não· 
se ievará em coDSideracão G regime jur!diaG da! ·agua~. nem 
a natureza ou nacionalJãad(' dae aero11aves · 

Art. 123. Todo acto de assistencia ô.ará direito a uma in
demnização CQ.rrespondente ao trabaiho e efficieneia. do sal-· 
vamento 9Jl.e será, em falta de accorào prevío, judicialmente 
f!Dda e dtstribuida. ·· 

Parâgràpho tin.ico. Não haverá indainnizacão se a as..
sü;tencia ,tiver sido e%Pl'eSsa .a· jusfificádamente recusada. 

Art. 124. ·A convenção para essi~teneia ou salvame:ito, 
concluída no- momento de pe-rigo oo soh influencia dest2. 
poderá ser alterada ou annulada judicialmente quando fôr 
considerada excessiva a indemnizacâo. . 

Art. 125. A indemnizatão será calculada .sobre as se--
guintes bases: . . . 

a) a efticiencia de salvamento, ~ csfo~os e meritos dos·
crue delle particil)aram, os nscos em que incorreram, o tem:.. 
1)0 que despenderam, os gastos ou dmlit..os que supportars;:n-; 

b) o valor da coisa ou de pessoa, esta até o maximo de
.cem contos de réis (tOO:ooo;ooo), que fOr salvada . 

. Ar~. 126. No caso de salvemenw de aeronave, o pro
Prietarlo da _ba~em ou da mercadori~ que se transportar,. 
de':erá contribUir- com ·uma somma P1''>Percional· ao respecti--
vo·· valor.' '• · · · - .· -: · · .. · · · ·· ·. . · · · , . ·. · .< · 

Art. !27. No, dliso 'de salvámeP.f•· de eorresporidenc.ia, 
aerea, o seu transportador contribuirá ce:in uma· sommá pro-
porcional ao respectivo fréte. ·· .. 
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., _ ::' -. ·· ._,; CAPITULO- V;U.l:. 
.f~;_ ·· .•.• . 

" ,. .. ~" A"'~-~ ~~TO . . , , . _ 

Art. 12s,_ A:' !lV!lr~~ sr9s~a··,_~ ~ao .~â~J:~ainent~::n~::l:ta* 
~:leão comtnereial ãerea, serao appheados os p'flne1tnos do 
direito commereiil.l máritinii;' e as disposiéões de leis me!~~-
tis referentes ã_quelles institutos, equiparada, para tal -!1m; .a 
éae'ronâve a:o~ navio ..... '. . . . . . . . ; · .. ' ' '' .. 

•' ·.· .. :~ . •:. 

CAPITULO IX .·. . 

DA VJ:;:JN~~ DI?B ABROPORTOS B ABRODROMOS 

. . Arl.. 129 .. As propriedades e te:or':nos vizinhos de ae-
~oportos e aerodromo!3 t::s.tão Sujeitas a rest~e~es eepeeiaes. 
: .. . Àrt.. iao. Na .fált~ de limites. natuz:aes~. a·:li~n{~rcacão 
dos aeropOTtos e aerodromos será feita por um ,systema ade~ 
q~do de signaes visiv~is. . . . . 

Art;: i31. Em uma" i~OUB -de- quinhe~t.Os {50ó.( me~ros •. a 
·eontar de suas extremidades,· Será prohihido em qualquer 
aeroporto ou aerodromo. s.em pr-evio a.>senti~ento .. da auto:
ridade competente, fa!':er installação, .tdüicio. ou cultura qUI;! 
-embarace a partida ou. chegada de aer~nav'eis. · · 
. . .· § t:a :Em -tOrno. -àessa:. pririieira -:~oná, · Sérão· tD;a.das-: mai~ 
--duas faixas concéntricas, de duze.ntos e cinc()én.ta · (2~0) · :me-:-
tros de largura.; . · . _ · .. · · . . . · . 

§ 2.0 saivo . auÍorizacão ~ressa, a . aitúrá. dos o:bst,a
-eulos acima. alludidos, não poderá uiLrapassar, .em relação 
~J,o mais·.baixo. ponto 'do a~rodromo, quinze · (i5) •-metros, na 
primeiril raixQ, ·e ~inte. é' cinco (251 ·_metros, na. s~gunda; 

A.rt. 132. Os limites a que se r~f€re ci .. artigo anterior. 
::Só poderão ser alterados· por proposta dd Cb~lho Naoional 
da Aero~autica. que, excepdonalmeote; · · restrii'ig:i!'á · ou· dilata
rá· a zona delimitada, fi.xatido novas f~ri:as .-- · : · · · ' : ·. 

_ Art .. i3_3. Ur.n .Plano d.e restricçõe:s ao . ~~roveiiament.o 
-d'a.s propriedad~s · ·yi4nhás serâ prep1trado pela:'àU1tridadt
federal competente; para· caaa aerodtomo'· ou ·aeroporto, · ou
vidos os MiDis~erios a ·quo· o· assumi,t( possa. jn~ressar e 
--coD.SUlt.ad2s- as autoridades locaes •. estaduaea ou munieipees. 
-~ ·· Paragrapho unico. Esse ''plano· ::mrá ~ approvado p()r de-
-creto. 

AI't. 134. Quando taes restricçõ~··c:ausarem damoo im
mediato ou attingirem construcções que devam ser elevad~ 

..á., aUura.. permittida. p_elos regulamt;:nt.Qs .. munic.ipat;~s, _terão 
o~ _proprietar]os vizinhos, direito .á int!erimi.Zacãci, fixada ju

·dl.Clalmente na.falta deaceordo :dirécto . .. . ·, · . .. · .. 

· ·DA_ .#.YI>PTHECA AEREA .. 

, ·,Al't, fS5;. · AS · :ae~~v~s podem se~.' o!ljuto- d~- h;potbe..
·ca_ .• _ dep.endenU! ... de_ inscrip.çã.o no Reg_ istro A. ero __ nautio·o_···Bra-
.:Sileiro e _ayerbada na respectiva matriêula~ . · · 

.·. . ~~aira~ho c uqieo ,. A .:eo~itúidã~ J ct~ hypo~h~c~' · aer.e.a 
.e~1g1ra eseriptura publica. .: :· . · · · · 
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Art~ 't-8'6·~ ·- AS áeronavesi emciuànt:o''·stljeitas á :bypof.bacb. 
no paiz, não poderão ser t.ransferidas para o e::~srior, sem · o-
r.onscntimento expresso do· credor.. . . , . 

::: Art • .' :i·ar;· A··pref'erência··do·' :ered9r -· hypotheeario .se· 
eXerCerá; ezri oasó dé pereeiníerit.O · 'ÔU ·. desapropriaçãO 'da . a&
ronava, sobre a indemnização paga pol'=' causador -do ' dami!O, . 
p·elo · segurador: ou . pelo e:propriánte . -- . : 

·_ -~~ 'f38. ·o_eredito h.,vpothecart~> aereo pretere a quae--...-
quer outros, · com exce~ão ãos ·seguintes: · · · 

. . e) (iespesas judiciarias, ou destinàdas ã conservaÇão da. 
aeronaye'.até' à venda judietal; .. . . . . . . . . . 
. .l)) _-·ind~ .• devidas ·pela - ~tis_~n~i!l .. oú sa~va.;.. 

mento; . . · · · 
c) · taxas· pela · utilização de aeroporto ou aerodromo. ou 

de servieos aeeessorios ou complem.•ntares da navegaç§.t>
aerea; · · 

d) : rsastos ef!ectuados . pelo éommaudante cla aero~ver 
em virtude .de seus poderes Iegaes, (Juando 1ndispensaveis-
para ·a eonUrit1acão da viagem.· · · · · 

Art. · iS9 . Oz pl"ivilegios re:feridos no artigo anterior só
prevaleeer!o até seis me:es·. depois de sua constituição, a~ 
PliC?Jldo-se t()davia .em qualquer caso os . preceitos que re-· 
gtilam .e.. fallencia ou o concu~o :de eredor'Bs. . 

· · · Art. HO. o~ aetc:; constitutivos da bypotheca sobre ae-· 
ronaves declararão, além dos requisitos usuaes : 

4) a· importaneia da divida gar~ntida pela hypotheca,. 
ou a sua. es.íimação; 

b) os juros estipulados; 
c) ·a ·época e o logar do pagamento;' 
d) as marcas ~e matricula da aeranave. 

_ AJ't~ . U1 •. ~.o proprietarió da aeronave hYJ)otheeada po-· 
derá eoDBf.itulr, sobr& esta. outras . hy'pothecas. qtie obedeee;.. 
rã o á .. ordem de inseri peão. · · · · 
- A.~.- 142. A a:eronave· .qtie pert~ncP.: ·á dois ou: mtils pro
prietarios· ·não • tiOdeM ser hypothecada S'e:n o eonséntim·entc· 
-expresso de toei os os; condominos; . . . . . . . . -~ 

Art. :143 • • Exti~ue-sta 'bYi;otheca a~rea: 
a) peÍa perda i:! à· aêrilrià~e; : ' · · · .. . 

:: ~) pela. ren~e.ia do .• credor; : 
c) pela- enirí~ãc> da ~briga-ção principal; 
d) ·pela· .arrematação ·judicial ou adjudicação. 

· Art. ·ru. ·:serão · applieaveis· :sribsidiariamerite á · hypc);.. 
theca: · ae_~a · ··os · dispOí;itivós da · IegiSI;icâo. ciVil sobre· · esSa 
materia. ·:,· .· - ;;< · · · ·: · · · · · · · ... · 

. .' . - ~ : -.. : . 

cAPITULO .. XI 
DoT··'·PBSSoAL · NA~ 
' _" _', ' ; ~ _' ! I •, : : • • • ' . . ' 7 

;:· · Att · f~5;: · ·Só· pódêi"ãô ·exel'cer· funcÇaes a 'bordQ Cfe· áe:ro:;.. 
nave naoiólial;-: nrasileirolF na~s ~ · -· · . ' · · · · · · · ~ · 

, '.. Art.: ·i:~_;· :rrida· '~érQ$v~.-· d.~~iria~~ ' ~~o _servito de ·.trans .. 
· porte C"mmerotal; devera· f.eL" ·a · ·bb~o teehnioo investldo· das.. 
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!/POderes.: de: c(}.mmandant.~ -na fórma Q()S regUl~entos em 
-~igor. · . ,_ · 

Paragrapho unico: Nas aeronaves de capaéidSde ou lo-. 
. tacão m1nimas; será facultativa a inst•tuição do commandan
te,:. podend~. si!,a :C:scOlba recabiÍ', .sobre O, :respj!CtíVO Plloto O~ 
navegador. :·.' · <<~' '• ·· ..... . ;. ·~ .. ,_. · · · 

Art. t47. Deverá constar dos dOJ~m~entos previstos. no 
artigo 25 o. nome. do .commandante, P-bcolbido pelo proprie

.t.ario da aeronave, _pelo tr:ânsp~rtador respectivo ou pelo seu 
explorador. . . 

' .Art; i48 .. o cóirim~dante, irivéstJdo .dos pode'res de au
.toridede e disciplina .a bordo dé'aeronave, é; durante a· via
..gem, ·o representante dó · proprietarin, · do ·transportador ou 
.~xplorador, e o depositaria das merearl.C'rias e bagagens des-
pachadas. · · - · · · 
,.· ··: .Axt. Ú9. o commandante exerce, durante a viagem, 
sem.,orejuizo da competencia das autoridades incumbidas da 

_.wlioia _dos ·aeroportos e aei."Odromos·, poderes de disciplina 
..sobre a 'equipagem . da aeronave' e de autoridade .sobre os 
respectívos passageiros, exigindo-lhes c1 · observancia <los re-

_,gulamentos e -leis referentes á navegação aerea, e impondo
lhes as penas diseiplinares expressamente previstas. , 

Art. i 5o: Como represen.tailie do proprietario,: trlins
_portador ou do explo"rador, poderá a· ~ommandante, indapen
·dente de mandato .especial,. e resalvaaa5 as disposieões dos 
. .artigos 151 e ~52: 

a) ~mprar o ·necessario á continuação da viagem; 
b} contractar o servi<:o de l'eparação de Q:Ie precisar a 

'.aeron:tve; 
c) levantar dinheiro, para prover os fins acima lndi-

. ..;ados; . . . 
. , . dl us:J.r Jt> r:.1dos processuaes para a garan~ia de . ar. tos 

=l3eus. i di~eitos e .interesses do proprietario, transpot·tador- c.u 
e~plorador. · · · · · ' . · 

.•. ·.,.!f~ .• , i.~ i. As att.ribuições a .que se refere _o artigo pre
·-Ce,dente .poderão ser ampliadas ou. restringida.:, mas, :neDte 
caso, f.Ó terão effeito contra terceir-os . quancto. exara.da~ nos 

--documentos referidos no artigo 25 do presente C:,qdigo. · 
Art. 152~ os'·pode~es. de command~nte, 'com~ r~p~csen

tante _do Pl'OPrietario, do transportador ou é:tplorador, só 
..poderao ser exercidos onde não·;mantenha. nenhum dell~s • 
• agente permanenLe · ou representante· commtcial ... 

Art. 1.53·:: :Como depositaria: das mercadorias -e baga
•.se.ns ·o ,commandante .é obrigado a exercer. a. necessaria dili
. gencia.em sua:" 8u~ podendo com esse 'fim, aiDda que .sem 
..autorização · espec.ial, · effectuar a·s despesâs estrietamimte . m
-di.spensaveis por conta dos respeetivos pooprietarios, trans
:portadores ou exploradores. 

Art. i54. Competirá ao eonu;pan(jante da aeronave. nos 
. termos dos regulamentos especiaes que se expedirem exer~ 
~~~: f.ul:l~ções de offioia:l publico,. t)odendo .Ja~ ;'ertid~o dos 
-nas~1mentos; ou dos ob3tos ~e ooCQrrerem.-.a. bl)rà~.,~;: · . 
. ·,~!"-~'. 1.~~·· : 0 .com~dante, ou,Qua.lq~er·tripulante, que 

"-fi.~ra,~t~ :'~ _.~Iagem;, :sem cau~a jwtifieada,. abandonat :o exer-
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eieio. das ;suas. Juneç9.es, . responderá.,: .. .perante o pr9prietario, 
transpol1ador qu . à1Illorad01', . o~ J>~·~sa~eiro~. ou· e~_pédidore~. 
pelas perdas e daumos qae resultarem .. dessa .falta. 

• • • - '· • • .• t • • •• 

A..vot. t5a. Responde o commandante. po_r dól_Q (lll culpa, 
.perante·. o .. proprietario, o transp'ortadOl\ Oll explorador, . o~ 
quaes ~ntra : eUe terão direito i.'egressi:vo . pel.~ .-indeinniza
c;ões a que estiverem obrigados para com t~f)}eiros, por fnctc,s 
imp.utaveis á .sua gestão. · · · · · 

·.Ârt:. t·57, o'· pe~soal· nsvegante' é -demiSSi'!eLad nutu.m. 

CAPITULO XII 

~AS ACÇÕBS B . PP.BSCRJpÇÕ~ .. 

Art. !58. Ás acéõ~~ coilce~nentes á avi.aéão t.ef.âó curso 
-summario; ·· 

:· · ... § f.IJ~ o 'prazo ,par.a' a propositura . de qualquer acção' será 
·de dois annos, .a con_tar; · · . · · _ · 

· . a) das . acções . decorrentes de transporte : da dat:l da 
cheg&da ou ào dia em . que a . aeronave devia ter chegado ao 
seu destino, ou então da interrupção do transporte, ou da 
-data da entrega da mercadorja; · · 

.. b) nas-acÇões:'de. indemni:Ú1ção' por .a~slsten~ia 011 calva
menta ; da conclusão do. serv-ico; . . ; .. _· ·, . 

: · c) nas acções para-ã. repáração de d~mnos ou ex:ccucão 
.de .. g&-antia.: ·,do_ dia do. accid.ente. .', ·, :', ··. · :· . · 

§ 2.0 Se o interesslido provar que .])ão teve, no prnzo de 
-dois annOs.- conhecimento do -damno,, o.u. da · pes,sOa responsa
·vel, o prazo da orescripcão oom.,cará . ~, correr do dia em que 
tiver tido tal conhecimento. · 

§ a,o . Esse prõio · ficará, entretanto, defi.nith--amente ex
:tincto •. a contar de· t.--es anru>s do damno. 

Art. :1.59. O transportador aerào ·é obrigado a conservar 
até. o praio final da '·P!'escripção mais 'dilatada (tres annos) 

:as vias respectivas· dos seus documentos de trallSl>Or~. 

'1'1Tll'L6 IU . · ·. . .. 

Das infraçç5ea e penalidades 
.. . . ·. ' 

Art; !60. Será punido com a pena d.e multa· de qUi
nhentos mil réis (500$000) a dois' contos de -riiS''{2:ooo&ooor. 
'POdendo ser tamhem · tr..!SPensa· a licenÇa·rafsrent.e. :á carta de 
1labilitaçao; aqueUe · (JUê · sem autor~o especial, ou prova 
~e forca_ mai·or ~ :; . · . . . . . . ·: ,. . _ . · . .. 

a) conduzir aeronave sobre cidaqe -ou · agglomeraçiio de 
pessô.as · .em altura · inferior a que · !(Jr· · ·rnularmenta, prc-

·-scripta ; .. ·· . :, . · 

b) _effectuar vôos de acrobacia; ·ou·· évilhió6ês perigosa;, 
·sobre' mdade: ou · agglomeração de: -pessOas;. : .:-;;_, .. · ·, 
. . . c )' '·conduzir aêron&ve sem as respeétfvàS';má'roas de' na
cionalidade, -·e ' 11e· matricula; . :·.:; . ' .. : :.·· ··-:·.-< ·-' ... , : . 
. dl cond_uzir.,aeronave .. s.em. o ·res~~ivo. cedilioado de 
nav:egabilídade, .ou sem. . que- este·.n~a; _aido: davidam~nte .re-

· vahdado;. . . . · --· . · · -,_, '· .... -- .. 
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~ . .. ê), CÔndllfir o~· -~~i~_ulâr . a~rOit~Ve sem· a Uece!stU"ia Clll"~ 
de babfUtação e à' respecfJva lu~eDoai on <~em QUe astaa haja!:) 
sido devida:mênte ··rewtidadàs ~- < - ' · · ·· · -

. ·A.rL t6i ~ ·Será "ptinido com a pena de müu.a do um 
êonto de réis (t' :000$009) . a tr.es contos' ·de r~ !a . (3 :-600$000) .... 
pod9ndo ser tambem l>Usp~nss a Ucença·referent.G â·.car!.ll· s · 
habilitaÇ~o; ·aquelle que: · · · · · · · 

a) infringir as regras geraes de ·clrculaoão aer.m~ assim. 
durante a· rota como · na vi:in:bsnc-a doa aeroportos ou -aero· 
dromos; 

b) conduzir aeronave sem :os documenlo5 preaeripws !lor· 
lei ou regulamento t 

c) COfttloariar; ou 'd'eixar' de eumpiir. as presct'i~ re-
gulamentares -relativas á ~tiliza~o desses doeumentos. 

Art. 162. No caso de -~eineideneia · ~m ·qualquer das in·
íracções, a <i\le os .a.rtizos precedentes se referem; por aero· 
nave do mesmo p!'oprietarip. transportador ou explorador, 
poderá. ser cassado o certificado de nav~ilidade. 
~t i 63. Será punidQ com a penalidade de· multa de· 

dois. contos de réis (2:000$000) a cine~ contos de réis
{ 5 :ooo•o o o) aquelle que: 

a) usar. s. bordo de aeronave, sem au.tori%acão especial,. 
apparelhoa pbotographicos · ou quaeequer objootos :euja con-
ãucoão ou utilização seja prohibida; · · 

õ} utilizar-se, sem autorização; de aeronave <r..Je não 
haja sido inscripta no respectivo registro ·de Iõlatriculs. ou· 
_permittir ~a utilização; · 

r.) .impedir ou diffieultar o prompto reconhecimento de
uma · aeronave, QUer alteraDdo ·as GUas. mareas e signzes. dis
tinet.ivos, quer prejudicando-lhes a visibilidade;. 

tl'i contrariar, · ou deiXar de cumprir, as disposiOóes ?e
gulamentares sobre lw:es e signaes, · ooneernentes a aeronave:;" 
ou organiza(j(jes .de. terra; .. . . . 

e) hmcarjndevidamente eubstancias .ou ooJecto de bor. 
do de. aeronava, ou desres~eit.a.r disposições relativas ao ali-
jamento; 

f) infringir as dispõsições relativas á obriga~;ão àe sal4 
vamento. . 

Art. i64. será. i>hnido com a· peila. de multa de· 
einoo -eon~s- d~ réis (5:~0) .a. :~e: . contos de-
réis . (10 ;OQO~OO) aquelle q-üe: · . 

· :·a) construir.·. aerOdromo~ ou quaMQUer orgaclZ2c5e:; . de
terra; de caracter permanente, SeDl. a. :necessaria autorização;· 

b) explorar, sem a neeessaria concessão; linha re:sulal" · 
de ~vegação, aeraa. .· .. , . . . . . . , . · 
·· Art. ':165. ··~rã "PUnido com ··s>peaa ~e muit~ de 
dez contos de réis {!O :0006000) a cincoenta C6ntos de-· 
;réis (50: 000$000) aquellE> que~ . _ 

a) ('.ànduZir, no~ territorfo. naeionsÍ, .:.sém-·autcd:açâo es
~ecial oy. . ~nv~eão-. iute~ioil&l, QU.alquer a~r,on.a-ve es--

b) Yoar indevidamente nas zo~atHnterdictas .. · 
' ·.. Art.: f66·• AiVpenns previstas ·nos arUgos antariorss se
rão applieMes ;pela-' anfm!idade· admin!strativa ·. compa'tente · e
graduadas de accordo com a gravidade das intraGÇGas~ ·: · ' :·: 
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.. > Art. i97. As inf.raccões contra: a :.segurança dos .meios 
de transpo!'te, que constituam crime previsto na legi3!eção 
penal, serão punidas ·pelas leis tespectivas. 

Art. i68. O contrabando, · qu~ndp . praticado no trans
porte . aereo, 'será punido . com. o . dobro da pena .. preví~ta na 
legislação :l'espectiva • 

. Art. i69. As disposições deste Codigo não prejudicarão 
.as penalidades impostas por leis ou regulamentos de caracter 
militar, poli~ial, fiscal, sanitario ou aduaneiro. 

,, 

DlBPOSIÇÕJ!:S TRANSI:TORV.S 

Art. i70. S6mente. na falta de aeronauta brasileiro li:. 
eeneiado poderão . ser .. admittidos, em caracter provisorio e 
mediante condições ésUpuladas, os estrangeiros devidamente 
habilitados. 

ArL · i7L · Pica o Poder ·E::éeutivo autorizado a re~tla
mentar o serviço de fiscalização aduaneira 'I'elativo á nave:ga
ção aerea, instituindo multas e outl'as penalidades que fo
rem necessarias e não estabelecidas neste Codigo. 

Pálac'i'o de ItaD,laraty,' i ·de Fevereiro d-e !935. -Antonio 
Moitinho Doria, Presidente da "Secção Brasileira". -André 
de Faria Pereira. --- Augusto Sabcri.a. Lima. - Carlos da 
Silva Costa. - Dr. Edgard Ribas Carneiro. - Dr. Haroldo 
Valladiic. -Bento Ribeiro Dantas. - Octavio N. Brito.
Philadelpho Azevedo, membros titulares. Cau/Ju O. 
A1'aujo. - Ed.mond d'Oli'veira, consultores technieos. -
C7.auàio Ganm, Secret.ario. -

4 

É lido e vae a imprimir o seguinte· 

. PRoJECTo 

N. 65- 1935 

Di:Jpõe sobre o· reaj1J_stamento dos furu:cio'Mrios ctvts e mi
litares, com. parecer (avoravel ao 'Véto, da Commissão de 
Finanças e Orçc.mento, e 'VOtos em sepa'f'ado dos senho
res Henrique Dod8wort1t. e Da.~iet de Carvalho. e dos se
nhores Amm-al. Pei:&Oto e GTatuLiano de Britto. 

; (Vide projecto n. 269, de i935- Finanças e Orçamento 25, 
de 1935, ta legislatura) 

Designado Relator do véto opposto pelo S!'. Presidente 
da. Repuhlioa a dispositiv~ .do projecto n. 269, de :1935. so
bre reajustamento dos vencim~ntos mílitares e dos funr,cio
naríos civis em gerat, dando .. outras providencias, não fugi a 
~sse indeclinavel dever, . logo Ofui offieialmente scientifieado da. distribuição. Nenhum outro ~mmbro da Comniissão re
cusou tambem o encargo, ·sem-justo motivo allegado, o que 
~nvem registrar •. porque houve inwresse em se. fazer con
star ·que o véto não e'OOontrava Relator, como se os Deputados 
.que compõem a Commissão se. eximissem . de manifestar seu 
pensamento a respeito,· livre e . desassombradamente, como 

C.p.- VOLUME IV- i935. 28 
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sempre o fizeram, assumindo ·a · responsabilidá.dé dos· seus 
actos. 

Nosso pat'OO&r s&rá breve e :singelo. O assum~to que 
.vet·sa tem sido suffioientementê debatidO pela imprensa e 
apâ.'ixona uma paroolla. da. opinião ptib'J~aa-~ Du1'a.Die os 
tes no plenario será ventilado em seus detalhes-~ sob · tcdos 
os aspectos com qu(l se vae apt"esentar ao julgamento da 
Camara. • 

Devemos, t.le ·inicio, frizar qué ha um ponto funda
mentat sobre o qual Governo e Camara, nest:a inclui$. a mi
noria, estão de pe_rfeito aecordo: é nécessario e justo o re
ajustamentO dê vencjmentos dos funccionados civis. 

São peremptorios os termos com que nas razães· do véto 
se pronuncia a respeito o Sr. Presidente da -Republica: 

''A revisão geral dos vencunentos do funcciona
lismo publico tem constituído constante preoocupação 
do Governo. Conhecendo as difficuldades que assober
-bam grande parte dos servidores da Nação, niW se e::
plicc.ria que· fosse cO-fitrario a quc!qiter i1iieia'tiva des-
tinaàa a -remedial-as ou corri$}i.;.as." · · 

"proJecto de· revisão geral dos · vencimentos, civis e 
mi'l'itares, dentro da.s. possibilidades ·orQamentarias . do 
Paiz, obser:vado o .criterio de igual remuneração para 

· . @aes funeções .e respons:lbit!dades". 

I ( 
Esse ot.gão technico, no qual a camara :dos fie!)utados 

/ 

est·~ ~epresentada por cinco ~os seus mais illustres membros, 
... já mte1on ·o . pr-eparo .do · p~oJeeto. . · · . ·. · . . · · . . · 

: Ainda nos jornaes de .hontem -êncootrámós, a propo:;it<l, 
~ seguinte nota: . · 

~. ' . 

'"Conforme anteci,pámos~ 'na ·ultima· reunião t'eaii;. 
·zada ·no 'Ministerio da ~enda, : da ComniisSã.o .- · do 
. .R.éajustanJent.o. ·e ~e!or.ma 'l'Mbut~ria o : Mini$tro Ar
. tbur 'CsstaJ !eelarou que J' havia 'solfuit'ado'PróvHlen-
'éras ·àos eri!Jegas das . demais 'pastas, ·aflnl· r!e ·:ser· ~n
..r~a -!iQuell-a ·Comtnissá\l :{nna 'Hst=a de·it>dos (IS 'fuii

. cei~n'atios effeetí-ws ~ ~ontràCta-dos.- dO! :l1fnisti!rios;. 
.. · ' · 'Na·:cittetllar- rémetlida--:~hs ·titul~s-. -0 'MimstrG -à 
·. ·.:FaliéMã ~lie:ila· -mliihem tl. ·.~ffieacão: · da.g , :.,a~ 
· .rias· .-~· ~citoelltos- , de ootJa. trtn~'-'Para ~ue' 'possa- -ser 
I ~. 
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elaborado o projecto de revisão geral de to4oa os. fun
ceiónarios civis e militares. . . . . . . . . ' . 

. . _ ~ •·· . . .. . .. . l ; .. ~ . ' ' • .. . • . 

~~o Qa_. ~,o).s, 9iver~encja qu~n~o á i4~a_ pe,qt~'<!-1 ~-~ pr9,":
!lle:qJ.a,·~ o r~a.g~st~l'!~to. v1~á, e tanto ~a~~ · r··WHi~mepJ~. 
q'U:#t'? C.~1!l P.r:'~$.t.ez~ ~pu~~r~w. os qiy~;rsp~ ~:uni~t~~ios, _a~
v~~ d~ ~e,'\J,S. q~;norf~nççi~nartº.s, 13.~ aJ)p~llo !i-8: GoD,'lmise~ll· 

;E;~~~ re~q~J~!p.~~nÍ-9 cor~~-!W.o.~!l,~rá. · ~os :reel~m.os ~Ç>s lf!:-
teressados e ás 6Ireumstanctas geraes· do Pa1z. 

o verdadeiro reajustamento. i:íe'' vencimentos dos tuoccio
narios · ciiYís, são palavras· ··do Sr·. Presid~ntê da ·Re~ublica, 
precisa· ser feftéí cüidadosarri.ente; niedíarite üma révisãa · dos 
quadros existentes, de modo que as remunerações correspon
dam á categoria dos cargos, acabando-se com a diversidade de 
vffihai;m. ft~t-9$ para _ç~~gos .. g~ _.igiJ.~I c a ugoría. Em. vez de 
quâdros · ·excessivos de' funcc1onarios m~l' pasos. SP-rá. neces
sario orgánizlir outros meni;íres 'e riielhor remunerados : .. 

. -. Pelô · p1ario com que está en:í elaboração · o re~ustamento., 
opjnÔu, ·aliás'/ aoni. a autoridade do ·seu grande nome, o emi-
nente ·sr; ~~~~a~o G?rrêa: - · · - · · 

• 1 " . 

.. Majs folgariamos, porém, se, em vez do actual 
pro.iMto;'tivesse viudo n. debate um ;:llano geral· e 
coherente de augmento de vencimentos, en~rosado nas 
me'didas financeiras indisperu:aveis á sua exequibilida
'de e ·á-· prosperidade 11aaional, porque, assim. à elle da-
riamos o nosso :vot~. na certeza de, a um tempo, hene

- iiciar os s~rvidores do Estado e assegurar o desafogo 
e o· .bem ·estC~,r: de todo sos brasileiros 11 - Diarío do 
Poder Leg.4l~tivo, 26 de .Abril, p. 3 .134. 

E~se é, aliás, · o pensa:Qlento geral de todos quantos en
caram o problema com desinteresse e com patriotismo . 
. . . . :Obti<l& Q r.eltiustam~nto, sob es~as bases, estarão livres 
de surpreza os servi:Qores. do · Es~do, pois as ·mectidas con
stantes do projecto vetado, conforme testemunho do Gove-r
no, !>ão-de e:x!'lel,lcão p:roblematiea: 

!'ggghe~:~_ndo ªs ÇI:I:P.IDvõ~s fiprw.c~ir!ls d9 J?!liz. e a im
.-P~~~il>i~~d~d_e q~ .opt~; . I!-P m.Qm~nto recurso~ sufficien~ 
tes, entead.e -o.· Governo do seu dever não concorrei' 
.P~~r~ci.P,~t~ ~'JtflopÇãá-âe #.~a ?n~dit!-q. ~~- i:~er.w;áo 
;!r, -~-f!l~Cq. • 

. ,0 ,t+,?o.~~)J~G _gg. .C~~W~~9 d!3 ~~;J~t!'-m~ntç. servirá de 
·, b~$.e ;P,?r.a p ·PI-'PJ.~çtp :. fi ~er súPq1e!ti49 ao -~9der ;LegisJ~~~yo, 
l
8
ogo 'Pq_ f!-e /f_. -~~çpdf!,trR.e. ·~~-"'-~~o!', .$o p~a~as c~tegpric~!) ,do 
r. --· resw~= r~- · .et?l-UI~IQIL , · 

· ·_ :F:eit~~ iiis~ ·.l~gei~âf.Çpnsip~~(lções, (M~amos pcila .rejei~ 
cao do proJecto, nas termos do véto. · · · · · · • . 

Assim, quanto ao art. 2°, ria parte relativa soa fnneDio
na_ri.o·s .c~ vis, 110 art. 3-q e seu parágrapho uni~o. e ·ao art. 40, 
.é· u:r~~;wel 'O fundamento dn :vito, porgue. fil'IIIa.1!> em· dis-
MS.itiyo _clar.o da· Constitu.i..ção Fe.deral: · 
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Não tendo havido, na especle, sob qualquer forma, tal 
iniciativa, prerogativa que a · Constituição reservou ao Chefe 
do Governo e que este promette exercitar dentro em pouco, 
·logo se encontre· ultimado o traba~ho da Commissão de Rea
justamento, a recusa do véto seria a derogacão ·pura e sim
pie!.! do texto constitucional pela Camara, . que assim criaria 
parn o funccionalismo e para. o Paiz uma situação de !nse
guranca. por falta das garantias que por motivos óbv1os a 
Constituição quiz assegurer. · . 

Referem-se, além disso, as razões ~o vulto Ja despesa e 
ás possibilidades do Thesouro, que não foram considerados. 

Relativamente ao paragrapho uni co do art. 6°, o assurn
pto será certamente examinado pela Commissão de Reajusta
mento, quanto á gradativa reducção dos quadros civis. 

Dispõe ainda esse paragraphci que não serão preenchi
dos os cargos das repartiçõl'!s que, a juizo do governo, devam 
ser suprimidos, acerescentando que "nas demais reparticões. 
preenchida uma vaga, a subsequente não o será". 

A reducção dos quadrvs, explica o Sr. Presidente da Re-
·publica, não se poderia verificar por essa !órma: · 

"determinaria situações je ~mbaraca â administra
cão publica, sendo de notar ainda que o -preenchimen
to da segunda vaga talvez se subordine ao criterio de 
antiguidade, caso em que a applicacão do preceito 
attentaria contra um direito adquirido. A excepcão 

-~·estabelecitta- abrange- ·-pequeno numero de cargos, 
quando muitos outros existem que de modo algum 
podem permanecer vagos". 

Sobre promoções ou accessos nos quadros civis ou mili
tares, o art. 7° do projecto estabelecia: 

.. As promoções ou accessos· nos quadros civis ou 
militares serão feitos no decorrer dos mezes de janei
ro, Maio e Setembro. O !allMimento do funceionario 
a que caiba a promoção ou o accesso, occorrido foóra 
desses mezes, não prejudica o direito adquirido, o 
qual, em beneficio da respectiva família, se effecti
vará, posthumamente, desde a data. dó fallecimento." 

Ora, a promocão ou o accesso em epocas prefixadas regi
darnente póde acarretai" "sérios prejuízos ao· serviço i:rubiico, • 
como, por exemplo, no caso dos collectores federaes". 

Por outro lado, o direito adquirido á promoção posthu
ma seria de diffitil verificação, salvo a hypothese ele· anti-
guidade . · 

' 
· O· adigo 10, que estabelece limites para a organização 

do quadró do p·essoal da Estrada de Ferr o Central do Brasil, 
cria novos cargos em serviços já organizados, com augment{l 
de mais de. f .600 contos de despesa, reduzindo-se o numero 
de escreventes qe . 2a classe em 640. Ha, pois, augmento de 
Jogares, que a reduccão· dos mais modestos ·não justifica. 
Al_ém · disso, não houve a iniciativa do Prijsidente da Repu. 
bbca, nos termos do art. 41 § 20 da Constituiç!o. 
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· O: artigo 1 t refere-se a abono de vencimentos e. percen
tagens a collectores e escrivães, com um augmerito de des
pesas superior a 10.00.0 contos annuaes. Não se procsssou 
tambem a iniciativa presidencial, nos termos da Constituição. 

O artigo 1.3 dispõe: 

.Mantida .a fórma actual de lancamento do impos
to sobre a renda relativo aos militares e funcciona

. rios publicas federaes, pensionistas, aposentados e de· 
mais inactivos, pagos pelos cofres da União, a sua 
arrecadacão passará a ser feita mediante desconto em 
folha, dividida a totalidade do imposto pelos doze me
zes do exercício seguinte: Nesse sentido a Directoria 
do Imposto sobre a Renda expedirá instrucções ás re
parlicões pagadoras, as quaes ficam obrigadas a com
municar mensalmente a re:.llizacão dos descontos fei
tos, fazendo recolher os mesmcs ao Thesouro, median
te guia mensal expedida pela Directoria do Imposta 
sobre a Renda.. · 

Paragrapho uni co_ Os responsaveis ~or qualquer 
irregularidade verifkada na arrecadacão em folha, 
do imposto sobre a renda, ficarão sujeitos a multa 
igúal aos tresdobro do imposto que deixarem de ar
recadar. 

As razões do véto são de ordem administrativa. Valt: 
transcrevel-as: 

_"O dispositivo viola os principias de igualdade e 
de justiça, n~ distribuição dos encargos publicos, por
que concede a uma classe de contribuintes facilidadeg 
e vantagens, que ilãb faculta a: outras, em condições 
identicas, ·como a uos ·empregados particulares ou das 
empresas privadas e a dos ·servidores dos Estados ~ 
municípios. Accresce que não poucos serventuarios 
federaes · percebem, aiém dos vencimentos, proventos 
de fonte diversa, taes como dividendos, juros; · alu
g'ueis, etc. 

Segundo o regulamento em Yigor, no caso de· en
trega da declaração fóra do prazo legal ou no caso de 
lançamento ex-of(icio po1- falta de declaração, não se 
perrilitte o pagamento em quotas, cujo numero, ·aliás, 
não exced·e de quatro actualmente. No emtanto, a con
cessão de ·paga-mento em 12 prestações se estenderá 

. rião ·só abs empregados que, além do êstipendio, aufe
rem renda de outra natureza, como tambem aos que 
não fizeram a declaração habil ou forem submettido::. 

· a "lançamento ex~of(icio, por falta della - o que ag
gravará a desigualdade e a injustiça decorrente do 
acto legisla ti v o . 

O medida tornarã ainda muito demorada a co
brança. Com effeito, para que esta se execute, neces
sario é que os funccionarios federaes apresentem suas 
declaraçõ·es de renda e :se e:ffectue o lançamento do 
imposto em todo o territorio nacional, pelas l'eparti
ções competentes. Estas repartições muitas vezes se 
acham éin loeal distante, quer da residencia do inte-
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ressaao'} ®'er dã ·êst.àcãÔ;.'Qtie ·terá. (iij. (aze_r os dé.llcon
t()S. ora;, depoiS ae ree~l\Yd'à'S ~~ ~!ãi'M~s, que São 
'éD;tregués, até 3(? iii3 '3uiiliõ; ·e_ ~e ~llas p~~~- inicfâr 
o Ianóamen:lõ; iíllé ~ ·rãfõ·eiige es-etãremme:atos ·que 
só se obtêm tardiamente. Assim_. não é provavel que 
se possa iniciar em janeiro oü ré'V&eír'o dÕ ézéi-cicio 
sa;d:-:tç. o. d()sc_onto .do ~ributo attinente á grande par
te dos f'i:rilec'ioilarioi!; següfiidg:..se dàJii que porção 
cbnsideravel ~o .Im.Poslo P:etf.ix(elft.e a um eiel'Cicio só 
poderá ser recôllii'dâ . i'S, f8, 20 e ·mais mezês depois 
de eni:Enfa'do esse . el:ei<c'ici'ó .:-:-::. o qüé. dê ni'ódo algum 
convém i:i<ls ÍílÍ~re~e~. da. ~~ekíd~ .Náei_fulãl_;_ 

embJ!~~~\8's·J:à:~&t,ir~~eJ":tr~en~~ffâ~u~~~~~s~ 
de_ cq~r~,~~-a. . ~:çn- . t2j~re~tifq?e.~, --~~j-~~~pàlm~~te~. nos ca-
sos . çle. transferenctas, -apos,mtadorras, 1ree'ri~;âS, sus
t>'ensõHs ;e .. :ctenü$sõ~ éi~ . ~mP!,egaãlis; e nos cã:sos em 
9ue. ó .P"á.ganf'~htõ ,:«!_2~ ~~ri,ç,iin~ptos tiver de Sel' reali-
zado pe1ás coll'e'ctól"lás fêderaes. . . 

Nestas condições, não p6ds o 'Governo sânccional' 
um ·dispositivo que, ·atém ·de .injllSto, ~or . vulnerár a 
r~gra ila Uniformidade ·e' igu~dade de imno~·icão, trará 
consequ<:rllcias darrmosa.S ás finanças da _União e ao» 
prO'!)tiOs serviços -.do ítilp6sto sobre ·á rendll." -

O artigo 15 trata do uso de automoveis officiaes: 
- ·. 

"O íunccionario, civil ou milHar, qu9, pam. des.
empenho de suas funccões, usar automoveis officiaes, 

. &fft'.erá o. deéWÍl.t!! í!ml~folha; rià 1'mportancia de tre-
---- _. - - - -zéiítos m'il ré"is (300$00'09 metisaes". 

• • ~ · • • • • • ~ ' ,1 ,_ • • • • 

. o dispositi 'IO é claramente injusto. Se .o. funeoionari61, 
'"parà ·dei>etÍl\')enho de '.suas. 1ancçães ~. se uti~iza .!te. :~mtomo
veis ofiícia:i!S, não ·ã razoavel que se.Jbe d.esconte.>em folha, 
p·tft 'é!l~e motivo~ . ~ .quantia f~ mEmSifl; de 3QO$OOO • • mesmo 
porlllfe~ em-álgüll:S easos, ·."os. proventoS dos ca-rgos não per-
Itiíttiriaro tão seils'ivel desccmto". , . . . . . . _ _ 

Se ha abuso, "o qoe se deve ~ corrigil..,o':', estudando-se 
devidamente o assumpto em . t.odos os seus detalhes. 

----
' ·.' ,_;ÁÚ~~l. ~<! a/t:igÕ __ 16 ~'ca'~do~ ,-Ô~ !.~~(Ón~iRs~ -~!vis ou 
r~pht~es, .a-PQ.s~nt;ados .ou ~-~!o.rma~os, a:nter1.o.nnente a junho 
d~_.:i.Q27.: s_~r-~Els.:.~a ~.nce~:Hdo _. o. :~pp~~ .Pi~õ~l ã~ "2o %, so~ 
.b.r~ . . ~~ "l!PP.~r(a,~c~s ,.~e aetualrp.e!J:-.~ ·PM~~e~~m, .a titulo de 
-~~p.ciweqtqp, . a9~e~;caçio . a9~ ;·y~:#ranos dá gúerra ~o Para-
guay o abono mensal de 200$ÕOO. . . . · · 

: A essa ·coíic!essão 'sé oppÕe. a ·<::on~Úttfioão ·da ttepublica, 
·artigól70,n.7: · -·· ,· -_. 

"os proventos da .. apo_sentadori~ ou j@ilacão não. po-
- derão exceder os vencimentos da actividade~_.. · 

, : · . ó arliso.i6s, § ·_.4~ ·iJlanda appÚd~r ess~preéeif.~ ~aos mt-
htares ·refórmaãos. · · · .· . 

:Já ~lei 'ari~eriór · 'aêteMliinata -i!u~ ·abs fWiêeionarios civis 
·ôu 'iníiitáres não :'Ser'ia coricediliá "'-etn caso algum, nJ.)o.senta-
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doria on re!orm_a com vantagens peeuniarias ou vencimen
t.õs euedie':ltes dos que rem:tt,ne'f'o:uo.m o ca:rgo ou 1Jflst() por 
eUes eze..-cido no momento de serem aposentados ou re(trr
'TIUlf:ios." 

Esse o nosso parecer. 
Sala da Commissão de Financas, 8 de Junho de 1935. 

João Simplicio, Presidente. - .Carlos Luz, Relator. - Adal
herto Camargo, de aceordo com a declaração de voto annexa. 
- nar..ça Filko) de aeeordo eom ·a declaração de voto anne
xa. - Petl-i'o Firmeza. - Clemente Mariani, de aceordo com 
a declaração de voto annexa. -Arnaldo Bastos, com restri
cções. 

llECLhRAÇÃ<I DE VOTO DOS SRS. F.RAJ."i'ÇA FILHO E ADALBERTO 
CAMARGO 

Se;:lt.imo-nos na obrigação moral de fazer a. presente 
declar~o 4e v.oto, para que essa nossa attitude, em favor 
d.o véto .;:mesideneial, não seja interpretada erroneam.ente, 
ou peor ainda, não seja vista como uma incondicionahiLid2.de 
a .que a ms.ioria dos políticos ·brasileiros costuma .dedicar 
á. ·vo~e .do :Chefe do Poder Exeouth·o e que nós, :r-epre
see:'..ant~s profissionaes, sem prisão .a partidos politicos, nem 
a~str.i.c',.gs a lie~rminado programma, .queremos afastar com
~tru:oe.n.t.e de nossa aoção, ·procurando .cooperar toda a vez 
q>.Je ~os lre'~ possiv.el, com o Governo, e:aminando os assum
P.too ~~ e destemerosamente, coro. absoluta isencão de ani
nw. e imparcialidade. 

Nesse sentido fom<ls levedos a votar favoravelmente ao 
~to, .~ .em pl'i-acipio sermos completamente contrat>ios 
ao pr.ojemD de •le-i apresentado á antiga. Camat>a, da qual não 

· partici~~wmlOs, por -ser _ inopport\mo, na ~poca em ·que es
tamos· .de crise .economica, augmentar veneimenros de fun-

·' aciell.:.rios .civis <m militares e ~approvamos ..desassombra
da!tlente a :ma,iol!aÇáo ·votada .nos vencimentos do Chef~ do 
.P,Qde~ ~uti.vo. e. . do!>. :Srs. ,CODgl'eSSistas, não sendo : ill9P
.portuno · aiiU:i 1-elembrar as sabias e ·sensatas palavras -do 
nosso ncllre ~ollega -e .disf.ii:clo. representante dos itmceio
.narios publicas, Dr. Paulo M-artins, hontem proferidas ·nesta 
Casa, de que -a ,situação .do Paiz é da maior .g:ravid~~e, ap
.Pdlanrlo para o ;Patriotismo .dos -membros -do ;Feder Legis .. 
Iati;v,o,.,asseverap.do .que cnegou o mom~nto de todiJs se saeri
ficar.em e .cooperarem . .p.ira. . o nosso reerguimento eeo
riomioo. .. · 

Niio :pooendo, no .entanto, -apreciar globalmente o pro-
. .joote, ~Visto . ter sidQ . •app:rovado pela . 'Camara. e sa.necionado 
~ .:part-e·-pelo Sr. Presidente .da. Repubüca, só .potk3r-ialilos, 
f)al'a ·.ser: coberentes cam a nossa opinião, dimi-nuir os -seus 
.effei too desastros6s ·~ara ·a:s oossas tão :combalidas ·finanças, 
lamentando que S. Ex. não opuzesse, em vez de seu .v.éto 
parcial, sua repr~\tação comple~, vetando em ,geral .~ pro
jacto_ · . . . . . . , 

. Já nos chegar.a.in ás wã9s . as PJ::9postas. _prcamentarias 
li.Sr'a o· vindouro .ex~rcicio .e . ap_es:;il' _dos es'fof:cos · iria~éiitos . .e 
gra~d!IDlen:te loú'Vavéis . do· ·ar. _Ministro da·· Fazenda, ai,D,P,~;a 
'nos 'trazem a . doloi-o'sa" noticia de· um .drl_icit . de -pet:t<:i "de ."2.40 
mil contos, que tomando-se em conta a 'bellissima éXl)ositão 
feita --homettl pelo ·nosso ·precitado :eollega, · ,geYl!, realmente, 
elevar-se a muito mais . · -· · 
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. . Se votassemos, pois, contra o v.éto presidencial, inuti
lizaríamos, tacitamente, os esforcas que veni empregando o 
digno titular da Fazenda, para conseguir o equHibrio orca
mentario, e não ouviríamos o appello feito ao nosso. patrio
tismo pelo illustre representantes do funcoionalismo pu
blico. 
. Abandonando a pal'te propriamente financeira do véto, 

temos a sua parte moral, a nosso ver, resalvada com a no
meação e inicio do respectivo trabalho da commissão esta
belecida para o estudo da nossa restauração financeira,. e 
concomitantemente o augmento dos funccionarios publiccs 
civis, depois de um acurado. estudo e de um reajustamento 
equitativo de funccões e de vencimentos. 

Achamos justo ser aspiração de todos aquelles que tl'a
balham, melhorar a sua situação economica; no entanto, ne
cessario se torna saber se· ha possibilidade dessa melhotia, 
para que ella não seja fictícia e contraproducente, pois seus 
effeitos poder&o acarretar uma elevação tal no ·custo de viria, 
que não só deixa de lhes beneficiar o aug!D1!nto concedido, 
como · aggrava as condições de subsístencia de todos os de-
ma~. · 

·Foi dado aos militares um augmento proviso.rio de ven
cimentos em forma de abono, facilmente calculavel pela ri
gidez de seus quadros, não só numericamente como em clas
sificação de categorias, o que infelizmente não se encontra 
no funccionalismo civil, numeroso, ·sem uma estatistica pre· 
cisa e com uma disparidade . de vencimentos, em face ·dG 
mesmas attribuições, inc~lculavel. Por este· motivo, demon
strado como ficou patente a vontade do .Governo ~m atten
_der a esses seus dignos serYidores, por todos os títulos me
recedores de identico tratamento .aos militares, achamos · q1re 
a · .stia acção, usando de véto para .essa . parte, tem justifi
cativa, e não o colloca em situação de 9esprestigío •. · 

Ea, a nosso ver~ a parte mais importante do véto: a -da 
inconstitucionalidade. - que, em nossa opinião, é inicial, ' 
e abrange todo o projecto ora trapsformado em lei ~ Mas 
essa parte foge á competencia do exame. desta Commis!Jão 
e achamos que não podemos julgai-a, caberido á douta Com.;.. 
missão de Constituição e Justiça fazel-o, . ou ·quando levado 
á consideração do plenario o véto, .discutil~a; · · · 

Não queremos finalizar essa nossa declaração de v~to~ 
sem 1azer um appello vehemente aos · illustres 'e ·patriotas 
componentes da Commissão que ora estuda essa· momentosa 
questão do nosso reajustamento iinanceiro, ~ parallelamen
te, de melhoria de vencimentos dos servidores do Paiz, para 
que encarem a verdadeira situação econoinica brasileira; com· 
a coragem . e patriotismo : neeessarios, seguindo· -estas -gcs di :O 
rootrizes já tão proclamadas mr· · · que não é demais r aqui 
r.epetil-as - distribuição trilluta1~1a equitativa - arrecada
cão e fiscalização perfeitas - compressão absoluta de des-
pesas. .. · · 

Isto feito, temos obtido ·a nossa maxiina ·aspiração, que 
é a de termos orçamentos equilibrados. . , 

Nesse S(!ntido, ser~ todo o nosso esforóo no seio desta 
'Co.mmissão, . país assiPl. procedendo, estamos certos. 'de cum
prir . nosso .dever, com · os que vos elegeram, oom a Pat.ria .e 
.cpm a possa çonseieneia. : . . · · · · · 

Rio de Janeiro, 8 de Junho de 1935. - França Filb.o. 
Adalberto Camargo. 
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. · DECf.ARACÃO DE VOTO Do SR •. · CLEMENTE MARlANI 

Votei de accordo com o ·Relator. Tendo assignado com 
restriccões o projecto da Commissão de Finanças, que con
cedeu o abono aos funccionarios civis e militares, assim 
conclui a justWcação da minha attitude: 

"Se as suggestões de augmento de tributos do pri
meiro Relator não me pareceram acceitaveis (por 
inconvenientes, ou inconstitucionaes), ainda menos 
admissivel me pa,rece a solução elo nosso digno col-
e a Sr. Euvaldo ·Lodi d f a s esas 
o era o ·t No exame do pro-
ema do reajustamento civil e militar não se podem 

dissociar os dois elementos - receita e despesa. Nada 
ac!ianta ,,.otar agora apenas a despesa, sem o aug:r,nento 
de ·r.eceita. A operacão de creditu necessa.ria para .sa-

. tisfazel-a terá d~ ser paga com· o producto de IIn
poslos futuros e, emquanto estes não forem votados, 
nova~ operações de credito se irão tornando necessa
rias, pa~a occorrer ã despesa permanente do augmento, 
todas_ as qoaes terão algum dia de· ser pagas, com 

. impostos; não só o principal como os juros, senã9 
as d1 fferencas de typo: Emquanto isso, o accrescimo 
do'-deticit sereflectirá sobre a economia nacional, de 

· ~ modo que, tal como siiccederia, coni o· projecto Wal
demar Falcão, o augmento do custo da vida se verifi
cará desce logo e do augmento dos impostos ninguem 
fugirá. . · · 

A unica maneira racional de encarar o assumpto, 
ao meu -parecer, seria, tat como fez o primGiro Rela
tor, ·estabelecer a . relação entre a despesa provavel e 
o -augmento de arrecadação provavel com os novos 
tributos ou a majoração dos existentes, tendo o cui
dado, porém, de evitar. que esses venham aggravar o 

. custo. da vida das cla~ses menos favorecidas." 

. . Ao se organizar o s®stitutivo· para a terceira discussão, 
..assim votei; · 

- _ "Com r_estricções, _quanto ás operações de credito. 
Além de .. el;).Jender, de acéordo .com a declaracão de voto 

_f,eita na -28 discussão, , que pão se devem custear- des~ 
pesas .. perm~nentes, embora disfar~ados sob a . fórn:ia 
de -ahonos, com smprestimos, não vejo_ que ope:racõe.s 
de credito possa o Governo realizar, no es_trangefro 
ou no _territrio nacio_nal, a não, ser emissão de. titules, 

. contra o Banco ·dO Brasil, iroóbilizaíldo cada vez mais 
os' recursos deposif.ádos . nesse estâbeiecimento para 
garantia das cambiaes .. congeladas". o meu voto, nesse 
particular, ·seria no sentido de que a Commissão de 
Finanças propuzesse o augmento. da receita normal, 
accrescendo. impostos exist~ntes, ~u creando novos, 
.mas sem sob~ecarregar·.as :classes desfavorecidas."-

- E.sse- meti voto fot ~~ntido no plenarioe . apoiado PQt' 
. tod(is os rept ~sentantes - pr-esentes do Partido. Social Denio
cr!'lti~o da Bal!-ia, c~mo . consta: da . declaração publicada no · 
.J)ia-no do_ Poder Legulativo. de 28 de abril. · , . 

-. - Coherente eom essas atütudes, acceito o veto do~ Sr. Pre~· 
--aident.e da Republica ·e com· maior satisfação o acce-itaria 
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se extensiv& a todos os· angmen~ de despesa a serem. custea
dos por operações de credito. Isto ensejaria a realização .de 
fftbaUil('j mais perfe!to. dé ~da.deiro "reai~tamenfo"• não 
~nte oddS ~ooiiil~os ·das -ei:vis e dos mmteres, mas1 te.m~ 
mnn~ de uns e outros .entre si, eo.tn& Bempre f.Qi pleiteado 
peJos intertssados . . 

Sala das Sessões. 8 de Junho de . t935. -Clemente Ma
riiiir.i. 

VOTO EM SiWARADü DOS Sl\8. HENR:~E DÓ!JSwOMii É DA.."liEL 
DÉ 'CÃRV.;.LRá · 

· -· S'it.:;.a~:hs, com réstriéçõés, do projeeto de reajusta
.\D-eb.:to, !llani'festàmó::.nas, àtora, eettti'à u veto paroHd que lhe 
Toi oppo'Sto pelo -sr. Presidettta tl'a Repti]jlicà. 
. A . ser' oonsldeiã.da ·-Coino legliim& Jl ~-- de....incon.sti
tuéionalidâi:le do dispositfvo telá.üvó àos f.únccionarios civis 
- artirniada pelo Sr. Ptesi~nté "da ltepUDlica e sustenta:
da, .hóJ.e, .Pâla Relà'W. ein deéaeeorao cótil o prGnúltciament:o 
dã. :Sanéada :Prõgt~sSi.Sta mineira ao ·ser votado o proJecto -
seria {fara 'estr.annar, prelimiiúírtnen'te, JIUe v'iclo _ ilé tal gra
Y!ª'ª·~e . liO.-yves~e ~~cãt>'ado . ~~- _ i?OtBfr.:i~sões . 't.ecõn.icàs . ~a Ca-

-~~~ -.~ . ~m=-es~m~l,.- -. á.- --CC:nfB::S~'O .. Executhiâ •. ~st?~1a. e lia 
Jmpediiia . de ·dar. .curso ao .Prwecto, .se delles constassem 
jjr.ojo1a~ iiiTring'ehtés da. letra era :ConsÜtú1Çiio, por força 
dô '§ &-o aõ à!'t. H5 dó M;unêiito, 4ue iliz : .. não .serão ad
miiU-4os pela .l'liesa os .prójeetôs que cofitrar.iem kr<i..-"íositivos 
ira Cõns1Jtüiêão.;, · · ~ · 

:Q ~~menm ea inconstituci-:malid:me, que .·será, oppor
.f;c~a.'"nem-e, 1maeysndo -da tribuna -pele ~i:. parl..:m~entar, 
-só foi mvuomte; ést-e 'l!lUmento.- ;f>ara rearoe âM -cireumstan
,e:m~ ;qae nus letvam '3. .affifmàr -QUe. o 'Veto, ~ob esse funda
mate, mntrad~ :a :mtaa~e dD Go;vé!'tro :para e. aecettaciio do 
q)]:'t)j~em yem .;plemlrio 'da ~amara. 

A em~ãa ~la ~ :0 ~uSlàmettto iêos ve'flcimen
tos do . func_cionalismo publico. foi da autoria do illustre 
~di) m-o ~li~fO; (Ma~ '7m!trer-.., 4à ~~·Se · Par
tido Liberal do Rio Grande, e presidente actual 1!a 'Oõ!Mnm
são de Finanças e Orçamento. 

Vàla'hu:fi;.na o'S 'él~mei'ltas ·imli'S !t<'ePii3irentmvos. das Cor
··ças po1iti'b'a5 ·(llie_ :Pl"ésti'8iàm. ·o ~o. s®d'o ~: · âestacar, 
~;;z. 'éftés, ·o i1i\isi!ra ·sr. ·watdôíil'ir'o ile !tfilgitbães, .. lea
·~~·$ b'~nêa'âa. PfdStassi~ 1ninefrà, "'t~~er.,. ãa'"ti'râioria, e 
~-em. lf([U'e}~e .'tempo, · Pi-éSlde'nté · da:· -conwm'SSão· de Fi-·nanca-S e ut-çanri!Mo ~ · · . - · · • · · · 
· · · . "o IDús&re h7.-..ul:àao. 'Si-. cârôi}~·,:àe. ~16 Netl.o, :..leader .. 
:ilã baiíenãã ·:aõ~~uao ; 'C'ôn8Htuéion::l!is1â' de s ... :PáUro' ac-
.cêllou .r,_ 'iiro}e~to na -imegrà. . · : . . · . ' 
. ~ .. E,. isem .:exoopção, ·a maior-:a ·de ' tooas ·a~ · ·bancadas que 
,a.poiam o Governo, sufíragou o ,projeeto. - . 

·!toiiliOOea·or, ·assim, ·j;i_br· 1iiiotivb5 'de or~em .geral, e, em 
partiéhlà!-, 'iteTa ·à'ttittíãe ··!'!os •eremen'tós m'e-'IS 'cbeg'ltaos á po
litica officiaJ, da existencia da eme1;1da. relativa aos _venci
mentOS .·lro ·1'úllci:iionli:l1íirob" ~uhliC"o, : niio pte'àuíiütl. o ''8'overno 
~ à· :sua a~õviiçãh; smí§O··mesiil'õ 'belos' ·motivos qae: .tJ 
~ritmt ·:a· mvew ·cOOl.ra .. 'elfa, ·:nepors·'dê dtàb'nl.oofd(f'o ~ 
ajustamento dos milifai:tes, 'ao :m~os ·para éxnnir-se a· 'éon .. 
tmgencia; qu~ :se presume 'C"onstr~dôril, ·de deimr jpâtento, 
triâs mães •do ::veto; ·que.·os •:reu·s :·correli.giónBriàs ·:tnais 'eiiÜ .. 
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nentes a com:ecâr pelo Sr. Antonio Carlos, e as .bancadas de 
·et:i~ Jólídar1'é<i!lde dimana o seu pre~tigio, _estav~m resol
,;rlmdo oa J,)robtemas nacionaes, com mfraccao evidento do 
texto constltueional. 

Ninguem de . bOa fé ignora, porém, que ao suggerir .o 
éin'ine d,o _ass~mpto, não p~eocÇupçu ào. Governo ~. sua fet
~ão ... cqnsti~uçlQ.n~L .?~la. ~ua . dls~heenma costumeira, . enca
rninh'Ou~a atra-vês.·qe mensagêtn, f1.rtnada pàlo Sr. Presfdente 
dã ~'éili.H)lica, J~ .. off'IÇ~ .~.m . nomé ~e~le, p-et~· Sr. MínÍStrD da 
JuStiça, pa5Siveis ambos, de ver1fwt:tçao quanto á e:x:acta 
conformidade do texto eom os preceitos constitucio~aes. 
· . .. ô)Irie pr~ª!)iriin_ou, . Iig . est~d~ d:O. cáso, ro~ _o aspecto 
poliU~o~ ~e levou á -~sm:ara, ~m. t'~~t~rada v1s1t~. '!. se
nbor ~tínisti"o da Jushça, para mstSbT JUnto a~s 'dirJgentes 
d"ós sf:ius irâbálhós p·árâ à atlprovàÇãb do projecto; Sob a. in· 
~»1f:i'({â'9 .. '~ess~- eríté'ri,o é _(iu~ .o pr~jê!.(tb foi_ vota~o~ ~ por 
®!?.,-·de,J'e anrans:~:tl~. p,or. ~q,Uld~de a todos os ~~Idores da 
Na-~o; pata os quaes âevmm e deveO) prevalecer, sem e:x
~ê!f~~~~-. Qti. as ~antàgehs (la J)o~s~b_iJ_ida~e do rMjustamên!O. 
-~1}. -as ctesvàtltagens ·cta sua mexeqmbihdade, dadas as con
dições do ernrio .Publico. 

Os qí.ie transigiràm ·em acceítar o project<l; pela heO~;;. 
sidade .allegada da sua immediata votacão, não imp~àfiafu 
um v'ét.O total do m·esmo, quer o fhndnmentàss·ern. mõtivos 
d~ iótdem ·constitucional, quer de cu.racter f.in-Gneeiro. 

o ~e não lhéS é -possivel, ta"ti"avH~., ê 'a-dnritür a. allega
cão parcial de um erro, que, a ter sido c~ummaQO, o foi 
~.om ~J 9oll~Q!'acã.'? d,o,_gove:rno e. do~ ~nt~.z:pret~~ do .seu_ pen
~~~ç.;g_.J;fQlitlgo ... e. q!I~~ 2.~ ,~p:~~l~~r_~ ti?ilÇ> ú Jl!oje'el3>. 9~ s6 
pgr excepção odfosa e msustentàve1 ·no-ã'erra afcanÇi't' lfàrcena 
rrelle. 
' '-• ) . . ,. • .. .J:.. .. ..... ~ . ' .. +. . : ' . 

...-.. -P~Ia~- ~zõ~s. aq~1 s:um.mar~wenl~ .. ~i:p..f!stas, il:).;:pi~âdas 
,~J3. a~itu~e- :Que ,want~emos na. commissao no exame dlt 
projeeto, e por outr2s á serem aãdu.Zidas em plenin•io, stúno$ 
contrarios. ao ,veto parcial lto .fA'Oiecto n. 269, de f935. 

. .- :SaiA ~a êomtssão; :8 ·tte Junho de 1935. ....:... Htmriqu~ 
1!1~1\.. _:.:;, ·D~ ·de 'Cct't'tfalho · . · . 

YÓTO E*'l i;;EPARADO DoS sa·s . AMARAL PEIXOTO E. GRATULIANO 
. 'DE mtlTO ·' 

Votei· na legislatura. passada á tavor do chamado pro
jeoto de I'éajustamento dos. vencimentos eivis e. , militares 
pelos seguintes mot~yos : 

. . ..,.;: '. 
,f 0 }, -i)or sêr matel'ia1:mente impossível um· estu

do -me revisão dos vencimentos civis nara ·ser esta
·belecido o crit.erio ·de .igua:l remuneração ·para iguaes 
funeções e respornmbilidades no curto periodo de 
tnn-mez; -

2°) por estabelecer o · prójecto um abono. provi
sorio,qne :desappareeeria .no· dia em que. o ·Poder Le
gislativo : áPPJ."ovasse ·o verdade ir o reajustamento; . 

. . . 30). 'pela InSdi{f,a ' c~(loptàda iJ.O 'seU .. art. f O :pró~ 
,videneiaridso para á orgil'tlização 'de ttma :com'missão 
·para 'dEm'f.ro 'dO 'prazo ;de qn!i_tro· me:tes ·at~resentar· ao 
''P~lier Legislativo .. uin traba1ho completo não só' so:.. 

• 'bre o 'reajusía"nierito de vencimentos. ~como • tambem 
· 'sóbr~ a reyisão tributaria; · · 
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40). por reconhecer ser :. difi'lcil a situação da 
grandoe maioria dos funcciona.cios; .quer civis, que!' 
militares, os quaes não percebem o necessario para 
provêr a substancia de ·uma fa.milia,.. · . 

Approvado o projecto, volta elle á Camara com o véto 
parcial do Sr. Presidente da Republica. Reconhece serem 
ponderaveis ·as razões do véto. No funccionaUsmo civil o 
abono send~ proporcional aos vencimentos não reajustou, 
pelo contrario augmentou a disparidade existente entre 
vencimentos de cargos iguaes. 

Em uma emenda que apresentei ao projecto fiz annexar 
uma tabella dos vencimentos dos ftinccionarios do Hospital 
de Psycopathas, do Hospital São Francisco de Assis e do 
Departamento de Saude .Publica, por onde se· .verifica que 
para os mesmos serviços os vencimentos variam. de 300$000 
a 1:100$ mensaes! Taes injustiças precisam ser ·reparadas 
e devem constituir a .preoccupação maxima da. Comnissão 
de Reajustamento. Emquanto, porém, o , Poder Legis ... tivo 
não approvar essa lei, julgo que G Estado deve minonr a 
situação dos seus servidores civis. dando-lhes o abono pro
visaria de que trata o art. 3° da lei n. 51, de 14 de Maio 
de 1935. · · 

E assim considerando voto pela rejeiçã~ do véto. 
Sala da Commissão de Financas, 8 de junho de 19~5. 

~: Amaral Pei:r:ato. - Gratuliano de Brito, com as decla
rações que se seguem: 

Seria ,opp.ortuno um reaju.,;tamento que viesse corrigir 
as injusticas e incoherencias .constatadas· nas· remuneraçõés 
dos servidores da Nação, nat" iamente aquelles menos fa
vorecidos, isto é, os da classe mferior, mas de forma a: não 
accrescer o· total· das · de pesas com os quadl'os de pessoal 
nem determinar creacão de imposto ou elevação de taXa!'i 
tribut arias·. 

Entretanto, o qüe 'está em catisà é o véto"parcial que 
o Exmo. Sr .. :Presidente da Republica ;oppoz a!} projecto 
de lei n. 15 de marco do corrente anno~ ·Porque, · sanecio
nada a parte concernente aos militare!';, não está sendo ob
jecto de apreciação· pela Camara. dos Deputados, Es.ta votou 
a lei e o Poder Executivo, por .altas razões de Estado, hou
ve por hem sancc:ional-a . 

. o 'véto~ ·quanto aos vencimentos' dos funec'íonarios civis, 
baseado na· inconstitucionalioode do projecto, . não me' ·pa-

. rece acceitavel. Sel-o-ia para toda a mataria- se se tratasse 
de augmento de vencimentos pois, nessa hypothese, a Con
stltuicão no § f o do art. 4i diz caber,. ·privativamente, ao 
Presidente da Repuhlica "a . iniciativa -dos projectos doe l~t · 
que augmentem vencimentos de funccionarios". E forçoso 
é reeonhecer que, mesmo em referencia ·a ·todos. os rr..ili
tares não nccorrer a iniciativa de que trata . a· Constituição, 
bem. d~finida no citado .a.-t. 41. '.. - . ~ 

.. A iniciativa dos ·pro.iectos de lei,' guardado · o disposto 
nos para~aphos deste artigo-, cabe . a qüalquer. 'membro ou 
Commissão da Camara· ·dos Deput.ados, ao plenario do Sa
nado :Fec;leral ou ao ]?residente da R.epubliea". Não ha du
.vida, ·POis, , que a. .iniciativa se traduza por um projecto, f o:-
. mula Qu~> a Constituição . adopta,. indistinctamente, . quer . a 
Stiggestão . e mané da C amara, do . Senaoo ou do E."':er-U [ lv'>. 
E o nosso Regimento nos artigos H4 e . H5 e P.aragt•aphos, 
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esfabelece as ·conàicões em qUe determinada .:P.roposil;ão con-
stitue um projécto. . . . . •' - . 

· Não podendÔ · a Camara, sem a iniciativa do Executivo, 
decretar .augmento de vencimentos, concedeu a civis e mi
litares um ªbono provisorio. E tanto . é provisoria essa gra;.. 
tiíicação que ·o art. 5° do projecto diz: "Os ábonos estatuí
dOs por está lei ·não seri'io considerados irreGuctiveis e nem 
se applicarão nos casos de licença, aposentadoria e refor
mas, ou de montepio e meio soldo". Por sua vez, o art. fO 
estatuindo uma commissão âestinada, entre outros fins, a 
eJaborar um projecto de revisão geral dos vencimentos ci
vis e militares, limitou a permanencia do abono até quando 
os estuoos dessa comniissão sejam concluídos e, afinal, trans
formados em lei. 
· Ora, não se tratando de augmento de vencimentos, não 
parece inconstitucional o projecto, tanto que o § f 0 do ar
tigo 5°, não attingido peJo véto, concede o abono ao Corpo 
de Bombeiros, Policia Militar do Districto Federal e Poli
cia õO Territorio dó Acre, corporações essas de que não se 
tinha · cogitado nas referidas tabellas enviadas ao Congresso 
com a supracitada mensagem. 

Por outro lado o véto alcançou os funccionarios doa 
Camara, cujos vencimentos, ex-vi do disposto no § 20 do 
art. 4f da Constituição Federal, podem sei.' elevados por 

· lei que, embora dependente de sancção do Executivo, não 
carece da iniciativa deste.. 

Quanto á rererencia, que se contém no véto, de que o 
art. 17 ào projecto subordinanoo a iH mil contos a ope
ração· de credito necessario para fazer face ás despe
sas decorrentes da lei, · não offereceria recursos bas
tantes ao reajustamento em geral, não parece proce
dente, porque o projecto tanto se referiu a civis como a 
militares. Restava; pois, conhecer se a import.ancia mencio
nada bastaria ou · não para attender a todas as despesas 
provenient.es da resolucã~> approvada pela Camara. Então 
poderia surgir, de duas, uma providencia: o véto a. todo. o 
projeeto porque; por insufficiente· a quantia. de iH mil con
tos, não tinha · a Camara indicado os recursos bastantes a 
attender ás . despesas . determinadas pelo decreto; o véto par
cial em · que. prevalecesse um augmento a civis e militares, 
até quando comportassem os supracitados recursos, contem
plados, prefer.entemente, os funccionarios de . categ()I'ia in-
ferior. . · .. · 

O aspecto àa igualdade de orientacão para com mili
tares e civis :não ,pode. ser indifferente á Carn.ara, na. quali-
dade · de um dos orgãos do poder :publico. · 

: ·Se ~ a.boho -áàs 'militares constitue um erro, em face 
da situação financeira do Paiz,. foi este aggravado . pela eX
clusão dos civis: · A extensão da medida aoa ultimos repre
senta, no . :ponto de vista . puramente financeiro, um des~cer
to um pouco· maior, porém, constitue um actQ. de coheren
oia. · Demais; ·.creio· qti.e,· .. dentre cie pouco tempo, medidas 
de compressão d~s diversos qua:dros do pessoal poderão com.:. 
P~nsar o aecresClmo de despesa proveniente· dessa gratifica
çao. que, ao tDdo, equivale · á ·elevação · dos gastos com o 
raaJustamento dos militares, se não ror menor~ · 

0 prOJ6Cto em qú.es't.ão : Continha dispositi-vos attinentes 
a outros assúmptos igualmente vetados pelo Exmo. Sr. Pre
sident~ da Republiea, em termos que ma parecem justos e, 
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R.A.ZÕES DO VÉTO A QUE SE RBF:ImE O PMEOER 

Em. Fe,vereiro qo . corrente anno, fora:q1 encamitfba4os _ã 
oonsider.ação da Camara. dos Deputados os ~raba,1hos or~am
z~dos~'pelo ·Ministerio' da Guerra e da Márimla sol>_re o rea~ 
just.amento aoS vencimentos das forc;~s ·~ad~~ par!t ·que, 
exarilinando · d:evic4wlen.te ·o assumi> to, dl;lüber?~se a. respei~o . 

.As razões jÚst:ifieati~as . do reàjustaménto . projootado 
traduzem, de :fa~to, a realidade de um.a sit~ã9 que estava. 
a. reclamar a. &ttencão dos poderes comP,etem .. E);;·. O Goyeruo, 
reconhecendo~. não :POdia orientar a sua. actuação em sen~ 
tido diverso. Assim o manifestando, :fez resaltar, . entretan~ 
to,· a neees,sida.de de se conciliarem. "os justos fundamentos 
da medida J)l'OJ)OSta !lOffi as possibi}idades financeiras dO 
Paiz". 

Subm-ettiQ.a a materia. ao estudo àa Commissão de Fi
nança;:; e OrcíUllenf.cls, p~Qnunciou-se o relator· pE!la lj;lpro
vauão das tabellas, suggerindo, ao mesmo tempo, di ;ors?,s 
medidas tend~ntes ~ Prod~ir augmento de renda ca.jlaz de 
cobrii o respectivo _excesso de despesa. · · · · 

.Semelhante proposta não obteve approvac;ã.o dos de
m_ais _membros da Commissão, vindo posteriormente a consti
tuir pbjooto da · exa~e outro trabalho que foi approvado, su
bindo · á plen:ario _para -final deliberação·. Esse ·substitutivD, 
móãificado ainda uma vez em virtude de ezpenda.s apresepta
das, di~põe sobre a comessão de 1.un .ahoiio proVisbriõ a ci.,. 
vis -e _militares e estabelece outras provideooia,s que:visam te
gnlarzzar_posterwrmente .a situ~ão deteci:ninada pela me~m:ia 
ooneessão. . . . ~ 

. Coin ·.as modific.a'jões introduzidas foi, afinal, o pro-. 
Jecto approvado pela Camara dos Deputados. - · · 

. i: A r.ev~são g~ral dos v~~ÍJ,tos Ú funcpion~íi:i n!> 
publico tem oonstituidp · 'éoruitarite' ·:preoileupacão .. 'do Góv.e.r:" 
~o. Coi1h~en4o, as ditficuidades '·~ü~' ·a;Ssóbérbam S'rà.riüe 
:pa,rte ~os $e~1d9res 4~. ~aé~ã9'~o ~se _e~pli~~rhf que fps~? 
oontr~r-10 .a _q1,1alq~er JJllCiatrva· 'destmaâá"a remedi~l-as ou corrigil_-as: ' · · · · · · ........ ,. · · · ,. ; , .... ·.· · · 

}Ie~mo c~llqc~o. q!lntro .g~sse .POnW :G~ :vis~. ~ll J~e-· p 
po~!'V~l, per.é:r;n, c9,:q."(lrd~l' com a .fOI:Ill!J. 1!~1?- .qu~l o .·p:~:ojecto 
~pl),rO!~~I) ,:pela .. gê!J.la!? d9S ~puf4,;!Qs· ,próéura . .'njelfior~f ·' • a 
!'ltU?_ça,o ,d() .funcmPp.al~s:r;o.o cmi, · · · · · · · · ·.. · 
.. . ·O Jl_i-Q_~le~~ -11~ ~ 4os que p64ew ,ser .splucimia.dos · pal:·
~rai ~ Jmprovl.l)íHJ~~pte, .dado .IJ .num.eJ."o e diíferenç3-· .de 
%-~9~. a. .~»:~ dispp,orJ<fad~ ;9~ -~~ncjme-qf-9.~c,J~ a _ano-

yâ1tf.~ ~~~~~~~~~~ ~~~~fi~~~:-~_ao ,~9.S f~~~J.<?fW~iQS .p~lot? 
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. · ·: <;) vei'dadeiro reajustamento de vencimel}tos das .func"\> 
cisnarios civis precisa. sel" feito cuidadosamente, median~ 
uma revisão dáS quadros existentes, de modo que as ~emu
uers~6es· oonespondam á categoria dos c~rgos, aca.bando-,se 
COI!l a diversidade de 'Vencimentos para cargos de igual .cste
gQrie.. Em vez de quadr()S excessi:vos de funcoionarios ~1 
pagos será necessal"io organizar outros menores .e melhor 
remunerados. Por outro 1edo, impõe-se corrigir o abuso .da 
funocionarios contractados sem contrOle do Governo, s.B~ 
formalidades que provem habilitação, constituindo quadros 
parallelos aos ef(.ectivos, que permaneo~Pl irr.edp.ctiveis 
(!uando não crescem indefinidamente. 

E' e.~se tra~aJho, de revisão e reajustamento ao mesmo 
tampo~ q~e incumbe realiz~l' ã . CO!;nmissão instituída pe-lo 
artigo :1°, do projecto. Para completai-o, deverá ainda exa
mhiar as riovas fontes de receita capazes d~ attender · o 
n~ento de despes!;\s, em faee da nova distribuição de ren
d2S estatuida nela· Const.ituição, que comecará a vigorar no 
llrOXiino a~ o: 

{) trab8,lho que a referida C()mmissão .elaborat s.ervirá. 
en~o de base para o projecto de reajustamento a ser sub
mettido ao Poder Legis:la.tivo, logo que se enc.ontre ultimado .. 

2. A medit;i?- ccmsubst.anc.iMa no artigo 3°, da presente 
r.esoluçi}o legislativa não se processou pela forma éstahale
cida no § 2°, do .ar~Jgo ~1 d,a Constituição da Rep'l!blica. 

,o ref~rido artigo 8°, concede augmento de vencimentos a 
tQçl.o · .o iql;l.Cc_i.çma,Iis_mo civil da Uni~ o sob a formula de 
abono provisorio, sem attender ~o vulto da despesa, nem ás 
possibilidades do Thesouro. 

f> ooto :legis).a.t~vf) (artigo ~ 7), a.pm,1as subordina o cuswio 
das .de$pes,QS · al,ltOri;tS,I;iap ,á ~~lizac.?.o ,de operaç§es de 
credito até a importancia de H 1. 000 ,co.~tqs de réis .. 

. Trata-se, pois, (le .d~sposi.c~o evide.ntem,ente inc~msti
.tuei~n,íU. Nestas condicões, não é dado a() ~oyerno sanccio-
.nílt:.,a ~ . . . . . . .. 

··Além disso~ está Qerto o (ioverno de que, assim .proce·~ 
de_ndó~- .P:tethoi .Qefende os interess.es nacionaes e, conse,:zuen
teJX:lei;lte, .os 4M~ell~s a quem se ·,Pretende beneficiar,· pois, 
b~ .eo:nh.eeend·o as c~ndições fina.neeiras do Paiz e a im,.. 
possibillidade de obter no momento recursos sufficient.es, 
entende do seu dever não concorrer para pracipitar a ado~ão 
de uma. medida de e:s;ecução · pl'o.JJlemetica. 

·3. Dispõe .o par~apho ~ico (lo ar:tigo 6°. 

"{)s qua,WÓ;S :i!i:vis, fU:os e moveis~ s~f~reriio gr.a:
~~~lva r8.41,J.C;W~O .• ,Os c,argos (lãs· reparti.;ões q~e;_ a 
JUIZO do Governo, _pi)Ssfl,~ .ou · dev!l,m ser suppr1m1do$ 
não serão preenchidos. ·Nas demais repartições, pre
enchida ,um.a vaga . .a suhsP-guente não o será"_. 

Está assim consignado o principio da requçção .gra.4a.:
.tiv.a dos qua~ros :do ,fu~({Cijm~lis.~w .,ch;il. .O dispj)Sitivo, ·ao . 
·n:!es~ te~po que .d~ixa, ·!J.. juizo .pp .governe p_reenc.l;l.er 01,.1 
não as vagas ·;3;ber~s -~s .~if~re~~es ·l"ep8,rtições, .e.s~belece 
que "nas demais repartições, preenchida uma. vaga, a sub
.sequente ·niO o será:". :Fira;na,m,.5e. deste :modo .aois · criierios : 
-de -a~ .com o ·.I>rimeil'O, o :preenohimento da .vaga' ,~ica 
-a juizo.do•GGvef'i!W; ,pelo-~o •. tur.na .. se·.obrjgatorio o não 
-prenchimenw· .P.e .uma .;vaga quando a ant,ar~or ·houver :sido 
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provida. A segunda · hypothese, além de se co-ntrapór á pri
meira, não póde prevalecer, . de vez que iria determinar, si
tuações de embaraço á administração publica, sendo· de no
tar ainda que o preenchimento.da segunda vaga talvez se 
subordine . ao criterio da antiguidade, ca~o em que a !lPPli
eacão do preceito attentaria oontra um direito adquirido. 

A excepção estabeleeida. abrange pequeno ·numero de 
cargos, quando muitos outros existem que de modo algum 
podem permanecer vagos. 

De tal sorte, é de se negar aancoão e. esse dispositivo, 
pela impossibilidade de se lhe dar execução. 

4. O a.rt. 7° está nas mesmas condições, pois se em a~
guns cas(ls é viavel a adopcão do criterio estabelecido, o re
tardamento das promoções ou acoesso · póde acarretar, em 
outros, serios prejuízos ao serviço publico, como, por exem
plo, no caso de eollectores e escrivães . 

Esse mesmo dispositivo prescreve tambem que o faue.:. 
cimento do funccionario a que caiba a promoção ou accesso. 
occorrido f6ra dos mezes de janeiro, maio ou setembro, não 
prejudica o direito adquirido, ·D qual, -em beneficio da res
pectiva familia, se eff~tivará. posthumamente, desde a. data. 
do fallecimento. 

Salvo a hypothese da promoção ou aecesso por· antigui
dade, unica em que poderia ser invocado o direito adquirido 
á promoção, não se verifica o caso fig-urado . 

Além disto, pelos termos em que está redigido, néo se 
apprehende a exacta finalidade àa promoção ou accesso pos
tumo a partir da data do fa.llecimento. · 

5. O art. fO autoriza· o Governo a organizar o quadro 
<lo pessoal da Estrada <Ie Ferro Centril' do Brasil dentro de 
determinados limites. · 

Dessa autorização decorrem a .. creacão de novos cargos 
em servioos já organizados e um augmento de despesa de 
mais de mil e seiscentos contos de réis. São creados mais 
dois logares de chefe de secção, iO de primeiro escriptura
rio,. 50 de segundo escripturario, 65 de terceiro escriptur:a
rio, 200 de quarto escripturario e 3U de escrevente de pri
meira. O numero de escreventes de segunda . é reduzido 
de 640. 

Essa reduccão ·não justifica o augmento ou creação de 
Ioga.res das outra 3 <:alegorias, e, ainda que razões bouvesse 
para essa radical inodiiicacão, a iniciativa deVia .partir do 
Presidente da Republica, nos termos do já. referido § 20 do 
art . ~i da . Constituição Federal, o que se não verificou. 

Portanto, além do augmento de dE!spesa, a me~ida tam
bem contraria preceito constitucional. 

6. No art. H trata-se tambem .de augmento de venci
mentos, processado em condições idenLicas aos que vêm de 
ser referidos. · . · ... · · 

Cinnpre salientar ainda que a adopcão dessa. dispositi
vo determinaria um·· grande imgmento de despesa, que se 
poderã estimar em mais de fO.OOO contos de réis. · . 
· 7. Pe:'to art. :13 do . projeoto se · det~rminà ~e . ~tlda 
a !orma a~tual de · lançamento do 'imposto de renda'referente 
aos. f~noo1_onarios . fooeraes, pensionistas, aposentados e de.
mals IDactiVos pagos pela União, a sua cobrança será median-
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1!' :desc;onto em fo.IM,. :dividida: .a· Stia:·totalidade pelos- !2' m!!
zes -do- exercício seguinte. -.. :. , . .·-· · ·: · ·::- : ·, .. · · . ···-' 
· M~nda <>· dispositivo igualmente que a Directoria: do Im.:. 
pos~ de .Re®a . expeca ordens pare que se effectuem ós des.:. 
contos pelas ·.reparticões -pagadoras, -que ficarã<l ' obrigadas · a 
communicar ·mensalmente a realização• dos descontos· e reco
her as importancias ao Thesouro, pol.' ·meio de guia mensal • 
. expedida .pela citada · Direetoria. . · 

· O dispositiv<~· viole. os princípios de igualdade e de jus
tiça; na distrilmicão dos e-ncargos publicos, porque concede · a 
uma classe de contribuintes facil'i<iades e vantagens, que não 
faculta a ' outras, em condições identicas, como a· dos empre
gados particulares ou: das empresas privadas .e a dos servi~ 
dores dos Estados e Municípios. Accresoe ·que não poucos 
serventuarios federaes ·percebem, além dos vencimentos; -pro
ventos de fonte .diversa,· taes .como dividendos, juros, alu-
gueis, etc. _ · 
_ , · Segundo Q regulamentO em vigor, nc caso de entrega da 
declaracão fóra do prazo legal ou no caso de lançamento . 
ez~oflicio por fata de declaração,. não se permitte O. paga,., 
mento em quotas, cujo null!~l.'O, aliás, não excede de quatro 
actualmente. No emtanto, a concessão de pagamento. em 12 
prestações se estend~rá não s6 aos empregados que, além do 
~sti:Pendio au~rem renda de outra natureza, como tam
bem aos que -não fizerem a declaracão em tempo habil' ou 
forem. submettidos a Iancareento ex-of{iciO, por falta della -
o que · aggravará. a desigualdade e. a injustiça decorr.ente do 
;lC.to ~·egislativo. . . : . · · . . · 

. A medida tornará . ainda muito demorada a cobrança. 
Com . effeito, para . que esta se· ~xecute,. necessario é· que os 
funpeionarios .federaes, apresentem suas declarações de renda 
e s·e effectue o lancamento d-o-imposto· em todo o territorio 
nacional, pelas repartições competentes. Estas repartições 
muitas vezes .. se: acham em ·local distante, quer .da r.esidencia 
àp . interessadQ, que,:- da estação que terá· de fazer . os des~ 
contos. , Ora,. depojs de recebidas · as ~eclarações, que são ' en
tr.effi.Iés :até ·30 de. Junho, é que ellas poderão· iniciar o lança
mento, que não raro exige esclarecimentos que só se _obtêm 
tardiamente. _ ~SÍI:!l, não é provavel que -se possa inidar em 
Janel.ro ou Feverei1,'o dQ . exerci cio seguinte o desconto· do -tr.i
buto attinente .. a . grande · parte .dos _funooionarios, _ seguindcr. 
se dahj que.--porção -consider.avel do . imposto pertinente a . um 
exerejcio .só pod~rá ,ser- reconbida ·:t5, 18,' 20 e : mais mezes 
depois de .ezicerraâo esse:ex.ercicio--:- 'Q ,que de .modó,·algum 
convem aos intere!iSeS da .F1!Zenda Nac~onaL · · · 

Releva finalm.ente. observar .. que difficuldades · e ~mba
racos sem conta advirã·o certamente do ·prooesso de' eobranca 
em' 12 prestacões,;-'pril;tcipalmente nos casos de transferencias, 
aposentadorias, licenças, suspensões e demissões de empre
gàdos,- ·e nós cásós ·em -' que· ó pagamento dos vencimentos ti;,; 
ver de ser realizado :petas·:col16ctorías ·feqetaes·_,. · · -' - · 

Nestas cQndições, não PP<ie o Governo sap.ccionar. um 
dispositivo qué, -além:· d'e ln.)ustó, -por· vi.IInerar· à Tegra' de 
uniformidade e igualdade d~ i_mposição • .tr.ar~ cons~q~encia!Z 
da.m.nosas ás finanças da União ·e· aos · proprios · serv1cos do 
imposto sobre a _ renda. . . _ . , 
. .,8. o arl .. ='15 ' 0i~b~~ ~~- .~ód~ s~~ sanecionado. . - : 

C. D.- VOLUME IV- :1935. 29 
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eüem, no :trato :di:ario com::OS 'inisteves da administra.:. 
cão publica, bem conhece as suas .ne~ssidades . e :os -deveres 
que esses ·mistet'es impõem, :ba de -reconhecer !que 11ão se 
p6de .nem se ~e exigir do :flllUlcionario •que, para -desempe
nho de suas fWlC.cões, -se ·ser:ve de automoveis offici-aes, o 
saerifieio de um desconto mensal de "'- 300$000 em seus 
vencimentos, mesmo .porque, :se o uso ·do automovel é deter
minado pela natur-eza do semçu ou funcçio, injusto ou in
explicavel serfa .. estabe!:ecer.....se .tal oerigação, tanto .mais cE-rto 
que em muitos casos os pro.veitos -dos cargos ·Jlio permitti
riam .tão sensive1 -desconto. 

O que se dev-e corrjgir é o abuso. mas por outros meios 
que não imiJOrtam numa impesição, cujos effeÜ.OS !)od~m tra
zer .sérios .prej.u.iozs ao -ser-viço ._puJ:?lien. 

9. :Quanto "á disposi<:ão do mt. -16, -pãla qual se manda 
eonnedeT a.os ·funecionarios civis e miitares, 3IJQSentados-· ou 
reformados anteriormente a Junho de 1'927, um abon~ menM 
sal :col'l'espondente a 20 % ·das importancias dos vencimen
tos 'QUe actualmente percebem, e aos veteranos dB guerra 
dQ Paraguay um abono Iriensa1 dl'l '260$.600, tambem não me
rece sanccão, por 'inconstitucional. 

O decreto n. 4.853, de i2 de ·Setembro de ·Hl24. deixou 
firmada a 'Segtiiiite regra em relaÇão aos proventos da .in
eetivida<ie-: 

'"Os funcciona-rios, Civis ou ·militares, só podem ser. 
-aposentados ou reformados em um só ca-rgo ou :p(}st~ 
não lhes sendo concedida, em caso algum, a-posenta
daria on .reforma com vantagens ·peeuniarias o~ ven
-cimentos -excedent€s -dos ·que-rnmuneravam o cargo ·ou 
posto por · elles exercidt1 no -momenw de -serem al}o
stmtades ·ou ·reformados ."' 

ú :prinCipio •evntido na segunda p2.rte desse ·dispositivo 
figtrra :agera erl:tre ·.os ·-eansagrados ·:pela nova ·Constituiç-ão 
·(art. i70, ·n. :7, oe1'55, !§ 4°),-:e, -nestas •condi~s. o augmen
w das vantagens dos inaetivos indicados não póde ter ·Iogar 

· sem 'qu-ebra desse -mesmo -principio. · 
A · :vista do exposto, e usando da .faenldade · eonf.erida 

peJo '2.rt. :4-5 ~a ·Constitlii~o F-eàeral, resólvo --oppõr 'O men 
vét·o :aos ·~rt:s . :20, na ·:parte referente aos ·:funecionarios ciws, 
SO e parngrapho ·un·ico, . .t0 , 6° -e -paragrapho un:ico, 70, 100 
e · :pa:l"agr:apho uniee, :11:0, '130. ~ parsgrapb-o ;unic(), :f50 -e 
paragraprro unico, .16° -e :p:ara:grnpbo ·uni~, -e sa-nccionm- :as 
demais dispo_sições :da ·i)resente -resoroçãu ;_· -

'Rio de :Janeiro, 'H de Yzjo· de f93Ií. 
-GETDL!o ,V.M\GAS. 

RES(}!;.U:i)ÃO · ·LBGISLA!l'IV.A ~ PAaci.u.MEN:'l'tF. ·.Pli:LI3 .S&'i--ROO 
PRES.IDBNT&~~tmL1CA -.A. ' 2UE -BE R:S~;t> . .P.AaECE:R 

. (Comniiss<iés -~ .'Se~n~;a .'1:9 .e F.in~ ·n4 - :19'35) . . . , . . . .. ' . 

ó ~:OOer ~~'vQ .. decr.ete..i · 

Al't. f.° Fica instituida uma co·mmissão ·de ãez mem
bros, sendo ·c:fureo. ft.e nomea-ção --do Presidente :da ;RepUbHea, e 
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J.:lmco por .d~ign~cão d!> .Presi-dente ~a ea.n\ru:e. .dos Dep~ 
tados. dentre os .seus membros, p~a, ·dentro ·du ·prazo .ds 
AIU.a:tro me.zes apresentar .ao Poder J.egis1attvo: 
. . a) prQj~cto de _re:visão :t~ibutar~ .. por forma a. melher&r 
o apparelho ru;.recadador e assegurar mais pr.oficuo desen
V9l:V~mento ,das fo~te$ da pr_oduccão nacional; 

o) suggestões tendentes e reduzir as despesas publicas. 
ainda. que envo'lvendo organ-ização administrati'V!l, sem 
prejuízo, entretanto dos servicos puhlicos d.e necessidade per,
rr...anente, podendo ·Considerar él'mo inexistentes quae,squer 
equiparacaes. de repartições, venciment9s, ·cargos, .servicos op. 
vantagens; · 

~) plano de ~construccão economica nacünial ( Consti
tuição Federal, art. 16 .das Pisposicõ~s Transiwrias) e da 
restauração fina.riceira; · 

à) projecto de revisão geral do·s vencimentos, civis e 
militares, dentro das possibilidades orçament.a.r.ias do Paiz, 
observado o cr,it.e~ip de ig~l remuuer:a_cão .P.ara igu~ JIJ.n
cções e responsabilidades. 

Art. 2.0 Os -militares e os iunooicmarios civis, .inelusiw 
os funccionarios legislativos, os contractados, os mensalistas, 
os diaristas, -em serviço activo e -em pleno exereicio de suas 
funcções, ou em situações -especiaes, ·previstas na l-egislação 
em vigor, pe!'"'..eberão, em -.caracter provisorio, a partir de J 
de Julho do corrente anno, um abono :m.ens~l pecuniario, W 
accordo com a tabella seguinte : 

General de Divisão (quinhentos -mil r.éis) . _ .. __ 
Vice-Almirante (.quinhentos mí:i: réis) ........... . 
General de ··Brigada ·(~uinhentos mil réis) .. - .. _ 
·Con~Almirante (quinhentos mil réis) . -- .. -.,. 
Coronel (quinhentos mil réis) ..•.••............ 
'Capitão de Mar e GueiTa (quinhentos ·mil réis) •. 
Tenente--Coronel (quinhentós mil réis) .......... . 
Capitão de Fragata (quiiihentos mil rms) ... · .. . 
Mâ.jor (seiscentos mil r.éis) ...•................ 
Capitão de Corveta (seiscentos mil Téis) . , ..... . 
Càpitão (seiscentos ·mil réis) ............. - - ... -_ 
Cápit'âo Tenente {seiscentos mil: :réis) · ........... . 
·Primeiro Tenente (seiscentos mil réis) •.... ---. 
·Segundo Tenente (quinhentos e -cincoenta rp.il réis) 
ASpirante (tre:ventos· mii Téis) ........ _ ........ . 
GÜarda Marinha ( treEentos mil réis) ........... . 
Sub-Tenente (trezentos mil réis) ............. .. 

.Sub-Offieial ( U:ezentos mil r.éis} •••..••.•• , .... . 
-Sargento Ajujiante (du.ze~tos.e cincoenta mil r.é~s) 
Primeiro ~gento· (duzentos .e quarenta._.mil réiS) . 
Segundo S~rg-ento (cento e noventa mil réis) •. , . 
Terceiro :safgentO ·(-cento· e· e.inéoent,a mil ré.is) •.. 
·Primeiro Cabo do Exereito (cimto e vinte mil réis) 
Cabo da Armada e do Corpo de Fuzileiros (cento 
.... e viD.~ mil réis) ...................... ~ ..... . 
Cabo- da Policia Mi'litar (cento e vinte mil ~é-is) .. 
Cabo do Corpo de ;Flon;tbe~r.os (.eento .~ _vinte. mil 

réis) . . . . ..... ; . - .. - - . · . , ~ · · · ê ~ • • • • • • • • : • 

Corneteiro ( eento e vinte mil réis) ....... ~ .... . 
Clarim de 1a classe .('Ce!lto '.e ;vit~te :mil réj.s) 

000$0~ 
500$000 
500$000 
500$009 
·500$000 
·500$000 
500$~ 
500$00(1 
üOÓ$000 
6oo$OOO 
600$()00 
~OO$~t}.O 
ú00$000 
550'$000 
300$000 
SO()$o60 
300$000 
.300$000 
250$000 
240$000 
'i90$000 
:i~0$00.0 
"i2~000 

{20~00 
_ J2{)$(1QO 

. !20$000 
.. 1;2()$000 

i~0$000 
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·Sel!5 .indo . Cabo -dó ·E,xerci tó (cénto e _'vinte' mn '-~ei~) . ·•; '120SOOO 
<Marinheiro de :1.6 classe (cento· e vi~te· m.il réis) · 'i20S(ioo 
Clarim de 2a: classe· (centO e vinte mil réis) ·. ~ ... . 120$000 
Bombeiro 4e:ia classe (cem .mil :réis)' .. -. ..... : . . ·. · i00$000 
_Soldado ,e~~do .ou ree:ngajado (-cento -~ quaren.;.. 

ta mll- ré1s) • ~ .••. ; .:; ; . • ; .. · . ... · . .-.: ·.:; ..... · .. · 
Ma.ri~eir.o de 2a. classe. (cent~ e vinte e_outo mil 

réxs) . • • . . .. . •.... , .... ,. ·.-.. • ........ ; ....... ,. .. . 
Fuzileiz:-o Naval (cento e vinte e -outo mil réis) .. 
Soldado -especialista do ~ercHo . (noven ta ~e . t.res 
. mit réis) . . . . . . . •... . :; ..• .. . .... ; . . .. : ....... ;. 
Soldado artificie ·do Exercito (noventa e tres mil 

réis) ..... ..... ..... ......... _ ......... ~ ... . 
Marinheiró de 3a. elasse (noventa e tres mil réis) 
Soldado voluntario ·ou conscript.Q (trinta ·a cinco 

mil réis) •. . . . .... .. . .. ..... ·- .· ... .... .. .. . 
·Cadeíe_do·Exereito iio u! timó anno (cincoenta mü 

rá1s) ... . · ..... . ... .. :; ; ........ ... . .. ..... · 
-Aspirante da :Armada, · do ul-timo anno: (cincoen~ · 

mil réis) . . . . .......... . . : · .... · . .' . ... ~ . .. . 
Cadete do Exercito dos 1°, 2° e 3° ann.os (dez mil 
- ·_ . · réí~) · •. : .. ~ ....•......... .. . · · .. · · ·-· · · · ··· · • · · 

·4-spirante da Armaá~ dos 1° e 2° annos {dez· mil 
r éis) . ...... .. . · ........ . .... .... .. · ....... .. . 

Musico de ·ia casse ·(duzentos e quarenta ·mil réis) 
Musico de. 2a. classe (cento e noventa mil réis) ... 
Musico de 36 classe (cento e cincoenta mil' réis)· 
Bombeiro de 2a. classe (noventa mil réis) ... .. .. . 

. ·Bombeiro de ga classe (oitenta e seis mil réis) •.. · 
Dispenseiro de i 6 ·cl~se (cento e trinta mil' réis) · 
Cozinheiro de 18 classe ·ccento e trinta miLréis) 
Padeit:o de 1a ~!asse .(cento e trinta. Ínil réis) .. ; . 
Taifeiro de ia cla.sse (cento. e vinte mil réis) .... · 
Dispenseiro de · 2a. classe (cem: mil réis) . .. · .. , .. . 
Cozinheiro de 211. classe (cem mil réis) . ........ . 

·Padeiro de 2a. classe (cem mil réis) ...... . .... . 
. Ta.ifeiro de 28 . classe (cem mil r.éis) ...... ~ .... _ _. · 
Taifeiro de aa classe . (setenta mil réis} .... . . · .... ·. · 
Soldado da PoH~ia Militar (cem mil réis) . ... ·. :. · 
.Dispenseíro de _ga cl.asse (sessen~a· mil réis) .· ... . 
Cozinhe ir<> dt> ga_ c.lasst'. (sessenta . mil réis) . . , .. 
Barbeiro de 1a_ elas~ (cem m.iJ réis) - · ..... :· ... 
Barbeir o de ~a . clas.se (nov:enta mil réis) •'• .•. ·. 

.Barbeiro de as. _cl.asse (oitenta mil réis) . .. . .. · .. 
. . 

'140$000 

128$000 
!28$000 

.93$000 

93$000 
93$QOO 

35$000 

50$QM 

50$000 

i0$000 

. 10$000 
240$000 
190$000 
1'50$000 
90$000 

- . 86$000 
iS0$000 
t-30$000 
-130$000 
'120$000 
100~00 
100$000 
i00$0.0.0 
100$000 
.70$0.00 
fOQ$000 

6Q$QOO 
. . ·60$00(1 
f00$000 

,· :90$000 
-80$000 

-': ~ )>~agrapho JIDico. Os voltihtarios ·ou ·con5cr_iptOs passa.:.. 
-~ão a·· perceber' o. abono constante· desta. l'ei,, ·desde a· data em 
qne f~rem con:s~d.erados ·promptos ou mob:Hizádos·. · .· • . 

: . : .. :Art. 3 . . os :~onos .. pecÜniarios ~~nsaes . i~feren~·:aos 
;funcciooariÕs 'civis· . oonteinplad'os no . :art~ .. 20~ .· SãC' ' OS - se-
iaintes: _ . ··; · · . , ~ · .. · . ·_ · . · · · 

· ·' ·f.): Abono -de (um- conto e-quinhentos- .mil reis) .. ... .. . 
·:~. :5oo$0oo,_ parà; : : · · ·-- ._. · . ·· ·_: · .. · · : ; · . 

. ; .-a.} Ministro{ da Cõrte sutirerila; ··' . . · .. . 
. :· ·> 'b.Y Mil:iistros:de. :Est.ado; · ·. · · .. . , -::~, : - ,;: · ... . 
':' '_, :,·é) ~- Procurador··Géral ·:da ' Republiea~ . -.. , • ' .. ,. . . _. 
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_2) _ Abo~o de .. (~ conto. de. réis):. :t:000$000; para: . 
. . ·~) . · Minist~os,' :. civis e ril:ilitare;; do· Supremp • · T~fb.unai 

Militar; · .. · 

.b ) . MiniStros 'do .. 'l'ribunal de Contas; '. · -· · · -
c) Desembargadores da Cõrte de ~ppellação do. 'Dis-

tricto Federal ;· · · · ·•· · · 
d) Representante · do · Ministerio Publico · ho Trib~~al ·cie' 

Contas;·.. ·. ·. · · · · 
.e)· Consultor Geral da Republica; . 
f) -Pro:mrador Geral do Districto Federal; 

'3) Abono de '(quinhentos míl r·éis) 50Ó$ÓOO, parà: .. 

. a) Procurador Geral do Supr~mo Tribunal Militar; 
b) Juizes Federaes; 
c) Juizes Federaes Substitutos; 
4) Juizes . de .Direito do Districto Federal ; 
e) Procurador Especial do Tribun'al 1:ofaritimo Adminis-

trativo; . 

f) · Auditores ·da Justiça · Militar; 
g) Sub-Procurador da JustiÇa Milit;:lr; 
h) ... Pret'ores do ·mstriCLÓ Federa1'; · .. 
i) Auditores do- ·Tribunal de Contas. 

4) Ab_ono ·de. (quin~entos. mÚ réis)' ~oosooo, .para: 
a) Directores Geraes das Directorias Geraes dos Minis-

terias; . = · 

b) Directores Geraes da Directoria da Camara dos 
Deputados; · 

. c) Di:rector Geral da Secretaria do Senàdo Federal; 
·· . d) Vice-Director . Géraf da ·secretaria :da · cámara : dos 
Deputados; · · · · · · · 

' ·: e) Vi~e:..Dirootar . Geral d~ Secretaria.- .do Sena<U> Fe
deral; 

. f) . Secretario da . Presidencia da Camara. dos Deputados; 

. o) Secretario. Geral da Presidencia· ·do Senado Federal; 
h) Sacretnio da Côrte Suprema; . . . . . . - . . . ( . .· , . ·:. 
i) Dtrectores· do Tribuna· de Contas; · 

5) Abono. de (qu~t~oce~tP~ · ~ú : ~éis) ~00$000, para:-· 
a) Professores :cathedraticos dos estàbe!ecimentos ·de Êm::. 

sino superior e secundario; . · ·· ·· '. · · 
b) PrimE'iros supplentes ·· dé · Pretores· do Districto' Fe-

deral; ."· · · · · ·: 
;: c) Proeurádores'.da Re!>iii>Úéa 'nos .·Estados; ·.· -' · ...•. ·_:: 

, ~- .. d} J?eleg.;d~~ de .. fÓli~i~ . do.: 'ni~t~icto · Fed.erai. ···. · · · ·· · . 

6) Abono de (trezentos e<cincoenta m'il réi_s) ·; 350$Õ~o,: 
para: · .,. ·· ··-

. ·' - a) . F-tinecionarios· 'àué rec"ebeni- vencrme'ntos ígíiãe·s ou 
superiotes ã tres contos'de ' réis-· (3 :OOO$Ooor inénsá~ . ...... . . .. _ - . . . . .. . ... _ . . . . . . ~ . . : \ 

::· :"7). Abono ·.de· {trezentos mil ·r.éis') ·300$000, para.: ,::-:.:·.c 
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a): Fuil~ionari<>S:· que receblmi vi:m:einienws· iguMs ou 
supei!".ores a- um· conto e · quinbentos< mH réior mfl!tsaes 
(f:500$000). . . 

8) Abono de .duzentos e cincoenf3 mil· ré~- (25a$000J, 
para: 
· a) Funcêioná!'ios que recebem vencímentos iguaes· oo 

superiores a um conto de réis. (f :ll00$000) mensaes. 
9Y Abono de (duzento~ mil réis) 200$000, para·· 
a) l?unccionarios qt...>e' recel:iem vencimentos iguáEiS ou 

superjores a quinhentos mil réis (5El0$000J mensaes. 
10) Abono de (cento e cincoenta mil. réi.s) •. !50$000, 

para:· 
a) Funcc~erios que recebem vencimentos iguaes ou 

superiores a trezentos mil réis mensaes (300$000•r. 

1 i) Abono de (cem mil réis) f00$MO~ !)ara.: 
a) Funccionarios que· I"ecebem veneimeirtos inferiores a 

trezentos mil réis (300$000} mensaes. 
- Pâra.gi'apho unico. Ficam e:xceptuados e sem direito a 
estes abonos, salvo os funccionarios designados nos numeros 
f•, 2°, 3" e 4° deste artigo os funcoionari-os, cujos -.encimen
tos totaes e mais vant.agens, inclusive porcentagens. quotas, 
cu.stas e emolumenws, sejam superiores·_ a: tres· contos e qui
nhentos mil réis (3 :500~) mensaes; ·aqueles que; depois de 
jan~iro de 1931, tiveram augment.ados; sem ser por pi'omo
cões ou nomeação na propria repartição ou a outras a ella 
equivàl~ntes, os seus vencimentos, em importa.ncia' superior 
a quinhentos mi! réis (WO$) mensaes. sem considerar-se, 
para esse effeito, as gratificações s.ddicionaes por tempo- dE' 
servic;o. 

Art. 4.0 Sommados. os abonos provisorios aos actu.ae5 
vencimentos, nenhum funccionaríu poderá, no '(largo, vencer 
mais do que o do cargo immediatamente su'P(trior. em sua 
Teparticão. Verificada -essa hypothese, será sempre feita 
uma reducção, de modo a sei' mantida uma dife:r;enca da 
emcoeata por cento (5-0 %) da actualmente existente. sem 
o abono provisorio, nos dois _cargos. 

Art. 5. 0 OS' abonos estatú.idos por esta léi, não serão 
consideradOs irteduetrieís, e ném se ál)plicarão nas casos de 
l~cenca, aposentadoria e reforma, ou de m6ntepio e meio 
soldo, r~peitadas as licenças premios estabelecidas em lei. 

§ 1. o Os abonos referentes a militares, eomprehendero 
os do Exercito, Armada, Policia MHitar e Corpo de Bom
beiros do Districto Federal e Policia Militar do Territorío 
do Acre. 
. § 2. ~ As vantagens concedidas as sub-offieiaes,· sar
gentos e praÇas, continuam em vigor e serão calculadas; &I 
accôrdo com as condições ant-=.riores a esta lei, cancellada. a 

-gratificacão de especialidade· aos slili-offH~iaes. 
Art. 6. ~ A partir da data da publicação desta lei, não 

serão augment.ados os quadros militares actualmente exis
tentes. 

Paragrapho unic.o. Os quadras civis, fixos e mo-,·eis, sof
frerli,o' gradátf"\-a _re~cção. Os cargOs das repartições que. a 
juizo do' Governo, possam ou devam ser supprimidos, nãn 
serão .preenehidõs. Nas demais repart.içõesr preenchida ·un:ta 
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vaga;_ a t!uilsetrUente· não o· será:~ Exceptuam-se des5a re
duccão os cargos de Ministros; ou: Juizes: de Tribu-naes; ji:r:.. 
di.eiaeg. ou nãO;;; de magistrados, representantes: do- Ministerie 
PubliCO; do6 eor.pos: encarregados da: fiscalização:. arrecadaçã-e 
das. renda~ publicas e os do mag:isterio·. · 

Art. 7." A:s prorriocões ou accesso nos quadros civis 
ou: militares: S(lrão· feitas no decorrer dos mezes de janeiro, 
maia e ·setembrO'. O· falleoimento do funccionar io a que caiba 
a promoção ou o ·accesso, occorrído fó:-a desses mezes,. não 
Pi'ejudica o direito adquirido, o qual, em beileficio da res
:Qectiva familia, se ef!ectivará, posihumamente. desde a data 
dG .f.allecimento. 

A..'r'f.. 8. o· O Governo· providenciarâ para que, na proposta 
de o~mento, sejam declarado'3, em cada repartição ou ser
vico, no enunciado da respectiva dohção, o numero de men
salistas, diaristas e oontractados. P sempre que possível; por 
categoria e por impor!anoia pa!'cebida.. · 

Art. 9. • Todos os !unccionarios diplomaticos e co-nsu:... 
lar-es, aposentados pelo Governo Provisorio, terã.o suas- pen
sões, a. partir da data da promulgação desta lei, calculados de 
accôrdo com o quo está estabelecido no art . 48, do decreto 
n. 24..239. de i5 de Maio de 19~. em vigor. considerando-se 
vencimentos, para eftelto de aposentadoria, a remuneração a 
que se r-afere o citado artigo. 

Art. ffr. Fica o Governo autorizado a organizar o qua
dro do pessoal da Estrada de F erro Central do. Brasil,. dentro 
dos Iimi tes seguintes : 

a.) dez (1'0). r.hefes de sec.~ão;, 
.b) vinte (20) pr.inMiroo. escripturarios; 
c). setenta e cinco (75) segundos escripturarios-; 
d) cento e cincoenta (!50) terceiros escrípturarios; 
e) duzentos e oitenta (280) quartos escriptnrarios·; 
f ! quatrocentos e sessenta- ( 450) escreventes de pri~ 

~ira;; 

tt) : . quatrocentos e ntn1enta ('490) · e.;cr.eventes de segunda~ 
Paragrapho unico. A or;anizacão não affeotru-á os 'Ven..., 

cimentos actuaes das respectiYas categorias,. respeitada . a an
tiguidade de classe, não podendo ·nenhum funccionario ser 
promovido . mais de uma vez antes de decorrido o prazo de 
seis mezes contados dn promooão anterior. 

Art.. 1 i. Aos oo!lectores e escrivães das coli.ectorias fe
deraes serão abonados os vencimentos constituídos da parte 
fixada consignada no art. 131 e das percentagens de que tra
tam o art.. 95 e taballa A,. todos do- decreto. n. 2.4:. 502, de 29 
de Junho de 1934'. 

Art.. f-2 . . · Os funccimmri~ Q"ole mrcem mais-· de um car
go remunerarlo,. na· fórma da eonstituü;ão, só terão direito 
ao abono, em relação ao· cargo· de maior vencimento e, se se 
tratar de carges de ig.uaes vencimentos. só reoobarão o aboJ:lo· 
referente a um delles:. 

Art. 13'. Mantida a. fórma actual de lancai!lento do im
posto sobre · a renda, relativo aos militares e funccionarios 
publicos federaes. pensionistas;. aposentados e demais .inacti
vos,. pagos pelos coires da União, a sua arrecadação. -pasSará. 
a ser feita mediante desconto em folha; dividida a · totalidade 
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do imposto .. pelos <doze ·m.ezes odo exercício: seguinte. : Nesse 
sentfdo a -Dir.ectoria do :Imposto sobre a .Renda · expedira· in~ 
strucções· ás repartições pagadoras; as. quaes ficâm obrigadas 
a communicar·mensalmente a realização-dos :descontos feitos; 
faiendo recolher os mesmos ·a.o Thesouro mediante guia ·men'
s~~ol expedido pela Directoria do Imposto sobx:e a Renda .. 
· Paragrapbó \micÔ. .Ôs respopsaveÍs . por quaiq_uer. irre-:
gularidade verificada .. na arrécadll.ção, em. folha ·dó . .imposto 
sobre a renda ficarão sujeitos á multa igual ao· tresdQbrQ 
'do imposto qué (l.eixar de arrecadar .. ' . 
, AÍ't; . i4. Ninguem. poderá," no Psiz, · receber àos cófres 
publicos, por serviços prestados, seja como ' -verrcimeri.tos, 
diarias, gratificações, percentagens, .quotas,. emolumento~ não 
judiciaes, oü outras qüàesquer vantagens, isolada .ou conjun
ctaD1ente, mais de cinco co?tos d~ réis· (5: (1()0$000} mell.saes. 

· Paragrapho. uni co. · Exceptuam-se desta regra os Minis;;. 
tros da Côrte suprema, de· Estado, do Tribunal de Contas; do 
Supremo Tribunal Militar, Desembargadores da Gôrte de 
Appellação. e seus equiparadoS pela Constituição, assim comCl 
os altos cominandos militares. · · · · · · 

Art. i5: . O funccionariõ. Civil-ou. militar, que, para des
empentto d~ suas fu~ccões, .usar de automoveis officiaes,· sof
frerá o desconto em folha na importancia C.e: trezentos mil 
réis mensa.es .. 

Paragrapho unico ... O Governo regulamentará o uso dos 
automoveis. officiaes, dentro. de. sessenta dias, a· contar da data 
da publicação desta: lei. · 

Art. 16. Aos funccionaríos, civis ou militares, aposen
tados ou reformados, anteriormente Junho de 1927, ·será con
cedido um abono mensal correspondente a vinte por ·cento 
(20 %) das importancia·~ .dos vencimentos respectivos que 
actualmente percepem. 

Paragrapho unico. Aos veteranos . da guerra do Para
guay é concedido um abonO. mensal de duzentos mir réis; 

· Art. 17: Para fazer face ás despesas decorrentes da ap.:> 
plicacão da pres.ente. lei, fica o Governo autorizado . a realizar 
operacões de crédito até a· importanCia de cento e onze mil 
contos de réis :(UI..OOO:OM$0ilQ), podendo utilizar.:.se de re
cursos do Titulo 'I, n.· 2; da lei n; o·15; dê f2 de Novembro 
de' 1934. - · · ·. · " · · · · : · ·' · · · · · · • · · ·' · . ·' . ' : .. ; : · 

Art. ':18. · · 'Revogam'..:.se ··as : iiiSposfcões em . contrario:. 
Camara dos D~p~tados. e~ 27·ct~'~.Ab;h d~ i935.2A.~ 

tonio Carlos Ribêirô de Andrtiâa; ....:....:. · 'r.homiu 'de OH v eira 
Lobo. - Wald(míar de Araujo' Mótta·. · · ,. · 

• i ~ • ' • • • , - : : • ' . ~ ; • • ~, j I • :.. _; :' o ; ' • 

O Sr.· Prilsidentó -.:.... Está 'finda 'a leitura dÓ -~ediente. 

O .Sr. , !loraçio. ,Lafer (~ela,·orde'm)':--Sr .. Presidente, 
vou. f;'l.zer- algumas:: consioorações .que. -se: enquadram. numa 
questã 9 de ordem: até..· agora:, as.: tabellas aRnexas á proposta 
orçamentaria para :193J3 .não Joram- publicadas.: . · 

Dias fazem. tratei do deficit de g-estão, jsto .é; aqu~!!e 
que decorre do constante augmento de desp!)sas no. exercicio 
finan'ceiro; Se a Carriâra approVar· O.proj"ecto" de que-nenhum 
á1..11ànent.ô dé déspes.a.: ;;ida po~siy-el. sem ·a âccrescimn de j·ê.;, 
C~i~~·corr·esp~~d·~nte; ;gs§é>def,if:ft1- exci(lidas ' ~s OJ.)e_t;a_~J.~~S .de 
c-redito; estârá:·difflcultado. ·em extremo. Mas, temQs ,axnda o . 
. : ! :• ~ ~ ; ;.~. :·: . · . ~~·~ ; :.~.:; : ,:_; ·.··!'- ' ' ~. : :• r , ; ;·:~···'·:-.·· ; r.·:· .. :·" ;!: ..... · .. ·· , 
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deficit· iniciaVaqnelle que ad-vém· da proposta: orcamentarlà 
approvada pela Camara, e o deficit .de ·a"Valiação proveniente 
da· estimativa inexacta da. receita; finalmente, temos o 
aeficitc, que os francezes düimàm "comptable", ori)lndo . d.o 
pagamento de obdga~ões éontrahidas em exercicios ante:.. 
riores, mas que · devem ser pagos no . exercício financeiro 
posterior. 

. . Em momento opportuQo, a Camara .deverá estudar os 
meios de prev~Ílir i9das. essas formas de deticits, porém, o 
qut. mais impressiona é o de{icit inicial. Ab. initio, sabe o 
povo que,. çlurant.e ·o anno pl'oximo, as financas publicas 
continuarão desorganizadas. CumP.re dizer que. o governo, 
úU melhor, o Sr. Ministro da Fazenda, já muito· fez redu
zindo o deficit, que se apresentava em cerca de 600 mil 

-contos para 250 mil, mais ou menos. Compete á nós, do 
Poder Legislat:vo. para, c.ontinu:lr esses -esforcas para equi
librar o futuro orcamento-, cortando esse deficit d·e 250 mil 
c.ontos. Para que tenhamos, pol'ém; ins, o;peicão de falar e 
agir é ·preciso que tomemo:; providenci<.., a come~-ar pela 
Casa. Por isso. já encaminhei á. -Mesa um prcijecto.- autori
zando, emquanto houver deficit, a reduccão de vencimentos 
acima de. tres contos de réis~ 

o .SR. .. DINIZ JUN10R - Devemos ter a.-coragem rJara d.i-
zer que· não podemos pagar. · 

O SR. HORACIO LAFER - Esse é outro aspecto da 
<J:uestão: . 

Todos devemos ser soldado desta batalha aue vae · ser 
iniciada em pról do equillbrio orçamentarió para· f 936. 

Falo em nome de um grupo de Depütados que ne~a r·á 
seu voto a qualquer proposta· orcamentaría, accusando de;.. 
ficit. · · · · · 

· · Assitr.., ·sr: Pl'esidente·; _para que possamos, desde jlí. e.s-::. 
tu dar fut ui· o · · _Orçamento,· peço . a . y. · Ex·. · ·mandar_ apres~ 
sar. a publicação ,das t.abellas, que devem. vir com a proposta 
afim de Que, todos nós, sem perda de tempo comecemos. a. 
estudar, de maneira :Pratica, . os sacrificios que vão. ser 
impostos. é ·precisam ser imposto~.· até· qúe tlmhamos orça
mento e sobre ·este .iniciar a · obra de restatlracão financeira 
do BrasiL (Muito bem.) 

O ·Sr; :Ba-,.rato ·PlritO'"'(Pela O~dem) ;.:_ Sr .. Presidente, a 
Commissão de Finánças, na memoravel sessão realizada hoje, 
pela manhã; por •seis votos contra quatro, . approvou o . véto 
presid-encial ·ao ·bano âbs vencimento's dos ·runccioriarios 
civis. . · '· .. . , · 

Não· se· pule" dlzer, ver&ideirame:ate, ·que· aquella Com,;. 
missão haja concorc'.ado com o véto presjdencia1. por qú.e 
á reunião ·só compareceram ' fi - membrds . :e ·neste numero, 
não estavam comprehendidos os Srs:. Cardoso de MeU«;> Netto. 
e J.oüo Guimarães. os quaes, no dia da yotacão do slibstítu
ti:vó. nomin:llmente · r~sporidér:~ml "~im" .. :Quer isto diz_er ·que, 
se SS. · EEx. houvesse · comparecido, hoje, aos . debates ·da· 
cci·mmissão de F1riançàs,· coii.fí.rmando,, o. voto dado_ ' _publica~· 
mente, no dia 28 de abril;· se teriam mariifeslado coritra o 
véto. · · .. '-· · ' 

Verificar-se-ia, assim, o empate de 6 a 6. o presidente 
àaqnP.lle mJgão t.echniqQ; ·. o _ dignoi e- er.udito • ·Sr. _Deputado 
Jo.ão Shnplicio; autor ·-pr:inc.ipai,:cJ..o: augmento .de: .vencimen...,· 
tos dos funccionarios civis, exercendo ahi o direit(),· de ·VQto, 
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teria se · .manifestado tambem·. contra,· dando · como resultacl.o 
a .rejeição: do véto: presidencial:.. . . . 

o: Sa: LEr.icm'ÓBER 'Fri:.:Ho ....;. Quem declarou- a· .. v~. Ei~ 
®e o Deputado João Guimar.ães. vomria contra o vétêJ f · 

·, . . . . . -~ . . · . . 

O SR. BARRETO PINTO .- · Não responderia: ao avarte 
do nobre Deputado não fosse a deferencia que me :merece. 

Na occasiãa em· que· se votava nominaimenta• o sUbsti
tutivo; ' o digno Sr. João· Guimarães respondeu "sim", isto 
é, pela approva:eão do substitutivo do nugmento dos- venci.. 
mentos pa:ra· os · civis e militares. v ·. Ex .. ·poderá verificar 
o que affirmo, procurando lêr o Diano do P<Jde.,. Legúlatioo: 

(}' S.'l.. LEMGRUB!i:R FtLKO - Quer dizer que. V. E:. 
tira est~ conclusão. · 

O SR_ BARRETO PINTO - Eu nã'J procul'aria S. Ex., 
é ~?Vid.ente, p~ra· perguntar· c cimo ia· votm- n::t Commissão à& 
Finanças~ · · . 

0 sa·. · ~Nc1aeo, ROcHA - ?des-mô :por.que .. o: voto~ ·é 
secreto. 

O SR. BARRETO PI~TO .-: O· vot..J · nà . C'ommissiio nii'o· é 
secreto-; mas se eu perguntasse ao S:" ~· J"'oiU> ·Guimarães, o 
que não seria delicada, como se manifestaria a r.espeito da 
v.éto, S .. Ex. - cujas grandes qualidades de caract er sou o 
primeiro a proclamar, - teria respondido: lia ~- Diar.W 
do Poder Legislativo de 28 de abril, .onde . se acha. o. meu 
voto sobre o augmento dos civis· e: mimares. 

Proseguindo, Sr. Presi{fent.e. dev<l di~er que o.s antigos 
inembros da Commissão de .. FíJ:!.ança, . p.ortaram-se eom. ga
lhardia, mantendo tooos elles -os votos. ant.er<iores. A pri:... 
meira figura a mani!'est!ll'-se contra o véto. foi o mostra 
Sr ~ ijeriri<iue Dodsworth; que teve o seu· .voto- immediata
niente subscripto velo ·Sr. Daniel. de Carvalho, segui ndo'":se 
logo após, .as opiniões favoraveis dos Srs. Amaral Peixoto c 
GratuHano de Brito. · . . .. . . . . . · . · · 

Emfim, Sr·. Pr esidente. nã.o. é·. opporirio d.i~~Ü'. agora 
o parecer sobre o. v é to porque . se ·na Commissã.G. de Fit)anC,as · 
foi elle praticamente rejeitado, aquíF 6 Jõra de du~d.a. 'qtie 
o véto será vetado. (Risos.) · · · 
. . O que- des~jo, porém,. Sr •. ·Presiàetl:f,e. é :»e~ir a. ·.V ;~ Ex. 
uma, providencia. Sabemoa a. maneira ... atabaihoaca. por qu.e 
estamos exercendo o voto secreto : . nlll9 ~ine~e junto a }}as~ 
sa.gem e dentro do qual se · acc!Jmulam. tr~s. quaU'o. e. cinco 
Deputados, tendo já acontecido commigo. muitas vezes ·in
dagarem den"tro do gabinete, comó . vou exercer o direito do 
voto secreto .. (Risos.) ·: · ... . . .-' · .· . . . · 

O Sa .. CARLos Rms - · Y. E%:_ tem medo:· de votar· .eomó: 
!S"dmhá: ·em· :lata . ... (Risotr. ) -

· ... ·. : O. ·SR. BARRETO PINTO ~ Voto pubiiciuhimt~~ ·em qoa,t;. 
quer assurnpto. · Acbô que á·evemos •ter a . i ndepenooricia de 
(fizer . pllblicamente . ó que ~ pensamo'~ . . o; voto,. em ma teria: dê 
véto; .!leveria ser ·nominal' e não· ·secreto~ · ,;. . · · · · 
. O SR. HENRlQUE DouswoRTH _;_ -:'. e::igeL.é_ia ro~~Ütu-

Cional~ · -· -: .. .. , . .... ,. :· . . : . ... ·· , .·· .··. , ... . . _, ·. : .·.· 
· ·. O ·SR: .~ARRETO PINTQ· - · · Erig~n.eía· . eoostitricionai, 
ahás,. trazld:l pela' haneadai.babiane, cuja emenda· torDou.:..se-
veueedOr~. · · : .. :· · ........ . · · · ,, ... ;_. . "! 
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Pela Constituição da 91 6- regim3 ainda era 1-eor, por
que os vétos nunca chegavam ao plenario, para exame com 
f1 : receio: de desaiçradar· () Poder- Executivo., . sé'· eram: decidi-
c(iS' <tep:ois . d~r-.· sabida· do: Presidente: da- Republica. . 

o SR. CARLOS . Iiins ......:. ~u .. quiZ. dii~ gué' v. Ex • . não 
desejava estar apertado . no gabinete indevassavel, como sar-
dinha em ia ta. · - · · · · · · : 

(}SR. BARRETO. PINTO- O que. desejaria. ce V. Ex., 
Sr- . }!residente, era o seguinte~ tendo em vista o dispositivo 
àa, lei eleitoral, appliear. ao menos, por analogia,. o art- 126, 
que-: diz~ "O · local. da vota;cão será. $eoarado áo :réeinto da 
Mesa e ao .lado· deste havet'á um - gâbinete absolutamente 
indevassavel. . . · 

O Sa. HENRIOUB Dooswoa.Ta- Como· já se fez na Con 
stituinte. · 

. O SR •. • BARRETO' PINTO·- El:actemente;. .na eleição do 
Presidente da· Republica. 

Pediria, portanto, ·a V. Ex·.. Sr . Presidente· que, nss 
vot~ões suhsequentes a .ear;e veto;. fosse adaptada~ dentro 
do recinto, uma· cabine- indevassavel, ·tal como presereve o 
Codigo Eleitoral . O que ))retendo· é ordem na votaeão. 

O. SR .. CAiu.os REis - V. Ex.,. querendo a ordem, levan-
ta uma cmestã'u de ordem. . · . 

· O· SR. BARRET() PINTO- V. E1r sabe (llle · son·. novato 
é p'reciso aprénàer cúm os Srs . Deputados · mais antigos, 
agradecendO, desde já, o apoio; <ttie me traz das· pequenas 
bancadas, qitanto ·11· providencia que aeabo· de suggerir. 
· Ó SR.. CARLos R.&s ....,.. As pequenas bancadas nio se re
gem por mi.ril, ' 'ailsolúuunente." .Ha, neUas, _hoirielll5'_ que têm 
conscieneiâ da liberdade a que V. Ex·. allode. · Ea tomens 
independentes . e· que disso· têin i:lailo·' sobejas prcvás. Está 
me ouvindo <j. .figura de Baptista Lusardo~ · mel1 ·companheiro 
na campanhia ··civica d1l Allianca Libera:J.,. no Norte do 
Brasil. · · · · 

O SR. BARRETO ·PINTO - Sou testemunha de outras 
ãtf.itudes dfgnas·. d'e V. EX~. !óra dest!i _Casa· e:. não renun-
( ~arei. o :talioso' apoio . que ora me trnz; · · 

· E.. concioindo, ' Sr: . ?'residente. estou certo- de que 
V. Ex. tomai·á as proviáencias riecessarias,' para evitar atro
pel!os quando a Camara tiver que se pronunciar a respeito 
í'.e vetos aceeitando. a suggestão que ora faço. (.Muito bem.) 

' o • • ••• • • • • •• • • • · : · •• • • , . • : 

. . .' O sr·. ~ia3 i'.o~s· (Peta .ln'dem)-- Sr~ PreSidente,"teÍrd'G 
à Comm~ss!'o -'de ·arcamento emittid_o· parecer· sobre o veto 
ao r,eajtlstamentó . dos. vencfin~?ntos dos funccionarios cf~!t 
i)ediria a V: E.-.:: . q1le ])rOviden.c1asse .no sentido de que ~ 
S~cretaria da Cama~a . infprmaS'se um reauerimento que,· ha 
·dias; ti\"e otportUl1idade d~ reirletler a'· V' • . .E:r~. sOlicitando 
esclarecimenros· sobre o a:ssuoii>to. . . . . . . 
· No citacro· r·e:querilnento, ··alem. ·dtY·: outros itms, péço- i~ 

formacões sobre se terá ·o Sr· •. · Président~, da Republle~ : eii· 
viado p~ojecta á e lei suggerindO;: o augn)entG d·as- ·venciment~ 
tniHtat>es. · · · · · · · · 

SolicUo ' a: V; ·Ex. que-provideneie eom certa urgenci1t, 
p6rq.ue as infórm&cões· que deséjo -destinam'-se, justamente; 
a esclarecer os deb~tes, qUalià& vier a· plenario ·o pai"8CP.tr ~ta 

-.eommissãe. · ·. · · ·... · · 
Era o que tinha a dizer. 
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: • ' ' : ", 1 • • ' I ' ' ' ' . ' : " ! '• ' ' ._,; : ; : ; · • ' : ; .' : • ~ . ' '' • 1 ' l 

- . · . 0' . Sr. ·Gomes E erra: .'---- Sr.. Presidente, .. ·U hoje, ., . com 
grande prazer,·' no· :importante. matutino, A:. Nação, -desta Ca• 
Pt.tal, , es~a l!.us_pi~iosa .• ~ ~lv,içare~r~ _no~icia :.. . .·. . ._, 

· ' :,..\.vr..\Jili!d iDMiRAVBL:.' :
1

. : :-; · : · ·: .•• . · . 

. · . ·' Co IDo p~meiro ·. te!lulWto dá abérturá: da :...grande 
· rodovia· é!nre as ·capi(aes ·de ·São Paulo e: Paruná; · serà 

illa\]gÜrada rio proxiiiio :'4ia · 8 um'a. linlia dé · ·omnibu~t 
· ligana,./ a PauUcéa· ·a· Curityba . .-:os ·carrós .. mGdernos 

· · da nova empresá at!'avâasarão, ·no •seu-: percurso. orna 
das zonas de mais alto esplendor natural d~ nos6& Pa..o 

: tria-: ·os Oaml)os Geraes, no planalto -paranáonse, aoa 
quaes chemou Saint-Hilaire, o .. paraiso do Brasil'., . . 

·>: · :- Não :se;trare.- . pois, -de ·simples · me!horalllento. sub-
sidiario no systemf! sulino de. viação; -.Trala-se.-de . um 

· emprehendimento:...quef âbréi possibilidades .enormes ao 
·. movimento turistico .. e, -por. ahi; ·a· um· conbeoiment(J 
:· DU!·is: perfeito.:; por · parte · do estrangei:co . ·visitan:~ · . dos. 
... recursos · mara-vilhosos .do Pe.iz. ·. . ' · ·. · .. · ., · : .. :. ,. · 

· · ·Aos ·ctois · e:.dremoi(da 'linha :~( inaugu.rar~sei- 'dua~ 
capitaes estaduaes que fariam honrà s qualQuer ' na~ 
cão "' europé~:. São Paulo.- com,a .-sua surprebendenLts 

· .vert~g~m creE;ldo,ra:.: incada ~de .·arraillia.:.Céos· e .. .fume
. gan~ . chaminés, vot:"dade~ra níet:;opolé' indUstrial .em 
. :l'ace.,rJe çuja. ;força :de _exp~ms~o t~v.e de:: cu~v~-:-.se , ;t~~ 
:. , v~re~t~ .. !i . PJ:'OP.ri~ . ,Çlu~a~~ ~mer1can_a, ,,e .Çur_.;.~yJ;>a, . Jà' 

. con!l1derada; dados as · seus. i2'0.ooo· habttantes; ·grande 
.-cidade ·segundo . ·o CI'i te'r.io e'úropéü': :O e ctassirieaiiao; 
. êom.a; sua ~grata ' e ·o s'eu~ frescór 'irieo'mparaveis,' -cor~.· 
' .. ta(fa; ~e . ?-:veri,ida~ . que :~.o ; .a~: ma_i(là~gas_ . d.~ .. -~~~ir·.~ 

... gl~n_ta~a_~e. arv,ores 1:-0,~S e êsgu~íls; · llprese!lt~pdp .UDl:~. 
fetcao de belleza que tclira 'r.Je t>Oetas celaDrados tem 
descantado em acentos deliciosos. · 

:: ; 1 • • • · : •J ' t , • · • • 1 ' • • , ~- • • .. _ '" , • : • ~ , ·· ·, : . , • ~ ~ • • . ; • • 

... , . ··.Entre . uma· .e . .'ó.titr.a.. a· estrada: coleando entre seá
.. ·rns· fracaaa·s enLgéopJ,étdsl:IÍôs .auâaCiosoôr a Tivr'é · in~ 
.. ~·i~~ude dos ,campos; · :Sol(.i.i.ID sotâoce a· doúraélo ·.côino 

:: o::~el~:i.J~~~~·. ~~-~ :_; .~~i~~~:~;~; . c~~-~~i~~~;-: ~.r(·;·~~~~t~~:u_I.: 
, ._ .. ~· · \ .. ·;~:_, : : ' . ··:·," ,. . • . •, , . . : ,·· . ;_.. • •~-·, :·~ _., ) ··.·~ .: • . , ., , .. ' .. . I' , • · • 

· o Sr. Presidente; · a déficienCin· ·de- coiliriniriicações · ter~ 
restr:es~-. no . Br:!lsil, tem sido.o. entrave .maximo e_,(' .. mais ..sério 
~mi>ecílbo , para.' .qu·e,:nós; . .bras1túiros. rioá jo'D.hdçliillos •'melhor, 
W<!~s, d~ : ~l?~fro. :çó,~~ :B":m~~~ ,:iú1.~; :.s'oDjo~;~·. ;vivebdi(d~~ab::o 'qo 
we::.Il10 .Jecío, , ~-~_sJe -:~mm,~D.~()· : ·c~o,. :az,ul. P'!ide.,f?lgura,: a .. l\lml~ 
~qsa .. c~p.~~ell~~o .. do .. Cruz~u~o.~ ,· ... . . .. . ·:.:: ,. ; :·::· · . .' \ .:: ' . . ··-. 
,-. : .: , ~fp~~~ ~o./~signe; P.~ê;sJ?~~~o· :'t' ~h)ri_StóP,_):;uis,' ;~~ : .Qil_l'l·m~ 
no. mo_mento, tr~uto as m!~~s, ,S:l!l~era.~ l;l.om~_nag~ns.~de:. a~
IB1;fa~9; e):e,sp~tq.; .a, , glort,a, .. e .. a ,p~zl~ -~~ ei:l.t:;-~nt!lr!·. ·com 
ai).lpl,~~ ~':l'JPP,: o ~agn,?·J~fPP,l~zn.a. ;.J'O.~O}V.l~flO,~DQ .. ~a_JZ,: .: ,-.: ,~: .... . , 
'·• · ~. ;Çl.-;_estadista_. ~rasil~4'Qi ftlfe-·· yer~ajjei~a#l~ri~~ .. ~iE<,p~!ô 
porvir da Patrta, lhe ambictone dias prosperos e felizes: .e 
se: 13Sforce 1tlot~, v~i-:-a co®~zi.da-: ·J?ar!l.,Jo$ ~:&eu~ · :al~vap'ta~os · so:.. 
nbos :rle.: pr;os,pez:idadei :e, $rSA4e;a,,.Mveyá:,: ip~~ir: : ~a. ~u,a , 11~!1'! 
taform.a; ~o.u,·, pregrampla .d~·; gqv:~n,.o · .e~~ ; .qbr.a; ·qlSlr~.çedorli 

. das bençaes de Deus e dos applausos dos homens: :,a;:.cqnswu~,. 
cãço de estradas de rodagem. •· " -;:: :.· f;, ~ : ::: ,, ,, ., i< ·'' · 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 11:32· Página 61 ae 136 

· ... 

··.:·:! i :rodÓVia:· .. sr-: :.pr(!sidentê': 'aisse;.;o atmremr galga• !nQnta-. ' . . . ·-nhas, .. destróe .pantanos, desbr~va _flore~taS~ ·. s;aneuF.reg~oas, 
:atrazá frontefras; rec·oncilia popül.a~ões-· :e' : leva pare toda a 
·parte· ésse. ·útiliss\mo· :íntercambio-- da 'idéas, .- de· amfzade.-· :de 
relacoes~ de n~gocios' a ' de'· mteressés; .fszend~ 'o engr.andeei-
:mento-e· aprosperiàa'de ·da' Pátria. ···· ·. , .. 1 :- . : ·_ . • --- ~ · c\ 
. . Eis porque. Sr. Presidente, para nós, paulistas· & ·para

'riáenses; ·fi1hós· d(!·. dois Estados conviziil~os: e amigos, onde 
palpitám' ideliticas ·afinidades,_ ond~ ~: mesma :communhão de 
intere·sses ·os · entl'elaea ·e' attràe; a~mer~ proporção de um 
verdàdeiro' acontecimento, 'd!gno '' dé registro ·e regosjjo, ·'a 
têrminácãó·· da(Jüella importante· ·estrada ··de ' rodagem; tatitc. 
mais que, através dessa n.otavel occorrencia •. unindo duas 
·formosas capitaes - São Psulo e Curityba ~. emrergamos 
r: :prosperidade e a ·gran.deza do~ Brasil; (Muito be~.) .:- · · : 
. · E' 'Iiesta ordem de·consideracões, Sr .. Presidente, qu.e en
v:io. á. Mesa, para se~ submetti~o ,á _eprec.iação do plenario; ·o 

· meu requerimento.. · · · · · · · . · · · · : 
~ ·:: -Era ~ q~e tinh~ ~ -qúer: .·(Muito be.m.) 

' ; .. " 

· .· ·, o Sr.· Presidente·_:_ Tem ·a palavra o Sr . "Plínio Touri
Lilio, primeiro· ·orador inscripto no E:xpediente . . 
- .: .: <.! ! 

:::: ··,Q"Sr:. Plinio Touriilho··~·Sr. Presidente; Srs. Deputados· . 
• < • . : ·Não é possivel 'escurecer que a nossa naciO"nalidade atra~ 
ve~a; presentemerit~ ·um"a ·phase ~ dífficíl : da :sua. existeneia. 
·exiginão··para.: ·a: · solticão :de :seus . altos· problemas, •uma ·cmi
'gregaçãa· de · todos • os. ~íorços no .Sentido .'de ·uma_. coopera.~;ão 
e!ficaz e de elevado patriotismo. .. .. · , ..- . ' I · .... , •• : . • ' 

. : · .. '::o:-. quadro" ·de : nossas ·_. difficuldades . actuaes' re5urta em 
grande >;parte dos.:-ertéos :elo passado; :pois ·.íemos vivido ·desde 
-ã. J)i'OCláma~ão·: da Republiea errí• ·yerdatleiras~ crises•ide'-•!i
·nanoas; 'consequé-ntss:de más-~dministrações:·e:·de · empirism'cs 
p·erigosos, : qu~- :compromeltetam ·:.inteirament~L o . ·nosso '; ére.:. 
qito. Quasi todos os_ nosso~ governantes, falavam . aó- 'povo, 

I atl'aves :ue· -ma·gnifioa:s·' piataform·ás,. cheias:: de promes5as de 
"'llo"VO"s':·.r.umo!i ' firianeeiros e J· econori:licos,.i de'sper.fando;:: cada 
·um :por-· sua \Tez~ ·creseentes, espeJ:ancas; ~num· .porvir auspicioSo 
-para:Q Brasil!. : ' ·>·r:.' .- . :.:,, ., ·· ~=- .< ·:'< '<: i:. ,; :;:.:.- ,: . ,. · J :· ·.: : , : :: 

.. · . Mas· na:: ·verdadé temoswi\•ido: de illusõés~· :não·· sP.ndo :de 
-admirar ; ·que· .. attingiesemos-! á actual. ·. síiuaÇã·o, 'de o ois : de :· ~o 
:annos .- •de ''vid"á": · republicaria, ··sem. 'Conseguirmos :: Valorizar a 
-nossa:_ ~oeda; · -é n:em tão· pouco· :reali~ar :os ·problemas''fund~ 
'rríentaes 'da ·nacionalidade . · · ~ ·' . " .; :: .. ; ', .. , . ,. . ; r . ... , •• • .. . • • • ~ : 

. C~m a revoluçã o de Õutüli~o,';sú;~ú~~;~~-ovás : ásp·~~~as 
-de: uma reoonsb:uccão : geral do: Paiz; . assente :em·· normas· sadias 
' é"]riflexhieis,'·tanto 'mais· fMH ·. d·e c-ser. •conseguidá;•'quando'·já 
--eram Mn heciddS: !os:;deféilos do ,passado·r··· : ·i ·.,·~, , ·.:.: . , . '" '':! 
- ._ · ··. Entretanto: :viet-óriàsa·"'a revoh:icão' ~ seú; objecthio-'fo-r-
mal .cte ~:àest.ruir 'ttm"tte8ime·~ :eni''tl~aooordó· cnm 'Ss 'llf!eéssâ:

.. dades: btasil~iras; poucos fora~ ~;r.ea:}!zá:Cões::ootidas; ··po-i"qne 
faltou ao l!hefe supremo d~ :movnrtento;:ellergia era-adora; in-

-dispensivet: ~r quem.:se '!lehava!;investitlo ·de' tão: gr,ande pode~: 
·Assim' perdemõs: pre~iOsõ; teinpo ~i •As ~voluções assemelli:lm 
-aos : fortes . .-.véndavaes :~:~quanto:· , mafs perd\U'am, ,, 'mais': tet-d
?Veis : sãO-'=os :seus=.effeitosr destr.U"idores:.'' Nece!lsarias:poi.1 !veies, 
"na 'vidà "<i os l•p·o\'"ósj ' 'Como'· ·reeur-;sos;' 'e:rli'~mos· td(F 'i'eínv.indi
; nações de :·liberdade'· ef'de! prõgressó;' ·nã'o ; se: de\fe:in :~entretanto 
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..perpet~. -~ob ;pena ;de ,~ea,I"' rtw.l~ -:m~es: . .,á.qU.ellt) que 

.se tm31JlU1Qa JCOl'l"i.gi~. . _. · ·, .. . . ; ·: : · . 
_ -Ã- DOS~ .hi~tollia :aJ;~!m$ . O ·~lo nota,e,.l --~ $~, .,e,Jll 

·que- -a .dietaduxa 1oí-:rapipa ~ ~nstrliCtw'a •. .No · max.z~o. -ru:u:n 
-dois :annos intensi:w . t~~. $m o ohstaeulp ~ um .con.
gresso, teriamos r~slizado . ~ a,s ,IQ,edidas ;julgadas u.~ .â 
·~ollectividad:e~ . : . _ . _ . . _ .· 

· O ~umento. de ·~- _-o Eaiz nãp :estava . em .condições -de 
ser .eonstitwioo,alàaeo-. er.a inad~vel, _gtlallílo .é :certo 
que,, a e:smpanba da .A!!iani)a -Liberal, .dis~minada ::Por . todos 
os .r~os da Na~ pelos precursores (:lo .mcivime!!to d,e 

. eutubro, -eooontrara ~r ;pacle. do .pov~ o :Dlais -frane.o e deci--
-mVf) apo;iQ .• - _ . . . _ · . 

A . :dieta dura CCfliSi.-dera . então . .num. rapido .per.~odo ~.dE~ 
transição, ;para a ''O'lta ·ao . ayatema democrata .prel!.ld-aDO!a~, 
~m :afi melboras já, -preeonisadas ·e bem ~onhecidas- d~ todo 
Paiz~ 

Em carta ao "'Jornal do Commercio", o cllefe do Gover-· 
no dizia: "Entre as eaus.as ._de natureza politica que desmo
ralizaram o regim~ e concorreram para ãpressar o movimen
to revolucionaria, a falta de comprehensão dos seus deveres 
constitucionaes, por parte do Congresso, não foi certamen
te das menores. 

Esse mal _era antigo, prov.inba de adm.inistra~e :ant~~ 
ri ores e tinha . as suas· rai2.es no falseamento do systema . ~ 
presentativo e na organização olygarchica da quasi unanimi
dade dos ·Estados" .• ·:E mais adiante.-: --~'EI'e.es ~aJ!s_as,_ agw.-avadas 
pela crise . eeooomica -a -esbanjamentos ii~ ·diriliei!'os .pub!icos, 
trouxeram á intuição divinatO!'ia do .POVco .a _ee.rtez.a -de que, 
-dentr-O do quadro e\:ist~nre, :f.Qrnava-s.e im_possi~ rea-li~ ::~ 
reformas , ~ue o Paiz exigia : ~r:a livrel-o . -do abysmo -:P~.ll. 
onde o empurravam" .. , 

V~icamos ·POrtant'{), ·que , o chefe -do :Go\'ef'DO, ·conhecia 
-~ .-toda .-a·,preeisão ·a situação r.eal.do Paiz,.em seus :a~~t-os, 

Polit.ioo, !i.ilaneeiro .e ~onomi.co .e ;que no perpetuar ·O re
~ime .diserieioaario :oometteu ,_grave .:improoencia, et.YQS .-~ 
..aultados l!e f~. ~ent;ir J:cgo, -com .-a -.terrív~l :l"ê'lfOll!(.;iif> 
. paulista . · · . . . • . . 

:Nestas :condiçõ.es Sr • .-Presidente,- não .. era :P.ossiwl .a oac-ãtl 
;esperar aJge :00 import~ em defesa :de suas ·avarJadas 
:.fine:oeas . e ·muito . meoos. · :c;uaktuer. _possibilida-de d~ neoon.
struccão economica, restando..,nos entretanto o :consol_ode ·eo
tllheeer--em -to®s os detan.es os -pesadoa -enear.gos :Que o 
:jP.aiz tem ® enf:rentar, ;para fazer ·face. :acs enormes ceoro.
.l>romlSS® 'h~rdaüos ·do 'P.assatio .• {)s ·dados -oWeiaes .-a.Mt.lsam 
~:sent;ido:uma .importaneja_que não an® longe,de ~g :mi
lhões de contos, quantia fabulosa, q_ue ,pa,n_ser -satisfeita ,vae 
"~J.t- .gra~;E!aori:fieios a_o .:P.a:iz. , _ .. :: . , . 
· '· ·:Os-jo~e,s-~~iam.que :O.fururo-;o~ament-o óa_des--
,,:P.esa, :.iá ·:SQfh'eu.~.o.r ::Part-e ·:do _go:v-er:no -mp :-corte ode .:400.000 
contos. Se accrescenwmos .a ~ - quantia Aeilvez mais 

-3BS • .oen. -~.ptQS , d<>..$Linaõcs .-11o :l"ea,iustatnent:o _tio 1unccio
nalismn ~ivil(t> milüar; ..Jiesde ~rogo ·t,~memos ·uma -.diminuiçãil 
·~el 'li~ ~oe_.oo.o :~os; .wuoo ·restando~ ·S::tisfate-r 
~ Pr:~wa~s :~idades 'do Paiz'" -. . . · · . 

_· ·. · -,B :um c-o ;plano :pre~ist.o :para· :a:nossa restan113Çã0 ·iinan
r~eif:a ~<O ::d:o ~ilibrio orçamentario, -o :Que não. cosstitue .na
--V!~~ ~is.ro:;g-rande P..r.esidente·,Campos-:Salles, ~m-situa..
.~·.dtU.teil.:ro ~x~ou :&través :de, r~so.rosas ~~; ;ina9 
-O~u-e~sa:-bOI"J'al'·~ ~e 1)S :nossos:sdmi.nistraiiores · tiVes~m 
(,a®DdqMdp:(~-- ~l.a <Od~nta~ão ·eJXV~e.daudo- -~pela esf~ 
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des ·esbánjamentos, que .eondmi~:am .O Pa.iz ã ctrist9 Sit1.12ÇâO 
.de hoje. . 

·O eqnilibrio -orçamt!ittario sempre ·foi 'O faetm- prepon
·derante ··do Cl"edito -publieo ~ sobre ·e1le assenta indi~euti
velmente todo tl ooificio politico-1inaneeiro-economieo das 
:nações. 

Mas, ··sr-. Presid~te um reajustamento or~Cament~rio 
para eliminação de defieits, consistindo em se cortar fundo 
nas desp-esas pubíicas, quando -se trata dto paizes novos como 
o nosso, exige o maximo de . prudeneia em sua -exeeucão, 
·porque no supprimir, esta ou aquella verba, corresponden
te· ·a ~ervicós, convem ter em consideração .. o progressC'I do 
·paiz, ~ue não pode ser entravado. H a ainâa a se eonsirlel'ar 
·que nenhum imposto novo deve ser ·creado, porque a capa
-cidade tributaria do povo .está esgotada, com a aggrava.nte 
do empobrecimento de innumeros lavradores, pequenos in· 
dustriaes, commeciantes e ·pat'tieulares, attingidos pela~ re
~uisições, consequentes . dos movimentos revolucionarias de 
~2~. 3tl ·e .32, numa ·i.m{lartanc1a ·que ascende a mais de .400. 000 
-eontos, .conforme informações :pTestada.s pelo 'Bl'. Uinistro 
da Fazenda a oesta Ca.mara . E ,se, .sr. ·presidente, ·v-amos 1azer 
sacrifícios no .. o~camento :para attender aos credores estran
jeiros, seria justo que o governo estendesse as suas vistaê 
,pa.r.a. o .. caso das requisições, .as . quaes, ba muito .tempo pro
..cessadas, aguardam ordem de pagamento . 
. Na ·falta de dinheiro para satisfazer tão sagrado com-

l)ronüsso ·á 'Eõemel.lla;m;a -do -reajustamroto economico ·de prote
ção aos. banqueiros, ·forneçam-se aos portadores de ·requisi
-ções ·tif.utos publicas que -garantam a perda ,dos ha.vel.'eõ 
que violentamente lhes foram arrancados. 
. ·Sr .. :Presidente, ·volvendo ao assumpto -príncipal de 

minhas oemsideracões 'DO tocante á :pr.udenci.a CQm •que ·d~ 
mos .· .:g:ir :ca rE!àueção , de ·despesas -publicas, ..des&'J(I llemõm 
~e ·na ·l)roposta ·orçamentaria --da -Vi2ção o anno passado, 
constava ·um 'Credito -de 20 . 000 ·contos ·de reis pa-ra att~nder 
á construcção e conservação de estradas em ·todo Q -ter~H'orio 
.II8Cionalo ·credito .esse que . ficou reduzidn para i2~000, :-tendo 
o go't'ID'iw .JJecessidade .'fie -aolicitar ueditos especiaes ·para 
nãtl ~~ender ~ impo~tantes serv:.icos -:n>.doviarios.. 

:·Deliemos :paratysar 'emprehandimentos ··dessa o:.'dem'-? 
Quem :assume ·a responsabilidade :de eommetter --esse · er-ime 
.eontra o· desenvolvimento do Paiz~r 

o governo não pode despresár tambem os problEimas da 
. instruecão. ·educa~;ão; ·:saooe · :pubHea, · .assisteneia ·~ ·~ -sece.as 

-do noràeste, •que tUio importantes ·que 1lão ·não :adrnittem ·a 
ment~r·~dim.i~ui~e ·em suas- ,dotações . o.-çamental'is, a menos 
qlle'!Dão~·se Ileseje•red~r :·o 'Pá:izcá :jndigencia .e eerceai' ttt.io5 
-os ·:surtOs ·de. 'Progresso.· · . .. · · · 
· · O· grnnd.a Rny ·'Barbosa, ·;~.· ~ o ··'Brasil . deve :os ,.aiais 
inestimaveis serviços, .. referindo..,se. á instruc.c~o .af!irmava: 
.. :Ao ·nasso ·-ver;-a 'tbRVe:·IDY.steritlsa tias 'ties,gra!:2-s qUe .nos .ar
i'ligém, :ê "-'St9. -e :so -esta;: a •-ignonneül popillar,. mãe _da sert!~ 
ifdâde ·e 'da itiisetia: EiS--a ~de ameàça c()ntra a e:xiste.ileia 
~nsti~ueioriai·tla ~ão·; eis o ·fôl'J:Q'itl.avel ióimigo, .o ~ln:ign 
mteshno, ®e se asyla ·naro· ·entranhas ·do .. Paiz."·Para ~eacer, 
~IBva · ·mstaui"&tmes . -o ·gi!an~·e ~iço -da tlefesa · ·ll~ional 
~ot.Da :a:.:ignnraneia, ~ :.a-"'CUja rtr.ente ;ineumbe --ao:..Pa~ 
manto .a·;~são ~ee- , ~otloca~se,· ;i!'np!)Ddo·: intransigentemente 
á-:t.i:biet.a :dose gevm:n.os. c , cmnpriinente"do :seu ·'5Upremo : dever · 
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'lfara , -com ·li., pa.tria.~;. Em : ,outra artigo::· m~numeil~!o::, · ~omo 
todos produzidos pelo seu eerebro previleglado, sob .o:.t1tlllO, 
.:'.Defesa do; )<:nsipo,-. ;di?:!~.~,::~~~: ,e~sa ·!eo;gan~a.c~o, .:vel1l-nos 
custar· duros .sai}~ficws, ·.s:acnfielos .. m{llto pex;tosos ~>um :crca.;-
riien to. onde o. de.ficit. se. anínhou . e proliferou. ' . ; : .. ' 

:Est~ objeecão esiâ re5Iioncticta: :E1úi encerroaria. a . :~~i1l 
nuzna .. eter~a. p~ticªo. ,de. , pri_n~ipi~, num. . circulo_ vici2_~() iinsu
peravel~ .A,.~xt,incyao.~o de,t:t(}~t.nao.pl)~~ resultar,:s.enao d~.um 
abalo "proftindament~ re,nova9or. nas fontes·· e:!rl)OUtane!lS .. da 
pro.ducção. Ora, ,a produccão, cçmo .demons~ramos, é .um eí~ 
fei.t(} de intelligencüi.: · está'. por. toda. a , :sup.erncie 4o, .gl_~M. 
na razãó di~ecta. 'da.- educação popular, .'rodas as ~eis, ,_protP.~ 
c toras.; são ineficazes, par."a ger(lr a. gran..deza e~onoiJliOa ,do 
.Pa:iz;· Lodos· os núllb,or:amimtos., .mà.,teriaes são, incapa~es de 
detecmina.r' a riqueza, ,se não ·partirem da educação popu~ar, 
amais é'i"eadora ddodás·âs f.orças. economicas, ao mais fecundg. 
de todas. as. medidas' finànceiras" .. ' . ; ,,'.: 
. . · Quanta ·. Sabedo~i·a ·em. tão :POUcaS : palavras [ . 8e· • real• 
mente para. satisfação de nossos· compromissos . e:ternos, ,é 
preciso· sacrificar necessidades- fundamentaes,: io.tegranteg de 
nosso. pr.oprio .desenvolvimento, é .preferiYel ·não pagar 
esses encargos ou- .melhor transferir esses ·pagamentos para 
épocas -mais prosperas. - ·· - · 

:Dentro da ·propria Europa. ha paizes~ qtie se:·ram.lsam 
a pagar suas dividas, receiosos de ·Uma· profunda' desorgani
s~ção interna.. Com o nosso mil réis desvalGtisado,·, podemos 
adquirir· muita causa· inclusive ·:terráS; propriedades, merca ... 
.darias :e diffundir a· insi!'ucção. por todos. os , .recantos da 
naçãO, ·apenas com a restriccão .de trocai-o eon..ven~ente-:
mente pelo ouro. ' · · · ' · · 
· Faoamos a. · reconstruccã o·. financeira . do . Pal.z, . · dent.ro 

.de,.. bases- h·u·manas, sem: que no ·cerceament-o .daS. despe53.t'l se 
v:enhe.. a prejudicar. 11,ltos interesses·;nacíonaes. Segundo -noa 
aU~f!ll8; U.Swaldo Aranha, . tomamos ' emprestado,. I a importan
cia ·<le, .E 4.31 .. 418.254;:. pagamosi i19.951.871· e ainda, deve~ 
mos,·~-251.466.383. ,· ,., , · .. ·. · 
· ' · Somente em•· juros já· indeninis·amo5 ' quàsi'-50% do' di;_ 
nheiro .qoe, ;adquii'imos no ·estrangeiro;; ' ·s~·. •'Presidente;. ·a· 
nossa situação • interna :não é ·das mais' satisfatória~·; EStamos 
quasbem. estaào,.de eolapso · eeonomieo, .não •. por . falta: ·de ri
_quezas,, :tnas::Pela. desarticulaçãor.eAaita :de :recionalisa.,.'áo 
âessés elementos, sem a v:isã.o: clara ·das ' suas :possibilidades, 
numa. .indecisão apavorante. . .· •. ; . · . · .. .... , , .. . ·. 
, · ~Êiig_Ír 1:i.'ó ·P11iz jr.ruP.'~ad.Ô~' s~~ifi~i~s:-~~~ ,paga_;~·so~ente. 
ele jurçs. ,mais-· de .. 500-;. oco . éontos, d é .UIIllt :medida •muito ' h o:. 
,nesta~ não ;há ,i;iuvid;i,- mas· altamente ·perigosa. para> a·· :noss& 
i{iga: · i~te_ri:iá, .qua+!do. :bem,. sabemos, ;que: .temos. :neessSidades 
imprescindiveis que não podem ser adi.adasre cda 'cuja reali:.. 
za.oão depe;ndem o. nosso .Progresso. e as,nossas ínelbores pos- · 
'sil:rtlida:des ·futtiras~· ,· · '· · · · . : .·. · · : .. · .. · ·:: ::: .,: .• ·' 
.. ~~. J:ie 'nã;o, p~S'ar ,.~: cliy~da ,:~ ji.Ina.:.1,nedi4a·, ai~~eÍife.JieJtcada. 
~O. -.!!1~11~. I(npr:uô~!lt.~ ~· ~e~1ra:c.. de um . .Qr.çaii16Il:to. depaupe:- . 
. r~~o ~!lOrme$.tni~t).t~~ .<lU:~ -~~.Jtãp :ca}l~li~~n!ta ;p~rlt<he5~Df-. 
g~~,r(), .so!:J ~J()~~ ~~ Ju_r.Os: a: m.e~cê ~e}lP.1 ~~lO· IJ1.!.6 :req.~ 
a nossa moeda: .a um_v.a1or nnprevis.to.. ... . . .. ::--.. . • . .. 
; ;;:·:; ~tr~-'91>~s-aif~ i+ãJ,_,I)ái,ii-~ .iW:~e~se7~ ®e :é. jm;i~,;·, ~rtnà 
Sl,lSP~ns.~r:PPr ,a.Iguna. annQs,: . .sem. ~ais· comproniissos;; até·. que . 
:0; .Pll;J:Z .. 1'8'!~·· a ,sua, :estru-ctu:ra . finanooira:..eetiBomica, . medi.:. 
~~_.u;;n.~~ ~qnqJlli_a-,r.aoional: em~ seus gastQs..--~ intensificaÇão· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:32+ Pág ina 85 de 136 

-.4:6Z. ~--

. · · . . O Impe.rio. tambe!I). recorreu .· ao . estrangeir~· em busca 
de dinheiro,· maa os setl$: ~stadistas .eram maiS prudentea. · ': 

. O .rE!gima monarohJeo:-teve -de' arcar . com não- ·pequenas 
diWculdades .internas e.· externas; Além· das guer.-as· ·pl&tinas, 
herqadas. do pe:riodó colonial, enfrentou :innumeras ri:!vohi"' 
ções no. Norle, Centro:. e. Sul do Paiz, culminando essa· serie
de lutas ~com .a t4õrriwl guerra · do :Paraguay, onde· dP-speiideu 
mais .de· 600,000 contos o~ro ·a onde ·,perdemos pe\'to de 
cem mil patrieios : · 

Ap_ess.r de tão notaveis entraves, em 1868, tres annos 
depois· de iniciada a guerra, o camLio baixára a f.4, causan
·do este facto .ve~daqeiro panico no Pa1z. Em 1870; <H tênni.
:riar a luta. o cambio sóbe a 23,5; em i873 a 27; cru 1875. 
ultl~passa. de 27 e fixa-.se .neste Donto em· 89, quaod{) se 
proclamou a Republtca. E que fizeram quasi todo;.os admi-
nistradores republi~anos? . . . . . · 

Não contentes de esgotarem o· nwso credito ~lemo. 
atiraram-se de rijo contra as nossas possibilidades inttlrna<;. 
inundando a praça com centenas de milhares de contos em 
t.itulos publicas, ·descontados a : 25 % e Q.'ue estão rendeudo 
5 %, eternamente, numa immobilidade de dinheiro inutil. 

Quando- da revolução de Outubro, tive a opportunidadc 
de, em Curityba, aviõtar-me com: o Sr. Dr. Getulio 'Vargas, 
chefe -do movimento, e, não sem algum acanhamento, dadá :~ 
minha ignoraneia em assúri:lptos de finanÇas; (não apoiados). 
suggeri a. S; Ex;, a possibilidade de ~e fazer urna: emi~:>são 
de' pape!· moeda, para o resgate das apolices federaes e ea-
tadnaes, cujo peso morto entrava· todo orogresa&; · · · · 

s~ Ex. com o alto descortino· de estadista e:zoedmenlado, 
observou~me· QUe nma emissão de papel . moeda influiria 
sobre o··cambio, provocando a sua baiXa! 

E por que baixou o ·cambio quasi a zero, s.om a emis-
são? : · · " 
.. · Tudo isso teria que acontecer. As más- ·administri>cõea 
acctimufadas teriam de;: hoje ou amanhã, prodtizir ·os ·seus 
effeitos. - · · · ' · · · · ... · · 

·o· Sr. Valenti'm Bouças, • no volume "FinanQaS do· 
B:rasíl",: histo!'ia os · dispauterios ~ prati~ados , po.: muitos ad.;. 
minist'!"adores-.brasHeiros, na aris1a di! obt~rem dinheiro :~do 
estrangeiro; · Eis . tiril pequeno · treehCJ desSe trabn~ h o:· ·• .'1. 
analyse dos · contra.etos de· emprestimos à a Jo ·emprego •:W~ 
producto· dessas ·transa~es: revelaram- muitas- 'Vez12s: raelos 
que mostram· o desc&so de: 'muito de 'nossos :!.dm;nistril.dores
pela· cansa:. publica . Geralmente; a.s, condioões . d'lS · ·eli1presti-.: 
mos ·efieci.uados eram :one:rosis3imas; 'não só 1)-:l!!l · · taxa ·ce 
juros. · pelo. typo em • aue :eram lançados~ pelas é(jnunissõea 
àistxiliuidas,-, como ~taniliem -pela· insercãó ·de ~~r~a..'>' ·clausulas 
nos contractos·,. muitaS rdasc rq-Uaes 'VBX.atorias J:;ara· os nos.Ws· 
bríoo. Para"não,·enumerar;muitos casos qUê ·alóngaríain--·-sem· 
neceSSidade ·esta exposição.,:visto crue 3.'CC6nimis.são- tem ·a.GC 
seu. dispOr todoe-r:esses'~documentOs, podetjo:mos citar. o 'd~ 
liill:'; contxacto::que. ·dava:: ao·. banqoairo. o' t.Hreita de, no -caso 
de~ falta. ·dec pagamento dos-:.itií'OSi cobrar,·. pr.r ·suas. p1·opi-iaa 
-m5o5, .. ~s: .hlipostcis; :e,: para:· esse , :fim''' · ~r à ·a admiwstração 
ebrigada ·a 4orJi~er..,lhe todos· os 'livros de :Iancainnnto; ezn, 
outro,-o Esta.do::sei obrigava.·a•. dar, :a -um empreteiro; ~indice-:·. 
do pelo contratante, determinado .. ,servico .publico.~ · ·: : 

· -Sr •. · Presillente;- ' no· ·regime· 'repnblicun•~. ·' em• • que oi>' SO-" 
V€rnos 59 st~r.(ledem. em ,periodos- ~t.le ,pequcpa Ó)ra@o, as 
~ituacões .fínan~_ir~.- · d_if!lç~s s~o . -l'esolvida~. :quando for.-

c. D. - VOLUME IV - f935. 30 . . 
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n{ulado• o plario;.:s; ~utar; · o ' S'0Vern·o ; 'á~ 1 crih{ hifiei!bili
dade· e -energin . altamente- ·patrfotiea;: ·.: ·: ' - : · ' ' : · · ~ • '' J • : ' •• • • 

-. . ·: · Conta-se : que ·o ··Ministro ·Sa!ilzafl, :aé>':aer' 1oônvfda.(ló ~ ~lo 
general-Carmona, para•: dereer ·as .. funec&Jâ 'de ãireetor· a as 
iinanc~.~e portuguezas;· antes· de acceder ao·'iloovite/resefvou.; 
se o diJ'eito' de conferent'tar ·com · =os<Milii!!'ti·o,·' da· 'Guert•:il'·'e 
d~ ?!farinha e; -destes :obter a· formal-:. pl'Ôrl1'3S~a ·:de· ·p§o ' eêro!D 
concedidps ~reditos ,pará as forcas arm~a~. alénf dós -·tno. 
dispensaveis á manutenção precaria de sua:·exist:éncfa, · em
quanto - ~urasse a phase- · · ·r&constructtva das !i!iançàs do 
paiz ... . · • , ; : ; · ",~ . :; ; . I I. ' · ' . :., • · ,, • . ',' ! ' .;. ' . ' 

:: · Verdade: ou não easê 'facto, · e!Ie · é a · ·ê.:rprcssito·; de~ -uma 
s&bia medid~ .. :· ··. :: ·. ... : . .. · .. ,,., .. ,_: ·;;.:• 

O~ illustre' Deputado Costalll!.t; em seu Wto' em--separa .. 
do, a:: l'eiUlei to ào reajustamento 8-eret .·dos ·· funooionarios, 
r.ivis e militares, rela~-nos, com ·seSUr!nçn. e etoqueticia 
dos numeros, quanto nos tem sido eara ~a acquts!çáo · dé·· ma
teoriaes de guerra~ no ·astrsngeiro. · : · · · · · 

Eis . o qu·e . n()s . diz eàse operbso P<!dameutar: .. . 
. ' .. . ·-- .· . .. · . . .. ' 

Consideremos .apenas, dois navios· eonstrnidos ·ém vtr
tude do prograp1ma de 19.<17: os ~ouraçados,,; .@o ·Paulo e 
Minas Ge~aes e calculemos. quanto . vem . . elles 1 ·custando áo 
erario .. Constitui®.s .:nOS .estaleiros.·. ·ingieus, ÍOl'aiD arç8d.OS; 
p~l.O p~eco do. con~racfA , em ~,.3~~2.:80().,:A ,csl.ci. qu~tia: de+ 
~em ser. addiçionad08 3$ dasPQSaS com .o, .traa~l-!Ode e estadia 
na Euro~. de suas .respectivas;:~arnieõ€.5; · recebendo venci.:.. 
menws ouro ao- cambio de · 27, : eobresalente~. : oloes, carvão, 
lll~tímento~ e Quf,ras .. despesas ; geues -que impo'l"taram em 
I;llais de ~ 400.CQO. :Como pagSiiWS:dodoo : ~stes gastos·;com 
díriheiro adquirido pór. :" meio .s.Je-.:empnstimcs t:~ternos · : so 
ty-"o media de 92_. 'POàem9s ·aooreseenf.&r , 8 . o/o- .sobre aqttella 
quantia üU ~ 29{. 424. ,. r, .· . -

, .. J)esta ~· sQ:'te,, e.sse~;; n;1v.ioo, >ao: fun!learem ·~>ela primeira 
vez, .n~m ·. p~r:f.o. : naqionaLjá ! l:'.ep~esenta,•a-.n::para. a -- Nação .. G 
compromisso externo de t 4.334.42~. Mas, com:J est2·,50m-.. 
ma foi 4~sp~ndida . . com dinheiro;·. empreatadv.3~ claro' que 
d~é.es~,;~pooa -\'imos.·.desembóla..imtio. os : j~:::lló~:.mn~ 
prestimos, . E . ®n\G ,a ~··desses empl"SStimCis~-é· .de; :5-~-' ' :4i'c-.: 
f,qrna-se :~\:idente. qu,e, de- i9t0 , para, !Cá, .lemúS:;\)ago: mnual-: 
mente;.·t: -.216.701-: de juros. D.eoorridos •. •vi.nto:: : c-:c~ anilos;: 
já-. :se : dl.enp~. ' oeste modo ; do/l'hesQur~: illU'a· •0-::: eatt!angeiro~ 
somente .em, juros .. relativos-. á : ·acQUisição 'de dois· navios · c-:1> 
nossa·. féarinha, '-a,- 9-U8.Iltia,;; de . ·f . ~ -5~ U'1. 2-Zfi •. ; ·Addi.eionado~ 
es.teS:. J.Uros: · aps· . desembolsos! :' anteriores, , eooonttar.emos; 
~ - 9 .. 11~ •. 89.75t.;9,4Q:--t~.; : Eal seguida, .dep.~is de out-os racto-. 
einios. conclue.: "DahL um: total: :da· d&~S&a:!e respónsahiti.;.. · 
dades·.:no ·. exter.ior: Nlativ:!S ·& ';doi~ -unko-J . navios;:.•da• :somma 
de · 15-;6i9.c~49 : ~. '~· :reduzirmos : esta·: ~ntin ·ouro :ao eamo: 
bio .actual' de : '1.0$000. a.·E~ teremos .-:r. ·~-tt~OS2 :S96~43~0:'. 
e.· mt;s · adeaute.::, ·':'Este algarismo . astron'lmicc•.: l'elacionado 
·eoon,.duas.·unidades -de guerra;,deve.dar.·..perfeita .-!9éa·da·me.;i 
oanismo; dos ' empz:estimos; applicados, en:t r.co.:npra~. 'd~: ~m1a;.. 
ménto~·.E =tanto mais' cla:rô·: se ::torna '·a: !orutida~l •Pl'Dgl'essãa 
dos · onus. :da ~aequi&içãri: ·.de mate_'l"jaJ, ·par ·meio:. de :empresti .. 
mos; ,quando Ire . houvessemos . pago- ;cpm '· .. dinheuo'•êisponivel 
e l'ealmeritt> ~,noss~;-_. 1:aes, ·· ~ navios· representati~; : ·:apenas; ao 
cambio da· época, o désemllolCO' de:-60.-.000··L?.>nló>S•·de réi-3! 
: ; . . · or.~~ ik-m rsab~B;tóS <t..lilJIUY nos. 'são·-• ne.>~S.'iarioi:! ·tiDja··OOá 

esquadra' 'e :.'õm ·e:xeroil& appare1Mdoi · mí\5! il'âs; 'conditãôs~ :em:: 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 28/0112015 11:32- Página 87 de 136 

~ ;.~:~! .:. :) ';_;.:---:y -·. •;_ ~; .. -- -· ·' :·._ :.: ~ .. : 

... . . •. :· -- . ~-- :- - ~-: .:. -· :. _. 
~ : •.. ~-

criíe "éât.'afuó:e •'é i~Ss;."'iel JWOSegnir em-., novos; ;.gaatos:aPb: 
~- =tté;·al"I'Üina:t-> êorttpletânienté ' oc·Paiz~: . · .. . -.;.••·:-- , , ;, ' , .. : .. 
· : .. ~ · ' .'.~~~f~s'a. J:l~«iíoniíf ilãi:( sé·· i'estring~f ·ntittoamente ·.em: P!-"a-
~r'. '~: ·~~r.&á#-: àtm.'.~~.~ .. pd, 'ifuUspênsav~l : :;:i-a,·; qu~ -eUag rea-· 
I}z~ . a' .sq!l'· n~bx:~)p1$Sao; Nãcr. 'A deJesa· nootonal é· &·reau..: 
zaçãô, de' 'todos'= os · n:llSsos · gràndes smprebêudirneotbs creáda.: 
res' ·dê; riqUeza; · com'ó' a: '::educação; ··saude · · publica: e· &lmaia 
formas de .. exp!l~sã?. · que 'permitam ~?o fo:-niat;íio 'd"' unia .as""· 
trritura ~so.cial éeonomícá, base da grandeza· nacional. · 

Á te'rra b'rasi!eira ' ·~oi1tem i-iqueza.S !Jor tód<t' parte, sbb
a fotma' de 'tint pof.t'ncia:1 eoonomico incalculavel. O seu sub
$910 cé,;tiQtlis!>pno . etnr}D~rios, .~liental1ão-se en~re .. todos os 
os : .d~ - i'.erro; abundan~~nte. esp'a!aadó . pó r ' tooo o 'territo
rio -. nacionaL Quando .. oonsegtlirmós. j)roduik o ferro, tare
mos dado. o · pr,in;ieii-o' pasSo par·a a.' nossã . liberc:fád~ ' eeóno- · 
mica .. . ·. . . ,.. ·· . ·· ·· . · · 

Ora a industria. ·desse mefal. como bem· ~;nbemos depen
de . do'. chamado .coompieX:o carvão-minerio.· Qoanto ao ultimo 
tr:>moa. ilm profusão, :nas sobre'· o c:arvão haverá ·ainda du-
vid~·: 'd~· f?Ua , e;i~ten~~a?;' '.'. '.' · ·. . · . . 

. : .. Re(lentementé fo.ram . de.s,Cóber~as ricas · jatidas desse 
co~ustivel no Estado d·ó' P·araná, iaiitfns estas que reunidas 
às 'Já eXi>ioradàs'·em · Sánta 'Cathtirma.-a Rio Grande ·do Sul, 
rep•·csentam alguns milhõe-s de tonelarln.'l, quantitstivo ·bàe•: 
tante SllfficienLe .~~ o inicio de umn industria siderut·gi-
ca modesta. . . . · 
_ · ~· : .. o' Sr~ ·AI~Xând.re Secili~no Juiuor, com muita. compe
tsncia,· escre;veu, um opusiiulo sobre o .modo d·~ se resolve!' . 
o problema siderurgico, no. Brasil. . · · 
. . . Encarou a gu.estã.o. sob-o aspecto •. :int,aressant.e da troca 
de 'iwsâQs.:mineraes de !er;,oo 'e de .'cmangancz, :que ·temos em 
g1·aufJa · quanQdnde; por:· carV.ãO : es'tr:~.ngeit' .J .e. para · que : . o' 
cu~tO do J(:rro, sej,a. in[.ériór .. ao de . Slia ··ac•tui'3i(lão actuâl;. 
pi:t.co'~~;·a~ ladO: da . sid~~- Utuf!. . .ind!;lSt:ria collatcrat. 
~, .::ppra:v,e~~~to d~ . p~odp.etcs M car~ao. ~e , pedra,, . de 
~e ta11to f~e~os :US.O -para :tins .m1hta~es e. na agricultura;: 

E' rlma fornm · de: resolver a: ·que5tão 1:\a ·prÔduocão: fio 
ferro, ·DleFooed!),ra . de llPr~ial;ão~ .. . . , 

.·· Nso·· pcrlemos:·por m!!.is tempo dilatar .a -solução de·. tão, 
importante questão . . "·. , <· .. ~· •• , . ..-. . · ·~ : . ' · · 

' ·.·;o . regime·· sovietieo. · inst.allada· na: Russia, . t:.Dl que pese 
a .. ~aioZ,.· ; bú.' ·m6n<Jr:;symps.thia <par : essé-syst.e~ .:de .governo, 
não obstante innumeras diffmuldides · G~ . que ·tem lutado; 
conseg:uiu effeet.v~rr , .s~tehendentes_. : ~ll~ações, , em todoo 
os: ramos' :da: .activ.tqade i sgei&L · .. , : . :. · , . .. . , 

_ ·:·::< lia --poueos "d1!is: :o···J'(Jnlai' do -Brasil,: publioeu. uma seria: 
d& ·artigos:'dà' autoria· do Sr~ H. R. ·''Knickerboker,; nota.vel~ 

obServaQ.Qr '-político ,,, 'e.urol)eli, ·da ', .. International N~· 
SerYieê~ .. ... ,·;: ·. ::; ;:: :···,.•:. ·· :'· ·· · . .. :.: · . . -, ·. · 
· . ~Diz·- esse -escriPto.l'· .. qtie· a · Russía tornou-se · grailde · ·erfi· 
maobinas, ·.pOéfetido ·sem recorrer· ao· ·éSLrallSeiro, conti~uar· 
o ·processo 'de' indüStriatizacãCf.·oo- :PaiZ.··oue- á íavoti.i"a· ~vi~· 
tica está em franca prosperidade;:innstru:ccão· em rodos os· 
grãos . extremamente, ..fiiftundida .. e que, ,p~esellt~!Utmta: grandes 
obras estão se· íazenáo no Dnieper, pare:. ,oJ'ornecimentí\ d'e: 
c5o.ooo c.- 'V. . .. · · . · . , · 
'· ' 'Sr'. ~residerilei>tudo· i isso·' não · delià. 'd(.· s~ · íiota:v~i ... 
em se tratando· de um paiz de grande ~nsão superticiat,· 
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·tóndieões:,·cumateri~~~- -rigQl'(lsSS, 1,.P.bita,cio :por.,p~y.~s .. de.: 
raças diversM, e que :~m. t.!dO<:!~tas:·~ll~::·We~cn~~d?~
sov.ieUeos; . ;ao,_ c_onf,I)ariQ :: ~~, Q~e ~ aP,~gQ~:O:~·· '• ~p.q.s~~~raru 
essa: nota'Vel , ~o~.truççJ~. ~~o~ndó . t\~, .. ,c.av.~~ç~_ .. ~~ 
pédindo, o aJUiUQ de;,1eeh~co~. e,-d~. ,q~r~1o~. ,e,sP.~~~\Iz'~9~ 
á·AUemanba..lil: .Estaqos. Upu~os~,~ ... ~ó-~.o~? -~~ ·:ns.ç~_ómdt.s~
nio.,estupiih>.-:õ~.Yere~o:;;;,: :r~~~-·.0 &l,lXl~lO ~xiLe.~~?:- pa~, ~
E<Jlução. ode· .noSõos, pr~n~IP?-~: ,prQ~tem~ ,, . . .. ,, . . . . ·.. . . . . 

De;qemos s.im::.é nos opPó~ ·.edm .~a~ ás to~~ •. a P€~ 
(i,idos ~e. emvr.'?stimo~ ,on~~ó~o~ :a· sejn: !ii;il.' il.rod~cf,i~:os. · · 
- ::; o~,s~:~ PAULO ;MAR'Íi:Ns · :.-.;..:P~fe~tali:ierit'e~ - mui~·. ~iÃ- : :~ 
·_·:·.: o:.s!Ç PUm9:·_Tq.Ô:Iil~S9'7 Sf(Pre'si~enre>}!~ 'pàuoos 
dis.S .sübme·tti · á ·eonsidet-n!ião ·da Ct~mare, · um ·rQQllerJ:nenoo-

oo in!or~ac'õ.es a~ ' sx:. · '.-l~Ytii~~ ·'d~ · ~aze_~da; ~cl.ljo: teôt" :js~ ~ 
eonbécido;· Em j'u'stifu~aQao oral, fiz um: ·resumo do chamado 
plano : Souz~ P,ital)~. e da. fo~m.a de ~~u fi_na_1:1~i~en~. · · 

·. Áasim ·prpe?d.éíí~o : à.'ev() _ Cj~~ b~m ·. c~arõ 'qt;Ie . ~uL l~vado 
a.. ;AA'lloella; Jn~r~Hac~. <:o. ~ov.,e,r~Q, pelo mt.eres~~ ®.~ ~~tra·. 
como brasileiro, de ver mtetaao embora .Eo~ )lm~:~ór~a-.~o~ 
desta, o problema da siderurgia no Brasil; que' incónfes~vei..: 
mente constituirá á base de: riósso· uUefiôr desenvolvimento. 
.. , o :sa ~ ·. · cMioSi' a&~~.<- ii1 ··Q' i~l;.· êO~ · '.müi ta 'a ~tii~ii!S:de'. é' 
brilhantismo~. , .. : . " ' · - · · ... ·· · · .. ·:: : ~. ' · · · 
-:,:O SR. 'PLlNio: TOURINHO·~ ObrigadÓ ·a V.' Ex. 

· 'Por outro lado, Sr. Presidente. o meu enthus~asino pelo· 
. proj.edo Souza Pitanga. cresceu' muito mais êm face "da opi
níao satisfatoria 'de ·muitos· b~ileircis mustres-· que a·· e!l.e 
se referiram com conbecimeiito ·de' cau·sa-. ' · · ·' · · · · · 
._ ': ~o[~imzfih.' dir::Noite. d{li). de maréo/"ésfii ~uhlieada UIIliJ 

&11 h ante . eJ;ltreyislll., do. AI.mh·ante Raur ',i'a~s; ' actúal ' ·:eom.;.. 
m11nd.ante · d~ E~quadr-a- Brasileira; Tra.ta-se''de' um· mmtar 
miistratio· e-~· de .u~ teeh.I):iec:t,':em · asstimptos ·navaes; , Trn:n~ 
screvérei: des$íl' ,entl,'evisbi: · og ;J:lont~s · ess!m::faes~ .çte:rerindo~sa: 
á ~~~b.a·: Mercante é ao Llóy'd--Brasfielr(1, a!firm&':' ~E' um 
problemá cimniptexo: cnjir :soluÇão criteriosa 'impliCá mtlltiplO!' 
factores~ · destacando•se 'dentre elle8. "a · defesa: 118eional. : ;: 

. . Sótnel.tte um plano_ (o gtypno::.:é ifi.osSb)~· eú ';ctmh'tÇo cqfl~ 
ltnw.eoccupa~ seriamente· com· ~defesa f'UlCioruzl, .. e est(f 'é in-

. dubitavelmen~e o dQ Dr. Sou:.a Pitanga. .. ~.,- , . . . . 
·_ • ·. -Qra..:o '.probiema. 'ilf?. ~loyd: !·uão; 'está· apenas,. có;no. a!gans 

suppoem, pagll:r..lbe ,:a d1v1da q~e::mont.a, ~Glgundo me. informa-.. 
ram: :em :eentá::~Pquatro:rtnil :conUJ$. ~ ,,. : .... ,.-: , ,, ;! . ,. ,, ..... , ·'·. 

,: :: ·Ou ti' os_ ··pensam'. -QUe,:: paSàr,ldO;;.~e ' . ~ssá: ' <!i'Vída. pooarâ·: o.: 
I.loyd contmuar sob os mesm()5Dtt!Oldes· ·admimstcati.vo.s::e ir,. 
&Jl_s:· .. vo.ueos, é'SubS;tituiod,a·,os ;:.seus~'!m'com_idos -,n~vios ., ' Para 
In1~: poré~A,-: .O.t·PtDbl~ma . abrange: rdua& ·: .· ,rriQ.dalida.d?~· . Elle. 
~g~:;:tan~o:-:~ il»Jga~ento .-õa diV:iJia, :QUanto~: ~. , ;Sill,)sfJ~~iç~ , 
quas1 abso~uta e rap!da de seu màterial fluctuante, · impre$..; 
tªvei e; IN~...: ru::!U'r~lp,. ,yul~osas. desp_esas, com .. .os .remendos-· 3 
c~~g:_r:tqsf qS·;~a~fo. ;.~o .. periJ;lj~~e~ ·p,e;la ~~t.e~o ~' ~9~ti-. 
~tr :~e;::!Pc.Fi~~~ ':!l~~h.~.;:S~Jl~;, :r:eç~~~: . a,t,lfer.~d~ .. ço~ 

.. ~.,$9 ~3Uf~~!99-:6·. flUVJ~t ... ,:•. : .,·,.·: :· , ~·, ;c;'- ; :::.· . .. 'o , . 

··:;:-:o_,&f":'BiAsiFUR'!'ts·.:.:..;..: :AJjãs;· ··erâ:'isse':ti'?en~a~f'i:lto· ··~-
Mmtstro:[.f()se!'.;.oÇmer.u::o:::· • . ·: ·· .: ··' :_·, \: ._.:_: :.;-, :· :; ·/ : .: ... ·. ·:. :~ -·. -;:·: : _ 

~~2-~:r;0_:~:f'~~J~~~~;:;~ . ~:! --~;-~~o~~~i~~;~(~~i~~~l ·~~;~- ·-
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,~ug~d~ 'bl'aaileil"'s, nos Estados .Unidos 1or1leeeni!d. G' Banéó 
:d~. Br.asil·.J> .oott,espoodent.e .em :papel ·moedat ao• .Lloyd~;Briisi· 
)~_Qt ~.~~- .: :; :_ .. __ -- ; '""~ ~-. r ~ :· : <-.~ .. ; . :.; · -- .. _. . . -- · · -. i : . : ·~ . ::~!. · · :~ · :·. :·-"·- ~ = -· - ~ 

:' !r·~ . , "-Tooó;o pessoal.áctuàl 'do Lioyd· sem· app~oveitado/salvo Ôs 
qtU.~ f!!rem j.HLgaqó~.)ió~iv~ ·.ao rriesrijlj, ~~o_:·~~. ~esi}ê'-
-e wo· .:Jnqueruu. · · · · · · · . · · · · · .. · · · · . 
·.: :' .. ·; ·sef.iO·.~óJiôbi~os: ~erQií. de~ w~,o()o . oPé~io~ . ·nas iru.iüi
·tna~ b~~ell~·-~é . m,aià ."de .6.0!>0" maxiti~os;· actUal.Oente S:em 
· e.~~)~~o:; · ·,' ·: .:;: ·.· . . . ::.. . . ·. .. . . . . · .. ·: ; 

: · ::~O · cormnercio::tnterno. ·independente. de rec-eber . os seus 
· CJ:~_uftli~ .il"o .. . LlQyd.;·.l!lçf.aré ·.muito, -visto : que ·. t~ ,fornect
.lll!mt9S g,ue yã() . Ola,lS: ou:, menos a 300 mil cont.os,. e . iss.o 
dantro. de 3 .. ªnnos •. , . . .... .: . . : -- . 
~ .:1 .~. ,óii ,·s~lft~ios .e ·Órdenedos ·do· pessoal -de mar e terra 13.erlio 
melhoi'Sdos de aecordo com a tabella annexa-ao projecto ·em 
mãos dv governo. 

O Consorcio fornecerá uma cooperativa. de consumo e 
produi.Xlão, o tecto proletario, ·hospital modelo, colonias de 
tér~~, .~;ts ?~. ~~~~so .~ . o ~e~o .so.~.i~: : ;, ,, .. : ·:. .·.c: -~= 

O !réte será reduzido facilitando o escoamento da. · pru
dueção nacional. 

O Exercito terá fabricas . q.e :ar:mamentos que importam 
~ ~ 10.COQ.OOO. · . 

·.:: :: .. ~·-~?<ripha .uJ:Ja. ·reserva de ~imeira ·ordem e . mais ~s 
:~le;rQ:~ para: canstr.ueções ·nav:es. ' · ' · . · · · · · · · · 
.: · .':.·,:'!'fldas .as:: cl~es. "SOciaes terlio emprego, .. metlieos; · "á"dyo:;. 
-sados.~ cirorgiões--dentistas; :engenheiros; :. enfermeiros. pei
cSonJ .·,à~nist.rativo ·maritimo •Hij)éràrios. , .... ; . .- ·· · : · .. ; 

o valor total do Consorcio· 'de:· ties ·emprei;as depoís ' de. 
o~; ~a que_ ~· :dará . dentro ·do -:p~ ·-.de. t.-es :am!O!; é 
de ; 250.000.000, ou sejam ao cambio actual cinco milhõe~ 
~~-qua~~t!DW.~ JDi~ C9Df.ost· peJ;"~cen~.a ;WJ. Qnyerno:;FfRlerai, 
,enri®-OOElDGP 255~ ~t patrimOOlQ. -~ubl~~O- , ·, · . · · · . . ·: 

·· !.· : ! >JSó ~n· LlOYd: Bcasüeira; .p:garádooo::. o · ·1inànoiament0, 
_eanform& está.. prova~o-.~ reJatoi'io· · offici~· l:eito 'pelos te-
clmfc.os•dD M.inistet"lio;rla . Fazenda.. . . ; '· ; '. · .. · . . ·.' · ·, · . . ·. 
' ;:· ~'"!O LI~ 1<;~~ ·ett·c-overno· anÍ:maimente f . 2;~00.900 
{®isrmilhôés•~ · qu~trueeatas mH:lihrasFi1e :rretes :em moed~ 
estra~ :.:no·-"ü'árlspert.e .. apenaS- de·· 30: '~ ao· ·lribvime'!lto 
iJnbat ·,dê' . exportações:· e: impnrtaoõés; · h'oJ.e'·· ftm·u' na·· básé · de 
9f· % em navios estrangairos. · .·: ;.;·!· =···. :·. : .~ . ·· ·. · · 

· · '>; :ESse·'lnovimeb:to''s1õbàl' ait4lte· ~ 'f· ·a:~otio.ooo<cbu6 ~.., 
niõ_ '" "''àe:.:.iil:iri!.s ··c:t· rlizi_as) · , .. · · ·.·· •·· . · .. ,. · .. ·- · ·· ~ · · ., ··· .· . 
. ·; ·, : ;~~ ;.:·~· , ..• ~1'"'"-~ ·· · ·. · ".·. ~ .• ·· · ·-.' .;.;·, . ·:;:-.: . . '·' ,, ·. . . : : 
_:: .": ~l~f..e;:.~r~.í!?Q;~ ;ft~;_ :moyt~en~o,. díi · pabQ.tagem.··(frétes · ·Wl;• 
P-S}: ~~~), .:~~l·;S;e~~:.:f,S~.(}CQ:.OOO.$, ··VISto q® .. é :de ·21P .mll 
,L;~t;~s. a~~ 10;·f!l9.:V~D1!.m~,·.~ !ré~~ . pa .mesma. .eabo~m.) 
:: ... o,!J'euu~s;eesim muitct:synthetisado o qué:é o projeoto·.soá:a 
~illu.lga.~·:·~P~\i.~u.fina.nciamento>.- " . , ·. . .. ,. · . .. :-;· ... 
· ·: ·' ~ ·.'Sr.! ::P~sfcfênt-é·~ ' ;NãÔ~ soü. ieêbnie~ · eM a'Ssillnpio·: de' na.;_ 
..;e· .;ã<f-~ou· ·•dé: .... miáQõêFíril!.ritim:JiS. •=c nem·•mesm.o:' me 
Jft~·uz -a ~-~tnaâ~ · êStão· ·5ob·,·essê·' aspecto;: =m~·'a~ -~!áJ 
'ão, ~robfemá -db; •Lto~ ~tita:sílài~d ' ;atràVé~: 'oô uiiicó· · :pToJ.eetá 
~: :eo~~~e~.'"'".if r;z-::~~'~on,vi~~~fdé. ·esta~ ~~co~rétiªf ~. 
áooêler.ar:· a 'solueãa: !ão' caso dessa' emi)resa ··de · na~egaoao · que 

~ffi~~r,:~~o~~:~:~l!:~4~W;1~~~-. ·~r~k~~~~~~;\:'~' ~:· ij: · 
desco:idados dos problemas-que maiS ·de perto tnt~rês~ a~ 

. . • . C:' .-. ~ : ; r . · - ~__. ·:·: : · : .. :.: . _, ;; ~ · ;: ; ~ - : .: ~_,.' 
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, dese1lvohtimento:-..d~ .. ·Pai~ qúe J "'ló ::~parár ' · ~orri .o ~ rpr~~~ 
-1-tJtaliga .e mais que tudét com •! fót'ma: -vant8josisslma:'de se~ 
tinan'ciainento, fiQuei possuiào de verdadeiro enthustagmo, 
pr.oeur.ando .. então . ,coD.h~- - ·.os ·. mo~vo~. .porque . .o gQVeruo 

~u~ ·a: p~e~~tej~ata. il~~- d_~sseraJ(resp~t~o~ . . ';: . :: · , . . .. ··, 
Ma~ Sr. Presidente, se o plano Souza Pf{a~~. e- est~eeu~l

munt.e o seu financiamento,. cont~ia;n ~.nterasses· nacfpnae<s, 
;l! qüe . n~~, Jrie foi_· PC?ssi"?~l. ~9l~t~.me~W~: vez:J.fiea~,; ·_teria 
róuito prazer que; .. os que pensam asm~x; levados c ,po~ . · WJ1 
uRclonaUsmo extremado, apresentem outro projecw. ·com 
finanotameilto claro e , insopbiemevel; . · em"·áubstitiiiÇ~o _ao 
-formulado ;-por aquelle nosso -pat.I'icio,• :proJecto · essé que ·áen
'do julgado. superior ·teria tarnb'em· !o i!lêü · aptiiQ. ·pois· àpeii~s 
nutro o interasse do engrandecjmento do 'BraSil;· etraVés··do 
. rearguhnen to :de· sua princi pa1 empreSa. . mar.itima ·de ~nave• 
gaoão . . (Palmas.) , . ·, · · ·, .:· . .-· ·: 

'·, :' . .._. ' . : ~- '. : ;~ :· ·, 

·· ·4·.· .· .·7 ., 

(,-~~ ~~-~~:~~-:~ Tenbi) :~~~~~ ~ :me~~;-~ vo~-sú~~~tte~ 
-a · v.otos o :seguinte · - · · ·• · ... ' • > ·' · .. '· · · ' 

. l ' • . : .-.. ;: -: ·:· . . .. ~ :~ ~ 

. ·· .... -._;·:: : . ·: : .. : :·1. 
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-- .····! .Enfindel~·iio -os·: que·. o; -vira~ ? · ...... ._ -~~ ·:::: -c· · · 

De· uns, sei eu, que o reputam indigno da berànça. O 
juizo de Bcyce está· st.ereotYPado para , as euecessivas . ed icões 
ds uma obra, que o mundo culto lê e decóra. · 

Outros. • . Para que detallJar ? · 
Ha, no emtanto, alguns, que, por nos terem conheeido, 

nos estimam, creiem em nós e nos-dignificam. :Está claro quf3 
me não refiro a certos louvores, que, ·antes, parecem justi
!i!lar · o :verso de catullo, na pittoresca versão de' Rigutini ;' 
14-Sempre.dá.i baci.con becco mordaoe.' ... ". Repot:ioitile, si~ 
a~ elogios, authentiéos, ~íneeros, que, támbe·m, os)eroós tido~ 
·'' E. :para. logo, ci~r. escolho os com que .fomoi:coôiem

madas,.. ainda ha .pouoo, em momento tão singUlar. par:a nós, 
~lss' E:tmas. · Sras.:· embaitatrizes de France e Italia. ·, : . 
. · · Essas. duas eminentes figuras , ~- alta .socieõade·. europé~, 
I>etOl'nando caos; e.eus: 'pa.J.~es,. f~eram-..se esponteneas .PI'opagan
distas ·do. ,·Brasil~; Damtls do mais· nobre . destaque . e- .prest.ig~ 
a.a~ Sras.- ;Bermitte a Cantalupo,, facil .é ·de comprel\ender:--:-~e·; 
rcpel'(lussão da- .a.ttitude que assumjram. ·uma ,e .. outl'a reali.· 
zaram.: conferencias, · expuf:etam,~em tilmis7 a nossa eXistêneia. 
de: povo •. Nas suas palavras, necessariamen,te, per:passou. ~ 
e.mOQãp.•:que,. 8; :oa tureza.c exubéL'~nte ,e. !ormosa ·. do· Brasil: lbe3 
transmittira. O. que, no: emtanto, . predominorii. :nessa ines_p~ 
;:ada :e;;.POI" : issQ mesmo, ainda ,mais grata. ~-pa~nda, fQf. ~a 
expQ~>icão dos !l~ss.oo. val~?res .bist.()ricos;: mor~ e . civico;:~.: :.-M 
duas. ::vo~s · fePJ.~mas.:<lisseram ·a: sua conf1ança no J;3~.as11, 
e~ibiriu;n _o ,;ouro, de:·:lêi··d~knossQ carae~er, . .!ixaraill. cóp1 
eJoque~oia, .:co~ jWJtic~ ·~ cp:n a.doF, _,o .papel a~e .. es~riw.~ 
tepresentando .. na . civ.ihzação desta quadr.a accia~ntada., .do 
ml.Il)d~.-~ . Eiseulptú.rar~-.o.ós .f.ortés. e~: bons •. scénàrjo de, fiabà~ 
l.bo, .i!e:progresso, .. de oerl.eza~ , .... : ... ::: . ~ . . ·:., ' . 
.. : ·: ·'l'~ntos · hÓmens:t.olos.tên:tpretendldo :rir .á nos.Sa custá:! • .:. .. ~ ·.·<~sàS · ~~ :roülb~,ã~ .i~i~ero. de ·um:a: tão: fiija, Çultúr!l. 
D~~?~~ 1 ~ ~pa~; Cl!,m. 0; .~:r.y1~ .. '!~6: . .na~; pre~_~r4m~ UJ1l! sof7 
<rl$0 .~E)).~r,Il~ :eJl'l,--P;~~,;,Ylda_.}·~_f.a.~.~,, , ·:: .. · . . : . r: ! > 
.; .... ~!odo-·~logm,.~~o .Q.-.tHlã!do .. -. ~eiXemos :passar,,.é 
umaJo~te::q'Ue,·Ad6ç.e..os.,esp!ritos .• " .. : ... ,, .~.· : · .. ·.· .. · ' . 
. ,:·~. -Esse;,.•de' ·ag()ra;.'.fl'riido" ·~e .. boMs Que>t.odos· ouviriam 
encantados;~ pGVOa.-DOS 'a: alma de .gratidão.:·. E' O que :eu :venhO 
corifeS.sar. E' ·o que~ est.ou :eerfu·, .. _;_ a::Cimara-dos .Depu.:. 
tad-os terá o prazer de conimunic.ar ás illustres Sras. embai
xatrizes de ItaHa. e Franca, c· hospades .d,as: :que ms.is ·nos tê:m 
honrado. (Palmas). · . . 

~-~ · . ~ ..... ~! : ~-~~'":···. -: . : • . : -.• . .. ; .. ' ç :· .! ; ~ :.: ... .:· · • .. ·-
·" · :: ;, Em' ségui'<fa,':é•:âpprovâ.ã()''Ô ' ~equ~i'imentb d6 

.:.: :' : -;~r.: Di~i;· ··Júl;l1o:'i '·' · -~ .. ·:. :.:~. ·: ·: ··' · · ·. ·' · ·. · ·" .. ·.; 
!: •, . ' .. . . 

. . ; ( ~ · .~:-~. ..L ,.1 • · ..... •;,;.. , ~ , •• ;~ -;.- ~< .. ~·: .. ·. ··.· · ~ ·· ... .- . : 
- ··. : ç: sr,~ Presid.ént~ +.Vo!l·o~~f - ~:CS$a:.só~re . o se:o"'llinte 

•. , . ~.•· ..-__ , • • I . • ... , _' :.. ' " ', , ' • • .- !• • , -'~. . , -. ; -' . • • ! • ~ • , • ; • \ ." .' . • • . ~ • ,• ' 

J, ••••• · . ,; • ... • • • · · ~: ~ -~-, • ·~;' ~ .. - ~::: 

... , . .. .., ·' .. ·, .· : , . "'IU~QUEt\il\lltNTO .:. .·. : .. · ... , .:. -: ·: .. 
. ' • •,•' ' .•. , ,, '· I . . > 

-' : · Aeqlún·1mos' :seJa· ·eoois®l~~ #ii · ·kia)fos~),raiiail.os~ ~ d·~ 
h~Jé .. um ~vi)to ,de~regôsijó'~pelá::wrmi'iiaÇão,:ds.· g!aiid-e redovià 
s. ·Paulo.,.· Curytiba~ Ciué';· ünina~ : :dois ' grandes Estados ·da 
Federilç§o. ·nuri:( in~reambio 'de'' âu§piéiósas·· eoilEeciueheias 
P~ra· ·~;_}#ópes:ro..'d~ ·a~~~s.. e' .~'.,Br~~il; ·en~~I}~êce.·~ )?atHm~ 
mo vz.atQno n&cJomd •. : ·. ,, · .; ( :··· .. · · :' . · · · · . : - 1- -~ 

;, ;.L i·: ;.: ! ; ,·;'•.:~ ., . ~"' ' ·t :·: : • ': .. ~ ... .-, ~-· ~.~ - .' •.·'•.:.:~:~. ': .. ::-:. ' , : .~•·.,,. •1,' ; •,: 

., ~a:.das Sesspe~; S,,da . Junho.:<f~ ,f9~5.-;-:: {)o'f1Úts, F.en;0:. 
Approvado. 
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O Sr. Presidente .....;; Fatâ: lin9a . a·, hora, :des!in~ ~~ E~· 
:i'ed~enle •. . , ,· · . , . : · :: · . , ., .. 

Vae.;.sê -passar á: ordem do ··dia; (P.~~a~) .. · : : · · · .. ·. · · 
.· ·-· 

.. 8 . . 

Colrip_àreeem mais ós · Srs. : . ' . . . ~ . . 

· · · caldeira Alvarenga, Generoso PoMe, Edmnr Carvalhó. 
ctarode ·GOdoy, _Ribejro ·Junior; Mar!ó CMrmoet,.Fenelon ~er~ 
ãigão; · :Agristlnho Mon~iro; Maga~·hães de· Almei<R; Henruruo 
Couto · Carlos· :Reis,· Ehezer Moren-a, Agenor-Monte, Adelmar 
Rocha' ·Freiré -de :Andrade; Democrito Rocha, Fernandes Tavo~ 
ra, Pedro Firmeza, Humberto Andrade; Figueiredo- R~...1'igues, 
Alberto · B.o~Hi, Gratútiano Britoy Hereetiano ·Zenarde, ··Odou 
Berel"!.'a, i\uy Carneiro; Sottza Leão, .João>Cleopbas, .Ozorw Bar• 
ba; Ac~t-pbo Del~; Barbosa· Lima Sobrt~ho, Ma~o Domi~SL-~ 
DomingU~eS· Vieira. Humberto' Moura, Se"w·a-r&no · ~;r:tZ,-· E.P 
milío de · Mayn,: · Melohiseooe · Monte; Amando · ' Fontes, ' Cle:.;. 
tnente'· Mariani, ' Pedl>o L3gQ, J~o ·Man!,tabeira, Arl!.ndo 
Wnj,·· M~lhlies;,,· Nett~· · POOro· . Crumcn,··· .Arlhu·::>•· :Mei~ 
Attil~ ·· i\!ha!_ia.l+ · l!ómero · Pi~ · :übatdo: ·· ~malhe~ · · 1~-r 
Tovar, FranciSéo ·G<mealve.s;·' N<Jgueira llenido, Jú~io · ~-e 
t>iovaes, Herií'1que · ~. · :'Saltes ·' Filho; · L:ev( ·-· Carntllro, 
1sl.iP.~9. Cos~Uat~ · ~Nilo . .,t.JVà~~ · · · Gari~ 'Lttz; ·. ~-Pínheh~ 
C~~<>as, ~Martms . SMr:es, 'Augu'3t0 'Vregas; J_oaô• BeraiaO; ·J'u~ 
lino :Kubitsehe~ ·Vieira Ma-rqUes; 'Negrão ·de Lim'a, CelsO Ma~ 
epadu; 'Pau!o Nogueira, Theototilo. MOittciro de ·Ba.."rbti;·wat.:. 
dema~ · Ferreira, Santos Fílhqi OSéar ·Stevenson. · Mones An;.;. 
dride;.Gáma Cel-i:íuetrái Macedo.Bittencourt; LaerieSetuooliJái~ 
ro Franco, Domingos Yellasco, Tri&<l de LoureirO; Oéta'\io· da 
snve:ir.i, Ãlielai'!là 'Luz. Car!ós: C..Olries ·<1ê :oli~rà; 'Jteriam:Bar
~- De~trio Xa-Vier, Amu~s: DiáS, -péidfu:v~rwara, 'Fréderieo 
Wolrétth~ttef; ·Raul ' B~~~Côl;!~: Asea~io.; Tubi~~~ :;t:ar:i'õs · ·ca,s: 
sal. Dar1o Crespo, Fali'fn. RlD!lS~· Seb~Jão'·nómtnc~e5; · }t:!)el 
do~rsantos; P~NO'orse,•Ah!Uo de Assís; :AntonítrCarv:illial, A
dalberi.o Camargo, José do -Patr(ldt'iúo;'·~ira· :Li~- ·~r• 
tn' Alve.res" ·.Gastão ~ de ..,Britll, ·· Loo.ncio: ·:Arauj{l,: Franca.-Filho, 
A..-lii!do. Pinf;o; : A.'UgUsto Gors1nQ;.•:Abelai'do .Mci-Jnbo, , Sy!vio 
4-itãó, ·Saigado .. Fi!bo, Paulo: Martins; Thompson ·more$ {iOO.~ 
- ; ; : ~i .. :· ·': · .. ;..;. ... ,·_ . . · ·. · ... . : ·~ -- - . ..; : ·: _. · ... :~ , : .· .. . · ; : .. . · 
,, :-:• '. Deixam~de ·eomparecet-os. Srs •. : · :,; · : · ~ . . < ··. - -. . · .:. 

Pereira Lira. Café Filho, Deodoro de ·M~~~~~a, LÍ~~- Má~ 
.ahado, ,p~~-:.-de , Ga~~ .. Plil,lio =:.P~Pe.u.- Ola~o Oti'veirà, Jo
sé de Borba, J'ehovah Motta:, Ma~b~ns. :v.er;as. :~i~Pdo Barreto, 
Samuei Duarf:e, Oswaldo Lima, Simões Barbosa, M<ltta Lima. 
Çrlal:l.d~ M.a~o, .. ,,~~l~: ftlae~~o, $.~:Q.!!io. ~~-lzidrO:.iiS:Vlli1_ 
conoenos, Altam1ranoo R.eqmão, Manoel Nôváês · Laúr'ó Passos 
Pri~o Paraíso, Arnold Sjlva.-.FAgard, ~nches Óandid<l Pessôa: 
João Guimarães;_ Raul Fero~dês~-Eduardo 'Duvivier, ~nto 
Ç.Ost;t, . Her.q:~ete .S1lva,. Ces!tr Tmoco. Lontra Costa,. Levi!ldo Co
~1ho; ·~<f~lio :M"'aejel:: W-as.hi~ón. .P·ú<es~ .PocyeárpQ ·.vi'ó~· ~tU"
tooa: :pe .. ~en~~e.$, · 'J'D,sl., ':AJbJlio(, ;r oãO. . .Pet!.idQ~ ·:.J:Oio ~ Henricrtí~. . 
~ue~p, ~rª-'Qdão.~ -J~u.e~.: ,Moii~~d<in;: Abreu Sod.i'é, Cado.t:a.. d.~ 
Q~~~:~~: Bar~~ ' .~e.nteaq!);. .. :V~y;!Nei.lfo~ :oesar,. · .. · .. ~:0- ·-:p~aoo., 
:aras Büeii?; Jo~ • Guea~s. · Té i:xeirà· .~nto,., F.el_iX Jli~s.: ~ó,:. 
berto .1\foreir~ Me1111, .Jumqr, J'JJSLo de Moraes, lhranda J'umor. 
J'o8é ·c·a8Sio; · 'L'audeliriô 'GOmés;-: Corí"êa:'da · t:~ Arthút? Jo-r-

·.· ·· : .. .. '· ~ : . 
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s'e/ Pat!!a Soares, :JoãB ·carlosú.João Nev.es, :Aniz:":B3<lra; Eu
l'fOo · Ribero;.:Ermanodiomes, :.Artbu;z:- · :d~. Rooba,;:Mart~ :e 
-Silva:. , Dam:as: ~ .Ortiz; · Chrysostomo · de ·Oliveira. _ Vi~ ira - Mace~ 
~. Oliveit>a .. .Coqtinbo,-· Paulo -Assumpção, ROberto Simon
sen, Gastão Vidigal, Moaeyr Barbos~ Vicente Gouveia .(77.) 

9 . _.,. .. 
OROBM 00 DIA 

· · l• di8C".Usã6 do project& ~, ; 22; de t934, crean
-dtJ a cac!eit'a de 'Hi8Uirltl'da Cit:iliu:ção AmerlcaM, 
no& !rt8titu~oa :~e eruino aecundario (sem pareceJO)·. 

O 3r. rrc~idente ..:.;.. Entra em discussão o projeeto~· 
-. · ·Ba sobre n mesa,· e .submetto conjunotamente .á díscu:são. 
-<l· ·segui!lte · · 
.. · ... 

, • I •' • ' 

Requeiro. sem prejuízo da . diseussQ.o, a. volta do DrQjecto 
n. 22', de 193-i, â Commissão àe. Educaeão e CuJ.tura, afim 
.da ·Silf.-dado paree.er sobre Q mesmo. . . . 

; , :·· ·,;$~la. · d~ .· ~es'~~. s. ée:Jurrl\o de i93s. ::...:.· Baeta. Neve:, 
~~~sjde~t.e . , . · , .: . . .. 

. _O ~: Presi~snte - Tem a palavx:a o Sr. Arthur Ber-
;;nar.aes: : ~ilha . . :· .. , ·.- ·,. , 
' : .' : ; , • ' ' : - .- : ',: \., ~ , ~ ' : ' . . • • • .. L . ~ 

: :: :·=.;0 Sr- Ar~ '-erDiQ:'dea :Fi..lllo '"":"' .Sr< ~idente, esí.ll ·em 
{iebata :o·, :projecto ·.da -c reação .da -;cadeira de .historia ~ : ch·i
lizaÇão · amer.iCillla, · e. acbei'.-.oppor4Jno · -descrevel": .á : fJ3sa . uro 
episodio da civilização brasileira, occorrído no Pt::riodo di~ 
etatorial. . . . . . . , . _ . _ _ . . . . _ _ _ . . . 
: ·- · ·1ltelew-me-a Càiriára ·venha .éu fratar-:.de 1.~ssumP~.· fór.a 
da orbHa dos nossos deveres p~ü.·lamen'tares. oo sua ai•~ortm• 
ria: mas~ n6:· f.tih1fo~ intimamente !igida aos ·ae_ontecirrícntos 
-que!•iúini "Se Mm-' demitido. ·" ··_. _. ,_,, · · : ., ' · · · 

Quero referir-me aos factos occorrido~ · ' nn ' -Cáe! · ·do 
,?,prt~., ~qal)4o:~de q~~t~c~!l ·do ~~!.'! ~ A.t1th,ur. B.~.roarn~~s. , 
:: : ~:- )!~' . i9U~- :~se~ . .faqto~q~r~~ ser. ~PO&~ .á .. Nação -,Br:;,• 
.Siltm:a. -~ .. i::r<. ,;; "' ~:. · ·! ... ~. : : .:. ::' ...::· ·:: .... _,.,. ·.:= . . · _,_._. ,_ . . 
:=·,• .V;.· EX., .$I',~ I,>.re$i4ente,. o~~r~ -d~st~. · C9.rpo~Qão poli~ica, 
servindo a Deu~ e á Patria, sabe o quanto é vívsz e in~n.;;a 
a v.9.;- .çto.. ~ec!',?c~o (lU~ . cUltua,, coiD jl,lS~o ellthus~asmo. ó pae 
~lst;o e,· c{lr,!~nps9~ .. to~o ~ .·àqu~_lf(à .. CJlle~ iievo os ~~us. âi,as • 

.. ,_Quetn, !11~. ro_n~~.rpqarã :a, attltlJà~ .. ,:: . . .... : . : .. · .. . 
E nao 1gnora que. quando es~a. VO'/. ;;e :une astrez.ta,nlen,te 

ã vtlZ d:1 !ria.razão. ,apoiada em provàs ·concretas· da . l.Ilaio~ 
Y.~~~~; · . a.ssist~lhE(pl~D~itl~n~~ -Ó : direi!~: 'e .~o Õ~t<~ste ])~i
n,etro ao .~?:;aqll~~'e,. · ae ·to,mar.:~ - d~fê~ d~(prggeinlura; ,,em 
ccgalqpe_r _· st,~!:l~~ã~; .: ·e~ · ~s_c!~_re.cer_ ~~. ~f~çt~s· Jl~l'_!l -~~ ~qm
me!ter ' uma ;·negra ~ndi~mtdaôe ' ·ou · uma abornmavei · Jgno:. 
iriiniá=-' :-_~ ·.- . · '. '-' l ... , · .. -·: ' ) :--, . · . i ·. -·.·· · ... -·: .. . ' - •· : . - _ .. - . • . ·: 

-.' : ... ?ioíiv<lda c iiisim/ de .'lciiraóãó' '_'àbértó. ·iJ~m odlos; . a· mihhil 
pr~sén~a nesta~- fribun~~ : {oniàpdo : ã' ·attéiiçAó. dps!: m~us' pãres; 
ir-e:!, ' lmh-as: av'ançadas~· .traiet""-lbes"ao Cótlh~irnent() os ta-
~ ·delietuosos- de que;· sé' cereou 'd -embal"QÚe · do Sr. Artliu~ 
&rnaroes . . - ·:· · .,: .~· .·, .t ·--.,; _· :··=' ,. , .. ,:. -· :.: ·. · ._. ,,_, , ., 

'·. ~- : ·, ·:...· •. . ~· . ... . - •,: . ) . 
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-:;.: · Na' ·sf11Seleta .'ds õêsei--iPÇão~dó! anentadodaÕ .eX~Pres1!!' 
dente dá ... Repuhl:ea, :que-era' a .esse ·tempo.:prision-siró do· Es.o. 
tadO:'. serei· ;:r}·gorosamente' .exacto ·.e o me' :eoru!ervarei ; inrtexivêl" 
mente· dentro 'da .·verdade,·.: sem ·.nenhum' :intet·esse· em dé-
tüfpa!•a. · ·, :- ·· · :.· .. ·. · ·• . ...:· ''"~~: : :·: ,. - ·. 

Antes de mais m1.da, porém, seja-me permiltido estra· 
nhar, com prcfundo pesar. a;:existe!lcia do deliberado pro
posito de se attenuarem a~ respomablidades do actual Go
verno, comparando os sé:us .. erros e falha!! com os vil'lios e 
incongruencias liQ passadn. : ·. 
· . ·.~ .. ~ssim, ; pqis, ~o inl.~i.~o. (le·. deferu:t~~~~ o Sr. Presidente 
.õa · RepUbliea; ou. de . se: :teobertarem. os desastres· ;e desacertos do .seu- governo, timbra-.se e·m. reviver o :!)aSsado d~ fJlle re. 
sultou a Revolução de 30 e que elln. jurou não repetir. 

Se as~ma á. t~;~umr u)T..a. eminente ·íJ~a -~a . opP9sição 
e : desmaseara · as- panacé.as .de cord ura, . de. tolerancia 'e de ca
pacidade administrativa, com que se tem it•oniz.ado'a. perso
nalid3de do Sr. Getulio Vargas, como que impõe-se: a agi
tação dos debates e o turnultuamento do reeinte>, ::1em escon
der.,.se o objecttvo de interromper o .orado~:, àesviar·1he o 
:Pensamento ~e ili:lpedLr· que as suas· pa1avras· :~el)a~'jUifu in
co1umes· tia" conscieneíã eivica do Paiz:, ·' : . · : · '- · · - - · · 

Se se trata de discordar da oríentnc;lhFdo ·iictt:al :Go.
verno, basta que o . assumpto .em. debate entre em rernqta con
nexãó com ·-os-iactos; do velho regime; para ·que 'se rêvolvam 
archivos e documentos, com o fim de su~peitar-se ··a autori-
~a~e do.libello_._ . . .. : .. ::::s~' '·'; :;: ~ : 

. O SR. SouZA. LEÃO·- Aliás, naquella época.,, os ~arehivos 
foram publicados, para, com elles, se fazer. prova contra 03 

· b'Omens .da· ántigá· siiua~o;;:M~ditam:.publieat' até óartas 
de ' partien1areS, : · 'cartás~ ··• in timaã~- ·· Com: essa . íim · ;innum.eras 
easas -foram- arrombadas pela· polieia. Isso,.se 'deu. :em' ·Per;. 
"!iambueo: ... , . ,, · · ,, _ · ·, '.•·.· 

,, . Q.SR. ,A..tt~UR, :SERNARDES FÍUIQ . ~ .... ~St~~ecô a 
çollallqraç~o . éiq,il_bist:re:.eone~à., . . . -._, ,~,.,: .. • >, -,',i~:·:. 
-·· ~iriooruem. ·,maii ·q:U&_· o 'Sr.' .:Artbur ~t'~i:rde:s t:e~: s@·~ 
adrede esco:hido para a corivergEm~ia : CJ~:-ji:l\':ea_tidas ·#OPP;?Z.:"" 
tunas. e. injn$las. · ·.. .. . .., .;., ,·! ...... -· · ·· : ; .• -.. '; 

. os 'âC"t~s 'do seu· qtiatrié'nmo Jâ · tí~àra.~ sha· ;e~liba~)~ ·no 
antigo Séhado. 'i:ltmndo· o então -:senador Irínou ~Maebádo· sobre · 
os . m.esmo§ o interpellou. ~. Ex . .não. !ug~u á .. sus r;6sp~h3à:;. 
·bilidade, ''átltes-::-áooeitoú-a ·tritegtálm~pfEi; cptnQ· ê : de seu 
feitio; - ',,,.: '· ·.··· · ··· .. ::· ·· ·· :::· , ·· · ~'-'•·' .: .:.,:. ' :· .·,. 
~-; .; Nadil;: p~rf.áil~o .. jq~Íifj~a·,. a'::~~í~~o d~;: '~it~C~~s· .iâ 
desfeitas ·e .qu·e .hoJ~ "l;Wrte~cem 'qttm'os. aa.s.·n~sscs .. ~;,a:.s-~do 
gu_e .aQ p~t;t:n;,J;t~~I9 _da .. posteridade ·que so_bre .. eHa:; õlt':OllUnC!a
i·ã.o ·Jieu. · u.rtiillocveredictum. · ···: ·:•• -· ·.'· ·· ''.':··': ... , . 
~: .: ~·'.\J~ãS. ~â~tieütiS' e~tiliriaeõéS .dê~~in: 'ter:· ~ús'rêit~~nos· :~o~ 
pr?~ ·~ ruit~s-~rips :~·~ó,:,.s~ ... : ~~,ri~ . :B~e~~d~:;.l>pis~· .:~.e _.·out'ra 
Jór,Ii!a .. aao ,.se, ,QQ1nP.r.ehender1a ... .que., .. bouv~sem, coneor~o;to 
!!.ónf o ,R~o . .Gri~ntle iiQ. Süi . quando: .eSte; ;pe1a. V.~ i- iios ~eíii1-.'riúii8 
eminentes CI.Iefes~ 11" comeear 'pela ao Sr: Gétutíó'''9'arga;;~ .seu 
preside~te . .d~--~~(,t. s,qlicito~ "a·. esse cdigQq J>r.asjl~iro. o: con.:. 
~Urso· ga_ ·spa~,~c'ii~::~~~:·J)r~I ,d9: ;~~V,in?.~pt(9:ü~·.~.'. âSb~ç~.a. 
-r-~ Se !c;>i-J;ee~da a, sua.: trollab.oracão< e.: exigida .:a; :âUa . ipa.;. 
~!!~a~· como .-.fiadora· d~t<· attitude _.mineira. que: era •en'tão. -dn~ 
vidosa, e se, só depois dessa palavra, o Rio Gt-ande. se: -decidttl 

. lançar a candidatura GetuHo Vargas e fazer a revolução, se 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:32+ Pág ina 97 de 136 

-.;_·,,. +• ; •• _,··· 

-•• -------~:f.~ 

- 4:1'1 -. 

o ~foram· buscar iie bracos: abertos ~ .. em .largos. ·8e.s.tos~e eon· 
~arkrnizacão, ;como ·. admitti~se; ·-lcabnente •que · . contjn~c~ 
revolvendo factos do seu governo, todos aQu.e.lles que :;nj.o 
impugn~r~m a ,in,ic.is,tiva d() enteqdimento ~Oifl o ex:-PJ;'esi
dente.· e ant?S se beneficiaram, directa · ou· •'indiree~amente1 com': a: . sua. corajosa'. solidariedtadê á' cauSa revoh~~.téinérla . ., 
(Apoiados. 1 · · · 

-: ;0: a.q,~ LEMGRUBEB' FILHO - v. Ex~ me Petníitte' um 
apatofe .? . Tenho. sido um dos aparteantes, quando o. Sr •. Ar.:.: 
tlmr Bernardes vae á h·ibnna. Nada tenho nem tive com e 
attitude do Rio Grande ao Sul; íui sempre independente para 
11gir só. Quando. S. Ex. fala, 'não ·olho par!l a attitude que. 
.to,mou na Revolução de .. so; olho par.a ·o passa~o de 22~ · · 

.. O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- Não olh!i aRe~ 
voiücão de 30. pelo mesmo rn!ltivo por C.ue com ella v. :&.: 
não foi solidário: nella rião 'tomou parte. · · .. · · 

O Sa. LEr~GRtlBER FJLHO- E' eq•livor.o de V. E-:::. To
mei parte. Fui. aqui, um dos cinco Deputàdos _que t~verarq. 
a coragP.m de votar contra o estado de smo. Fu~ um dos 
poucos que :se ·conoearam âo lado ·dos Srs. Mauricio de La-
cerda;· Candído Pessôa,. ~. · : · · ·· · · · · · 

;-'" . ' 

O sR. DINIZ JuNIOR - V. E:1:. não se esqueça de citar 
o nome do Sr. -Adolpho Bergamini. 

O SR. l,.EMORUJ?~ Fu.ao - ... Adolpho Bergamini, vo. 
~do cO~ltr~· o sitio~ emquanto o Sr. Rego Bari:.os declarava. 
qu~ e~a. sop~~rio 'coxp .o PI"esiden,te da. ltepubiiea~ ·que· ptei:l-. 
dia· os seus co!legas. · . . . · · · 

O SR.· ARTHUR BER.NARDES FILHO -· S~ V. Ex. ma 
permitte continuar .• ; · 

:' . o· ·~:. B~: DE ~it.Nf:ZES ~.o ·nobre .Deputado .flmnlncn
se não esqueça o papel do SI'. Arthur ~~rnard~s em 30~ . . . 

. ·. ·o_ ~~: I.n!Cm.vBER .. Ê)LHO.:...... Não esquec~.' V~ Ex. :iam
hem o papel·~~ Sr. Arthur B~;>rnarde:.: em .22-.'!luancto' _me te~ 
r_eço,Ibe:r á. Pr:J.sao ao .lado de bandi~os e ass~SlJ:l.OS. · . :. . · · 

0 SR. ARTHUR 'BERNARDES - Se V. &::. -foi contra O 
men ·governo· {)Orque este o • terfEf:posto ·no oareere juntameliEe· 
com crimin'osos de érimes comrnuns, não· dev.e ai)o1ar;·o ~ 
''ei'no ·actuali .qua te~n feito.· a·. mesma Misa, • ai~av~dnment~ ~ . 
(ralm.as::) •.···,:• ': ··•'·· ·· . ··' .· · · · " ·,·:, ... ··•· · ·: .' ...... 

_ p .S~. A~ Ps~orro -,-· Y. F~:~ .~ ~ponta u~ só 
c.f;llPlnO.SI), PQ~Jtleo . .encerrafjo ao .!ado d~ .~r1m1n9sao: .cPmiouns. 
· ·. ·o Sn;• AA-rmm·. BmNARI>~~ · ;..;;_· Tod~ ·ó~ ~aiitic~~r·d~·. sã~ 
Pa~lo. :pass~~m: pela§ ·Pri~es ; d~ ··Rto· 'Ôe. Ja~eiro 'ém eomptl.~ 
nh1a rte cr1miDOSOs· eommuns':.'' · ...... _. .. - · •· ·: 
_ .. o s~ :. : r."~M"~~U~EP. :&~·~~ ;~· lÍás' não ror~m r~olbidos .'á 

solitada: .. ·· ·· · · " · '. '· ·. · · · · · · .. •· .. : 
' . : . .. ' ~ ·, . . 

. o SR. Aa~JR 'BmN&mEs _;;.. v. ·Ex. · ..:_ Já . eu :disse·_;, 
log'lc~rnente de'Vi.a recu!)~r ·apoio' âo: góverniY dó'. Sr. ' Gétulio 

~!~~6~~~- ·~ ~m~~~:; ~~~~i··. : ... · :6~. ·~uÚ~óS · ~···~iô·:.i~~iJ. 
n~o e~!J~er;~~: n9 Cll,l'ce~~· .!J.O . l.~do ~e .crimÍ:Qosos. dl$. IDJa,lidaiie . 
de Rocca e Carleto, como eu estive. · · ·:;: :::.':; · 
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.. :.'c'. o' S&;: -ÂM'StiR" Bmtl(ARDD; ........ Houve:. sittlaclo:1)6or:-~1JeS'"'. 
sh!''de-,minba'famina-·tãstweram :juntas ··®m lepróso9:m · 
~lllâ .prfs8ó~: ·, '. ·-/•'. _,_.-:·;., -'' •-:.. -: •:· · ' ·: · ~;- '·: · · "•w•··· . :-. .c·•:. 

~ : _-:h~sí\'~ ~~--)\Lâo: :~ .ts.u:V~ _·ri.O:y,é: :~~z~~:pr~soj)êi~: 
crime . ú'!l~(i )i é ser. sólid~io · 'aif, ~1\ .Ni'J(( P'~ça~~ . QU8'11(l~. 
este ·roi depostO do governo numinénse. ·· · - _ -. ~ ~<.' .. · · · 

. O SR:. PJtESlDENTE -.· Atten~o,l, Peeo acs. nobre!!, Depu~ 
íados ·®e riâo Jtit~rrompâm o orador. · Es~"aom·· a ·p·e.lav.ra o 
Sr ~ Arth~it· B.e~~~é_s Jril~~·. . . , . . . . · ~ .. ·.. . . . . , . 

. O SR •. ARTHUR :BERNARDES FILHO·....- ·Peca ao: illus
tre Deputado Sr. Lemgruber Filho:que ·aguarde a terminação 
de meu discurso; -pois terá a resposf.al.·_.;. ·: · · 

. A solidariedade de S. Ex •. li. Revolução de 30 .!oi d:~.àa 
na '10adrt!gada ·de · 24 de oatúbro, · (rúando S.- Ex. · rubi ri liS es
cadarias do · Palaeiô do Ingá; p-ara ·prestar · solidariedhlla ao 
Presidente Manoel Duarte. · • : · · · · ' : · 

·o -SR·. LEMGI\UBER ·flt.Hu ·-=- Nfio é verdadé.:_:;votêf c<intra 
o estado de!sitió f·· · · · ' .,,,. ,. · · ; •' · · ··· 

. o 8R. AR:I$ua.BE~~:Es~·FJ1;.1lo ~s . .lti: íie~~-en-: 
trevista á impr~n8a, na qual confessou:que· o.-Sr.. ltlaooel. 
Duarte substituiu, para V. Ex., o· sr·. Nilo Peçariha na 
chefia politica:do Estãlio do· Rio. ·, ,; ' . · ,· · 1 " · • 

Prosigo, Sr. Presidente; 'nn· ponta: ~ni qúe . fUi ·interrom-
pido pelos ~partes. . . . . .. : · · .. " . . . · ,. . , 

Ou mutto II)e engano~ Sr • . ~I'e!:ndente. :óU n§o .. ·ãeva . te%', 
havido sinceridàéle nésses. entendi'méi:itds_:· Dó c'oiitrarío .. d!t~ 
fieilment~ ' se ·eXpliCará.;· a in'Sistencià dessa campiiriha 'contra' 
o honrado representante de . Minas Geraes-; ·· ' · · · · - · · · - " · ' · · 
. . Claro é . que, insP.i:rados .. na~· bem ; da "Patria· e. na :tran ... 

quillidade da família brasileira, dentre os,: nobl'88 ~~ 
rios· do governo Bernardes, alguns exietem sinceramente es~ 
qu~idos· do :passaoo, sebHerem, · oomtüi.to, ··abdicado do1f -iseus 
respeitavels IJ()ntos dÉi- vistá;.: .. ;:- ·o> ···>!·.e; • '· .. ,,.,,., ... _,.·,; c., 

. E' ~trar.tho, portanto, que, se pe1-seve.re .. :no, intuito de 
jilstifiear · os~ destnand'os"d\lll:jã, sitúaÇão' com 'cii . .taotos di~ 
crutivéis ao·passado.~' < • "~ · .. :::· • •. · · ·_·· • .• .' . ... · ..• : 

AdmlttindO.:.se; ... ain'da,' [frie· todos ·enes'·tenham' sido noet.:.' 
vos; a0;, B~il, ®mo ':pretendem, ·de .-má. :fé · os dnb"!insigentes 
adversarios. 4Q . y~!ho .. l"egimen •. admitt.ind<r-Se,: p~n:~a·: ·ars-.mle1l..-, 
W,~ QUQ .~S!> ~~o,sejs. ll.Dl,a realidade.-:salta_.:logo : â~ idéa 
do. j)~ecyad.Qr -(l~apaixon~o indagar: .de· gente, tão: zelrua ;rl,os 
actos . revolueionari()s, se um erro ju&tifiea. .. outro .. en-o .. , a -se 
um crime justifica ou4"9 cr~e. (Palmas.) . . . 

, . · Nã9 · ytfflli~ . ça9~ndrr o ·legTmen:. qq~ ~e~~~tt: ém #ã.o;_..Po:ç·. 
que ·e%Jsfe 'nesfâ'·CaSa quem o ·possa ·e deva fazer~ com 'nUiJS 
br-Uh(l:e oaut9ridade, a começar"pelo- seu: nobre P:re.'lidente ef
feeti;vo, o- .·meq.:eminente coestadUBtno. Sr., ; Anwnie,,(lilrJoa~ 

· · 'l'ambem. o SI.".· Aribür Be~:·não,.foge .a:ess~·.dever .. 
poi!l .já. manifestou a sna i:li!J)osi~Q de· _exa~il::tll!' ._os ~tos de 
seú ~overno~ déSdé'' qtie' ti· dêbate se ·fuànt~libli 'nó' ·teriP'nó' ele ... 
vado das idéas, da bOa educação e da bOa fé, c qri(F·'\'alif 
dizer.,ç~elido de·.ele~ ·e .cayal.h.~i.r.ismo.,!,.,,, :.' . . ;'-:: i, · ·.· 

.. ,-<M:~ _intui,to ~: p~Qt~~ cQ~tl'$ as<jllv:~idaa ,5Ystsmati• 
!los goyerno·s. anteriores, ~m que militaram brasileiroa.íllWH" 
· tres e eminentes. alguns ainda em plena . act.ividade constru .. 
~':.e~~IS'nris, 'B<ib' :tódos:os-tif:Ut~· a,~:~ef.ll:~~itO" ~---~~.., 
~; dados·,ós seus ·-notonos·~semços' i RepubUea .e.:! 

· Patria. . · . . . :~·-:--<· -~<· •<::' . • :· :' >~.;_.~:"' .·, :o:··_.:: •: ":' 
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- -.L Esse p~esto;~~tá; :tmplietto'.nos" faetos ·.qne iréi , arf.itnla~ 
e que· e%IDitU~am a· ·pilheria· de :que ·« aetuaes- .dominantes 
sej~m.paciéntes ·o\l .. toJerantes para. com, os seus ad~ét'$arios. 

· Quan~~·~~,.;P.~flJ~o,~ :riesta· ·~~ ~· ,inoppcn:tüp~de .. cJa 
v.t.agem presld_enctal ao Prata., fm mterpellado, pelo· nobre 
D~putaà'o 'Sr'.':~arar· }Peixoto, ·sobre se.-·éu ·:attributâ ao 
Sr. Getulio Vargas responsabilidade nos sanguinarios acon"" 
t~mentos . do: Oáes : q~ \ P, o~tQ .. M . ~mbarque,: p~ra , o. exilio, 
do Sr. Arthur Bernardes. . ·r . : · . . ;-. . , 

· ! ·.:: ,0. SI\ •. ·~:?...EIXOTO .-:-:-. ~~;pansabilidade djrecta.; 
_·,.·.'o 'SR;• ·A'RTBtJR:·BERNARDES- -FILÍIO'- Chegarei ·iá. · 
A~" :tratcóeira! ~ ':CoWrdes ·eitt.."timstaneias, d&' que·· se· ·reve~; 
titt· o delicto,. si&,~ssa& qoo ·não· podem passar ·sem i'egi~ 
tl'O'; mormen~ ·se tembrarnios que a imprensa. foi prohibid~ 
dê:notioial-es•.e ®&;ellas··se verificaram quand<.o a ·VÍd~ e a· 
6$tiranea 'dõ ex~Pri!sidente·,estavarn confiadas á' guarda' do 
proprio Governo, connivente no,:lilttentade. · · · 
· ·' i:u ·estimaria,. aliáS~ que aquellee sinistros:. acontecimen
tos continuassem sepultados no relativo . esqueciruento. em 
~.se. achavam, e,. ce.rtamen.te . teria.. eonçorrido para .isso, se 
~. _a ~ tQdó 'ó' instante· e sob qualquer· p~etexto,, nãl) a e. insis~. 
ti~e em desenterrar o passado pára-~xconjural:.o e .denegrir. 
~:.seps homens;muitos dos 'quaes o ,s.etvi.ratr~, cam desinte-: 
rit-~se e praveito para; o Paiz. _ -· · ·. · ... _ . . :. · . · . 

Sa sobretudo a~-cusam o Sr. Arthur Bernardes por actos 
de' ·seus. 21UxiUare& no Geverno, -eomtl não'. se admittir- que o 
Br~>-Getulki Vargas responda petos excessos ·e· crimes da Di..; 
ctadU!'a·'l· · , .:· - · ; ·· · ' · 

Aliás, o meu eminente leadet'. Sr. 'João Ne\'es, já ext.ra-- -
~: a,qp~,:· essa ~pl_i~ic;ta~e d~.·· ~ri~Iio•: · . : ; · ... .. ::- . , 

Se o que. se pretende é estabelecer par~Uelos entre .o 
pr~sente e o passado, colloquem-se, então, ilm ·e outl'O no 
mi;smo ·Pé de; igáald~; eóteSém:...se o 'ttcti1'o & · ~ ;passito ·de 
cada-·~ 6- 'verifique.o.se·a favor· de quem ·e:Dsie ·o 91lldo~ · · ·. ' 

Tudo indica, Sr. Presidente. que o cotejo não convirá 
a.95 .. nop~es. ·defensores !io; ae.Um.l .Qo.v~~o .• _·. · . · : J .. ::-: . • 
. ·- ,:Hlles.·sô. o aceeitariam, momentàneamenta .. pa~-a evitar má impressão ·:no espírito 'publico~ . ' . .. . . . ' ' .... ' 

No Jundo, porém, dev~m. estar oonven,cidos de qtie para 
máfsinar' · g(lvsrno9 . passá dos, ' precisa:m: · sóecon'er.:.se -'de · uma 
série de sopbismas e arlifieios. que lhes não aproveitam.: 
como a. erjse mundial, a baixa do ca!é, a di~inuicão d~ re
cnlta'; ós gaStos; ·com 'tL revol ueão :paulista~ e: ~&oS:. .. , ·~· ~; 

Dahi. senhores, a 'Wpli'éidafu3 de· ·ü>iteiílô· 'a' -que aê re-· 
feriu o Sr. João Neves e. a iniciativa de se medirem os ho
mens ~t : os' seus' serviços: ·ii ·causa i>Ublie&;: pci- prisma~ dif
ferentes e·: 'àoo eapri~ho&· 'dO:· julgádor ~-· -~ :. , ·. · · · · · · :· · .. · -· · . · 
- · · Ncf que~ ooncet'il:e.: ã órdem pUNi~ ~ - ás· medida& d& '&'-:· 

cepcão, ao . bistorjadol" nió esóa}lal'á.;: :POr ·ce<"to~ que .emquanto' 
governos. constituciqnaes . Ian~Dlr mão dellaa. ~ara . a. de!eza 
do regürien· e.~ das insütuicões; a Dl.Ctâdura sô !v. fet' em >í,lro~ 
veito ·.próprio ··e I)aHt ~oil.t'er' os :á11séi.ô.S eoliStlf.uefonalístas :'.da-Nacão. .,· .... .. , .... , .. •·:·· -: · · , . .. , .. .. • ,. , · - ·: 

·· t- : O. Sa. RreE!Ro :Jtmrofl :.o....'Q-diS(ltirso ·óo Si-F Artbrlr'Ber~ 
narde:nieprimiti;cpraei~~a.mente;o Cbefe de >Estado~ ··· ·: -' ' 

d·sn~· ~uli·:~~At\I)Es ~ttiío 2]lt'4ue a ·iles~ôa· 
d·o Chéte de ESüdo éstàva Hgadiuió regi!lleii. ·. · · · · · · · .. 

: ·. ' . r o SR ~·· ; lrm:Emo' ·::iu~'iôa ..;_;__.· Nio/·~f~pdssive i. i!stabelecér es.sa 
difterenciacão que V •. Ex. acaba de fazer. V. Ex. tem' ülri ' 
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~ .--..... ~" ,-~~- .: : .. '· .. · ... . 

prts•·:muito ,~pat.Jilco- ~Íleasa·., t.ribuna~·:ê : ,~. ·filbo qu~; de-. 
fende - oa. ·erroaaa: OSdksace~os , d.o,·~~~-' (N~ .:(j~fP.@.I. >'f•' r' ~, 
.. ,···' u:M' ·?ek: DZPtJTÀIJO ' ·.;;_. ;·E':: _ um ~:briud1etro .::: ·:•que: ~~r.cntr~ 

outro>··· · 'ride · ·õiiiSile&.a ::'um rrarii:le' ·e:~Pmid'enté~' :: !::.: :_; 
' !,~ · ·'o .~:.!i Jt~~,, 1~~~~ :~ .-.;Só'··Po{J~~ó:!.lii~";(, · ~iv~t~~: 
apartes .•. :·· ;: ·: : ... ,_ ., .· · ·., ; .. , ... .. -: : ~· ·::- ..... .. '·: . . '-:-
_ ... . ·o· SR~. AP.TB'EJR. BERNABDES FILHO ··.:.:.• Yas ~eatou~ i:i1~ 

teJramente ao dispOr de v. Ex. . . · .::·; ::~ · ··· u ·1:1: : " i · --: .- -:: 

· E'· :eerto, · st/Presideii~ .. qae ·nlo· ·vtvi!mdá' ,·em::•e!t.Mó 
d.e.,siUo .Pe&'2Panente~ .mas.~: J.~_en. de:.~~n~'hdes
po~, . ·qu~, Dio co~ tente ,co.m· o. -eeu, lDOSO:.Pefiodo 41) í~\18P.~
e. .. p~ . crim.es,-· .insinuo.u..se. e._.logrou iil.tiltn.~~ no : ~;vQ.: r~~ 
gpnen legal, co~úbs.~ncifld,o ·na . ~.t.oJ~l'9.n~"· .. C!J -~magnl."DI~: : 
l~i ._ de :~ran~ •. - gu~: ~ : 11 ~ova - Cart& ponsijlu~iQ~~-~lP. :~ 
~.appro_uyeram agr~eiar-nQ~ . o .espirit.o:.:l~~l e. , a ,~4~, 
da alma- do Sr. GetW:io ::Ve..~., .. ··:·• .' :·, .. , .. ,. ,., : :~ · ... ·, 
_., · Mas,. cbeguemos.-aos ·'!aetos ·dó· eá.eS,·. nà :tarde ·de :.:i _de 
dezembro. de ··f982 . •. : \•·: : ... , ::> . ;-:_. .. • ; :: •: .· ~· :"·>·.:_, ,. ·. :.:- · , , : ._· 

. . 'Qiíiui'dé:i'm~ ·~oUbe .. a misslio· dé Nhiiver valiOsós ' dôcwnên~ 
tos ·àp 'iehendidtis · .. ·ela .... t)fieiii '-de>' 'metf Est.aâo e iieoos8srfós
á ·ernaencia ·t~a' Jllaoo~ê!o _mfileitil ·n#.;; revólt1.Çãó :de . 's~ 
Pâtíl(Çtud~reào · ·po~ :furia 1iárdà ~de: e:_ap_~tfga:;;-: cAA~~d'os ·-p_m: 
políticos com assento nesta Casa;·; r.·: .. , :· ~ ·.-.; ,_, _ : ::\•-';~ : '' ···~·.• , 

.. ,, , •· ·,.. · · · : o;;~·· ·~, : · .~.:.· · . · .' ::~~ - - ~. --.·.·:o : ~:-: : ~·:··:·:- . :. · · ~ 

·. · .:0 SR~. -.Cm.so , lfM:JJ.AD.O: - _Capangas, não.-. V:. .~ • . estava 
. ·conspiritndo ·e · en~; á$. t.res; ·bom--da. madrugada: :na. eid~

de ·de minha ·resiceneia. Não eram !!apangas; mas s~: o ·~· 
. ' legado- de Ppl-i,ei:a :do !Municipio ~-e. amigos .... :. : .: . ..- -:' .: 

O SR. A.RTRUR''-ilEMARDES· ·~o: ·-:.-·Erami·so - 'ciVb· 
a·?y~~~/:~~~~-~~ ~' :. ~.-<: .~_: _~:~_: .. _·_: ;_:.~~~~ - :~·~~~ - i··.~;;:!~:- -'_~::=. - :2. ;--:= ... ·:; ~. ~ :_~ .- ·. ' j .: ~-.. _··~ · · : ::- · 

, .-O ·SR •. -~o .. ~~o,~;~pel)Q ·~.sa. ·p;onra .qp ,y~ ~: 
E~t!! , ,qqatro :·:as. ;;Pesaóas, .sen4G ,.l!Ip.a , :_deU~, ;o .. Pelepgo,~~~ .. 
~pll~l&O; : . ~ . , ,.t .... ;·~·:.. ' ··:· . ::: : " .:-.: - ·"; '~ . ~ :- .. ::, , .. -:í· ,·; 

.O SR. ARTRUR BERNARDES' FiLHO .. ,;...;_·, y_, ·,Ex~ , n'lo· 
tem ··cr direitO : ·c:te'J liPPêllar :: pilti ·miri!a: :honra, qiland'ó:.' e~. 
faltando com a verdade. ·'·'.:' ·.: : '" 1:-r :·::-:·" · ~-:' .-·!- :2,-·;or:: : ·::n 

:~~G~~:~_:',~b~.··~~ ·~\~·~ :~~~: .:.~: :'~~~ : ;:~tA. ,/.:~~~ 
· ... _,: ót ·~:: ·~~~~&e.~:.qt.e~i ;rie 'o · ' ~~~ ,~~:.es--' '-.n{ú .- ·;.r ·: ::.· 

. nãó --- T .... ·- · - ~ --te - ..... ~·.c . "ar ··~-- '" P. ~~~-. · :.~~,ó~~~:r~~q: ;~~;~~:r.:~~~~-/~~ .. ~c~i:~~ 
de quatro ou cmco amigpj;-., .Nj,q· se,i :p& .e.rª~-1~Pil!l8~. AC')r,qu.~ 
a~~, é~lllleei~ 11;Jim -~Ue$-:; e~~ :um-ady~®.~·:· J;l~, pegsoas 
que r.:es.tav.am 'p~tmQisc:>~D)a-: d~U~- era: UD),reapi~o •• ::~ , ·: ,, ~ · · · 
~-=~''"6~a:;·~~* :êi1RNAm>Es=: · iJ:tof :,:: .'!.'-~ãcFft:f · rüit~:; 
~~~·o! na:~ejft1i®::~ JJ.Jo '~ílc,o;' Iior9-· "&Viãi!iiciaiinmltê· ·um ~ 
sárseiif9 ' 'de" iJoUeíá'' o' impédiu ;· ··'(Pât~~f ·:\ · . · ~ ·";-"<~-~ .. ·:; . 
. . . . - .- . - . . . . . . ·.· . . -'. .. ' ' · r ... 

. -"l ~;;:P,~~"-~ ~~=~:Não ~;:v~!ii!4~·, ,N: . -~-neslá 
faltando «::rU.~J~-~e CQ~ ;a ,y~rdade·.: :Pr.otes~~~ ; !('.o~~ ~e: mec 
conhecem .!!abem .. que. nao·.é v~ade;·!I'enho. -l~·;vida~·publi- · 
~fY'tit '<iépü\aii(.-=- ·r ::Séw ~ánnõs"' "'·''do ,, .. • s. '· 'estad' ' 1 , · 

.~~~tl\1;~C!';~~isff.;~f~/~~~~{~~ 
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~~f:{:~:;~s--~;~?-~~:-.-· ~:-~:·:;~· ··~:.:-: ~-~;.~-.-.. ~-~-.:._. __ v .. -~.·-'.:~r.-. :·-· •. _: .. · .. -:~-:--
· -.i l·. ~:· __ •. · ·$-. -~--4_8ff--~_ . 

• ~ :-_o~;: .CJi:Ls~ . ?lACRADo ....;:~·.-:. -~ ~fui; rlep,ut~(Úã: qQnstitui1i
te : e. é· ;!t cPrimei~ . vez.· que se: 'qle faZ? wna ac_~saoão : d(l$ -· 
natureza : Repillo-a, porque é V. Er. quem, apa:tx~l!Qll,~ 
m~~~ •. í~tl~ com .. a .. verdade. . . . . .. . . _ ·•-" ,., 
.. .... .:. • • . .. ·' ' '' ' •. ' · , . .. - --- ' •.• · - · . . .. , . . !... . . ' 

..... 0 !=!R •. AB.THUt\ BERNA!Wl!l~.FIL}IQ.,.,... Se .ha paixão na 
rriinhâ aiicu~ão, deve havér;' em muito maior escala;' na' sua 
defesa ... ·. · ··· ·- · ' ··· . ·· · · · 

() 'Sa. CELso MAcs~'>!>o. _:_--Estou ·rebatendo considera~:ões 
de.~v •. :Ex. :em. tort!ó.~dtf aeonteciínentos ,politicos .. ,,.. '·: 
.. _ ·.: o·csi. ·.ÁRTíiUÀ. BERNÀRDES·'-FILB.O .:._ Naturâlmént_e' 
ó faz p~e· Ii~.o 1~·~ ..i~oD.v~m lraz_ei'-ó~ :·_ii · de~té.> : : · · :. := 

~ :·. ,ÓSK~· C~so')iA.CBADO :.,...::_-Jáinais i;;o~~ para aqui:qual:: 
. quer· parcella. de a.ceusaçãt> . contra o Governo do Sr.. Artl:;Ull': 
Ber:nar.d~s; e o -poderia fazer • 

O 'SR. ARTRUR EERNARDES FILHO -V. Ex; foi· o 
uni co que. se congratulou com o Governo . de Minas pela· prj.:.: 
são do Sr. Arthur Bernardes. (Palmas.1lo recinto e mú ga
le1-úu:) V. -~. levou a vida inteira apoiando o ex'-Presi.o. 
dente da llepub!ica. 
· o SR. ·cEt.so MACSADO - ·o · Sr. ·Arthur Bernardes já 
p~rtencia a U:ín P.B~ido · e eu a outro. ' .. 

O Sa: AR.mtm BERNARDES ~V . . Ex. apoióumeu· gov~r.: 
no, como apÕia e apoiará· todos os governos. (Palmas . ) . .. · 

·_·:o ,_Sa. Cm..ao MAcHADo - V. Ex . . ~st.A na opposicão, 
l;lorque o .gov,ern·o n:l.o .o quer. 

O SR • .ART:sut\ BERN.umEs:,....;.. E' o contrario disso . 
· ·(T,.ocam-ze vehemmte!· aflli7'te1:) 

.. -... o.~ l'aÉsmiiNTE .- .Attencão . .Peo;o aoi.srs. pe.Putadoi 
iiix.e:·i;lio ~ .inú:rrompam:. si.tccess_i~amente o·· orador .- · Está: com 
a · ·pálàvra ·o ·sr. ·. Artb'Ur Bernardes Filho: · '. · · · · · · · . 

· · ·. õ ·sP..~ ' '.ART~~l.iR BERJ'!AIWES-·ntiio .. ;-:- vou · rêil~llil.' a 
injuria do Sr~ · Deputado Celso Macbado. ·. aó affirmar que· o 
sr. Artbur Bernardes ·está 'na . OPPOSiéão . po'rque [) governo 
não o quer. 

Ha aqui . uma .pessoa;, • . , 
'. o· -~~ ·_ ADAL8m~9 c'oii.àh . .:....;._ :Peêo ti~enca · pára .:o. i!lier

romp~r~ ~ão :ã pór~ o govéfll:óJião '!luJ.%eSse a eollaboraçãy 
do --:;;.r : '..fÜihUr -~t:nat:des-, .. 'ma$ . po.r4u,'é . nao." j) p:Oj)ia .eonv.í~!l i ' 
para· ·oeeupar 'poslcllo ·~- ~~olit.icâ' 1edertl, dtnildo ·ao senti~ 
mento~ de .repulsa/que ··a Náçãótiiiii~dinhâ :P<lr s. ; Ex~~ . em 
.conseqb.eucia de : sea:s ·-antos ' dlr · víolenciá. -Nós; os 'revolueio=
narios, Iios oppUnhamos a· que · lJ Governo Federal chamasse 
ó -Sr •. 4rf,hur Bernar,des .para .. oecupar .. qp.alquer. posto.; na po-._ 
.li ti~.·. ou_~na.: 'adliiJ~i~~~; ::~~)i~pP,ri~ .t.i~e'' ôppor~tinid~~~~ . 
muJtM. .. :Vezes,·. de. JmPedir~JS$0.,,. :, .. ' ·. .. ,, ·. . · •.. · .. ·. ,;. 
- - ·: - ,- _ __ : • . - ... ·~· ·.;. · 1 -- · .... _. .• .•.• ' - ~ • .. _. ,,~: .. .- ·-.~·. · 1 . " ··-: ,· ... ' ; 

·· .. O SR.ARTHUR :BERNARDES,FJLHO -'M11s·aeeeitott: -'
sua collaboração. no. moviment~:revolucionatió 119· 1930; .·:<:·( . 

·· O' Sa:::LBi.tGilwa.'Fri:;a~:~\~~ :õóJ)osiÇãif :ào. s~/Afthur 
Bern·ardei!:~ao·: sr: · Getoli(r ·V&l"P's ' naseen ·. :do.-'"· e_qüivacó·: ':de 
agostO;<quando da' deposição:<iO:;cx-Presidenti);:.o Si'~ -Qlegat'fir 
.Maciel; ::~ ... :: .~ .. ;: :i.:!: ~~ ... . :·~:: :·--. ·=) · :qL~·l .;._ -~:: •. ~-.: 4; .\:<-. :·::,; >.:·---i~·-:- : :~· ·--~ - ·. = ·:~/ -·~· ·: 

c. D. -'- VOLU!B IV ""':"' 1935. 31 
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~~i~_::~_~!'?!-;7.?·::-;;~".l~.~-:~~~~-1-~r::·_· --~?:~~~ _-. -- .. ~-~ .-~:~-~--:2-~ . <r ~.:. *"-~~ 
•. ::.;,.. -.~" - • ~- -t~- .• ' , .• ..;. · · .; 

...... .:. - -~: -~··· :ç-- ~~ "":: 
• • .e:..· • 

-. · ·- .. --:::.,1· -, --~4.-.... -'- ·, ' ~ .. ._ --: - ' ;' .·-_:_.·_·:·: ~ ~--- ' . 
:-;,, , O ·SR~·'·Ml'l'HUB~kNARDES.··FlLRO'-'-·-Nfnguem .. mo-. 

· -.:niozi:dcrêiúé:o!fiamlgos ~e'V.: Ex/podem- e:~»ucar,~ae~equ!·· 
~--~·~·-· : -'" : , _::_- .:; . :~ ~ ··.:;'~\ ~-··.---!:-- • -~- ---\ <--~-~t··~: .. l :~ ... ~.-·.;~·b::~.if;_~;---:;,~_·:: ~ ·::--:~ . 

. f! :~: LXN~~~· ~~· ~·~~~~··,~~lf~:~~~~ ~~: ~.lles.: 
. O .SR • .ARTHUR BERN.A:B!>Q F.1!.1!0 ·~·Ec:IWVóco ,que~ 

sê for cOtitado, 'fará eom que' mtiita·'gente'se· êále~ . .. :: ~-,: -~:: 
. :. . . ' ~ - ' - . 

. . 0-.SR.l..ErtGR\JBBB-.. FIL~o . ~.~lio,eu~ .. :' ... , , ... > . ... ...- ,: . -o ·sa~ .·AilmÜa·-·BERNÁRDES: mao·:: .... :;;,Àia~:>au ·.na., 
PI1SS<Hiei.x&,t>rsem ,t,espos~:'O .. l\P~rte .dP ~~~do Celso ,lf.e, .. 
ehadó.. Quanoo . .o ~Gene~~.- "GóeS. .. !fo]ltei:m' ,~,ID~àiida;\'a . .' Q 
Exercito de t.ésté'"e'se adüíittiâ·-o·pos3ib1Udade ·do' Sr~--Ar-· 
thur: Bet'Imrdes forMe.r ah· •lado --de SãO' :Pà'ulO, ·nâ l"Wotl:u;íío, 
àquellé Geheral,··Upre3ents:ntÁ'! 'do· ·Gd'lernll P·roviSurio;' diri•. 
giu-lhe dois ou tres telegramma5,'·fuendbJ.lhe· calor980' ,-aP"-' 
pello, ~m--.n'?tne .de~: qtrve..'"M,. p~ ·que _ o~ ~ü,s~ntas!!a t>; n?.o 
a_ . abapdonasse~,-, (Po.l~ :.-~, ~eçi.nto, e :.nas.· g~~ ~): . . . .:, 
. Sr. Presidentei meu,primeiro .pensamento! se .voltou pa~ 

os. companheiros ds.;luta;~na · pr.eoccupação do . qne lbe -~>..3taria 
reservado. · . . · · .. . . . : .. . ·:. · 
. . .Conduzido .para-·:BeHo Hori:o~e. e-e.rn.se~da, para, essa 
Capitâl, tarill:iem-estive 'em promístuidàde com .. réo:i de (il,"im,~ 
commum, e não me cn:uii.xv da affrontâ. nem dirijo 'insultos 
ã.Die,tSdura. ~~ ijiie, 'q:Qaudo -entl"O':em movimento des!a na
tureza; 'Já ·o faço- 'disposto .à süpporta:r:.;Uii3s as :eonseqaenciâs • 
. c ·.· '{l Slr.- .AMA!W.; PEttOTÕ . ....;:;-·Essà, .. aiias, ~,minha ~Pinitio. 
Nunca protestéi, nem reclamei, c6ntra::meu eiUlO; i:lunes. pelii 
aznnist~~cB:Sempre C~JDei: COntra,·.-taldl~djdO,<··,._. . ,_;_ i' 

. O SR.· ARTHUR B~PES·,, .. FILHO. .. -:"!'-Oo~~o o 
aparte de. V. Ex.. . ., , ·. . · .. ·· ·-- .. "· 

.. ·: _; ~- .l!t .:.P9ssiv~í é )~,'Ii~i~r iiú;e~ ·,ém -h~ráà; ~$., ~(co$-. 
são,· os govél'llos âes~lilie~;~uxl' .a s1tu~. ;de· ea$l ,PMSIO~lro~ 

.Q,,~ .. ~~:.~o--":7·~~09;J•~e~a· páz:~ .. ~; ~~~r.ie: 
.y. ~- . sab~ .a cons1d~I,"eCao que. me. me~• ••. ,. . · ....... : __ , 
.·.:, . : ó ·sa~~ 'Aiii'ilüR'··B:ERN-ARmis: Fri.B:ó ·.·~·E ~~· :é ;rê~~ 

.· proca. · · ·· ·;;:; . · 

·O SR. SALGADo FILHo- ... e da.attant;ão:cmn.que o'estou 
o~Vi~dO:. T()da~ia;Jl~o P,!)sso, . ~e~r.~~~. ~~~:U:"~fl 390i~
llo.~ ; ~ .. at~atry~:,~.El" •. Y;-.EX~ .. Jf( que ~st~:v~: e;ll'l:~Pl'om.~se~I~ 

· d~'d.~ ·~RP.r;,r~~~ ·~a~~,;~~m.~s:~~.?~~/~iY~. :~~ _es~'\t$· a.p~n~~ 
detido .~~ Casa·. ae ~té~ãQ;· em .coq:~p~tJmentO . esp~~aL. ~ .. 

: ...... ~~ -: · .. o~sll~::·A&fiiu~::·fiEnNARD.E5'·m1úi,.~~i·:~nh~~ .um.~ 
é·. · . . (l.A...ttaido_.Capitão.·D~citfiô , Cardosópque :-l~rei áw ;rtin: .. d~ ::meu 

.· ~~~~~j-i~fk~~~;;;;~~'. ,_;·: •·-:.~,:~;.s·~f~~i/i:_.·<~,··;~~.;.~·~'c::;~: 
pWci((io( 'potso ~; 'á.sse'verfÍf;': éiitrefati&' '·'~ y~ :$x .;·· e':ie-4>6 
poz- alguns dias na Casa de DétêD.Cão~' -~m· 'éofujlat-tim'ertlt.O ·é~~ 
petihl,- ·emqumtt()...:t ;GdY.ãmê:J)l'í!fpàrsVã>unF~esldia .no .Meyer 

·. p'ara_ ;~nolher os·:deténtós-.tpoiittr.os;:..~',--;; ~ ;, . '.•J5<'':: ,,;-; :•:-! ;)' .-,,, ;:o;,:,; 

· ·.:.:.''0' sa · ~-~t.:a:'.FILBO· · :."....:...d .. ''·''' '· ,_. •· -.... · "· .. , . .. ..... ~- . . .,~,.,A&~"' etn. ~ 
, · &Pi'rte..,.-.E?; ;prec!S&mente, -est.a::a;:1les~sbfque: '1D.e.r:dâ:..:a: .<lapi-"f 

.J .. ,<U0.1~êidió Ca.r.dóso;;na.;.eitftru~~uê.itãe-:;dirigiu.;e:1:\':quat;~e 
·;J' :~efenrei,: ~-poridendo, ao mt-5mo tempc, ao nobre pepn!ad~: 
·- .. ·-,_ .. 
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· .: • I' 

.-... - . .. 
·. · ;· ;: · ·:õ~~·:S.u.o.m(rll'tL!lo ·.~~Temos~'asaimt·:a :•e1'dÀde dl m•· 
··nha -affi_rm.~va ~oD.fJI'mada ·pe~oiãepolmemo :do·Qàpitio Dul-
·oiaio taiidoéf)' •. : ·: :·· ·: ·:.: •· ·· ·'.: · .. .• .. · :/· .. · ·: · : . · 
.,u_ '0 ' SR> ARTHtt.R·. iBERNARDES: FlLHQt . .;..,.,;.·.Em parl..e, é 
~\térdade-feni'parté,>illlj)_·o é; Pô~· importa num erro de bOa 
·t~ dojiÔ~re :epl1êGa'~ .,-: , · ;': :,.,, ·. ·, .. ' ., ·:· ·.·· · · . . · . 

-~~erd;:~;~~~~W~~~·-· ·:~~r;.o~~~~;,~:;~sdro:s~~~~· 1~; 
.. trate .. de aerendel.:..as. em ·causa·· propr!a,· não se tenha leut
'brado·. de iiri~air. : QUe ··Josseiri: ineltido! em· eubico!OS, ~m 
' luz, adversariós dignos. tambem. de· 'melbar ·sorte~ . . . 
: :· . 0 $1\-: .. 0~~~0 X/.Vm!t ~ Aliás, quant~ a esia pnrt.e, 
.já está .tesP<tildida. pelo· apart~ do illustre .Deputado, Sr. Sal· 

·. sáao .. ~ilho. · . · ::·_. · · · .. · · · 
.. ~ .·.:·. O'SR, · ARTHUR ·_EERNARDES ·FILHO. - O Sr. Salgado 
'_Filho rereriu-sa apénas â min!:la .pessõa. . . · . 
. . ·:'·;.': Q"~a~· .. ~lo :xAVitia. -. V.·]!:~;. JÚstall1ente, está fa .. 
- lBDd<t qusnt~ · ~ sua pessOa e .til o quanto . ás '. demais. 
~ . ·. < o: SR~ A:nTIÍÚR- BERNARDES FiLao ~ .Eaton: me re
'portandó a:o a$~mpto em debate; 
~.:· · ~.' .Q,"Sft. : D~~Ô: xAvtEa._:_ ·t. Ex .. declarou QUe ia tratar 
· do caso .dP supposto. attenta.do .. de .que tora vlctima. · 
- ·. ·. · 0-.SR. ARTliUR BERNAlU>ES FILHO -. E5tou fazendo 

:CQIJsiderar;õe$:.~m .. torno do assumpto e, ao presmq tempo, 
... ro0$t.raild.o: (IUe erros do passado ·n.ão Jusii!icam erros do pre-
-sente; . ,.· . , . .. . . . . ·.· ·. · . ' .. · . · . ·. . . . 
. ···. : ._ Elnquant.o isso,~ a Dictad~ ággredia ~ atirava. em pleno 
· coraQão ·da: c;lpital. da ' R~ublioa .. . contra hoinens ·.e· senhoras. 
~e ,QOm,munpn~o os- ~e$JJios aneeiós. eotistituoioriàlistas de 

· , S. Paulo. e, 1\Uelldendó-á .m.stante ' appeilci de ·musfr.es tilbos 
. daquelle Estad·o, comP.areceràm á Avenida Rio :arancó, para a 

.eel~re •_pJU:ada do sllencio". . · . . . · · · · · 
-:. ·' ·. ''~ãi). ·: pon~esiO; ~vià~ ~ · ·Oávalh~i~ri.lo. dispense~o a a1- · 
~ns pMSlODelr(!s por algum&s autoridades.· ' . . ' · 

-,. ·. ·· ·Essa impressão amenizou· os receios do que· pudesse acon-
~er' ~s: pl'in~ij;)aes: 'figuras -do :mOVimento; · especialmente ao 

··Sr. · ;Arlhur·Bel'Dârdss;·aurontosã;·e covardemente visado pela 
::i)ietadu~ ·na ·i!fus-~eampanb& ·de: dHfamaoão · ~la' ·imprensa e 
.. :pelc7l":idio:. · · :· · ·::·: :, ... . ·.:·_ .· .·. : · . · .·. :<-: ·· .. , . · ·· .• ·-. ... 
& ~. · , <· ::Não obs~le, ··éü cimtinuavá> temel'óSo'~ ' p~·· sab~l;.o capaz 
c··~e ' ·.assumir,:h1teira : l'esponsabUi91\4e · dôs·: acontecimentos em 
~~~~-~~~-~ \ ·,~ ·:·- . ·-.~ _.: ;,. ·: • ~. ~ : ~. ~ ~ ~ .. '_':-•• ~~~ ~- .! • :~~~ ~ : : ~.~ •. ~-~. ~-:/ ~ ~:.~ · ....... ~·-; -... ; . : ;·~:· : • . . ·. 

: ~,·.~ ::_.p\ie:.~u . nã<qQ.e,.~itgua:Va;.~ ~ ·~:res~ê~~ prq?à:in-n'o as 
i · Sé~~~ :;t?ilt~~ .. d~ c·§~·:~ ~@S~n~, ):fo S~U.· Ç~poimento 

. ~:~~,~:--~~~~~E~~~~~:~~~~;; .. 1~(·-~s·~P.· .i~; .. _~in~· um 
-:: :·· .:- .. ; ."gr~nP.fl·~ . J:ru)~~t0: ~~~~\~~01\~to,.: ~4t: na o.:. ,~ev~ eo
··.·: :::i , , ~eoo;:ge.:_~~-~ag~~.~~~a.-,~~c.wr.•~Q._ ,e ~~ hvesse 
_; · :· .. . , , ',. :ndo,,cem ·:tempo:d!,!.SeoQ(ref'ó .• ~ , , : .. , ·. ,., ,. , . . ·.·'·:., : ; ... 

- - -~: :.· .. :.:.; .~~~~~~-~ttJi#.(::t~~~w~~~~~d~d::ri: . 
. · ,-.. , ... :- . J9.~-~dl!~· . (!~ IJ~.C?.:~l~~l~o. J de: ~~~lJ~ .. . c_o_ntraria ao 
;:.~: ;.; ;~: · ,,~~9~~b.~mp1 ·1;D.e~o -~m~~ri9,~ ' ~' · pre~tsJ;lmente ~m 
·' :· ·:.: ,._ :;.s~~u.,o, . e~.J~~t:~ :~e.::e~Jê.: ~e·'~'!'!~n~tW.~o~.:.1.Jl~ophdo· 

. , · ;· .~ ·:_· :.·! ·~ · pt~oni ·á ·rr~n~ê~ eon~-as t~tattVas &.l)solutistas'de· Pedro 
,· _ . . 

. "': . 
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~ l, 'émumrlos~is expressivos.~~vimentos q~e se.é.onlie· . 
· -·~e; ,~ eecuM:uído·.;o:.-poy.q ~.o.t1~ad9, no a~p ... yt~ J~o 

implantar-se o regime co~btuc10na! n~ . Pai!'~~ I!~ • 
. . Agora; .era. a repe.tiç~a . na.iHj,stqi'~a _q~e ~ ~i .se ve. 

r.ificava~ . A:·injw;tificav.el: tarda~ça .'l~ : entr~g:~ ,a ~a
cão ao Gove!.'Do de s.i mesma ahenp~ __ em Mrifas, .. como 

.. no _Paiz. as: ~sYlAPa.tb,Ias que · fortalec~am: . p; Gove~.:no do 
·,Sr. G~tu.Jio ;Var~~ .Sua._:auto~ídade , p~sou· a;,ser.cpll

sidel'ada illegitima.. e · a . nao merece-r, .portanto;. "Obedten
cia . , Technicamente falandq, o po'lo 'p~Js5Qu a_·-ver e~ 

. sua Exeia, • . qm·:usu:-pa~or .do ~od~z:. ·e iSSb __ p~r ·ctois 
motivos; · · · · · · - ' --· · · · .. · · .. · 

· .. · . · .i o' "iior®e, ri~ deinoé·á.cias, os Governas· haurem 
· sua àutóriâade das ümstituições pol'itic~ e; 'n2. f~lta 

destas, da vont(Uie popular, por ser o .povo;·soberano. 
:ora·, eouclue-se, dest.."Uidl?. .nessa. parte ·a Constituição 
de 24 de fevereiro pela . B.evolucão de. outubr9, ficou 

. sendoo poyo a fonte de toda autor~ol}~e-:·Este_,Eheio de 
· es_pera.riça.s; ·al~óu" o Sr. Getulio Vargas· ao· uo-verno: 
mas veri!icando .. que; em dois· annos; e!le não· dotres
t>oDdeu aos seus anseios,, reti!'ou-lhe :a confie!!Ça. como 
era notorio em toda a , parte, e de todos os modos o 
combatia inclusive de- annas na mão. Allegava-se ha-

' ver asEim · ums ·cassacão .de maridato; pois quem tem o 
direito de eonferir' o mandato tenl o de revoga1.;o. 
- ' 2.0 A opiDÚio publica êõnsideravà (rue o· Sr. Ge

tulio Vargas, protelando o advento · da Constituição, 
· transformava ·em· definitivo um Gavern:o que' lhe i oi 

dado a titulo pro'I>U07"io. Entendia-se. que ali o man
. dato . provisorio não deve, no ·caso .· em · apreço, u!tra
pa~sar ci iém~ e1trictame7ite necessario ·á convoeação 

· d.o ptivo para adoptár nova Constituição, e·,ainda,· qi.le 
·-í> ésPaoo de tempo deeortido: fóra pa!'a isso ma:i~ que 

, · suf!iciente • ' · · · · · · · · 

. . Seu e.spirito conside'm.u 0 _a:rgumlimto bem funda-

. do e o acceitou ·com o procedente , . · 
. . Elle e ~. ~eu .: prof~do. amor ~o ~Brasil. o. i~:;peltÍ-

.: . ram; s9c .pot' si, . a ·o.rgani~ar . em :Minas o· levante; qu_e. 
. ~mo , disse, não chegou a ter co~ec.o de :e::s:ecticão," m~ 
... esta~ ·· ãest.inado. a . pleno .successo. se não"-foSSe em 
~mpo descoberto:· Concor-rerám para· a sua' resoluÇão. 

:·" .além. qos - mo~vos- constantes. do seu. ma:Qifest.ó~d.e: 8 de 
·agosto: do . corrente a !li) o, ~;>s . de ter . a. dictadura .trahido 
os. ~deaes da Revolucão de outubro; e á verific_aeão :de 

. ma10!' quéda .nos nossos cost!.lme~. pois antigamente 
. . n~o e& _cosifava'de at.~nt.ài:ios pessoee!fpór- motivos pc· 
·. · '·ut.iCós, 'e .agorn foram: etiv1a.dos, .. do; Rioi emis5ar"los · ~ 

Viçosa, séde de sua resideneiá; para :assassina l-o:~ Pre .. 
. . selltidos fol."am e!les desde o momento do desembarque; 
-··_ 't~bservàdós~ e acompanhados, :foram· ·f-orcados.' a retro
. .' · ' ceàer no dia iinmeàiato ~ -.Ao _.têrém· as:· atítoriôades eo
. :: litiecímento- do levante. éile -se:~-reurou 'da·:eidwe onde 
.: residia para logar ignoradó- ncdnterlôr,-'eom· o: ohjooti-

~ ' . 'V~ de _con.Servar suá ·:liberoaf!e :de ' iilovimontos ê, aio
·- .· .'.' da; oonlinnar··o- ~bRfbo· de armação, ·w adiantado. · 
-·:. . ;~ ·,' ~?riV.a4Q~: ~á .. : ciç<· .. :rn_ei~( norni!lês :de. -~~nrim~nic~eão 

· S(!l"Vl~ .. sa. ~~ . J!leDS:~~~r~s ... espect~s •.. e expeijJu amda 
.. : '.'; :~l~J?..~ · ~IP , Ytl.~Ia.s , ~:r~cc.~~- eiD .. It11s~õe~ ~f:UPQ~tante~~ · 

. ~--, 
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Mas, com o~ seu d'eS&pparooimento, _as- autoridades 
redobraram de- vjgilaucia pot" ;toda a- parte, verifican
do elle então a. inutilidade dos meios . .empregados e a 
de qualquer outro nóvo esforco d'ali por diante.· _ _ 

E:cusava-se ds àeteíhar e citar nomes; mas avo-: 
oava pare si toda a responsebiliciade das oçcorren~ia~ 
e preparativos de levante, passando, assim, a não ha-: 
ver em Minas senão um só responsavel, que era elle_ 
declarante. . _ _ _ . . _ 
· Perguntado qual o objectivo do movimento, re
spondeu que er& rapida reconstitueioriàlização do Pa:z. 

·pergrinta.do ainda- se o mo\'~mento era conjugado 
com o da S~ Paulo, respondeu qu-e era de adhesão ao 
de S. Paulo. · · · · · · 

· Dias depois vinha a ord~m de sua trans!erencia.-- para o 
Forte do Vigia, onde :ficou entregue á guarda de distiuctos. 
oW.ciaes do F..xereito, todos seus advcrsarios, .mas nem um 
menós digno que o outro. . · . . - · _ ·. · . · · · · . 

Foi riessa occa,,.ião qtje logrei · avistar-me com Sua 
Ex., já então com· ordem de deportacíio. '· · 

Datam dahi, Sr. Presidente. as ameaoas á sua vida, 
diariamente confirmadas por versõe!! üe. varias -procedenciae. 

Pela . confiança que já me inspirs...-am algv.mas pessoas 
investidas ' de autoridade na sustentação· da Dictadura e pelo 

_desconto que me habituei a dar ás t:;llticias dessa natureza, 
:ftii ·dos. : ült:Unos; ·senão o ultirriv, a. a..·.1 edítar na sua proce
deooià. · · . -

. Falt~do, dois ou tres dias ~pena~ para o. eiX'lbargue da
quelle ·ex..:.Chefe do_Estado, proourei ·a noticia. na pessôa do 
seu 4° Delegado Au::riliar, ·o Capitão DniCfdío Caràcso~ e scicn-
tiíiquei-o do que se preineditav2. . · · 

S. :S . . ·longe de mostra-se _surpreso; re~orcou a in!or~ 
mação, descendo a po:-menores :_e -llli!:ucias. ;_ A<Jsegw.ou-me, 
no emtanto, sob sua palavra, e eu tinha motivos para neUa . 
acreditar,_ Q~e nenbum attentado ou disturbio se. fari~ no 
·ca,~s. ao menos: emquan.to s_. S.- estivesse- á !!'ente daquel-
Ia- ·'dele~ía~' · - ' - · - • · · : - . - · · · -
· .-- · · 'Acorise1liôu:..me, ·apenas que não consentisse no· compe?e-; 
eirnf.into· :cie- amigos_ armados, á despedida do Sr. · Art'llur Bet".;. 
nardes.' · .- · · ·· . · · . · - · · 

· Pelo. wais a· policia se -re5poruiabitizaria. . 
·Chegado o dia ·ào . embarque, coreo persistissem, reite

radas · e alarmantes,.. ns noticias sobre o attentaào, .voltei ao 
assumpto com aqueUe:iUustre militar, .que já se .encontrava 
no Forte :do Vigia, :para conduzir. a.o Caes_ o En;-Presidente da 
Re~ublica e sna f2mms. . _. .. - . - . 
_ . ' ·Não se. comp,rehende,, ~r. Px:esi.d-s.n~e. qu~,. em<n!anto os 
em~nentes Srs:. Bdrge; ·de· Meàeirog e Pedro 'de Toledo. 
erani .· etmdl1Zid6s.-diréctámente . das . suas ·prisõéS: para -bordl'> 
em ·.lancha.; -que·-aL-.oaca~m· nos na v! os~ ·a que se ·destina\.·am, 
detennizmsse. a Dictadura 'flUe o , Sr.·· Arthur BernardE:JS. o 
fos~e atravez do ·Caes,- once -os·.siearios já o esperavam~ . · 

C SR. SALGADO FILHo - Por mr..a razão simpiés: ·os 
Srs. Bflrges de MMeiros e:Pedro·ds _.Tole.:lo estavam na, ilha do 

·Rijo. Não poderiam vir senão de lancha, que atracaria-no 
pavio •.. :. . . . , _ , . _- _ ! -·. _ • . . . : • . · 

O SR.- AcUROio ToRRES- Na-ilha do rujo estivera .taw..bem 
o Sr. Arthur Bernardes. 
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. o S!\; B.AuJAi,()" · Flt....BO·. - Mss não· estava mais lá, âe 
~odf' ·que não · ere po8Sivel ir c2a -18IlGhs• 
. ::l ·sa. ARTH'ÓR SÉI:\NARDES FILHO ~- Pergunto ao 
nobre Deputado, Sr. Salgado Filho: se · occupasse, 'a 13sse 
tempo, · a ~e. Daie~..cia Au:lHar e recallcsse' ordem terminan
le para. embarear o Sr. Al'tbur Bernardes pelo ·C_ae_s· do Por
to, e se uma ou duas 'Ve.:.las a sua famme. lh~ fizesse appello 
no· sentido de que n!'lo o fizesse· por aquelle logar1 mas pela 
Policia .. Marjttms, S. Ex:., com e sua responsabihdade, per
mittirià. no embarQue pelo Caes, . ou· ~ratarla de impedil-o? 
.· . . . O · SR_. . S~ADO · FlLso ~ Antes· de . dar. ~~spÓstâ., per
gunto, por minha vez a V. E::.: o Sr. Arthur· Bermu~des foi 
pelo mesmo ~rajecto traÇado anteriorn1ente; oti. ditectamen-
te, sotfrendo alguma causa no caminho? · · · 

·o SR. ARTJlUR BERNARDES FtLHO -'Vou t!Xplicar 
a V. ·Ex. corno se deu o fneto. · 

· O Sa. A."lTtlUI{:B$N'i.ru>Ês · .;..._ O natural era. que · ós ·se• 
nhores Borges de Medeiros . e . Pedro de Toledo fossetn· tomar 
o vapor· no. Caes, . onde e~e· Unha _de àttaear ~.. ,. . . . 

. . . . · ' ... . . ,;. ...... , , . . 
O SR; SALGAOO - FI~o -V. Ex.: so!freu. entretanto, al-

guma causa· durante o trajecto para .J..Icróo? .-. .. , ··· · 
. . o' Sá. An.TIWa BERNÍJu>ES. ~ . .Á.po~~rarir-se 3rni:is para 

l:Jordo ~ hou.,·e-'dispàros·.- . . · · . · .. :· : · · · · ' · _ · 

0 ' SR.· A~~THUR BERNARDES FlLHO - · Permitta.-me o 
illusfre Deputado Sr. Salgado Filho que explique o. facto • 
·.: o.:&.:. 'A. ... ~atnt Bm\NAim~ . ~ o· que· :era. T"iais. lia~urai 
era que vieSsem ·embartaf 'no' .caes .. E~Lretanto, . não· :Vieram; 
0 caes SÓ foi reservado . pàra mim. · . . . . . ,' . ~ . . . . -

~ • ' • o ' ' I 

~. :O SR. ARTBUR BERNARDES FI!.HO ....;.·:Pecr rao 'iÍius
tré · Deputado'· Sr~ ' = Salgado· Filho :aguardar a:. minha exp!i_. 
é~ã·o :: · : ' -· .... · : :·.,: .-:= ~ : .' :~ .. · ·~ · ·'··- ., . .. ,,, :, ... -.,, 
~: · . 'Nâ9 escond~nd~ .Ós. séus·'réceios, o·caí:litã9 P'ulcicüo :çàf.:: 
dos.o, com ordens · ~eminanfes nesse · ;:'entido, ·mas, .. b.~·nl. : p~ 

. sanqo ,3 .sua T(>spo!!SB.bilidade •. ali .. me.:-.mo, .no . ,pl'Qbdo . .'~orte; 
se~)::onsu~~r a..quem.Q.uer· A)Je' .fosse e. ;>qr .$ua'.álta ·~~reMã<l, 
no evidente próposilo-de impedir a: cOil.S~ãõ da chaci~a, cr..,_ 
denou Que o automo-vel rwnasse. para.-c. Caes qa .Policia .. Ma
:riti::la e rcãp .mais para o Cae$ do Porto.. :. ' - · · · .. ' 
. ' · ·O &t .. ··S~AD~ FILHO ,' ..._ se ~ pro~osfto .. :do governo 
fosse: o· da;: ch~oina:,· .. evidetitemente ·8. :Ex::· não· teria sido ·desa 
~ladó :tto' -s-eU: -eamtnh{)> O. Cat>itão ··Dclciàio' ·Cal'dós<r •Dão -se 
sujeitaria a isso. . :: :: · ~ :.: · ·· .. ~ · .. :_j •.• ;- ·· 

. . ._·;o.: :sk·. ,'.:óru.f~t~. 'iÁ~·!~i(-:. Nenhum~ ~utàt'ictade· 's~ . su
~~íto~ · párque -; esse .Jámais::rói .o: ·pé~me1,1.tó ~.d9 ·.gdvern.o. 

• • • - • • • • ••• # • O# · - .. • -· • • • • • • • • • : • • • •• 

· ,. ' ·o :SJ\·.·' -PINHJUitOC. CHÁGAB ....._ :O~; pe118am'ento ; sempre .foi . O 
de ;-nos:-humilhar; :sem-pre:' foi o de nos .abater~ sempre· .·f !li o 
de nos ;diminuir . O;';Densamento dei S'l'VeMlO .;foi·:unict · e ex.:. 
~.~~~~~~~e ~e~ _-_·::::· ·;·: ~ ~ __ _ . ... ·:- ~ : - · ~ - - - ··_. / .. ~. ;. :: _. 
'' : Q · sa-. ::D~· ·,XÀvikA :;,;;_·-Nunca ··"'1'oi ·.esse ::o pensá'-

Jnbnto· •. --,,._. . ·?· r,,• .· ·.: ~·· .. ,--:,·: .. ·' ,, .,· ~· ·: · ·· .~ _·;:_: :, 
. 0 8R. PINHEIRO CHAGAS - 0 gOverno SÓ transigi-rta se 

éU:' ~nz~~s:e d'éélOTáCOeS:' contrarlas--a' São ·'Paul~-.. :·· !sscr ::nft~ foi 
proposto. · '· ·:·~ · : ·. : .: ·.- - · ~' ':··:·; ·:: . .·;. 
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o .Sa •.. Dmurnuo XAvm.l\ - Aliás, ·vv .. EEx: •.. :.esta.vam 
humilhados pela propria· opinião -pubhca. ·.- .... 

o Sa. AMARAL PEtXoTó - Actuatmente não se· fazem 
propostas dessa .natureza. Cite. Y .Ex~ o .nome. de. :quem tez· 
ssmelhante ·1:iroposta. Foi o chefe de policia? Foi o capitão 
João .A!hert.o? · · 

·.·o Sa. Pú~Himw CHAGAS - Foram· todos. 

O Sa. ~,~EI:XOTo -:-:Todos, ~uem~ Cit;e os nomes. 
. .0 sR •. PIN~~o CHAGAS ~ Queiria~ qu~ e~ pedisse li-

cenca para entra.r 'no territ.Orie naciona! e fizesse àeclaracões 
f:-.voraveis á dic:tadura. · ·' · · · · · · · 
. o sR: ARTHUR BEP.NARDÊS FILHO ..:.;. Sr ... P~e~iden:
te, interrompo o que · vinha dizendo para 'solicitar ao · digno 
Deputado Sr. Salgado Filho, a : QUem reconheço autoridade 
para _opinar sobre o assump~o •. aguarde a .terminação do meu 
.discurso; Pará. depois, ·fazer as · obJMvijes .. qu~ julgar do se\1 
devez. · · · -- · · · · · · · . · .. ' 
. .. ·:·0 .. SR~ àt;.Nimo. -~E REZ~~ - Aliis: .. o : n~bre' o~ador 
-está -_ pracedendo. com a maior · eleganeia possive~, · : . · 

.. ·o ·SR. ARTHUR- BERNARDES FILHO - · Agrgdeeo· a 
·y, _ EX_~· . ;··:· ... , . . . . . .. . 

Foi ~clusiva~ente a esse expediente d~ : passar o se
nhor Arthur Bernardes. para uma lancha, que devemos a 
·fet}cfdade· ·de não· ·vei-o' àssassins.do. · 
· ·. · .·P~r~ _.niim, ~~~ ~de .. felici&léle.' . · . 
.. ·Dmmsos: DEPUTADOS ...:.. Felicidade para :o . Brasil• 
. O SR. AR'l'IlUR BERNARDES FILHO- "Se assim :tgiu 
essa· ·autoridade. • • · · ' - ·: ' .. · . ·. _ · · 
>.'- O. S.Í\~ Dwmió XAvmR ~ Agiu de . accordo com ·o .. ao:. 

ve~x;ló~ ' Es5a ·é·~®~· 1h~ verdade.~ .: · .'.· · · . . ·. · · ·. ·· · . 
.. : . ·O .ss: .. M'Í'.HUR ',BERNARDES ··FILHO :..... V. E:. ~e 
ver.- agors meamo, o Governo.- retirando q Capitão Dulcidio 
do cães e mandando para o Município de Rezende, no ~ 
ts.~o . do. Rio. onde . a Pl"esença de. S. S . . não era necessaria 
'p.ar,a :!iscaliiar · ~- obra-da Dictadura. · · ..... ·. ' .. . ' .. ·• ·_ . . . 

O S.ct. DRMETRto XAvi~ - Informo -- a· V. Ex~ que ag!u 
~~: ~~~do .. com . o:- ~o:v;er119~~; . .. ._ ::>. :: . , . . . . . 

O SR. ARTHUR BERNARDES FilmO.·-=--· Sr. ·. Presi
_d.en~e, , esto)l .. l>~ocu~ndo ,._guardar . serenidade. no m._eu dis-
_C~9., ·. -mas :.n~~ ~P-~!>. : ser contest~d9 J.nte.s~~·cwe . . qualq~~l' 
:culfflgá ·ouça. :.o obJecttYo do ·meu drsclh."'SO e o ponto. a· que 
me· · ''destitio. . · · · ·· ' - · · · · · · ' .. " · · · · · · .. .. . 
.. 0 .Sa. ~URAI.. PEIXOTO~ · O .. GovernQ era incapaz .de 

agir . de.ssa· :roa~eír.a ... :. .. .. :. : .... :.' ·.- . . ' . ' . . . . .. . . , ~ . .. 
·-.:·.: ó;·sa-. ::~T~~-Bw.W,z~-~·o ;aovetiúl ~~ : razi~:-~ 
desp:i\)tava, dei.Jtava-·gue.'.se ::fizesse. · .; > .. · . · 'l 

o Sn; . Pmn:iilií() . CRAGÁS ~ E . ~irida; hoje; ;, a éi;IOca . é . dá 
despistamenLo. • . ::' : :~· · .,, : ~ -·- ,, .. · . .- . _. . · · 

0 SR. DEM311UO XAVI:r:a - Ainda bem que Q .Sr. -Ar· 
. thur : Bernardes . eonf~salf- QUe o Governo. seria .incapaz de 

fazer. · .. :::'.•: ;: 

! 
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: ·' : 0 SR • .AMAllAt.. P!l:IXOTo -~ 0 Chéfe- de Policia. era ;o Ca
pitão João Alberto, competente, ,digno, homem :Que· sabe en~ 
.cars.r os inimigos fr~nte a frente. . . . . 

0 Sa; .ART'".dUR- BERNARPES - V. "EX. sabe· que . tão res· 
·ponsavel é o' que faz como o que consente; Tre·taw.-se de 
um homem que havia governado o Paiz, com· devotamento; 
que tinha os c.abellos embranquecidos. no servíço publico e 
que não era um criminoso wlgal' . · · 

O SR. SouzA LEÃO- E' homem réspeitaveí.' (Apoiàdos.) 
_ o SR. AMARAL PEr::wro - E, por i~so, teve· o · melhor 
·tratamento em· todas as prisões . 

0 SR. ÂRTHUR BERNARDES ~ D~'- ~arte doi Uillitares, é 
verdade, recebi o melhor tratamento. . . . 
L ~ •• • . • • • . ' • ' • ; 

(H a otttroc apartes. ) · · · ! 

_ O SR. AR~BU~ -BERNÁRDES' FILHO ·..,.... Se ·assiiD. .agiu 
·essa autoridade, s: S. ·ronge estava de suppor a · surpres~ 
que lbe esperava: Certos de que a sua presença pór mais 
·tempo nesta . C-idade; 'obstaria á realízacão dos· • seus- planos, 
a Dictadura, o · Dictador ·ou Chefe de· Policia, pouco · me in1~ 
porta · o nome~. mas em summa o . G.overno dictatorial, orde
nou-lhe qtie seguisse com urgencia paià 'o Município de Re
zende, no Estado do Rio, onde se dizia impor-se a sua pi'e-
·senca. · · · · ' ,. · · · ·· · · · · 

. ' Para . o Estad·o . ~•lo Rio, Sr. , Pr~sidente; co~o. sl3 . a autori~ 
dade de um delegado da Capital da Republica não se er'Liii
guisse nos marcos da sua: fronteira: :. ·: · .. · · , .. 

O SJ\, .. DEMrmtio XAVIER - Dentro ào -tegime discricio-
_nario, não. . . . . . : _ , . 

O SR. ARTHUR BERNARDES FiLHO . ~ Perfeitamente. 
·salvo se o Cap. Dulcidio levou ordem escripta do Sr. Getulio 
Vargas,· e,' se levou, · ha de concordar o nobre Deputado QUe 
o chefe do Governo Provisbrió a tinha dado, o que é mais 
uma prova. da conriivencia delle no: attentado. ' Não se : eom
·prehende que se procurasse afastar a autoridade incumbida 
dó policiamento no cáes. · · · 

. O SR. DE!\fE'miO -XAvum - V. EX.,~: mais ·. qu~ . ningueCi, . 
sabe que o Sr. Getulio Vargas seria incapaz de mandar · ma:.. 
tar. seu· i!lustre 'pae. . .. · 

O SR. ARTHUR BERNARDE's FILHO-- Esk>u de ac-
eOrdo eom. v. t;EL (1) · · · · · · .'. . . 

' o SR. Dnnmuo XAVIER__:.: Se .V . . Ex~ confessa e · reco.:. 
nhece que . o . Sr ~ · P_residente da . Repuhlica seria ·incapaz de 
manàar matar alguem, está, parece-me, · perdendo . tempa 
com seu discurso.. • · · · . · · · · 

o sa ~ ARTHUR .BERNAllDES 'FrLHÓ -~' Peco: ~o nobre . 
Deputado Sr •. Demetrio Xavier que me responda · apenàs o 
seguinte:. o Cs.pitão Dulcidio Cardoso estava ou: não- incum
bido de, não só :manter a ordem no cães;. como, tambe~- de 
,ass~~ra17 . e : ·gar~ntir _ 8: vida . <to Sr. , \Â.I"th~ Bernardes ~ 

0 SR. DEMETRIO XAVIER :_ E foi garantida~ · .. : .. · ... 

· . · ·.( 1 ). ~ ·V; rectificação~ ·na sess~ 3~; em 10 de J~ilb_o. d~ 
1935. . ; -
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O SR. ARTHUR BERNARDES .FILaO . ~ Ora, o fae1o de 
sua ida para Rezende, que é incontestavel, .vem collocar a 
·questão no segufute pé: de duas uma ou S. S." seguiu 
·egpontaneamente (o que não é o éa.so), ou seguiu cum
prindo ordem de terceiros. Dabi o motivo por que, se V. Ex. 
acba que o Governo Provosorio não lhe deu ordem para se
guir,· eu estranhe que S. ·s. o tenha feito, porque, então, 
se ausentou propositadamente. 

. · O SR. DsMETRio XAviER - Não eston dizenl:lo quo o 
'Governo deu ou deixou de dar ordem, porque a ineumbe'n
cia era do Chefe de Policia. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - Se elie nada 
tinha que fazer em Rezende, não se comprehende que i)ara 
lá tivesse ido. 

O SB. .AMARAL PEI:oTo - Ignoro os motivos que te
nham levaào o Capitão Dulcidio Cardoso á cidade de Re
zende; ... 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- Pois não. 
O SR. AMARAL PEIXOTo - .•. mas S. s.· tem substi~ 

tu to legal e a este ine.umbia · impedir qualquer ettentado 
contra a pessoa de quem quer que- fosse. 

O SR. ARTHüR BERNARDES FILHO - Estou de ac
c.Ordo oom v~ .Ex. (i) 

. O ·sa. Anrinm SANTos _.:.. Mas o substituto legal de. s. S. 
'poeieria 'não estar avisado do attentado que se premeditava 
contra a pessoa do S~. A..-rthur Bernardes. 

O SR. DEMETRio XAVIER - Ta!lto essa autoridade sabia 
ào que se tramava, que tomou providencia impedindo qUe 
f:>. Sr. Ar~hur Bernardes seguisse para o· _Cães. · . 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - O Sr. Capi
tão Dulcidio Cardoso seguiu, tendo deixado a borc!o o senhor 
4!tbur Bernardea ~ , . . · · . . ' . · . 
· . O .SR· • . DEMETRio XAVIER - · Depois de ter s.ssegnrado. 
garantido, perfeitamente, a.· vida · de S.- ·Ex..·; o ·Sr-. Art.bur 
Bernardes· .. 
. . O SR • . ~l'HUR BERNARDES FILHO ..:._ App'arente-
niente, garà'ntida. Vou explicar a v. E."t. 
·. . : Bâstou a noticia da sua ausencia para que a propria 
policia -iniciasse o til'oteío contra o navio, visando aquelle 
brasileiro . 

. Não faça o. nobre Deputado, Sr. Demetrio Xavier, essa. 
~ar9., .nem pr?nÚncic'. essa e!!:dainação ·actmiraUva,' 
. O -SR. DEMETRio XAVIER·-'-- Acho origina·iissimo· que, ·de
pois de estar a bordo o Sr. , Artbur Bernard.es, fosse a poli• 
cia atirar para· o· vapor; :·E.' ·'Pilheria. · · · 

o Sa. AMARAL ·P.KJXtiT() ~·uma pessOa-da Policia, tes~e:
munha ·occular do facto. que ·ali com(lareeeu, relatou-ma o 
seguinte: logo depois do embarque .do· Sr·. Arthur Bernar~ 
des, amigos de S. Ex., entre os. quaes se encontrava O; or'll
dor, comecarain a hostilizar o Cnefe do GO~erno Provisorio,." 

< . (1:) - V. rootificacão, :na sessão 32&., em -10 de Junho de 
t935. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:32+ Pág ina 11 0 de 136 

- -1:90~ 

O SR. ARTHUR!'BERNAR.DES ·FILHO: -11Íful ~poiado. 
, _ ó·SR. Al\i}.P.k:. FmX'ôTó- ... e alg'.lns e!ementog da P'ó:

Iltia, em represalia~ reagiram, dando logar· àos fact{)S ··la• 
mentavets, que todos reprovamqs, inclusive. o· Chsre do'·Go
verno P'rovisoriQ;_ : . . . · . . 

(Trocam-se apartes. O Sr. Presidente re-::lama attenção ). 
O SR. ARTHUR BERNARDES FILEO ;_ A versão re

fe:r;'ida pQr V. Ex., Sr. -Deputado AmaraLPeixoto, .CO[l:) per
dão, não exprime a verdade; é u'ma informação levada de 
má fé a ·v. Ex. · . · . 

A informacão é mentirosa, porque eu estava na· ainurada 
do navio, quando as armas foram para mim apontadas. 

o SR. AMÁJ\.1\.L PElXCTÓ - 'Cito o tesiemunho de uína 
pessôa que assistiu acontecimentos. Não estou· autorizado· a 
·lhe declinar .o nome, mas Q. farei, opporlunamente. -
· · O SR. ARTHUR BERNARDES: FILHO- E'ncon'trava·-se, 
no passadiço do navio, o Sr. Art.hur Bernardes, afim dé 
dizeu adsus aos seus .amigos; foi ·nesse mo:nento que a Po
_licia atirou contra S. Ex. E?tá ahi. explicado .o facto que o 
.nobre Deputâdo Demetrio . Xavier . tanto estranhou: . . · .. ( . . . . .. 

O Sa. DEME'l'R!o- XAvnm -'- Continuo a estranhar. · . 
-.· · O SR . .AR-THUR BERNARDES FILHO- NGo .me encon
trava a bordo; Exhibire! á Camara photographias do ·em• 
l)ar:Que, pelas quaes se vêm a. Policia e cs .meus adversarios, 
·atirand-o. em mim, pel.s.s. costas;-- e para o. navio.- Não pode 
haver prova melhor.. (Palmd.s, nai (J.alerias) • Aqui . estão 
ellas (e~hibíndo) ê as passare'fã's mãós dos nobres Deputados. 
que tiverem interc:;se, lego tel'míne meu diseurso. 
· · o S!i. A~i. PEIXO'l'O - Ninguem contesta ·as oéc_ur

rencias, que· todo~ reprovam. Jâmais se poderia apoiar at
tentado dessa -natureza. '" · . · · · · · · 

O SR. AttTilUR tJERNARDES F1LHO .;:_; Vou. ante_cii;iar 
o objectivo do meu diseurso. :'lão ha nas ·minhas ·llataVI'a~r, 
uma só referencia desairosa--ou :indelicada. e. qüalqu~r. auto
xidade. Estou me. circumseravendo á ·descripção 'de'Uúl facto 
para chegar á seguinte conclusão: de duas uma, ou o senhor 
Getulio Vargas não é responsj);"V~l ,por esses excessos e crimes 
'pratiéados na Dictadura .- c<)isa>-etn que· poderei' acreditar 
-ou tenho o direito de estranhár,· que, 'haja o iiToposito· de.:.. 
liberado de se atirar sobre ·os boínbros · do Sr. A!'thur Ber
ttardes a responsahilidade ej:clusive pelos faatos ·desenrolados 
no seu governo . 
. " . :· o· Sa'. AMÀíW. P':eixOTÔ -- Quaíidó dlsarirsava -o SI'. Arthur 
Eernardes,"fui ·e-u··qUem esttanhcu·que S~ Ex~ accusasse-·de 
responsavel o- Sr. ,Getulio Vargas, pe1os . fs.etos · que -v.·. Ex. 
eondemnlli de que· S. Ex., oomo. Presidente ·da. Republic~ 
ha-via permittido que seenas :id~Ucas se desenrolassem. ' .. • · 
- :. O .SR.. ARTHUR ·BE'SNAR.DES·:FILHO ~ Quem. -ebamou 
fu~ eu, · .. e não o ·Sr .•. Aith ur · Bernarc;les •. ;·Estou :aqui pr'!cis~ 
mente.para :confirmal·o . . · . · .: -. . .. . -, . . ,. :~< : · .. · .·· c 

c ·. 0 SR. AM:AJiAL ''PEIXOTO..;:.....; Nâo:-é o tÍtte ~stâ nrl'lliario'do 
POde?- L.egulativo;· · ' ' · : · · · · ,. - ' : : ·. · · 

O SR. AR'l'HUR BERNARDES FILHO- Hom'é·- équi;..
voco; V~ Ex/sabe ,que é: muito facil ter havido engano de 
nomes. · 
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Mast Sr. Presiàente, ·prosigo: . : . . 
. · Como S. Ex. abandonasse prudentemente ó tombadilho, 
_POi?. ·nem se· _com.Ilre]len~e que. ali permanecesse, para cahir 
!errdo por. b!ilas assassmas, voltall'l-se os aggressores sobre 
a sua fam1lia, que se encontrava no cáes e tenta atirai-a á 
agua, num requinte de selvageria e de pe!'Versidade. 

· O quadro· foi tragico; Sr. Presidente. 
Senhoras e crianças eram empurradas para o mar, em-

quanto. os homens, desarmados, corriam em sua defeza. • 
· Outros agentes do crhne, recem-chegados em automoveis 

da Policia, voltam suas il"as sobre mim e outros -amigos estes 
desarmados, e conseguem attingir-me com as suas balàs, fu
gindo, em seguida, e depois de me terem alvejado nó chão, 
_quando c&hido eu me esvaia em .sangue. 

. . Não pararam ahi a perversidade, ou meíhor, a tolerancia, 
a candura e a innexibilidade- da Dictadura: o·s meus aggres
sores rumãram feridos, alguns, ·para o Prompto Soccorro e 
ali permaneceram impedindo que a ambulancia me viesse 
transportar.- . · 
· · · A conviet;ão de que estou nessa ·tribuna afflrrilando uma 
\ierdade incontestavel; levou-me a confiar na dignidade, que 
proclamo, de um · adversario, o então 4•· Delegado Auxiliar, 
Capitão Dulddici Cardo.so. Dirigi-lhe a carta que vou ler li 
Camara, acompanhada da resposta que tive, fazendo, natural
jl}énte, restriccões ·a al~ns. de . seus pontos: 

"Rio .~e Janeiro, .3 de Junho de 1935- •· 
IUu~tre p:Úrício Capitão Dulcidio Cardoso. 

Attenciosos currtprimerilos. 
J, Necessitando do seu insuspeito depo~mento .acena 

da authenticidade e dos acontecimentos que precede
ram: o ettentado· de que ·foi alvo, no Çáes ·do Porto. o 
meu pae, . sr~·- Arthur Bernardes, .quando já se encon-

. ·. "; , ·trava ,a bordo do navio para· o qual foi çonduzidl) por 
.V. .S.,· rogo-~he a: fineza que espero. não me seja ne
gada pelo seu cavalheirismo, de l'esponder aos seguin
tes itens, como o díctar a consciencia de V. S .. :"' 
' ' 

Lerei cada: um.dos itens. acompanhados das !'espectiyas 
respostas : · 
-· ... for ·E•: ··ou ÍlãO ver~ade· qli~ OS PreSos _viimos_ d~ ·Minas 
Geraes estiveram recolhidos á Casa de Detenção? 

· Peco aos nobres collegas que, antes de se pronunciarem 
sobre- a resposta do capitão . Dulcidio Cp.rdoso, ouçam as 
restricções que á mesma vou. Jazer~ · . 

Resposta: 
•• ~ L . - • ' • ' • 

~-· ~a)_ devido' aô inesperado da chega_da dós' presos 
. polit.icos·yindos .de_.Mina~ 'G13rae~; _cuja _Ilri~ão ":fóra ef

fectuada pelo Gowrno do mesmo Estado, foram elles 
recolhidos á Casa à e Detenção, · emquanto erà·· prepa
rado logar especial para sua estadia - Presídio do 
Meyer - para onde foram posteriormente remo-vidos;" 

H a, aqui, um ligeiro equivoco ·· do· ~apitâo Dülcidio Car
'<ioso, np quat.: incidiu ,ta.mflem ·o. ·meu nohre·;eoUega, Senhor 
Salgado· Filho.·-Quàndo· êhegámos .de :M.inas Gerae.S .:e nos eollo-
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·camos 'na Casa de Detenção, ·e.Sta:já :se encontrava ~iuperlotada 
de prisioneiros . politicos, del;ita __ Capital. A inici~tiva de se 
crear o presidío· do .Méyer não foi levada ·á. ef.fe.itQ 'tão só-:
mente para visar· a·_cominodidade dos pr,~sos, mas porque o 
Gov~rno não p·assuia. prisões bastante_s . para todos os. prisio
neiros politicos. A. pro:va .está e:tn que, depois. do presjdio do 
Meyer ter sido organizado, continuaram na Casa : de DetencãH 
innume.ros prisioneiros políticos, · . . . · . . ,·. 

"bY E' ou não verdáde que nesta 'priião.es.Uveram 
em promiscuidade com réo!! de !!r~mes·.communs _? " 

Resp(mqe o Capitão: 

"b) não~ a prisão proV!soria foi ·na casa de Dé.:. 
teneão. mas, ordens. foram dadas para alojar os presos 

. em. salas onde s6 pr~sos poliL!cos estivessem." 

Senhores, creio na sua. palavra, mas entre ~ affirmação 
de que foram dadas ordens no sentido de alojar os presos 
em salas especiae·s e a de que todos elles tenham estado real4 

~nte em salas especiaes, vae uma grande distan~ia; e o facto 
é que muitos delles ficaram em cubieulos da Detenção. · 

. "c) E' ou não verdade Que a trandérencia do sé~ 
nhor Artbur Bernardes da IIhá do Rijo' para o Forte 
do Vigia foi solicitada ao Governo pelo ~o delegado 
auxiliar, ou, seja p'or V. S.", e que essa transferencia 
foi feita exclusivamente por V. ·S., unica pessôa. ~ 
acompanhar o ex-Presidente?" 

Resposta: 

· "c) o Chefe de Policia aroeitando minha sugges~ 
tão, ordenou a transferencia de ·prisão, por mim effe
etuada. P..!i a :uniea autoridade qua .conduzi o Senhor 
Arthur BernaTdes. da Ilha do Rijo . para o .Forte do 
Vigia." 

A transferencia, senhores, ofoi motivada. por um facto 
que quero trazer ao conhecimento da Camara: o Capitão Dul
cidio Cardoso receiava, á visu de novos informes · .oue ihe 
levei na occasião, que houvesS(', na llha do Rijo, outrô atten-
tado contra a vida do ex-Presidente. · . . ' · . 

"d) E' ou não exacto 'que· dois ou tres düs ant-ds 
da deporla~ão do ex-Chef~ 'de Estado, procurei v. s~ 
e scientífiquei-o das versões que Mrl'iam sobre as pre• 
meditadas aggre!.'-sões ao mesmo '! . · 

e) E' ou não exacto que os factos denunCiádos por 
mim, já. eram do seu conhecimento, tendo V_ S. nesta 
occasião, me declarado que .tudo faria _por . impedir 
qualquer_.·exeesso dás adversarios ~-o . Sr. Aitbur Ber-
riardes ?~ · · · · , · 

Resposta; ·.· .· . ;·.:. 

c ia 

"d) . e e) ·E' exacto .. " . . . . . . ,, .·. 

"f) E' :ou. não exacto que, por . medida: de pruden
Y. ·S.· aconselhou .. me . :a impedir ·_que. amigos~ do 
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ex-Presid~nte . comparecessem· armados ao seu embar-:o 
que,.?" 

Resposta: 

"f) sim, não como medida de prud~ncia apenas, 
mas, em ~umprimento a. disposições ·legaes tambem." 

· "g) ·E' ou não e:x:acto que V. S. deveria effectuar 
esse embarque pelo cães do Porto, onde o .navio devia 
es lar a tr'acnd o ? "; . · 

. ''h) E' ou não exacto que na manhã do embarque, 
quando de sua chegada ao Farte p.ara conduzir o Se
nhor Arthur Bernardes para bordo, tive opportunida
de de· reiterar-lhe os meus receios pelo. que pudes~e 
succeder-lhe, caso se dirigisse o mesmo para o Cá.es 
do Porto ?" 

"i) E' ou não verdad'e que, á vista dessa conversa, 
V. S. tomou a iniciativa de, ali mesmo, alterar o 
itinerario e o local do emilarque, determinando ao 
chauffeur que rumasse para o Cáes da Policia Mari
tima. ?" 

Resposta: 

"Sim ... " 

Aqui, meus caros collegas, louvo o procedimento deste 
official do Exercito, que, quando no forte do Vigia, me con
fessou que ievaria o Sr. Arthur Bernardes, não mais para o 
Cães do Porto, mas para o da Polícia Marítima, por sua exclu
siva iniciatlva e sob sua unica responsabilídade. 

Hoje, louvo seu procedimento, querendo, praticamente, 
resguardar sua lealdade para com o Capitão João Alberto, 

' \dando-lhe essa iniciativa. o que proclamo não ser verdadeiro. 
· "Sim de accordo com as instrucções recebidas do Chefe 
de l'oiícia e com nossos desejos ... " 

Por um dever di-~ lealdade, lerei esta carta com todos 
os topicos, mesmo aquelles que não me são agradaveis. 

"i) sim, de accordo com instrucções recebidas do 
Chefe de Policia e· com o nosso desejo de, cercando 
sempre os presos poli ticos de todas as garantias e ma
nifestações de tolerancia, evidenciar respeito ao adver
sario, numa conducta divetsa a que a Policia anterior
mente á revolução vinha mantendo, como eu podia e 
posso dar testemunho de sciencia propria." 

"i) E' ou não verdade que V. Ex. se ausentou 
para Rezende, logo -que embarcou o Sr. Arthur Ber
nardes ?" 

Resposta: 

"j) de O!'dem do Chefe de Policia, depois de ter 
deixado a: bordo o Sr. Arthur· Bernardes. devidamente 
guardado ·pela policia, segui para Rezende em objecto 
de servico, ficando porém. tomadas tOdas as providen
cias assecuratoria~ da ordem." 

Neste ponto, meus caros eollegas;. dir•ei eu: é bem pos
sivel que S. Ex:. tenha realmente dado todas as provideh.-
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-e ias . para -que a ·ordem. fosse . ma~Üda, mas : a· ·verdilde in'con..: 
testavel é que as autoridades ou a Policia. incumbioos de 
manter a ordem,· foram as primeiras a provocar ·a clesord~m. 
iniciando o tiroteio contra o navio . 

·"k) ·E• ou nlio verdade que o attentado foi leva .. 
do a eff'eito no Caes do Porto; tendo eu sabido ferido 
e conduzido -para a. Casa, de Saud:e Paes <le Carvalho?. 

"k) não houve ·attentado eontra o Sr. Arthur 
Bernardes. Ao desatracar o navio em que ellé seguia 
para a Europa, deram-se no Caes do· Porto manifes
tações de agrado por parte da seus amigo;; e de d~s
agrado por seus adversarios. Po conflieto· então sur
·gido, resultaram; realmente feridos, . entre os quaes 
V. S.; cuja internação na Casa -do Saude Paes de 
Carvalho, constatei pot· visita que procurei r·ealizar. " 

Aliás, estimaria que a resposta de S . E."{: fosse apenas 
esta: "Estando ·eu âusente desta Gapital, não posso depOr 
sobre este facb. n Nunca, · porém, S. Ex. poderia affirmar 
que não houve attentado, porquP. na carta qrie eu lhe diri
gi, a pergunta feita foi no sentido de me prestar aquella 
informação ·em sã consciencia . E se S. Ex. as prestou lou
vado em depoimentos de terceiros, não é justo que assim o 
fi~essc. 

Ademais, sobre o facto do attentado, resta-me apenas 
. dirigir uma pergunta ao Sr. Art.bur Bernardes, que deporá, 
com sua palavra, a esse respeito: 

V. Ex., quando se encontrava no tombadilho· do navio, 
des-;>edindo-se de seus amigos, ·roi ou não alvejado pela 
Policia? 

0 SR. · ARTHUR BER."'iARDRS - A pbotographia o diz: o 
criminoso ainda esta com o braço estendioo e a arma 
apontada -p·ara o navio. Vê-se .. claramente • . . . 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO_.... 
. . . . 

l) E' ou não verdade que nenhum inquerito · foi 
aberto · pela -sua Delegacia, ou · por. · qualquer outra, 
para apurar . responsabilidades ! · , · 

·m) ·E' ou não exacto que a policia não me ouviu 
sobre. e_sses· tragicos . acont~cimentos '! · · 

nesposta:: 

... t)· ~ m)· na 4a Delegacia 'não foí a~érto inqueri-to e por· isso não ouvi .V.: S:" · · · 
...... 

Eis ahi, Sr. Presidente. a tragedia que desmascara a 
tolerancia com que se tem pretendido .endeusar o Presidente . 
de Republic!l, -

• ,; .Dfffio·.'os -~eus .. nobres coÚegas .. dâ ·maioria QUe S. Ex • 
. lião póâe .. Ser culpado. 'por. ~sé facto, _já . ®e i:J.ão é. possível a 
.. uni Chefe . de .Gove:.riõ ·exercer o controle · absoluto .da ad.mi-
nistração publica : ... :: . , .· · . . . . ·. _ . ., ..: '··· · 

o ' • • I • 

Concordarei com SS. EEx., para- extranhar, no emtan
· to; · que· não: ·se teriham -lembrado· desse.·:argumento,.-quando 
·atáea-vam -injustamerité :o ·,sr·.·::Artbur 'Bernarâes:=- ··•·. -~ ·.· -: 
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_. O Sa.· Ai>ALBm'l'o Coa~- V. Ex. parmltte ·um apar
te't Não ·se PódP. attribuir a um Cbei'e de Eslado a responsa

. biiidade··:por . um atlentad,(l ·isolado, .•• 
. O· SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- E' a these que 

defendo. • · · 
-· · O sR. ÂJ).ALBElÍ:ro CoiU\tA - • • • mas, alm, quando se 
~ata . d.e uma . seq'uencja de at~ntsdoe • 

. O SR. ARTHUR BERNARDES FtUiO - V. Ex. se re
tere á sequencia de attentados ao tempo du Governo do se• 
nhor Arthur Bernardes '! 

O S.'l. ADALBXRTo ComtA - Rofh'O·mo 6 aequenola de 
:aetos criminosos ·das autoridades, ao tempo em que S. Ex. 
era Governo: ao passo que V. Ex. npontn apenas um acto. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- Vou responder 
ao aparte: .do nobre- Deputado, Sómonto nponto um facto, 
pot·que não venho a esta tribuna tazor llbollo contra. o se
nhor Gelulio Vargas, mas · apenas lo.nc:t~r mou protesto con
tra o crilerio de se aggredir syatamnUeamontc o passado. 
para se justificarem os crimes do prl!aonto. Se eu aqui es
tivesse para accusar a Dictaóura ou o Cohefa do Governo 
Provisorio, não me f!lltariain elemonto11 pnro. f'a:o~~-ma
do irretorquivel. (Pclrruus.) 

0 SR. ÃRTB'IJI\ BERNARDES - Se O nobre Deputado, 
Sr. Adalber to Corrêa, se refere ao mau Governo, posso res
ponder da seguinte maneira: o meu Q\!ildrlennlo foi cara
cterizado por quatro annos de guerra civil, eo passo que o 
Sr. Getulio Vargas governou com dlcle.durn, em paz, a não 
ser na Revolucão de São Paulo. S. E'!!:, governou, senão 
em.estadiQ de sitio, pelo menos com podere9 dlscri.ciooarios 
~ a imprensa arrolllada . · · 

0 SR. LEMGRUBER FILHO - AI, revolt.ns que se deram 
durante os quatro annos do Govet-no do Sr, Arthur Bernar
des foram provocaõas pela intervenci!o da S. Ex. no Es
tado do Rio de Janeiro . . 

. O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - V. Ex. está 
trazendo o Sr. Raur Fel'nandes a debate: talvez ••. 

O SR·. LEMG!luBER FILHo - Roplto e a11sumo inteira 
responsabilidade do que disse. . 

·o SR. All.THUR BERNARDI':S - V. Ex. a~sums a tribuna 
e vellha ajustar commígo essas cont~. Já me puz a disposi
ção de ·v. Ex. para isso. Por que o não faz'i' 

O SR. PEDRo CALMON- O Sr. Deputado Lemgruber Fi
lho deve ir ã tribuna. . 

O SR. LEM:GRUBER Fu.Ho - Não occupo a tribuna, ·por
que ~stes faclo.s estão.· na consciencts do Pa!z. 
· . VozES - ·Obl . 

.. o SR. ART.HUR BEiiNARDss· ----:- E~tou oansedo de r~petir 
- já o disse aqui e ·no Seriado -:- que não me · esquiyo de 

. debate~ os~. actos do.·. meu Govérno . , . _ . . .... 
· O SR: PlÚ>Ro I~o ~· O Sr. Lemgruber Filho ~nvoéou o 

nome do Si' .. _Raul Féri1alides,·· esquecendo-se, entretanto, · dt> 
. ·qüe o nobre "leader•. da mai.ôria, aeceltou depois carS'.o 4~ 
confíança do Governo, tal o de embal:rador. · :::.: · ·• 
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. o SR. ARTHlJ~ .-BERNARDES FILHO ·-~ Antes::.:.O.e • ter
minar, vou -responder'·ao· nobre Deputado: Sr. · Aáaiberto if:Or
rêa, que não me ouviu .• Nàf1 \dm •fazer libello ou a~cusai;âo 
á dictadura.- Se aqui estiv.esse- para ·. isto, teria traZidQ . uma 
infinidade de casos e attentados ·ás Jiberdadés ' publicas e _.a 
dignidade do cidadão, praticados pela dictadura. Não ··qriii1 

todavja, de -proposito, trazer ·taes" ·próvas; porque o meu in• 
tento não é denegrir ninguém,' ·mas apena:s .fazer restrlccão 3 
essa obra de accusações systematícas ··ao -t::assado e 9 desej.:~ 
de -se ·.justificar a -todo o -moment~ os desastres deste Governo 
com os erros do velho regime. 

O Sa~ AnALBERTO · Co.RRb _.;. O meu · aparte -foi para es
clarecer V. Ex. N.ão •foi ·em defesa do Governo. Disse· apenas 
qus não se pode attribuir responsabilidade a chefes de E~
tado . por actos isolados que :se_ pratiq~em. _. 

O Sa. PEDRO CALMoN.:..... Foi o qné disse o ·orador. · 
O SR. ART!íUR BERNARDES FILHO ~ · E' justaulen~ 

a these que de!endo. - · 

Vou repeti~ -o trecho do discurso que . o prezado oollega 
Sr. A.dalberto Corrêa não ouviu: 

•Dirão os meus collega:; da- ma10r1a que S. Ex., 
não póde ser culpado por esse -facto, jã que não é 
possível a um chefe de Governo exercet· ú controle 
absoluto da administração . publica." 

o Sa. BIAS ' FORTES -E' pr~cis~ "que se diga, coro .toda <I 
clareza, que a~ doutrinas sustentadas pelo Sr. Arthur :Ber
nardês, ás quaes muitos de nós fizemo;; restricçôes, · são em
pregadae hoje pela dict.adura como unieo meio de salvar o 
Brasil do eáos em que se acha . E' o que se prega: -o gov~r_;_ 
nu· de -:força, de violencia, de arbitrariedades para salvamento 
do Paiz. Lá, era o sitio provisorio ; aqui, o sitio !)erpetuo. 
Lá, era a prisão temporaria; · aqui é a prisão .permanente. 
Lá, era a constitucinalização do Brasil ; aqui, _ é. a protelação 
da constitucionalização dos Estados e Municipi_os. (Muito 
bem.) O Sr. Arthur Bernardes antecipou o que a Révolução 
veio dizer, que era o unico governo· capaz de-. consertar · o 
BrasiL · 

- - O SR. AnALBBRTo Co~b - Todos estamos da accordo 
que é preciso energia e decisão;· mas ilão é neeessaria a p~r
versidade. 

0 SR. PEDRO CALMON -E' preciso não confundir Í:mer.:. 
gia com violencia. · 

·o SR.. ARTHUR BERNARDES ·FILHO- Se o Sr. Ge
tulio Vargas não foi connivente com esse crime, S. Ex. re
velou-se, comtudo, solidario com o mesmo, pois de, contra
rio ao menos -teria ordenado abertura de inquerito· e man
dadl:' ouvir-me no leito do hospitál ~ · · 

o Sa, ---L~-GRVPER FiLx'o - Mas~ v. ·Ex. ~ão !oi 'pro~ 
curado para·· o exame dó r..orpo d"e delicto? · 

. O. s:R. : :ÁRTiiUR BERNA...ttDES FILHo.:..:... ' só' se o fui po~ · v'. Ex. - _ . . . . . _ - · - . · - · . . 
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o sa, -. LEMGRUB~ FI.LHo - ·Perdão, não estou fazendo 
pergunta . pilheries; tão pouco ·uma affirmaeão. · O Capitão 
Dulcidio Cardoso me asseverou que V. Ex. se havia ...:
cusado ao corpo de delicto. 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO - V. Ex. faz-me 
lembrar a leitura, que eu esquecera, do ultimo . item, da 
cartà: "E'. ou não exacto · qua a Policia n!io me ouviu sobre 
esses tragicos acontecimentos?" perguntei? "Na 4" Delegaci~ 
não foi feito inquerito, por isso não foi ouvido". 

,E$t8 respondido pelo mesmo Capitão Duleidio. · 

o SR. ARTHtm SANTOS - o inquerito poderia ter sido 
aberto; não obstante a victima ter se negado a se submetter. 
ao COi."PO de delicto. ·· 

O SR. ARTHUR BERNARDES FILHO- Mesmo que eu 
tivesse deixado de receber o Capitão Dnlcidio Cardoso, era. 
dever precipuo da Policia oppor-se á vontade de uma victi
ma, desde que devia ter em· vista e moralização dos costu
mes, e. afinal, afastar da dictadura a re~ponsabilidade. 

Ademais, o crime era rle accão publica e, portanto, o 
inquerilo, de iniciativa da Policia, independentemente de con
sulta· ou da ·vontade da victima. 

O SR. PINHEmo CHAGAS - Aliás, quanto ao inquerito 
dessa natureza. ba o exemplo. do empastellamcnto do .. Diario 
Carioca", em que o Governo não o qui% fazer. 

O SR. AMARAL PEIXOTO- Não apoiado. Rouve o inqUf•
rito, no qu~l depuz, assúmindo . a responsabilidade • 

. ·o Sa. WANDERLEY : oE .PINHo - Mas não foi punido . 

O SR. .AMI.R.AL Plrn:o'l'o - Ao meu ladó 200 officiaes 
assumirâni ·a mesma res-Ponsabilidade . 

. . 0 SR. WM-riERLEY DB PINHo- Mas não houve punição; 
logo, a accusacão ao governo permanece. 

· O : SR; .AMi.Mí,--pElxo'i'o - V. Ex. sabe que não houve 
punição porque se deu um accordo entre as partes. 

·VAStos ·DEPUTADos· DA MlNORiA- Um accordol Oh! 

O Sa. ARTHUR SANTos - Em crime dessa natureza não 
~a haver accordo. 

O ·sa. PINHEmo CHAGAS-..:.. Aecol'do pàra crimes de accão 
publica, .é um absurdo ~ . . 

. O SR. ÁRTHUR BEIÚ'lARDES FILHO - Prosigo; mas 
as apparencias; Sr. Presidente, o · Sr. Getulio . yargas !ez 
questão de salvar , . . 

Se assim o quiz, peza-Ii:te confessar que, àbrigando, sob 
a impunidade do regime, os -agentes do eJ.>ime, S. Ex:, l!hamou 
a si sua inteira responsabilidade. 

Eram estas, .Sr. Presidente, as palavras que queri!l prc
·rerir para que constassem·dos annaes desta ,Casa e cbegast~em 
ao conhecimento da NS:ção. (Palm<U. O ·orador é cumpnmen-
tado;} ' · · · · · · ·. 

Dur:inte o dis~urso do Sr. Artbur. Bernardes 
.Filh~. o Sr. Arr_uda Ca~~; to Vice-Presidente 
deixa a cadeira da ·presideneia, ®e ·é oecupada 

C. D.- VOLU:ME IV- i935. 32 
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. pelo . ~r . . Agenqr . Babello, 2~,. ,Seere"~fio. · e rrova
' mente pelo . Sr .. Arru.da .camara, 1o >Vice-P~i-
dénte.· · ··: · ; 

._ 10. ' 

o Sr. Presidente - .Tem a palàvra o Sr. Cardoso-de: Meti o 
Yetto. · . · · · · · · . · · .. 

O Sr. Cardoso da Mello Net".o - Sr. Presidente, lia de 
permittii;" V. Ex~ .e ha -de permittil.' a Casa uma i:ilfraccão 
fragrante ao seu Regimentó interno . ., . . 
· . .. ·H.ã2 .~e· pei'mit~ir V. Ei . . e a: ·. ·c~sa qu3. _aproveitando a 
d1scussao deste proJe'cto, a bancada páulist,a, em cújo nome 
falo neste momento, discuto, incontinente, um ·caso que, ~m 
ab~olul.o. não·p6àe deixar para deilóis.' : · ·, ·:: . · · 

H ontem, a baooada paulista .fez. reparos á acta, a propó
sição da orac;ão do · nobre Deputado Sr. Luiz Vianna, que· dis
cutiu o projooto relativo ao . resgate de bonus do Estskio · do· 
Rio GrandtJ do Sul, . no dia· de hoje S .• Ex; fez, .por 6Ua -vez, 
eommentarios ás nossas observsções. , 

. Poderia. dettar ·e deixaria para no ·dia de · segunda-fei
ra, rebater falando soôre a acta. oà pontos fixados pele .n~ 
bre Deputado. Mas é que, 'entre as ·suas. affirrí:u~ções, ·ha 
uma, -Sr. PMsidente, que todos · nós reunidos, homens de 
S. • Paulo e representantes -de nossa. terra, não podemos ~m 
absoluto adiar. -. · · · · · · · 

_. E' a que se refere ao Lreeho do seu discurso, em que o 
Sr ;· ·Luiz V1anha disse o s-egumte.: . · . . . . 

"Não· sei se S. Paulo pagará. E' materia que escapa á 
minha alçada. Po5so adiantar a ·v .. Ex: que o Banco -dó Bra
síl tem duvidas sobre se S. Paulo. pagará ou não".- ;.. .. , 

Nas suas observacõas de hoje, o nobr.e . Deputado .. cop.
fima e reaffirma <esta mesma isserti\ra. S. Ex. rleel2.rori que 
ouvi-ra de p·essoa fidedigna do ·Banco· ·cto Brasil <rUe este esta
belecimento tem duvidas s.obre ·se S; . Paulo· pagará ou ·não • 

. _A esse respeiro, .tenho· a ho.nr.a de passar , ás mãos de 
V. Ex., ~. Presid~nt.oe, o . seguinte .requerimento, . assi~o 
ao Partido Republi.cano Paulista :como os do - ~artido : Con
stitucionalista: . .· . . .... . 

"Em sessão de anf.e-bontem, o Sr. Luiz -vianna. 
Filho,. Deputado p.ela ,.. Bahia, . em discurso aqui profe
rido, asseverou o seguinte: "Não .sei se São Paulo pa
gará. E' mat'erja que escapa á minha alçada. Posso 
aôeantar a v: ·Ex. que o :Bance·do·Bra-sil·tem duvi-
1:ias. sobre se São 'Paulo pagarã ou nâo." .. 

Contestada essa affirmação, sobretudo porque nos 
relatorios . do Banea . do Brasil · .não • se encontra-J)ala
vra. alguma -qu:e a eonfir~e, aprouve ao mesmo Pe.pu
taõo, <em sesão de hoje( confirmar da ·tribuna Q que 
havia diro. . . . . .. ..,. . . . . .. . . . . 

. ·. . .. · :. Sem .faltar a consideração . dE>"-iida 'ao.: Sr. Depu.
_·: ::1àâõ .. Lúii. -V.ian.úa,' .e. para '(Jüe: :Ce5se ·d~fmUJ.vároente a 
... inc'repacãô de' má 'fé 'acérea 'dci ' ereditô pu:blioo .'éd~ 

possibilidades do cumprimento de suas obrigacões 
· :--, p~lo .~tado de S_ão Paulo,. o maior.,~ntribuinte das 
. . . reooasAederaes, .. - . requer~mos - ~ Camar~ dos Depu
. ·. tàdcis . que · se':dig1itCde" -soliéirer ao · Sr~ Ministro da 

.J -· • •• • • : • • • ......... • • • ·- ~ ; • • • • 
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-': ':. . :Fa,zenda; quoa- s~ sirv~ in!Õrmar _se, effee~va;mente, o 
··· ,Banco do Brasil mamfa~to.u, po),' palavra escripl.a ou 

:, , · _falada, . a sua du~ida sobriHLs possibili~ades do paga.. 
mento por parte de São Paulo de sua divida, con

.. , .. . trabida, na maior parte em consequencia do movi
.. . . mento constitucionalista . . . . . .,. . ·. . . · 

. . . . .. Sala das . Sessões, . 8 de junho d'e 1935. - Cardoso 
. . ' . 'de MeUo Netto; - Laerte Setubal. - W'alde11UU" Fer-

. ·'. · ·reira. - · Gama Cerqàeira.· - Antonio ·Pereira Li71U1,. 
,;_·F; A. Santos Filho. - MonteirO dé .Bo:rros· • . -
. Marin/J,o Prado. ...:....- . Ct!rlos de Moraes Andrade ; -~ 
· 'lavro Franco.·-- Paulo Noaueira Filho.- - ··Cincineto 

Braga. - Hyppolito do Rego. - laaquim A.. St;zr,.. 
paio Vidal.- Horacio .Lafer.- Aureliano Leite-.-

· ORca,. Stevenscm . ....,.. .. ·Fabio de Camargo Arilnh.a. -:
Heitor Macedo Bittencourt • ......... G(lme$. Ferraz." 

O. Sa .. LuiZ VIANSA FJt.Ho - Peço a palavra. 
O ·sR. CARDOSO DE· MELLO NETTO - Desejo, ago

··ra, mostrar que as a!firmativas que, em nome da bancada 
·wulista.:. fi.z em contestação aos trechos do discurso do no
-bre Deputado, Sr. Luiz Vianna relativos a s~ Paulo são 
..Vet·dade_iras e não podem, absolutamente, ser . impugiladas. 
· · · . O pr'iinei~o trecho do discurso do nobre collega _é o· se-
~ilite: · · · · 

.: · ... P-~lo contracto lavrado :-entre o -Banco do Brasil a· São 
-Paulo; .segundo informações- que . tenho; -. pois devo di
zer que este contracto é particular, não foi publicado e . não 

,puds. .obter . no Banco .c;l.o Brasil dados . .á: resp~it.o.., o Estado 
-~ava -em garantia ~as - hoje_ . incons.titucio~es. • 
. ' : . .. As. taxas dadas em gararit.ía peio .. Esta<lo de S~ Paulo 
-ilão . .foram outras senão as de viação e. as tazas de vlaçilo 
--são hoje incobraveis, por: inconstitucionaes." 

. . A dfirmaoão do nobre Depui~W.o, Sr. Luiz Vianna. · se 
· -;baseou, ·segundo affirma em um contracto i:nteiramente des-
·.tonhecido· de s. Ex. · . · : · ' . ·. : · · · : 

·· ·. · .. Nãó desejo fazer a observação que me .oeeorre no mo
iiiento, ·qual ·a -de dizer -que, se · S. E:. não conbece o cori

"'teúdó · de ' :clausulas do contracto, ·Dão poderia afíirmar que 
'1:!Sse · contrãcto ·se baseava em taxas incobraveis. hoje. por

·~Ue inconstituc!onaes. Se o .nobre :eollega, Sr. Luiz Vi2.n-
na h<mvesse· lido, integralmente; . o relatorio <!o . Banco- dO 
Brasil, o proprio relat.orio do Banco do Brasil a que S. E%. 
se refere, ·- verificaria, positivamente; inil!udiv~lmenf.e 

am primeir o legar·!· QUe esse-' contracto ara perfeitamente 
,.garantido; em segundo, que esse oontracto não falava, nem 
-~e leve; · není directa, nem indirectamente, · em taxas · de 
""viàÇão ;· · . . ' _ 

A• pagina 20 do relatorio do Banco do Brasil, após se 
dar a relação dos devedores do referido Banco, se eucon-

· -tra~ eseripto ·o seguinte: ;. ·. ".: ,. ;•_ ,. ;. . . . 
... CreditO de 150 .-oco cantos · .de réi& ao ~tado ·de · São 

Paulo, de-accõrdo com a . contracto .de 2~ de -outubro · .de 
.t932. p~. effeito de. serem r.esgatad.os os .bonus emittidos 

.,.ém .S~ Ptnilo, durante .. a·. per'iÓdo ·. r:evólucioóaríô paulista, e 
gará'titido .. pela.' eauÇão'"da~ 220 ·mn··obrigacões .do. E$tâdo ·áe 

~S. PaUló;.jürós de 1%. aQ' anno, Yàlol" d~ um:cóniO ·de)·é~ 
;:cada · uma,. · :obrigacd'o.,.se ·. ~ainda. o ;Estado · · :a '· recolher ·:·.-ao 
. • . ' . • . ' ' . .. ~ . . . •; . . . ; ':. r; ! 
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·Banco 'do Bras:il para o· ~ervi~o ãé'arnorth;ação a juros des
:::a operacão. ;a ta.:!:a Mdieional· de .JO tfD ·criada pelo decreto 
11: 5.664,-de··g de ·setembro d~ - 19'22. pelo ·aoverno ·ãe Sã<> 
'Paulo:" · - · · · 

Uma coisa; Sr: Presldent.e; fiean ·relativamente obs~u
ra, e era o seguinte : de que natureza a taxa addieional de
i O. % criada ~lo decreto .n. 5.664?. 

· Se s. Ex .. desejasse- se- esclarecer oobre o· ·assumpto
.;poderia ·ir -á· colleceeo de leis e, .decretos do Estado de São
Paulo de .1932, O":lÕe .verificaria-que esse clecreto, era o que
ampliando a emissã-o de bonus. para financeamel)to â lavou
ra, ao :commercio~ á ind96tria -e .reforço da eai'~a de guerta. -
est.atuia no, seu artigo ~~: :·, 

· · .. A emi'ssã-o·espe~ial de ··obrigaçóes do Estâdo a_ que sa· 
__ --=-r~e.fefé'. o art.·. '1° ·terá seu ·sel'Vit;o ·de juros. e amortização as

segurada peTaifl'!"&<..mi~tãrr -de-"'tlm'cl' aabl'etan -de-.:.-.io~ ... ao-.... b4-'re=--·-
todos os impostos estaduae& vigentes no Estado de S. Pau-
lo e que recaiam scbt"e o commereio, a indust.ria e a _prc
.prjedade, ex~luidos oo que, incidam. dir.ecta ou indirecta-
mente :sobr-e -a lavoura de cafê:." . · · -

Por ·e$s8 tJois dbcumento& publicas, S. E.;.. -o Sr. Depu
tado Luiz Vianna verificaria· qtie ó Estado de São Paulo r,e~ 
-gatou parte de ·seus ~bonris com um emprestimo de 150-·mjl 
.eontos. no Ba.lWo. do Brasil; e .mais que, esse emprestimo estã.. 
garantida por uma emissão especial de apolices no ··valor· 
de 220 mil. contos, do valor de i contos de réis cada ' uma; 

'-aos juros de 7 %·; tendo como ·garantia especifica o s.ddicio-
·nal de 10 % sobre todos os impostos então ·ex:istentes. nó Es-
·tado . de São Pàulo. · · 

· Constataria·,. ainda, que ·não·. havia referencia alg-wna,. 
direeta ou·H:idirectá, a 'qàe1quer taxa de via.;ão. Não pód9· 
'8 •. ·Ex~. pois, .se, como est)ei'o, está ·a~ment.ando de bOa fé, 
eon1inúar -à àffirmar t:iM 'a ·base de garantia ·da:s · apoliees· 
caucionadas no Banco do BràSil, é, no momento, inconsti~ 
-tucional. · . 

Se, ainda, S. Ex. ·quizesse cone.eder ào ~s~do de. São
Paulo, o maior contribuinte das r·endas- da União,. 'algUm 

credito, S.· Ex. poderia ârgum~nf.ar desta í<'írma~·niein1>
-que esse con.tracto não' tiv.e!'~~ nenhuma gat"antia e~peeific~:,. 
·se essas apol-iees tivessem ·sido emittidas ,co .ma. gar:antia... 
Un.i.Ca. -ge~l do .pat.rimonio do Estado, .o , emprestimo estátia. 
-stifliei~ntemente garantido, :porqu~.- sem. bl~30D;lr. a .nós. no.~ 
parece qu,e São. P-aulo ainda. graçàs ·a Deus. garante. 150 · i:rii!. 
éontos-. 

Continúa _ o Sr .. neputndu :L. Vianna: " . 

~Digo ~·que ;se. 'fizerem tim eontraeto nos .moldes d~ 
de S. PaJtlo. não poderá pagar. por não poder _oobrij'r 
as .1&%a5. . ·. . . . . ' . . . . . . . 

Mesmo que o contracto tivesse comc:garantia: tax~Ís.JÍÔje 
ineonstitueionaes (o ·que· não é o caso) .bastarja o credita.. 
' publico ' de ':S.- -·Pau:! o para·· gai'antir essas ))polices. • . · . '; 
_ ; ~Disse" ~~ .;Ex,:; iu{; s~u' -1.i~c,ur5o que . ~o Governo ·dto 
.. ~fio ~aap~. Já Jaz ·t!m}pps,.não. resgata.~ quotas de júros -e 
. ~~r,f.IZ~!?· ·d~~e· : eni:pr(:lsf.imo. N.a nossa . decl~r:lção •. mos
_Jrámos ,o motiVo .pêlo qual o. Estado 'de são· Paulo não estA. 
recolhendo ·ao 'Banêo do· B~sil · e.SSas 'quotas de' juros· e amor-
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t.ü:ação.~Não .Q está, porqu.e. S •• l?aulo- tem- .u~~enco~f;ro Iegi
.timo:. 'de eQntas cqm o J!'besouro ·Nacional . e eam, O: · &Iic~ 
:oo,Brasil.~ . . .. , ... ··. . c. . ... , 

.. : · :Sabemos -que existem; recon'heeidos ·peJo prop_:do ·nap~ 
tamento Nacional do Café, 73 .mil- contos devidos:, a S~o.~Pa:u~o. 
QWl estão . em .liquida~ão 83 mil contos, o que. dá t39 ~iJ 
contos,. descontados f 7 mil, nessa conta devidos por São ,Pal]lo 
ao D. · N. -C •. · · . . . c . .. . . 

· . ···, . Feito esse encontro de contas. diminut.da em muito, e:~ 
tincta quasi estaria a divida. de São P;1ulo.. . , . .· · . . 

o sa. T:a::s:ciToNro MoN.,Emo ·oE BARRos·_._ Sem conta~ o 
segujnte ~ que nas contas entre São .Paulo a a Uniã9, DQ.o saldo 
dev.edor ·.de S. Paulo ha uma parte· que S. Paulo está .pa~ 
,gand-o ·:duas vezes. Vou. dizer porque. Porque está repre
se;ntada por. material de guel'l'a. ew cuj!!>. compra· foi appli
.cado. muito do dinheiro emittido na revolução. 
· ·· ' o· SR.:·. CARDOSO' DE . MELLO ·NETTO ,;......;. Mas. vamos 
:adiante: continúa o nobre Deputado, Sr. 'Luiz Viiú1ná:, à. in· 
-sjstir. hoje na sua assevera~ão de qne Sãó' Pimlo não dimi
mliu o seu debito para· com o Banco do Brasil. No seu dis
..ctirso, d'iz s. Ex. o seguinte': 

, .. ~Í~s~ a58_,roil ;CO!ltos .. · E'_ Q proprio: relatorid que'm .o 
~eclara." Abrem:..se aspas. · . 

O.SR ... Luiz. VIANNA~ Declaro a V. Ex. que estas aspas 
-não foram postas· por .mim, porque; . as . palavras qt~e em se
,guidà proferi não .. são do .relatorio. Foram collocadas, por 
-eiigano, pelos · tachygi'aphos. Ia dizer .isso quando V. Ex •. a 
.euas se rel'eriu. . .. . . 
. ~ • >O .sá. cARDOSO DE MELLO NETTO -Tomo: nota dessa 
·--informação de Y. Ex.,. que não invalida, porém,- minha argu:.. 
":1nentação.. . :. ~ · · 

O SR.·: Luiz VLo\.lllNÁ ...,... Nem· as. quero Invalidar .. 
, 1. ,~ O· SR .. CARDOSO DE- MElLO NETTO ...,.... · "'No anno se-
~nte" .--, pa!avrs.s .df3,.'V _, Ex. reproduzindo, segundo diz, o 
rel_atol'ió do. 'Barico dp .}3ra.sil . _, "'no anno seguinte- foram 
:de~ontados Ui mil. contos, que eorrespondiam: á il;nportaneia. 
-amt>regada pelo .Estado ,na_ aequisição de esfé, aequisicão 
-essa· que ,er~ !eita,:Por~ al_;ltQl"iz;ação do Gov~rno Fe.deral e, por-
tazyt.o, f~ L ~mt contos d~isa quantia de 358 mil contos . foram 
:levados .a debito do Go"erhn da· União, á $Ua .conta 'com .o 
:Ba~c~_do B-rasil. ·,~;:J .. emtanto; ·em !9,3?, 9,pesar desse_, desconto-. 
;a dn:1d'a do.,Estado de São Patilo.era de 2i6 mil conto.s" • 

. Devo .. dizer :ao nÓbre· j)eputad.o, sem: que . Jiisso "l'á ne~ 
11huma ·má vc)ntaae, . .nenhuma interpretaÇão· men()S: feliz, ,~ 
.~t.te y. J!!x •• em a.bsllluto, rião· foi. :fieLquandri .. repróduiiu .o 
tópico relativo ·ao assümpto,·_.'.t.i:adó. do .relatorio <to B.anco. âo 
Brasil .. o. que .. ~e ell,eontra nêses reiatorio '~f-diametralmente 
:opposto ãqúilW ~ê· s; .EX.~ diz estar rieTie 'escl'iP..to. · ..... _ 

Eis o· qtie egcreve · o· Bánco do Brasil: ~Por esse" auadro 
v.ê-.se 'que ·hm;tve'uina\reduecãO de· i 54 mil contos :ias ·appU~ 
,c_~c.ões." . A. ~ior :~a~~.lla de'Ssa . r~uccã.o foi . ;ia. reSJ:!OllS3~ 
J:nhdaáe do Estado- ·ãe sa·o Paulo e décorreu da regulari.Zsção 
:fe.i t.a ·pelâ' transfereri~iâ ·• ; • _ · . · · · · , · · . · · .. · 

·o: SR.. Lui~ v~-~~A .: .. /pê~ma-me v. E,:: · UmJ~p3~~ 
~esse trecho que. V. Ex. está lendo, eu, boj'É;, oom toda.a lisu• 
p, ·aq~i_np. meu dicur~. · _ _ · . . . . . . . : ·. ~ 
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, · .:. ·, O sa GARDOSO· DE- MEILO -~TTO· ·-' •· • • ''+d<ed"ebi~ 
de· 'lima.· d&s •-contas·: anertas:em •nome da eeerretaria 'da·:F&
zenda _do .Estado de S. _Paulo para. o Departamento :Nábional::! 
do' Café. ·Nessa · ®Ii.t.a. foram -~seripturad&s ·as ·operações··rela-· 
tiva'S 'a>aéquisição :da 'e.áfê· ~o':E. de S. Paulo -por conta •dCP' 
governo federal no·'·ánno de·::l93f. ·cabendo ao: Conselho ·Na
eionid dó EJa:té tanto a aeqtililição .dos · stolu· como o ·ajuste 
das ilontas relativas á parte dos cafés já comprados· quandG
aé sua· · ereaeão ·pelo • Governó ·Federel, tez-se agora ' squella 
transfereneia, assim· 'oomo ·a ·do: ct'OOito ·que :havia na · oonta. 
relativa ás opera~ões ,de venda ~o .tr-igo _perm~lt2.do/'. 

· Isto é, Sã<? Pa'!.llo _...; .e é ·o que· eumpre fazer resa.lt;u·T·
não deve mais os· i·-U -· mil eontos, quando, pela argumenta-=
ção do _nobre Deputado,- pode parecer ctue eontinua ·:devendo~ 
EsSa. quantia !oi deduzida da quantia & 358 mil contos que
o Estado deve · boje ao 'Baneó ·do Br-aail, de :modo que: a di• 
vida, ,-hoje; . é. de - 2ft}~&88:000$000, O Estado de,via·:em : 1932" 
- 358-.i73:.00.0$000; ·. em . 1933 ·devia. 2i6.804. :OOb$000; . e:n 
i934 deve 2i6-:8S8 :OOOGQOO. Não. deve mais -os · . iU .- .mil' 
contos. · Dond~. ·se .conclue que o augmento da ·. vida de SãO. 
Paulo para com o Baneo do Brasil, em 1934, a que .allude 
o nob.re Deputa!io, Sr. Sr: Luiz. Vianna, limi~::·Se á insignifi
cante e ridicu1a pareella de' 84. contos. de ré1s. 

Sr. Presidente, não foi, absoluto;· em -~om ó' intuito de
blasonar que a -d~laracão' da bancada· paulista' se· referiu. á 
si tuação · do eredito do Bancô do :Estado de. São Paulo. Não
merece · a bancada,- n'Eim · indirectamente,'· o EStado· aue tenliá
orgulho· de re-presentar, " a' ironia do <nobre . colega, ·constaute
RC!'Pntmn· qtlP. sna$ declarações de hoje. Qúizemos ·-ãpena.S ... 
a~ntuar · que São Paulo· não era aquelle ··devedor düvidosos,. 
de·.crooito periclitante a que alludiu ·s .. E:i:., tivemos em-·Vis-· 
ta provar que durante esse mesmo periodo, o Banco ·do ·Es-· 
tado, cujas ligações com o Estado de São Paulo . são. conheci;_ 
das, porque ·este ·é o · seu maior· ·a.eeioni-st& - tinbà reduzido
o -seu --debito de· 300 -mil contoS nara ts·•mil eontos- ·dê réis. 
Foi 'para deixar evidenciado, -simplesmente, . que .o· --meu 'Es:.;
tado nã9 · tinha, nesse peri3do, deiXado de'· -pagai"; .D1aS, sim, 
tinha preferido, como ·era ·de ·seu· ·direito,' pagâr priniéir~ 
umà conta,. para cuidar, ·de·poís, do pagamentQ de.'oú4'a; :E'· 
a·ssim -procedeu, por_que àquena· ~cinta ·do ·B~neo do · Estado· a a
São· Páulo erit · uma das q1le na>'technicá'''se .. eonh~ pw· 
c~nta -i! e >movim'ento, ao passo qUe .it dó Barico' 4o .Brasil, . ~ 
Iativ!l'·aos · i'5.0· mil :contos, "erã divida . J)erfeitariierite garanu·.:.. . 
. da e . cotisolidáda. Se o Banco do -:B-rasil, ' em. @eJquet• mo
mento; . qu_izer 1iql.iida'r · stiâ d'iVidíf com '· São· 'Palito/: 1l04~· 
fazel~o peloS . meios legaes·; baSfa. Considerar • m~éta ·a C~'Q.:.. 
ção' e' · nuiridàr .. vender ·as 220 mil apolie'ê-s' ·dó . Estado ·de ,:São· 
PaulO, •se e~ te não qUizer ' PaP·r:.- . . ... ~--· ' • . . I ; -'. • < . ~: :j 
: ·· ·A:iiioa .é finálmeiíte ·o nobre :Dépütàdo;' 'Si.: 'Luiz Vianna:. 
Filho,~se8-Uii<Iô ;:P~ ouvir 'de stias. deck~acÕe:s. : fez . ·~ànd'é 
questão_ ·:e,m .. evJden,Ciar :~um!i.. · ~pJiareDte. ·,co~tt~ita · ~enír~ -~ 
llP~.Sas: ,_doola;i'a~s . i. .. as Qbse;Vaçõ~s ., féi.~ . em_. ~p_art~. : .p~l~ 
nosso .1lluStre eollega. -Sr •. -.Aivl;lS. -dos:: santos Ftlho, Seg-c1ndp • 
est-e· 'nobre' Deputãdo, o . '.Baüio · 'do Estado,:jà,.era · eredor; .no 
entanto, pelas - ~OSfoaS decla!'B!Iões; o -~·a_nco a_i~da · de-Ye i5, 
mil'córittfs; . . ~t ·. - ·-' · ·.: _,, ,, .•. ,.-, - .. _ ·,. · _, • .· · 

-: · · ·como acaba· d~ ·-fue: ·infonn~;- po~ril •• o· rio'bre: ~i>j.ltâdó · 
Sr. Santos Filho, que foi Secretario. da Fazenda de· São Pau.:.-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:32+ Pág ina 123 de 136 

-503 -· 

lo; na· épooa ' de sua goest.ão;: o Estado já era cl'edor ·-dessa 
quantia e asora é devedor·de 15 mil contos. · 
.. 9ra,. quem conhece Contabilidade, quem .conhecs opera
ções de banco, sabe .per!e'itamente bem que. essâ.& operações 
mudam ·de dia, para. dia, de hora pará hora. Não ba contra
dição alguma entre a.s declarações . feitas pela bancada· pau
lista e a das observações neste momento do Sr.· Santos 
Filb'o.. . . .· . .· · , _ 
. Sr. Presidente, não é nosso oostume, . não o queremos, 
nem em- absoluto desejanws,. trazer para este ·recinto qual
quer qu:estão que de leve ao menos possa parecer de interes
se regional, o que foi sempre observa.co tanto na Consti· 
tuinte · como na. Republiea. ·· 

Ma~, o· que está em ' jogo, no momento, é o credito pu
blico d~ um Estado, e não é possivel que, d-entro. da Camara 
dos Depntados, ·duvida ali;uma paire sobre este ponto. 

- Foi por isso, e só })(}r isto, que :em nome da banca
da paulista, at.revi...;me, aproveitando a discussão do pro
~to em debate, a oceupar a aLtenção da. C~a, pelo que peco 
a V. Ex ... e aos nobres .oollegas perdão da minha. ou-sadia. 

O Sr. I.niz Vianna ~ Sr. Presidente, "má fé"! V. Ex.. 
e a Camara hão de eompl'ehend.er quanto me d!!ve doer que 
o Sr. Cardoso de Mello Nclto, com a ~ua autoridade de pro
fessor, com a sua severidade de velho mestre do Direito, ve
nha dizer a mim, dos mais jovens nesta Casa. que. use-i de 
má' Íé. :.Só mesmo S. Ex .• que u::io· me conhece. já que das 
alturas onde generosamente D tem colloeado a fama. não po
deria me divisar na planicie em que sempre vivi. Só por 
isso poderia te-r usado para ~(l!l)migo de expressão lãc rude 
e forte quanto a com que iniciei este meu discurso, porque. 
de modo álgum; por mais 'viva que !os~e a minha páixão ou 
o meu ·interesse; iria eu sonegar ou· alterár cifras ~ara ar-
gumentar de mâ fé. · 
. E. se boje fuHevado á. tribuna desta Casa ·para 't'atifica; 

deelaraeões: 'qne havia feito no meu discurso de ant<:l-hon
te.m, foi porque ,o Sr. Cardoso de Mello Netto. orocurando 
elevar. o· c'rt~dito' ~de São Paulo qrie~ . 'Para· mim, nao pre~isava 
~er elevado, t.~o idto elle é no meu co~eeitó.... · 

o s~. SANTos F!UIO - Tan!o que v. Ex. .iuvida cyue 
São1 Paulo pagoé a~ suas dividas; 
·· . O SR. LUiz·v.r.u.'NÂ - Não. duvido, absolutamente . . - ' -. ' . ' ·· -

Peco á. baneada -illustre e honrada·. df' São· Pa.nlo a sua 
generosa attenção para o humilde orador. a mesma que dis~ 
psnsel, fia poucos momentos, ao seu nobre lefí.de7'. 

•O Sn. CAR.ooso ·oE M~o NETTo·.......: Estamos: tódos dispen-
sando a maior attenção ·a c. V; ·Ex· . 

O Sn. LAERTE. 'SE'PUBAL' ·,;__ o ·orador: está .explicando o 
~eu .Pent;a~en,to, qe ~aneira ·satisfatoria, .. e. honrosa para a 
bancada patilistà. e. par.a .o Estado de São P.aulo~ · 
~,.. ' . . . . --~ -~ ~. . '. . . . . . . ' . 

O SR. LUIZ VIANNA. - Dizia·· eu; Sr . . Presidente. <'me 
aqu~He mustre ' leaderi ·pará elevar o· ·cr~.dito de São Paulo 
que, :·para mim' :não· precisava ser elevado-. tão alto · êlle já é 
em meu esnirito, fizera: ·deelaraeões 'ao .. ,rectificar :a aeta de 
hontem, que· éondiziam._eom a. minha propria ·dignidade pe~
soal;: porque· S ... Ex. asseverava ·que· as affirmações .por mim 
feitas,,:eram,•menos :verdadei!'as. 
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.::;..":.:-i:Ora, :~ • . Pre,sidepte. vê. Y; . Ex. :~e tenho-obrigação ·nt~ 
ral a satisfazer~: perante: :-esta Casa • . .. . · · ~- ... ' · · •: . . , . 
- :=·~ = o Sfl~ · t~Aimril · ~.:rBAL .:.._ A Jlitenciio' do si->cardôso de 
Méno-· Net~ era"-' de ifizer: · qui:i ·as · iriformáciSes· nãcf· eram 
-eJ:âctas ·. ·· · ,. :: ·. ·. ' ; · · .: · - ·-·· · · · ·· 

. ~ ~ _ o · ~~.-.Mo!iAE~ ~ri~nF:-~ Não: :~ou~a - ~Úensa alguma. 
o SR. LU~ VIAN~A - Não tomei: como offensa; ape.nas 

.como :motivos Qlle ·me ·obrigavam ·a vir é tribuna para··dlzer 
que . das affirmações· qüe havia feitó' i'ielihüma. era menos ver
dadeira e muito menos- dimiiluia ·o · êrédito' -de· .-são ·Paulo: · 
. '·.· o' SR .. l.!o~E/ANotúnit ~·: . v . . Ex> fue.· permitte um 
aparte? _V. ~- , ~is!'l,e., no seu primitivo · dis·c?Jr:~o, que; dos 
relatorios do .Banco do Brasil const-ava Que . ~te estabeleci .. 
mento punha.. eii1 . . ·duy.ida o pag·amen.to. da :_t~jvida. de São 
Paulo; · · · · · · · · · 

: O SR. LUIZ VIANNA _;_ :V; .·Ex. shi ·· é que talvez ·pu;.. 
desse estar <ie ·má fé~ ·· ·. ·-· .- :: ': · · ·. . ·· 
·: · · ó Sn: Mows· ~DR.~E -..:::v. Ex: ·disse is~o no · s~u· dis-
curso. . . . .. 

. O SR. · LUIZ VIANNA - Não disse · :!S$0 ." Não e:;:ternei 
~ssa phrasE' ao· ·relatori o do Banco ·do · Brasil.: Affirmo sob a 
minba responsabilidade. : · · ·· · · · .,. ·· 
'· . · ó sn.' Mo~is . ANoRADE.-..:: :V . ·Ex .. diSse. 'qui! .oao sabi:a 
se São., Paulo ?.âgava ou não . · .. , .:. ·;_ . 
·, . .- o· Sa. ·LAmTB SETUBAT • . ....:... Foi ·no· calor do debate. O ora
dor está dandcH~xpiicaçõe3 ~ Appello para :a -bancada paulista. 
· · o SR. ·c.-\acosc DE MÉu.o· ."NETTO - · buvir.emoa o orador 
sem" aparleal-o, pat·a que . s . . Ex •. possa . deseiivoiver . o .seú 
raciocinio. · · · · · 

O ·sR·. LUIZ . VIANNA - Quero demonstrar á Casa que 
óe . modo algum . fugirei . a· qus.lque~ . ponto por mim referido. 
' · .. O 'príril.eirO . ponto . iu·guido· nesta tríbt,na pelo· Sr~ Gar
dóso de Mello -Nettó, ' illustfe Depútada ·paulista, · refere-se ao 
trecho em que eti ·dizia ~ qué; · · .. · · ·· · .. 

.. . . . segundo info~macão q~ .tinha ~ da- ~BanC"o doBra
sil. e que me era dada por pessOa au~o.i:l;zada .. o Banco 
'do Brasil · "tinhá receios ·ern· Qtie ·fosse ·ou não . cum-

·. pr.ida a obrigacão a~um.ída po.r. São . .Paulo." . 
. . . . 

Disse e_ ratificcl~ .. '. . . c . · _- •. 

. · 0 -SR. THEM'Q1'i"IOJ IJONTEm6 OB .BA.A-1\0S ~Por. isso-, Já pe
diO"lOS ao Banco que se manifestasse. :: .. : · 
.- -: O SR~ ·LUIZ:.VJANNA ·- · Muito 'bem • . ,. ~ .- . -
_., -: Não ·pod1a· 1diier:~I>OrQrie:Tá -~~o ês~ 'que ·essa :.Ph.ciise ·se 
encootrl}sse rio :r'élatorío do "lláó.co; declarekqu"e: ella . rrie haVia 
sido fornecida:• por~ pessõ.a · autol!izada~ · : ' · . ·. - , : . 

· · E em torno do Jacto.-. Sr •.. Presidente, de delicadeza tsl 
que até -teobo ··receio:.de.·avancar, :VOU' lembrar ·á ,camara.·um 
-episo'iio histonco·-·oceorrido ·:no ·,Brasil.-;:: .. ;- · . : .: :r.·· 
__ _..,, Recórdam-~ · todos 'os·Srs~: Deputaào~hlfteites.> ás:;p16T~ 
nàs': de. nossír:.historia ·oo·ioei.dente ·verificado . entre ·o Bàrão 

· de Penedo e a Santa Sé, po~~:{)Ccasião ·da -questão : relig!osa- ; 
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' · '· i~lrido -de-~tQI'· ,d1~i~NJte:: ,dCW! assnmpto 
junto ·ao 'Vaticano; tiver.à '0 Barão ·de Penedo opportun;darle 
de escrever para· o"·Ifamar.aty que -numa carta do· Card(lal ·An
·tonelli; dirigida ·ao aispo do. Recife, .havia .. a ,seguinte ex-
;pressão: · · · · -. · · · · · 

"Gesta tua n~. laudantur.~ 

:Foi··uma celeuma! A Santa. Sé contestou a phrase; a.affir
·ma·tiva: do Barãci de-Penedo era mentirosa!. 

Como, Senhores, poderia · Penedo· proval". que sua asser- . 
tiv:a ~a verdadeira? Elle apenas .lêra a carta, que uin ou 
dois dias depois fôra enviad·a ·ao · J)roprio Bispo do Recife. 

"E. sem documento . d~ ()ue se" valesse, sem prova ·a invocar, 
'Periedo permanaceu tres· annos com a · pecba .de mentiroso. 

·. O tempo, por:ém, sempre traz co.msigo a justiça, e, mais 
•tarde, ·se :verificoú que .á p~rase citaalf por .Penédo éra ·real
·mente verdadeira. A Santa · Sé, naturalmente, tivera· de negar 
~ - phrase; iôra obrigada; pelo rumo -que. tomára· a questão, a 
·dizer que seu car-deat não havia escripto o t recho . invocado 
1l'Or P-enedo. 

· ·Hoje, Sr . Presidente, eu como que me acho na· mesma 
situacão do embaixádor brasileiro . -

Não poderia, de modo algum. declinar o Mme de men 
informante, _para o vir expô r aos odios. _e malqu~rença& •..• 

. 0' SR. WALDEMAA "FERREIRA - 0 informante, V. Ex. 
•disse, era o Banco do Brasil. 

O SR. LUIZ VIANNA ..:._ Perdão ..• 
0 ·.SR. ·C..\Rooso DE M'ELLo Nmo __. Sem o inte!'romper. 

l)ediria licença para um · aparte, ápenas para· esclarecer. 
' . . .· .. . . . 

O SR •. LUIZ VIA."I'iNA 7 Com 1llU.ita honra. , 
.. ;. • O. SR • . CARDOSO DZ MELLo, NETTo- ·v. Ex., _qÚe. tem tão 
toas . ·relações .. rui Banco, do B"i·.asil, de tal JDÓdo que · êón}J.ece 
n~sse_-. estabelee-iíriento . uma pessOa tão. fiàedigóa que ·pôde 
prestar informações a · v .. Ex . . sobre. a solvabilidade dos cre-
ditas do mesmo Banco, não . poderia_ indagar dessa propria 
pess_~a· · sobrP ó modo e fórma do-êontracto ·com o Estada de 
São 'P aulo, nfim: de não affirmar :i"qúi, contra , a evidenci a !!9i5 
factos, que e!le s2 baseava em taxas inconstitncionaes? 

- o SR. LlJ.IZ ViANNA..:...:... Devo. (Üz.er à ·v ~ E.'t. qué á mes
ma peso:õa Eni pedi eóph1 . do contrac'to; o que· mé fo·i ·negado. 
· · Reaimenfe; Srs~ Depntacios, .. entre ·sacrificar um amigo e 
sacrificar a minha· palavra, qile", naturalmente, está em jogo 
n~ste m.omento, pr~firo ,sacr~flcar ~ .n;inha palayra. . 

E'· triste Que os acontecimentos,. que a ·marcha dos de-:
bates ·m:e tivessem levado ao -ponto de preferir a peeha de 
mentiroso a expOr um amigo ás. iras do ·governo,. . · · ·. 
· •· . O ·Sa . PEDRO CALMoN· - A : C amara . não :fará ;a :inju~tiça 
-~ V. Ex. de taxal-o ·cte taL V~ Ex. foi: levado' áauella af!ir
macã o =.no ca.lor do debate. ·Estou ~rto que · a :Camara>fal'á 
justiça . .ao. ·merecimento e. á .. bôa fé .do· nobre. representante ds Bahia .' · · · · · · - · · · · · · ·. · · ' · · ... · 

. :· _: O Sa. ·MoliAEs :.\ririRAó~ -~-.Aii~::~~nh~~ : de -~Ós :~ífir
mou que o ora4or.,.bouyesse falta.dó .á -~ertiàde- Dissemoi.·àpe
ll.a5 qee a a.ffirmacão. •era menos :verdadeira. . . . . :· • . -· 



c!mara aos DepLiados - lm"esso em 2810112015 11:32 • Página 126 de 136 

. O ·8!1.. LA.m\TB : SmmAL - Devo a~t<escentar que .o .nobre
Deputado, Sr. ·cardoso ·de Mello Netto,. aeçeitou ·a minha -re• 
ctificação de que as informaçQes não .e~m bem .exactms. . . · 

O SR. LUIZ. VIANNA ;,.:_' ·Agl-adeeido a··v. Ex. pelo auxi~ 
lio quê me presta. · · 

Emfim, Sr. Pre~idente, nã~ fiz, apenas umà affirmação~ 
O SR. Moa.u:a AlmaADB - E' lamentavel, entl>et.anto. 

que o orador bouvesse posto em· duvida· se- São Paulo p.oded,a· 
pagar ou· não os seus compromissos. _ · . :: c . 

O SR.. LUIZ VIANNA - Co~vf~t, o nobre ,DepUt~d'o. ·a-
apontar essa af!irrnação no meu discurso .. : · · · · .. · 

. (Trocam-!e cparte8. O Sr. Presidente 7'eclama. ·attenção). 
O SR. Mo?.ABS ANDRADE ~ Admittir: que S.· Paulo não

pudesse pagar seus d~bitos é facto lament.abili8simo; : .' · . . . . .. . ~ . . . . . . . ; . -
· O SR. LlJ.a.Z VIANNA ...- Permitta.m ·os nobr.es Depu

tados que oontinue: não admitti isso, mas apenas que S. Paulo· 
não cumprisse o contraeto.Admitti sómante que, dada a.incon~ 
atitucionalidade. das taxas, não pudesse cumprir . as clausulas· 
contractuaes, mas que São Paulo, naturalmente, poderia
pagar, fóra e acima das proprias condições estabel~cidas. 

· Mas, C.i'izia· ·eu, Sr. Presidente, que não havia feito ape
nas uma affirmação·. Fiz varias e o Sr. Deputado Cardoso de
Mello Netto as contestou. 

Tenho em mãos a declaracão de ~. Ex. 
O Sa. CARnoso DE MELLo NE'!To - Declaração da ban

cada paulista. Não .me QUeira !azer autor· dé uma declara-
ção, quando sou mero portador. . 

O SR. LUIZ VIA. "iN A - Aliás, . à~i.· não consta. 
Refere-se S. Ex.~ ou· méloor; a bancada paulista, ·pelo

orgão do seu nobre leaàef', QUe não era verdade o que eu· 
affirmara, dizendo que o · governo daquelle ·EStado iá:. · - ~e
tempo~ não recol;he a5 quotas de juros _e amortização. · ,. · · · 

O Sa. CA..'IDoso.nE =Mll:Lio N&'M'o- O nol:!re órador -p~e;.. 
cisa .. . para completar o pensamento, ler o . que . nós ttiesmos: 
dissemos em seguida. · · .. · · · · 
_ . o. SR. LUIZ VIANNA -:-- Fiz. apenas, a Ieiture .do. pri-· 

meiro ·periodo .da declara~o da bancada ·paulista. · · . 
· · O: SR. ·CAlmoso oz Mm:..r.o· N~, ..,:;. ·Más· nliQ ~e .-POderã

pereeber o pensamento completo, sem a .leitura integra! • . · .. 
O SR~ LUiZ VIANNA _: O nobre Députadó quer ante:... 

cipar :· Quando ·eu terznina.r a · minb.a· .. exposicão, · oom a lei
tura. .Integral d() capitulo, poderá, então; dizer-que cheguei. a· 
uma conclusão pouco verdadeira.- · · · · -, 

· Mas. Sr·. ·Presidente, :a declaracão· 'que .fiz., ·de que :o Es-·. · 
tado ··de São Paulo, ha tempos; não· reeolhe ·.ao · .. Banco. / do
Brasil as quotas de. juros ·e: amortização, - é .verdadeira; · : , 

~ . ' . 

o ·sa; ··CARDoso l:is 'M"KLLO ·N.BTTo-= NãO' coritéS'támos. · · ' i 

. . O SR. LUIZ YIANNA.- VV. EEx. contestaram·.; J1ii~ 
no disC"tirso-:do· 'I!'Gbre Deputado. ·· '· ·' !. ~ ·: ,-.:,. (:. -:': :: 
.. ': · sr~ ·Presidente;' discuti ae ·bõa fé o ·ea:so· em 'tão má hora
lembrado nesta Casa por :mim.tverdadeira,.a :àfi~matíVa que-
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fiz. A-ceei to; no : emtanto, :a. explicação .. tambem. , y~rdadeira,. 
dade pele bancada patllista •. de que São Paulo não !)aga . por
que tem encontro · de contas .. com -o ·Banco d<J Brasil, .eom e> 
Thesouro F95Ieral e eom . o Departamento Nacional do . Café. 
· · O Sit: Lii:RTE·· SE'I'UBAL - Aliás optou pelo pagamento 
de duas contas, deixando a conta com garantia, devido lb 
.Propria naturesa,. âpropria essencia do contracto. 

O SR; LUIZ VIANNA - Ora, Sr. Presidente, não me
ceabia, · <le, modo algo.1m, esmiuçar as condições das . finanças
-paulistas •. 

0 S!l. THEOTONIO MoNTEIRO DE BARROS -E' um direi
to. àe V. Ex., como eidaàão brasileiro. 

_ O SR. LUIZ VIANNA - Fui apenas levado pelo espi-
1."ito <le curiosidade, pois devo confessar á Casa que nunca. 
ningúem· me: ouviü dizer- que fosse um dedicado a. estudos
financeiros. Soecorri-me, sómente, dos dados que me po
diam fornecer· os relatorios ·do Banco do Brasil. Por esses
documentos, e até pela confissão ou declaração !eita pel0o 
Sr. -Gardoso de Meilo Netto . ,jã viram VV. EEx. que. de
i932 até :193~. fosse pequena ou grande, houve sempre um. 
augmento do debito de S. Paulo. 
·_ ·O SR. SANTos Fn.Ho - Absolutam.nte. S. Páulo pa
gou: nesse decurso de tempo 60 % de seu debito. 

·o SR. LUIZ VIANNA - Repito o que diz o relatorio
do 13anco do Brasil. 
: .· O SR. FABIO ARANHA .....,..... Cpjas cifras V. E."t, interpre-
ta muito mal. . . . 

O SR." LUIZ VIANNA - Interpreto-as sem sonegar e
sem mOdificar. 

_ - Nesta questão dos Ho m"il contos, elles de modo algu~ 
pQde!-'iam ser levados como deQ.íto de · S. Paulo psra com 
o Banco: ~o Bras_il. · 

·--o ·Sa .. SANTOs FtL-e:o:-- E o .foram. 
- 6 SR~ L"útz. VIANNA ......:.. .. S . Piluio apenas adiantara di

nheiro para a . realiz2.eão ·de uina óperacão, que a juizo dOo 
-Governo era util- e necessaria á. ·-po1itioa do -ca!é. Foi só
devia trazer . 58 ·.mil -; se · descontaram 141 mil contosr 
tos; -mais adiante esses· ·.teU . mil contos re-verteram ao ·de
·bíto -dcf 'Brasil- co'mo ·era ·justo e verdadeiro. 

o Sa. c.ARooso DE MEL.Lo Nmo :_ Esses i4i mil con
tos figuravam na contabilidade como parcella dos 356 miL 
contos. · · ._, · 

o SR. _LUIZ VIANNA - .Se figuravam como parcella. 
dos 356 ·mil contos v ·. ·Ex; ha ' d~ permittir~ se s; Paulo
·d'evei'iâ : traZer . 58 n:íil · se descontal'am H i mil ' contos, 
era)ia~ú~al :que, · ·~r _·.um?: .q~~stã<? de simples mat.h~ma;i• 
ea; questao· apenas · de subtt'ah1r, tlvessemos que o deb~to· 
'de s;>Paulo ' deveria 'ser· t96"mil' contos. - · 
:. -.. ,,"0 :sa.: .SÀNTo~ ' FILB~-:~ Âbi' ha.- t~as, eommissões; e-
'Vàrias' i:iesp·esas ; ' _ ',;: -:- · ,._-· · ·- -·: : .... _,_ . ->_ · 

o SR·.· ': T~E"oToiu~ · M:o:N~iha~· -D~ .B~Ós ::..._ Ês~-e · sàldi:.
. todos· o!! di~' . s·e · módifica;·-: yt)rque _.. as transações são · eoll$-
'tintes . . ,_ -_- -. '· - ,.·:· -'· " · --· · ·· -·: · -- .- .: ·- -
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- · :..;... . · ·~SR:; LtJlZ-.4XJANN:A-,;.;.;;...-v. · :-Ex~. ba;;de. eonvir.-que ·~9 

-posSo: ê~tar :em ·dia· cóm 1o_do~ : os-. -movimentos·· . das·-, ,contas 
:eorrentes~.dos Estados ; Brasllell'os~ . ' --·· : · : · · . · -· · 

· o SR. -'.sA!!Tos .Fit.l!t, .:..:.-''Então 'nlo· ·ievante ' â q'ue.stão e 
·p~a -aô, seu -informante :que lhe torneça-_ dados méis. com-
' pleto~. ' · ·" ··:. - ··· · · ~ .. ; .. ·· · 

o SR. ·' t.utz. VIÁNN~-t ~ m~cui.o · côm' ·() ·h~Iatorio '· · di> 
-:Banco; que é' iHn· documento officiak :Em i932; o~oobtto de 
'S .. Paulo era de 358 mil. contos. Cont.inno com o relatot:'iO 
do Banco. Dessa importancia se descontaram iH mil can.· 
"tbs. Restav~ portant~. !96 mil. . .. . , , 

O SR. THEOTONIO MoNTEJM tis ·B.Al\Ros - Accrescidos 
~de . taxas, seBos, )uros, ~om,missões, _etc. _ . 

. : O SR. LUlZ VIANNA - Não faço questão de lana ca
"))J':ina. O que quero. dizer é- que- -VV·. EEx. · interpreta!'am 
-1!ssa questão comó envolvendo o credito d~ .S. Paulo. --Ea 
·absolutamente -não estou, nêm estava,. combatendo o ~I'edito 
·:de S. ' Paulo. · 

o SR. CARnoso oE MÊ!.Lo NE'l'Tó-Mas foi · o que V. Ex. 
~~z. . - . . . . . . . .. 

O SR. LUIZ- VLo\.NNA - O facto é que. o debito- de 
~. 'Paulo; descontados os iH mil' contos,· deyiá. ~ei' de 196 
·mil contos. · A:gó'ra, seja pe!o que fOr, · esse ; debito era: ·de 
21-& mil contos, em i 933. Em i 93-i,/ diz· o-: :S~; Cardoso de 
'Mello Netto, tal debito teve augmento ridículo.; mas . teve 
:::augmento. Quando afflrmei que houve majoracão, não dis
~se a· importaneia destá; não asseverei que fosse àe 'cente
;nas de milhares de contos, ou de um, dois ou tres cóntos • 
• Isso. não .est;í.. ,em jogo e .. não h a motivo para :contestação . 

Verifica-se, portanto, Sr. Presidente, ·. que . dnes , das 
·minhas affimativas são. verdaàeira5, . Digo .. isto, aliás,_ sem, 
•de ·modo algrim, querer· .traze~' a ·deb'ate .o credito.: de ._São 
'Paulo·. Se a bancada · de S. Paulo collocar.· a ·questão . . em 
: rela~ão ao CI"edito de seu E:!lado, descerei dá ' ttibuna: · ; ; 

Agora, da forma .por-que.a baDCada: de& · ..Paulo •inter
:pretou a questão, não -era. o ~redito. do Estado, mas as mi
:-nhas áífii'mativ-ás-ql)e êSfaya:n em jqgo' . . .' _-· ' .. · ... ··. · . 

. O'Sa. ~NIO MoNTEm~- o~ .'.B~os : -.-' TaÍitô;-se:.- in~ 
·terpretou :come: sendo o: credito de- S. Paulo, que -V. :Ex. 
·.produziu --aqui na· aamara o- milagre da união instantanea, 
-de Deputados paulistas · pertencentes·. a -partidos =diversos, in
;-sep,a!'R..-:eis dentro do Estado,, e que se uniram na defesa do 
~eu . credito~ -.. ' . . . :·--· . -;' . . ; : . : 

o ·sFÍ: u:Jm.vrANNA. -· v:~ -E..~.-- não ~:~ colheu'.d:e sur-
_. p~esa~ .Bem pr~ia. eu.. _ _ . . . . . . . . .. , · 
~r., , J>re.~ide:qle., ;enle:· se ~haverü( de·. natér nesta . t~~a .-- . 

: :: .~fás :de:vo d~ ao: nobre collega, i:rue fuLo orimeil~o 
~ . Q-ize,J." , .a---tqd_Qs . ~- ~~US c~omp~Iih,eiros _. ,de. -minoria; ~QUa;-OS 
:.~lus~B& r~pJ!~en~n'tes _do P:1~~1do - .Republicano de· . S •. Paulo 
. não poder-iam, de modo,. algu~ .. negar .. súa:. à.Ssiginatú.ra · ·ào . 
:requerimento de infór~acões qiiê se ...achà sobre 'à ixiesà. 
· .. --·o·'·~:, : :HY:i>P'~ii.ro · no · R-imo ...:.; ·Reainien~: ~v~ - .Éi: .. está 
:~pplaudin_do. a nossa àttitu~ em favor do EStado. · · · · · · 
.: ··· ··o·sR. L~rfyiANJ:I!.A ;·AÚ~s.: ~m: _~b~o!uiÓ~,tiãci. t6~aris 
:J.Sso como descons1deracao pess.oal, tal era meu desejo; de: nã() 
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ferir,por mais levemente 'que. fosse, a dignidade do . gr.andl!· 
Esfado ·de·· São ,pau lo, orgulho . . para o . .Brasil. · , . , , .. 
· · UM SR. DEPuTADo .:.;_ V. :Ex~; aliás, quandO' voltavam->~ · 

dQ. exilio, ~oi esperar-nos em São. Salvador, eumprimentan:do- · 
nos e cercandO-nos de carinho. · · · . . . . . .. 

· O SR. LUIZ VIANNA - Agradeço o aparte do nobre 
coUega, que vem provar, mais uma vez, que não ~m razã~ 
de ser ess·e dissídio. · · 

0 SR. 0CTAVIO MANOABEIM ~ 0 nobre Deputado tem ;>re
eedenles que excluem a possibilidade de lhe ser attribuida 
qualquer intenção de diminuir São Paulo, porque, em horas 
difficeis para esse Estado, pôz em risco a sua liberdade e !oi. 
para a prisão. 

O SR. LAERTR SETUBAL - Occuparei a tribuna, para !a*
lar da actuação do Deputado, em relação a S. Paulo. 

O SR. LUIZ VIA.I\iNA- Sr. Presidente, resta apenas um. 
ponto : o que e:e refere uos negocio! do B2nco do Estado ·de 
São Paulo~ 

lJe modo algum, uma vez,· siquer, invoquei, no meu dis--· 
e-t1rso, qualquer transaccão do Banco do Estado de S. Paulo. 
S. · E:., o ~r. Deputado Cardoso de Mello Netto, falando,- . 
agora', explicou cabalmente a intenção que teve, ao insistir · 
na nota lida ·hontem nesi..a Casa, de refereooia á situação do• 
Banco do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil. Não podia 
eu . SU!)por a int~nção que' tinha s. Ex. e, pot.. isso, ao 1ala:r ' 
hoje, tive necessidade de alludir ao caso, declai"ando eztl"á
nha'r o choque existente entre a· opinião do nobre leade,. pati-
li.sta e a do ·sr. Santos Filb(). Explicou o Sr. Deputado car
doso de Mello Netlo .. Que no instante em que-deixou-a · Secre
taria da Fazenda, o Banco do Estado de São Paulo era cre.:.· 
dor, ao·. passo que hoje é devedor.. . · 

·Realmente, a in!onnacão de .S. b. deW3 - ter. tido pro-· 
cõdencia, acredito na sua veracidadt::, mas &. E:t·-•• ao me · . 
apartear. não declarou que a • situaçãu a Que alludia era. 
relativa ao tempo em que S. ::ElX. exe-rcia a , .pasta .da .Fa.
zenda. Affirmou .o nobre Deputado - e es~á no Diario do , 
Poder Legislativo, que, hoje, o- Banco· do Estado de S . . :Paulu. 
era credor do Banco. do Brasil. Se S. Ex. não tivesse usad!) . 
desta exp:r.essão, .. ·hoje". podePia I.!U deaa~ ,pa.ssal' .. : 
-. o' Sa. S.-\NTOS. Fn .. Ho - Tll.lvez sejam outras cont.a.s. · QU~
não ·as de movimento. Essas questões são ·muito · comple::as,. 
para -serem- trazidas assim a d~bate,: como .Y. El:; as trou:re~ 

· O SR. ·LUIZ VIANNA- Ante-hontem,. o nobre DepcÚldo· 
fez uma affirmat.iva; hoje; a bancada paulista !a:~: declaraçãc, 
em sen~ido contrário. · · · 

O SP.. SANTos FILHo. - 1F·i~ ·um:l affirmaOão de prompt~ . 
em aparte a V . . E3 • . e, aliás, appro~imei-me da- verdade. 

O SR. LUIZ VIANNA ;.....; Natura!merite, essa· questão d~· 
approximacão mathematiêa,O:eu· a· e::ttregaria ao nobre éolle-
ga. Pedro Rache . .• A m-im ná{! :eahe dizeJ: se V •. Ex. se 
approximou ou nãe; . as cifras são· muito· rigidas, são meszno. 
muito cruei$, para · que rossam ns~im· de momento ser. in:vo· 
radas .e depoiF> reinvocadas eom argumente de · approxima~ · 
ções... . . , ... 

O Sa. {;AR.ootro- mi' l'bLLO NE'TTO . ...:.:._Peço' perrrii.Ss~o à, 
, •• Ex . para um aparte·. 0bjeom. a-&• nobt•e-· ~tadO,. abl'inõo• 
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.o:·relatório cÍo· :Baaco Elo Brasil:.,"' • E.I: •. tez uma co~ta,, E':!D 
.. ·irtude da qual; · além dos Ht : m1l contos, . de~~?.n~dos,. , Sâd 
Jicou a dever quantia superior a-_ .. ess~ de~onfA?. L6l~. 9 reta:
..toi-io do Banco do 'BráSil; . dé 19.33, que_ as~I!,D :dlz: ~ao Paulo, 
f9S2 -Deve- 358.i73 contos; dtrw.nuiçaO,_ UL369·contas; 
1933 -. 2f6.804 . E' exactamente · a conta: sss·:i73 contçs, 

:menos 141.369 contos, perfazem ·216 .80~ ·contos... . · :. : : 
,. o ·sR. LUIZ ·VIANNA .;_ Não fiz a cont.a, ·mas ·· posso 
faze l-a rapidamente. · ·· · · · ·. 
; ·.: o sn. CARDoso DE :M~ ~~ ·~ · o resultà.do'_'é _este: 

..2iG.804 contos. . · · · 
' · . O SI\. LUIZ VIANNA -v. Ex. tem razão. Enganei-me no calculo. 

, o Sa. PEREIRA' LIMA- Reconhecemos a bOa. fé de V. Ex. 
o SR. LUIZVIANNA·- ·E· se o nobre collega pénsasSe d~ 

.modo diverso commeUeria injustiça, por.que não ten)lo, aq~1, 
interesse· algum, em d!minuir o Estado de S. Paul~-- · : õ:)ó 

,poderia exaltal-o. No momento, porém,_ em qu~ é· alttngtdn 
. affirmacão minha, entendo:.necessario v1r, com -todo o • ea.lor. 
-defender-'me, para que não se suppon~a - seja eu· capaz :de 
.trazer para aqui qualquer paixão ou 0010 a ponto de detur
par faotos e até· cifras e denegrir o nome de Estado.leodn d~ 
'união, como é innegavelmenle -S~ ' 2.aulo. (Muito hem .. ) .. . : 
. . . .E' · o que d~sejo deixar . patente: Náda lenho que reeti.fi-
·~a.r; mas ap·enas ratificar tudo qua:n:to disse. · · -

. . O illustre ·. "leader" paulista, entr·etanto, que, em mo
.'mento de · maior agit&cão · ~ e digo' isto · sem pretender 
i:nagoar S . Ex: .;..... me àcoimou dê má fé, ha de vêr' que· térih·o 

.trancíueia ~absohita ·'da ccinfcssat· os meus erros, mas tambem 

. de insistir ssinprà" na verdade daquillo que: áffirmo. 
Ainda sou muito joven; Airida terei de pê~mánecer nesttt 

·-Gasa,· se· assim Deus me conceder saude a vida, por : mais 
tres annos, • e não seria ao ingressar no c-tmlacto amigo de 

-1neus· co!lega~. que mé iria ·de:;moralizar, I>Ois amanhã qual
..quer ~ assertiva -ou informação minha, t-razida eom o alevan
·iado intoHo de . prestar· servi e o ao. Paiz, seria taxada .da ~h&. 
de . .apaixonada ou de · má· fé·. . ·, · · : .· -" · · . 
. . ,: . 'o 'sa:·· IEE~TQ~b MONTEIRO DE .. BÂÍ'tRÔa·,_:_ E' cer'to que, 
no calor' do 'débáte," as·· pess·oás que diséutem são leva:clas, ·ás 

·-vezes; a exagerar e . accentuar ás exp::!essões; Deante,-: porém, 
. das- explicações troeàdas·•e: do. -eneont::-o .de dadO!! estatísticos· a 
·.numericos aqui àpresentados· 'para.-. esclarecimento · e ~luci
.,õa.ç~o comp_leta da .v,erdade, ~u. combatenle . ·em S. Paulo 
-.e,n ·32 lfque: .ne!~e, momento, penso ititerpr.etar .o que senten. 
meus coUegas. vejo a pessõa de V. E:r. com· a maior e mais 
profunda sympatbia. (Muito bem.) V. E:x. tem antecedentes 

-de- desprendimento e dedicação-a pontos de vista que S~ -Paulo 
já. sustentou até de ' armas na -mão, que -trazem para, :V·; Ex·; 
toda~ · as .bo~enagens . do. nosso __ res~itO; :da·; possa .. conside

:r~c~o e_ da no.~sa ,mais :e()rdeal amizade: (Muito bem. Po.línas.) . . . . ' . . . . ~ . --· . . . . . . .• . . . } . . . - - ' . . . . . 
.-· :: . o SR: LUIZ<'.VlANNA ...:...: Agradeço .ao nobre -collega :a 
.disti·necãõc~om que me tratou;· evooando· UID dOS' ·periodOS MaiS 
. gratos ·:á· minha : .·:imaginação~ Poderia· dizer:: mais tristes :: se 
·r.eeordasse . a.Jjen~s· o~; .desgostos p()r que. nessa ,.. época a::ra
-ve~sou o meu lar, mas é aspecto que diria sem importancit; 
po~~· a_çi~ del_l~ colloquei . um grande, id~a.l: .-::- ·. o de !!ervir 
~Pc.!Aeu · P.~~z •.... :- ; ,. : :.-., :. :' . .. :: . , .. · .... ~ -.: ~ .·, ;--: ·: ... -:: .. · 
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En~rrando este incidente, peçO á nobre bancada. de São 
Paulo não ver, da modo algum, aLtitude . host.il de. minha 
part~. .. : .· . . . . . . . 

Quero ainda evocar phrase . do discurso que pronun01e1 
ante-bontem, . quando, interpelado pelo Sr. Barreto Pinto, 
sobre como encarava a operação realizada entre o Banco do 
Brasil e o Estado de .S. Paul.o. eu dizia, e lá. está, que a jul-
gava opüm&. . , . 

O SR. BA!U\!l!To PINTo - E' verdade. 
O SR. LUIZ VIANNA -Ora, senhores, se quizesse de

negrir essa operação, não diria que a julgava optima. Natu .. 
ralmenw, lev&do pela. informação que possuia, dizia que ope
ração .. igual feita hoje já nãç seria optima .•• 

O SR. BAIU\RTo PINTo - Exaotament.e .. 
O SR. LUIZ VIANNA- • ; • porque não pod~ria otfere

cer 21s mesma!! garantias daquella époef&. 
Sr •. Presidente, .concluindo o mau discurso, peço des

culpas aos meus dístinctos colle:;as pe1o tempo que lhes rou
bei tnão apoiados) e tenho apenas a dizer, ou melhoro, a pe
.dir que cada um do! illust.res companheiros não seja generoso 
para comrnigo, mas, antes, justo no conceito que venham ou 
tenham de fazer das minhas · attitudes, no passado e no pre
sente. (Pal71Ul3.). 

: O Sr: José· Augusto.:._· Sr. Presidente, depois da oração 
do eminente Deputado, leader da bancada paulista, o Senhor 
-cardoso de Méllo Netto; depois das pa!avras equi proferidas, 
agora mesmo, pelo brilhante collega pela Bahia, Sr. Luiz 
Vianna Filho, parece que não ha mai~ motivos para diver
-gencias, que não ha mais razões para' ãiscrepancias ·enlre o 
Sr~ · Viánna Filho e ·a illustre bancada paulista. 

Ficou certo, p.L"eciso,· absolutamente preciso, que nem de 
leve .passou .. pelo espirit.o do . nobre representante bahiano, 
oonio nem de leve pode ·passar. peio e.;pirito de qualquer dos 
Deputados que . t.êm assento nesta ~q, como de qualquer 
brasil~iro, . o de~o~~ito ou descredito do ·Estado de São Pau
lo, le"ader justamente proclamado entre os demais da Federa
.ção ·Brasileira, ·.':Pela ·sua· capacidade de. trabalho, pda ·sua 
-opérosidade, pela sua ·cultUra;· que tatito honram, por todos 
.ós títulos, a nossa Pi:itría. .. . . .. ' . ·' . . . . . . 

O SR. ·PEDRo. CALMON . .....,.._ A' Ame:rica e ao mundo. 
O SR. JOSE' AUGUSTO .:- Nestas condições, Sr; Presi-:

dente, repito, se não ha mais motiv<s para di'screpancia5 
;nem. para divergencias, tendo. toda esLa tempestade resultado 
de um mal entendido, em nome dos !lleus companheiros da 
minoria, dirijo um appe!lo ao. emin~r..tc lead.er de São ,Pau
lo, para que retire o requerimentO que acaba· de endereçar á 
.Mesa, uma . .vez que não .tem mais razão de ser . . . ' . ·. . . . . . . ... · 

O SR. :Pmmo LAGo~ Encerrando-:ic o incidente. 
O .. SR. JOSE~) AUGUSTO - Dado por enceiTado o inci:. 

dente;· e desçie ·· que· tOdos o~ proeiamamos,- a começar pelo 
d!gno'" D~potado) Sr." ~ LuiZ' Vianna, i qoa nem de' leve se sus
peitotf ·da: ·capaCidade ·. finánceira · de · Sã;l. ·l'aulo; riem da hon
radez daquelles que o dirigem, reitero· o meu appello, em 
nom~ d.GS proprio~ : inte_~ses·- :nacionaes que estão em jogo, 
:porque os ínteresse!?(d~ .Sãq. Pau,lo sã_o ºs qo P;1iz~ .. 
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0·SJ\. Ltrlz Vt:ANNA ..-·.A-ppeilo. a . lUem· junto. o meu ve-
liemente e cltloroso apoio. . · · · - . . · . .. . . .. ; 

O SR. JOSE' AUGUSTO - .•• 9ara que o eminente 
leader da . bancada. ]iaúlistá . retire" o remierimeoto 'enVictdo á· 
)'lresa, aue; c(lino. :disse, não _mais teril. · i'a!:ão :de ·ser.· (Pálir.&l} ~ 

' ' . ·. . ' . .'.' ' ' " ,' . . · ··,·,': . "., ;., 

Em seguida, é encerrada ·a discussão dó· 'Pro.;ecto ·nu.:... 
mero 22, dP. i934, tlca.ndo adiada a vot~o. · · · · 

.. 11-

ie diric'IUtlJ.o. :do projecto n. 66. de i934, ~ 
sidet'tindo de utiliilade ·'publica ·a Socied:tz::IV ·@c 
AuziliaTf.s do Commercio e lnàtt.~ttic. .db BJ'tUil 

. . (Consorcio profiuional coO:>eratiVI') (.sem. J>a-
"recer) ; · · ' · · 

. O Sr. Pr~sfdente ~ E~t~ em ~!seussão ·o·projecto. · ... 

. Ha !lober a mesa. o :seguinte 

. REQUEÍtiMZl•l:o 

Requeiro a ~messa do projectc n . 66, de i934, á Com
_missão de _qonstit!liQão .e Justiça, sem prejuit-o da .di.;;cW"" 
!;âO. . . . . . . 

· Sala das Sessões,· 8 de junbo de i935;. - Etlmt:ndo Bar'.;.· 
retó Pinto. 

o Sr. Bmeto Pinto - .Sr. Presidente, o :Pro.iecto n. ·M: 
considera de .utilidade .publica ,a · Sociedade dos Auxiliares . 
do Commercio. -~' .Industria ,do .B~~il. _ 
·· · -Foi elle incluído na ordem do dia em virtude ·de reque-: 
riment() do Sr. Waldemar .Fálcão, :porque dentro do prazo 
regim~mta!· ·não- meréteu paretlel' ·da · respectiva Commissão~ 
... r)evo. ·eschir"eeer ã Casa-.liúe. !Íuando regueri a volta do. 

mesmg ã eommissão de ·constitúicãó". e" J.ustiça, ·ru:-:i) . por-
que dentro de poucos <;lias·.a ·camara !ria· votar uma .PI'OJY.>
siéão regulando . de modo geral· a coi:u~essiio .. de "titulo. de uti:... 
lidade publica a quaesque·t· soeíedades, proposição que aca- · 
b::t de sér •relatada !avoravelmeD~e· pelo· Sr •. Odon Bezerra. 
na Commissão . Não devemos estar ~votando · a .retalho, como • 
anüg:uri~nte; ; . . . ' : . . ' . . . ·. ' .· . . . . 

.. J"ustífico, --deste ·modo, !)eranie :y • . Ex. ·e :neu5 mustres. 
eo11egas; ·o meu· :l'equerimentD. · · · ~ : · · :. · 

.- E era o que tinha .a dizer. , . ' . 

Elri segilida~ é encerr-ada a "discwisãó do pro--
jacto· n. 66,· ;~e 1935; !icando adiada a votação . . 

. ·. :. ""i• 4if~~ao. di> p~ói"ectó ~ -$i~A, :de t93·s, .re,. . 
. . . ~igorQndO o '.üUín:J.O conctirso ~ pretorét ·no. Dis.:... 
. , tricto ~e~eNjl; .Çom .pare~;~r 'favOf'c.vcl .âa Com"•u-

. sã~i- (/,e. J~tilja. ·; .; • , · ,; . . · ·· .· : · · · 

·· Encerrada a •discussão; '·ficando ~diada a vo~ 
· · LaÇão, na forma ·do "Regimento;··· .· ·: 
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.:I a di&cussáo do projecto n. · t33-A, de i 935, 
autot'i:ando a C1'ear cz Padrcmi:;aÇão O(ficial da 
Cêra e o Pósto E:z:perímental de Carnaúba; com 
parece1' favoravel da Commissão de Agt'iculfura e 
emendll8 da Commúsão de Fino.nçll8, 

O Sr. President11 -Entra em diseussão o projecto . 

Ira sobre a toesa o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos a volta á Commissão de Agrieulturn do pro
jecto n. 133-A, de 1935, sem prejuízo da discussão. 

Sala das Sessões, 8 de junbo de Hl35. - Horacio La/C'7• 
- João Cleophas. - Abelardo Ma1"inh.o. - Monte Arraes. 
- Pedro Firme;a, 

O Sr. Presidente - Não havendo quem queira usar da 
palavra declaro encerrada a discussão, ficando adiada a vota
ção, na forma do Regimento. 

Discuutlo unica do requerimento n. 23, de 
i935 (i8 legislatura), do Sr. Gomes Ferra;, dd 
informações sobre o a:ulamrnto dos t:-abalhus, no 
Mir.i:terio do Trabalho, lndu.ttria e Commercio, 
o.ffectos á Commi&são encarregada de elaborar o 
ante-projecto ~e immigração. 

O Sr. Presidente- Entra .em disclll!são o r equerimento.· 
T~m a palavra o Sr. G~mes Ferraz. (P(IU.fa.) 

NSc est~ presente. 

· O Sr. ·Barreto Pinto - Sr. Presidente, o requerimento 
o." 23, do · Sr.· Gomes FerTaz, solicita. informações sobre o an.:.. 
damento àos trabalhos, · no Minisf.erio do" Trabalho, Industria 
e Commerci'O, affeetos á Commissão encarregada de elaborar 
o an~-projecto de im:nigração. · · · · · 

Devo. dii~r . que votarei a. favor··deste r equet"imento, tie! 
ao meu modo de procede~ nesta Casa. Cabe-me,· entretanto, 
chamar a attencão dos illustres collegas para o facto de, ha 
dias. ter sido feito-requerimento ncrmesmo sentido;&o'seilhor 
Ministro· do .Trabalho_ . Estas inío~macões ·foram prestadas.
qe:maneira. _qqe, até cerw-ponto • . Parece impertinente. voltar· 
a 9uidar. do :a;uwmo· assumpto •· . · · 

o Sr. Presidente ~ Não havendo màis ®em queira usar 
da Palavra, ·.deola:ro- ~ncerr~a .a·.discussãa do -!'equerimênto, 

. fieando adiada a Yotação. , -.· · .: . . . . · . . . . · · 
· '·' . ~êjó form\iliu· · mn . appelló ~os. toeus .. noJ;)res.; co i~ e~;: 

e é no sentido de qtie;· usando da ·palaVra sobre a aeta. ·se 
limitem a fazer rectificações á. mesma; diH'anle o debate dos 
projeot.Oa; ::ciis6útàm e$tes. e. tião .desVIem·~ suas corisiderii!lões. 
para . asstiinJ?tos de ' or.dein ' pólitiéa regionalista; • . ·~u :outros~ 
qUe . só. fiquem bein ': em exilliea~es pessoaes 'ou . Da '_hora, do 
expediente·.· · :·· :.: · '.· _: .. :· ... ,' : ~:·::.:·· .. . . 0.: · .. : ·· 

a. D. - VOLtna IV - 't~aíL . . . 33 
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Correspondendo a este appel!o, os nobres Deputados 
cumprirão o Regilrtento, concorrerão para a boa ordem dos 
trabalhos e prestarão a melhor homenagem ao criterio libe
ral, tolerante e gentil, seguido até agora pela Mesa. 

Vou levantar a sessão, designand-o para a de se-gul!da
feira, 1-0 do corrente, a seguinte 

12 

ORDEM DO DIA 

Votacão do proje~to n. 215, de 1935, autorizando a abrir 
o credito especial de 2. 500 : (t00$000, para u1ti mação dr.s 
obras i:cieiadas na 7a. Região Militar; projecto da. Commissão 
de Finanças e Orçamento (35. di3cussão);. 

Votação do projecto n. 179-A, de 1935, alterando a idade 
para a _matricula dos capitães combatentes do Exercito, .-na 
:Escola de Estado Maior; cotn parecer favoravel da Commissão 
de SegUran~a (3" dücussão); 

Votação do pr-ojecto n. 30, de 1935 (f• legislatura), 
dando .ao trabalhador a ao patrão o direito de optarem nas 
questões G:lle moverem para dseisão de conflictos por facto 
de trabalho, entre a JustiÇa do Trabalho e a Justiça Ordi
na.ria; com. parecer contrario da Commissão de Justiça 
( 1" disC'IUsão) ; 

Votação do p:.-ojecto n. 42, de 1935 (:f.• legislatura}, con
cedendo o credito de .60 ;0005000 para a installaçãg -d~ ca
deira de clínica. ná Faculdade de- Medicina da Bahia; oom 
substitutivo dà- Commissão de Finanças e Orçamento (iá 
discussão); 

Votação do projecto n. i!Ml, (ie 1935, dispondo sobre a 
discrüninação dos oircu~os profissioo~es e e!eição . dos seus 
representantes (sem 'Pai'ec~r) {i• discumw}; · 

Vbtação dO Í)rojiÚlto n. 23. de 1935 (1~ legislatur-a), di~
pondo sobre graduação de oftici'a.es dõ Exercito e Ar
mada; com pareeer tavo1'1lV0Í da Comttlis~o -de· S~gUrança 
{2"" discwsão); · 

.. .Votaoão do proJeeW n• f22-A, lfe !il35, eooceuendo rom 
ordenado ou soldo põr inteiro ~ pt~rogaçlll) & . licen~ ~à 
que trata o§·~; do art. 1g, dtt deel'~t.o li.•i-4.6631 dé t_92i; 
tendo parecer da Commissã.o Espeeial dE! Estatmo do~ Func
cionarios, com emenda (16 aucu:tão); . . . 

. ·. Votação d·o·projêeto 'n. 2B, dá !934, e~e.ii.Mtl' a <l!ldl!ira: de· 
Historia da Civilização Americana, . nos · instituto~ dê enMno 
s~u.ru:Jal'io (sem parecer) (precedendo. a votaçã"() um _reque". 
ri~ehf.ó do Sr. Bael.a; Neves) (!& disclllSWó); _ . · 

• · -.t~t.Bc~.dí:! .. ~~~. tt. ·u. ~e 2~.s;- .cOOsiD.el'~ -~
uUrfdade 1Hilili43· a .SOifietJãae dôe, Allilliares· .do COtnme~.cw 
e . .tn5dustria ·&. l3~i! .. . (Có!isoreio .'Profissional co . .QPerà.tivo~ .. 
(roem pareeer) {pi'eCedeD.d(} a votacã-o um requérimeil.to . .dó 
Sr. ~~reto Pinto) (t• discurs_ão); · · 

t...""· . 
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Votação do projeeto n. 83-A, de 1935, revigorando o ul
timo concurso para pretores no Districto Federal; com pa.
rl'cer favo:ravel da Commissão de Justiça (1" discussão); 

Votação do projecto n. 133-A, de 1935, autorizando a 
erear a Padronização Official da Cêra e o Posto Experimental 
de.. Carnaúba; com parecer fs.voravel da Commissão de Agri
culttn'2" e. emendas da Commissão de Finanças (precedendo a 
votacão um ~e...querimento do Sr. Horacio Lafer e outros) 
( f• di3cussão); 

Votação. do requerimema n. 20, de 1935 (i" legislatm.·e}, 
do Sr. Paulo Martins, de informa.ções sobre rendas do Cáes 
do Porto desta Capital (discussão u~a); 

Votação do requerimento n. 22, de 1..935 (in legisla
tura), do Sr. Sanes Filho, de informações soS,r.e eontractos 
de concessões de linhas telegraphicas (discussão u11oi.c.:z) ; 

Votacão do requerimento n. 23, de 1935 (18 legisla~a), 
do Sr. Gomes Ferraz, de informações sobre Q andamento doo.. 
trabalhos, no Ministerio do Trabalho, Industria e Commereio, 
affectos á Commissão encarregada de elaborar o a.nte-pro
jecto de immigração (ducussilo unica). 

Levanta-se a Sessão ás f8 horas e cinco 
minutos. 
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32a. Sessão, em 10 de Jtinho de 1935 

Presidencia dos Srs. A..'Tuda Camara, i o Vice-Presidente, e 
Antonio Carlos, Presidente. 

. 1 

A's 14 horas comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda. Cama.ra, Euvaldo Lodi, Pereira 
Lir·a, AgeMr R.abello, Claro de Godoy, Café Filho, Abguar 
Bastos, Agostinh(} Monteiro, Magalhães de Al:Jpeida, Henri
que Couto, Carlos Reis, Eliezer Moreira., Godofred() Vian
na, Adelmar- Rocha, Freire de Andrade, F~rnandes Ta
vora· Jehovah Motta, José Augusto, Mathi&s Freire, 0-
don ' Be~rra, Rego Barros, Arn&ldo Bastos, Domingos 
Vieira, Heitor Maia, . Alde Sampaio, Simões Barbosa, Va
lente de Lima, Deodató Maia, Amando Font-es, J. J. 
Seabra, . Pinto . Dantas, : Alfredo Mascarenhas, Francis
co· Rocha,. Octavio Mangabeira, Wanderl-ey P ínhp, Leoncio 
Galrão, Rapha·el Cincor4, Ubaldo Ramalhete, Henrique Dods
worth, · Sampai'O Corrêa, Eduardo Duvivier, · Acl,lrcio · Torres, 
Alipio CoStallat, Cardillo Filho, Nilo ·Alvarenga, Lem~r 
Filho, Bandeira Vaughan, Arthur Bel'Ílaroes, Noraldino Li
ma, Bias Fortes, Clemente Medrado, José Braz, Theodomiro 
Santiago, João · Beraldo, Arthur Bernardes Filho, Daniel de 
Carvalho, Carneiro àe 1\eoonde, Dhristiano Machado, Ma.cario 
de ·Almeida.; Mntta Machado, Simãó <ia. Cunha, Rezende Tostes, 
Delphim Moreira. Pere-ita Liina, Theotonia Mont-eiro de B·a.r
ros·, Olscar Stevenson, Carlota de Qlieiroz, Cardoso de Mello 
Netto, Laerte ·Setubal, Alv~s Palma, · Hyppolito do Reg{), Jor
ge Guedes, Gomes -Ferraz, Fabio Aranha, Jairo Franco, Do
mingos Vellasco. Vicente Miguel, Corrêa àa Costa, fl...rthur San_ 
los, Paula Soares, Francisco PereiTa, Rupp Jun~or, Diniz Ju;.. 
nior, Dorvat Melchiades, Carlos Gomes ·de Oliveira, Vespucio 
de Abreu, Demetrio Xavier, Renato ·B.arbosa, João Simplicio, 
Frederico. Wolfenbuttel, Yicto.r Russomano, Dario Crespo, 
Adalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Aniz Badra, Sebastião Domin
gues, Abel dos Santos, Pedro Jorge, · Francisco di Fiori, ·Al·
thur da Rooba, Si! v_~ Costa, Alberto . Surek, Damas Ortiz, JG
sé do Patroci~io, Mail'ti~!O .·Poradó, . Lima T€iix~ka, Pedro 

.Rache, . Vicent,e Ga1lil~z; ·MoacY'r Barbosa, Baeta Neves, . Sal-
gado ' Fil~o, ·Barreto :Pinto, Thonipsôn _Flores (Hf) ~ . : 

O Sr. Presidente - ·A lista de presença accusa .o ~o~-
parecimento de 112 Srs. Deputados. · · 

Está aberta a sessão. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:34 +Página 2 de 87 

- 5i8.;;..... 

· O Sx-. Barreto Pinto (.Servindo ele 2" Secretario) pro
ceà'e á Ieitura da Acta da SessãO anteoend"ente, a qual é .posta. 
em discussão. 

O Sr. Rege Barros (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
motivos de ordem superior privou-me do prazei' de assistir 
á brilhante oração do meu illustre collega, Deputado por Mi
nas Geraes, Sr. Arthur Bernardes Filho. 

Ao chegar hoje, porém, a esta Casa, fui informado de 
que, em aparte, no curso dessa oração, o nobre Deputado 
pelo Estado do Rio, Sr. Lerogruber Filho, me citára nomi-
nalmente. · · 

Hahitüado a responder, immediatamente e de frente, a 
todas as aceusacões que me são dirigidas, venbo, Sr. Pre
sidente, fazel-o perante S. Ex., restabelecendo a verdad~ 
sobre o facto de que se occupou. 

0 SR. LEMGRUBEP.. FILHo- Perdão! Não faltei á verda
de. Restabelecer a verdade significa tenha havido falta .á. 
verdade. 

O SR. REGO BARROS - Lamento, apenas, Sr. Presi
dente, partisse a inetepnçii.o exactamente de collega ~-quem 
sempre dispensei ·as maiores provas de attenção e am~ade. 

· Disse S. Ex., procuranão justiticar-ee, que, em f9SO, 
antes de 24 d~ Outubro, ..• 

O SR. LEMGRUBER FILHo-- Aliás, isso nunca me pre
. occupou. 

o ~R. REGO BARROS - . . . qerl~nada a Revolução, 
votára contra o estado de sitio, emqu~nto eu hYDOt~ecava 
solidariedJlde ao Sr: Wru;hington Lu i~, no momento em que 
o antão Presid~nte da ReplJ,blica manda,-'l prender meus col
Zeg.as de representf!,!iãO. Reterie.-~e S. ~. , naturalmente,. á. 
prisão dos Srs. Deputados Mauricio de Laoerds, Oandido 
Pessoa e Adolpboo Bergaminí . 

O Sa. LEMGRUBER Frr.ao ~ Sem duvida.. 
o SR. REGO B.ARRO.S ~Acredito q"Ue o ponto· inverl

dicamente versado por S. Ex. - não ha often.sa na ex,cr.es-
são, como vou explicar _.,... o :foi de bOa. fé. . 

Cumpre-me, pm;ém - rGpito - restabelecer a verdade 
-dos factOs~ Presos, que foram, os tres illustres Deput&dos, 
f'u~ procurado, no meu gabinete, pelo então representant e da 
Bahia, . Sr:. Mon~i Sodré, · . . • . . . 

o· SB.. L~GP.UBER. FILHo ~ E po'r mim taniliem •. 
,O SR. REGO BARROS·,;,_. Não me reeordava d~ V. Ex. 

. . . .o Sa. LEMGRUBER FILlio - Já estiveramos j'imtos em 
_ca~a .do Seqaqot: :fl..zer'eda.. · · 

. o SR~ REGO .BA.R;ROS- ... pedmdo..;.me providencias
se, valendo...;nie ~o cargo de Pres~de~re· da. c_ama.ra., ~ontra 

· aquellas prisões Illegaes. Lembra-me bem de que o Sr. Mo
n.iz Sodré vinha 'ínunião- de· uma pllha ·de liVl'ost :para· de
II!OJ;lst_ra~ Clue. o. sitio -gão .. suspendia as . iil1lllq~çlades parla-

~mentares . ·· · ··. · · ·. · · · · · ._ 
O SR. DINiz JUNIOR - Aliás, não serià preciso , trazer 

livro algum. 
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o SR. REGO BA:aROS .- Responqi a S. E:lJ:. · oue er~ 
·exousacto exhibir tamanha. bibüotheca, para f~;n $o ~illl.Plés, 
pois e~ jur~sPrudeneia tranquill~, ~o direito brasileiro, que 
o sitio n~o s~pel}dia as ~unidades parlamentares . 

. Re~ordo-m.e bem de que t~ve ensejo de dizer a S~ Ex.: 
na minha opi~ião individual, interpretando o al'tigo da Clon~ 
stituição, $USpenderia as immq.nidades parlamentares, po~· 
isso que o sitio suspe:Qqe todas as garantias oonstituoionaes, 
e as iiP.munida<$es parlamentares como taes tém de ser yon~ 
sideradas, pois, do contrBrio, constituiriam privilegio, e pri
vilegias não se admittem no regime demoeratíco. Curvo-me, 
porém, diante da. jurisprudencia inintertvptamente adoptada. 
pelo Supremo Tribunal do Paiz, e· garanto a V. E:~~:. que ir~i 
ao Presidente da Republíea, já. como Presidente da Oamarn, 
já como correligionario e amigo de S •. E:::., fazer-lhe vêr, 
não só a itlegalldade como a in:::onveniencia dessas prisões. 
Cumpri minha · fll'Oroessa: Nessa mesma noite, em conferen
cia com o Presidente da Republica, fiz-lhe seiltii' e resaltei 
os dois pontos a que acabo de me referir. 

O Sa. ~~MGRUII~ FiLHo - . Aliás, os coll.egas estavam 
pre"sos, fazia dois d~a.s, e" a reclamação se yerifipou ás pri
meiras horas da tarde. y. Ex. confessa que (Jelxou seus 
collegas presos; sem t~~er o protesto, até a noite. 

O SR.. REGO BARROS -. Não me cabia fazei' protesto, 
mas agir. como mais effícientemente fosse para obter o meu 
desiderarum.. 

o SR. DtNIZ JUNIOR - o que elJ_ não co~prehenqi foi 
que, presos aQUeles Deputados, a Ca.mara. se não conside
rasse eiD sesSão perml!-nente. ~ espera de que o Poder Exe
cutivo re~onsiderasse, ,cpm . todas ~ · ~atisfações, o acto de 
violeri.Cia contra as· immunidades parlam.~ntar.~;. ~ra. .eSsa ~ 
attitude em, que eu desejava encontral~_a, perap.te a hist.oria. 

O SR. REGO BARROS - Estou sujeito· a. todas as cri~ 
Ueas. Não sou .i~aijivel. G9s.to ~3 cr~tieas.. e ~tou Jlt:OmptC\ 
a respqnder a qualquer collega que m'as queira. fazer, du!" 
~nte o ~:mpo em ®e e:nr.ci a Preside.ncía desta. Casa. De 
fronte erguida. . aQüi entrei, porque. ref3leito quatro vezes 
;;ara essa.posiçãn que V. -~ .• Sr-. Presidente, agora .occupa, 
'não raro pela quasi unanimidade .de meus pares. Tenho a 
coasciencia tranquiila de que, . se com brilh'a não desempe
nhei esse mandato, lhe· imprimi a maior dignidade. (MU.itc 
bem.) · · · 

Nesse sentido tênho as manifestaçõeS mais inequiv:ocas 
dos meus mais estrenuos adversarios, no ins~à~te justáipeilte 
em _que n,tais .ag-itada se desenvolvia a campanha politica ae 
1930. (A..poiilà(}.~ ~.l · · · 

CmiseQ1letrlemcnie, . não ~mo criticas. nespondevei. a 
cada uma dellas altivamente, .cabahnente, !)arque sem.p~e 
inspirei meus, actQS nas normas do Direito .e da Justiça,' den-
tro do Regimento desta Casa.~· .. · - · · 
. Respondeu-me o Presidente :da.:Republicà que · hav-ia. .co~ 

sultado algu.em que, pela sua pcwicã~; pelo seu sàber juri
-dieo, ,tinha. a.U:toridade "})ar-a. lh:e· dar ·.conselho, ' e .®~' ~.se 
'-alguem lbe dissera que as ' Pl'isf)e.S· ·eram legaes e .o SupreD:t,O 
:Tt"ibun:;~.l ~não poderia ·tomar··c9nheciment~ do ·kab.eas-coijru.~~ 
$e eontra eTiaà fósse · re(Juerjdo/·eontestêi ·· essa opinião·. 
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. ' ·-·· · _-:. ·. 
. - . ~ . ·. ··. 

. ·' ._, .. . ... · . .. . : .. - · 
·_, · : : 

convenci ô : :Sr·: PT~sid~Íit~ ~da~Jtêp\l,b1ic~ d-~ QÜe Ó' ;..artig~ . a 
q'üa: s.=.·. -~~~ .· se' rete#~)Ja , reto~~a· '_cóiis~~t:u~~onat ' d~- ~19?15, 
aq'uelle ·que rezava nao poderem os- "Triblm.aes ·JndiCla'tiOS 
tomar conhecimento de!· h'tlbeas;.;corpm "· requeridos : contrs. 
aefós praticàdos duranw ·o :s it1o·: e!·deVidôs .1l0, sitio; ' demons
trei a -S. ·E%:: que essê 'artigo não' · acobertava . as- ' prisÕ!'l3, 
porque, se o ' aeto tin11a ·-sido praticàdo dentro do sitio~; não 
o fOra. em Yirtude do· sit.io. Na decretação dessà' medida ex
~'"aordina.ria ·rião estava .. compl'eliendida a rusi)ensão' das ·tm• 
munidadés parlamentares; · · · . · · ·. · ' 

E disse a. S. Ex..: "Se ~ fôr requeriqo o hab~as-:-c9rpw._ pe:.. 
~nte o · Supre~o . Tr~~up~l~ . e~ terá.. de_. ~qnced~t~." : , . · . . 

: .o ·sa: LEMcmm:E:ii !i'It.Ho ..;_ Aliãs,- haVia sido :rei:rusrido 
na mesma · hora. ·' · · 

. O SR~ REGO B.AnROS ;_ E' eo:uivooó.de V.· Ex • . .. J · 
·. o Sli. ·LwaawE&· ·Fíi.Ho. -__,... Eu .ê ·o Sr. ·. ~iost.o :P1nto . o 

requeremos 'na mes'J:!la. hora., e . só cedemos á Sraw . ?:!?-~i cio 
de Lacerda preferencia para da!' entrada á sua petlcao. 

o s&:-~ R.EGo' ':BA:aítós -~ · Ét··engano· ·do Ji-Óbte' .. con~&a. 
Quando ó · s·r ~ · Molíiz .SÔdré ' ID!l · procuróu no . gabinet'e, M.nl!i:
rou que agufirdaria 'até ·ô di'a ' seguinte· a .resposta do PreSi~ 
dente da RepubliCà. . e,' . se É!ssa foss·e negativa, ·'seriã.. então 
requerida a .ordem--de •habetz3-corpu.!•:·. · ~ ' : .·. :: 

· Póde ··ser que :o nobre · Deputadif: tenha: razão. <Não -me 
impressionou saber em que data foi· r equerid!J ;, o· habeai
c_orpus_. O qu~ me preoccupou foi o .,desemp,enho .do meu 
d.ever ··e· o ~s!orço ·_que_ fiz · para que os illustres co)Iegas· de 
representaÇão não 'p'erinanenéessem na prisão. · · : · '' · 

·:No dia seguinte, dtic1arou-mé' o' :Presidente · da 'Reptibii'
ca étlle· estava . eonveneiiio dàS· ·miribas razões :é· 'qi:e~ mandà--
·ria 'pôr em liberoide : os ·Deputados!:~. · ,: · ·: ~.· 1 .,. · •• 

~· • ' • ' . l ' ... o" < . • ~ ' • • ;• • • ' I ~ ' : . ' '• ' ' ,.• . - ' • ~ ' ' I , i .;. • , : ,' ' • 

., . . 0 Sa . LEM6RUBER FILHO - Depois das informações pe-
didas . pelo · Supremo·. TribUnal. , · · · ; : :: ·· .. · · · 

· :.:,o SR.- REGO -BARROS . ~o :.- . : independentemente .- :da 
eonoossão oo !iabetl$-corpUs •·· :. • ·. : :. · · · · · 

· ·vê V . ·: Ex., Sr=. · Presidente; vê a :Camara que· o Presi~ 
dente de· então :cumpriu estrietaménte seu·-.dever~:~defe!ldeu 
as immunidad~ · · de :-seus céllegàs '-de repre3entaçã.o-7 · jámeis 
procurândo · cortejar , a quem·. quer .. que fosse.. ·. (M.o.lito · ·õem.)' 
·' .: ::·Cabe-me o -~ orgulho,- se . assim -posso · dizer, óé que, -em 
todo. o .. curse) : da · minha . :vida . ,gUblica~:: antes · ou: depois da 
Presidencia desta Casa, jámais ·me eurvei deante de qual
q:ueJ;" · poqeroso .. , E!npresiei semp~c a;, m~us . amigos po,liticos 
a.::si>Uda~-l..edáde. · ae· um· homem: U'V:re'· e ·jánfáis lhe-s· .alienei .a 
Diliiha· llberdà<iff de sêr racíona 1. . . ' ' .· . . - -: . .. . . . . ' . . . : 
··· ,· Em'·: tod.ós oS' tempos; ·e ' ôésdé : qij~ âgui:ingresséi;':"_óiei 

innum.eras vezes contra projectos de ·origem · gijvernamentat. 
Sabem.ln~o- .todos ·os ·que . aeompatrinhara:m ·m:inba vida: par-
'lamentar ·dur.ante sete ·aimos. ·:-·. ,_ .. ,.,. : ;; . .. ... · . : . . ·:. , 
. ' <. 0: Presidente .effeetivo: desta {1asa; Sr.:: .AntoniO:· Câ'rlos, 
que '.tão'· di8namente exerce essa; .posiçAo em: QUe ·:V~- Ex. se 
acha..;: como.; .leilde.r' ~da· 'lliaioria ·trouxe uma· ~occasião: . ati 8cio 
na .. Çap:lil}.'a ·projecw e:m::quê :se,: estatu1a; .. éómo .. ::penaliàade, 
-~ ~:e-r~_~a.· a~Lnistr~ti:v~ de omeiaes: do :Exercito :e , oo·_, a1a
_r.iiJ.h,a • . :Convocou. umlit .r~~niãll: couju~J-:ll !i~~ :Çomm.iss~es· de 
c_oll,Stít(l.iÇão .e _Just.i~- !e.-M ·~~inha::e r:9:t!~~·',:~a.:eu •. :en
tão.~um ,. dos -menil)roo. daQUella . .. E a. .p.niilelra ass1gnatura 

• 'J .•• . .-.:/ ' , . • . : • • . ·-· ._ . • • . . • • .. . - ' :. ~ .• ·... • • . . . ... . 
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·que -;se· ·app~ no projeeto- -é· ·contra' esfe-prof.éstou,_. av'erba.n .. 
<iO.:.o dê ·inconstitucional, foi' a · d'<> humilde orador· que~ neste 
. instante; occupa a . tribuna·. . . . . . . . : . . . . . 

. Bem v ti ' V. Ex., . Sr ,;_ Presidente, qUe · hão foi curvandti
m:e nem rojcm.dd-me·· aos pés aos · pontentados que·. asceodi · á 
p 'osição de que - francamente o digo - muito me bonra: 
foi pautªndo meus ado3 pela dignidade, pelo direito e pela 
justiça~ . . . . . 

Assim. não podia deixar- . de revidar. o aparte . antipathi:
co ou, quando menos_, leviano do nobre . Deputado pelo Es-
tado do Rio de . J an:eiro • · · · · _ 

Agradecend-O a v·. Ex., Sr~ Presideuie, a concessão que 
me _fez de falai- sobre a actã, em ·assumpto que não é, pro
priamente, ·della, resta-me penitenciar-m<> deste · peecado ve-
nial, esperando que V. Ex .• na sua misericordia, me dê uma 
absolvi cão total , (Mui! o bem . . · Palmas. ) 

. . •. O .-Sr. LemgruJler Filho . (Sob·re a -Acta} - Sr; ~resi
.dente, oo illustrl;ls eolíegas -que ~ . enwntrayam junto . á tri
. bUI).a_ quando falava o Sr. Deputado Ar thu.r.. Bernardes ,lfilb.o 
~ão . t~st.emrinhas de que. ·relut;ei. muito em &cceitar . o. repto 
que o Sr. Arthur Bernardes me lançava, para vir á_. tribuna 
.ajustar contas com S. Ex.. . _ . . . 

. Sr.~ Président~, não_· t~n~o de . ajustar contas com o se
nhor Deputado Arthur Bernardes :. S. Ex •. é que tem- d~ 
.me. prestar contas. · · · · .. . 

0 SR . .ARTE:UB BERJ."lA!'lDES FILHO - Ao -accusador in
-cu!nbe · a provâ: da aecusacão. · Se · V. - Ex. · a.ffirma que o 
·Sr. :A:rthur Bernardes andou -errado, a V~ Ex. cumpre 
·proval-o. · 

O. SR. LEMGRUBE.à FtLHO : ~ Não qberia' reViver o 
passado; estava, mesmo~ àísposto . a···dei:xar que· ·õ. T>osteri:
dade, Um ·dia, dissésse dO qÚadriennió · do sitio, daquillo -qlie 
assistimos durante a noite sombria · quê foi o governo do 
Sr. Arthur Bernardes; mas, já que S . · Ex.: me · pede . venha. 
á tribuna ajustar contas, declaro á Camara, com profundo 
peilat, e:cceitat· o· repto·: Acceito-ó e digo -a··S. Ex. que pro
cure tambem buscar na minha vida tudo . aquillo que puder 
encontrar... · 

'o&. JoSÉ AUGUSTo:....: 'Issó ~n~o ·intei!:~ss<{ri~m· a· s: Ex. 
nem á Cama:-a. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - ••• afim de affirmar 
que me fallece- .?outoridade ·para falar .. a9 Paíz., nesta .. hora, 
sobre o governo do Sr. Arthur Bernard.es. . · 

Se. a mim não negam.-:a:qt.or:i.dade, eu, todavia, a nego 
_ ao Sr. Deputadr. Artbur Bernardes, para. :falar em liberdade. 
em· brandur::.., em respeito á Constituic:'..o. - · 

o SR. Rroo' BARP.Os ~ 'v-. Ê:x. Itão é a· cônscíencia· da 
Nacã&. · · · ·· 

o ·SR. LEM<i'RUBER ·FILHO ·;.:;. NãO. ·sou .â conscienr.ia 
' (la Nacão. mas soü ·:a:pala:n;a aes·ae5ombrada .de ·homem: Qtie 
sentiu,·. ~mó • fltJ:rrii~_e:nse;·. o~ : ~ffeitqs do . 'catª"éiisma ctue · fo_i 
o G_ovemo de S. EX. . ·. · · ·· 

-_ o ·5a. P1N~.EIP~~,-ç~~s ,~-- Q~e.!. dizer, -~, jnt~!'Ven.cão • .• 
'--,_ O SR. LEMGRUBER FILHO- Sr. Presidente, uma v~ 
pl'eparados• os documentos· que · estou -eolligindo, daquella 
tribuna, acceitando o repto; terçarei armas · c-am· .quem-:quer 
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---:Pn:_=-
-4J~e.. sej~. sObfe o as~~pkl e so~re- qu.a,lquer .do~ ponW.s que 
torjim di~utu!Q~ .~· ~In sid_9, ·amda· agora, aqu1 invooij.dos. 

Não serei, pois, responsaveJ. pel9 ,estudo que_ 1:!6· vae 
_:f'azer de um GQ.ver~:u:~ .qQe j!i p~ss.ou; pem _serei responsa
vel e€1, _ novamente •. Uv~r . de . trazer _ á tribuna aquella sérle 
infind{l de crimes politicos, commettldos pelo Governo con
. tr& os eidadãos. 

0 SR. ARTH\JR B:sRNARDEB FILHO - Faça V. Ex;, ae-
eusações com provas. · 

o SR. LEMGRU~ER FILH·o __:_ DeseJá, ~p~nà.s, frisar, 
Sr. Presidente, que· a . responsabilidade reca}tipá. inteiramen
_te· !)obre a c~eça, · nãO. só- do Sr. Ai.t!lur Bernardes~ eoroo 
fie tod,os aquelles que querem, por forca, que eu venha. ~ 
tribuna discutir este assumpto. . · · 

Tenho dito. (Muito bem.) 

· Q Sr. A.rtbur 13ernardes l'ilh~>' (Sobre a· Acta) _:... Sr. Pre
-si{i~p.te, tenha .~sals~im~ntos a prestar e ®e dizem têspei
to ás 41espostas aos ap~rres que me :foram d&OOs, no discurso 
de ~baâo; pelos Srs. Depute.dos · Demetrio X~ Vier- e · A.ml!ral 
PeiSoto. · · · - · · - · · 

O primeiro del!es é o seguinte: concordando com · o 
Sr. Demetrio Xavier, quando s:; Ex. ·declaroU: qtie-o Sr. Ge
tulio Vargas sel'ia incapaz de manda!' praticar o attentado, 
minha concordaneia se referia, apenas, á iniciativa do mes:
:Qlo attentedo; nada mais ;: 

O outr o relaoiona-se com o. anarls do Sr. Ama ral Pei
·xoto : ao . CQnCOI"_d~r~ tan:dJem, com S. Ex. • @ando asseverou 
que ao substituto legal do 4° delegado auxiliar, então au
sent~. cabia irp.pedir qualquer attentado, tive em vista, tão 
Só, ~ ineumbEmcia, que, de . fa«;to, lhe' . competia, de <evitar O 
-~~smo _attentado_; ·não _çon~ordeí, _Ilorém, em que .S.1

' ··E:r, 
realm~nte · o tiv~se impedido. .- · -

. E!'a. o. que tinha a (!j~~ .. -· 

. ~in· -_~guida, . é · ap_pro:va.da a -Acta da ·Sessão 
anteecdente~ 

O ~ • . ~e~j~q~~ - Pªs~-se ã.-le.H~r.a do Fi-pcqlente. 
• • ~ • • : • - -: •• •+ • ••.• • • : • . ~ . • '-.... ' • . ... • 

.... 2· 
I·. 

o. Sr. Pereira Lira (t0 
.. Sect-etto~o) procede· á leitura 

do seguinte 
· EX;J?EDIEl'jTE 

'Me~a'gerui :· · · · · · ' · · 

.· Excellentissimo Sr .. ·. P_· .~~.s. ·w.: ente da ·aain_a ... !'. a. · d9. ~ .n. epu-
. 'lados~, · · · · -- -

.. '}:'~nho a honra .de-.communicar .a- :V o~. ExcelleriÔia · i.l'ue, 
'haverido ~ regressádO ·do "Rio da. Prata,· bnde. "fui retrfbuir of
. tieial~ente .. M:. v~·sita,s ' f~1tiis: . ao .. noss(i:. Fãi~ 'p~lós' Pf~si(ie~tés 
da Argentina· ~e Urugua.y, reaS5ún:li, neSta · d~ta, ·as· ~ :t:uneeõe~ 
de Presidente da Republica dos Estados '·Unioos,·do:Bfasil. '· 

- ·~Rio de ':ià:neii·o~'- 8' de' :rli!lbo de· t935:" .. .. · · 
. . ' . : .. . . . ~ " .- . . ........ · · ; ... · ~ ·~ . .· .·:· ·• · : .. r; 1• 

:";> ·- : ~ · ~ ; ..• ·: ~ ~· : .! ) ~-; ~; .. ~- · ··· · .·~ · .. ~ 
·,.,:. ·: ---,.;. Intei:rada.: :;· : "· · · 

• ··· 1 . 
• ·-• r 

.. ·. , . . ~ -~-, -· : ; ; . ' 
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: .. Excellenti.ssin:l~ Sr. · Presidente da Clamara ~s · . De_pu

.tados. ;. 
Tenho a honra de communicar a Vossa Excellencia que 

tt'ansmittt, nesia data, ao Senhor Doutor .Getulio Darnelles 
Vargas, o cargo que vinha exercendo, interinamente, de 
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil. 

Rio de Janeiro, 8 de Junho de :1935. 

ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE ANDRADA. 

- Inteirada, 

Officios: 
Da Sra. Carlota de Queiroz, de 10 do corrente, justifi

cando -faltas de ::1. e 8 do corrente mez. 
Do Sr. Damas Ortiz, de :lO de · corrente, communicando 

que por enfermo deixou de comparecer á sessão de 8 do 
mez andante. 

Do Sr. Aniz Badra, de iO do corrente, communicando. 
por motivo de ·saude não compareceu ás sessões de 6, 7 e 8 
do mez fluente. · 

- Inteirada. 

Da Embaixada de França, agradecendo as homenagens 
. desta Cam;lr~ ~ Sra. ·Embaixatriz daquelle paiz. 

· - Inteirada. 

Telegrammas : 
De Rio Branco - Acre 8 de Junho 

. G~afJl D,ep~tadôs - Rio. · 
Presidente 

Governo territorio- attendendo solicitacão feita em offi
cio n. 257 de 27 de Fevereiro ultimo dessa -Seoretari'a remet
teu, via Postal, relações do preço médio generos primeira 
necessidade neste território -e .. duração meaia di ar ia. forne
ciqa __ Ç11da. .l'.eclq!io.: ca.P.eias ,.t\ere, . cqm, .f3specificacões natureza 
alimento· e vestimentas, . 'quantiãade e ·cU:stQ •. R~ões · ~q po
derão chegar ahi após 60 ãias, devido difficuldades transpor:.. 
tes época Yasante rios. Saudações cordiaes: ......:_. Manoel M. 
do Prado, Interventor Federal. 

- Inteirada. 

·ne· Araeajú - 7 dé 'i unho ~ Presidente Damara Depu-
tados -Rio: . . _ 

:.: : 

Syndicato Bancarias Sergipe solicita valioso apoio vos
sencia nessa Camara a(f projecto naeional salario . mínimo ca
paz satisfazer necessidades normaes . classe minorando situa
~ão angustiosa suas famílias .forÇadas 'á um regime de sub
alimentação sem mínimo conforto virtude carestia vida. -
Atteneiosas·· . saudàeões. Syndioató: Banéarios ·.· Sergipe. -
Freire Pinto, presidenté. ...;.;.. ~lV'llldemm- ·Cardoso, secretario . 

.;,.,..._ Inteirad~;. _. _ _. 

_. _ D,e Ponte_ .Nova ~. ~ . ,"fJ,mho _....- ;P,resi.qente C_amara Depu-
-tàdos:.......: Rio:- " · · · · ... '·' · · _· · .. :-. · . · · -
· .. ~ .. -Ba~~~rio~ -P~~te . Nov~: : · : sQlidari~~ - compa~be.iros .. · tQdo 
.. Br.asiL •apellacLjunto ·v. Ex•' ' .senttdo•- appro.v.ac~o _ . proj~cto 
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-salario mini mo attender ; respeitaveis • necessidades ·- trabalha
dores bancos. Respeitosas saudações. - João Costa- FO'I'
tinho • . _ 

- -Inteirada . 
. ·:· . . 

_ De Afogados--Presidente Camara Deputados 
Tiradentes - Rio : 

Palacio 

Despertou desuzado contentamento seu attencioso tele .. 
gramma · realçado segurança · intransigencia defesa interesse 
sua terra. Saudações. - Luiz Góes. 

- Inteirada. 

Deputado Arruda Camara - Rio: 
Abraço policial vossa denodada ·attitude defesa policias 

militares. - Tenente Siqueira, policia carioca. 
-. -.Inteirada .• 

Deputado Arruda Camara - Rio: 
·G~tissimo . vo~so empenho causa. policias militares. 

Tenente E. Rosa, policia carioca. 
- Inteirada. 

Dep~~do Arruda . Camara - Rio: . 
Grato vossa simpathia ·e denodo •nossa causa. - Aspi

rante Waldir, policia militar Rio. 
- Inteirada. 

Deputado Arruda Camara __,.. Rio; 
Felicitações e sinceros agradecimentos apresentação sub

stitutivo. .Capitão, Vicente, policia . Rio. 
, _.:..: Inteiradà-. 

. - . .. · ·.• · ., ·! 

Deputado .Arruda Camara - Rio: 
· FeíiCitci e·. ·agfàd~o· apresentaÇão :subStiiUtivo. · Teri.ente 

-Muniz, ·policia Rio: · · . · · · · - . · 
-· ! · .2 Inte~ad_a. . . - : · . . 

8 

-. . -, --~· ; São_ l~dos e vão a . imprimir os . seguinf.es 

PROJECTOS 

N. 66:..:..: i935. 
~ ~/ ' . . . 

· (PrimEÚr~ l~Iatur&). .. · ; o:: . 

- --Approva, o Tratado de Coneili(ição e A-,bitrágem-celeln;.iulo 
: · -entre o Bra$il e o Uruguay 

' (Dipjomacia 7, Primeira .legislatura) · 

. .. ' cwrii)iiitdo oJ~é\Úspõe o: art. 26~ nu~éro 6,,,da C~nsti
_t,uição, o. Presidente da ~epublica, em mensagem· de H de 
Mai~, submetteu·:á ratificação desta· Camara, por ·copiá au
"thentica, o .Tratado : de úOn:eili:u;ão e ·Arbitragem Obrig<cltóriél, 
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assignado nesta Capital. a 26 de .Agosto de i 934,. entre o Bra,-
sii e a. Republica do Uruguay. · ·. 

Considerado o preceito do art. 40, letra a, da mesma 
Constituição, que attribue á Garoara resolver definitiva
mente sobre tratados e convenções celebradas pelo Executivo 
com as Nacões estrangeiras, cabe-nos o dever de apreciar o 
-referido acto, ora submettido á vossa eonsidera(}ão. 

O Tratado se inspira na politica tradiooiona.l do Brasil, 
nas suas relações com os demais paizes e systematiza um 
processo para regular quaesquer questões acaso surgidas, 
conforme um decidido espírito de harmonia e entendimento. 

Ultimado nesta Capital, por occasião da visita eom que 
nos homou o Presidente Gabriel Terra, o Tratado não repre
senta, entretanto, uma mera homenagem a esse notavel 
acontecimento na. historia internacional do continente. Dan
doJ de certo modo, maior relevo a esse episodio de confra
ternidade sul-americana, o Tratado presente realiza, ao 
mesmo tempo, uma obra de codificação das boas .regras usa
das entre o'S dois paizes no trato de seus i.D.teresses em lide . 
e que assim se elevam á categorja de principios dominan
tes nas leis dos processos communs para. solucionar os oa.sos 
que porventura possam emergir na su:a vida de estreitas e 
cordiaes relacões . 

Attendendo, desse modo, a um alto pensamento de har
monia e justiça. e ás inspirações de interesse dos dois povos, 
o presente Tratallo merece a_approvacão da Camara que, 
assim decídindo, collabora com o Executivo na obra. beneme
rita. de ap.Proximação e estima entre o nosso paiz e o pros-
pero Estado Oriental do Uruguay. . · 
· · A Commissão de Diplomacia e Tratados é, pois, de pa
recer seja · o mesmo Tratado entregue á ratificação do voto 
da. Cama~ em seguida remettido ao Senado, nos termos da 
letra f do art. 9i, da Constituicão Feder~ para o que sub
mette · á apreciação do plenarío o seguinte 

PROJ"EC.TO N • DE i935 

ApprO'Va: o Tratado de Concilia:ç/io e A:-bit1'l1.{Jem, celeb1'ado 
entre o BrMü e. o UrugtiAll 

O Poder Legislativo resolve'; . 
Art. 1.:° Fica approv:ado · o Tratado de Conciliacão · e 

Arbitragem obrigatoria, celebJ:ado· entre o Brasil e. a Repu
blica OrientaL,do . Uruguay, e assignado no Rio, de Janeii:o, 
em 22 de ):...gosto de.. i934. 

ArL 2.·0 Revogam:-se as disposicões ·em contra~io. 
Sala da Commissão, 5 Junho ãe f935. ··......:.. Renato . Bar~ 

basá~ · Prêsiâente: ~ Hin'adio-Later. Relator. -Leoncio Gal
.J..ão. ;.:.:..;. .Ditiiz lunior ~ -· Et!:rico Soúza· L.eão. ~ SalZes Fi
lho • ........, HU(Jo Napoleão. -· Neg'l'ão de :Lima: · 

.: :MENij.AG&M A. QUE S:& REFERE O PARECE:t 

Senhores Membros ·do·: P~der Legislativo: 

:ne' aeco~dO' e1:mf:õ. :pteeeito: constitucional~. submetto .. á 
vôssa: consideração,. "aéompanháda- de . uma . exposieão de m~ 
ti vos, á cópia' autbetitic'ada ·do ·Tratado ds · qonciliaQão •· é:··Ar
Mtt-agem ohrigatiiria, .assign:a.do, ·no .: Rio de· .Táneiro; ·a . 22 ·~de · 
... :. ': . ':. . ' . ' ' ' . . ' . - ' ·. . ' . . ·. ~ . . . : . 
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Agostó de 1934, entré os 'Estadós Unidos do ·Brasil e a :Reini• 
blica Oriental do Uruguay. . . · 

JUo;. de km3iro, 14· ·de Maio de :1.935·. · - Getuüo V'~ 

&XPOS[QÃO DE MOTIVOS 

LA/95i (42) (44) - Em 14 de Maio da 1985. 

A Sua Exoellenoia o Senhor Doutor Getulio Dornelles 
Vargaa, Presidente da Republiea dos Estados Unidos do 
Brasil. 

Senhor Presidente. 

Tenho a· honra de passar ás mãos de Vossa ExcelleDCi3 
~ anne:xa Mpia, devidamente authen.Uoada, êo Tratado de 
Cótl.oiUução e Arbitragem obrtgatoria, entre o Brasil e o Uru
g\lay, a.ssignado no Rio de JaMiro, a 22 de agósto de 1934, 
afim de que.,· se Vossa E:s:ce11Gneia. julgar opportuno e eono; 
veniente, 0 submetta á alta deliberação do Poder Legislativo, 
parEI. os eff~itos da sua rat1f1cacão. 

· 2, Este. '!Tatadot qUce leva. as assisnaturas dos. Minis
tros .de Estado das RelaGõeâ ·Exteriores do' Brasil. e dó Uru.., 
guay, Ii.à qualidade . dê ~leuipotenciarios. cónstit.mu :.úr.á dos 
actos que1 por longo tempo, hão. de lembrar ~ grata visita. 
çom q1.1e ·Sua · Exoelleneia · a Senbor Doutor Gabriel Terra, 
Presidente da B.ei;lublicà amiga do Uruguay honrou o no~so 
Paiz. · 

3. Não i'ep~eSeiltà, . este ajuste, e. COmO Vossa. Exoo!le!l
cia bem o sabe, apênas~ um · aeti:J destinado a commemorar 
acontecimento de tanta relevaneia; o Tratado de Conciliação 
e Arbitragem obrigatoria vem consagrar de fórma sclenne 
e concreto oo sentimentos e os anceiüs de dois povos crentes 
dà: jusUça e fieis ás normas panificas para a. solução das 
controversias que ·eDtre elles p9Ssam surgir. 

4. Este ajuste vem ap~rfeiçQar a legislaç~o wterna
eionat que regula a vida j1Jtidiéa e Proce-Ssuãl dos dois Es
tados, -Ihàritéildo e elevando A ca.W!oria de prinéipios geraes 
e ~de· -normas · p(isitivas as régPas que, isal$damanteJ $tê pou~ 
cos âtmos atrás, ambos os Govern~s consid~rava.m remota 
ideologia, mas que prognostieavam como sa.lutár 'ti'iMillo para 
as esb;eitas, c.o:Qlplexas e S!!mpre crese.fJnt.es relllQ.õe:s dos seus 
cidadãos e interessé$. . _ . . · · · -
. . ·Aptoveito. ~ op~~f,u.J'i.idade pâr& rei~rár â V.~a Jllitçet .. 
l~ncia os p:rotest6s uo. meu ;mais profund.p respeilQ. - /óQé 
Cat'loi de Mace~ $of!.fe: ., · · · · · · · 

TRÂT.\oo DE dO:Ntm.IAçA(J: E . .Aa'BÍ'I'ÍV'..GEM OBlliGMró.~iA ENTRE O 
BRASIL E O URUGUAY . . ·.·· . . . ' ' 

-::: .... 

O PJ:>.e.siden~.~ da. -~p\lhliea dos Estados. Unidos do Bra
sil: :e o Pres~de~te .dá , ~Ubli~à. .0~~1 do UruS'ilaY, . siu-. 
e~i';iment.e~.~s~os: d~ expjiei!Sãr em fo~inUla ·.snreüniif .ós 
ª<mti~~~fas ' ~fiD(Js que . ~mari} .. o~ dois . i:íalM.s·~ .. r-ê.aõ1v~~ 
raro ~lebrar tim tratado de ~oriórtiáçao e arbitrãsem õbl'i~ 
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gatoria e, para esse fim, nome~·ram seus plenipotenciarios, 
a. ~aber: 
_ O Presidente da Repulllica dos Estados Unidos dQ Bra
sií: o Senhor Doutor José Carlos de Macedo Soares, Minis
tro de Estado das Relacões Exteriores; e 

·O Presidente da Republica Oriental do Uruguay: o 
Senhor Doutor J'uan José de Artegas, Ministro das Relacões 
Exteriores: 

· ·os · quaes, depois de trocat•em seus respeetivos plenos 
poderes, que torám achados em boa e devida forma, convie
ram nas disposições seguintes: 

ARTIGO I 

As controversias, d~ qualquer natureza, que aurgam en
tre as Dartes contractantes e. não se tenham podido resol
ver por negociações directas ou por via diplomatioa ordi
naria, serão submettidas á conciliacão, á arbitragem ou á 
decisão judicial, nos termos do presente Tratado, 

ARTIGO 1I 
;: 

Antes de qualiiUer processo arbitral ou judiciario, a 
questão será. submettida, para fins de conciliacão, a uma 
eommissão permanente de conciliação, constituída nos ter
mos destes Tratado. 

De eommum a.~Oroo, .as Partes poderão, não obstante. 
submetter determinada. controversio á decis!o arbi~al ou 
judiciaria, sem recurso á preliminar da conciliação. · 

ARTIGO III 
' ~ 

. A .. ~ommissão P~rmanente ·de Coneiiiacão compOr-se-!
de cinco membros. As Partes contractantes nomearão, êada 
qual, um commissario, escolhido ·<entre os seus proprios na
cionaes, e· desisnarão, de commum · aecOrdo, os tres outros 
entre nacionaes de terceiras . Pot.en.cias. Estes ties commis
sarios deverão ser de nacionalidadés . dit!erentes e d!lnt:re 
elles as Partes escolherão o Presidente da Commissão. 

Os eommissa.rios serão no~ados por tres I!Jl.DOS; seu 
mandato é renovavel. Se, ao expirar o mandato de um 
membro da Commissão, não se tiver procedido á sua. substi
tuiÇão, o seu madato será cori.Sirleraào renovado p.or .um 
período de três âmi()à. As Partes reservam~ se; com tudo, . a 
faCuldade dé tratl.Sferir, no termo do prato de .~. atinQs, as 
func.çoos de ~re~idente a · outro dos membros da Cótntnissãdt 
~signados em éommu:tn. · o Comroissarió mijo· má.udato é%
pirar durante o ·curso de .'!lm · pl"'cés5o·. continuar~ .f.óDiaÇ
do parte na ~a usa. a.M o t~rmo desta é aiiJãà ®e tenb.à· si4o 
designado o . seu sllecessor. As vagas que oceórrétêm · há 
Gommi.Esão, ~m consequencia. de fallecimento ou demissão 
dos commissarios, serãa; preenchidas, dentro do mais breve 
prazo, segundo o modo estabelecido para as nomeações. 

·. : Quando ~o · ti aja pend~n~ nenmu~ 'llf~ss!), ·êada- uma 
das Partes· 'podet>fí, ·exouéi'&r ··o Oommi~sà~lo : P9r. :e na noírlea;.; 
do e designar:.. lhe successor. · · · · · · · 
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ARTIGO IV 

· A Commissão Permanente de Coneiliacão será eonsti-
tuida dentro dos seis mezes que se seguirem ·á troca · das ·ra-
tificações do pre.Sent-e·. Tratado.: . · : 

Se a nomeação d~s · co~míssarios que .lião de ser desi..:. 
snado em commum rião · se ef!eetua.r dentro do referido pra
zo ou, ·na h3'1)otb~e de substituição, dentro de seis mezes 
a contar do momento d'a vacanoia do lOG"Sr, o Pl'esidente 
da Confederação Suissa, salvo outro aeeô.rdo entre a!' Far
tes, será solicitado a fazer . as desiêllações necessarias. 

ARTIGO V 

A Qommissão Permanente de Conciliacão serã chamaàa 
ao desempenho das suas funeções por meio de requeriinen
to ·dirigido ao seu · Presidentê pelas duas Partes, quandó .pro
cederem de eommum .aceOrdo. 

O requerimento conterá breve exposição do objecto da 
controversia ·e o convite á. Commissão para que procooa a 
todas as medidas conduc~ntes . á conciliaoão das Partes. 

ARTIGO . VI 

A Commissão Permanente de Conciliação terá pór en.o 
cargo elucidar as questões em litigio, colher com esse es
copo todas as informações uteis por meio de inquerito ou 
por outra fórma, e. pôr todo o empenho em conciliar as Par'". 
tes. Depois· de exam~nar · a questão, ella poderá propôr ás 
Partes os termos do accordo que lhe pareça converi.iente e 
assignar-lhes um prazo para se pronunciarem a respeito. 
Findos os trabalhos, a Commissão lavrará uma acta da qual 
~onstará, conforme o caso, ou que as Pa.rtes entraram em 
aecOrdo e eventualmente as condições deste, ou que não foi 
possível eoncilial-aa. . · · · · · · . 

Os trabalhos da . Com missão. salVo eonvencão das P~rtés 
em outro sentido, d~verão. estar concluídos dentro do :i;>ra-. 
zo de seis mezes a contar tio dia em que a cont!'oversia lhe. 
teriha sido submettida. · · · · 

ARTIGo vn ... . 
-.: -'" SàJvo · .c~tipulacão e.special contraria, a .. commissão: 

Perman-ente. de Gonoiliacão re~arã .PQr . si mesma o . seu 
p~ocesso : qu~, em todos os casos.; devm-á .se:r eontra~ietorio. 
Em: ) IJatetia ... de ~ inq_uerito, salvo . decisão ~ontr.arie, . tomada· 
PÇr: ~ann~~dade. a · COmmissão seguirá : as disposiiiões' do 
~-~'~J~ :1!1 - . ,pas. C!Jnunissões. internaciona:es .de,:· inquerito 
- ua ... ~~nven~c:o . de, Haya .. ~e :18 de out~ro c!e . :1907, ·para 
a ,sol~ç_ao pa(}Ifxca . dos eoilfhctos i!lternacionaes. .. . · 
•', '' • L • ' • • • • -~ ' •• • 

. . ---- . ':'' .. .. 
:v~· ·.: ·· .... ;. ·AR'PGo · VIII · .. · 

~ •:.C! • , , ' : •_: t ! , 'J , - _ I : ' ~::: ' '. ,h , : 

, r·. 

..... 

.. .. . , . A :Com missão .. P~~.manente ·:de ~ Concilial}ão , reunir-se-á. 
salvo áce6riiO.,.contrario: ,entre· as Panes; onde. lh'o. ... determi~ 
nar o s·eu ·p·resideriie: · · · · . . ·. · · ·.: . . . : :- . · .:< ::, • • . · ' 



Câmara dos Deputados - Impresso em 28/01/2015 11:34 - Página 13 de 87 

-1:;29-

ARTIGO IX 

Os trabalhos da Commissão Permanente de ~cil~o. 
só . .serão publicos .$e eUe a!Ssim o dooidir, eom o assenti.DlBnto 
das ~~rtes, . . . 

ARTIGO X 

As Partes serãt~ representadas áunto á Com missão ·Per
manente rl.e Ccndlb:!J;io l).Or agentes, enm o encargo de ser
vir de intereed!ari~ entre eilas e s Commissão; poderão, 
além disso, fazer-se assistir de consultores e peritos que 
nomearem para esse efft~ito e pedi!' a audição de todas as 
pessoas cujos depoimentos lhe pareçam uteis. A Com mis
são t-erá., a seu turno, a facui!b.de de ped~r explicações craes 
aos as-entes, eonru1tores e peritos das duas Pa"rtes, bem 
oomo a t.cdas as pessoas que julgar utii 1azero 001npareeer 
eom a aequiese;eneia de 'Seus respecUvos Governos. 

ARTIGO ~l 

Salvo disposição contraria do presente tratado, 
as decisões da Commiss" Permanente de Conciliação serão 
tcmadas por maioria de votos. 

A menos ®la as Par-t~s decidam de · outra fórma, a Com
~sêo não p:oderi pronuneiaz .. ae ·soM-e -o merit.o da (lueslio 
~ -qua tados oa ~5eus membros estejam presentes. 

A'RTJGO 'Xll 

As Partes t:Dntractantes compromettem-se a facilitar O$ 

trabalhos "da · Commissão Permanente de Conciliação, e, em 
particular. a ministrar-lhe na mais larga medida possível 
todos os documentos e informações uteis, assim. como a usar 
dos meios a seu alcance para lhe permittirem effectuar nos 
$eUS ~vos territorios ·2 de :accerdo rom suas l~is, a 
eitacio e a .!mdl~o de testamunhas e peritos e a realim<;ão 
(;le vistmias. 

ARTIGO Xfii 

Durante ~s trabalh-os da Cemmissão Permanente de ~on .. · 
e:iliaQáo~ ~da um dos Cemmi~sarios receberá um subsidio 
pecu11iario ~ i~rtancie serà "fixada de eommum aecorqo 
~ntl'e as Partes oontraetentes e ·satisfeita por eHas em quótas 
eguaes. · · 

Cada uma das Parú>,s . supportará uma quóta egual nos 
gastos geraes da Commissão. · 

~RT!GO :·xxv. 
A' . falta. do ac.cordo. ~ré'Visto DÍl àrtiio. 'V~ .ou, qilando () 

tenha havido; não se verifieand.Q a _c.onciliacão das Partes pe .. 
rante a Commissão Permanente de Conciliação, o lítigio será 
submettido · á COrte Permanente de . .Justiça Internacional des
de que se trate de alg\im dos casos· previstos no artigo 36, 
aHn.ea . 2. dos -seus Estatutos. 

. .caoorá á -Côrte, se fór ·-o ·.ea!SÔ, · dêc.idir, oon·soante o artigo 
36, alinea ·4, de .seus Estatutos, sobre s11a compete~ie. . pQr.$ 
cosh.e"cer ~- litigios . que 1he sejam -submettidos de Jlc.e:ordi! 
c-om este Tratado. 

C. D. - VOLUME IV - 1'935, 
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Todas as demais controversias serão resolvidas por via. . 
d~ arbitragem nas condiçõ~s p_revistas no artigo XVI do pre-
sente -Tratado~ · · · -·· ·. · · · . · <. -;: :. . .:·. · -

':I'6daVia,' este -Tratàtiõ não é àppÚé~vel . as questões_. (Jlie 
tenham sido objecto de soluções definitivas entre as Partes 
eontractantes, salvo a respeito da validade, interpretação e o 
cumprimento das referidas solucõés. 

As· .questões para cuja solução outras ·disposições con
vcncionaes em vigor entre as ·Partes prevejam processo espe
ciat serão resolvidas consoante essas disposições. · · . · 

ARTIGO XV 

Quando se .tràta.r de .litigio que,· segundo · a legislação in
t.erná de uma das Partes, · esteja na orbita da competencia 
dos ·seus tribunaes · nacionaes, a•· questão só aerá submettida 
aos processos .previstos ·pelo presente · Tratado no caso. de 
denegação de justiça. · :. 

A determinação dos casos de denegação de justiça pode:-i 
ser feita de accordo com _o. artigo XVIII deste Tratado. 

ARTIGO 'XVI 

. O recurso á. arbitragem previsto na· alinea 3 do artigo 
XIV será 'regido ·pela COnvenção • 'de• Haya de . ·fs dé · ouf.ubl'O 
de 1907 para . a solução-pacifica dos conflictos interilacionae~ 

Na falta de accordo c~tre. as Partes, o Tribunal arbitral 
será compo?to de cinco m'embr6s designados segundo o me
thodo . previsto nos artigos ll! ~ IV do present:e_ Tratado !lO 
que concerne .. á ,ÇqmmiSsão P~rmanerit~. ~e- Conciliaçã() ~-- i, . 

ARTIGO :XVII · 
.. . . . -;; ,_: ' · ·I 

. ~ Se uma sentença arbitral. ou .. · judiciaria, proferida. em 
conformidade comi o :presente Tratado;. reeouhecer que·· de· 
f erminada . decisão ou medida tomada por autoridade juài ... 
ciaria ou por qualquer oJt.ra,: dependendo de uma das Partes 
tontractantes, se acha completa ou parcialmente em opposi
ção ·com o direito .. :i!lternacional, e se o- ·di~eito constitucional 
dess3. Parte não .. pecinitli~ oú .ió , pe~mitti:J; 'imperfeit.amente.a 
amiullação, . ·per .via· administrativa, ·das . cOnSeq\lencias da· tal 
de'ciSão ou inedida.; à-sentenÇa ' corieederá á parte-lesada umi 
satisfação' eqtiitativa: . . . . . . . - . 

··.· -::-: 

Todas as duvidas que .. surgiram entre as Partes acerca 
da applicação do presente Tratado· ·serão directamen.te sub
mettidas . á Côrte :Permanente. de .Justiça_ Internaeional, nas 
i:~ndicõ~s previs~~{jíp_ . ~rtigo : '40. ,do:S ,se-q.s: :Esta.t-q.tos, ·sal v() 
ac~ordo' 'co.ntrario :'~ntre·'.as . Pa:1·tes ~ ' · .. . - · · · · · · ·· · 
., -· _:,_- · ':· · ,. -~-: :: _~ '},.; ·~ ... ~. ·_ :,;;~~m·q · ~~fÍ.-: --~~ .. -. · - :~·: : .. ·., 

. Desde a sua ent~ada ell! vigór; ~ste ·Tratadó shbsUt-u'ii-~; 
para· :; toods~ ·os·· effei-tos;.. ·a· ,Coilvencão . de ·Arbitragem: 'Geral, 
celebrada:· -entre· os · dois ·,pai~cs· ;eontMi:ctant·es, no Ri(5 ' de· . J~~ 
neir.o;~' a :Vinte . e' sete .de ' Dezembro de mil novecento!r ·é' de;.:. 
zeseis. - ·' , ·•· ·· ·· 

;.:.: 
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.ARTIGO <XX 

· · ·Este ·Tratado será ratíi'ieado, depois .· de preenchidas as 
formalidades :-Iegaes em cada um dos dois paizes contractan
tes~ · ·e · as :Tatificaéões oerão trocadas em Monlevidéo o mais 
breve . possível. . · .. . .. 

Entrará em vigor um mez após a troca .das ratificações 
e ·terá- a duração de tres annos a partir de sua entrada em 
vigor. _ . 

Não sendo: denunciado seis mezes antes da . expiração 
desse prazo, . .será considet·ado renoyado por outro periodp de 
tres :annos,· .e as&im successivamente, . . . . . 

:'·· .Se. :no ~omento da expiração des~ Tratado, estiver .pen~ 
dente . qualquer processo, .· iniciado em . virtude . de ~eus dis~ 
pol'itivos, .esse .. processo deverá prosegu"ir normalinetite . até 
o fim~ · • . · .. . · . . . 

. . . Em .fé do que os Plenipotenciarios, assim indicados. as.:. 
signainos o presente Tratado, em dois exemplares, cada um 
nas linguas portugueza e. bespai:lhola, nell~s appondo os · nos.:. 
sos sellos ~ · · 

Feito• no Rio de Jaeniro, D. F .. aos vinte e dois dias 
do -mez de Agosto ·de mil novecentos e trinta e quatro . 

. N. 67- 1935 

(Primeira legislatura) 
. ' . . . 

Ratifica as · convenções elllboraàa.s pela Orgarti:ação lnte'J'~ 
-naciqnal do Trabalho- sobre a idade minima· rb! a•(miJ;sílo 
das menor.es ao ·trabalho maritimo, etc.; com parer.er r'lt! 

· · Commiesão de Legislação Social, concordando com ., P"O
·' iecto da ·Comrr.i.s:são de Diplomac:ia : . · ~ ' . 

(Diplomacia 10: e Legislação Social 17, de 1935 - 1~ legis.: 
Ia tora) 

Por . Obi:'ig~ão. decorrente do Tratado .. dA .·. v ersailles; ·. d~ 
que é o Brasil um dos signatarios, o Presidente da Repu
blica submetteu á consideraçã~ do Poder Legisl.aUvo os pro
j-ectos de convenções elaboradas pela Organização Internacio
nal do Trabalho sobre as ,questões de .. "iQa.dl} minima de ad
missão dos menol"es ao trabalho marítimo. exam':! mediC'O 
ohrigatorio ·dos menores . e adolescentes .empregados a .bordo 
de'·, nav:ios, trabalho nocturno dás mulheres,-~ amollacão~· · oo 
numero de • eilfennidad~ . peculiares . -a . certas • industrias" • . · , 

·. Chamada ' a · p:ronun,na:r.,.s&, ;:a -Commissão· de Diplomacia 
e Tratados rssalt;a, de logo a: :eiroumstancia de ser· este· o pri
meiro convertia ··internacional que. apesar: . ·f.ie . .Jer· .um · pai% 
maritimo, o Brasil ratifica no intuito de proteger .o ira.balhl> 
de bom~ns. ,do mar, como.!lliD.to.bem_fez no.tar o titulur das 
Relações · Exteriores, na brilhante · exposição de mo!ivoE com 
que· encaminhou . ôs· ~:Projeetos: em ' apreéo; :e , tanto• facilitou o 
llO~S(' · éStUÓEh . · · ·, . . ' . . 

Todos elles .. são. perfeitamente :tdaptavei~- ··n: ... legislação 
brasileira. segundo a opinião dos org-ãos t~chnico3 dos depai'• 
tamentos a que se filiam na sua formação . . 

. .. No que conce'r.ne:á: idade ,minima tle :ul:m&:ã,·ao trabalhtJ 
marítimo, o art. 2° do projecto internacional a füra em 
quatorze . annos. :abrindo ãx-cépção somentE>. P'lra ' u ·3aso de 
serem' ós · unieos. empregados >membros :de.. nma : só. -família" ·e 
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o d"' trabalho nos navios..reseotas, aopprovado e fiscalizado o 
mesmo por autoridade publica. 

Neste partiCular •. a nossa legisJaeão -é ~is ~igol'f,Sa, pois 
pelo art. 373, § ·.to, du deereto n. 24.288, de 24 d~:kMaio iie 
!934~ que .regulamentou as Capit:inias de· Port:os, prohibe & 
matricula dos menore!: df' i6 anno~ imp9draos a~tm rle tl'fl .. 
baltw- a 001"00.. 

Quanto á ob1'ÍIJat'Oriedatie do e:rmne metl:ico pt:U"a os mP
nores e-mpregados a bm·do de navios, é t:~mbem exiger.ch pl"{·· 
'Vista n~ n<>ssa- l~gisl~ão. O · ~cto 'intern~'ional visli -até a 
idade d'é i8 an:tws, ~Sendo, entretà:nlo. de toda a conven.ioneía, 
como lembra o memorial de moti~s da nossa ehtmeetlm.•i:Jr, 
Que aos ~dlllescen~es qu~ se . emp~gam no trabàlb!> marltim:J 
:rosse applicada essa medida de preeau~o . .que já e~iste na 
legislação brasil~i1'9. ret~rente ao trabalhn industt-ial e tn'a;. 
l'itimo, onde só podem ser admittidos menores que offere~am 
'Condições physicas ~tisfatorias, attestadas por certificados 
tn(!dicos, no que estamos de pleno a-ecordo. · · : · 

De respeito ao trabalho noctarno das mtt~kere;,, · os dis 
positivos da Convencão já estão adaptados na legisiacfio nà
cional, com o decreto n. 2:UH7-A, de !'7 de Maio de i932, 
que regula as condicões do ti'abGiilo r~miniM nog esta!lel~ 
cimentos commerciaes e industriacs. 

No mesmo caso está .o disposiü\?o que amplia o numer!l 
das enfermidades peculiares a certas iruiustrias, previsto na 
nossa legislação pelo ~"'eto n. ~4~637., de i O de .Tunho de 
i934, onde foram estabelecidas novas disposições proteccio
nlimas contra aeeiàec~ de ~bàUlo e são consideradas doen
ças pro!'issionaes. tl!~l'l'· da.<t Pf~'1lha~a;J ft ~rtos t-amos de :acti
'rid~~. lU> deeutrentes ·ê() e~~eié dO trabalho oo das con
~i-eões especfagg ou S'l:~peionn.es em <;tte o mesmo .fôt- N3ali
zado. com a obrigatoried-ode <la sua re\11~ todos'' 'M tres 
annos. 

::>etn 1!ntrar em J)OrmeDOfles outros sobre qÚê ·~ · ~
nunciarã . Commissão de Legislhção Social se julgar conve
niente, opinamos pela ratificação dos convenio3 alludido.s. 
~ •Ulmt!ttendo á deliberaeão do plenat'io ll ~itioo:: · ·.· . __ 

PnoJECTOMm 

A ~~é~ N~ionel d8m-lità: .. 

Art. ! ~-. ~- .l."atâflcadBs as oon~ru;fie.s ei3h01l'adas ~!:a 
O~~ãn !ntenmciô!lai rle Trabalho som· B MasiJ m:i. 
nima de· admissão dos- menores ao trabà!bo n:m..'""itimo, ·{) e:a ... 
me :rred:ico obrigatmto· ·dos meno-res e adolescentes ~mprega
~: a. ool'do 'de 'tlavios, r. tr.Bbalbo !llt:eturnc tms·mulhe'rnS, e 
s tunp!iação· do·nmnero das enfermidades peculla?es: ·a certas 
mdmstrms,. 'i-:: · ·· :· '· ·· · ''· · 

A~. 2~~ ~evoga;rri-s_e as,:dísVôsicÕes én .. 'eoillr~rl,o • . ,: .. : 
Bata da, Commissão, 4 ·.de MaiO <i~ ·t~35 •. -· B.e7:81D Bar-

b&8a, Presidente. -Leoncio Galrão, Relator. ~. Dini: lu~ 
~~- -..·EJt:rico de· .sottza ·Loo.c .• -llugo. Ntzpdlefio. ·~......_ .Vern·ii.o 
4e i.if'IKt,'· . . .. •·. ·:'• ·: .• •:•:-:" -: ·' . ':. 

' ., 

PARECER· DA GOiM:MfS'SÃo·nz:-LEGIB!>AÇÃ"C .B'OIJIAL· 
.r··· r:··· • ··· ,. C • 

. P.eio -Paeto da Liga d~ ·~es. fui dado ·rorca:.ded~l 
entre os~se11s stgnatllriD's;· ao principio de que·e;tegisla«;ão ~de 
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trabalho não-interesse sÓ ~o-vaiz onde se t.enha verificado. a 
sua promu~eão. ··Os seus effeitos· ·não se restringindo á 
nMãO que· Iesisla; p.oi's se estendem a todas aqueUas com as 
·quaes- tenh!í.· · intercambío commeroial, obrigam á · ·co-.existen
eia de bases uniformes em que assente o direito operario, ou, 
melhor, · o di11eíto positivo regulador d() trabalho; Atém deste 
:raetor ãe ordem material, relevanUssimo para evitar -~ 
ooncuri'enoia desléal entre os povos, ba ·o de ordem moral, 
qUe rêr,ousa na solidar-iedade humana, que não tem fron
teiras, cc>m o imperativo de uma justtca social, em bem da 
ordem, ·da tranquillidade, ·cta harmonia .e da cordura ·entre o3 
indivíduos. · · 

Como · deé'orrencia da regra consubstanciada ·no Tratado 
de- Versaiiies, a Orga'nizacão Inte::-na~ional do Trabalho appro
v.OO con\!éncõ0s · da.s ·· quaes são a~ora • sujeitas á . apreciaç~o 
ào Poder Legislativo quatro, a saber-: · · 

- a) idade ~inima. de admiss§o ~oe menores ao tra-
balho maritimo; . 

b) exame medico obrigato:i'io dos menores e ado
lescentes empregados a bordo dos navios; 

c) trabalho nocturno das mulheres; 
d) .ampliação do numero das enfer-midades pe

culiares a certas industrias. 

Sobre o assumpto se pt'onuneiou a douta Commissão de 
Diplomacia e -"fiàtados, opina.ndc> pela ratifioacso das con
vent-õé·s,- para o qoe formula o ccrm:petente' .project.o que su
jeita :â- àelibêração dlf·Camllra. :No ·s~?rr Pa'l"('ee-;· ~alienta est11 
·Commissão ·s-er a vez- primei':ra em que vae o Poder··Legi='ls
tívo Brasileiro detidil· · sobre- e-onven~ões .· internscionaes de 
.t!]abalho,, tlepo-is de ,quinze annps de compx:omisso assumido. 
A · cómmissão de Legislação Social relembra, porém. com 
ors-ulho, que ao ratificar essas Con· !enções, o Poder Legis-
1athio não terá' qrie prójectai leis que consubstarieiem a ma
teria das convenções, Pot-t:rrie ·e !las já existem incorporadas 
ao direito positivo. brasileiro por obra do GoverruL Proviso
,rio jns~i.tl;l.ido. e1n .. 1,9.3.0,~na sup~ema,d.ireccão da. n.ossa terra. 
· De facto, as· garantlas em benef'1C1o dos menores nos .tra
balhos não só marítimos, regulado pelo decreto n. · 24~288, 
de 2 4 de Maio de 1.93.4; : ca.mo tiás indttstz-iss, ilelo decreto 
n. 22.042, d:e 3 de Novembro de 1932, estão hoje consagrados 
na propr.ia· Constitul~§o.iF~ràt· qu& exPressamente prohibe 
o trabalho a menores de 14. annos. E a propria suggestão da 
necessidade do exame para admissão dos. adolescen~& está 
·esta:beléeiàa rio a!-iigo··:u2 do. decreto 'i:t~ :32~1372: de ~.9 ae 
Junho de 1932, que para todos exige-·: o exame -p?eVio 
<: Qu~mto. ;~Q .t:r~bal~o · n~t\1-rno d~ · mulberes, tambem. 
.nâo .sQ 1\:·leKis!sQãQ:ord-iDa:r-ia ;o véda,: ;art, 2° 1o decreto nu~ 
mero 21.417 A, de 17 de Maio de t9a2-.·".C®:to um preeeito 
constitucional o impede nas industrias insalubres. 

No que concerne á ampliacão de ··enfermidades pe:eulia
res a certas industrias. podemos affirmar que não só o de
~retG·n .. r24.63?/dei:!U•de''junho de 1934, como o decretO nu
mero,85•· de··:U,,dlPrilarço: de ·'i935,,;que·:a-pprovou:âs· .tabe:Uas 
.inaicàtivas dessas ·enfermidadeS, d!o. a. maior amplitude ipos;;. 
,sivel aos· casos· 'Que:-' poSêam · ôecan'er; · senoo ee· rigorOS&i ·. jus• 
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tiça salienial": que · as · esp~citie.ações teUas .pelo: ·se~iç.o -actua .. · 
rial; do:Ministerio do ·Traba:lbo é .uma obra .notavel., . , >· 

·A . primeira .das. can-vencães, . referente .. ':aos me11?res. d0 
J4 .:annos ·nos . ser:-wiÇ.Os . maritimos;· foi .ol)jec.to; da, 2a: ~sã,o 
.da. Organização ~ternaeional do . Trabalho • . Data, de · ~~26 • 
.Quinze annQs após, nós a vamos. ratificar,.:depois,:. de :qua-: 
.renta e: cinco. Estados estrangeiroS: o .ter.em teito • . . Emfim, 
.sempre.:é.· tempo de :cumprir com .um dever, e podemos fa
.z.el-o declarando que, a : nossa lei eseripta. Jâ o havia. feito, 
embora sem esta- formalidade prot.oeoll.ar.,. . e poder6mos, : dõ 
ora avante,: ·declarar ·que. o. Brasil: comparece ás reuniões :in
ternacionaes do trabalho e o que aconselha para os outros, 
po_r seus delegados, pratica de!Jtro do se~ territorio. 
- .. :. ·A. Commissão de Legislação Social é :.de p&reeer :que.· se
jam:ratificadas .as. convenções -de cOilformidade ,oom;.o pJ'O• 
jecto elabQrado pela dt)uta -Commissãc, de . Dtplomacia El 
Tratados. 
· · · · Sata · ;aai :t!óm~isS~d~ ·i o' dé :juilho .de · ~s-ãs. :!l-:-b Deodato 
Maia, Presidente. - Salgado Füh.o, Reletor • ..;.. ítl 'e,-to Su
rek. - Vicente de Paulo Gallte;, - .Rc:~tuzet Cintorá. ..._ 
Laerte Setu.bal • . - OàOn Bet.e1"J'a Ct:valcanti. - Certos H. 
Reis . - João Beraldo. 

~ :: : ~ : :: ·.· 

····· Senhores Membros do .Poder Le;islaUvo; 

: ·· . De ; ~cc~i-<f~ · co~ .. o >pr~eitD. ~MUtu~lo~l, · ·. submetto :·é 
..v~sa. · consíd~racão. ecomp!lnhados de dues eXl)osições de 
:motivos, os. projecto~, . inclusos por copia. .. authenticada.: ;de 
_non'\lencões. elaboradas: pel.a O~iza.ção Interoaeio~l·: .dó 
. 'l'rabalho. .so~r~ as segujp~e,s, Queatões: . . . ... :-: ·: : : .. . 
· · · · ·n · idadé 'Ól'inima ·de: admissão ~·des: ménores "ao tt'aoálho 
;iiiaritimo; · ·:: ·. · · · .:::,·>. ·' :· :: ;-.. ._, .. : · · -, · ·· : ·:·;:· : 
-. ' .. 2) . exame -médú~o Obrigatório do~ : m~nores 'e : adOlesoon-
~te,S. ànipre,gado~ a·, pord() dos navi?~; ; . . ~ , '• '. 1• ' · ,; : • • , 

1

, I : , , , , , , 

__ · , .. · .. aj : tra.batho ·noctutno das mulbet-ea; . ·:.·.: ··· · -:: :,:_ 
·.' ' •,'',. ·~ , .· -~ •·- ...... 'l • · .-- . · · ~ ~ , ·~ · ~ 11 ":• (' : · · · ; ·r· 1

• ' •• , : • • 

_· .', :, · ~) :·.~~~Hat;:~ià· ~o .·~-p.Q.:i~r<r · da5. enfermldades • ·~~.c~~a~ · a 
éel'tas !Pdusf.t'ial!: . . . . ' . . ' . . . r . • . • ...• ' : . - • . . . "~ . ' • • . 
_,· ~- - ~ · : ..... _ ~; ; -·~ .. : . - - ~ .. 'JJ '.•{ - - ~ ·- : .. ; ~: . · .;· .. : ; ;·. ~ ·· .. ··: : · : · p . ·- )·'•···· 

~ : ... Aio de.·.laJie1ro;; \21·:de-l!aio· de· l935 .• : · ·.· ; :: ·.-·.· 
;,. -:i ... ... . ~:. ·; .;..;, ·---~ - - f .: . . ... ~ .. ::· .. t ... ...... • • .• • •• . , . ~- 1 - :•. • ..... · 

, . :: . . .. ~, . .,;:. ;;~ -- ~~: ~TPNlo · ~5· :s19~i.s\o~· :oa AND~. · , :~: 
-- - · ·:~:;.· : .• · '·~ ... . 

-, -~ .• ! , ._ . .... . , • ~ ·- --· - ' · .• :•,. ·• ; !, • i . . _· . . . · . 

. : .. ~::·~~riis~rjQ -;_.(tas. ~Jtc~a~ E;%-teri~re~ 1\io .da Janeiro, . em 
, ~0. 4.e I'Q~i<t·:de ,!9~,.. '· ,__ .. ~ . , · : , , ; : .. .. . · _. · : . ·;:·:;:.. 
· · :' ' 'A· ·sua· ·-.EXcé!JencitCo Senhor· Dout:Or :Antonio ' Carlos Ri· 
'beiro d~· AndPada; Presidenta, •intél"mo;:da Rêt)ubUéa dos ,Es;-" 
· t'ados .'Unidos ·do<Brasit < .. ; ~ .:-·. ·.:. ~· ..: . . : -:-'; ·:: , . ' .. : 

. , • . - :~ . :.,. , .... ~ i ~ . . · , '• : ;~(~ · · · .•. · .: · 

.. ' ' ·. Senha!.' .Presidente: I' 
- • ~ ~ ·, · ' < . ·

4
: r.' , .S :;. : ~·L : ·: .·.;· , ; : ~. • li· : · ·~· :d.J: · ~ :?·l :>r,1 ··.:·~~- - · :... ~~ · :-:· . 

-; . . : :Tenhd• a. honra dc:.' passar::~: tmãos ~de :..:V.ossa •Exeelleneia 
~opia.: authentica~ ,de d~: das .. cinco, :.~nvencõea adaptadas 
·11&··.;1&'- · Sessão: da;:C9n!ereneia.; .!nter.o:wionsl .do , ·.TrabalbQ, 
re~ida,·~·-~nebl.'a;...,~e: A:-;a ~~23 de . .Junho : ~o .anno.-·p~ssado, 
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:áfim de que, se Vossa Excelleneia. julgar .opportuno ' as :stili:... 
rmetta · á · deliberação ·dó ::Poder Legislati'vo; · ,, : '' '::: _ 

Reterem-se es-sas Convenções ao :trabalhO· nocturo.o ·das 
·mulheres e á. empliac;ão da·-lista daS enfermidades profíssio~ 
naes ' pecuilaree a· certas industrias·. . . . . . . . 
' . .. · No que 'diz respeito a prlmet!·a, os ~eus djspôsitiVG3 ' es~ 
tão Jã incorporados á legislacão na~ional, 'pelo decreto. nu:.. 
mero 21.U7-A, de i7 de M~i<>: Ge 1~32, que regula as ~otidi
,.;ões do trBbclbo temininCJ nos' estabêlecimentos commerciaes 
e indust_rlnc.s; quanto á se~nda, po'r.· via 'do deereto :numero 
24.637, de fO de Junho de 1934, que· reformou a lei numero 
30.724, da i5 d~ Janeiro .de ·i919,' ·roram estabelecidas novas 
· dispozS!cOe~ pa.ra n proteccão. e_onfra aceidenteá da· trabalho, 
prevPndo o seu artigo 2° unia . lista: das. doenc;as profissionaes 

:.decorr~'~ntt-s ou pe!)uliar~s a cerbs rainos ·de algumàs à9tivi
dades fn&iUGtrJnes, e r~specliva revisão to dós ' os · tres annos. 

0&· ot'gúoe technicos, con5uitados,;. i oram de . parecer · fâ
'\'o::oavel â ndopQiio dessas. ~o~v-enções por .par~ do Brasil. 

De accordo com o §··5° do artigo 405 do Pacto da Lisa 
das NucO~s, os signs tarios :io Tratado de Versailles, entre os 
· quaes o BrnaU, obrJgam-se a submetter á · cou.si.uerac;ão dos 
pouere:; .:ompctentes cs p.rojectos · de Convenção approvados 
pela Or63:lizaoão Internacional do Trabalho, dentro do prazo 
de um anno ll contar da. data . do encerramento da Conferencia 
QUO os tenhr. Qdoptado. · 

Compe!jndo ao . LP.gislati...,o ·resolver sobre os• actos- ·intér
nacionaea, quer me· parecer de bom aviso s·ejam essas Con
vehçaPc enviadas á do:Hberacão da Camara doa Senhores 
·oepuiadJs. · · ._ · · : ' ·· ·. · ·· · · 

AprovP.ito a opportunidade para reiterar a Vossa Eicel
·1enéia os protestos . do meu mais ··prõfundo respeito. - !rl. 
·,je Pimentel Arctujo. · ; · · · · · 

Mlnist.orio .. d~ _Relações -~terio!:es, Rio _ de Janeiro, em 
20 de Maio de !935. - -- ·--- - ----·- - --

A Sua Excellenoia o -. Séiihor Doutor Antonio Cs.r!os Jt1~ 
beiro do Andrada, Presidente, ·interino, ·da Repub!ica dos Es
tadu& tJ nid~ do Brasil. · 

• : · - ,)i·,·. ' 

Senhor Presidente: . · · :· ·· 

· Tenho' a honra de·· passar--ás :-mãos de :Vossa · Excellencia 
as ·inclusas· copias;- ;oovida.mente authenticadas, :dos dois prõ
ject.os de C.onvencões:1·elafivas . ~ ·'idade -minima: de admis.são 
·dos menores :ao Uabàlho;· rilarítmro e:·ao exàme medico obri
·gatorio dos · roénures ii adoléseentes: empregado5 ·. n oordo dos' 
nnvios, elabor~di>s · pv'r'' l'nimativa ; da· Organização Internacio- · 
nal do · Tra.balh'o~ em ·suas: segunda e terceira sés-3ões, de 
1920 e :f921'/ re-gpeoth•amente;)•afim ·-de • que; .se .:Vossa: Excel
lencia julgur op!'iOr.tuno; e, .co.nveni(mte-,' os submetta• á deli
béra'oão do Poder·: 'Legislativo, pare os ' ·effeitos. de ficar o 
Governo 'btlbilit~do à :presttt4hes .a sua >adhesão :ou; a tomar 
outra providencia. · .: ... .. _-., 

, De aeco~do com o § 5° do art. 405, do I>acto . da Liga das 
·~.aç~ea, . 'éú( E~.do~ --~~Sn:~~~.s : tt(): _7~a!-i~,o ,'.de · y_~rsa~l!~; ';o 
Brasil. :entre ·os: ·crp.aes,- . ob~ram-se.· ·a·:suhtil~tter ·os proJeefus 
de'. Convenç~es ... emari~'dbs da : Ol'83m:iácã0·· ·; Iiiternaeionál ·;de -.: (< . ·· : .',:·· '. : :~ ; .>:: ·:. :' ·.:;: ... -.-_ i i: ~ ~ ·. ;;,;;: _~~·;: . · .. · i ~l ·~·: : ;; ·,! : :;.: 
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· Tf.abatho ·eos.-·poderes competéntes;;. &mt...t>õ de.·~ma®. 

prazo, afim de serem as mesl:ll05 .ptogéctos tmmfoemadcs':em 
Jei5 ordJnarias, naeionàas. . . · , .. . __ . _ · . · 
. . . :Os. àoia. actoa !em apreço., segundo. a QP-iniáo 'd() Mimste
río do Trabalho e dos sews. €»'sãos techni.çós,. sé- a:~hs,m {ler! e~ 
tamenta. ~daptaveis. á legislaeão bra~ileira, pelo. que . a sua 
appNivac~o ' ~lq Poder · coml)eten~. afigura.:se:..me recom-
menctavel.- _. · . . · ' . · . _ 

.No que diz l'espelto: á· fd'rufe m!nittta. de: . Bdmfssão c:tos 
M:~l101'éS' ao' trabalbó marttfmo .. o árttgo 373. ~ 4° do deérefo 
n. 2'4.~2$, de 2-t de maió de 19$4, que regulamentou as Ca
pitanias de :Purtl)s, Yéàa.. a · mat:ricu!~ aos menores de i6 
anaos; <Itlfl, assim,. . ficam · 1mpossibilitado;3 de · trabalb~ a 
bórdo,.. Q1Iand<i .o, ]li:Oj~cto. de; Çonvenciio fixa a idade de f4 
áfillúS, . sJilvo Ca.l!OS. e~êepciGnaés. . . . · 

- _· .' i.· no~~ fãSisiaclto; .Pois; 'neste parttcular,. mostra;.;_sc' tnais 
'severa '<toe Cí, aeto fnterna,cional', qué ~e tra:ta de approvar. 

· Quanto :to p:rojecüf de ~nvençãoo, €!Ue visa a. oMJgato
riédàde dO ·exame rtiedioo · para os menores, . · emp.regadcs· a 
bordo.' de na <vias. a nossa legislacão -.prevê essa e:s:igenoia. 

Seriat entretanto, de toda conveniencia . que a. medida de 
D1"0teccão- a -saude· dos menores fosse. t.t.ur.bem· a.pplicavel sós 
~dolescenteSt- QUe ae. emprego-dll'l no trabalho marítimo; · uma 
-vez· :que essa medida· dé: · precsw;:ão ··já ·se enccmt.ru na nossa 
legisl'ação~ proteccionista· do trabalho industrial .e- maritimo, 
onde são admittidos apenas menores que .of!eNcam condi
-e-Se$ ph~~s.iças. sat.is!!lt~,ias, attas~as por<cerhfi~ali•l medico. 
-. Convém re:velar . que, ap.esar de.: ser . o l3r~fl' Ulll. Paiz 
.mar.itimo, até, bo~ não foi~·~ r:atificadq_,n~nlium . aJuste 
internacional tendentb a proteger o trabalho dos homezts do 

_mar.-., - .· • . ,. ·.. . ... ·. ·-
. . . ..Aprovaw a. o.pportunidade para re~terar â Vossa Excel
lencia os protestos do meu ma!s profundo respeito.-~ .;w. 
de Pimentel Araujo. ' · 

CONVENÇÃO .':. (!UE 'sÉ ti.EFEI\~ ~ ~~EOEI\. 
' ·' 

Pf"o;fef &e· éonve.r.tion · ti::ant · lfiJ;(Je · · ~inimtnn. d' adm,ission 
- -·:-: • ·, · -, - des entantg au:.'trfWtZil:matitime. 

. -· ;·:-~ : _ _; r·, - , . :. . 

La Conferénce C-énérale de l'Organisation Internationa
le du Tra.vail de la Société des Nations~- . 

• -:; ~ Co":lvoquée .. a.~Gênes· pov le 'Conseil: d'Administra
Uondu Bureau International.du T:avail,le. i5 juin i92l), 

··•·=--·- _,, .• ·•Aprés: .avoh"::décidé d'sdo:pter·.:(Hverses .proposi
-i-;<k· .tians · relatives .aux .';'.Conditions · d'applieation. aux ma
,-J~'. :.rms ·de la;Coqvention faite:•a.~wasaingt.Gn.en n&Vem~ 
.. ,,-._ •. ::: br.e: detnier. a:Tet'fet;d'inter.dire,,J'admissi!>Il au,,tra
: · ... :.·;c;~•vail des·_ enfnnts a.gés• ~e moins ,ã'e i4: an$", question 
-: · · · ·: i'Drmsnt. te·· troisieme· ;point. -de .l!ordre :-du · jour de.· la 

·, ::session de. la C.ollférenoe tenue. a Gênes, et., · . . . 
,... :: Apres:-avois déeidé_.q.ue •ces- .. próposttions ser~int 

. " rédigées : sous :·forme. -d~un,: projef, -de.. eonvention in-
ternationale, . ;j; . ; _ • . • · · 

~-r!)<--:-~ r i'~' ·; ... ~~.r.: ·-f. ~~-. .::~ '·~-- -_: ·':!::- ... _ 1 _·· ·1'· 1 .,,., .. ~. _: 

ád~pt~ Je. :·J,>rO.iet: 4E! ·~,qol.l':~.rition: ,c~:.~pf:es_: à,~atifier par ~ Ies 
MeiO,hr.e& jie .. I''()~m§aüo11 .. lnter.natumàle. du_ ~avaU •.. con
fo;rméinenf. . ~ ,disPôsitlons. ·de' li 'P'à:í·t:& .. relative · aü, Trávsil 

'du Traíté de Versailles :dtf'28' Júin i9!9, ·du Traitê de Sain~ 
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Germain du 10 septembre 1919, du Traité de Neuilly du 27 
n-ovembre 1919, et du Traité du Grand Trianon du 4 Juin 
1:920: 

ti.rticle 1 

Pour l'appJication de la présente Convention, 'te terine 
"navire" doit être entendu de tous l~s bateau:x:, navires ou 
batiments, quels qu'ils soient, de prot•t·iété publique ou pri
vée, effectuant une navigation marlLime, a l'e:x:clusion des 
navire:s de guerre. 

Artiele 2 

Lea enfants de· moins de quatorze a.ris ne. peuvent êtle 
employés au tra,•ail a bord- des naviz:~s. autres que ccu:x: sur 
lesquels · sont sculs employés les meüilires d'une même · fa
mille. 

Article 3 

Les dlspositions de l' Article 2 ne :;'appliqueront pas au 
trsvail des enfants sur .les batea~-écoles, a. la condition que 
ce travaH soit approuvé et suJ:Veillé paz rautorité publique:. 

Article 4 

Dans le but de permettre le contrOle de l'application des 
dispositions oo' ls ··présente Convention. tout capitaine ou 
patron devra tenir um registre d'illScription ou un rôle 
d'équipage mentibnnant toutes les· personnes de moins de 
seize ans -employées a bord, aveo l'indioation de la date de 
leu r naissanee. 

Article 5 

Tout Membre de l'Organisation I&ternationale du Tra
vail quf ratifie la présente ConvenUon s'engage ·a l'a.ppliquer 
a. eeUes de ses eolanies ou po~sessions ou a ceux de ses prO.:. 
téc~rats qui ne se gouvernent pas pleinement eux ... mêmes, 
sous les réserves · suivantes! 
·· a) 'que' Ies :disposition iie' la Convention ne soient pns 
rendues inappiicables par Ies oonditions locales; 

õ) que les mod-ifieations ·qui sera.ient nécessaires pour 
adapter la Convention au:x: conditions locaies puissent être . 
intl'oduitas àans eelle-ci. 

Chaque Membre devra notifier · au · Burew -Interm~tio
I13l. du Trava1l sa décision en ce qui concerne chacune de ses 
eol'ôni~s 'ou· ·-possessions ·ou: chacun de ses protectorats ne se 
gouvernant pás pleinement etix-même~ ~ 

Article 6 

Les ratifioations of!icielles de la présente Convention, 
dans les conditions prévues a la Partie XI.II àu Traité de 
Ve:rsa.ille~ du .28 ,Juin i9i9, .du,-Traité de Sain~ermain du 
fO.c Setembre.t9i9, du Trai~. du.;Ne:uilly du 21 Novembre 
19.19, e1 d'tl. Traité du. ~rand .Trianon du 4 Jtiin i920, seron\ 
communiquées au 'Secrétaire Général de la Soeiété d~s .Nations 
et par lui enregistrées . 
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: A.rticle' 7. 

Aus~Ú.õt ~~~ Ies '~áti~icaÚons· de. déux M:ezribtes' d~ · h)r~ 
ganisation Internationale du T~avaii ~uront été enregistrées 
au Secrétariat, le Secrétaire' 'Général de la Société des Na
tions notifiera ce !ait a tous les Membres. de l'Organisa- ~ 
lión Internationale du TravaH. · · 
. l . ' ~ • ' . 

Arltcle 8 

La présente Convention entrerâ en vigueur a la date d~ 
ceUe notification aura été efíec.tuée par le Secrétaire Gé
néral de la Société des Nations·; elle ue liera que les Mem
bres qui a~ront fait enregislrer leur ratifícation au Secré
'tat•iat. Par la ·suite, cette Convention· 6ntrera en vigueür au 
regard de· tout. áutre ·Membra·. a la datt:! ou la 'ratification de 
ce Membra ·aura été 'enregistrée au Secrétariat; 

.-!rticle 9 

Sous reserve des dispositions de ;·ar-ticle 8, tout Mem
bra qui ·ratifle !a présente Convention s'engage a appliquer 
ses dispositions a.u plus tard le ler. Juillet i922, a' p:ren~ 
dre telles mesuras qui seront nécessnres pour rendre ef
:f:ectives ces dispositions. 

ArticZe fO 

· Tout Membre ayant ratii'i · la presente Conven!ion. peut 
hi· cértoncer a l'expiration d'uné périodc de dix années ap~~ 
ses ·dispisitions au plaus tard le-ler. Jumet i922, et a pren
un ac'f.e eonununiqué au Secrétaire G~néral·de la Société des 
Nations et par lui enregistré. La dénonciation· ne- prendra 
effet qu'une année avoir été enregistrée au Secrétariat. 

Article fi 

··. ~.·:·· :_:Le<COnseil:_:d~AdmiÍlistratión· du· .Bureau · Intefnaii:Onal. clu 
!'.Pravail- devra; · au· ... moins ·une. ,foix pax:. dix. • années •. présenter 
a· la ~ Conféuence Générale -11D :rapport &l,lr·: l'applicat~on: ·da la 
presente Convention et décídera s'il. y a, lieu·d'inscrire e l'or,.. 
dre du jour la Conférence la. quest!on de le revision. ou de la 
modifieation'de'h(mte Convehtiori~ :.··'<.'' _.,, ':· · 

:· -, • ; : •• :· '·. • • ..._ . f~. •': • • • • '. • ' • ';: ·.' . . • •• 

'!;~·,.:: ?, ... ;, .. ,, .. ,:<; :·::.:~:·:···:Artjcle:i2!~·,:·. ,. · • · .. ~. .. 
:7. ~ ""': ·. -.·. :. . . ·- '. . -.·.· ·, · .. \' : '.' • ; • ' '.. . .• _: .. • 

Les textes francais et angÍais de !â. présénte éo.nventioii 
feront:foitl'un ·et l"autre·~':.·:: L·:· ,: .-

~~~ject :de, ·con~~~i~ co~~e~d~t -l~e~a:~n· .médit:~:: oblioa~ 
toire dea enfanta- et ·: dea .. ;eune8 .gem , empZoyéa ,·a . bordo 
dea bateauz. · 

La Conférence générale de l'Organisation Internationalêl 
du TrM··aH de-la·Société des Nations; · · . :· · 
J : < .J I_. • ' r ,. ' ' ( : ~ - ' • ' • ' ' • ' ; ' : • ~ ' 

, : '.'·: :: ·çorivdqu~e à~ :Géne\re -p~-~ Ie · ConseiF d!adminíi~ 
tr:atiori du Buréáu'•Internatiónal·:du'''Travail :- et> s'y 

·.~: ~ :.1~~:. ~é,H~é Íê · ~~_,J>~thJ?~e '~9~t, en ·. ka ~ois~~~~ .:s~s~ 
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Apres avo ir d~cid~. d'adopter diverses proposi
tíons relatives a la visite médieale obligatoire des en

: · fan~s et dl3_s jeunes gens ep1ployés a bord des bateaux . 
. · ~question· comprise daris le .buítieme point de l'or~<> 

. du. jour de la session. et . 
. Apres avoir décidé que ces propositions pren;.. 

draient la forme d'un projet de convention interna
tionale, adapte le Projet de Convention ci-apres; a ra

. tifier par les Membres de l'Organisation Internatio

. nale ·ctu Travail, ·conformément aux dispositions· de h 
Parti e XITI du Traité de Versaillés et des Parties cor-
respondantes des autres Traités de Paix: 

Article i 

Pour l'application de là présente Conventíon, le · terme 
"'navíre" ·doit être ·entendu de tous les bateaux. navires ou 
batiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou· pri
vée,. eífeetuant une navigation maritime, a l'e:xelusion des 
navires de guerre. · · · 

Article 2 
A l'exeeptioii des navires sur lesquels ne sont occupés 

que les · membres· d'une même famille, les enfants et jeunes 
"Sens de moins· de dix:..:.huit ans ne pourront être employés a 
bord que sur présentation d'un certificat medicai a.ttestant. 
leur aptitude a ce travail et signé par un médicin approuvs 
par l'autorité compétente. 

A.rticle. 3 

: .... L'empÍoi de· c~ en!~nts ou Jeunes géns. au travaÜ.:inari~ 
time_ ne pourra. être cont.in~é .que moyennant. renouvell~melJ.t. 
de l'examen médica! a des intervalles ne dépassant pas une 
année. et présentation, apres. chaque nouvel examen. d'un 
certifieat médica! attestant -l'aptitude au travail marítima. 
'l'outefois, si, 1~ .terme. du ~~ificat est atteint. au· cours d'un 
voy~ge, il s~rá prorogé_jusqu'a la_,!in du voyage~ 

.:; 

·.' 

Daris · fes ca.s "cl'rirgence. l'autorité compétente pourn 
admettre un jeune honi~e agé de moins de dix-huit ans a 
embarquer sans avoir été soumis aux examens prévus aux 
~?-:ti-~~.e~. ~.e~ ~.,de. _la P.~S~~te .~onvention, .a la. con.dition to11-
~ef9.1~~-q~e ~et ~xamen:solt" pas,sé a:u prem1er port .9U Ie:bati-
ttient toucJ:ieratt ultér1eu:rement. - · 

• . . ~ ; \ :: f ; : . • ' ' . . . . • : : ' . • 

• t :::.: 

Les ratifications oiflciéÍl~s · ·d~ 'Ia prés'ente Convention 
dans les conditions prévttes ,s, o!a :Partie XIII du Traité de 
Versailles et aux Parties eorrespondantes des autres Traités 
de; -P,ai:x; ser~nt:.comJJiu.D.iquées: au ,Secrétaire ,géneral. de la 
Société des · Nations et par lui , enregistrêes·. , 
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· · ·Article 6 

La présente · Convention · aotr~ra · en vigueúr ~ que lea 
rtUfieations de deux Membres de- t•Org·anfsation Ynlernatio
oale du Travail auront été enregoistrée!S p!n le Seerétah·e 
~éral. . 

Elle nec Uera. que les :Membres dont la ratif.icatfon aur~ 
été enregistréa au See!'étariat. . 

?ar la suite, cette Convention &atrera en. vigueur pour 
eh~que M-em~a a la date· ou sa· t"atificatioc. sura été enz:-egle-
trée au Secrétariat.. . · · · 

A.f'tiele 7 

Aussitót que les ratifications de deux Membres de l'Or
ganisation internationale da Trnvail auront été enregistrée& 
a~. Secrétarla.t.,. le Secrêtaire général de la Sociêté des Na
Uoos uoUfiera. ce rait a ·tous 'le.s Membras de I'Qrganisatiou 
Internationale du Travail. r. Ieur noli!1era également l'e~
reststremenl des ratifieations qui [Ui seront ultérierement 
communiquées par tous au~res Mtimbres de l'Organisation·. 

Article 8 

Sous réserve des dispositions de l'article 6, tout Mem
b-re qui ratifie- la. présent Conveniion s'eDgag& a appliquer 
Jes dispo~itions des .arti-cles i, 2, 3 et. t, au .. pu,is tard le ler, 
janv.ier Hl24 et a prendre télles mesures qui seront nécessai
res potll' re.tldre. ef!ectives ces disposiUons. · -· 

Article 9 

Tout Membre de l'Organisation Internationale du Tra
vail qui ratifie la présente Convention s'engage a l'appliqu~r 
a ses colonies, possessions et protectorats, conformément 
:mx:'dispositions ·de 'l'à'rt!e!e 421· du Trai!e. de 'V~t-saiUes et 
étes àrtic~es correspondams · des aut.res ·Tr&ités de.· Pai::;;.~- · 

• _;.... 1 .,·: • • 

· Arlicle 10 · · 
. '• •••• , , ;. ! • 

· ·. . Tó'ut ·MemlwtHiyant ratifié ·la présente· C'onventioh' peut 
la. dénoncer -a' -l'expiration · d-'une: période· 'de :dix · années - a~és 
la date de la mise en vigueur initiale de la Conventíon pa.r 
un aete communiqué a.u ~crétai-re général de la Sociét.é des 
Nations et par lui enregi~tré. ·Lã <iénonciation ne prend.ra 
~~t..qu'une an1lée aprés a.voir·été .~nr_e~istr~e. a~ .l::;ecr~riat. 

s· .· . .. ~ · A~t~fi,ti'; .: :;·; .. : .. ··.· •. :·. ·:':e; ·::.;:.:: 
- ~·: : ._ . :· · •. _ ... :- : .. -... ~-~-: ~ ~;.. t .-•·: :·~ , : . ~ •. _, ; ; ... ~ ·, . 

, ·_:r..,e. Conseil~"d'~miliis~ation du- Bw.-~;·au .Internati.onal .dú 
Tr·avail devra:·au moins une íoj,S. t.O.lis l.es·.díi .at1~ ·prés~ter 
a Ia Conférenct: générale uri rapport sur l'appiieatiori de· ta 
présente Convention et déeidera ~·n y a Heu d'inscrire a ror
dre du jour de la Conférfjnee·. da question de la revision ou 
de la modification de la dite Convention. , 

. · .... . . \ .·-, . - ··:- ' . -· .. 
. : .. · · - , - • • · : · Arlicte 12 .. · ·: · 

. -~ ~ . ~ . _,,· ' . . ,' ···-:·-:t', l' .'•_ ~ . 

·i : Les 'lextes··frai:lf;lltr·et' anglaiS dé''la: ttrés.ent ·eoaverltinn 
i'eront foi l'un et -Vaut~;..: ·;: ·, :! ; · -., ·· .. ·. • c · '·'- '< :·' : ·· ·. ~. 
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. j!$'0Jet 4 C~mjor. (n. ·H;. - C~ le .trav>Jil .d,e 
~it dlu (-emme:; (ile~iBé. en 493~) 

La Conférence générale de l'orga~isation internationale 
d\f ·tn"a* d'e la Soefél'é des Nations. 

. . . 
. . . Convoquée â Geneve par Ie Gonseil d'AdroinistratAon du 

Bu...""eau llltlei'aat.iooa1 du Tã'a\l;lil et s'y ~ant .réuuie w 4 
J.uia .!934 en ·sa -dix-huitieme $ession. 

AJ>res avoif' 'déeidé d'adopter diverses ~'I'O})osW.ons re
latives a !a revision P!!rtielle de la convention concernant 
le travail de nuit des femmes adoptée par la Conférence a sa 
premiere session, question qui constitue le sept!cme point 
a l'ordre àu jour de la session. 

Considera.nt que · -ces proposi.tioos doivent Pr~~ :ta 
loríne -d'!ln projet de oon.vention internati-onele, adoptf\ ee 
dix-n~uvicme joor LJe juin mãl :neuf cent trente-qua'tre, . lê 
projet tle . oonvent.ion ci-apres qui sera dénomé Conve!ltiGn 
(revisée) du travaíl de nuit (femmes) 1934: 

Article :l 

i. Pour l'applir.ation de la présente conventiou. seron-.. 
éonsiàérés .comme .. ét:ahlissem~ts ilrdustriels,. notamment: 

a) les mines, carriéres et indu.mies extTactiV~es de tome 
na.íurt>; 

b) les imiustries dans ~ttuefiP.s ~es produits soot me.
ti'Sfaoturé-s, m\3diti.és• neff.<l'yés, :répares, ~oré5, · achéYés, 
p~parés pour la -rente, ou dans lesqueles les matiéres subi!'
.sent une t.ransfo:rmation; y compris la construction des na
vires, les industries de démolitíon de matériel, ainsi qua 
la production, la transformation et la transmission d~ 13. 
force motrke en ·générat et de 1'-êléctrieité; 
. . · t<) la CQDStru4ton, la re~onsLru~Üon. rentretien, la re
paration, .la, modification. ou la. démolití-on de tous batiments 
et.' édílices. cbemins de fe:r, .tramways, ports docks, jetm 
caneui:, instiillations pour la . navigation intérieure, tou!A:!s, 
tunriels, ponts, viaducs. égouts eollecleurs, égotits o-rdinairc~. 
puits, installations télégraphiques ou téléphoniques, insta;
lations électriques, usines a gaz, distribution d'eau, ou au
~res t'l.'a.vam:: de construction, ainsi que les tr.avaux de prê
l).ai'ation et.de fondation précedant Ies travaux ci-dessus . 

. : 2.. Dáns cllaQ:ue pays, t•autorité compétente déterrni
nera ·la ligile de âétn·aroation ent1"9 I'industl"ie, d'une p:a.rt, 
le commerce et l'agriculture, d'autre part. 

ArticZ~ 2 

L ::Pour rapplJcatlon ae la présénte convenUon, 1>e t'ét• 
-m.e "nüit., -signifie ·une période d'au mons onze heu:res · con• 
séctitives; · compreMnt ·rintervane éconlé · entel' ãi:or heures 
du soir et cinq heures du matin. 

2. Toutefois, en cas de circonstances exceptionneHes 
affectant ~les tra:vameurs employts.s dan.g une industrie cu 
.dans ·. un-é· r~ion . ,jêtermin~; < l'autoi-.ité -compétente pourl'2t 
apr.és . consultati<m·· des orga.nisations ;patro~les et . ouwi~s 
intéressés, décider que, pour les femmes occupées dans eette 
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industríe -ou. danff'Cêtte. région, J?intervalle. entre onze heureà 
du sóir et six·~heures dil matin ··póUr:ra:· êf.re· substituié a 
l'intervalle entre dix heures du soir et cinq heures du ll)atin. 

· 3. Daris les'pays 'o_d.· ~ucwi ré~lement_.Pullú~: n~. s'áppli~ 
que a l'emploi des femmes pendant la nmt dans tes éta.blis
~iements industriels, le terme · "'nuit" pourra provisoirement,~ 
et l!endàtit ·une <période maximum de trois années; désigner, 
a Ia discrétion du Gouvrnement:..:. une période · de dix · heures· 
seulenlena,. laquelle. comprenl;lra: l'intervaUe écoulé .eutre dix 
he~res ~u soir. :et cinq heures du matin. 

'. 

. Les femmes, sans distinction d'age, ne pourrorit · être 
émplciyées pendant la· nuít dans ;aucun · étsblissement · indus
triel, · public ou privé·, · ni dans aucune dépendance d'uti- de 
ces établissements, • a· l'exception · des établissements' oú .sónt 
se-ais employés Ies membres d'une même 'familie. · · · · · · 

'I ~ ' ,. ~L '-

Article 4 

L'article 3 ne sera pas appliqué: 
'':' ' a) . e :à c as. de force. majeure; lorsqu~ ruins . une entr~prise 

se prodtiit'.une interruption·· d'exploitation inipossib1a a pré
voir :et n'ayant pas un caractére périodique; 

õ) dans le cas oú le travail s'applique soit a ries ma:.:. 
ti~res premiéres, soit .a des .matiéres en élaporation, qui sf:l
ra,i.ent susceptibles d~altération .trés .. rapide, lo.rsque .cela :est 
né~ssaire pour sauver ces. matiéres d~une Pt3r~. -ip.évilable • 

. Ariicle 5. 

ba~s·l;I~dê. et: au Siam.. rappli~átio~ de l'arÚcle·.~ ·de ~~ 
présente convention pourra être suspendue par. le Gouver:. 
nement.' · sauf en. ·c e :qui ·coneimíe les · ri:liinufaeturas (facto
ri'es)·· telles: q'u'elles. sont défiriies par· Ia· lo i: n:ationale .• No~ 
tificatio:i:J. de'. chacttne· ·c~es indtistries exeiriplées' · sera • fàitê áu 
Bureau Inti:rn.ati?xuil tl!L'l'ravan~ .... . .... ·;, ·· · 

' -, . ' . ' : . ' . . ~' ' ' . ' . - '' .-~- - •• ' ,., ·.:..: 
· ·: _Art~_le õ~_._: 

Dans 'Ies établissements industriels ··soumis á ·rinfluénêe 
des saisóns, ét aans ti:ms les'·cas' oú des cirêoniltancés 'cxce
ptionnelles. l'exigent,, la. durée .. de la. période :de nuit. indiquée 
a rarticle 2 pourra être réduite a: dix he.ures penda;nt soixan~ 
tejoursparan ... :·:. '· .- ;• -... ; ;.:. : ... , ' 

Article 7 · 

Dans les pays oú le -cll~it:; rend le iravail d~ jour 
.. partíeulierement, pénible, la période . de nuit · peut: êtr.e· plus 

\lQUJ~te que:·_ce:Ue- fixée· par les , &rtides .. ci-dessus, á- :la -·con.;. 
dl.tion· q~ll11 ',r.epoo compensa4lw..·,SQit.! acci;~rd~ peudant -le 
,lOUr. · -. : ~ ·~ 

ArtiCZe s ' - · 
, ~ , ' •: ' ' •. • : ' . : . I, ~ 

:·' La 'présente convention: ne> a~applicrUe' pli$ ·aux--fériunes 
qui.·occupentd~ postes .. de ·direction' impliquant -tine ·res
potiSâbTiit.é et- qui· n!effectuent pas normalment ·u~ · -travail 
manueL<'. C• ! . :•' . ·:r:· ' ., ··, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:34 + Página 27 de 87 

.. ' . : ~~ .. , .. · ·:- ' · · · 'A1"ticte. 9 : ·· ,· .· 

. . .. · .. 
· . Les ra.tifi.cation.s. officielles. de. .la presente convention 

seront oomm1,1hlquées ,au Se.cré.ta.ire gén-éràr d~ la Société des 
Nati~oo ef. par . .lui. e~egist,rées. · · 

.• Ú.tiÜ.e 10 ··. 
i. La présente oonvention ne 11-era. que Ies Membres de 

l'organisatioti inl.ernatíonale du Travail don~ ·la· ratificaticn 
atira étá · enregist!'ée par le · Secrétaire · général. . .. ' 

2: 'EÍle éritr~ní' en vigueur douze ·moís. a.préS.:Q:ue l€s 
ratiíications de deux Membres auront él.é enregistr~s par le 
Secrét.aire général. 

· · :g. · Par· la suíte, ceLte eonvention entrera en vigueur pour 
eboaque· M:embre douze mcis . aprés la date· oU: ·sa ratificatíon 
a.ura été enregístrée. · 

Article f:! 

Aussí~t que les ratificaLions de· dáu:x Metnbres de l'Or.;. 
;anisation internationa.le· dú Trav.ail auront été enregistrées 
uu Secrétariat, le Secrétaire: général de 1a Sooiété des N.ations 
-aotifiera :ce fait · á tous Jes Membres de rorganisation inter.;. 
!lationale du. Travaif .. Il !eur ·notifiera éga1ernent l'enregi.str-e• 
ment des ratifications que lui seront ultérieurement commu .. 
~iqués. p_a._. tou.s _.autres )\f_embres de l'Organisation. 

Article 12 

:1. Tout .. M-embre a:ranl raü!lé la. présenle eonvention 
pcut la dénonoer a r-e:xpiration d'une période de dix années 
aprés la date de Ia mise .en vigu~ur inltiale de la. conven
tión, par un àcte Communiqué au Seorét.a~re géiléral de la 
Socióté des Nations~ et nar lui enregistré. La dénonciation 
ne prendra. effet qu'une aprés avoir été en,t'egistrée au Seeré-
t:l.riat. · · · 

2. Tout: Membre syànt ~aÜfié ' la pr~sente eorivention qui, 
dans le. délai d'une _apres l'expiration de ta. période àe dix 
annêes mentionée ·au. paragraphe. précédent, ne fer~ -P~ 
usage de . la faculté d~ déi:lonciation . prévue ~ar le nrésent 
:lrticle sera.lié 'Póur uno . nouvelle· périod~ de di% années, e~ 
!,lar ·ta- suite, poürra dénoncer. Ia. présente oonvention a l'ex
p~ra~on de chaque pério:le 'de dix árinéês dans les ~onditions 
~~~~ au 1l~~~nt,)ú·ticle. . 

1 
• .. · • • • .· • · • 

-- .: A?oticre i3 · · 

4-. r~xl>ir::i.tion de chague périOde da dil:· annés a riôm.:. 
pte~ da· rentrée en 'viguaur de Ia j)ràse'nte eonventioii,: Ja Con
seii d'administrotion· -du ·Bureau · · intematjon.aJ · du .. Travail 
dew·a 'présente~ ·a Iá· Corifére'ncé généra!e uri rapporLsul' 
l'&t>plieation .. de la -·présente Cori.\tention 'et déciderà ·'s'il ·e..tieri. 
d'iD.sérire·• a ·f'ordre dti jóu~ de lá Conféreiice '!á. ®estion de 
sa rev1sion totale ou paJ:"tielle. . · · · · · · 

' . . -· I :·. 

• : . , ·, r ·.··; :.: ; ' • • : ~~~?~.!! ' .: • '. 
·, .... ;L -Au oas::ôti·· la.·-doriféretice aUoj)teraÜ, une.:tioven·e êoD.'
vontion:··portant· revisiôii: ' totale :ou' pa,rtielie. de" la pi'ésént~ 
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eonvenUon. et a moius ·que ·Ia oouvene eonvention ne dispose 
uutrement: 

• . · · a} !a f:atif!caUtm . pa't un ·lii-emb!'e ·dé:ta ooéiveUt! 
~entten portant revistoa ~nb'si~t 'éé ~~-~~ 
nonobstant l'article · :f.2· ~s; <féoonti:aa;ion ~m~. 
dia te de la présente . con,.·ention, sous réeerve que la 
nouveUe eon~enlion l'Ol'tant l'evision soit entrée eu 
yi.sueur; . . . . 

:b) :a ;~'"ti r -~ ~ dste de i'-entrée :es v.tw.:e:.n' de 1e 
. nouveUe ~'W!CÜOD ~-tant r.evisi.on, ~- Wéõ~ COl:l"': 
vention cesserait à'être. ouverte á Ia. ratifi.calion des 
Mem~s. · · . · · · -. , 

2. La présente convenlion demeurerait ···en toal -eSs -eS 
vigceur ·de:!l$ .ta~- et ~.Jl' ~'-ll' ies ~broo . .quU'au
miia!!t rBtiiié >Ell .çui $ .~aU!ieraient pas lY! ~.e~o= ~-: 
tant revisíon. 

A'rticle i5 

Les textes français -et · auglais de la présente convention 
teront ifoi l'un et l~uá"e. - _ 

· Le ~:t.te 4W ~e -est· Je· ~xte suthooUQu.e dn · pmj~ 
de co:weaUG'D. d\l'~Ee:r:.'t adoilW par:· ia !Qmf:érence ~ á-a 
t.·~~at.~ mre-rnatio~'e w Tra~-aü dans ss: ái-xk.:it~$ 
sessiés .qui s'$- t-a~ a ~ve et qui a ~óté déc;al'éB -~ 
le .23. Juin i004. . · · . · • ·· ·· . 

En foi rle Qúoi ent aJ)posé i-eura 'Signatures; te n·euf AO'trt 
~934. 

L8 President de la Confél"ence. 
3u1:ITJN ~T. 

·Le 'Di~teur ·:&n - ~úreau itilt:ernati~a! ·an '!ravái1~ 
!Maow ~ .. 

P;o#t âe 'con~ent~n <~. 42) coneernant la réparati~s ~ 
111,alluiie_s f)rofe~s.wnr:.eZZes (R~visé en ~34) 

La OOniél'ence jéri'érate ·de· ·rorganisaticin intematio~e 
dú Tn.~il ' iie 1â ~~é 'de; Nations,.. · .· . · · ' · . · .. · · . 
· ·· -.Odnwq~ a.· 'Ge~v.e . ~ .le ·t:Ot:,tseÍl .P'admhlistntioài·® 
Buná~ _mt~Uotts:! ~u. 1rq.ooqajf : et s•y 'é~nt rc!tmie. te ~ 
:ruin i~S4 -ali Ba 4iX-hui~~: ~.ssi.op, . . · . . .. · - _ 
- A~res -aVo ir ·· dêeidé . · d•adopter · div~·ses · 'P,rtJJ;IO.Siti.on ~ raia~ 
tives a la revision partielle de la coílventioll eoncernan't·' tsi 
réparation des maladies proJ: ... ,ssionelies aaoptée par ~a Con
:férence a sa septieme sessfon, guestion que cpnstitue le 
cinquieme _point a Tor.dr.e .• 4U jp)lr , de la .sessian,.,. · 
.. _· :C®su~ · .. ll\1~ ~:- l>~~illiln.s .. ·doiveJa.· :prendJ:e . Ja 
lornl.e. 'd"ml. Prol'e.t :dé: bWl'9'ent.kin .. jnJ.e:nàtiOD.a\e. · · ·, . 
· . · A.nopt~ se · _vj~: ;êt unie.zne J.oUr: de jwn nu1 ~euf ce.Uts 
t;e11~~w.!_at1'~ -le .,pr~r~lel de . conven.ti® :ci·~i'pres . <IUi • ~a -àe~ 
'!l(Jmmé .®.%1'\?en'ti.On. · (re~ieée) ' .<l~s. -maladies ·pr.~essi~~ 1'934 ~ . . ' . . - . . . . . . . . - . . - . . 

Articl6: ·{ · 
' .. :,.,. · 

i . Tout Membre de: l'Orgari.isation internationale du 
~avay- F.atiíiant la . p,r~llie .cou!e~n. ·s'.ep~-e Jl.'. a~surer 
~ux . Vlc1upes .• ~e ~1aâ~s .professl<>IJAAll:es . :au:a leurs .~an~ 
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droit ·une répara.tion baSée sur - les príncipes. généra\JX de 
sa législation nationale , concernant la réparation des acoi
dents du travail. 
- ., ~; Le taux de cette réparation ne sera pa.s inférieur 
a celui qu~ prévoit la: législation nationale pour. -les · dom• 
mages résultant d'accidents du travail. Sous réscrve de 
eette' disposític'!!, ehaqlie · Membre sera libre, en détermi
nant · dans ~sa Iégislation national e les conditions Téglant le 
payement de la réparation des maladies dont il s'agit, et en 
apJiliquant-a ces · maladies sa législation relg,tif a !a répa
ration des ·accidents du travail, d'adopter les modifications 
et adaptations qui lui sembleraient expédientes. 

A1'ticle 2 
Tout Membre de l'Organisation internationa.le du Tra

vail -ratifiant la présente convention s'engage a considérer 
comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les 
into:::ications produites par les substances inscrites sur le 
tableau ci-apres, lorsque ces maladies ou intoxications sur
viennent · a des travailleurs occupés a des professions, in
dustries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau 
et résultent du travail dans une entreprise assujettie a · la 
législation nationale. 

_Tableau 
Liste des maladies et des 

subst&nces toxiques. 

.Intoxication par le plon:ib, 
ses allíages ou ses . campo
sés, · avec· lés · conséquences 
directes de cette intoxica
tion; 

1 .' ~ 

Liste des professions, in
dustries ou procédés corres
pondants • 

Traitement des minerau~ 
conten:mt du plomb, y com
pris les cendres plombeuses 
d'usin!!s a zinc. · · 

Fusion · du vieux zinc et 
du plomb · en saumon . . 

Fabrication d'objets en 
plomb fondu ou en '- alliages 
plombiferes. 

Industries polygraphiques. 

Fabrication des composés 
de pl~mb. : 

. Fabr.ication ·et réparation 
4es . aQcumulateurs. · 

Prépara:tion . et emploi . de$ 
éma,uX:. contenant du ploinh;_ 

Polissage au moyen de : ii
maille. de -ploinb ou· de . po-
tée . plombifere. . . , . 

Travaux de peinture 'com~ 
portant la préparation ou la 
manipulation d'enduit, ' de 

. . mastics ou de teintes conte-
. _. ' . ·· nant des pigments de plomb 

C. D. - VOLUME IV - f 935. 35 
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. -. ····· \" . . · · . . . ·. . ~ . . : ,; ~:. , ; .. 

• 

·,,. 

. -
. · -~·,Iutoxiention<p:ár:: •ie mer-,, . '· Traltement ,.:de.s ,minernis 
eurc; ses lPZia}g&mes .et :se::. ··de ·mercure;.; ': · . .. ' -. : .. 
composês, avec les consé
quences dírectes . de eette in~ -
tol:ieation; . . ·. , .. 

:. Fabr.ication: de.s··. composé~ 
de :mercur~ • . . . :·: ·:· . · 

. .. .. .. : . 
. · Fahrication .. des: :appareiis 

, . de mesur.e ou de .Iabor.atoire . . .. . · 

, Infection charbo~euse. 

· Silicose avee ou sans -tu
berculose · pulmonaire, pour 
autaot que la silic.ose soit 
une cause determinante· de 
l'incapacité ·ou ·de lS mort. 

·: rntoxicátion par' .·Je. phos
phore' :ou. ses ca:r:nposés. -avee 
les conséqueilCes. ~irectes . de 
cette into:.-tieation ." 
· . .... , , , 

Into~icaÜón par l'ar~e~ie 
ou ~:ses · :eomposés: . . avee · .ies 
conséquences dir:eetes é de 
cette · intoxication. 

· i:!it.Oii~auon: . ·nar': 1e· · ben
zene ou . "ses ,- homologues; 
leu:rs. d~r.ivés. nif.ré.~ ,et ~ni
mé~, 'ave.cf ·les .. eQpséq1}(IDee.s 
directes •. de .. cette·' iíüoxita"'-
tion . .... , ·:· . ·· . _._ -· .. 

···Intone'atio'n•·par les· âéri
vés· halog~nés ··des; ·bydrocar~ 
bures de la série grasse. 
~ .. ~· : ~ . .:. '·~~ .. ~ :. ;~>.~ · .. :. ··.~.1 ·.· . - ~ -. ·: .. ·: : ~· 

.. ! i .. i . ~ ; :-, : ' ; . ' . ' " ' ~: .~ .. : ' . . 
\• , .. . :: ~: ; . ; •· ,, .. ~ :. . ; ; ; :.: . . ; 

- :. ·:. r.·; :.:~_;_: --- ~ - · ; ·- -~-' ...... :. ·.: ::..· .~ . ~ : 

J'! ·. ~ ·. :;: ~; ~ .: · ...... . ·· · :: :~··: ; ~ .. :~ r~: ,· ; ;; 

... 
Preparation des matieres 

premiere.s pour la . chapeHe· 
rie·• · 

.Dorure au f'eu . 

· Emplol des pompes e tnei'
eure. poUI·· I& tabrfcation .des 
lampes a incandescenee .. · . . -
Fab~ieation .des . amorces 

ao fulmina.te àe . mercure. 

Ouvriers e~ . oonta.ct· avec 
de:s anirnaux . charbonneux. 

Manipulation de débris 
d'animaux. 

Charge::nent, . décbargement 
ou transpore de . marchandi
ses .• 

Les . industries ou F;)rooo. 
dés !'econnus . par la législa
tion nationale comme com
portant l'exposition au ris
que de silicose. 

Tons procédés comportant 
la production, le dégagement 
ou l'utilisation du phospho
re ·ou de ses composés. 

Tous procédés comportant 
la proouotion, le dégagement 
ou l'utilisation de l'arsen ic 
ou de ses composés. 

· Tous procédés comportant 
.la production, le dégagement 
ou l'utilisation du benzéne 
ou de s~s homologues ou dP. 
Ieurs dérivés nitrés et ani-
més.· · 

. Tons ptocédés comportant 
la ·product!on. le dégagement 
ou l'utilisation des dérivés 
balogénés des hydrocarbures 
de la série grasse, dési.més 
par la législation . natio
nale. 

· .: ·' ~-·- . ·. . .. 
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T r o u b 1 e s pathologiques· 
dus: · 

a) , au radium et aux au
tres · substances radioactives, 

b) aux Rayons X. 

Epithéliomas primitifs de 
·Ia peau. 

Tous procédés e:xposant a 
l'action du. radium, des sub
stances radioactives ou des 
Rayons X. 

Tous procédés comportant 
la manipulation ou l'emploi 
du goudron, du brai, du bi
tume, des huiles minérales, 

· de la parafine, ou des com
posés, produts ou résidus de 
ces substances . 

• 4.rticle 3 

Les ratifications off'icielles de la présente conventiou 
-,seront communíquées au Secrétaire général de la Sociétá 
des Nations et par lui enregistrées. 

ArticZe 4 

i . La presente convention ne liera que Ies 'Membres de 
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification 
aura été enregísLrée par le Secrétaire général. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois apres que les 
ratifications· de deux: Membres aut>ont été enr-egistrées. par 
le Secrétaire général. 

3. Pal' la suite, cette convention entrera en vigueur 
pour chaque Membre douze moís apres la date ou sa rati
fication aura été . enregistrée. 

Article 5 

AussitOt que les rátifícations de d~x Membres de l'Ot·ga
, .nisation. internationale du Travail auront été enregistrées 

au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Na
. tions notifiera ce fait a tous les Membres de J'Organisation 
. internationale du Travail. Il leu!.' notifiera également l'enr~
gistrement des ratifications qui . lui seront ultérieurement 
communiquées par tou~ autres Membre3 de l'Orgaqisation. 

A1'ticle 6 

. ·1.. Tout- Membr.e ayant ratif!é- la présénte ·convention 
· peut la ·dénoncer a l'expiraticn d'une période de cinq an
nées apres la date da la mise · en vigueur initiale ·de la con
vention, par un acte communiqué au Secrétaire géné,ral de 
la Société· des Nations, et par I ui enregisfré :· La dénoncia
tion ne prendra effet qu'une année _apres avoir été e:r;tregis-

- trée aU SeérétariaL · · · · 
_· • ·. ,2~ T~ut .· ·Membre - ayarit .ratifÍ~~ 'ia pr~r.;enté. con
- veil.tion :Qll'i, dans le • !Jélai :d'une année .. apres ·l'é:xpiration ,-de 

la période de cinq anpées mentionnée. au paragraphe pr_écé
dentÍ ne fera pas usage de la faculté_ de dénonciation prévue 

.. par- e présent article sera lié pQur, une nouvelle période de 
. einq années; et, par la suite,. pourra dénoneer- la presente 
~-~onvention 'a-l'ex:pir.ation 'Ce''chaque période de cínq années 
dans Ies conditions prévues au présent ar:tiele.-
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Article ·7· 

A l'expiration de ehaque période de di:x années a eom
pter de l'entrée en . vigueur de la présente convention, le 
Conseil d'administràtion du Bureau Int~nationsl du Travail 
devra présenter a la Conférence générale un rappor~ sur 

l'applicaUon · de la · présenle convention · et deeidera · s'il Y 
a lieu· d'inscrire ·a l'o:-dre du jour de la Con!érence la ques-

-tion de sa · reYision total e ou partielle. 

A'•ticle 8 

i . Au cas ou la Conférence sdopterait une nouvelle 
convention portant revision totale ou partielle de la pré
sente convention, et a moins que la nouvelle convention nc 
dispose autrement: 

a) la rati1ication par un Membt·e de la noavelle con· 
vention portant revision entrainerait de pleln droit, non
obstant l'article 6 ci-dessus, dênonciation immédiate de la 
présente eonvsntion, sous réserve que la nouvelle conven-
t.ion portant revision soit entrée en vigueur; · · 
. . b) a partir de la date de .l'entrée en vigueur de la nou
velle eonvention l)ortant revision, la présente convention 
eesserait d'être ouverte · a. la ratification des Membres. 

2. La Présente convention demeurerait en tout cas en 
:vigueur dans sa forme et teJ;mer pour les Membres qui 
l'auraient· ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention 
portant revision. 

Article 9 

Les tex:tes trancais et. anglais de la · présen~ convention 
!eront !oi l'un et l'autre. 

Le texte qui précede est Ie· te:z.te authentíque du pro
jet de convention dllment adopté par Ia Conférencc- géné
rale de l'Organisation internationale du Travail dans sa ::Iix
huitieme session qm s'<?st tenue a· Geneve et qui a été d.í· · 

· clarée close le 23 jum 1934~ · · · ··· ·' . •. ·. . - · . 
· En !oi • de qiloi .ont apposé leuJ:"s signatures, le -ntluí 

.~out 1934. ~ Le Prési<ient de la Conférence. Jtutin Godart • 

._;.:. Le Direeteur du Bureau ·Internacional du · Travail, Ha:rold 
Butle?"~ ' · · · · · -· · 

O Sr. Presidente - Está Jinda a leitura. dÓ Expediente . 

. . . O Sr. Francisco Rocha (Pela ordem) - .. Sr • . Presidente, 
. con:imunico que .o no8so ··collega, . Sr. Arnold.Silva~ não tem 
comparecido. por motivo .. de saude. · · - · 

- ~ : sr. _Presidente...,... -A ~~arafíca· inteirada. -: 

Achando-se na . ante-saiá o . Sr. Asdrubal So~res reco-
nhecido e proclamado Deputado pelo . Estado do Espírito 

· Santo. conVido os Srs: 3° e 4° Secretarios; para, em commis
são. introduzirem no recinto S. • Ex.~. afim de prestar o com-
promisso · ; r'egimental. · ; - · · . - . · · · : 

·: ::< . · :. (Compar.ece S; Ex.~ •acompanhado da respe
' . • etiva commissão e, junto á . Mesa, presta o :com
:, . · · promisso ·regimental •. tomando. assento. · • em : · se· 

guida;)': - · -• · 
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: · O Sr.. ·Presidente -Dentro de poucos . minutos, o senhor 
Deputado Antonio . Carlos reassumirá a direccão ·.dos nossos 
trabalhos. Assim, nomeio uma commissão, constituída de 
todos os leaders da Casa, para que, comparecendo ao' Gabinete 
de S. Ex., o acompanhe até esta cadeira. . · 
- Outrosim, levanto a Sessão por :10 minutos, para que os 
Srs. Deputados, juntamente com t'SSa Commissão, possam 
apresentar cumprimentos a S. Ex., fazendo os melhores vo
tos pela sua felicidade, neste novo período que começa com 
a sua volta ás funccões de· Presidente effectivo da Camara . 

. Está levantad_a a Sessão por :1 O minutos. 

SUSPENDE-SE A SESS.~O A'S t4 HORAS E 25 :!\fi• 
NUTOS. 

4 
REABRE-SE A SESSÃO A'S i4 HORAS E 31) Ml..;. 

NUTOS. 

. O SR. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE, ASSUME A 
PRESIDENCIA. (Prolangada salva de palmas.) 

O Sr. Pree:idei:te - Está reaberta a sessão. 

O Sr. Barrato Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente. no 
momento em que V. Ex. reassume, a direccão do Legisla
tivo Federal, julgo interpretar os sentimentos de toda a Ca
mara, apresentando a V. Ex. as mais vivas e cordiaes sau-
dações. (Muito bem.) · · 
· Redigirei, tambem; afim de ser submettido. opporfn
namente, á delibera-cão da Casa, um voto cie louvor ao illus
tre Deputado, Sr. Arruda Camara. pela maneira criteriosa, 
altamente liberal. com · qúe dirigiu o.s nossos ·trabalhos du
r~nte o tempo em que V. Ex. esteve á frente do Governo da 
Republi~. (MttitCJ ·bem; muito bem. Palmas.) . 

5 

O Sr. 1: -3. Seabrs. .- -Sr. Presidente, sejam ·as minhas 
primeiras .• palavras . de sinceros cumprimentos, que dou a 
V. Ex. · e· mesmo á Camara, por vêl-o restituido ao. seio do 
Parlamento. (Muito. bem;) · 

Por'uma photographia publicada; constata-se que V. Ex. 
estava louco por deixara Cattete, porque no momento olhava 
para o cé(l, c~mo que pedindo a Deus que o livra~se daquel!a 
cadeira de ·espinhos. (Ris i>.) · · · · · · · · · · · · · · · ~ 
. . Não estou exãggerando. Gosto sempre de acompanhai' 
mfnhas affirmacões com , a , prova. Eis aqui ó. ·retrato doS~-
nb'or Antonio Carlos •. -(Mostra.) · . · · · · · . · 

Sr. Presidente, ·devo, preliminarmente. apresentar mi~ 
nhas excusas ·aos: iHust:res e -valorosos -membros , da minori&, 
a que. pertenço, primeiro por .ter . vindo . a esta . tribun,a; . se~ 
gundo, ; po~ não me ter deslocado .. para o seio da minoria. 

Ao entrar aqui, em 16 dP Now~mbro de !933 - porqu 
no dia 15 não compareci á sessão solenne, - occupei a ::;.i 
de ira em que ainda hoje me sento._ -_Sabia que: scmpr~ -foi ; 
representação paulista a occupante da primeira bancada, : 
direita· 'do . Presidente e á· esquerda. da ,banca,da · de Mina!; 
A.Ssimfoi.-no tempo da Cadeia-Velha .. -, .: . 
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., A' mu:stre :r:êpres:entacão paulista, que~: ent.roo .aqui: sob 
fren-eUcos applauS;9s, · foi oecupar: as eade1ras 'do fundo . do 
recinto,. e, depois, eom 1os ·mesmos applâusos, as- âa frente :.-.. 
pÍ'imeira e' segúndà ''filas ·; . . . . ., . 

!Jer~ntei ao então lêa.dél' da bancada' se não precisava 
de minha cadeira para algúm dos' Deputados paulistas: e o 
~llustre SI"~ .'Alcanta.ra Mà~bado respondeu que -me ·etmssr-
vassenell,a. · .· . : . . . · . · . .·· _ . . . . . .. ·.· · .. ~ - ·. · · 

O SR. CA.IIDoso · DE MELLO -NETTo _, V. E.s:. é .credor de 
todo o nosso respeito e admiração: (Jluito beln.)" ·. . .. 

O SR. J. J. SEA:BRA .._ Mufto. ~~adecído aos nobre~ 
eollegas; - , . . 

Assim, portanto, até hoje conservo-me . no mesmo logar 
e nelle permanecerel emquanto os Deputados paulistas jul
garC!m que minha presenca é toleravel. • • (Ri.so.) 

Não fui para a tribuna· predilecta da · minoria, devido ac> 
precedente de a haver occupado o seu Ulustre leader. 
Mas não é a unica . . razão~ Sempre f aliei desta tribuna, quer 
na Assembléa Donstitúinte; .qúer- depois; . na conve~sã.o · . da 
Constituinte em Senado ·e ·camara~ ' . · · · .-

Subi os de~ráos daquella tribuna por .duas_ vezes. A 
primeira para reclau.ar de Minas e do 'Río Grande ··do Sul 
que não; abrissem a cova da R.evol\lcão ~- Fui para .. defronte 
das duas bancadas · dignas, .honestas. 'honradas; que rePres_en
taV<lm os bràvos .sauchos ? os bravos nJinciros: autores prin
cipae.s da . revolucã~~ pará . mostrar-lhes . que a.~r:eyolucão .es~ 
tava em perigo. Perigo. porque queriam rP~Je~Ar ·o S~~ Ge
tulio . Vargas • e: eeus .delegados no~ Estados. co1s~ . ,atraordi
naria. que não se podia comp~ebP.céliÜ··. . . . . . . -

A segunda ·vez, Sr ~ · Presidente, · fm quando. !e trato~ de 
approvar os actos do: Governó · Provisol'io . e dP seus delegadoS. . 
sem a · audiericia . do Judiciario •. . . . . · : . . . . . . .. . . . . . 

Em ambas, Sr; ·P-residente; · tive occasião da Jaze!:' appel!o 
ás bancadas de Minas e do Rio Grande do Sul, respon.savei& 
dfrectas e immecliatas pela revolução. Pois bem: não me 
ouvJram. Enterraram a revolucão, enterraram o regime li
berai . . porque ·. não .se- eom.prehende~ por..:~mplo-.. q~ quem 
combateu O' governo páss~o, por ser sympathico a c um can
didato,'- se' eleS-esSe-, a si .mesmQ, nem: -se eomprebend~ •. -~m:
bem, que consentisse na eleição de 1nte\'Vent.ores . que, . h avi~ 
trea annos e .tanto, . estavam ·.nos Estados, . alguns . fazentlo a 
desgraça delles! . . , , . · . . .. · · . ~ · · · _:,. : ·. · ... : · .' . . . 
: · · Outro , p:rineipio, qJ.le .era revolu,cionarlo, é que ~justiça, 

nos gove~nos !iberaes, deve ser resp~itada; ; de I!lOdo'. a pçde~ 
intervir .todas as vezes que periciitar ·o direito dos eídadãôs • 

. ;. Ápprôvar os ácws d(dJoverno Provisorfó acha .. a Tégular; 
fmpeiiir: ·porém:; qri~ â JustiÇa tomasse ·conta ·desses ' actos 
era extraordinario, . principalmente ·· quando ·· justiçados . pelos 
fnfe!'Venfores , :nos-· -:Estados-. · . · ' . .. . ·· ':. ·r ·: ·,;. 

·: • ·Dahi,:.vetu·;esse ·6elebre ·artigo ts: das ·"Disposil;ües·Tr.an.,. 
!l{oria$!';: @e·· cavóu; funda, · a cova euvque se enter.raria a 
R6'\•orueilo,: servinão de mortalha ' á· bandeira> da" -~Alliança 
Lí.be'i-àl":- (Pausa.) · · ·• . ''- . · .-, / 

·. ' ' •. ; • .; • •• . . • ,-. • , , •' . · • ' f ' ; ' ; • ' .- : . I 

: .Eís:·cf.-téxto .do>ai'tigo -18: . . ":' .. : ':: · 
. .. . . ··· .. ,: · - ,.. . '. . . . :,'::. : /. · . (- • ' . ··.· ·,. 

-"':c: ,,: ·· ' .. Fiêali1 á.pprovíu:tos:os àctos·do· Governo · Provis~ 
rio, interventores · federa:es nos·. E~tados= e .mais del~ · 
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' - ~ . cgados -do mesmo· Governo, "e : éxcluida qualquer-- ..apr~:
: ciacão jud-iciaria·dos mesmos actos e dos seus· effeif.os. 

Paragrapho uni co. O Presidente da · · Republica 
·organizará, opportunamente, .• ~. - este .,"opportuna.
mente'" é sine die- uma ou varias commissões pre• 
s!didas por· magistrados federaes vitalillios que, apre
ciando, de plano.'· as reolamaçõee dos interessados. 

· êmittirão parecer sobrá a convenieneia do aproveita:.. 
· mento deste nos eargos ou funeções "publicae: (lue eur~ 

oiam e de que tenham sido afastados pelo Governo 
Provisorio, ou seus Delegados, ou em outros corres
. pondf;!ntes, !ego que possivel, e:xcluido sempre o paga
. mento de vencimento~ at.razados ou de quaesquer in
demnizacões." 

. . . AsGhn; aqt;telles que approval'am o artigo 18, .o fizeram 
sob a conuicão. do Presidente da Republica organizassi3 uma 
commis~ão de mas•strados •. a!im dos interessados terem a 
quem reclamar. ; . . 

· Já. se cumpriu essa disposição eonstitucional '? Não r Nem 
se cumprirá,· porque não têm sido cumpridas outras, como. 
poro e~mplo, a do artigo 1 i, tamben. da~ .. Disposioões Tran
sitarias~, nestes termos: 

"0 Governo, uma vez prom!llgada esta Constitui~ 
· o!!o, nomeará uma commissão de tres juristas, sen•lo 
dois ministros da ·côrte Suprema e um advogado para, 

·ouvidas ag Congregaç!Jes das Faculdades de Direito, 
as Cõrtes ·de Appeilacão dos- Estados e os Institqte~ 
de AdvogaC:os, organizar-, ·dentro· em tre:s mezes, um 
projecto da. Codigo do Processo Civil e Commercial. e 

· ·outra para elaborar um· projeeto de Codigo do Pro
tesso ·Penal.., 

. Já· se deu execução a esse artigo? Não, Sr. Presidente! 
· · · · ônel' dizei·, em :P~ucás palavtás = o Sr. Getulio ·vargâs 
só desejava ;;er eleito pelo Congresso, ,i)ara satisf~er ás suas 
vaidades" e aos . seus' éaprichos; sem cúmprit' as . disposiçõ~s 
qu(( a ·constituiiJão ·IM. impunha,· .afim áé salvaguardar ·os 
d il'eitos ·à os cidadãos. ' · ·. · . · , · · ·· · 
· · Eis o_ motivo _pelo qlia! não· occup.ei a tribuna ·da 2squer:.. 

·oa: ·a ella-só assomei, repito, -para lazer um appello ás ban
cadas do Río Grande do Sul e de Minas, qU:e. aliás; não me 
.ouviram, ~ ·votaram 'na Persuasão- de· que, o direito dos .cida
-dãos ~ram garantidos pelo pa.ragrapho, ·unico uo· artigo i.S • 
. < ;· Fiz:eram mal. 'porque. até: hoje, não· se cumpr.iu essa dis-
posição. · · 

; ·:. o.·&:. Rmo BARRos ..- Foi quanõo rim Ministro do ao. 
,vsrno · Prov.isorio; · ,pittorascamente; · implorou, pelo ::.mor·.· de 
Dens, a. esta Casa não permittisaà·que o Poder Judieiario·t~ 
masse · conhecimento ' :dos actos:: da Dictadura, · poi'qU~ · · duas 
g erações ·não· ·bllSt:u'iam prira pagar a; ind~mnizaçõE's. E oon• 
tinuon no ·M:kiisterio.;:·;•.:: , ,-,; ' ::_: .. , ._, :, ·, · .,-·,.···,· 

- ' o:·sa; :r~' -1 •. SEABM..;;.:.. iâ: ' re!erlr~me' ao· fàeto~ ~.\:"esta 
tribuna subiu um Ministro do Governo Provisoriot' pedlntlo 
-pelo .amor .de· Deus á. Assembléa que approvasse .os · aooos do 
.P.resi~nte :da Republica; '- sem·. ·reourso ,para·:o Judieiari~ 
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-porque,.· no: contrario~· não· haveria- dinheiro .que.-chegasse i'ara 
.pàgar as· inE!emnizacões. Vinha ·confessar , assim . as violsncias 
fio . Governo~ _ .,. . . , ... .- , . 

0 SR~ FERNANDES TAVORA---.. Uma .vez_que se looea nesse 
assumpto, ·quero lembrar . a V:. Ex •. e á Gamara . que votei 
contra o artigo 14 .·do, .ante-projecto-.. da Constituição, e pedi 
se fizesse uma devassa sobre os act.os . dos .ex-interventores • 
.Fui Interventor no Ceará e: não me ,ficava bem, nem á. mi
nOO- ·dignidade, nem á de qualquarinterventor, ver paasar em 
Julgado os meus .actos, sem. !leyassa. sobre os mesmos. 
· . . . O SR. J; J. SEABRA. ...;_ E foi' deposto pelo seu jrmão, 
sr~-' Juarez· Tavcra •. E' pr'eeino fazer historia. Já estou em 
idade ; de não ter· contemplações · riem·· condescendenóias, ou 
admittir as taes mentiras convencionaes; Aqui e·stou para 
dizer á Nação aquillo que sinto, aquillo que experimento, 
aquillo que· o meu patriotismo me, 'dieta. Não poaso, por
tbnto, deixar -que os apartes com ·.que sou honrado fiquem 
sem 1-esposta ·-e hei de responder-lhes como entendo~ - · 

Sr. Presidente, tambem prelimin.at'lDilta ~ ainda êstou 
ruiS. preliminares.- .devo ·uma .paluvra ao honrado e cigno 
Sr • Rego Barres, que foi Presidente desta Casa na· Iegisla
tura,passada. Não veztbo censu.raZ' seu proced~mento ~pois 
acho que S. Ex. sempre agiu eom_:eQrrecção --.mas -estra:. 
nhar sua doutrina de que o estado de sitio. susl)eíi<lã-as-im-
.munidades .}larl~mentares •. Não posso, •. em abso!uto, isso ad
mittir, visto :como,· se assim-fosse, de~de-q~nsüt-uição-
c:ie 24 de Feyereiro tornou o Con~sso juiz do estado. de sitio, 
·a que se reduziria esse juiz,. se por .ac~so~ .o Presijente da 
Republic,a pudesse,. nã~ prender um ou dois, mas vinte depu-
tados< .p.ondo-os na. cadeia 1 . 

E' . um absUrdo •. Nem ,se compr~ende •. O estado de sitio, 
pcrtanto,. não . póde suspender. as immunidades .P.arLunenta
res. Essas i:mlnunidades devem ser fundaJile1ltalmcnte res
peitadas. Quando eu era Deputado na Constituinte, depois 
:da. proclamacikl de:~~publica, fui: depo~o pelo .. marechal 
_Floriano. ,p,al'?. a~ ._mar8ens _do Cucl;lhY, _c(}m .. a}~ns _outros 
~~ne~s'.;/'.~ .. ': .: · .... - ·.- n ••• -. ::·,; .": ••.• ~ ','. : ; ··· .. 

· ., ~ > Qu~~do\·o1'fe~;)evarit~i-~ta'.que~~~r:·.o .:está~io de, s!ti_o 
ppde .. suspender ·as unmumdades,.parlamentl!.r.es ?. D-evo. d1zer 
que . a Camara; nâ occasião, votou pela, a~f'irmat'iva, mas :o 
Supremo . Tribunal julgou. que as immunidades parlàmenlares 
~Iião. podiam:· deixar de. ficar· gárantidas~ ~àínci~ mesmo no. es-
.táâo.de sitio~ ·._ . ··· . . .:·. ·. · . , : · -: ·. ·· · · 
~\\ (}~>~cro·B~~~ ~-~i-~or dia~te:a.ju~isp~ude~cia 
.foi ininterrupta •• .Foi jsso :qae • diss.e ·nu-:· nreu: ;pequer.o -di~ 
curso~ -Pódê"ter•·havido>uma divergen.cia. juridica •e V:.' Ex. 
é um mestre. · · - · 

... : .. O·SR. J. J:. SEABRA ~ Sr:. President~. ouvi dizer -desta 
tribuns:: primeiro> ~que : se· deVia~· oonsider.ar. i o: passado como 
uma: pagina ~viràl!a.; segundo,,_1;,n~ .devemos .: -.marc!l:::r.. .daqúi 
P~·diante:.--0 pasSado~- por.ém, •. é que•.mustra:o.-.presente;.o 
-passâdo . .e :·a;:tradição .. e ~nã~· 'se póda ·bein julgar:: :dos factos 
senão recorrecdo â tradicão, não para oS.. reViver. _mas· para 
trazer os .bona. exemplQ~ a.fi:m de l}'Qe .os ,governantes_ ac.tuaes 
çs. si$~~~:;, _·: .... :::. .:: · ... :·., ,· -.:-- ·. :'~: ;:;.. .- : · · · : .· ·• 
' _.:.&5e'c;yst~; ,~ t~nbo: ~~"·a.~; d~ ·néfe~r· a ~io~ 

lencia':em :razãn:.;da. violencia passadàr·e ·um mau. systema, 
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·um systema desgraçado. Nem é logico, porque representa a 
}>ropria confissão da violencia. · · · ~ 

Uma violencia não justifica outra. Se se justifica a vio
leneia presente eom a passada, confirma-se a que se est.:i 
praticando. Consequentemenle, é um absurdo querer defen
der. o presente _pelo passado; será a confissão dos erro:; 
presentes. 

Não compreh€ndo . tambem, Sr.· Presidente, o principio 
de que esta tribuna está fechada aos clamores dos Estados. 

Não, Sr. Presidente I Quero perguntar aos representan
tes dos Estados como podem permanecer surdos aos· gemidos, 
ás calamidades, ás desgraças de suas regiões I Como é pos
sível deixar de trazer para o recinto do Parlamento, para 
conhecimento do Brasil, o que sofírem as nossas populações 
nas diversas unidades ? · 

Não posso concordar C'Om semelhante praxe. Esta é · a 
tribuna de onde são ouvidos todos os gemidos da Nação, tod9.s 
as reclamações das populações dos Estados. 

Quanto ao meu, por exemplo, não posso deixar de nar
rar as desgraças· por que tem passado, a calamidade que 
sobre ·· elle cahiu, a humilhacão em que se encontra, pela 
teimosiá do Si'. Getulio Vargas, a quem ·um dia perguntei, 
face a face, em conversa amigavel : - Sr. Presidente, em 
consci~ncia V. Ex. acha que o moco que estudou na Escola 
Militar até '1928, e cujos estudos foram exclusivamente mi
~itares, póde, em 1930, governar a Bahia; a. Bahia de quenr 
disse o grande Cotegipe: "0 Bra-sil é difficíl de governar; a 
Bahia é lmpOSSIVel "~ -

S. Ex. riu-se e respondeu ... 
-Riu- é o modo de dizer, porque rindo jã estava eile 

desde o começ~... (Riso~:) :--"' 

· • . . e respondeu: Isso dura pouco. 
Retruquéi : - Pois bem·, em quanto durar não venho. mais 

a~i. · 
E não· fui mais ao Palacio .. Realmente, tem durado 

pouco ... (Risos) 
Agora, para confirmar este meu juizo; tenho o depoimen

to do. Sr •. FlOres da 'Cunhô qtle, indo visital-o, em conversa, 
disse: -Realmente; Sr. Seabra, .não .se comprehende que a 
Bahia esteja confiada i um Tenente. . 

· Tenho também o testemunho do Sr. · Oswaldo Aranha. 
No, Ministerio . da .Justiça, perguntou . ao Sr •. MinistrQ po-r 
que raião não influía no sentido de que a Bahia tivesse ,um 
interventor á altura de .suas tradições, de sua honra, de seu 
patriotismo, de suas glorias~ declarou-me S .. Ex • .:..;_ Real
mente é inacreditavel que a Bahia t(mba como intel'ven...;. 
to r um moço dà 26 annos, . tenente_ - . . . . __ . 

Dtsse~e. então, o Sr. Oswaldo Aranha:. "Vá ao .Doutor 
·Getulio e lhe fale .. Elle gosta d ~ si e naturalmente não 
commetterá eSse ·acto"\ '·~ '· - · · · · · · ' ·· 
, .. Da'hi,· o.· ter: eu ;.ido ao palaeio do::Sr:. Getulio:oe Vargas, 
que. a!iás, sémpre me :recebeu ccm.-muitQ carinho -e oom 
muita gentileza. · 

O .Sa.,.VIGTOR RpssoMANo.::-:Y-:Ex,. ~-~erece. 

O ·sa·:··., J; J·~· ·sEABRA ....:... ·A·s. Ex:.••declarei: "Senhor 
Presidente,: :venho••do Ministedó da' Justiça; onde o· Sr·~ Os~ 
waldo Aranha·me aconselhou •a:·que viesse falar a V. ··Er:. 
no sentido ·cte ·impedir• a•nomeação;··.para. 'a· Bahia,; cte· inter .. 
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ventor -gue não .éstivease::·â altur&: dos . seús ~:fóros. O Senhor 
Oswaldo Aranha disse-me qué v .. Ex. gostava ·de mim :.e 
certamente não praticaria essa ..• -{completo agora & pbra.se~ 
dando ao neto o qualificativo que então deil;ei c e enuncia~) ... 
essa barbaria". · 

s. Ex. rio-se ainda,-e retrucou: "o -·o5Waido lha disse 
isso ? Está bem I~ Essa declaração me fez crer, depois, · ql!ê 
o Sr. · Oswaldo ·Aranha estáva tambem·' ná cons{íiração par~ 
que o Governo· da Bahia fosse dado a um tenente. . 

A verdade, Sr. Presidente, é que os Estados que -plet• 
tearam a Presidenaia. e a Vice-Presidencia da ~epublica foo 
ram castigados severamente. S. Paulo, que -é incontestavel
mente um Estado glorioso, pelas suas ·· tradições, pelo . seu 
passado, pelo seu presente e pelo servi co que prestou . ao . Pai~ 
mteiro com a revolução de 32 (Muito bem), teve • . no:come
co, um tenente como interventor. 

0 Ss . VZCTOR RussoMANo ~ Um capit~o. 
o SR. J . . J . . SEABRA ...:.S. . P&~i~ de~eria . dar-.o ~·resi~ 

dente da Republiea •. A Bahia;. de onde sahiria · o Vice-Presi
denle, teve um. tenente para interventor • . 

. o sa~ . VICTOR .~USSOMANO - - AliáS, eSSà .exemp1o de 
tenéntes; na J;>reside~eia dos Estados; _veii1 ·de 91. . . · · · 

O SR. J.·:r. SEABRA _.Tenha Y. ·E:. paciencià . Tam ... 
bem vou a 9!. · · 

O SR. BARRos CAssAL -E é preci.so.não esquecer· que 
tivemos, depois, em 93, a .revolta ·da· Armada .. · 

O SR. J. J. SEABRA- Vou mostrar -a ·.diíferenca pro
funda, extraordinaria, que existe . entre o . procedimento do 
Marechal Deodoro, militar, e,o do .:Sr. Geu~lio ,. Vargas, civil. 
- . O SR. VICTOR RussoMANo - Ha de existir dsifferença, 
pelo menos de época. · · · · · · · ' - · ·· · · · · . 

0 -SR:.· J~ J~ SEABRA. - ·Naquella .. êpoca, eram os ge
neraes . que serviam para o Governo dos EstadOs. Nos nos-
sos dias, houve a RevoluÇão para os tenentes,. . : . .::: 

o Sa:· Pmao · LAoo- .:..... Não se· nÔdem estábelecê'r ·eon..:. 
1rontos: ·entre os bom.eni quê· g'overna'-:am, ·'naquella époeâ; 
e os de agora .. Elles góvernàvami com grande ·hbnra. Não 
se . pódé . comparar, por e:x~mplô, · um ·Lauro :M1iller a · n-enhuiX) 
dos tenentes--nomeados pela:•Revoluf;ãcr·para 1ls Governos dos 
Estados ;:·: :.: · ' ,: _., .. · · · - .: : ·._, · ·· · " ·' ·· ·.· 

'. . Õ .:S~~: : · V:ICT.OR RussoMANo - V. EX· • . é ,que Iião de~~ 
fazer ~~se confronto. ' - . . ' -. " . ' ' 

O SR. PEDRO LAGo - Por que •r Lauto Muller se dis
tinguira -·desde a Escola Militar. Era homem notavel. -

o s~: · 'ri~m1o X'AviEa ~ Ni~~: ds{~~ute : isso~ ./: ' : : 
. ~:·:.: ·!FSa~> ; Vtc:JTO~ :-: Russo:MANo ....... : O<'Sr> Deputado ·:Pedro 
!lago ·é :que ·: ~ta· :• personalizando -- um·;facto .: ::que ,'f.oi : geral 
em ~1. · . . . , · · . · ·: 

o SR·, J·> J: SÉABRA .:.,.- Devo ~cuzer ·:aos nobrés colle
gas : P~lo ·IU~.; G:fande::do -:Sul, e. eu : ;Ç9~eco:. os. Sellt.imentos 
dos saY-chos; , _qu~: -;a: .~.Bah~~ nã~ . se:. que~a ., do Rio :. Grantl~ 
do: Sul'; SabEHJUe ~ o .. :seu povo :seJ!ia:. inCªP~ : de app~ovar.: o 
que, ~e · v~riticQ.U. · ;QJ.l~ixa~s.e . a . Bahia do :S~. : (ietulio ·. Y~as* 
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!}O:r não ter : s<lbido resistir ao seu Couseibo secrelo,c -que Jbe 
levava decretos pára que fossem assignados de:.cruz., •.• · . • _ 

0 SR. VICTOfCRUSSOMANo-:- Não falei em nome~ do Rio 
Grande do Sul. 

o. SR •.. J. J. SEABRA - .Quem . ·fala- em .nome- do Rio 
Grande do Sul sou eu, porque lá estive, na prop8ganda re
volucionaria. Fui a Porto Aiegre pregar . a victoria . da AI..:. 
liari~;a Liberal ·· ou · a ·revolução. Ali, o Sr. ·Getulio me · dis
se, em palacio: "0 Senhor està. muito exaltado. Não prégúe 
revolução". Disse~ lhe eu, então: "Prégo a revolução, por
que se faz necessaria e havemos de vencei-a!" 

Posso . falar em . nome do· Rio Grande, porque vi aquclle 
povo, numa unànimidade que deve ser uma gloria para o 
Brasil; esquecendO as desave~cas ·do passado, ·. unic'.O · -~ IJ..; 
bertadores e Revublicancs .....,. comparecer és urnas . trazendo 
as côres das duas facções entrelaçadas. Lá .ouvi os eiog,ios 
que se faziam á Bahia, e não posso acreditar ·que aquelle 
povo, ma:xime · depois das ·palavras· do Sr ~ ·Flores da· Cunha, 
íosse responsavel por essa situação. O responsavel po1· tudo 
isso, direeta e immediatamente, é o Sr . . Getulio Vargas. 

. Teria S. Ex~ obedecido aos seus impulsos reaes, ·ver
dadeiros ? Não sei. Alguns jornaes disseram, na oocasião, 
que ·S.· Ex. tinha um gabinete secreto, que lhe levava de
cretos · · promptos. 

0 SR. VICTOR Russo~ANO :._ Boatos •.• 
. O · SR.. J ~ J. SEABRA - Quem percorrer a colleecão 

dos jornaes da época .ha ·de ver referencias á respeito. · 
Pois bem, Sr. Presidente, veja-se. bem . agora, o Mare

chal Deodoro, militar~ como. procedeu? Diz-se. que, sendo 
militar o Presidente, o Governo é miiilar. Com esse argu:.; 
menf.o se combateu o Mareehal H ermAS; ·que sempre- defen
di, . mostrando que a - Constitui~ão · de 24 de Fevereiro não 
inhibira ; os militar~ de · occupirrem · a Presidencia da Re?u,. 
bfica ~ · O MarE.'Chal Deodoro, ·militar,- dizia ao Sr. Amerieo 
Brasiliense, quando o ·nomeou interventor em São· Paulo: 
Sois o- : mais idon.e4> para deseil}pen~ar o que. ba de . difficil 
nesta missão - ·o encargo de constituir a política paulista 
enl' bases · largas e firmes; · iniciandO- uma polft.ica · de · con
íraternizacão de todas os elementos aproveitaveís, dos .. an-
tigos e dos pavos P,axtidos:'. . . . . . . . . . . 
- ' cE; Senbor~·QUem era··o··nomeado' p~ra interventor dê 
São -PaulO) -então.? Um, benemerito · daquelle · Estado. o se.; 
nil.or Ame:rico Bl--cSiliense~· · Para a Bahia era nomeado. o 
Sr. Virgilio Pinto Damssío;r .. republicano . bistorico, que, 
quando o -sr. Conde d!Eu Jpi ~ ao . Norte, o, a,4stou de Silva 
J'ardim, que queria màtál-o. · · ·. .. · · · ·· , , 

() Sa •. PED,I\0 LAGO -.- ~oi UJ:ll __ grande ;b~ian?•> 
-O · SR·. . SouzM•L!l:ÃO ·- Para Pernambuco· nomeou· Bar;.; 

bosa :Lim~~ -- ·· . ' · · > ..• : , 

': ···o sa. ; R!áó · BARRos ~· Mas, o ·aovérno · Pro:'li~~rr<r· des·sà 
época tinha homens eomo·Ruy·Bari:iósa:. ·, ·· ,. ····-· . -' 

~ · o , s~ .. J. J • . ~RA~~-J>ois ; tiehí;;diz~ .eu, citiãn;,íp,.J.ui 
interrampi& pelos apartes· que •São Paúlo ·e· a Báh~ ·.e:tli~ 
ctamente os dois Estados que haviam pleiteado a-'- Presi~ 
deocla- e ;a Viee-Pre5idenom :. da ·B.epubliea:,:- .fo'!'am, :castiga
dos;: 'Com·· a , nome.aoãO ; de·: int.el'Ventor$ 4Uê· :não-, estavam: • ~ 
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~ S56 ;.;:._ ... 
altiira i nem das suás· glória-s,- nem; da · sua.· · euitur31 .:nem das 
suas tradic;6es-.f- .; .. .. .. ... · . . : - .. .. . :-' . '' " i ·~;· 

. .. . , o Sa~' PBDRO LAGO~ Extranbos compteta~-~hte ~os _Es~ 
tados. · · · · · ·· · · ·· · 
· ·. O· SR. J~ J ·;· SEABRA-~ O-aparte de Y.. Ex •. 'tem -todo 
cabimento. ·· · · · '· . ·· : · - : ~ ·: . 

. l Foi,'. Sr· •. ' P.~·esidente,' ~ 'senh~r· : . :·, e!;Se Goyer:Qaqo:r· 'tine 
estf. .1~·~:· · .. . · _.: .. ·: ;: '·- .. .. . ; : .: ·. :. ·, . · : . 

. 0 -SR. · VICTOR 1\USSOMIANO ....;... Juracy .. !fe.:,eoelhées. ; · 
. o sa. J. J: sE!BRA ~- •• '.' ~ e eujo· nome ·nem sei;; .~ 

. .· o Sa:. OCTAVZO MANG.\BB!M-...;.;. v~ E:. faria'hem.se oon
tinuasse . a eh.amàl-o intet'Ventoi':. :Seria talvez mais proprio ~ 

• . . I ' ,. • ' . ' ' , ' 

· · O Ba: ·DEMETR.to·· XAv~· .._.. Isso se -dirige· ao ·Povo ba-
hi~no. que o 'elegeu .. . •.'--:· .. ;:· . c: .:' . . : ·~ ·. - • . • . · ..•. - . 
• ' , 0 ·, I,: • o ': .0 

'", , 1' ' t i; : O •, ~; ' 0 ° : ~~ :::~ ~ ..... ' :- :, : 

.. O SR. Oc<J:Avto MA..~GABSláA ,...,._;Não o elegeu .tal~. ; . . 
.. · · o SR ~ J ,' i. 'S~RA ~ ~ '-El~geu.;.o ~om tri~ta ' votOs~ :; . _ :o ~ ~ · D~~r:u_o ~A V1SR. · ~~·:· · :Nã~ :entenõO. ., = ·. : ·: : · · - · 

, ·.: O.·SR. J • .. J ... SEABR.A.-:-:- V .- .< Ex •. ~- vae .entender -já. 
Quem o elegeu · .foram· trinta,. bcm.ens, ·.eleitos · p~lO' ~a.rtido 
que· elle fundou e pelos eleitores que elle s:ubornou , ou .. ch~:.. 
coteou. Não foi a Bahia . quem o elegeu. . . . ... · 
. . . o SR. CLEM~~ ~~ -· óu~~to .ao juizo pessoal de 
V. Ex .. .' sobre o Governaãor,--·_sr: Jui:acy Magalhães, pouco 
nos intere.sSa:, nem o tomamos · em· a-preÇO~ ·. .. .. · · · · . 
~- ·-·o SFt; .·OcrAvio ~~~-.\.··-· o sr. seabrâ ·esta !alan
do 'em nome . dõs''sen.timentos' da· Bahia ~ ,:: • ·: _. : ' . . · · .... . 

~ :-~·o ~~- ,d~&M~ ;~i· ~ ou~n~~ : J;dl-érri; ~s iaetos 
a que V.· · Ex. allude, .sinto .... me;: no . deyer: . de "contestal:-os. 
Quem· elegeu •o :Sr.·, ;,J'UJ:aCY M~hães ~r& ·o ~rgo :~e : ~l)~ 
vernador . de . -Bahia; !oram . : . ~O.OQ(} .. bahianos, ·dentre.:· os 
i20 •. 000 que to..maram--parte das. - e!eiçõ~. ' · .. :.:.: . < ·· ·> : _. ,_ 

· .O · sa~ .OCTAVto MANclÁBEmÀ.··~ 120.000,· niio·. apoiadô~ ·-: 
•'. · . . . . . ~.; · ;.f.~:: .. ~ .... . _. , · . -.· ' ', <: ~. (t;:.·: ;"·: ' . .. · ·.·~·;·':"' t.:t , ~:. : . 

. ;, ··.0 : ;SR.·,iJ,; -:.J. -·SEABR4- --... ·,OSo ··OO!.®O' puz_eJ?am, ~o ,noml! 
àelle na urna .~· · ...... .. ,. '• , ·. ::- i- · ~ . ; .. : . : .. · ...... . :·· . c .·. 

. o Sa. Cr.gMRNTz MAiuANI - "Qüandó-~ o , Partido · SOOiat 
Demoeratioo· :da : Ba.,_ia -·apresento'u--seus·_~datos, -~ ,4ssem
bléa . Constituinte ~do : Estado;· -declarou, ' no manifesto :de· spra
sentácão; .. que.-.todos. :OS eleitos- ; trar.iam: :roBl!da:f.o' ·:imperativo 
de votar no-cSr J'uraey . ~agalhies ·: .... ~: · '•: ·' . · · · · ·· ·' -~ 

·· · ·• ·:·o ·S&: · OmA~o MAN~m.\ -~, ~ã~- h~~: - ~~· nfisió ~gim~ 
mandatos imperativos. · .. -.- '· . .... ,. -_:c · ·" :. , .· :: . · : · ,_ .. 

· · o &C· ô:.~ENTi MARiANr ·.:.:... Entre ·a ciia:Pa d.O~Parudo 
Soolal . ·Demooratieo,. ·tendo como candidato ::s .· ·Governador. o 
Sr. Juraey Magruhães e a outra, que dizia na sua·, ;legenda 

.~ ,14Governador. Oetavio Mangabeira", o eleitorado lealmente 
escolheu· éri.tl"é' os' ' âoi(ê,~d-idatO;S:::.~ .,~ .... :·~; -> .;.' : .. . :. :~-~-, .. ·. . ·. 
-.. o --SR. .r. .r. .SEA:Bai ..:.:.· :au&ro .fazer .-~·· âpjeíio \i 
Pàmam·: dos De'· \itadós ''e ·. · 'ortP.Iitô . '.á: :tài.la ·. 'a ·oonnádà:. que a_ .. b-_J. __ ,-~s.·f.á~.-.-.. :· .. ~. ·:.·, .!P .. ,. ,. ···' · .. _P_._ · .}, . .-... ... =-······· . ... · !. :: .. · : .. :· .-: 

-· - ~ ·:· : ~: ;·. · · · · {: ·. !~ · :- :.~- :·; ·r <!;· : .. >~<·. ;. ~ -) ~ ~>.- : ~ i~:~ ·.:: 

··c:::' Senhores;· :.entre-': OOt.a.'vio: · Mangabei~: ·oom os . serviços 
qu$; 1terJi·preStado :' Patria·: e '. li: . R e publica;, . e•_,Jur.aey..:"-Maga;.. 
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-lhães, que· n:inguem sa.bé· quein seja, qual a:.eonseiencia ho-
.nesta ~e· póda .vaci!lar-.? - · . • 
- .... Digum,,.J;espondam os que me ouvem. . . .. 

o SR. LsoNclo GALRÃo - Protesto contra a· coinparacãG, 
que V •. Ex. quer fazer, em desdouro do Sr. Juracy -Maga
lhães, que é . um.· Qfíicial digno do Exercito e está gover
nando a Bahia,_ ~oru honra para as tradi~es do Estado. · 

.· .O SR. J •. ·J • . ~RA ·_ ·oh l ·sl'." ConegoT: v .. · Ex. 
está muito exaltado~ ' · · · · · - · . 

O SR. CLEMUl:NTE ~lANI - Entre o Sr. Jurac.y' Maga-
1hães e . o Sr. Oetavio Mangabeir~;- ouja · nobre figui'a me 
merece 'todo o respeito ê cujos nieritos reconheço, o unico 
eapaz de decidir era· o 'povo bahiano. _ · . · · ·--~ · ·. · : 

_ . o SR. OCTAvio l'.bN~EmA - Agradeço a ·v. ~. Mas 
·respeite-se o IJOvo ·. ~ahi,ano. - · . · · _ . · · . 

O SR. J.' J. SÉABRA.-. Sr. Presidente, já fiz appello 
·á consciencia · dos próprios membros· da ban<:ada.. -Admiro
me, que o illustr~ Deputado esteja, em opposicão ao seu '11~ 
me, que é Clemente, . tão inclemente para. com a Bahia. 

E' inclemànte. para cQm a Bahia, p_orque não' posso ad
mittir que S. Ex. veja, no interventor que lá está. um 
homem capaz de dirigir o Estado que foi o berço da nacio

·nàlidade brasileira~ Estado qUe ·deu os maiores estadistas 
do Imperio; Estado que foi, verda~iramente, o que· -conso
lidou a Independenoia do Brasil,,: porqua~to. esta -~ · póde 
ài:~:er-se - só se deu, quando o. General ]4:e.daira, em 1823, 
foi posto: fóra das fronteiras babíanas. 

E'. possivel .que ·essas tradicões se dêm a um rapazola, 
sem. passado,. sem cultura, que_ tr~formou a .. Bahla· num 
gra'nd~ -panno verde, que tl'iplicou os impÇistos, . a1guils ele
·vados âté 30Q'%, e que acaba de taxar a· corOa tio defunto, ,o 
-dii~ão do .defunto, o carro do defunto, 'J acompanuãmento· po 
_defun~o. e, emfim, até o.p~op:r~o.~efunto?, _ .- . -

0 SR. CLEMENTE MARL\..'11-H - 0 imposto a. q.ue ·V.· Ex. se 
refere e se aplica somente á _vaidade rios ricos àestina-sc a 
obras da maior utilidade: ao serviço :ie amparo aos necessi
tados, o . qual, infeHzrpente, . não mereceu, _dos govern~s an-
teriores, ·o· devido cuidado·:: · ... · -- ' '· ·. · ·· ·. · · .. . . 

0 SR. J. J. SEAB!tA- S·. E:x:. trúcou ZOO crean~as por 
innumeras espeluncas, poi'qüe··se -diz que o imposto sobre o 
jogo tem por fim sustentar . uma c~sa à e menores. . 

' , :.· O 'SR'; >HoMERo· PIRBB - Nutiea o jogo ·for tãtl escanda
los.aménte :explorado· na Bahia como mb' ·o gàv'eruo· difVossa 
Ex.,-Qtravés do arabe '"Lembra®a"' e· à ehêfia· de· policia do 
Si: Alv:aro· CO'va=.· · - : . ' . : ·· ' : · ·. ·. .. ,. . . 

. o ·sa.· ·J. ·I. sEABRA ...:.. :Nãô r~~ondo ao_ aparL~ do 
nobre Deputado, porque S. Ex. já me. injuriou nesta tri

. huna ~ ' E quem }â·me injuriou nesta :tribuna não tem . o direi~ 
· to· de ap~tear-me. · Senl:iores, ··numa· 'das -vezes ·:qUe·. usei· 'da 
·pàla._vra,. acéusando· o·.Jr,tteiYentor·::da Babia~ o ·sr .. : Deputado 
-quê acabi(·de· apartear, ~o·.invés 'de _ d~fendei;;o, in.iuriau;;;ine. 
- · ~~bO; "t~o~ro, 80: ~r~ . · Pre8idente:-- -._ fineza :ae Jer ·o. ã.r-
: t'igo--~o :ReSiméntQ; ·que. nãb. ,Perm,itte .. os apartes~· : se :in _·acqur-
esoencia ão- orador~ ·" · ' ', · -· ·· · · :, ::: .> _ .. < 

··-· ·. :({&. '!.io~~d-~s-:;..., y. --~~- -~ão quêr <~ue·eu· ,apár
-teie, porque lhe trago· sempre os faetos do· seu •· governo~~ -,, ,_._ 
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:.. ·. 0 =~ ;:·'-PP.BSJDBN'I'E ~- -Atterioãot··O · oradcr.;invooa -o ··~
gimento~ segundo o qual ós ·apartes · só:podem::ser. dOO:os· me.:. 
diante licença do --Ot'ador! '.E 'S•' Ex.· ~a··os :·spa.rtee-;:éo .no-
br_e ._P.e,pu~o. _, - ; · :· . .-·:- ,.-·. _,._ .... .. ,,; ·, , -.-: ,_., ~ _ ~ 
-- .· ·o Sa~ 'RBao :S~os- o·orador. se retera:.apenas. ao ·Se· 
nbor Depu:tado<Bqm&r~ Pires, :nãoaos _: dem~fs .. =. · : :. • ~ 

o sR.·: J'; :·J: 'sEABRA'~--Ápeiia·~· ·a: s~ ~·.-= ·. ·: · 
-· ' c6mó v:· = ·~tx.: •·sr: 'Pre.siderité,: -'ei.t4u : ~tr~/&o it~si-:-
mento. · · · · · - · · · 
.: ·.: .. "o . Sâ~: .~~m~m ~E' a· ·~~o-'vo~; ·c.t>~ ·riiui~ . Jle
Zá1;',' 'õevo.' d~~ qtiê,. -em .. attenóão a :is&e. mes~ô. · .Regim_en~o. 
V. h. térá ·da terminàt seu-.disé~so,_ pois· esf~ i'inda a, _horA 
destinada ao expediente.' - · · · · · . · · - - · · · .. ... · 
· :::: o· SR~ · s; 1. s:EABa;ç ~ si:· --P~~iden~. rame~to~ . por-
que estou apenes no porUco do 'me'u_.disours.o·. _ . · ; . : . ", - : . ·- .. _ .. -·- . - •. . - _· . - . - . : . ',. ' --- .- . -. . 
. . O SR •. P:msmXNTE .. ·- .-V .• Ex. -. terá outr~ oppor~um-
.dsde ~ • ~ . · · · . . .• · · · . . . : - . < · ·. ~ .. , , : • 

O ' SR~ J. · J ~ . SEABRA ·.;.;..: Vou obedtee.r, sr·. · J>residente ~ 
Obedéeerei,· quer ·v·. EX ... !enha•-tenh"·· .raziio;· ~quer - não le
·riba •• :· · · · ·:: .' ·: ·. · - · - ~ · . · ·,. · · : :· .. ' · 

-~ · o Sll.'-:·J?usniSN.r~. ·- MuitO · ~biigaoo. -~: ~ -~- ~sesi:.. 
inentO ..• _. :, .. . · .. ·~ · · :· .. ·_ .: · ··,.: · : ·: . ·: · .. ·· · .· ; . ·· 
·· · o-sri; · J'. J: •. · SEABRA ·....; · • ; ~ · cÓmó ~badoo~ ao a~te
·CeS'sor •de V~ Ex~; Dão só p~lo respeito qàe mei ·marecia e :_me 
merece, como em attencão á· batina · que -vestia;. pois, ·sabe 
.V. ~ •• sou eatbolieo-apQstolioo romano • •• : (l&ot) . .. 

' ·.: · . In~r.rompo "meu ·disri~~9~ . E'icarâ o resta ·_ pal.-a quanqo 
for po,ssivel: .Por· hora; estpri ' u•um ·passeio peJos''Estados .• 

·_:Não ebeg:u.ej, _airida aó ·Palaeio. do Ca~tete ~ . ~ .Se bóuver·_op-
portunidade; S!'~ · Presiqerite;' V. Ex· . .- n::~.-~a~ · s:piüavr~ amá
.nbã, no exped1énte·. (MuUo ·bem. Palma.c. O· ora.d()-7"· e .-cu.m·-

:lirimentaâ())_ , : .... ,,;, .- - . · .. .- .· ;,· · .. · .. · · <1 . · 
- - -·· ,. :·: _.: :.-:. :-. : <:-.; ,:.- ·:_s· ... ,, :< ·,\ .<:. . .. i._·. , ; ~ ;' <':.,:.._. _: 

-: ·. · tfsr·: · P-reÚcién~-- :.:.:: · i!a\;ôbr~:;a·.:.Diisi·'e .. ~oi{silhmet~r 
a votos o seguinte · ' · · · · · · · · · · · · ·. · 

· ; ~ .:· · .. ·· ~ ,; ., . . ·· .··: ·-;..-_ -- f.': ' : .'· =: . . :· . . ~ -~~ -· ;~, 

-~ .?>.'•.':·· · > < •:•: :. ·.~: ~IQ\JlW~ .':" : __ .!c_' . '. · : ._. . . . ,_. 

... :: :· :~~f~tri_qi; ~j~ ·. ~o~s1~d~. ' ~~;-A:eia~::d~ .hoJe;.~~ · ~~to 

.::de . ~mp!o,)il~~r. ao, iUlusbie-.DeputadQ.: Po!Uire .(u>ruda --Cam~~. 
-~e~~ma.n~a, el~'@da,._, di$J:Ja. ,,-e c_ri.Wriosad~Oill l;tue pre.sktlu 
os trabalhos desi.!l Casa, dilrante o periodçr:~, qu~ .-s~ Ex .• , 
o S~. Antonio Carlos, esteve nc . exercieio da Presidencia da 
>R:~p~}~·:·:::. :- ~;:: ,·, .. _. .:_ ' ·:,-:-- ·;:::~ .f/.-;.·:.: . ';_;·< f:: ·, ,_ .: •, : 
_. ·. , : :l~ála, d~: ;_~~s~ J~ :_,de: Ju$.ó_; :a~.; J 935 ., : ;,.;: . l!idrn-~nào 
::Ban~Jo.:'P;í.nf!J, ~:· .-_ ~{!.~_r : Jlenw.r_f~Ca~ · -~, · ~..om.z)8qn f..~ores 
::~~t.f?e··+-r~~ Q{z~. JlachtvJ.l!.·· .;~- :,Pt:odtJ.ttt=·Mof1!l: : ~-: ;A,n~ 
. "er..q E--~.tf"-1'..: .L, sf.-rtAf:l:r .. :!!~•· ,r;~~!': :!:7' &.h~ -i'ilh~. . . ~-~ .. ~--=· , . , , fC.e:_l:t.e,; Ga.l.Jle"'r·· ~· A •. A.lpares . -
--~~p' ·.'R!Ic~e'; :·.- +:·. M~"- C.tirdosp, Attres ... -:' .~ . .P'amas ·.orti:. , .. ;

. ·• A:&el· ddc' =sttntos·: ~ -~ Aústro' Idúirt ·di! ·míue-tr.â; · · :. :·José . .J.óB!J 
. /lo · Patrocinio . - Ani: Badra. - AntMiió' 'Cm'Vti.liUJl:···r.-..:... 

F.~an·cireo,di ·Picm·· ' - S'ima 'Cos~~ --------· Jotu> Miingaiiei1'a · '· 
~ Ikiniel:.:d~ .• :~lU,'.~_..,:Pe'l'einl ;C~~o~ :~ Amar.al -Pel-
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:=oto·Junior; ·-...;,Arncildo Bastos.--- A(Je'!Wi!:'Mome.:·;~-Cor
"ea da Coata. - Agostinlto Monteiro. - Magalhãe8 de Al· 
meúia .. - Heitor Maia. - Deodoro Mendonça. - Fron
eisco de Moura. -Fernandes 'l'avora. -Pedro Calmrm. -
Laudeli7W Gom,es. -Wanderley de Pinho. -Abelardo Ma
rinho._ - Abreu Sodré. - Pinheiro Chagas. - NO(Jtteira 
Penido. - Carlos B. Reis. - Lu i~ Vianna. - Godofredo 
Vianna. -Mario. CIJ_ermont. - Fenelan Perdigão. - Cle
mentino LisMa. - Genaro Ponte. - Emílio de Maua. -
Lauro Lopes. - P. Matta Machado. - Odon Bezerra. -
Nilo de Alvarenga. - Cel8o Machado. -Humberto Moura. 
- Rer.ato Barbosa. - Hyppolito do Rego. -Alberto Surek. 
- Raul Blttencourt. - Lourenço 'Baeta 'Neves. - Salles 
Füho. ~ Barbosa Lima Sobrinho. - lo~~ Ben1ardi1UJ. -
c_laro de Godou.'- França Filho. - J. Augusto. · 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa dois requeri.: 
mentos, que vão ser lidos. 

São~ successivamente, Hdos, apoiados e pos
tos em discussão, os seguintes 

REQUERIMENTOS 

'iN. 24 - i935 

(i• legislatura) . 
· nequeiro que e Camara, por intermedio da Mesa, soli

cite do Ministerio das Relações Exteriores as seguintes ·In
formações: 

à) se· existem Secretarios de Legação· e Consules de 1 a 
e 28 classes, servindo ha mais de tres annos na Secretarin 
de Estado; e quaes; 

· . b) se esses :funccianados perderam a gratificação cha
mada _ rep'resenta_cão, !indo es~e prazo · como determinam as 
leis vigentes: . . . · . · . . . -
~-... c)' se têm-sido designados para servir na Secretaria de 
Estado funccionarios dipiomaticos e cónsúlares · com metio~ 
de· quatro annos · conse~utivos en:i serviço· no estrangeiro; · · 
· d) se é intenção do Governo fazer- nova reforma dos 
serviços, com creacão' de Jogares~ . . 

.. Sála das· Sessões,· 10 -de Junho de 1935. - Eurico de 
:so:uzà Leão. · · · 

Erici:irr.ada a discussão .e adiada a votação; 

N. 25 - 1935 
~ r-_·.- . -~ j • ' ' • • • I: { 

_ _ . . . _ _ . . . _ (i:,Iegis~atura) . . : _ 
· .Requeiro á :Y..- ~. se t:iÍSne de-mandar áo plenàr!o da 

Oasa. a emenda destacada· do projecto. -~e_ Lei . ~leitoral,,_ que 
manda ':Proroga~ . o prazo, do.- registro. civil,: sem multa. Essa 
,em~rida, . ®e,, de-Ve:;-ia_. ser_ ~ssignad_a ·pela- Commfssã<i: do: _·qo
digo Eleitot"al; nã() o foi ,no: devido tempo e, achando-se dis
.s.oJ;vi,da a: l'eíerida. eommissão, venho solicitar. a. in~~são . _da 
.emenda;,par,a ,dis~us~Q e votaçã.-o. na Ordl:)m ~~.dia •.... 
: :. Sâlii · das SeS8õês, ·'&-de Junho dé ~935. :_..; co.,.-r~a. ~-d(J 

·([ésta:--' ,.,._., · · ·· : · · ~ ._ ... w, ::.:"--1: ·-"'"':·, 

-'Encerrada 'a' diseussã'ô e :adiáda-: à; ivotação. -
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...:.. ·soo-
, O. Sr . .Praisidente· ,;-. Está finda -a ;hira .destinada .ao Ex~ 

pediente. '·• · · .. -- · ·,.,, ., , . ._. 

Vae-se; paSsar á --Ordem do dia. (Pàusa.~ ). 
·'.·. 

· ... , 

. ·< . 

-c~mpareeem· .mais os ·. Srs.: 

... ··· .. Gen~ro~ .. Ponce, Caldeira Alvarenga, · Edrna:r. cal'VàllíiJ~ 
Lam•o. L;opes, ._ l.til:!~iro Junior, : Marjo · Chérmorit, Deodoro . dé 
Mendoiiéa~ Acylinó de ·Leão, Fenelcn. Perdigão, ·. Clé·moentinG 
Lisbõa, Genaro •Ponte, Xgenor Monte, Rugo Napo1eão, De
mocr:ito . Rocha, . Pedro Firmeza, Monte . Arraes, . . Figueiredo 
Roàrigues, Alberto Roselli, 'Ricardo Barretó, Gratuliaru:( Bri~ 
to, Jpsé Gomes, Botto de Menezes, Ruy Carneiro, Souza Leão, 
Jqão Cleophas, Ozorio Borba, Adolpho Celso, Barbosa Lima, . 
Sobrinho, Antonio de Góes, Domingos : Vieira, Arthur Cavai-· 
canti, Teixeira Leite, Humberto Moura, Severino Itt:ariz, Emí
lio de Maya, Sampaio Co5,t.a, Melchisedek Monte, Manoel No
vaes, Clemente Mariani, Pedro Lago, Luiz Vianna Filh-o, João 
Mangabeira, Arlindo Leoni, Magalhães Netto, Pedro Calmon, 
Artbur Neiva, Edgard Sanches, Attila Amaral, Homero Pi· 
res, Jair Tovar, Francisco Goncalves, Nogueira Penido, Pe~ 
r~ira ~al'ileiro, Amaral Peixoto, Julio Novaes, Henrique La
gê; Salles: Filho, João Guimarães,· Raul Femandes, · Levi Car
neiro; Bento Costa, Hermete Silva, Cesar Tinooc-, Prado Kel
ly, An.tonio Carlos, Pinheiro Chagas, Martins Soares~ Pedro 
Aleixo, Augusto Viegas, Juscelino .Kubitschek; · Vieira Mar
ques, Negrão de Lima, Celso Machado, .!osé. Bernardino, An
thero Botelho, Abreu Sodré, Waldemar FerreU'a, Santos Fi"':" 
lho, Mqraes Andrade, Gama Cerqueira, Joaquim Sampaio 
Vida!, Cincinato- Bràga, Castro Prado, Macedo Bitten~our+.., 
Felix Ribas, Aureliano Leite, Justo de Moraes, Laudelin:o GQ
mes, Trigo. de Loureiro, Arth~r Jorge, Plínio. .T~urinho: Fra:n~ 
cisco Pe::"eira, José . Muiier; Abelardo . Luz, . Car!os Gomes . da 
Oliveira:, João Carlos, . Bàptista 'Luzardo, Annes .Dias, · P_ooro 
Vergara, Raul · Bitteneourt; Ascanio Tul>ino, .•· Barros Cassai; 
Abilio de Assis, ' Antonio · Carva1ha1; Austro de Oliveira, 
Francisco Moura, Adalberto· Camargo, Ricardino Prado,· Fer
reira . Lima, Ricardo .Machado, .Oliveira .•. Coutinho, 4-!J>erlc; 
Alvares, Gastão de Brito, Leoncio Araujo, Franca Filho,: .Ar_
lindo r Pinto, Augusto .· Corsino, ·Cardoso .Ayras, Abelardo Ma.;. 
ririho, Sylvio Leitão, Paulo' ~ Martins, · Moraes Paiva · (:1.2i .) 

DeiXam de comparecer· os Srs!: 

_José Pingarilho, Lin:~· Maéha,do,. Pires de· Gayoso, Pli
~io Pompeu,: 'Olávo de "OliV-eira; ''Humberto ~ndraàe, · José 
dé<&r:Qa, 'Martins V eras~ Réreetisno Zenaide; ' Samuel · nu.:. 
ar:tê, · Oswáldo ·'Lima, · Motta: Lhna~ · ·Orlando ·Araujo, ·Mello .Ma.:. 
chado; · JZ!dro· 'de - v~oneellos,<tJtamirando 'Requião, .. : La~o 
Passos, ·Pri.SOO. ·Pa!'aiso; ·Arnold· Silva, -Caridiào P6ssóa, ··Lontra 
Costa; Levindo Co~Iho, Ade1ió Maciel, Washi~n Pires, P~ 
lycarpo ·Vibttí~· FUrtado .:de • Menezes; '.José: Alkmim, :João Pe"
nido, João . Re~ique, Bueno ,Brandão, Jaoques . ,.'Montandon, 
Paulo Nogueira, Oscar Stevenson, Barros Penteado, Verguei
ro. Ce~~ ... ,Bias • 'Bueno,·. Teixeira .·Pinto, RQ.beno Moreira, · Me i-
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ra. Junior,. Miranda Junior,. Horaeio Lafer, José . Cassio, Oc
tavio àa Silveira, João Neves, Eurico Ribeiro, · Ermano Go
mes1. ~al'tins e Silva, · Chrysostomo de Oliveira, Vieira Ma
cedo, Paulo Assumpção, Roberto Simonsen, Gastão Vidigal, 
Vicente Gouvêa (53). 

8 

ORDEM DO DIA 

·O Sr. Presidente - A lista de presença aecusa. o com
parecimento de 234 Srs. Deputados, com o que tomou posse 
hoje. · 

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

Vão ser julgados objecto de deliberação dois projectos. 

São, auccessivamente, lidos e considerados 
objeeto de deliberação os seguintes 

PROJ'EC'roS 

N. 68-1935 

(Primeira legislatura) 

Concede um a.1J.J:ilio de i{) :000$ á viuva do Sr. lrine-u Correa · 

(Justiça 6s e Finanças 104, de 1935 - Primeira legislatura) 

Art. i. 0 O Poder Executivo auxiliará a viuva de Irineu 
Corrêa, fallecido em conse{ruencia de desastre, quando ãispu
tava o premio do Circuito Automobilístico da Gavea, com a 
importancia de dez contos de réis ·(10,:000$000),. paga de 
.uma só vez. · 

Paragrapho unico. Para cumprimento do disposto nesta 
lei fica 0 Poder Executivo autorizado e realizar as neceesa
.rias oper~ões de credito, .. até o· ·ma:x:imo fixado . por este 
artigo. 

Art. 2.0 Revogam-se. as ~isp~siçõ.es_ etn contrario. 
Salá das Sessões, 5 de Junho de i935 .· 

·Justificação 

Ninguem ignora qúê · o • vó!ante pàtri'ció' Irineu Corrêa 
dedicou com todo o. es!orco ,cerca de vinte annos ·de sua· vida 
ao · autõinobilismo,. !9ID · que e:ia,ltou sempre o . nome do • spor.t 
nacional. Sua figiira ·se· tornou conhecida ·não só do Paiz, 

· como do-.: estrangeiro,· onde lhe':reridiam homenagens 'ás ex~ 
cepcionaes. qualidades ·p~ssoaes 'e'"de sporlma.ri:. · Coin o· tri
umpbo da.-.prova .".Circuito da· Gavea!', .. verificado• no .. -anno 
p~ssado,;~n~ó foi'. apenas.·, sua proP.~i~:...persona.lid~de. que, cres-. 
ceu :aos· olhos das nações deste .e do, velho Contmente, mas -o 
do autómobil~smo nàcJon~l.' ó, do. ~rasil ,inteiro, .. emparelhado. 
com·· as' paiz'es· mais .. ad-iantados do. mundo •. :. •, .· . - '• ..... ;·, ' 

Victiníá, de I sua' .dedicaÇão;,. no, .. dia ,2. do ~.có~r~Iité, deixou 
õ · eXti'ricto · 'ü' · patr1cio ·cdnste~~a :A:· pop_~la~o . à~ ~tod~· .. a: 

Q. D. - 'VOLUMill l'V - i935. 36 
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nossa .. I)atria :e . à d-e toda · .:.\méríca·; · sua: !atnma; priváda do 
ooncur6o de:;· tãa ·esf'órca.do · &hete, .. cáreoe · evidentéments ··ne 
recursos ·®e. !be .cóinpensein materialmente a; perda; sgsra;,; 
vadà essa falta pela necêssidi1.de da educáÇ~o ·da tiinà filhá 
m~M. ·· · · 

Compete, pois, ao Poder Publíeo, na estimulação de soe
corro á familia desse digno coinpafrieio, !allecidô em defesa 
do nome do sport nacional, concorrer pe.ra que se amenise 
a situação daquelles que· se· ,viram · privados, pelo infausto 
acontecimento, da carinhosa assU!teneia de Iri11eu C~rrêa. 

·· .. Sala ·das Sessêes, ém 5 de Junho de i93iL -.2...' Dàm~ Or .. 
tis··~' ,;_.'Fri.fnc{Sco dt? Mourã; ,;.;.~.: Adtilb-ert't:> Camargo.· - Fran .. 
cisco D. Fiori. - Aniz Badra. - Antonio Carvathal. __:., 
AnJui.,. c(a Rocha •. -:"' Peã..r:P Jorge,. - Erm~.ào. Alve~ Gome8. 
_.::;. . J'ósé Pa'tMcinio. :.:....:. AI)~~ ·rlos Srintó:: ~:~eõMtião Domin
oues. - Abilio díAssú ;· ..:2· Silva Côsta. · · · · · · - · · · · · · 

.. . N. ' 70 _;, H)3S 

. (illl~iSÍattiÍ'á): . 

·Estabelece des<:omas . f'..Os vencimento& . . ..... _ ' : . . 

(Finanças Wõ, ·.de 1935 .-· . ia legislatura) 

Art. f.0 Todos o~ ·-y~~tn;tentes pagós pelo Thesotiro F::
deral superiores a 3:000$000 soffrerão um desconttJ dt\ 
iC.- %.. ·· .. · ··: , ... . ·. ·. - :. : · .·. · :. . : . . - . · ~ .. .. 

· · P~áragrapho Único. O· desconto raferida .b!3Ssa:rá · quandQ 
o _.a!!llO, :!inanoeil"o não · üV:er aoou5âào·· ttifiêit e·· a prôp~ta 
orÇamentária . para Q .ai:mo seguinte _apres~ntar .equilíbrio 
entre :a .re~eite e· dest)eza D~lldas: ' · · .. ' : ·' .· ·.. . 

: "A.rt. · 2.0· Rev:O~It1~~e· às ttis!>()siçõés . .em· csritrario. 
· ~~ das ·~sa~ ·,S .de .. iú··Ge :t_9as. ~ S~i~ LtJfer< 

·:· . ' . -~· 69.-:" 1936 

·~ . 

(Justiça 6!}, oo :1935 - 1a leg.) . .. . . ·> ·. ... . . :· . . # ;· • • - • - • • • ~ · .- - ·. - : • 

O Poder Legi~t~v~- .d~~~: . 

:··· 
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· Se houver inaior n~meréi de iísdaes . p_rÓceder-~e-~á ana-:
iogamente. 
. . . •. . ·'· . . . . 

Art. 5°. Na numeração' das sobrecartas (de 1 a 9} não 
poderão ·Sel' a9optados os algarismos romanos e todos os nu
~eros deverão ser collocad_os o mais junto possível da abre
VIatura n°. • . Quando assim sa não proceder qualquer fis
cal poderá chamar a attencão da Mesa. 

. Art. 6°. Antes da distribuição dás sobrec·artas o pre
sidente da Mesa ·Receptora contará .o numero dsllas ·e as 
emmacará. em numero de cincoenta., · afim de facilitar, á 
proporção -da votação, a conferencia com o numero de as.o 
signaturàs. 

· Art. 7°. Substitua-se o ái't. ·H6 -peió seguinte: "Artigo. 
Perante as mesas receptoras cada partido ou éandidato 
avulso · {registra<io) poderá. nomear um fiscal, ou delegado, 
a~sistindo igual direito aos candidatos de partido ou· allian.,;. · 
ça de partidosJ quando, por oocasião da. in.sta.llaçã.ci · da mesa 
ou mesmo depois della, não tenha se apresentad-O o fiscal 
designado". · · · · · · · · 

· A.tt. 8°. Si.lbstituain.;;.se os ns. i e 2 do ·art. !32 pelos 
seguintes: 

"N. · 1 - Chamado o eleitor, em ordem alpbsbetica, 
penetrará elle ~o recinto da mesa e apresêu{ará. ao presi.:. 
dente o seu titu1o, o qual será passado ao e:::tame do fiscal, 
q,Ue·· estiver sentado aó seu làdo ·direito, é ·. ãos outros, dele
gndós de partido e · Mndidàtos; se · ó pedirem. · · 

. 1't. 2 - Após a í>tiíneifã. chàinadã far-se-â uma segun-
da dós éléitóres que nãó àcud~r~w;t @~ellã." . · 

Art. 9°. Substitua-se o art. 134 pelo seguinte: . . 
.. Art. · A's quhize (15) · hofàs e tr.nita (aó) minut-Os, 

~e . já . estiver termi~da a . s~nda chamada, o . presidente 
fará . êntregãr seniíás ã toàõs os . elêitorés . qüe éstivef~fri pre
sentes e não tiverem acudido ãs chamadas. Terminada a en
trega das senhas, continuerá ii votação na .ordem numerica 
das senha-s, sendo, em alta voz, declarado o nome do eleitor 
qUe tiver dS dár entrada no gabinete indcvassavei. Logo 
det;els de · votár será l'e~..ituido. eo eleitor o seu titulo, com 
a ápG.St1llíi da defg, e rllhr.iea do · !>!"e!Siden~ ·· da · -Mesa". 
· Aft. ·to. Qtlandtf o tilü~o clé .~léitó.r ~sti~l' êaJ)éado, em 

cartonagem, não deverá. cofttêr no ãttverso dizeres e:x:tra
nbos a "Titulo. de ele.itor, Estado, municipio e seção respe
étivá e às àt'tilas dà ·nepul:JHêà. .. ;··seD-dó]:Né 'i:ô a~yer5o nada 
poderá ser impre-sso ou escripto. ô · Vôlo · do eieilor, que 
apresentar o titulo com o-utr:o.s 9~~-eres, será tomado em se• 
parado. · · ·· 

Art. i i . As sublinhas nas. tesend~s ·inutilizam os votos 
constantes das respectivas cedulas. · 
. ·.-~ .ArL.:t!. 'A .• P.hia :dtt nl'titie .·:dt, 'c:at(aidatc) a ·c:iue s~ re
~rir tr· . ârl 124 ~~:_f' in 'tine . sefá · 'iêl~nttêa;· .bà -~~tUifít."· a ·~ãtr 
~~~~~t~~ ~~º. -~tm -~' l ~:ê~~ ~~- :!_$.1!_: :·· . :':-- · :· .. ·.: . :.-~~ 

· Art. .13. Substitua-se o § 2° do art. !48 pelo segliinta:. -
- · · § ·2d~·- ~~ o •:ítu~r.ij ··dê:: sb~~rlãs,-fbi> .. ~iít$:ibr . de .. tr~$ 
(3) ao de votantes·~~ nüllli:'ií · Vt>fà~ãói . ; \ :· .. . . ·: . ' ·.~ ' 
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· Se f.ôr inferior ou i~al . a tres, ,um !fsoaldesij;nado oelo 
presidente da turma apuradora, dep(>is de remexidas as -.ee-· 
dulas dentro da urna, tirará uma, . duas ou tres _dellas con- .. 
f~rme 'o numero a-maior, as qtiaes serão immediatamente in-
cineradas"'. · ·· · · · · · · · 

Art. u:. · .Accr-escente~se ao § i o do . art. i 53 o ~eguinte : · 
"sendo em seguida passada ao fiscal ou fiscaes que es

tiverem sentados ao seu lado". 
Art. ·15. Salvo na eleição para Presidente da Repu

blica, o eleitor de um Estado não pQSlerá votar, nem ser fiscal 
em outra região, sendo qu.e naquella deverá · estar presente 
no inicio dos trabalhos eleitoraes e fazer entrega do seu. íi
tulo ao presidente da M.eEia, · sendo o seu voto tomado em 
separado. · 

Art. !6. Nas eleições municipaes qualquer eleitor . do 
Estado poderá ex-arcer fiscalização, .sem ·direito de -w.tc,- em 
seeeão eleitoral estranha á do seu · 31istamento. 

Art. 17 •· Revógam.;..se. as . disposicões em corttrario. 

Sala das Sessões, (; de Junho de !935. - - DoMJal.Mel
chiades. · (f) 

.. , O Sr; Presidente -Vou submetter a . votos uma ~redaccão 
final, já publicada. . · 

E' approvada · a _· reàacção final do . projecto 
n. 33. A. de !935, determi.IUlndo que os ·pedidos 
de aber.tura. de creditas s-ejam encaminha.doo .ao 
I>oder I..eglislativo x>or excl~ivo intermedio do 
Mínísterio · da Fazenda. · 

o .sr. Preside;n~e .- o projecto vai á sanccão. 
,• .•.·, - . , ' . · . '. • ; 

. . Passa..:se á votação da . materi~ constante da . ordem · elO. 
dia. · ~ · · · ··. : · .. ·· · · . 

· S 
~ .. : . 

. . -Votcição do pojecto n. · -215, ·.de_ 1'35, cmtO'I':'l:.; 
.. Zàndo··a ·abrir ··ó.· C'reàitó · especicil; de ·2 ,;:500:000$003',; 

. ··:'para . . -.ultimaêão . '.da3·: obt'au : :ir.iciaáa9 · na 7~ .· · Jl,egiiio 
~ . Mi._litar; .: .project9 .. ®. Oommi;&são de Finanças e 

· .; .. ·o.rça-ny:nto ~~a.. · d~~cuS;s~o.) ... - · · · .':. · 

.. :. : ., 

. • .. : : : : . :·.-": -:.=:- : ; ; ' ~ . . . . 
, .. , Att ... . i, o .. li,'ic9.· ;o . J~oder .. ~ecutiv9 .:autor~ado a . . abrir 

nêlo.,.:M~iiisteri~·. ô1t Gu~:r;â. :.(~ré~_:esp~~-~1 - d~ !-'éis •. · ... ': 
2 ~ 500 :ooO$OOo; para :. ult1maçao .· da::i . ob.ras ,1á. . liUctad~: ~~ 
7a. Região Militar; 'cõrrendci as· despesaa ·po~ 'éon:ta da· :ope:..: 

~ ! .. . ~ q : ...-r~ -:: ~~! ·~. '~ ;.- .j·.:. •. : -~ .. ·.· .. •,··.:. ~.~ ~.: .,. - "' ! .• : ' .. . • .. l .. .. ; · r • 

.... . ,;li) .A legislação ~itada .foi .. publicada .no Diarít? do, Po-
. dei Législaii:vá, dé ~1 .. ~~- .!J:u~o . ,~e_ i.9~~-~ :· . . -· - .,- . . 
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~de credito da· que está ci :Governó autoriz~~1·:-, p~!o · ~e
creto n. 13, de 3i de dezembro de 1934. · · . : . 

. : . . § i_P O ~Iludido credito terá .a duração de .dois exel.'-
OlClOS :fmanee1ros, nos termos do Regulamento (4eral de Con;.. 

· tabilidade ·Publica (arts. 40, 87, § 2o, 32, 89 e 93). 

§ 2:0 Revogam-se as djsposicões em contrario. 

Votação do projecto n. i79-:-A cie 1935, alte
rando a idade para a -matricula dos capitães com
batentes do E::ercito, na Escola de E8tado Maior; 
com parece'/' tavorave~ da Commissl!.o de Segu-
Tança ( 3a diSCUSSãO). . 

Appt•ovado e enviado á Commissü.o de Rec!a
cção o seguinte 

~---:---------- Pl}pJP:CT.Q__ _ ____ . 

N. 179 A, - 1935 

Art! 1.0 A ~dade maxims. par& a matricula. âe capitães 
das diver$as ·armas do Exercito na Escola de EsLado Maior, 
fica elevada de 36 para 40 annos. 

Art.. 2." Revvgam-se as disposiçõea em contrario. 

10 . 

Votação do projecto n. 30, de f935 (i"' legig ... 
latura), dando ao trabalhador e ao patrão o à!-

. reito de optarem nas questões que moverem pa1'a. 
demão de con{lictos por facto de trabalho, entre 
a Justiça do Trabalho e a Ju:'ltiça Ordinaria; con' 
parectn• contrario da Commissão de Justiça 
( i a discussão) . 

Rejeitado. 

. O Sr.. Presidente -O ·projecto. vae para o Archivo . 
. ; 7 . 

• Votação do. projectQ n. 42, de 1935 (iA. legis-
. latura), concedendo o credito de 60 ~ooosooo para 
a iustallaçã.o da cadei,·a de clinica na Faculdade 
de Medicinà da Bahia; com substitutivo dâ Com
missão de ·Finatiça$ e Orça.mento l P discus-;ão) . 

. o Sr. Presidente...::. Vou submetter a votos ·o projecto. 

O Sr. Bà.."l'eto Pinto (Para encaminh-ar a votação) -
Sr. Presidente, o projecto n. 42, de 1935, abre pelo Ministe

. rio da EdUcação ·e Saúde Publica o credito especial de 60 

. contos, pára as despesas a · serem feitas· com a acqui~ição de 
material, installacão e -apparelhamerito da cadeira de olinica 
da Faculdade de Medicina da· -Bahia. · 

Abre, igualmente, no mesmo .Ministel'io o cr.edito .de 50 
contos suppleíileiltar á verba segunda ·(Instituto do Ensino. · 
consignacão i3) . para o mestpo _fim. .. . : . -. - . . ' ' ·'· . . . . . . .:. . . 

Esclarece o art. so · ®e a abertura-·dos · Cl~edito;;, · a traz 
indicados, terá. vigencia s~mente a ·partir· do· segundo. semes-
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. t~~ qo pres~ute eXe,rç~ci.o, fiªan~.~jrD~:Egtr~ante, Sr. Preai;.. 
,dente, o art. ·4° es~elecª o. §~guiqte-: · .. : · --: ·- .. .· · - . -· 

' -

~os rcUI·sos neeessai'iós ao firiaiiciamenta do ~n-
-cargo oi'~ cread9 iw The~ouro ~Ôrr~rãp por C9ilta' dot 
rubrica sob n. 56 do Orcamento da Receita Geral da 
Repu~l~ca para o corrente anne · (ta.%3- da EducMão e 
Saúde ~ decreto n. 21.335, de 20 de abril de· i932)." 

Ori1, Sr. :p·re.;id~ntfl, ri.es~ phase -não . me cabe senão 
apprDvar o proje~to, mes~o _porque não "posso requerer a 
sua volta. á Cm:P.~issão de Finan~. -

O art. 4P, entretanto, manda que a daspasa corra por 
cQnLa de uma la_xa. já -incorporada ~ Ril~eita Geral, a taxa 
que servia de base para fixação da;s dgspes~, _ . 

Ainda ha. poucos dias foi lida no expediente uma men
sagem do Presidente da Republiea, em que pedia a abertura 
de credito para a. JU3ti~a Eleitor-21, de vez que a despesF~. por 
onde deveria correr a taxa judiciaria ,já está Incorpora-da ti 
Receita Geral. 

Oro., Sr. Presidente, se os recur-sos çom c.we ~o11tamos 
pal'la. porler . reali.zar- novas despes~· são · a®elles au~ estão 
r::mnipl'ehsndldos nà-lei d~ Reteita, o aH. ·.i~ êa Comtituioêo 
passa a ser uma. farca. · · · 

~~~m, vot<;p.Ço1 P.9~9 y~to, a ia.YÇ>~ dp J.l!'Oj~~tg _n€1- pri
meira thscussão, reseNo.:.me ao direito de aprP-sentar emen
das para que, quando volf.<Lr :i Comrnissão, eata lave em 
conta a reclamação que ven~(} de fazer. (Muito bem.) 

Em seguid!J é aiJprovpdp 9 .seguinte 

' ' . ~·QJECTO 

N. 4.2 ~ • i935 -

(ia íegislatur~) 

o Poder Legislativo decreta: 
·Art. 1.° Fica aberto o ~redito de 6o:OOO$OOO para a ins

tallac~o e apparelbamento .. da -elldeira :da : bünmb prop·edeu
tica cirurgica da Faculdade de Medicina da Bahia. 
· · •· --P$ra~pho 'unico. _A ieqnlsição · âo respectiv& material 

· e · ~ sht\-~ ihStáUa~;lçr dév'erão _ ser' ·féitas_· q~ ~- '~fCordo com _as 
- indieaêôes· do .professor da cadeira.· .. ·. . . ' .... 
_· · :: _-. .Art._ 2.~Re-.rogtl4l~se á.:! di~pas~-çfi~~;·er~ ·~~trario. 

· ·:-

O 5r. Presido~tfl __,. O p;;ojecto pass!i ~.:..?.":. Qi!JÇ~ssji<r~ · 

. -· . ... ... . .• <"'; ··~ 

.. · Votação .. do. :pmfecto n> -· f99; de f935, di-s
, pondo sol1'1'e a d:is&H.mina.Ção dos -circulas . prof~
,_:sicmaes : e ·eleição . :dos seus · · ;-~presentames sem 
parecer) (1 a diseú6são ).; '. ; . ·< ' ' • ' . 

: _::o:si< ' Pr~sid~nte"~- :v:ou submette.r ·a vptos o pt~je~w. 
· ... · .. . · , , ' ·.· .. · ' . . ·.· ' · : ' . 

O Sr. Abelardo Mari:ni1o. (Par~ encaminha~: d ~ot~Ç&,): :..:_ 
·:Sr •. P?esidente~- .como -v.- Ex.' _acaba" de ·enunciar, o prnjectG 
-i99; ·de·:f93ti'; ·não:tem: pareeer·;. · · · ... ·. · - · .. . 
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- :·:. _pu~nqQ -~ª ;~isc~-s~~Pt. f~~-~ cr~tie~ Jlo projecto, ·mos
tr ... AA!:f~ ~s. S}l~ .-mc~nvem~no~a~ .. Qs ~us perigos, as· suas ia
sqfflCieP.C.Ias: CQih~do de sqrprez.a com a _sga. inclusão na 
Ordem do D1a, não me foi posaivel apresentar o sUbstitutiVo 
<m~ qesej(l.va •• ~ 
.. o Sa. BARRETO PrN'l'o - Tambem não acceito o ·projecto 

do 1llustre Sr. Euvaldo Lodi, mas, em primeira d!scussão 
não ae apresentam emendas. 

O SR. ABELARD.P ~i\.lUNl:lO - , 1 • e agora o nobr~ 
collega,.Sr. Barreto PI{lto, dando uma lição muito opporhms 
de Reg~mer:::to, .. , · 

O SR. BARRETo PlNTo - Apenas um csglarecimP.nto. 
O SR. ABELARDO MARINHO- ... adverte-me do ~ue 

na primeira Q.isoussqo n&o é possível apresentar emenda,.;, 
Assim sendo, Sr. Presidente, limitei-me a fe.zer a cri-

ticn do projecto,. • • · 
o SR. BARRETo PINTo -·E a fez brilhantemente, da.:.. 

queUa tribuna. 
O SR. ABELARDO MARINHO Muito obrigado a 

V. Ex. ·· · 
... mostrando que elle incentíva a protifera.Cão de as

sociações prof)ssionaes para fins meramente elaitol'~oo, 
PQis não àefine as profíssões que devem ser representadas. 
dandQ. Jogar · tiHPbem a QJ.lc se· inventem profissões, 

O projeeto, além di-sso, não -cogita àe as~egurar vida 
real ás associacões profissionaes, neq1 de imp~r o funceio
namento ás mesmas. Elle admitte ~inda a puss1bilid~de de 
se concentrar a eleicão da representa!)ão profissionalista na 
mão de meia duzia <Úi ou.;;ados oü . protegido~ do poder oi-
~hl ·. -

Por tudo isso. Sr. Presidente, julgo.:.o altamente inc.on- · 
veniente: ma.<; é dever nosso votar· lei aue disOI"inüne os 
círculos profiss!onaes de accm·~-9 c:om a Ç.:>n.stituicão. 
. -, ~m no.cyt?, p_~~p.to, (Jps que. commungam comnligo no 
~Q.e!li , :pt,ofis!)lOIJ.alisf,a -e de Qutros que, embora apartados de 

. :n~, ~~sejam .q_ue, UIIla . yez que se estabeleceu o voto pro
fissional.- . em nosso Pai:::; seja este: exercido com rigo~:t e se
riedade, quero declara!' . que não nos opporemos á · approva
_çiío de, proj.ec!~ neste turno, mas . que agu!lr_da.,.emos · as dis
cus~qes t;Ül).se®E}~~~~ ;p~u·a Q em~ndar de contu:midade com 
as direct:dzes por que nos vimos norteando de alguns annos 
~ J~sta parte~ 

Pl\OJECTO 

N. i99 - i935-

:· Al't. 1-.o·.· Os ~eprese~tantes das profiss~s · serão eleitos 
por si.iffragio . indir."eeto dos syndiéàtos e das . associações ·pro
fii!síónaes; comprehendidos-~ra esse effeito, Coro os gr'UIJDS 
áffiils respectivos, ·nas· quatro· diy~sões seguinws: · Iav.our.&- e 
pecuaria; industria, ~ommercio e. transportes; , prof~sõ~ li:.. 
]j~J::àes e "furiecionâr~os :publicos •. (Art. 23, § 3° .. da {lonsti.:. 
tuic}ão r. - . . . . . . . . . 
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-~ · :;·. :§ L,,.,.·. éY numero :·(rc:iif: DeJ>Ú:~tiils federaes·: da~ ':Profissões 
.Será· de , cincoenta; correspondente ·a · 'tini''qufutO' da '' represàil
tação. politica partidaria~ actua:Imen~e ·ti:Xaãà ' em.· dll2entos e 
:eincoenta ·Deputados;:• ·· ·· · · ' •·. · : · · · · · · ' 

§ 2.0 As tres primeiras divisões {lavoura· e pecuaria; 
industria; . co.rnmercio e . ~nsport.es) elegel'ão · quarenta e 
dos · .. (42) :Qeputados. senda quatorze (H} para cada uma 
dellas~ aivididós em dois grupos iguaes de sete (7) ceda um 
e correspondentes, respectivamente. aos syndicatos de em .. 
pregados ·e aos synqieatos de empregadores. · · 

.Arti"' 2.o . A ~tegoria lávou;a e pecuaria se discriminará 
em sete eiroulos profissionaes, sendo auatro de agricultura 
e tres de . peeuaria, a saber: . ' 

. . I). C.uUura do. café e do obã. ' · 
· - ~ li)· ·Plantas · teneis - · Plantas s~barinas - Plantas 

Dleaginosas. . · ·. . · . · · · : · 
· Ill) Cultura de cereaes, das amylaceas, das !eeulentas e 

os.. da:: forrageira. Horticultura e fruticultura e cultura do -rumo. · ·-· · · · · · · · · . . . 
IV) Essencias florestaes. Materías odoríferas ~ tanno-

-sas-~ "Madeiras, -Borracha e Matte. · 
V) Gado maior. 

· ~. ·yi(GadÓ menor. · . . . 
· · · : ·vn). · Grang.êaria '·.ctnchisive ·aves). 
· · ·Art.' 3'.~-: ·A,~cate.goria.· indust;..;..a se discriminará .em sete 

circulos profission~es, . a. &aber: 
' . .. . - . . 

I) Industxia te:xtil. . · · : . . · 

li) Industria de )riet&es: · , . 
nr} Iódu~~ri.a. dé .c.ouros e .de · borracb.a. 
tv) · · Iridustria· álimeniar. . · 

. V) Industria .de construccão . 
. .. .. -vü· ln<iustria: chinlica. . ·. . . . .. . ... ·. 

vnr Industr.ia de e:trergia.. ,. · · · · . ~;:::::. : · 
§ i .O . o circulo indtutrial t~til -comprehenderá~ ·fios e 

tecidos de :quaesquer fibras naturaes -ou ' artificiaes, ' lartefa
ctos de tecidos, passamanarias, · estop'a; eordoelha, linhas, 
~assouras, escovas,,.· tinturaria· e ·. estamparia-· de . fios ·· e , teci:.. 
dos;" colehÕtls, cbapéos, pentes e botões. · ., . 

. · ~ ·2.0 o :circulo inà.u.stria de;:meiaes · comprehenderá si.;. 
deruJtia. metaJlurgia, ·fundições, serralherias; · artefactos · de 
·ferro ou· de qualquer ·metal: · · ·~ · · .. · · 

§ 3.0 O círculo inà.ustria de couros e de bo1'racka com
prehenderá couros, pelles, calcados e artefactos de couros e 
de pelles, ·bem· como · borracha e· .artefsctos de borracha. 

§ 4.o O circulo industria alimentar eomprehenderá fari
nhas. massas, biscoutos, doees, :balas, assuear. conservas . 
Neste oirculo ficará incluída a industria do fumo (cigarros 
e fumos manipulados). · · · · · 

_. ~ 5.0 _ O circulo i!lflustria de co~~~c~ão CC?IDD~ebend~rá 
-const.ruec;ões e · mater1aes de oonstruccao,. 1nclustve ·mdustr:as. 
de ··cimento, ·cal, · ceramicas, · · &er~_rias; ·carpintarias, marmo
:raria·s; olarias, construcÇãó · ~ reparacão • de \'e1üc1,lios é o'ffi-

. ·cinas ·.meeanieas· de ·:concGrtos. · · · · · .. ·. · ' -,' . · . . · 
~ = ~ ~6:o· o circulo ·indu.stria ch.iinica. comprehenderá ·prOdu~ 
ctos êlíimicos; pbarm_aceuticos ·e de laboratorio, r.rastàs, pape~ ._ 
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_ artefactos ·de · pa,9el e ·papelão, bebidas, perfumàriâs, sabão, 
·velas. tihosphoros, explosivos, oleos . vegetaes, adubos,, .. litho
. · graphias; tintas, vernizes, esmaltes. 
· § 7.0 O circulo irulustria de energia compreheriderá to
das as actividades referentes á electricidade, frio e calor, 
inclusive combustiveis, solido~. líquidos ou gazozos. 

Art. 4.0 A categoria commercio e transportes se discri-
minai'á em sete· círculos profissionaes, a saber: 

I) Commercio importador. 
II) Commercio exportador. 
III) Commercio varejista ou lojista. 
IV) · Commercio atacadista de generos do Paiz. 
V) Bancos e seguros. 
VI) Transportes em agua e aéreos. 

· VII) Transportes terrestres. 
Para3rapho unico. O circulo bancos e seguros compre

. henderá ainda corretagem, casas de cambio e casas de pe
nhores. 

Art. 5.0 A cada um dos círculos profissionaes discrimi
nados nos arts: 2°, 3° e 4° corresponderá dois Deputados, 
sendo um eleito pelos delegados eleitores do grupo dos é'm
pregadores e outro pelos delegados eleitores do grupo dos m
pregados. 

Art. 5. A categoria profissões liberaes e funcciona.rios 
publicas se discriminará em oito círculos profissionaes, ca-

. bendo a cada um delles um Deputado e um supplente, a . 
saber: 

IJ Medicina. 
· II) Engenharia. 
ill) ·Advocacia. 
IV). Odontologia, Agronomia e Veterinaria. 
V) Imprensa. 
VI) Funccionarios Federaes. 
VII) Fúnccionarios Estaduaes. 
VIII) Funccionarios Municipaes. 
Art. 7.o A eleição se fará por gráos successivos: os syn

dicatos ou associações elegerão seus delegados eleitores e 
estes elegerão os representantes. 

Dos delegados eleitores 

Art. s.o Para a eleicão de representantes das profissões 
votarão exclusivamente os delegados eleitores devidamente 
-reconhecidos .pelos Tribunaes. Regionaes. 

Pa!'agrapho unico. ·Não poderão eleger delegados. elei
tores os syndicatos e as associações QUe não estiverem re
conhecidos .o:u registrados, na .fórma da lei, com an~ecedencia 

, ,mínima ·de seis mezes. · 
. Art. 9.0 Em cada syndicato ou associações, a eleiç~o dos 
delegados eleitores realizar.:.se-á em assembléa geral;· de 
accordo com as disposicões estabelecidas nos respectivos eS
tatutrs para à. eleição· da directoría e mediante suffragi.o 
:directo e secreto. · 
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'· :·> ~ . § i i A. assempléa ·geral ·para a ·t3!eicãa,_:d9 del~gado:·:eí_ei-. · 
.t.ór de"erá: ser·eonvoaada por meio d~- aviso , pu.blilla.da ·no 
. jornal official onde houver, ·e; ·na falta~ em jorna1 de:;grJlride' 

oiraulapãp;· declarando-se expressamente ~p- avisp o::· f.im da 
. coavoeacão. ,. .. . 

§ 2.o A votaç_ãó sa fará: por meio de. cedulas impl'essas, 
dtlCt1lograpbadllS ou . pJ.itneograp}lagas,, colloc.aàas eJ.ll- $Obre
cartas forne~idas pela Mesa, as Q~es, depoia da eocarpad~s 
oelos associados ou syndicalizados, serão depositadçs em 
uma urna lacrada e fechada,.~ com um s6 orlficio pa~a en
-trada das cedulss. A apura~ão seg'ilir-se;.á immediatamcule 
á votacão, devendo-.;se !a-vrar. uma acta circumstan~iâdã, que 
será obrigator~amente. ·. ~;tssignada. pelos·· membros da Mesa 
que tive-r presidido . os trabalhos e racW.tativam~nte por 
qualquer associacio ou ?YP:dicaliz~do pre~;~nte ._ ~ · · ·- . 

§ 3.° Cabe a cada srndic~tq ou àssoeiac~l' eleger: um só 
delegado eleitor. · · · 

~ 4.~ ~· . os bf:asile~ros . ·ªCl.~os t:\u na;turaü~lldos POQ~l'!iu 
toiná.r parte na eleicão dos delegados eleitoraes (C'J~titutcão 
federal, arL 23, § .. go, e art. 106, letra d) • 

··. : . § · $.0 · Ni~J:Q . p9der~ ~erce:- ~ 4il;~il!J . de -voto. ~~ 
wta2s d.e uma asso(}.iaçâo. synlJioal ou prp!issiona!.- · 

"Art~. io. Terminada 'a .. apuração, à Mesa que t~residir 
á eleição communicará, immediatamente, por- teiegl-ariifua, 
20 TrThunai R.egíena~ o nQme do eleita; .e dentro do. pJ:"a:;o 

-de oito. dias; a· diPectnria do syndicmto ou. associação dàvet'á 
officiar -ao · mesmo tribunal confirmando a: escolha do dcle
gado eleitor e remettendo os seguintes documentos= 

I) um exemplar· dos estatutos, devida.JU!3nte . ~autllenti~ 
cá do pela direetoria; · · . 

fl) listá de assignatl;li'a dos· .syndícaÚ~d~S, : PU: asqociados 
que comparecerap::< á e1~ç_ão . qo à~legadq .~1eJtor; .. , . . : 

!TI) um exemplar do· .fornal ®e hôuyer .. pubiioado o 
aviso de que trata o § io dq a,rt.. ~; . . .. · 

IV) aeta da eleição qQ_.MI~~ eleitor; _. ~s$j~a~ pela 
~es~- respectiva, reconhec1~~s. J~aas as · as~~~nat.~~ :pQr ta-
belllao; · · · · - .·.· · · · · 
- · . , V) .duM -photogràphiM ;de .delegadO :eleitor; :tiradas da 
!rente, com . a' cabeça ·descobérta .. e. coni . as dimensões 'de· . 3 
por 4 eentimetros ~ · · · - ·- · - · -· 

. Art. H. A' medida que forem recebidos os oftieíos da 
que ·trata o artigõ ántecedentê.·serã{l autuados a distribui dos; 
a um juiz do Tribunat ~ando-se do facto conhecimonto áo.s 
int.&resssdQs .por meio. de aditai publicado Iio: :<>Bo!etirn. Elei
toral~,- pat?a que,. · dentro do prazo de · ::cincO: dias,. .contados . 
dessa publicação. possam ·apresentar impugnaçôes,:. Cf'J(f ·üe
.:ver~o, yir~ ~cpmpanJladas ctas .~legaç9es e das .. respectivas 
-~ro~.·. ~~ --.. ~ ·_ .. , -· · _ · · · .: ... · · · ·.· , .. _-. · · 
'- ' =L> § · f .9 . Fi:qdi:f· este prazO", ·nãO: havende impusnaeão,- o ·qu~ 
o secretario certificará. o juiz relatGr,·ma._ndarâ :e~tleíii~ ··ao 
~~l~q p~itgr; _ 9 r~~l)ec~ivo _titulQ, ~ .. !Jllàl· ·sev~ ~signado 
.pelo .nresideiJ.te ~o Tribunal Regional;. e servirá para .·uma. sp 
~elei~ô~ ~ · . . • · · . . .. . . . ·· · · · · · · · " · · ~- . ·-· 
~-; ;, ;:§ 2~õ ~ titulo de ·del!)gado eleitor. ~e~á âpposta. urna:.àa:s 
photographlas ~~ que trata o ·artigo antecedente: em ·~eu 
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· numero V, ·:sendo -·a ~-Qutra collooada· .oa 2a via-do titulo, . ®e. 
ficará archivada na' Secretaria do Tribunal Regional. 

B . 3,0 . H$vendo iJT~PU8I!-!lcão, . 9~po~s de. o~viçlo o Pro
éur!laor Geral, dentro do prazo de ~mco dias; serão cs autos 
conclusos ao relator, que d~pois de examinal-os pedirá dia. 
para o julgamento. 

·Art; f2. No caso de duplicata de eleítos~ sem quo se 
possa apurar qual tenha sido o devido e legalmente esco-. 
Ih ido, o Tribunal Regionai ·declarará nulla a eleioão e po..: 
deréi mandar proceder nova eleição, se fôr {)Oaslvtl l'eali-
zlil-a em tempo util. . . . . 

. . 
.. P~r~npJlo unico. Do mesmo ~do será declarada 
nulla a eleição que confrayier a legislaçãQ em yi(Jor. · · · · 

Das ele~5es dos representantes 

·_ .. Art. i3. As eleic9es dos rf!presentantes das profissões 
serão procedidas nas caj;litaes dos Estados e zlf) DfstrictO Fe
deràl. perante messs éonstituidas' por noineacão d03 pre
sidentes dos Tribunaes Regionaes, observando-se as meS
mas forin.e.lidades do Codigo Eleitoral para é claioão da rc-
presen~t;ão -politica partid~rla. · · · 

Ad· . . Ú .' A apuração . de . v~tos e~rá effeetuada pei.Os 
proprios Tribunaes Regionaes e começará no dia immcdiato 
ao da. . votação~ 

Pel1agr;lp:Qo unicQ. Te!'minad~ a. apuracão. o preS'!
de~te do Tribm~al RegjQnnl communieará immediatame.nte. 

. por telegratnma, -o respectivo resultado ao presidente do 
Tribunsl · Supêrior de Justica :Eleitoral, enviando, n seguir-, 

·dentro- .·de <>i to ·dias,· uina via . autbe·nticada. d~ . acta geral da: 
apuração, se se tratar de eleiçãQ de :representantes federaes • 

. . . ,Art. _i5. O . T~i~11nal ~-qper~o)." de J.~t~ça .~!ei~ral {lro
cederâ á apuraÇão ·!mal, em· í~e dos · resultados · omviado~ 
p~Io's .· .Trjbun~e~ . Re_gj._ona~s, proc!~~nnq!) . 9~ .. ele~tos e os 
respec_tivQS supplentés, aüs ctuaes serão expoolçlos ~iploma.a 
. ·:· Art; ' 16 . -se· s~ ~ f.ratar . de elei~- <ie represe~tautes es

·tadoaes' ou munieipaes, a proelsmaoão do~ eleitos e l'OsPe-
ctivos supplentes caberá aos Tribunaes Regiooaes • · -
::': "Art. 17 •. Apenas . sãó ele~dveiS' os· b::'.àsile!ros· ri~to$, ali~ 

: tndos ' eie~tóres . 'e maio~e.s, de vinte -~ :é1nco {~5) à_tjnos, Cffi.., 
pertencerem · a urna ·associação· ou sYlldicato . cof.Ipr"ehendjdo 
no grnpo e no circulo profissional pelo qa~ll · correr a . eleicãô. 
~ .. · . i rt .. · 18: . Todos OS :c~so!(omi~SQS, . quanto. ao -pr~SSO. e 
~reau~a~ãp das ·"eleiçõe~, s~r~o_ .. re~()lvid~~( p~lo : 'ft,i~~~~l)l . Su
P~~ior çje . _.,rus_tiç<l. Eleitoral, _co~ a .app~ic~çiio, .. s:~mpre que 
pllssivel; . dos preceitos: d()_ .Codi~o ~~itoral v~ge~te •· . 

.-:.#L .19. Revogam-se as. díspo~ia;õtts e!Il eont~i~ • . ' ' ~ . ·~. . . .. . - . . . 

·.· .· . . · 

O Sr •. Presidente - O projecto passa á z• discussãó ·~ . 
. ~ ... : . .. .... ~ ~ . : .. ~ . : . - ' :_:· .... _ ~ . . .. - . . . -. ~-

.:· if' •. ·-.-- :··. ·.- ·,' . .. : --. : . ', ··.~·:; . 

· ·_ ·. --: .- ·.Vctaç{zo do _:projecto 'n .. 23, de ~93~. (f.•: leaif
. latura)~ disporzdo : sobre graduação de of(ici4e~ ~do 
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~~ ·~--~---,~--~.:.:_·'.>_t ... · .• ·.··._ • .-_.- -~-~---":' ·. -~-~ , -=··- .. · .. ~ ..... . ; . .. . ;;; . .:.•·- .......... -~--.: ·.,- . . l' . ~ -.-:' •. ' .'• . -· . .._ .. .. : ·_-. : ... :..-~- .. -.· ........ . . ·>:.-: _ .. _.. :: -"..: :.:._ : •·" :'·' :·.-- - -
~ ... '· . ->~ ~~2· · ::·: ~ -:;_ ·. ,' :'·_: ___ , . 

. ,. ' .: . . ~tà .e>A.~ .. com pfl1!ecm-:• .. fa'Dorp'Ve.Z ~)J.q,. 
-~ .. . • .• . .-Jc;. .o :12à 'd;~~ . "~ ) . . ·. ·ro-ommusao -_. ~egu:rança . \ ... - ~us~o :~ . : : . : · : ' 

: Apptov~ádós~~ ·: sdccé~~iva·m~n~~--. os ''~~gwnf:e~i ; art~ÓS. do 
• • . ' ' • •- . . • • • • · ,I : • ,, • • ' . - : • • -. ' • • .• ~· ! . '• ~ . • '\ ' ' I :: • : •, 

. . . .. ., · " '' .PRO.TÉC:To ... . .. ... , ··'·. ' · -~ .. ··. 
. . . ' ~ . 

.... ,. =,: .. ·· N~ .-.23 . ......,_; :1935 . :·.· :-

.. . · . . ;;:-, ·,,_, (Pri~eii:a Iesisiai~·a) ·'' .·.·. ,.·;: _,·,. · : ·,:: 
· ·Art.' . {ó ô ~Úieiai ;j~: :E~~rcii~· e ·ti~ ·: A~~~d~--- c~~a't~~t.e 

e de . classes . annexas sem -nota que desabone sua eonducta 
civil · e militar, ào ~ttingil~· ·o :n •. i ·da res1)ectiva ·~eala, será 
jmmediatarrierite gradu:~cro no posto superior-; ao ·em que se 
achar, dentro, porém,_ dos limites do ·qUadro a que ·per-
tencer. . , ... _. . . . · 
. .. Paragra.pho unico. No posto de general de brigada 
'eOtilb~tente.' a graduaçãO. SÓ será conferida ao D~ ' 1 da -. res
pectrya "relação gerru· 'doi coroneis combatentes de 'tOdá.s as:. 
·oú-mas: •. : ,·: ._.. .. · ·.- ·· ·· · ' · · · -- ~ ·· · .. · · 
. -Att..·.Z:. ~ · Rev.~Sam-se a5.' dispçsiçõe$, .~ · .con~rio .·· _ .· ·': 

o Sr .. Presidente - o projecti:> pa~sa. ·á 3~. disc~ssãé>. 
:. • ' • • r' ':. • ~ ~- • • • • ,' 

t . · •' ;·. :: ;. . · ·:; . 

· ' ' 

· · .... VotaÇão dq_· p.ojecto :n~ 122-A/dtf cf935, . con
; :: · ·· · _ .. cedendO com ordenado ou:-:soldo:~por ·mtei,.o c 'pr.o
. ·· : · · ·· · rogação de-·licença: de · qut trate· o -§· ZO, c!t>. a:-t. !9, 
· ··. ··. rio· ·.d::~!c -n~~ = t4 .. 663~ 'de'. i-921; -tenáo>J>(;:rec·t:-··dc, 

~ ; · ; i~' .< : • Oommifsão- Especial~ lie Estatutfi ·.dai· -Funcd.oná.-· 
··, rio-s, com ·emenda -(tt. discUssão) .. · .. _, · '·-.• 

; : ·: o':: Sr .. · '~d&nie_: · -::· vó~ · sw)l:ne4e~,' a>vo:ws, p prÇj~to. 
• - . . · - . . . • .. ~ . • .· ·· ''Y•' • · · -· • ~ · • •· I 

... : o· ~~i ~!J~~ )•ifttO. ~ (P.at"~ e~~j~~*~', ;~ võt~~y~~ 
Sr • . Presidente, o· proJeQto n. i22-A;· de t9S~. ;contem med1da 
-de:-.. altO : ;alcance·· social,.-cbmo bem ·:declarou s- Commissão de 
-Estatuto dos '· FuJ;IC'cionarios- · Poblieos -.·.: :Torna . extensivo, :.aos 
1unooiomirios ·~eómetndos·;·de- · ~egu.e~a,·· ~lys-!a· .e álienaeão 
W.~~tal . d~, qualqu~r .. _ge;1er,~, . qu~ . os ::-impos~ilil.em · de ,: exer
l!·er · a;s: funecões · dcC~~u .:cargo,.· as: van:;age~·s· . assega:adas pela . 
'lei'~e)icençàs, app~Qyadà _pelo '.deerel.o ·ri· :14.663,:;'-de t·de 
Fevereiró·:<Ie 'i9'2L ~ ·· ·' ·. · · -.: ~ - ,. ,· · . .. ~ ·_ · · · · · . . ' ~ ' . . ' . . .. . -·· ~\ -.: ~ ;"""' :' ~ .. .... . ": 

. . ~- .V.amps _assim, .. Sr •. Pr~sidente; de fa.cto,.,ao , eneo:Utro do 
_pr~neitO . ~stabel~i~o:_ -~-. 'Çónstitti.iç~o; · ~ari~ando· ~pos_entar, 
.com ~e.nctment9s . rnte_gra~, O!· servJdores (la -~~~o· '(@8 · fo
rem vjctijria.s·.'.·d·e· :aeeiàell:tes~. bem cómp', Ü)dO~ aq~és. ·.c:iue 
estiverem 'êiffectados ·de doericas· ineuraveis ."' · · · .... .. , -

.Mâs: - ~rião·; dever~rri~s ' se8'iiir o rêiimé antig() : de légi_slar 
e · pre~~C)~~· :: .· -- ·; .. "" " .. ,. ··' ·.. ·-.-··v" ;, · <:l •. -; '· 

: . .. oóm.ó· ·~~os, ·:o'' pr~iect() n.'' 122-'A;"iiiilta~~ 'ê? b(mert-
. oi ar ·o funccio~lis~Q · -·· o ·que: consid_ero ·justO ..;..;.;.;. mas numa 
lei ·. que se pode rã -ebamar ... eseoteira... H a pàm~os <lias~ vo
t.áinos uma outra nesse sentido. se cooUnuarmos a.agir dessa--

. · rria.neirà~ jãinws:, éonseguir.einos: ·orgamzar,_:o .Estatuto . dos 
·:Funcciori.àrios· PübHcos· ·e ·ebegaremoo: ·a·· formar_ uma .legis.:. 



Clmara aos DeptJaaos- lm~J>!sso em 28/0112015 11 34 - Página 57 ae 87 

; "!;. . ... : 

. .. . ~ -· .s7:s-
~ãO;. semelhante .a colcha de: ~etalbos de ;que falou--O· .sau
doso_·Josino da Araujo, ao relatar o Codigo de ·- Contabil!dade.-

. o Sa.." CARLos REI~ - · o projeeto ·é· de·. ~inha àutoria •· 
. · . . ·O . SR. BARRETO PIN-TO· -. Aiiás, estou .. elo~~ndo . , 8. 

. me~Uda. que é ·. d~gna de apreço e 'de ampla ap!)rovacão dá 
Cama;ra. · · ·· · ·· · · · · · · 
.. - . o, SR. CA.I\LOS REtS ~ o. projeeto, .em causa, foi íunda
J!i~I;l~dó .nas ci:mstaú~es aspirações d:o funetionalisino pu
b.hco, que~ V. Ex.,. brllha~temente, represent-a~ · . . · 

·· O SR. BARRE'{'O PINTO .- Muito obrigado a V. Ex . . E 
de\"o accrescentar, que me felicito . tratando de um projeeto. 
ào. nobre -Deputado e que, sem duvida vem minorar as dif
fi~U}dades dos !unccionarios publicos atacados ·de . doecr;as 
contagiosas ·ou incuraveis. . . . . - .. . . . . 

O Sa. CARLos REis .- Attendend.o. a -essa ciro~stanéia 
foi que apr!!sentai o projecto_. · · ·· · · ' ··. 

· · .·O . SR . BA..JUÍETO PINTO - . QÜero, porém, resalvar. o 
meu ponto de vista. Assim,. ao. encaminhar e votação do pro
jeeto, desejo most,rar ?o necessidade de ser elaborada u~ 
lei geral - e, nesse trab2lho· não dispem;o a collaboracão do 
illustre Deputado, Sr. Carlos tteis - regulando, as lieenc·as 
e- aposentadorias . aos !uuecionarios atacados· de · molestia 
contagiosa, que ·foTém vietímas de aooidente . . Procuraremos. 
deste_ modo, regulamentar o inciso n. 6 do·a;:t. i70 da Carta 
Consti~cional. ' ·. · : 

Acceito o projecto, reserVo-me, entretSnto,'. o diiei~ - d~ 
emendai-o,. em outra discussão. (Mui-:o bem;· -nLuito ~em.) . , ' . 
_:_·· O Sr. Carlos. 'Réis tP~a encaminhar ·a: <ttota{jão-) ~- . 
Fàlo, s~. Pr~sident.e,' cOmo autor do' projecto sobre o. qual 
acaba de ·pronunciar-se · o nobre Deputado, Sr'. Bar-reto 
Pinto.· -
. :_ 'E'· eert0 "que O nobré COllega, eOiilG funcciónério publioo,· 

. tem a maxima autoridade. . . · · 
;I. ; :_, 'o SR~ "::i3Am\mo'··:Píw.J;ti ·=~ Obrigado a ·y _. · Ex. :·· 

. - • ' • • • , • • I • 

. - -·o:.sn.· CARLOS REIS ...:.. ... J)ar~ nesta · Casa, •tratar. dos·. 
&ssumptos attinentes ·á . classe .:que.· representa. Mas, .Sr; P.r~ 
~íden.te, qu~ndo ()fferec~ · á .consideração da C~mara o pro
jeeto ;·ora .. ~ :votac~o; a~da -esta qasa .i?ii-0. ~rq. honra(ja . c~II! 
à ·pres'Emêa do Deputado, . Sr . . Barreto I>inta; .. ·: ·· ... ; ··: 
. >: -0 Sa. BA.~o P~~ .-~ B~d~de. ~ de . v'. · ·~· ., .a qúe~· 
_ c_o»"~dero= . jnesf!~ : .•. __ _ ' : .. . , :_.-_ ~--· .·-;. ""-/·.·.::, ;·.;· _ · -- ~, ,; ~ · .. .. ·: 
•::' -0 ·SR. :CARLOS REIS· - O: meu.-proJooto ·.meroo9:U,. en~ 
ti·etanto, parecer favoravel. ·. · ; .. : , .... . _.,. . .. . . . . , --< . : •"-~ 
. -. : ~ ·O.:·.SR.~: -BARP.ETO :PI:m'O ._;,;..._.O .projeeto, é .disno:do.s .appla.u

sos :da.: classe. qos . -:nilccionarios pubJicos, . já. o . <ieelar,.ei :E}D.e.a• 
'minhando a votação.-; f>ilstentei;c ·apenas o meu: pontcl.d~:;vis_ta; 
. ~trario _ á legislâç~o .. de. retalhos · g~ . Co~mi?S~o re~pep,ti~, 
~péàiT.'eP.d~- . de: el~b~r -os · ~stát-ç.tos · ~o _funcer~n~I~o .9~-:-, 
ViL . E · e.!isa · Cómmis5ao 'ófferecim-emenda stlbstltutlva( am
pliando med)da a todos -Qs íunecionarioJ? que fossem - ~a.rilbem 
áttin~dps': pôr·;: molesW~ · 'con~iQsa.;:: :ó1r outra : quklquel"'. 'coll-

. i~~i_da: ·~~·_-,~ér.vtc~ .. ·;·:.': ::-J.-.,_:·.L __: ·;!, ·:·· .. :> ',~ <:· . : .:·_: ,,. - ~ .. ,·. _ :~ : ·. : ·.:,= •:_~ 
·· ~ ~- -,o ·&~,, ó:SNA~tri . 'P·ó~TE: ·~:, M.ol~s~ia_s pr_9~í#1()nae.~,_ :: .: :--;; 

11 , • • .... "; . • • • ... • • • • - ... . ~ . ~ . • .. '· . .. • • • )''.. • • • • ~ - • • • • .• .,f ~ 
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. ~ :-,:.-o>=SR·;;é.ARLós ;.R:!!us·~;;.;...·,l\'luito =:bém ·-iliZ· :u nobre··-caUe.gà -· 
sriFGé!t"oortVPDtife·:-~:moiestias . profissiOiilles:.> POlff) i:lcm,- Sr ... . 
·Presid~te, ·~.e:. Off~~ee.er: · e~e.· pr~je~!o. tiye :-em viste sobre• 
tuaõ·· õbViar··1is diff'ieuldádes que se depara~tb e.o ·tuaéG!o
narió·:qtti!hdô Sbl.iéitaYá: :uma -lic.enCã·:.en•vpra!O:aol!.o m outra; 
! ' ·o sa'~· :á~!m~ó · PINl'i>...;.;.. besá"rnpa'raóo€:peta tJnUio, el~rrt 

.de t'ubereulosos, ficavam .. na miseria • 
o .~a: . óABLo'S·-,~~'s:;~~~s-~fül)dcJdiltlrtôs, prlV~~o~ 

dé venei!hén~·s!. , J~~~~n.~ê, - -~~; .ól)_ô(}~ :.e.tfí· que· me! f! iled.e~~i.;. 
t_avaw de reour.sos, viâm seus ptóeessoa ·de·· aposentnâQ1'1~fa e 
de -:t~torrria .:se·. etaru!zarém··~muitàs ·véí~·:por··atitro m buro-
er~etá ~ nossas repárlições · pti~Hcas. · · , · · .. , · . 
-- : :..~ - ~~--.~ .. ··_, ..... ·:· !· ...... :·. .... .. ~ ·~. ·:-· .·: . .-., • .... ··• ........ : .1~ . ' ..• . . -.-.·.o .s~~ -:_BAD."t&TP .. PINiió ·~ - v. EX~~- .. tem ràz!lo em p~rw •. 
com :a aelongâ'··:prooéssiial nas rêpatt!cpe~'3ederaes, om p:rp-
oeasos dessa -natureza. · · · · ·· · · · ·-

:.6' SR.·· cARLós' liEÍ:S' ..:..: :E~.ri0hr.e:~ ãtutudo do uobrs 
· eumstaneias que cercavam o fuiiooiônariéi attinsido po~ um~ra 
fàf.atit!i!dej"•tiVê~·'latn viSta;: oomG :(lfise 'i:Ie •OOtnSOO a rêp!W, 
pf1!fu1palmén~ ·ett!tar; · ut~Ht::dif.ficuldade •. o proJcot.c, pa?• 
t6nló~ ·se: não': tíve~se· iins. mei""otnêntá orgen!~os. m~r!l.m~n~e 
!!UeiB~s :: ·seria'·sobt-etütlo' ·bunuiaitariu: .... · · · 
·- .. ·Eêtoú ~ rà1ãi11ri~iri, ·iirés~a-.:4~-'-.-~.m::~rmde medleo .que ' 
~a horim .. ~ â)u~ at.teül~âõ~' oSr:·;:ltl~~:; Netw, o ~e.l, 
ecmô: c1iiilêo~ ·de-v~~-'· por .:Vezes;.: ter . assl$Udi.> .· f'.in::1Clíitioa 
tmb,iicos, viétímas tte a.ecidentes, ··ou" contaminado~ ps!s le• 
pra,. tunerculose ou por outras molesties, fiearem !nteira.
men: à.ó ':d~sámpâfô ~ e= s~tn recur:sos=. :Pa:t;a; !às!' ~caul6es. 
' · .·. o·.sa~~' ,M:Aoii.íü.Ês· ~t.tio .~-v: ·tx. ·aêve· s~rr lembrar de 

cme anreseütei ~ ao , projecto ~ Gonstí~uiçãQ -emand~ ~eate 
seatid~-~-?f"'~~~ih~i>..4à- fiiliuna- ê .~6 n1Iõ~ ~()1 -®õeitíf ~ef'Que 
d~~·:~: ~~~""r~ria . ~e· . ~eg~srae~o~ ·c~~nâr!~. •- ·· · · ··. :. 

O SR. CA'RLOS REIS........: Tanto me lembro dezaa· e~ 
~~~~-;~J;!ç~s.~ }~l~men,to; ·:Pªf!!.:. '?_ -~~~oso .&ea~mu$ ~e 

·. Tambem . ~u •. ~ q~~ndo. .. ,foi apr~;nt.o.dà' Jl eineDda peio 
mustze -con~ aqut· ha· ,, Câtilarâ. ét;perave q\te dentro ·. tm 
iJr.ê" e ...:ó.:J ~n:t'-ius- pui:!_ic.cs . ti~· !!' .e!~ .tt$5$u~, de · 
;~~·êGm·-os. .dispositivOs .-qa :Ganl!tikliOII• . ~ · · · .. · 

~-~~~'~l~:~JJ:.~~~~;':M~Tü~ ·gtt~~~tf::~ 
de 3936, renunehii'~h -'ab 'itreii ·manffát:;·;:· ' ·· --. . .. _ -· 
... :·u SR. tiiitio~f'IÚttt=f ~--"Er-uóHt~·.·a ·itiUuóe. drt iwbr~ 
Deputad'o. Aliás, ~· Ex .. renunc!arã ·est~t:mtiD'áámetniâ, ·jjõf•;; 
qG!J. U1!d~ . ~m ;·es.to13 1unva:aoo~ ; v~ !D·;· ~:terá .a ;eetc 
de, abS(Jluta: ~espPI1taneidade; muito. Batt~ ' -' ' -~ ~ . . .. : ' . !'. -~ : ._.· '. 

.. , - ·-;:<·,;o-~~i-- ~~~; ~~---~ 'Deseiv: ~~-e-~ ·io~do. 
· ~. :tJmt~mme-:a·.C!UI!.IPrir:· ga~tmae~Bim-'l!e:=JOO.Il· 

êiãllUalif,it}!fintt!- 'li' elasse · ntí9: '-mll1Jl~~;=~·=\· · :: . ' · . :::: : ~r.-:. 
,~,-.- : /o - ."~ êA~,_.,..,._, .. ~ :r:,::,- ~ e~i.t·.-. :.--r~Í - '· · · ·,., : . '·•· . 

-~~M.~#l~i',.~~~~~~1l~.,~ ~~~- ~--- .,.,,, .· • ~ -. ···- ' '., . .. , ' - . . ::!·~:JJ~~:~,f~~ ·-F.~c~-:iiam-·~ ~~~~~ .. 
--=~-~~~~~~~gw~~~~~~~~~~~:ii:~~-Jril -
-pr.o~S!õs~t$ ·~êiitiidiJM·· ~ - rerurm~·~, ~~ti'dóli5i. · tnut··--

.. ... · .. . : - . ... :- ' : · . ,, .:. , 
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tas vezes, ~o áesamp~o. no: ·fu~tant~ ·. e:iaeto. em que mais · 
precisam de .recursos • · " · · · .:: · · 
'·· ':·., ·Fm :Priné.ipàhiioco"'ht.e , por. ·-issa;- fibmádo · n\iin. principio de 
11umattidaâe; · c(}rr~strolitleudo 'a uma : as:Piraeãó que não· é s6-
mi3nte minh~ · ou·: {!esta : Gamai'3t que nãu é sómente do fune
oióilaUtimó;:mas. que é· de: toda a NaçãEH~, deve ·sei.' de toda a 
humanidade, !oi' 'ilrincipaliiMnte. por isso· que apresentei e 
fun·damentei ··o meu projeeto. . 
- .. : Ó . Si.'. Tabi-.fp§oN·J!i.llruis - A Cóllli:Íli3são do furlcilioJ}a
lí.&mo publico já resolveu que, · independentemente do trabã;.; 
lho do estatuto, apresentará ao ple:Dai'io prôjectos de lei, re~ 
frdlancio",o$ ~.as<ls mai~ urgenLes; tan!:g ,assim QU~. dentro de 
poucô's"-dias,. offerecerã um prdjedtó soti~e â~osentáliorias . 

. o Sa. ·BARRETo Pu~·ro - Queremos ·~P~~veÜar o· prop~io 
proj-eeto do. orador, ;.oonvertend(T-o nnm :substitutivo tratando 

·. 9a•: eóneessãa de-'licenea.s ·e regulsnd<f es ·aposantadorias, nos 
easoscdà àeeidentàs :.o·(loen~<; · contagiosas~ cno meu discurso 
eitei. mesmo ·o·. inciso 6) ·.a·o arl,,. i70· da lei: fondam,ental ! 

· :·o-·sa.··CARLos'imtà.~ .. hiuiw'a~~dàto 6s:_ãpartes dos 
nobres Deputados. · · · · · · · ' · 

· O SR. Cmt.~'EA- ru: .. Cost.'l~ ---. Apenas :·diseW-ão. dô ·ôobre 
· orador quando diz que é medida de humanidade, ·' p@iS se 

trata de um direito .dos funccionarros; 
. _ ~0. SR ~ CARLOS· ·Rm.S ~ .~a,s o direita repou;sa .. ~bre os 
prinéiplos'·)jé númanidaâê." . . , . .. . . . : ' .. ·. ' • . . ' _. . ' 

Agradeço. repit{l, os apartes, pois sei que; pãrtindo dó 
· ·mes:mo .. l}onto. e~tamos . de _inteiro . accordo •. .. De vez que . o 

~~~}~iif' :êJ~.il;a_. r,eiü~~.! o ~IJ~~~J_o~~ ·~ .t.ezra: .. ~ portanto 
. "'~m.P.re .hll!;la~j) ·~ "!laq posso. a~ro.ittir:· Õl~_It:ns.. deshumanos . 
. ... ·o Sá~ PRÉsio'ENTB·.~ ·Advfrtb. ao·rt~~-otaãor estar fin-
do o tempo de que àispunha. · 

O SR. CARLOS REti(..........: VoU t~rmiriár, 'Sr. Presidente. 
Duas palavras, apenas, p~a .~atular-~ com a Cama-ra 
por merecer o meu projecto o apoio de um dos representan-
t-es do funeeionalismo ;publico. ; .. > · 

Q SR. BAÍW:To PINTo- De toda.a. bancada,..póde Vossa. 
E'!:.· ~êc~~.~-·: --~~: ··:'>· · ·_: : .. '· ; ,: • ~ ·o:· '· ~·· _- .. _. : · .· . 
. :. Jl s~ ,_· ~ós -q~~ .~: CI'f:liõ. 4tiê. ~6.~-~ã;A fu.~ra-: .. 
· · :. O SB:~ 'C.AiiDOS· REIS:.=. :. : • ·~i~tttu;D,t;e::$· ~dti ~S!!i 
e' t!or pei1~.t- . .ter llSti!n' eort>e~ãmlid~: -~:-1fma. das · lt'ãtm~ 
.&spin(}iíê~ dessà labotm~· ·~Já~siE ': c· :', .. ,.:·.: · · · · · · ·. · 

. -:. : -f!~. -~gp._i~~'- ~~ IWJ;):~~d?~·p:· -~e~u!»~ ·~ . · 
.• ·,Y.: • . ." .. :_· .•. · '. ·.,.::. ' ; ·.<.<·.:_· .- .. ,~.--~~· - . . ·. ·-:.·. . . ···· .. · .. _ 
": ;!·~. • . • . 

.. N ~ .i22~A -...;.... !935 ~ .. 

,,, . :. ::··~ -:~~- ·~64~y~,:~eia.i}.! ~:; . ·.· .. ·:·· :• ,;. ~,::.:,_, ... ·:'. · ··~~ : 
'"' · Art. ·t~ ·~. : · _Pffiro~cab··~.~ ... l~~ .. :/de:··q.i\~:rrã~·-.Q :í .. ~2i!h 

.fu'tigo i9;do .~ n~ t-4:~;··~e'·t·:~~~rétrotie-.l~~ 
.s~~ :~: ~:~,m.Q& ~s--.~astat!oPes, JSO$ di
r~~to. .ao or~~·~\t~~.a.o~: iateiN~ ,;:~ : ; -... :; . .. ·; -~, 

·· : ~t:f.;t.q.~m~;r;ae :dlSposieQés;~· .OOh~r:W~ · 

.... Ô.;~~ , ~~tllãêltk·~. 9. P~~~ cpa~-4:~ 'tü5Wss&>fo 
•.· .. · ,., •.. :.. . ... ; .... 
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. . ; 1 ·= ··:. ,; ·(· : :votaç~ ::do 1*ojecto· n·. ; ;22: ··tk· :· ~·,iS4~ cré~r:do ·· 
., c a: cadei-rD. : de-Hütoria ·· · da · • <Civili::~llo :· Av.er.ica:uu; 

" . nos .institutos de •emino ;Becufldario· (:_em ZJm"BCer)· 
. · • . , . • ·, • . (prcceàefiào .. -ci . votação um •_requerimento · d6 .Se-. 

, · =- ·. nhor Baeta· Neves) (i~: .discussão). . · : .i · • !. ; 

O Sr. Presidente. - Vou subinetter a :votos o r~~i
inento. 

· ~Âpprov~d~_l- .. 

. o· m-. :Presidente ...:.. o projecw volta á Commissão· · 'de 
Educação e Cultura. . . . . . 

: :: · ,..' 

! .··· :1: .... ••; . I 

·: :Votação. do p1'0;ecto n;. 66, de· 4934, ctmaide
. ?tZrUlo de utilidade . publica a Sociedade . dos A ?.&:ri:.. 
• lioa do Commercio e lr.dmtna do .Braeü (Cor..sor

cio . pro(íssiOfl(IC: coopwattoo) {sem parecer) . (pre- ~
ced:Sn4o . d '!)Otaçllo um requerimento do Sr •. Bar-
reto Pinto) (i& discussão). · ·· · · 

.:· O Sr.· Presidente - · Vou submetter a votos o requeri-
. mento ·· · · '· ·· ·· .. 

Approvado.- . 

o ·$1-: ~sidente ...:.:.. ri projeclo vae. a Comióissão' de Con-
s~itui~ .e .. Justiça. . · · · · - · ·· 

. -·'.' _votliçãO ~ projecto n . s3~~ de'.~935, _ re~~ 
. . goranão O.. ultimo . c.oncttrso para pretores M 00-
. · · t,-iclo FedéfoaZ; clim' pareéer tavora:iel da Com~-

stiO de lw-tiça ·(f&: di~são~ • -•. - · · · · 

..Apptoyad~ t:? · . segui~ - --· · 
· · PROJEcTO': ; ··.· 

. ·t ·· >. .... >.··!. 
. N. 83-A ~ i935 

-~ - · 'Árt~ · ·ro;: A.·•-êÍ$iti~Cão ' ' ~os- -con~u~o~-: ~~~-.~.~Qmea-
çoes na Justica. local do Distrlcto Feder_at :reahz2das. . .de ora · 
em de'àiite,'. Vigài'ará·'pelô'-prazo de'1lrii' -annb; rêCamdo'éllá.s .....;. 
~~, a~ . v.a~s,, iá_,o~stantes . ou ·.aS ·.c:rae · occon-erem: durante 

• ~~:P~ió:OO -:-; ;~m -, urili.: dos :~es ,pr~meiros canàidaWS; cl~si
ficados ·pela commissão especia'4· · entre.· cs · ainda -· não: .. apra-:-
veita.dos.- . ;;, •,i· .. . · '· ,.:, . . .. ... ~; - •·. : , .. .-~ .. :·• -.~ - . .:. . . 
· Paragmpbõ linico~·- Ertectuar-:-se.;..-&~ noV.o ·concurso,· antes 

de de'eorrido ó pr.azo acim-a ,fixado, desde que seja 'inferior a 
cinco -o numero ·dos . caJldida'tôs · classificados nó concurso a.D-
terior. .:·:: ·:·' , ·-:.>· _. · _ 

. · Àrt. 2.0 Pãrâ o .preetWhimento dá.$ vaias ora existentes, 
-proceder-se-á;· -na conformidade-·· deste · decreto, .· reabri rido-se 
por ~ais .d~ .. quinze' di.as,, a jnscr:~pção.,dos . candidatos zw, con-
C\#~f~~)::~o- _',~-~'iP~~~f::,., ::. · ·_. ~:0: · .~ .. ,'_\ ::·;: . • . :~: i_ ·i' :;_; _ ::~: 
· , •• , ·:Art. . :a~cbP.ara ~ o" eifeitô .das·;promoçoes ·oonbmía :.:em 'Vl~ 

· gor . o .decr~to n·~ . 22.946; ·:dei. i:5:> da:, àulh<nid-' t933~·-~') ' ·'~ ,,_::·,·: 
Art~ · ;4.'l: ~~oiâ~~5e- ~a.s·~~icõ~s:~m,·OO\i~o :·:/ - . · 

. ·. o.~";Presi- ~ :.,QtprojootOl\assa;J!:~ :cüs~1lséíoÚ · -
. · .~ · . 
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'·Votação do pt'ojecto n: i33* ·fie .f93S, ã~to
M.zmuio a cTea,> a PadToniz~ão Oflícial da· ·O~rà 
e o Posto Ezperimentâl. de Carnaúba; com pa'l'e;.. 
cer (o.voravet da Commissão de Agricultura e 
eme'lidas · da. Commia~:tco de Finanças (precedendo 
á vataç4o um retlt'erimento do Sr. Horacio Lafet' 
~· outroa (i& discussão). · 

O 8!'. Prosià(lln.to - Vou submetter a vetos o requeri
m-ento. 

Approva.do. 

O Sr. !lresfdant~ - O . projecto volta á Commissão de 
Agricultura. Industria e Commercio • 

. . Vota:çlio do f"eqrr.erimento n. 20, de i.S35, (1& 
legi8latura), do Sr. Paulo Martim, ·de in(ormru;õe$ 
sobre rendas do Cáes do Porto deBta Capital (dis
cussão unica) • 
: . Approvado. 

O Sr. BarhosQ Lima Sobrinho (Pela 01'dem) requer e 
obtem dispen.sa de iJUpressão d~ rcdaeQão final do proje~to 
n •. 7'1, de .~93;5, afim de ser immediatamente votada. 

Approvado. 

15 

E' lida e, sem observações, approvadã a seiuinte 

REDACÇÃO 

N. 71- 1935 

(Primeira legislatura) 

Redaccão final. 'do projecto n. 2i5, de 1935, autorizando a 
abrir o credito· especial de 2.5()0:oomsooo (dois mil e 
quinhentos CO'JÍt08 de ré i$) 0 para tUti1T'.açáo da3 Obra$ 
iniciadas ri(1 1• ~egião M_ititar. 

. (Financas e Orcamento 34- i935) 

Art. i. o Fica o Poder Executivo -autorizado a abrir, pel[) 
Ministerio da . Guerl'a. o credito especial de dois mil e qui
nhentós éontos de réis (2. 500 :000$000) t psra ultima«;ão das. 
obras já inici~das na 7a Regiiio Militar •. correndo as despesas 
por conta dâ· OtJe'ração de credito de qua está o Governo au
torizado, pelo decreto n. 13, de 3i de dezembro de 1934. 

· Paragrapho unico. O alludidô eredioo terá à àuraçã~ de 
doL> exercicios financeiros. nos termos do Regulamento Ge- · 
ral de Contabilidade Publica ·(arts. 40, 87~ § 20, 32, 89 e 93} • 

. Art . 2. 0 Beyoga.m-se .as .disposições em contrario. 
· ·,SS:Ià da Commissão, iO de junho de t'935. - Valente de 

Lima, Presidente. - .Vicente. Migu~l. -:-Matkiaa Freire. 
Heitor Maia. · - · 

O Sr. Presidente - O projecto 'vae á. sane cão. 
C. D.- VOLUME l V - {935. 

" 
37 
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~ · . ,0 Sr..-:Carlot:! ,Jleis:·(P.ela;~em) .. ~er. e o~te~ dispensa 
de. intkr§ti~~o::P~ra O ·p~(;)Jec.~ n. "122 A, de 193i),. f~gura~ na 
ord~m do. dta .d~ : se.ssao.seglllnte. ·. , :• ·:: ,.' 

·· : ::._. · ·. :' vot~áÔ ·.do ;~~q~~~,·: ~~~ ·. ·22.' ... de 1935 ;ua 
, , · .. legi$l(ltura) , do . Sr.~ Salle: FilhfJ, ·de·. in{orm~óes 

sob:-e contractqs·. de-.; comes&6es de.\ lif".lul8 tele
g,.ophica.g (disctMsão· unica).. 
· · ··Approvado; ., · · · .-·: :· .. · · · .. · ~ o: ., : .. " 

.· I • 

Votação do req~~erimento n. 23, de t935 (ta 
legislo.turc.), do Sr. Gomea Fer'l'a:;, de in(O'I'ma
cões sobre. o· andamento. dos .: traàalhoós,. ·: tui: Mi
nistcrio do Trabalho, lndmtriti .e· · Commetr.iO.• G.f
(ectoa á Commissáo encarregada . de elaborar o 
QtJJe-pro;ecto de· .immigrat;lf.o · (àúc~ssáo unica). 

· : · · -Approvado. · · :. · :·' · · · o ·. 
~ .... ' \ . ~ . . ..• . ' ~ . 

O Sr. Arruda Camara (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
desejo, apenas, neste momento, significar a .v. Ex. e aos 
meus dignos pares a minha gratidão pelas con.gratulações 
com ·que ba pouc1> m& honraram, pela· m~meira eomó.: me 
conduzíona .Presidencia .. interina :destao·Casa.. · · · ·. · 

Sr . Presidente, é ·extremamente sensibilisédo · que · fáco 
uso da palavra, para externar o sentimento que me :~ nal
ma, porquanto, se ha aluma ooisa que possa confronta.r o ho
mem publico, nas agitações dos seus trabalhos e da sua 
vida, é, por certo, a prova da' confiança, da estima e do 
apreco dos seus co.ncidadãos. ... · 

O SR • . JOSE' .AUGUSTO ~·E 'essa V. EX~· ·. a mereceu de 
tQdos nó~, sem distiooção de Partidos. (Apoiados ge't'aes} . 

O SR. A..ttRUDA C~~A- Muito obrigado a V. Ex. 
O SR. LAERTE SETUBÂL · _.: · Subserevo inteiramente o 

aparte do Gr. José Augusto.:- :.: .o • • 

O SB. ARRUDA CA.MARA - Tanto mais honrosa · .é essa . 
estimá· ·e es~ oconfiànça; Sr~ .Presidente,·· quando· parie da · 
unanimidade . dos o r:et>~,.esentimtes ·'de ··~ um~· · Caina.z"S, . porque 
perde·, o E:entido· · pareial e se transforma ·.ní:Li:nan'ifestação· de 
applauso e de apreço da propiia . .Nacã·oo; através dos se ris re-
presentantes. ·. . . 
· Quero, portant-o, Sr> Presiden te; trazer a 'V. Ex~ e a.os 
Srs. Dep~tados, o meu sinc.ero e eterno . agradecimento. pela 
prova -d·e~ ::a:pr:eco,.}i~·.estizna . e de ~o:risid~~~~- ·com· .Cft!.~~ : ha.:. 
pouco, tanta osenslblhàade .P;. tanto . confol"to · ·troux'eram .. ao· 
meú eó~ão' :de!· homeiif '.puplicó;. .. :.--:" __ ·.·.· : , .: . ·. :·: o·.·. : . 

·· .. :..·Er-a :o 'que: ti'nlla 'oa-'âizer: (Muito õemj muito bem~ paz_ 0

• 

ma$) .• ;·~ :· .. i":.' :·· ~~--.. . : ~:~ .. ~.~: ~~- ·:··. \:. : .. : ~ · · • . -~ · .· ••• . • ~ . : ·:~ :.: •. . • ~ ;:· ~ · 1 ·· : ~ -~ - _: ... ' · ~;·~ - ··., 

· ·: O·~·~ · Pres~de!l\e: _..;... .. Xenho. :sobre a mesa e vàu ·~metter 
a votos. o SeJNmte . . . . o . • • . , • • • • • •• • • • • , 

:·. ,::1 ·.· · .. :. :_. '< ·"·~ ' -~ . : ~ .REQUERIMENTo.' ;. :· .·:.._: -·:':' :· · 

- . aequeir-o' ~ursência :.~ará iilÍmediàta o(ü;cús55o ·a vôtacão 
do·project.q n. .. Ç7; :de ·~93S~i·.o :: . :-. ,,: ":: . . ''' : ,,·, · _; ~: .. 

- · sats.::das -sêss&ék -io · ~e· Jtiill16 'd.e ·i9s5·: -.:.:.sálitiJJ .Filko~.o: 
lt'elator. · · · · , · o ,< • o · · · · 

· .. :.'~.P.P,o~oya~()~ . .. . ,:, .-. , ; ..... - . : o: ~·:r , . , ~ ·'1 _, ,.: ~~ 
' .... ) ••• •• • · ~ ~ • • f ' • : •• .• . • • 
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. ·. C· Sr. Presidente - -Em obedienoja-ao voto da. Camara, 
,sobmetto a immediata- discussão .e votaoão o projeet4?. 

Discus~ão unica do zrrojecto n. 67, de !935. 
(i a.. legi8latura), ratificando as convençõés éla,.. _ 

,_ bora.daB pel.a Organização Internacional ·'do TTa
.baUto· sobre .a idade min~ma da admústlo ·de me
nore& ao trabal11-o maritimo etc.; com parecer 

,·da CommiSsãa de L. Social, · concordamlo com o 
- projecto da Commi8st2o de Diplomacia (em vir-
-tude de u:-geneia) • 

Encerrada ·e discussão dos al'ts. ·i o e 2° e 
annunciada. a. vota~;ã.o. 

Approvados, successivamente. os seguintes 
arts. do 

?ROJECTO 

-N. · G7 ...:... i-935 

(iS. legislatura) 

Art. t.o Ficam ratificadas as convenções elaboradas 
.-.-pela Organização · Internacional de Trabalho sobre a idade 
-mini ma· de admissão· dos menores ao tr-abalbo maritimo, o 
.exame medico ob:rigatorio dos menores e adolescentes em~ 
pregados a · -bordo de navios, o trabalho nocturno das mu
Jheres e a ampliação do numero das enfermidades peculia
~es a certas industrias. 

At1 .• 2~0 Revogam-se as disposições em contrario. . . · .. . . - . . . . 

O sr. Pr~sidente :__ O projecto vae á Commissão de Re
<iaccão~ · 

16 
... . 

O s~.-<Fahio.. Aranha (Pa-r.a e::p!icação 1)es-soal) - Sr. Pre!
... -sidentet no, :dia.. i de Junho, quando occupava. a tribuna. desta 
Camara ·o Deputado pe:1'o Pará, Sr. Acylino de Leão, tratando 

.. da- immigração japoneza na .Am.azonia. foi S. Ex. , eni .:}erto 
momento, interr<Jmpido de fórma tal e tanto se 'tumultuaram 

.. -os· apartes,· que os· mesmos não puderam ser .bem entendirt~. 
Fui, um dos &.parteantes. No torvelinho -em que se en

trechocaram; alguns -apartes meus não puderam. ser perfei
tamente - comprehendidos pelo nobre repres~ntante do Es

. tado de Santa Catharina, cuj o nome declino com a maior 
sympatbia, o Sr ._. Diniz Junir. . . . 

. 'Disse, 'por exeinp~o, . que, ém i 928, 'vindo do . Rio Gran~ 
. de · âo Sul e . desembarcando· no · porto de S. Francisco, tive .. . 

a opportunidad~, _feliz de _conhêcer, ··então, o Estado _·de San-
, ta Catbarina. :· .· . . . · . . , . . . . . . 

Sr. Presidente~ conversando com os habitantes de Blu
menáu;' trocando·· idéas .com : os moradores de Joiilville e· de 

•. outras:ciüades de Sanla- Catha.rina~ ·delles ouvi, não .só de al
lemães natos como- -de brasileii:os . dos mesmos de5eendimtes; : 

·..que, naqUe1le..Jnstante, isto é; em f928, · Santa· Catbarina ,_, -- -
sobretudo Blumenáu - já possuía escolas e professores-na
-cjonaes; e que,---- portanto, .. poderiamos falar, :p-ois .seriamos 

: -perf~itamente - ent-endidos pelas populações. ._, · · . __ .. ·: 
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--sso:-
·' De facto, Sr. Presidente,.'Passeamos~'conheeemo~·. G.:· in

terior do Estado, percorremos as· cidad~s_ mais ~mportanter~ 
de . Santa Catharina, tro6ando idéas com seus habitantes, en-
tendendo e sendo entendidos. .. · 

Assim, · 'nãô nodia eu se_r o autor da.quelle aparte em 
que. se_me .attribui~ dize~ que. em Santa Catharina só se fa
lava o allemão. Essas expressões, que íoram contestadas: 
pé lo nobre repres~ntante da.quelle · Estado do J3ul, não po
dem figurar sob .. minha re5ponsabilidade; ilatura!mente, fi
carão sem paternidade, porque ioram intrusas -qos dosbates
da Gamara dos Deputados. Não ·usei,· absolutamente, das- ex
pressões aCiv&-biaes "só, "ali" e "até". Disse, simplesmente
- aparteando o Deputado, Dr. Acylino de -Leão - que SI 
immigrncão japoneza, com o ser uma das melhores corr~n
tes ~mmi~torias que podiam· encaminhar~se para o Bra
sil, de-via ser convenientemente distribuida e localizada.. 
Isso occorrendo, ella poderia prestar, a quaesquer rE;~giões 
do Brasil, os relevantes serviços que se notavam ert1 Sãoo 
:Paulo, onde, nos suburbios da cidade, apresentou, desde· 
logo, uma producção de f50.000 saccos de batata. 

Disse eu, então: o Governo deve tratar da. distribuição 
e localizacão desses immigrantes, que são homens creadores· 
de riqueta, immigrantes instruidos, elementos de p.rospe- · 
ridade e de civilizacão para o Brasil. Accrescentei: é pre- · 
ciso que haja prudencia, cuidado, vigilancia. e solerci::t na' 
distribuição, afim de que se evite o que aconteceu em San
ta Oatharina, onde vimos. um nucleo enorme de allemães es-· 
tabe1ecidos em Blumenáu. Estando eu nessa cidade, os al
lemães lá residentes declararam que a culpa de . falarem, até· 
i914, quasi exclusivamente o allemão, não .era delles, mas do 
Governo, ao· qual reiteradas vezes solicitaram escolas e pro
fessores, sem, no entanto, . serem attendidos; _pediam pro
fessores ~ escolas, por desejarem que seus · filbos ·soubessem., 
falar ,.tão bem o vernaculo, como os proprios brasileiros. 
Foi o que ouvi dos habitantes de Santa Oatharina. 

Por esses motivos,· dizia que os allemães desse Estador
antes de i914, antes da conflagração européa, ·ralavam .ex
clusivamente o allemão, mas por culpa do· Governo.-... · 

o SR. DINIZ JUNIOR - v. Ex .. se refere ao Goverrio Fe-~ 
dera~ ou ao. estadual? · · · 

O SR. FABIO ARANHA__,. 'Não me refiro a Governo.d:e~ 
terminado e, sim, ao Governo... . 

Os habitantes de Blumenáu, que nos receberam com. 
toào. o cavalheirismo, debaixo de innumeras . provas da sym- · 
pathla. deram-nos • o seu depoimeato • 

. O. SR. JosE'. l\IULLER.- Todos . .os hàbitantes de Blume
nau, antes mesmo de t9f4, quando ·para lá Joi o 550 de Ca
ca.-.ores, . falavam o portuguez. Agora, se c oobre Deputa.do 
s~ r:efere aos pequenos e novos· nucleos do interior- do muni-
cxplo. naquella época, dou-lhe, então, inteira razão • 

. O SR:. F.ABIO ARANHA- - Te~ho po; Sant~ C!!thar.ina 
a maior sy.mpathia; afeiçoei-me, · áquelle .Estado; tenho..-llie 
entb.usiasmõ'..· Acho interessantíssimo o seu territorio ·. a.t~ 
t~ah~nte &Ua· população; gosto extraordinariamente da;. suas 
ctdades. . · . . · . · · 

· ~sim, r~pitC?, ~iiÍha affi:;-mação fo1, apenas, a de que· 
precisamos d1str1buu· .e locahzar convenientemente ·os · ja-' 
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-,ponezes, ·afim ·de não se .dar .. com ·eUes o que se ver.ifioe~ oom 
-os allemães em Santa Catharina, sil.u"idos. em .n~cle!)S; for-
:·mando verdadeiras :eolcntas ,germani~C:I:f:. dentro do ~stado . 

. "c) Sit . . W .A~JDBRLEY. DE PINHO ·-'- Issó, até constituiu, . en-
·. tre nós, o perigo .allemão: · · · · ·· · ··. 
: · · ·o ·sa~: ·FABIO ARANH.(....:. 'o,uvi' "t&.mbem dizer, .em Blu
;:menau, que, .árites .d~ 1914 .•. ;cin~mas erao:i all~Iriães; em alle
.·mão .eram os recibos offic1aes .passa.dos ·pela Camar.a, como 
.os jornaes, tornando-se .. diíii~il . o ingTess9, . ne$Sa cidade, an
·tes daquella data, de q~.em não . soub~~se o idioma de Goetbe. 
·· : ·: . 0 SR. AURELrANo LEITE .,-- V. Ex. não affirJtla. que t:ll 
.acontecesse; ape~as ·que «ouviu dizer·~. 

O SR. FABiO ARANHA~ Isso mesmo. 
A refercncia ao caso· foi · accidental; . mas a minha ·boa 

Jé . é tão vrofunda, a minha sympathia por Santa Catharina 
.tão grande, que se o Sr. Diniz Junior desejar, retiro, . da me-
Jhor vontade, o aparte que lhe dei. · 

·Ternünou o nobre collega o seu discurso dizendo que 
.. o humilde orador, que neste instante fala á Camara, tinha 
::sido posto e1!1 guarda. 

Prevaleço-me, neste momento, do alto espirito de jus
. tica do illustre . Deputado Sr. Diniz . Junior, que representa 
··COm tanto brilhantismo e altaneria o EstQdo de Santa Ca
tharina, para pedir a V. Ex. que levante essa guarda, por

.. que sou de paz. (Palmas) . 

17 

O Sr. Presidente ~Tem a palavra, para e:s::plicaoão ~es
.soal, o Sr. J. J. Seabra. 

O Sr. 1. J. Seabra (Para e:cplicaçãa pessoal) - Sr. Pre
:.sidente, quero var se aqui, na tribuna do lado esquerdo, na
vego ém mar menos encrespado, do que na. do l'ado diroiro. 
!magine-se que lá o meu discurso chegou a· provocar a co

:lera. até do m.eu ex-correÍigionario, Gonego. Senhor Leon0io 
·· Galrão, esquecendo-:-se S. Ex . de que a ira é um peccado. 

Agradeço, agora a V. Ex., Sr. Presidente, o ter-me 
.concedido a palavra para ·explic"acão pessoal. 

· ·Dizia eu, ·. senhores· Deputados, quando fui interrompido 
pelo termino da hora do expediente, que a.s. nom•::at;ôes fei

: tas, nos Estados pela RevGlucão, tinham sido infelizes, e al
gumas acintosas, como succedeu com São Paulo e Bahia. 
São Paulo poude pegar em armas e· eXJ)el!ir o interventor 

. . que não .lhe era agradavel, que não correspondia . ás suas 
trádicões, nem zelava pela sua gloria. . . · 

. . Todos os paulistas, homens, mulheres e crianças, pega
.. ram ,em· armas . para defender .a. hoili'a do Estado. 

Na Bahia, infelizmente, o mesmo.· ·não se deu. Alguns 
. bahianos ·applau,diram . a .interventoria; alguns bahianos ba
teram· palmas ·.á OOII\eação de ·um· interventor qUe ; não -estava 

. ·àe accordo com os ióros do Estado. buiros, como ainda :·ha 
· pouco o salientei, tiveram ~ coragem de. dizer que entre :Octa:.. 
-vi o · Mangábeira ·e o·· Tenente· Juraey ·Magalhães, . preíeriàm · 
.. este ·ultimo .. 'Fiqu.-e isto. consignado, . _para vergonijà eterna 
... ·dos que assim se manifesta.tam. · · · · · · · 
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'·" 'Essas coisas,- Sr ~ · Presidente, ,não ::.e-fazem impunem~~-
tel Não· ee- offEnde assim os brios ·de U!tl povo! · •. :: : . 

· Tem · se · pregado aqui, que os ·representantes dos : :Es-· 
tados não devem trazer, para a trib~. as dO~;es, ~ lamen--
tações do povo que representam:. .· • . . . . ' . '· . ' . 

Não!. Nesta tribuna, d~ve repércut1r · tóda a alma· natio-
nal, tanto·. rip · qtie se refira ·ao . governo 'federal, como no que 
diga com· os governos estaduaes.- ·Mesmo· pórque:·· que • .é ~a 
:tederacâo? A . federação . é uma fíccão~ Ella existe· ·porque
existem · os Estados~ Se· trànc:imos s. rlef~sa dos Estados, na 
tribuna ·parlamentar, que resta? Nada resta; · · · 

Na Bthia, Sr; . Presidente, d~vo · agora :r~ferir,; C<!mme-
teu-se um grande crime: : ·o ·governo, militar, surgido eom· a 
vietoria da revolucão, mandou ao ser.tão soldados, capitanea
dos alguns pelo sr·. Facó, hoje chefe ·de 'policia. e •·que aca
bava de prestar mãe forte e Zé Pereir~ ... 

O SR.. BcriTo DE MENEZES- E' ·verdade o q\Ie V. E::>:. ·está 
dizendo. · · .. , · . . · · · · 

O SR. J. J. SEABRA - Só digo verdades. São duras,. 
mas ' são verdades. E hei de sempr~ <:lt:zel-as. . . 

O governo militar mandou ao sertão, os seus soldados,. 
não só para cortar . o.relhas dos . matútos, como mostrei ·da
quella outra tribuna, como. para · desarmar todos os sertane
jos . . Até canivetes foram apprehendidos nas casas . dós po--
bres caboclos. . . · · . · · 

Este facto, eu o referi ao· Sr. Getulio Vargas, dizendo-· 
lhe : .. Como não quer o Sr. que Lampcão faça as incursões
que está realizando na Bahia, depredando, estrupando, pra-:-
ticando toda sorte de tropelias, se o militar que governa a 
Bahia hoje manda despojar completamente . os bahianos das
armas que possuem para sua defesa contra: La:mpeãó? De
sarmados como estão, o facínora ha de fazer do sertão o que-
entenda". . . , -. 

A bancada bahi<ina corita em ·seu &eioo Sr. :pinto Dan
tas, grande próprietario no Nordéste, que póde dizer se. é otr. 
não. verdade que ·teve de abandonar sua fazenda por . terem 
sido arrecadadas as armas com que contavam para a . défes~ 
de · sua propriedade. . · · · . · . · · 

Esta, senhore·s, a situação. ·da Bah_ia. 
Digam-me os rio-grandenses, que· têm a benevólencia. 

e a bondade de ine ouvir: se · isso fosse no Rio Grande do 
Sul, . nãó estariam todos a cavallo; de ponche,·· de laço , e . ~e-

· tança:, a defender a honra do torrão? · · ' 

. . O SR.·. · AoALBERTo Co~ .~ -N~o entrt}gariamos as-
armas. 

•· O:SR. J. J. SEABRA....;.; Perguntei, porque contava com-
a justiça da conscienciii·' gaucha. · .· ·· · · ·- · . 

·· NÍiô ·posso deixar 'aqui, de verberaz- o Governo Federal 
pelo crime · que commetteu, com· ás -·suas noll;leacões abaixo-
-do credito· e das · tradições dos Estadcs ~ · : · · . · ·. · 
- ; . A:·minha terra, sr: ' Presidente, : é •campo ·de ;Yictoria ·fu-
' tiL · E <é -·campo ·de · Victoria futil' porque lá reiiut a ' fer-
gonha. · '· · · · · · · 

. . : , : Imaiinem· os_ nobre$ coÍlegàsc:. Ó: actuai d~~~tor d~ , po:_ 
d~r; fintiJ;ldo de ·_goyernadot' ~ ·consta:-me,. não :Pósso . affir-:
mar;·.'porque sõ affirmo a:qu~llo que vejo .· .;... .declarou que 
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eó'nqüistara -os>bahilinoi:'n~om·· ·d,inbeiro e com chicote. Elie 
os tem mandado' 'chiMtear, 'é verdade; :e -eu· mesmo mostrei 

--o instrumento .de· que,· para isso, se serviu. · · · · 
OS :íllustres · Deputados devem estar lembrados ·de ·que, 

após ·a: transformação da· constituinte, eu trouxe para aqUi 
uní ~chicote, com que• eram espancados bahianos. Mostrei 
es.se chicote á bancàda situacionista oahiana, p~ra vêr se 
lhe· ·'despertava·· o • patriotism{). · Pois bem: os seus compo
nentes •ficaram mudos; foi· a mesma coisa ·que não lhes mos-
trar cois~ ·alguma·: · · · 

. ·.Entre elles e.Stava ·até um illustre representante da maio
ria da bancada que chegara da Bahia no dia seguinte -ao em 
que'úm rédactor d' "A ·Tarde" ere chicoteado.· O Sr. Simões 
Filho· tinha sido, ·poucos dias antes, á porta da pensão ond~ 
morava, victima de um attentado á sua vida.' Foi verdadeira 
tentativa de .morte. O. Sr. Gallo, outro redaetor de jornal, 
foi tambem chicoteado na rua mais movimentada da Bahia; 
e isso depois- que o interventor mandou seviciar um estu
dante, porque; a bordo de um vapor, tinha esbarrado cc>m 

. sua majestade. o Sr. Juracy. 
Sr. Presidente, os Srs. Dario ·Crespo, João Machado, 

os riograndenses que lá foram e viram como o coração ·da
. que !I e povo . trepidava á predica da· revolução, não podem 
deixa:r de laStimar que os que os receberam com · applausos, 
e cóm a.quelle delirio, estejam hoje sofírendo o villipendio 
de não ter um governador á altura das· tradições da Bahia. 

Eu, porém, senhores, não cessarei, emquanto estiver na 
terra o_ inimigo, de profligar a sua ac'tuacão. O governo 
actual é· inimigo da Bahia. E' inimigo da Bahia, além de 
todos os· seus máos actos, pelos impostos que tem lançado 
sobre o povo; e estes mesmos já foram por S. Ex:. proprio 
duplicados e, até, quadruplicados.· Converteu a minha terra 
numa grande roleta, n.uma grande casa .de .jogo, ·de. onde 
tira· dinb~.iro para os elogios ao . seu governo, e para fins 
injustificaveis; visto como o dinheiro' que se arranca do povo 
e não é. empregado em serviços . publicos, não póde ser tido 
senão como· applicado em fins irijustificaveis. 

O Sa. MAGALHÃEs NE'I'I'o - Tenho ouvido V. :Ex., com 
tbdíf serenidade e attenêão. ·, 

O SR. J. J. SEABRA~ Pois não. 
o SR. MAGALHÃEs NETTo - Neste particular, porém, 

devo dizer. que o producto .. da arrecadação dos impostos tem 
sido applicada em obras relevantes,- dê assistencia: social. 
Isso poderá ser, cabalmente, demonstrado . 

. Q SR. J. J. SEABRA- O certo é''qúe o Sr: In~r
ventor recebeu do Góvern:e Federal grandes quantias. Re;.. 
cebeu-as, porque parece que o Sr. Juracy : Magalhães é a 
menina dos olhos do. Sr. Getulio Vârgas, :qué o· considera 
~ma r.evelacão political. i·~. · · . _ .· · ... 

Dahi, talvez, essà. applicacão. 
· • Mas, senhores; que revelação politica é essa? · Será 

porque ·manda chieotear, porque · lança -impostOs~ · porque 
manda :massâcrar o povo hahiano?l· . . ·: · · . • . ·· · · 

Tudo quanto o Sr.. J:uracy Magalhães pedi~ ao: Sr~ Ge.:. 
tulio Vargas lhe foi toncedido. 'Assim 'é que o actual go
verno da Bahia obteve cerca de cem mil·Mntos do Governo 
Federal, e, de ·todo esse dinheir(} gasto, àpenas:. resta: ·um 
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-signal - .o edii'icJo que lã: está; aub.stituind.o .. o T~ea.t.ro ,São 
José .e deatinado-á.Secr.etaria da-~i~uJtUl'at· ::'. : ,_;-" ; ,, 

Affirma-se,. por ahi, que a · Bahia: tem •. _,hoje,. ·ll~~v ca
·Pital. asseiada_ e assevera-se qu&: ·O'· Sr.· .rw;acy.: ~agalhães 
foi quem tomou e.s necessarias inici.ativas ... , :Nãol: O asseio ~a 
.-cidade vem d~ ·uma ·admi'nistracão. do passado, su:Qstítuido, 
posteriormente, pela do Sr-. Pim&nta :da , p~b,a •.. e$da9ão-.t~-
ba.lhador e que u•ansformou a. . c~dadeo .-numa,:capita.l .. perf~i
te.mente limpa. O actualPrefeito. só .teJ:!l.c.ontinuado .a. Qbra 
que encontrmz em ~:xecucão. Além do ma-is,. oonvém . salien
tar que o serviço. de .assaio da cidade. .. n,ã-o .está af:f.ecto á 
Prefeitura.~ . . .. . ·· · _. . · · · , · ~ : ·: ·. ,. ~ .'. . 

:o Sa,. MA~s: .NE'M'O- V.·~. ha d 'e convir que Ós 
.. substitutos. d~ . Sr. Pimenta da Cunha. M:tn continuadl;) :a 
$r a,_ ampllanao-a. . . . . . . . . . .- . 

O SR. J. J; SEABRA - Se esta é o estado daquella 
terra infeliz, se esta é a. situação de um· povo -que eu sei 
não desho'Ilra á Bahia, ao contrar10: se esta. é a ·situação ele 

· um povo que foi ·o be~o da naeionelidzde. ·:.que : sempre 
tem combatido yelo Brasil, povo que, na: Guerra do ·Para
guay, o maior numero de volunt.arios forneceu,. ver:tendo o 
seu. sangue em. defesa da Patria.. se :isto- é verdade, senhores 
Deputados, nã.G merece a Bahia ser tratada dessa -fôrma 
pelo Sr-.. Getulio Vat'gas. Se o Presid~nta da Reptmli-ca · ~ão 
~r amparar 1). Norte, velo ... menos que. alli.vie o Estado 
da :Bahia do pesadello que lá. est2. ~ o Sr. .Juracy 
Magalhães;. que lá está deshonrando a cadeira que occupa, 
visto 'como não tem educação politii:la, não tem antecedentes, 
.babili~ões,. nem tirocfnio administrativo para gerir um 
Estadó ·como aquelle 'de que me honro de .ser ·filho. . . ' ' , , ' ' . 

O Sa. MAGALH.\:EB NETTo - O nobre orador· sabe que é 
para mim grande saermc1o estar, de quando . em vez, a 
-apartear V. Ex., •..• 

o SR. J. J. SEABRA.-:- .E· uma graMe honra para 
mim. . · . . . · · · 

O SR. MAGALHÃEs NE'l'To ·:- .•• dado o .. meu ..estado de 
espirito. 

O SR.. J. J. SEABM- Tam'bem éstou doente~ .Entrei, 
hoje, na Camara com díffieuldade: 

·' ·· ·: . 
O SR. MAGALHÃES NET'l'o - Ténho. entretantO, deveres 

·a des~mpenhar. · · · · · · · 
. . Ú SR.. J ... .f. SEAsRA. _..~E' pep~tad<J dÓ. 'sr.· Ju~c~, 
tem o dever. . . . · . . : · • . . . . . . . 

O SR. MAeALHÃEs NaTTo- ~ã.o, ·so.u .:Deputado do Sr. ca
pitão_ Jur;icy. :Fui .eleito. pelo povo , babiauo, .como V. h 

O·SR.. :J.:·-J.· SEABRA ,..--Faça V. Ex. cl'!avor de dar o 
fJ·eu aparte. Não qtiiz offendel-o aó :dizer ·que era Deputado 
do ST. Juraeyt e· não quiz oftendel-o p[;rque é Juracy quem 
díz: "Nosso partido, nossos ·Deputados". , . · · ·: 
.·.· '/ O. telegram.ma que mandou para os municipios, cuja 
,i:oópia.·tenho aqui, impondo. yotos numa ebapa, ciz:: "O nosso 
partido, nossos correligi.onarios, .. é preciso esmagar nossos 
adversarios" .. . . _ . . . 
~ · Não tive,: :Poi~, o ili~uito·, 4C' 9-~~eziç.el-o ~- · 
; , ó Sa. MAGAUiÃBS Nmo ~ Nem .era. possível~ tendo em 
vista um gesto d.e. v~ Ex. -que, me desarmou . . 
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O SR. J .. J .• SEA:BRA- Ou V .. Ex. ~~ julga ·offendido 
'.P9r ser ·Deputado de Juraoy? . . : . . · . 

0 SR. MAGALHÃES NE'i'TO - Não me julguei otfendido, 
mas meu. dever é restabelecer a verdade . V. Ex. aftirmou 
.que o Sr. Getulio Vargas precisava. mudar o Governo da 
-:Bahia,. • -

O SR. J. J. SEABRA - Nâo o disse. 
O Sa. MAGALHÃEs NET'l'o - Aftirrnou ha pouco. 

O SR. J. J . SEABRA ·- Actualmente, o Sr . Getulio 
·vargas pode chamar o Sr. Juracy e dizer-lhe: "0 Sr. não 
· ~stá na altura de go'!ernar aquelle Estado. Tem de respei
tal-o. Eu o nomeei :mes mal nomeado. Resigne ao man
-dato, porque tem o dever de obedecer a mim que o fiz o 
-que o Sr. é" . 

Logo, está na vontade do Sr. Getulio Vargas mudar a. 
situação bahiana, chamando o Sr. Juracy á ordem e man

·dando QUe elle volte â fileira, para. onde não quer màis ir. 
O SI\. MAGALHÃES NETro - O capitão Juracy poderia 

responder : O povo da Dahia foi que me elegeu indirecta
·mente. V. Ex:. nada. tem commigo. 

O SR.. J. J . SEA.BRA. - Não me quero demorar na 
Bahia, mas vou me demorar. 

O povo da Bahia não escolheu . o Sr. Juracy. Elle che
~~ou na Bahia, ()Ude nunca linha ido, e lá entrou com um 
troco de rev~>lucionarios vindos de Pernambuco, debaixo das 
ordens de Juarez Tavora, responsavel por todas as des-

·graças do Norte. E são muito grandes as desgraças! 
Pois bem, o Sr. Juracy, qu.e .nunca tinha ido á Bahia, 

lá chegando forino1,1 um partido. nónieou os prefeitos. mui-
·tos ~sti:anh-os á Bahia, fez uma importação .de forasteiros e 
eom · élles auasi substituiu a Policia. o Corpo de Bombeiros, 
a Forca Publica . . . Seus secretarias todos foram estranhos 

~á. Ba·hia, tenent es, militares. Por· oonseg-uinte, organizou um 
:-grupo para cómbater os bahianoa. Telegraphou a tooos os 
prefeitos paz:a que fizessem um partido, reuniu-os na ca
~ital, mandou razer vioiencias nos sertões. Ainda sgora as 
Violeneias se- praticam. Jâ que estão me chamando para 
~sse t erreno . . . · 

O ·sa. MAGALHÃES NETTo - Ná() o ' chamei para terreno 
:-algum. 

O SR. ;r . . J ~ SEABR.A. ~ Ainda hoje- · as vioienoias se 
-praticam. Agora mesmo, neste · momento, -v~o . ver quaes 
essas violencias . São. casos que revoltam. Se. a5 pedra.S ti
-vessem vida haviam de· se indignar. A Bahia tratada como 
·Se trata ·uma ·caserna. O Sr. ·Deçutad·o Pedro .Lago recebeu, 
"faz dias, telegramma cde Gua.namby; um dos municípios im• 
rportantes do· Estado; que deu ao Sr • . Pedro .Lag()... · 

; ô SR. PÉoaa' ~GO ~ 800 e tantos votos. . . . . 
. O SR. J. J '. SK.:\BRA ~á veem que é municipio im

_;p()r~~ta . 

o SR. ·PRDM LAGO ..;... E' u.m grande empor!o algodoeiro, 
·município muito importante do sertão. com grande .com
mercio, hoje perseguido pelo ·eJ:~interve.nt9r do Es.tado. 
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:.:: ·:.Q 'SR,~ ·· OCTAVte-'lL\NéABBIRÀ _;_:]i: -ba noVos' te!ekr~mmas · 
declarando as violencias ali ·pra.'ticadas, não . havendo ., lt.f-

'rant~~- . ., : . . : , .. , . . ,, . . : ~ ' ; · 
· .. O· SR .. J. J. SEABRA .:...."Eis · o < docuni~D:to·: ·(U) '· ~ ,:. 

:um ··homem oomo ··eu, que: tem represeD:tado aqU.~Ús 
terra em diversas legislaturas pode, sem um estremeéi
mento, aem um. impeto d~· revolta : ·assistir , a todas essa~ 
eoisas'l A minha terra, positivamente. estA resress~do a 
.barbaria.. E não hei-d~ ·lutar eom todas es ~orcas de minha 
alma, . com todas as en~as cio : meu coraea;o' _ · .. . 

.o· sa. M4\No31:6 NovAEs - .v. Ex.· me permitte um 
-aparte? · · .. · · 

:·.O SR. t. J. SWRA.___: .Pois .não, principalmente. pm" 
se··tratar ' 'de V. Ex. o mais votado do Estado. · . · .· 

~ . O SP.. MÃNQEL Nov.u:s - Apenas sou o correllsiouario 
politieo do ·seu governador .e .eomponente do Partido Sooial 
Democrático. V. E:. referiu-se ·a Guetia.mlJr~ · .. relatando.·. 
factos ouja e:isteneia deseGnheco. não· tendG mesmO .dÔ.
cumentos para . óontastal'. E', 2ntretanto, -!amenta:Y.ei,· para. 

-qualquer babiano;· assistir ;á enuneiaQão de · factos dessa lia:. 
ture:a. Agora. devo declarar que : V. Ex. não: se deve· eS
pantar deante de qualquer aeto .de .violencia commeLtido na 

·Bahia • -· · · " · - ' · 
O SR. J. J. SEABR...\ - · ·p·~~ Que? . . ·• 

.. o SI!. •. MANOEL . NovAEB ·~ ·P~rque foi no. governo;: de 
~V. El:., como em. outros governos que tem '.tid<J ·a Bahia, 
que o seu sertão .soffreu as:·maiores· Violencias •. · ,. 

o SR. J: J'.; SEABR.A -: No· meu · g.)verrio? · 
. o Sri. . MA~iOEL NoVÀ.ES :~ NeSses- governos . se e:nsan

·guentou ' o sertão numa"luta ·'de'' che!e' politicb contra 'ehete
politico,- afim de · 'Ple se"de.stroeassein; . e o governo· viesse a 
saber qual o mais·· forte · ;pàrá. .. _apoial-o·. · ·. . . .. 
. .ô-. 8R.:· AqURCI~ Toms -. _.v .•. Ex~.: déve -:responder~ ao. 

.orador: i,sso occorreu :no. governo. de s .. Ex.?. .- ... ,.. ·: . ..;. 
· · . O SR; J ·. J' . SEABRA ·....:.. Em "que ~empo'? ' ·. ·" -· . ' 
·. · : o"SR: ~ .M.iNo~ J:liôv.U~ .'~ 'nri~~nte .as.':Iu~- trav~das '~ 
sertão, em 't9i9. . . . . -'- . . . ·.: . . 

· . . 0 -SR.·J. J. SEAI:H\A .::- .. A:f3~Se_tempo _-não_ ,~ra, eu O· 
governador·.. . . . . . 
. · O S:a. _MANoEL Nov.A.Es - Y .. Ex .•. não estav.a no go

_verno,' mas .era... o ,chefe· da :'poliUca hahià!ia.~· ISso. .. sé -.deU> 
·em p,le~ci grivei.:IZo dó ; Sr,. An.to'n'io. Móriiz._ m~s. :v. ~ ~- · e:ra ·.o: . 
·res:Pon.5avel '.Irioral'.pela· pollti'ea. do· Estado.·· ·· ; .: · ·,,; ·,, ·:.. ·, 
.. , .. -O.·SIL·.J.· i.: : SÉABRA:::~"Qu~m . t.mn: - ~~to ... idadtr;parn,. 
-defender- o:. Sr. , ·Antonio· M.o:niz · é um. ,; -rorreligionario ::de
V. Ex~ , .o:'· Sr • . _,Deputado .:Erlgard ·Sanebe~>que- <ioi : :offioi~l 
de gabinete daquell~ ill'!lstre ba},l.iano .• , Pergup.te.m_ ~.:. &· Ex~ 
se o Sr. An..-onio Moniz· serià· câpaz· ae· ensatiguerita'r''a Bahia~ 
~ :S •. :~. disser que sin;1, re~ignare~ - ~ çade_iia de _E)eputado •. 

o· 'sa; MANOEL NOVA'BS - Absolutamente. não ·eSfoii"'âí:_ 
.~E!n9o- que o .~X:· · ~tpnio M9niz, eujà .. me~Por-~a :-.-respeito .. 

· -~o.sse eapaz_ disso~. ._ .. - ,:. .. - , •:.· .:: ·.-- · --
e:Sa:::aoM:Eâo ;Piaka··~··nã : um àParte. · · .. 
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··, · · o SR. J'; J. ·-sEABRA:- Sr-~ P~idente, reqÜeiro obe>
diencia ao Regimento: lia. Deputados· ·C!tié'· .me ~dão· :aparteSF 
sem o meu consentimento. · · · · 

O Sr. Presidente - Chamo a attencão dos Srs. Depu
tados -para que só aparteiem · o orador com a permissão d'a 

. S. Ex. . . 

o SR. J. ··:r. SEABRA · ~ v. Ex.. Sl'. ·Deputado Manoel 
Novaes, tem licença para apartear-me. · 

' ó Sa. MANOEL NOVAES - Com'o: dízia, não sou capaz de 
accusar o saudoso ex-Senador Antonio Muniz, cu.ia memoria 
preJ:o· e de cuja amizade .privei em companhia mesmo de 

. V. Ex. · 
O SR. J. J. SEABR..o\. - Como privou da minha. 

·o SR. MANon.'·NovAEs·..:.....- Mas ·V.· Ex. não poderá con
testar que, em pleno· governo do Sr. Antonio Moniz, o sa.n· 
gue do sertanejo bahiano'foi derramado em ,vrofusã.o em mais 
de uma zona do'interior."-A. verdade, que V. Ex. não poderá 
contestar, é que o sertão· da Bahia jámais gozou uma phase 
de tamanha ordem e tanta seguranca. Desde que V. Ex. 
affil'Ul!!, que só se 'póde demonstia!' o presente com o pas
sado, quero tam.bem ·que V •. Ex. confronte o presente d& 
nosso Estado com o seu passado. · 

O SR. LUIZ VIANNA -'Não é uma questão de ordem que 
se discute no momento, mas a de sabel' se ha ou não violen
cia no sertão da Bahia, praticadas sob o governo do ex
interventor, hoje governador, Sr. Juracy Magalhães. 

O SR. PEnao LAGo - E' uma questão de attentado& 
-pessoaes. 

O SR. Luiz VIANNA - Tenho varios amigos exilados d& 
seus mullicipios com ordens de. habeas-corpw; no bolso e 
que n:ã.o podem voltar por estarem ameacados de worte. E,. 
se não foram sacl'iticados foi por piedade de algum delegad~> 
que os sabia com · responsabilidade:; , enormes de · !amilia, e
que se recusou a assassinai-os. Posso dizer isso a V. Ex. 
Trata-se de· un1 advogado provisionado, o Sr. Almir Braga, 
de· Sant•Anna, ·que bojé se acha na LaDa e que, apesar de
ter a .seu favor .uma ol'dem de habeas-corpus, não ll~e per
mittem ficar naquelle munieipio. , , 

O Sa. MANÓEL NoVAES - Tanto V~ Ex. deve reconhecer
que .esses factos na Bahia-dão -margem a tamanhas explora
cões, que, certa feita, V. Ex. mesmo denunciou o governo 
como respon§a.vel pelo assassinato de um fiscal no mesmo-

. muni'cipio de Sanf'Anna e esse fiscal ainda hoje está vivo. 
Todo ó Estado sahe desse facto denunciado por V. Ex. _ 

• ,< I '-•' • • ' 

.. · : :o St. Presidente - ;Att.encão! Peço a.os nobres Deputados-
·perzriittam ao 9rador' j:iroseguir . .. · . , ·. . 

. O S.~t. MANoEL· NovAl!:s -Sei que o nobre ·collega agiu de 
Ma-.fé .. Não farei a injuria de .dizer· qu& foi da má fé que

, exnlorou o ·facto. A verdade, entretanto, é que se constatou 
. dépois. ·que .o . homem não· morrera~ · · : · 

o SR. L1Jii VIANNA- Se'rião foi o fiscal iroe morreu, ioi
.a m~e. do. fiscal assassinada ·dentro da propria casa. 

O Sr. Presidente- Attençãol Quem está. com a .. palavra. 
é o· Sr.. Deputado J ~ L ·Seabr;i,'Peeo· aos Iiobx:-e~ âpilrt.e~ntes 
'4ue não interrompam s~ EX. 1 

· . • · · • · - · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 11:34 +Página 72 de 87 

--: 588 .. -

- . O SR •. J. ,J •. ~RA - O~r~gado,. : Sr• :presidenw, por 
..defender os .m~. ~direitos na · tribuna. ·. _ .. ;, ·. . . . . . . :, . 

· O Sr. Deputado Manoel de ~ovaes foi meu companheiro 
..de propaganda na revolução. Era ainda estudante do 5° ou 

.. 6~ anno de medicina. ·e eu fazin.;·mee~~ •. l?ediu-~ elle li-
cença. para falar tamhem, Assim succedeu no Garn;1o • . Falou 

. ardorosamente. Falou revolucionariamente. Depois, · -quam:io 
.eu o procurei, olhando para. traz •. para .ver ..aquel!es que me 
&companbavam.. nãc o -'encontrei maiS. . . . -. . .. .· - ' 

, .. ·· :1 '• • . ..·I ', , ' 

O SI\, MANOEL NovA.Es - V. E:t. não IDfl ha de fazer 
·~ssà_ injustiça. . · · · · •· · . · · · . 

o SR. J. ;r. SEABRA - Absolutamente. Sempre fui um 
homem que jámais convidou quem quer que fosse ·.para 

.acompanhal-o. · 
o SP. · MANoEL NOVARS .- .NãQ me ·conYidou netn eu me 

.-offereceria. Mas encont-rei-me. novamente com V. Ex: e~ 
plena victoria da revolucão, no governo do ,Sr. Le~p9lo.o ~o 
Amaral, corr-eligional'ío de V. /EX., a ema ~pmm1straçao 

-servi como pertencente, ainda, áquella velha leg1ão. 
: o SR. J. J. SEA13RA·- Só fui 3. Bahia .. um -anuo depois 

·da revolucão exactamente por ealisa_ àaquella_s ~nomeacões que 
não· se· coadunavam com a honra e ~s trad1coes do .Estado . 

. 0 Sa. MANOEL NOVAES ·~ ·EtÚão V. Ex .. não· me poderâ 
.accusar de me haver p~ocurado e. não ter encontrado. 

O SR. J. · J. SEABRA ·-· Fui ·lá um .a.nno depois para 
.chamar attencão do Presidente da R.epul>lica ·sobre o p!"oce
. dimento do então interventor. 

Aprecio, Sr. Presidente, o Sr. Manoel ~ovaes. pelo mo-
. do gentil por que dá os seus apartes. · · . · · · 

· O SR. MANoE:L·NovAES- V. Ex. é met·ecedor de toda 
.a consideração. . 

·o ·SR. J. J. SEABI\....1\. ..,_Além disso, S. Ex. se lembra 
·de que .foi meu c.orreligionario . .. 

· ·o $a; MA."''oEL NovAEs- Jámai.s conte~tei esse facto: · 
. O SR.. BARRos CAssAI..- Isso·muit~ . h~nra V. ·Ex. . 

O SR. J. J. SEABRA _;'Deve ser umà de suas glorias. 
(Risos.) Depois, serviu S~· Ex:. ao- primeiro· Governo do Es,.... 

.tad-o. Governo que ·estimei, sem . ser seu ·correligionario, pois 
.não foi por vontade da ·Bahia: · 

Quem o ·nomeou foi o Major Juarez Tavora •. que, até, 
mandou dar-lhe ~posse por t'élegramma, ct'ebaixo · das vistas 

..do S:r. · Juracy· Magalhães, que lá" estáva, â espera do G·overno. 
Nãq ~a quem o ignore~ Já o mostrei da. t;ribuna. Nâ.Q. quero 
repettr essas cois·as; A dadiva da. 1:1âhia' ao tenenté· Juracy 
foi em paga da tra):licão feita ao General Wanderley é eon-

.sequ~ot.e _assassinat~ deste. Li,_ daquella. tribuna, duas cartas, 
<do. Ga~1taG L-obtt, mzendo textualmeu.te ·que quem ajudou a 
c.assas:smar. Q seu irmão· Paulo e· ··o .general",Wanderley tôr.a o 
tenente Juracy, que, nesse di-a, esta.va d·e serviço no quarte·l, 

. ~a · Parabyba . . q1,1e~ o disse foi o Capitão Lobo. 

O sR; · AciiRcro· ToRREs :...- Y. Ex. Íeu essas éartas ·a toda 
..a Camara. . . 
: . ·: ·. · ·~ SR~ ' ·~A~oEi. No~~s, ·~: ·. o.Capit.~~ ·Lp~·o -~-di~~'~. ~as ·é 
:l)reczso considerar qUe se trata_ .d~ ~eclar.aç~q su~peita, dada 
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a sua condição de irmão da victima.. Ha, porém, um livro pu-
blicado pelo Capitão Juracy Magalhães,. . • · · · 

O SR. J •. J. SEABRA- Livro aue nada diz. 
O SR.~ MANoEL NoVAES -. • • • onde figuram cartas de

companheiros daquelle · tempo, QUe não. se acham mais a seu: 
lado, pois até formaram a favor da campanha constituciona
lista de S. Paulo, contra a qual esteve o Sr. Juracy, cartas 
essas em que declaravam, sob palavra de honra, não ser o
aetual Governador ds. Bahia responsavel pelo assassinato do-· 
General Wanderley. Poderei citar até o nome de um desses 
oi'ficiaes : tenente Agildo Barata. 

O SR. J. J. SEABRA- O Sr • .iuracy Magalhães ere·. 
pessOa de confiança do General Wanderley, ••• 

O SR. Luiz VIANNA- Era. seu ajuda.nte de ordens. 
O SR. J. J. SEABRA - •.• era quem guardava o quar

tel, como oi'ficial de dia. Pois bem, foi alle Quem mandoU;. 
3brir as portas do quartel ao Povo, quando assassinado o 
General Wanderley. Pergunto: é possivel justificar tal pro
cedimento de um militar para com seu general, ou íaso é
acto de trahicão miseravel, indigna, inominavel, que inuti
lizaria qualquer soldado para o resto da vida'? 

0 SR. LUIZ VIANNA - Aliás, devo informar a V. Ex. 
que sobre o assumpto existem documentos interessantíssi
mos, publicados na revista do· Instituto Historico e Geogra-
phico de AlagOas. 

0 SR. MANOEL NOVAES - Attribuindo a responsabili• 
dade do assassinato do General WanderleY ao Sr. Juracy
Magalhães? 

O Sa. LUiz VIANNA- V. Ex. poderá compulsar esses
documentos, na colleccão de 1933 da revista a que alludi. 

O SR. J; · J. SEABRA - Sr. Presidente, não fiz mais 
que ler ás· cartas· de um militar, irmão· do assassinado, que
me veio dizer: "Senhor Seabra. denuncie da tribuna· esse
crime. Quero responder a Conselho de guerra, quero mos
trar quem, foi o assassino." Os Senhores mandaram submet
tel~o a conselho de guerra? (Pausa.) Assim mandou o Go
verno .•. 

0 Sa. BO'ITO DE MENEZES - Ha,. ainda, um livro da Dr. 
Alvaro de Carvalho, então Presidente da Parahyba, em que 
se relatam circumstancias interessantes. E' o maior livro-
da Revolução, depois do do Sr. Barbosa Lima. 

O SR. J. J. SEABRA - Já li esse livro, em que se· 
mostra muita cousa feia-. 

0 SR. Bo'ITo DE MENEZES - Feia àemais. 
O SR. J. J •. SEABRA - Mandei vir. um, com muito. em-· 

pen:ho, porque queria ~er umas coisas ~e me interessavam. 
0 SR. BoTTo DE MENEZES - Terei o prazer de Offerece-r 

um a y.Ex. 
·O SR. i . .r. SEA:BRA ---Sr. Presidente, o nobre·collega,. 

Sr ~ Manoel Novaes,. interrompeu. o meu: discurso e quasi me·· 
fez perder o fio das minhas. considerações. Não poss(), po
rém, deixar de dizer-lhe uma coisa: S. Ex. acoimou o c-o .. 
verno ·do Sr. Antonio Moniz de Governo de sangue. Mas.;.· 
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antes .de. S. Ex. j~.o fizera es~e moçq que me deu um apartt:> •. 
a Qt]e não respondi, porque.,me. injurJ.oü; e. para que!I;} :e~se·· 

!.Governo fôra de sangue e lama.· Já x:epeti essa aoousacão. 
Só quem não conheécu· bem o Sl'. ·.Antonio Moniz -·e o 

Sr. Manoel Nova.es o ·oonheceu ---poderra. considerai-o capaz 
de autorizar qualquer vialencia .. Po-diam· abusar da ·sua bon- · 
da de ·e fazer· qualquer· acto irregular, me:s· na certeza de qus . 
não n1ereceria sua appr<Wacão.- ·: · 

Os nobres êoÍlegas têm como ·.companheiro de banênda o . 
Sr .• Ectgard· Sanches, qué .foi otfic!al de gabinete po. Sr. An
tóni&· Moniz e seu amigo jntimc, ·conhecendo todos os seus 
passos. Já o interpellei daquella tribuna e S. Ex. declarou 
ccnside~l:..{} incapaz de qualquer violencia~ . · .·· · · •' 

O SR. MAN.OEL NovAEs~Pessoalmente. tainbem o reo.>- · 
nheco~ 

• -o· SR. J. _J. SEABRA - Então, é impertinente o spàr~e 
de V. 'Ex. : · 

. ' ··. 
O SR. M~..,oEii NovAEs-- Poderiamos mostrar que, !l~ 

período em que -Y. Ex. dirigiu a politica da Bahia, factos 
dessa ordem se deram alli.. Não ba impertinencia alguma 
nos meus apartes~ 

- ~o .SR. J. J. SE~..BRA - •Quem diz que os apartes da 
v-. Ex.· são impertinentes não sou eu, é e. ·logica. Aecuso 'o 
Sr.· luracy Magalhães de· violencias e V. Ex., para defen~ 
del-o, diz que no Governo do Sr. Antonio · Moniz tambem ' 
hDt!Ve violencias. Digo .que o Sr. Antonio Moniz. neo era 
ca:pa~ de -viol-encias, .e V. Ex. concorda. Logo,- não sêo 
pertinentes os seus apartes. - · 

O SR. MANoEL NovAEs . ..;_ Pessoalmente, o Sr •. Antonio 
Moniz não. era capaz de violencias. Mas póde. V .. Ex·. con·· 
testar que no seu governo -se d~ram factos ·sangrentos na 
Capital da Bahia? Aqui está o Deputado Pedro Lagó, que foi .. 
·uma das :victima11 do 25 de Marco. _. 

O SR: · J. J·. SEABRA ..:_ Que tenho com: esse episodio . 
. de '25::<te Marco? Querem os collegas Mnheeel-o? Vou nar.:..:, 
ral:..ó. ·E' simples;·; O' Sr. Ruy' Barbosa et"a candidato á ·Pr:e:_ . 
sidencia da Republica, em opposição ao ~r. .Epitacio Pessôa. 
Annunciou-sé ttm meeting> Reuniu-se o· povo numa praÇa pu
.bliea·. ·sabem -os collegas- ô que sãa os amigos ursos ... E•t 
_não estava ·lá, nem fazia parte do Governo: • Narro _o que me · 
consta. Duas ou· tres' pessoas iam dispostas a apartear o-; 

.o-cadores que fallassem.no comicio., l)m_ imprudente deu· um 
;tiro para o ar, estabelecendo tumulto na multidão .. Foram 
. disparados diversos tiros, resultando _ficarem feridos os S3A 
,nhores Calmon, Lago, ; .. · · · ·· : · · : ' 

-::;.<0 ~a:.:' :pÊDae CX:LMoN '~: ·M-êdeíro's:~NeÜ({ e Simões Fiiho . 
• ·;"~,"'(i;.J;;;l_;'~l-' ,: ·: <• ... 0 ·:;•: ~.: •: >;"::_.,:: .. •: 0A~' 0 ."< . "• . ..;..: .:·.; • ' ~ 

O SR. J. J. SEABRA - Medeiros Netto e Slmoes FI
·-lbo,:'qúe defendiàm á candidatura'·âo sr> Ruy -BarQosa::_ · 

Digam-me: isso é para se compàrar com um3: ordém dO
:inter-véntor· -jJara:. chicotear ·ou ·desrespeitar' cidadãos~::o ·Se
:nhor Antonio Moniz' • não ::podia appr.ovár. esses· factos, ·e" !):f · 
:não-•approvou. Estava presente -·e Deus- o tenha: na :sua· 
santa: gloria-·....:.: o- Si'. Frederico • Costa; ®e ;depois-::f-oÍ: tão 

.amigo dOE nobresi deputados ·a quem se attribuiu"a' ordem 
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para apartear e que foi, posteriormente, ·Presidente do Se
nado, prestigiando, com sua presença. os Srs. Pedro Lago e 
.outros. Naquella occasião, portanto, no tempo do Sr. Anto
nio M.oniz, a cousa era muito ài:fíerente.· 

Agora. que tudo já disse, verifica-se que não é pos::vel 
justificar uma .violencie. com outra. Não se póde aUega!· que, 
se o Sr. Juracy Magalhães .fez, o Sr. Antonio Moniz tambem 
fez. · 

O SR, MANOEL Nov.~Es - Permitta-me V. Ex. um apar
.te. Julgo que está sendo simplesmente paradoxal o que diz 
V .. Ex. Se o Sr. Antonio Moniz não é responsavel por oc
correncies ou crimes praticados na capital da Bahia, da 
.mesrr.a maneira o· Interventor Sr. Juracy Magalhães não 
será, nem é, respoMavel por qualquer facto ·que ocoorra no 
interior. . . 

O SR. J. J. SEABRA - Graças a Deus, V. Ex. eon
cordou commigo. Logo vi que um correligionario velho não 
faltaria ... 

O Ss.. MANoEL NovA&S - Disse que julgo paradoxal ú 
.argumento de V. Ex. 

O SR. J. J. SEABRA. - Mas aqui, Sl'nhores, não quiz 
.o meu nobt·~ aparteante que eu lésse, para não produzir 
eft'eito sobre a::; consciencias .. !-'eco permissão, porém, para 
_proceder a essa leitura: 

... : ... 
"Os. agressores e~am um inspector de Policia e 

dois jagunços desconhecidos. Sem garantias e estall
do o Juiz ausente da comarca, não tendo para quem 

. appellar, vimos levar, ·por seu intermedio, ao conhe
cimenf:Q do Paiz a situação afflictiva, de absoluta in
segurança individual, do::~ habjtantes dos sertões da 
Bahia que não commungam com as ic'.éas dos doml
oadores da terra". 

. Or~ pergunto, é possivel que o .. Sr. Pedro Lago ou ou
tr.o ·.representante da Bahia,· fuja a esse appello. para mos
'trar á. Nação .como está. sendo governado aqnelle. E5tnd~ '! . 

· O SR. PEDRO LAGO - V. Ex:. póde ·accrDscentar que do 
;munieipw de MundQ Novo já se retiraram. em · virtude de 
perseguições, mais de 1. ooo·' pessoas. Aquelle municipiú, 
.apesar ·de prospero e futuroso, íerri mais· de 200 casns va
,sias. porque ·nin~11em póde supportar a oppressão oos·· agen
tP.S do Governu. Esta e a verdade. 

O SR. J .. ·J. SEABRA - O j ornai que . public~ essa .· 
telegrammn e faz o& eom'mentarios é o Correio da Ml:mhã. 
'Vou conLinuar a leitura: 

"Convém recordar certos factos que: en~adeado~. 
·explicam melhor _a explosã:J :âos odios nessa zona 

do ·sertão bahi'anó. · · · · · · · 
·_ ... Antes das eleioões· de.· ·:..·4 d·e Outubro: u ltim.o, o 

· 'ex-inte~êntor, Sr. J:uracy Maga!hães, chamou a· pa
·lacio, ·ria· eápital, o ·actvogaoo: Camerino · Neves: Sabia 
que elle era pôlitico dê ii:ifhiencia em diversas lqca- · 
!idades . Pediu::lhe', ·poi's, o· apoio eleitoral.' 'Fez-lb~'> 
prom'l;'ssas, acenou-lhe com as: vantagens ·d o,·Gove~o. 
O· advogado, porém, tudo recusou, allegando que. bnha. 
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deveres de lealdade a cump1·h· com seus amigos e qu&. 
estaria com elles sem medir os sacrificios. 

Então, o Interventor mudou de tom". 

·E, é verdade, sempre com aquelle risosinbo alvar, · dean• 
te dos grandes se ajoelha e aos pequenos manda chicotear!" 

"Então o Interventor mudou de tom. Passou da 
·ameaça. Declarou que, se o Sr. Neves nã.o o apoiasse •. 
arrepender-se-ia, pois o Prefeito de Guanamby, dis
pondo da Policia, dar-lhe-ia o castigo." 

Eis aqui, Senhores. o telegramma E_) o commentario do 
jornal. O Interventor. mandava chamar 3 palacio, corno fez 
com muita. gente, recommendando, sobretudo, que não vo
tassem no Sr. S~abra. Se não fosse o voto secreto. eu es-
taria derrotado. : 

Senhores, acho que não ha quem não me dê razão, vendo· 
eu minha terra barbarisnda deste modo, eu que a amo aci
ma de tudo; não ha quem não dê razão ao filho que vê a 
mãe exposta a tantas vergonhas I · 

Faca sacrifício em estar na tribuna; mas emquanto· 
minha mãe Patria gemer e chorar, hei de corresponder de 
prompto a €sse gemido com meu protesto l 

Agora, Srs. Deputa <!.os, vou dar um passeio pelo Cat
tete, porque o Sr. Getulio 'Vargas é responsavel por tudo· 
isso. O Sr. Getulio 'Vargas devia ter energia pastante para· 
repellir as insinuacões que lhe fizer~'n'l, de diminuir·· Esta
dos como São Paulo, Bahla e tantos outros. Mas os jornaes. 
disseram que havia um gabinete secref- que .fazia os de
cretos que o Sr. Getulio VarS'íls assignava de cruz .•. 

De modo que o Governo que abi estâ - disse-o bem G. 
Sr. Octavio Man2abeira, quando occupou esta tribuna -
enfre_nta uma crise de autoridade. Sim, é crise de autori
daàae! O Sr. Getulio 'Vàrgas é um fraco, não poude resistir 
ás imposieões d·aquelles · dos quae<> 1;uppõe depender o Go;. 
verno. Assim, quando aqui chegou para assumir o Governo, 
havia dois Brasis: um ~no norte e outio no sul. Na.. Para
hyba, existia um governo que dava ordens para todo o 
norte. Li eu ao Sr. Getulio Vargas um decreto da Pq_ra
byba, no qual se dizia: Face saber aos senhores do Estado 
da Bahia para o norte que só devem acceitar os fiscaes de
ensino que nomearmos da Parahyba". Perguntei, então: 
"E' possível &. existenc1a de dois Brasis ? Aqui está o de
creto da Parahyba. mandando que o norte só obedeça suas
ordens!" Disse-me o Sr. Getulio Vargas: ...,.. .. Realmente, é· 
muito singular ... Vou ver isso ... " 

De::;>ois, não se falou mais no governo do Norte. 
Ora.; se o :honrado Sr. Getulio Vargas fosse hom~m de

energia, cõmo o foi o inolvidalvel Presi(!ente Prudente d.a· 
Moraes, nada disso tinha acontecido. . . . . 

Quero. eont:ar- um facto, que caracteriza o Governo . 
. Os maiores desrespeitos se. dão actualmente: Õ Mini~ ... 

tro descompõe o Interventor; a imprensa é .coisa pavorosa;· 
e o Sr.; Getulio Vargas' cruza os braços f. • • · 

Pois, bem; estava accesa a luta politica no governo do
Sr:; Prudente de Moraes; Tinha havido a seisão· d1> Partido-
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Republicano Federm e o St. -Prudenté de Moraes· .!ião dis
panmn!e muitos .:'fotos na: Camo._ra. Para ~ .. eleiOilO ;de Pre· 
sidente. :só Uvera um voto· de , maioria~ - . 

N&· dia em <rUe ·' éstava' di1tidido o· Partido Re(.IIIbUOQGo 
Féd~C.l/·ti Gs:n~rt.l Gl,-eeiio S:lbe á tribunu· e dit: "SOu o 
cbef e do P. R. F. e é a primeira . vez (lu e usO este Utlllo~ • 

A : mocAo~ · QUe. foi apresentada em favor do Sr-. Pruden\.e 
ue · Mot"aes,·: cshfn. · 

o :sr~ Al"thur R-ios. nCJ dià seguinte, renune!ou á sua 
cadejra para solidarizar-se com o autor da moeãó·. Tinha de 

.·se prOceder á ·eleição rlo Presidente. Apontavam...se d-lvPrsos 
nomes;. Até -o . iUustté- ·Sr. Frmoisoo Sá · e~B Indicado. Por 
fi:n i!oi-eceeita o. do proprio Glyeerio, qUe disse : i .. Eu mesmo 
@êro :ct:JD$etir eom o Sr;. Ar.thur Rios." Correu o primeiro 
escrutitlio. Holn'e um deputado que ·depositou uma. cedula a 
mais na urna, de maneira que essa veio a appare"..er dnpois • . 
-Havia ·tambem dess~ coisas·.nàque!le temp~ ••• Annullott-se 
o escrutini6 e . prooedéu .. se .. e novo, sendo eleito, então, o 
Sr. A'rtbtn" RiCJB.. · 

· Gomprêbetldtt .. ~é a .situaoão l1àQueua épooa: cohlo · ós 
animos deviam estar exáUSdóS a C1U(f energie c setenidadé 
_eram neces!!arias para vencer tudo isso. 

Era eommâlldante ~a Foroa , Policial o General Carlos 
Soares, .. compadre e amigo do Presidente; era amigo com 
quem o Presidente podia .contar. . · 

.. -O . Senador Pínlieira' Machado · estava em opposioão _te
naz, formhiavel ao 8l-. Prudente de Moraes. Fez discurao no 
.Senadq~· () Sr. -Carlos Soares soube disso a. DO dia imme
. diatot escreveu um artigo • DO .. Jornal. ~do 'Commereio" de
iéudendo ·Prt.ldeate • ~ Que fez este? bemitf.iu o General Car-
los Sóares, ·do c':>mm~n.9o da :Brigada. . · 

P.erguntou•lh~ este : · 
".;;,;,:· ~Pn!dentc, t:iue é- isso; "seu" amigo~ 
- Não posso admittir que o commandarit~ da Forçii in'.. 

snl~ rim Sénaàot" da Republica", tesp'ondeti ' Pru®nfe. . 
. · .. -ASsim prõééde:m Ós ·homens· que sàhein governar~ _Assilh 
~ ~e · s~ ói"ienfam os, ~stadista8 •. ~ão · é consentir que se . m;,. 
sultem os líomens pub1icos, . continuando com os braÇos ci'ü-
!tados· e a:ri!"; ·'," : · · · 

. . o' sã. -~~- S~L- Oxalá o exemplo f~uctifieasse 
boje_I .. _ 

·. O SR.· J~ J·~ SEABJtA- E' po-r ist(); qua: ~o a lic&o 
·.flo JU.sssadu; .é tJor ista. que •digo ·que o passado ~. é' : um ~speHto 
rar-a· o· .presente~ . é ' por isto que: affirmo que· nesse. ·pro~tJi

-meltto deviam se Mi!<ar -o!; governantes de . bojé, n~ co-asGn-
... tindo ·· 'qUé ;:tm:r --tenente; . porqfie en · vim aqm . é: · ·capit:il · · Fe
: deràl · affirmar que- a eleição · na Bahia· iíã<J -tinha- sido -I~. 
·.me mandasse .talegramma .J)ela reparticão officia!, ·insultan
_do-me vilmente, e : ac_abando .por dizer:·que eu era ·•carà do 
-branze ".e .. Caim". Era este. o meu passado politico !- · .· ·. 

,o- S1". Gàfulfó Vargas ' deveria ver que ·esse -tenente se 
tefePia a um homem que muito deféndeu a Retmõ!iaà, que 

. vinha : revolueionario .desde a , Reacc;ão Republicana, .em • i 922. 
-Não ,fui revoluci~ati-ó da -vesp.era.-como o Sr;. Juraey MDP:

.· lbães, ; ~Ue :só: .. ent:rou .para a :-Revoluoão _.pará ter.-c:,: governo 
,-.da.$ahla:r ; ·. . ·. ··,,-: > :', . :- :.·. : .. · . . " .-:: . 

C. D. - VOLUME IV - 1935. 38 
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- ·::\' ·· ();;&~; : MA.~o2L · NovAis: ·...;.;.. :v~-:· Ex.~ qo...:e ,~eits ~:~raetos ~de 
-outr'ora [para ~ ·iliustrar -· o:•,p.resénte-: e--;.def$~0: ·.tão :irào~s~-
mente esse passado .ctimór:r.epublióano:•his,tocieo- e- .~ a.dvogaao 
,i~teme:r~to : ®,: JWpqbljc~~- como s13. (}Ol_locolJ: .. a~, !aqQ~,dlil. :-f\evo
-~ução, · d~_sde .-1~~~"-'1>~4' ·dert,Wl~ ;. esse ~~smQ; P8SSR-.qo: ~tão 
~lc.gisd.o-ag9rapo_r,_ ·Y~ :ljlx_".L .,:;·, ~ · _ .. 1-. ;l . ~· · '.: . :~:. :-::: 

::: :> .:o·:SR • . J..,J-. ·:SEABRA ....;..:Qito ·:do:passado .: c,cq~,-eilà tevs 
de bom. O Sr. Getulio Vargas, que vinha.combaterf.O& ierFGa 
;(lu~ ;e.:dsti~~: : dis~e : P.Qs.~z:iowe~~ ,;:'i".;? -, F.:Bd~!..-tü.$;1.qom a 
-41Ii~o~- !,.4~r~l~. :> ,.~; :, , ._ .__; ,.,._,,·_. . __ ,.. _ ;_. ,,, ,,:,·, : :,.~- ~--_ ; ;<: :, ' ' --_:·.;; ·: 
; -: ~·:- :Qúal:·-;dcw~ria!.:aer o. . .Pro&i'amma-:.do•:St>..: ~J Gstulfo :Varnes 
senão. o' ·da' '.Aliiança :Liberal ?. :·Sé a :;A!liança'Idbàtàl n!o;1o; 

·.quem ' rnz: ·a : rewlução,. ·s · .t~evtilução ·:-só c se'·. fe~~· :. i'o-i :: .e'V!àf!n~ 
'm'Emté;· pórqu&·-a-Alliani;a 'elllPOlgou·todos. os ·.es1li;-itos;:-aliá$, 
ttod6s :as brasileiros,· . tend!ná sua' frents· .a tigw!à· oo: :Sr ·' ·.an,.. 
.t.ónío-~Carlos~,; :-;; :' , -.· : : ·. ··>'!' .. : . . : . ~-; ,:·:-- · .. ; · --· ,_;_,~;·: 
, ' ·:-;: c Pois 'hem,. venho .da :Re~olução, ;...;,_ mt!S-, .Ohcmea ;Dei!S::t..;.. 
,Que'; crime~~eommetti para: :ver-.~ as :rumas·da minha: Pateta, ~.IJ 
descalabro Qlie vai em tudo · isto? A Re~oluç""~l -talhou' .com~ 
,pl_Ctt~ente. ·il~S. al~Qs . p~çposi.to~;; ~ ~~vQlu~Q~~~?o~.- :~ - ~salto 
~o.:P;oder,;.e ,:nao:é .deuuus -~e -9A~J~,:~- ·, : ., , ; ;; : , :::. >._,·,-:; :~ '-

0 Si\. OCTAVlo MÀNÓA'àRiíiA·::~ Ninguem<têm"mâíS :iuto:.. . 
:riõaõa do: ·que •V.;; Ex':· :pa'ióa ;dar-- tal1 depoimento;; c.< :' · .s ·r:i 
···· o ~·sR: · i: · ~. : SEABRA· ~·.nt~.:-~rihQreS'beputa·uti4; ::se 
devo • ou não ter dó r prof~qa'· nestâ."·airiiç; ·quê I V~_io :desde 

·1922 ·êom-. ai b?o~'d'eit'á ..:~vohiei~n-aria): de ';~tll"i tytta>:iit'é: d Ama-
• . 'tzória.s;:--.v~ndo( aei ':annos ~ depois; · :que ·não · _;se · 'rehli±a~m- :;e:~ 

-Iqéa~s .:Par'l cá: ré'st$ur~: diis .aireitós :l}oliticos~~ hidividuaés 
"tf&. ~i(Jadão;~~ o: :m:: ;' '.Get-ulio v a~."' Iraziao:_ -· pe~&/ Revolu<:~o~ ~-é . 
-:úfu . hômêm.: mu!ftô ' 'risonno~ !':lÍlàS' ~ deiriãsiadõ ,, ftoat}l) . :p·a~ ~ :go.. 
~ernar. A Revolução deu·:nisso ~EVà'hlí'estã·~ ,,;; ·"'·-··::;(;..::-. ~·)~ 

sr·. Pl'esidente, hei de ter, pÓr. rà~a. -gran~ · mag:Ua, não 

. _;~~~p~~e~4;:;:~~~; 'fal~ou ~:?~.~~e-~~~~J_n·:::c':r·~-e !lu-
:· Olle· ,v'eJo l3é~1á , Revolu.;ão r .Pm :guadro :.ne~o-~ 'qú:J.dro, te~ 

triQo;· ctu~ro ~ de3oiàdor; porque, _ ô' ~e :ahi.· está. 'é· ã: 'ilHíari'a; 
:ri(f~s · éseónmrili~-tla ' ·neptililíeiü :.é·i _.ânátéliia'-êôníôl~~ f!or
. qg~t9, -~~ó 'à() :.ça!t~.tf ~-~~ &~~~-' .~~~ ~~~~~:r: - ~ . ·\; .: '_:.,, '.: · 
-- ~, Foi 'p-ar: ·lssó. l.ltle"·eu· disse qua··t:vPreSl'den!4:..dif _c~ara, 
olhando para o eéo, ·_agradecia a Deus tel~o·lívrado --desse 

' beooO: :sem; ;sabida'. : : :: , ,; :~ < .:o.. ..... - ''-~-' : · · : :·- ~: : !T_:O.=:i.T . ,-,::-: ~; 

. . Nã~ vejo meio . pratico . para "solucioDar a lÍossà :sltu~ 
.-~; se,_ taz.em~,a!IDOrd138Jmmmeroiaés,··~ iilliu5triá• ~ - Q: com-. 
.:mer.eio ~elama.Ill,í· ~mo , est.ão ,,qltmandQ-; -se • co~hamos.: ,para c. as 
.:.tinan~{,ve;nol-:a;oJ -desbaratadas; :não ha:; finaocas-; · ,s~ olhamos 
~para , ~ . ~oonpzpi&; :.a: eeonomi&· , llc?o, ~existe,. porqu,ei .está.-: dimi:-

: ~nttida ~a: ;t>rod:ucc~o, e; :.onde . não:: ~s_tem- ; easesdaeta.res,' não 
-, iládá diáver· i.bôas: ifinanéa8. ;;Ellas~<dependem . daJsã:'politi-A..a; 

< . -má: :que . .Sã: cpólitici:' ê :essa, cóntra: torlos-' ·ôs:: Estados;; :contra 
· · · ctodaa:-.:ás :r.egras do;,um:-: Gover.:no :·.fórle-;. ' Por '• isso <meste'·foi 

c:iue ó sr~~ :.iO~tavioí :Man~beir.a~-dizis,qUã há : CriSe 'de' :sutori
· -:.:da{l~!' ' i~er~~~- ~~e-,d~ga ,.,t~~.t:·sem ! : offen$~;;: que ha 
~~t1i.~, ;QJ;!!õ.'} , 4j3 ~C~~~?r. (, _ , •;, .,:,': ' : ~~: 2 ~:::c :: :· ::-_-: ! . ;:;: ' ~ ; 'L i': •_ ,: ; ~ 
~ S::· ~ ~ a~1ieyer .. ·ê ;_.tesi,Stir-.:; :iesisl.ir aéY: :Rêh~para·:nem.i -!er.wl"' ~ ac, 

.'-:..~n:. _ Esperó qne_oosta · ·Ganiar'a·\wsístiiá; :::ptestando um ~ sôr .. 
-~~·:4: N&cãü; já;~que ;-,á .:A:ssefrililéa "NaeiolUi!l.~cinstituint'é<-não 
_, )() soube faier e não o soube 'p61'que consentiu qul3 '~aquelle .. ·_ . '--, 

: 8~: :~ ;·}~;'f · ~_ ;,-':, • '.; , ' - I · , 

. '. 

·.' 

_, . 

:.·:. 
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~é' eofldemnavá a: .tlséolha': ·do ··.suooe-ssot' ·d~(-Pre$ide'tltjla ~a 
Re!)Ubliéa::ge•,ctmdidátasse- a .Si'' Mesmo~ . · - . ·.:.; .. ,,;, 
'·. '· .. ,' ;EsPérÓ~ por coriseQú.endâ; 'cru e • esli 'Camâra :saiba·· rt:sistii':: 
I:~ror.a,,,~in~a _sã9 ei1S!lios, ai!l~-é a,Iu~ de _mel'.do'co_í!isorci6 
dà Cam~ra~.c.<>~ o )!:Ir. Gefutio.:Vargas:.:·Es.toll•.c'erto,.wrém, 
d5 ·que ·da propria ·bái:tcadá ~ ri'o•grariaense virá a: réacção. :- ' ·: --~ 

·. ·; ;) () S..'i;·. ;BA.~o& .CAss.m .-.:.. Pelo.· menos, d~ ,parte. da, bancad~ 
rio .. gr_andénsei ,, .. •.· . · ., ,, :: · ... ::'': ... ·: • .... ,.,:: , .: . ·· .· ... · , : · . .~ 
'::-:· · d 'SR. 'J. J ~- SEABRA ·~ Esp€jro' qtiê venh~ da:· binrcaüa .~ 
iie·;·óutros gauchos' ·que Já> estão, ::Porque· confio ·tia '.sua eon.: 
sciencia. Aquelles oU: e' foram:'ao ·-·Norte; attüe11és· que-sentiram 
õ ::palpit:ár-"ãaquellâs~· pop~aÇõês~ :nãd poaim :~onfinuar ·á vêr 
ó~Norte-bidihrhulo':eri#ivalhiido' hnrililnad(f.' ': .,.,: •; ·<: 
-_•_._·_, :~·- •. ·_::._,::•., ... ,-. 1 1 r./j·.;_, • ;·. ,· >_z• -~·'···· _.::....•,,_,--~ '.; ... ~ '~'- _,_,.:· •• '" .... l 
·: ; . · . V.~os.: .pa~ntà~.e~~~gar ,à.; ?.t?J.ucãé:t' 4o. cP:~ó .. ~- çopsci~~ch~ 
:r,eç~a,_dq~.~~~!·-11Q.Sra~~~:o-: :·::- ,,:·. , .. , ... : . .. . .•.. 
.. ~i>o:s~:.' B . .u-úí.os·n.ti.sSAI.··_;,'Tem~o ~{j tempo. · . .,. 

':,<'r:({§~J.-~-~~-J~· !.s.g~~ ·:_ ~'. T~~J, ~d~~#ip~t. :: :·_~:- .. :, . ·. ~ 
, .• ·t Nos-· meus: i distursos ·''nà': A.Sserilbléa Constituinte ou j8 
dê :net>utados. ê2. ~hadhl'es ··ao' me'smo·tempo~ '];Jorque; ·quando. s 
eõnsntuitité"'s~Pdesõobroa,i:fomós"Deput.ados. e Senaàotes·-s~. 
·multaneamente, tive occasião·idà: nar:iar ·um··episodio · qiw · 
~ra.·vàu..r~~tir •. ,:e- •, ... ··."·: : · ··: · · · · 
:; ' -;Foi: nos ;prill:íeíros: <.Úa8' .4ep~js que'. o 'Sr .• :,GeÜiuO:~ Vsrg&~ 
WID()\t oontaodQ':Governo~-· Estava presente•; o. Ministro da. i~%'! 
tiÇavSI>~ .osw.aldo ·:Aranha;: :.eu.:oceupa.va ·:um lado. da:. zn.ega ·ei 
do lsdc .·. oppo.Sfo, ~em .torno. da Sr, Oswaldo. Ara.nh~. · est~vam.. 
o•.Sr .... r:Fr.anei:~ó; Gampos :-e-- o; St>~- ··Sclano tCarneito·. ·c~a,. Cunh~ 
que' toiSmài&'- tarde.J!l.i'esidenf.e: 'da., Caixa ... Eeo:aomica. · -~- ·; '·, ~ 
~: i "PoiS.: béni: :o;:sr. -OSwaldO' ift..:ranh~f redigia·às baseíf díNlOJ 
vêrno 'PI'I)visorio'. ~:n::Sr·. ·cFrancisc(r Ca:tnpbs. <entendia' qtie;;:t: • 
qrganizaóiô~~via;.sei.'da'pel!ípliéria; fÍ8:l'â'O~ée~~ro; quer :dt:er-; 
eóm~.pews~·:muni6ipi9S 1pâ.Tâ':Vi11até -~·~~ntro:;'o:·sr .. ·Og.;. 
wafâo' Krm:tlll\' i!àtltl3i!ta-va ~'.a! organização · 'déVia·.:sei'' da: ·CGDb-& 
:Piü'a '·!V!iJé'fivheriat' iJlri !dôs: 'circlililstãnres ·~. nãol tétl ..;..;.; con~ . 
~!3rsá~p6;tdtá\!e~tl1:1é'idepois do ·Góvern.o• P.i'ovisor1oF~' Sr::- Gé::' 

=~f.t~~t;~t~!~~~:~~~frt,~;~: .. ;':? :r ~;~:iT~~~~\' ~-:;:;:,_1,:::_~~·:~.; ·.- • ~/,: ··:.J · 
O Sr ~ Oswaldo. r.Ara'l\hãdevantou~;: com;.a mesma illdl~ · 

ii!'i~~~~~~~~~!;~~~-;~~ 
.... o Rio Grande ·do Sul,. p!ii'tantor nã6 •pódé de:i:xar ·de:~ârl 

Q.tl9-r~f~lªvr~: .. ~P · ~.:· P$w-?:l~Q~Ara~ha~- ,_que J>;>i, 9Uel1l,1.llQ Es- · 
~d.Q,uff3.;-..~a ,.z.;~v..qiu,çW,,,e_r~:r~Qn~:;~,.(), l?u··C~t~ ,J!-rgag.,~. 
I>m:41~~~~9', ~ 9s~ O! ~~tlB.!:d.?~;ºu, ~tg.:!'·~~~~~~a.t ,tu~ 
~~Jl~OJ;~:P~~ ::Pf)d~f; pvQj~~~e.~,~P.~;::,~o,~-- ;a~!l~•. ·v.·~C)S, 
xm~:~~ra.% e;~~~ OJ~ r~_s, v.ar;~~:.~a&:;PPJ. ~,9,$r! ... 9~~<b ..• ~lf~~ 
<!e~f!r,~~e.. ~rrJ!1~~ ~t~~l~~tg: ~e~i~.~_ate J~ J\~PW>li.ça. Ç.Q1lt;~ a, 
~oTil~~~ des§~u,"~! . 1 ~ ... ;~~~~- r§Pt:e~en~ P:)r;R~o; l,lrand~ 

o. ui,:~~~~~~1l~~~;;,~~:or,i~ll~:M-~~aJ' ~QjQ :~ey~ 
i'?k.Ol:Y~r _q.; :~~~~.ü~ª-Jl.~_.:f.~k~n ;aç,o.:..,:>.:; 1::.·;) .-.:3 .?: 
-0 :~ eO -Sr 2 f~tuliótiV;a;rsuJ l>}lOJftanfu•t: dev:à:· iWJ:" qUlFJlã:i; ·.w.t 
~»e~bbu r.Bio1.Gramiá: do:·Slll;;:oé·-:Por dssó ~ digo: .que) tenhd 
eenfiàn~ ·em quel.rubruícáda cfará;,tiiki:uma: ,'l'àvolUi, mas;.~ 
~gueinlms!':: para': o s;:.-;.. '~Getnlió; Vàrgas, tfgrooiiibas!' : cóDlJ iaw 
quaes S. Ex., por ~erto, não ha;f.deiQonebrdínr~l: r; ::;:~o:i:r~t'"·..;.:l 
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-59{-

-·· : A questãO ·era. do·M!nistro :mrGuerra .• , 'l'i~tUQ; ~~do 
eahre O· ~bma do MifliSU'o. ·G QUaQdQ··~ $r., J'~ ;fieil~% ~QQr\IQY.g 
no dia seguinte, viu nos Jornaes outro nomeado. · _ - · .:;, .. .. 

· .. ·Ess"' foi .o ·.Sr-. EspiriÍtQ. SQn,tQ- ,C"l'd~Q.,.,eseaUti~o"1Petó' 
~.::· Jcão ·AlllertQ. -O~a •. um- ,~~jdent:e :da. a~~u~·. q~ .ea 
dei::m~ subo~inar at-4 que .Qa aeul': s~~etar~-.-~Jiàtn: e~~QlQ.i .. 
dos POl" outros, -deve. aoftrer. de alg:u,ma :di~~be.~ .n~. vontade~~ 

. j) que. eu. :~~fi~zpo não ha. de oftender o Sr. · GelUliiS 
V~~asa.:porqtie ·n~dá digo· com intuito ''de melindmr e··QUem 
~r ,Qlle ·seJa •. $o~ bast~nte · ·e$1óado e.: genéPOSo-·pa:PtFni:lo. 
essegurer· qualquer· eoisa .. qua .·possa · offend~ a honra :ou ~
Q.i~lclqàe ele a}ãuem. flo momento, estol! ·treze;!do .. f!etn& 
que dep~em oontra o Sr. Getu!tó vana~. ooütlaei ·ii!ua Vo:i~de! 
CA:otra a seu GoverDo. S. E:. ~ u11i' :bometn moqlto bom; mui
tQ ttsQW;tq~· muito· çortê~. m~ multo. po~~o .Pte:ddeJJW dlá Re-
P\1.ll!ioa. • • (ilf:&.)'' ·, . - . · · ·' ··· · · · - ·, · · · 

·_, ··i~Jsta é· 6 "tie?Õi;ds, ®~· eGfà ,Q~ .:~n,seÍeii~$~ .. ~j~ ~ 
que aqu! Be acham, e que. ha ~. tra~pir.t\~: ~ -lli~ 

1
® 

Brasil. . . -
Por isso eu affirma:va Quei os taotos pagsa®S ·inustrem 

o ;.reaente e que· o preaonte. hs 4t ·mus~ e, ~turo.- . 
Eu desejaria QUe quem quer que sustente o Sr. ~tmm 

V~ ;ne apont8$3e um. a~. (la S. .. Ex •. ~ .beUt!~i~lQ d." P.e~ 
s;®t.~~ .'ijmG. ~~fG.~ 'l,lma qual~: c~ que .ae tl'Y,~ 
r~Umt~o ®POi!ll q-qe a8:B:tUni~ o G(t'fafnQ e.qllB ~~~· _ç;::~· 
Pai:. uma demonst.nt~ão d~ ramo~, de in te~~ p~~ )~~~ 
clmt~... .. .. . .. ' . ·- ·. ' .· .. · . . ' . ) 
- .. :: Nada., ~istrog. muda~ onrno.qu~m- ~w!:l:de .. c_~~~~ . 
A~~:~a: nm oo:vG . l-!in.i~~N:.: (.~' ~i~~·ftQ.».l~!~_~a 
fizeram a revolução, elle os afastou, n!o tez no.voA-,~~ .é; 
aquelle!HiUíUi/eram ·toran'f:de&P~• · ... · · , ,. · ' ·~ . . l 

()ra, Senbor~"lmi!Ximé.,depof= do GavernG ·NValuoiQtm~ 
r!Q;: hã'a ·: dG OGl!cm'da:i:· ~~e . os· •l'e\'C.~e~o~ ~. ~is11a: ~- Aero 
~~ para. mostra.!': bQ.-~; ,em·o@ llG!Il$JJe: t'evol~ 
CNe. uãO ... :fllarsm: e ·-mo.vim61r'"' · s~- P9'B · ·. b9!a: do · .prop:§& 
~w--:. -.- -.. -·· .·.• ·'i -·~··: .~ . -.. 9 ·:._ • ;.·.:.·~.· ~·:· .. ----.:~ ·.:~: -~ ;· · ~ ·-~ ... _;~ / -~:~ :."'. ;-: ~:·~ ·-;_- . 

Mas· ·li.!a:~: Oteeu·se .. ·togo:: no',,.None::-Qm viee.tel·.: ·-~ 
!lttmé~~e wmittiá -a·<r.lem 'descda'Ia;:oo.:P~ á %hiei:~:/!'ive · 
opportunidatle qe dizer ao Sr. Getulio Vargas: .' . _,;:;::·,-:· .... ·· 

•.•• J · ~~ •. : -. :~~ : : ·- --; !· ;-;; : ;•' · -:-: ·, ) \··,ft<_. ; .• : ~ · : ~: . r ~ : ;·- ~f ' ·-- .--. ~--\-

' .. _ Se esse vice-rei continua, ponha• a.o'.UAAia,,·,fi~ o 
rt · •.•. -.' m. · N~"' G~ ) 

- ~~~~;:~~e t~i- ~a~; :;~~u:· ~ã~~~re ·.-. ~~~~:·· , ;~~· o 
Norte do Sul e o Rio São Francisco. A Bahia está páN' 'bâ-·~;,; 
~:;$ui; nt!O é 'No..~~- .Nãec e•:$Ub-mettt:.; al.}, ru;-.ik~./del :Sr.,Jua-
rez Tavorâ. · · . · · · . ~. :-;::. .. ;· 
.;;" ;· ~~~ · : ~h~. Jn~t" as;~pu.J?~ -~:-.,•·:~s~.o -po~C}-. nâo 
1!~Q . ~-:.~~~o:$> . Sfl.:, ~~~~'-~a }~\3~ J~()~~~~'~u~:·;y~or. 
Elle !o1 wn. arrombador de portas · _abertAA~·, .... . ,._,-,,..,r. ~ ,.:,·.; . . . , . 

.. c-; (~orno as_s!m, ·. ~r~~J C()m(); foi "!~ .. ~l'!l~~~ · d~, 'J;l~~..as 
a~rtas 'f P~e ·não-· ·~teu·~·'· -·: · ,,. ·'' '-' ·· .. · .. , · ~ . ~··· · • • ··: · 

... Onde. houve coml}â!e''16'i emoPernambtÍ~o~'-:, ~!é-o>z\1~ : ~,~ -
"Uoia·, ,~~Wa~ta i :OQii~·Ol.l ra\"~~9fi •. ~··~Q\"! · e: · 

. ·sr~ ·:=.:ru~,Tq_~ a-•. viu ,:wa::e~~JltwoluwoDMh)s _~~~.em: ··. 
à:itfiou!Gades-.. · ::@tle .díwia ,faa&l'lh ,. ··, m -.: ' · _ ,, · '::.r\~ ,.,:.{., ·~ ,: ~ ,>_ 
.~~;~.2:Jt~i·;:~~-· a·· ~h~~t~#~.,: ;~~~-~J~yr:~~ ~;~,~:;::.!.~,~~;- ~r~ :.· ;_(: .. , :r~';:~:;}~ ;~;~r:~~ ' 

Que devia fazer? , ·•:-•7· · ·· ~ '~'- · ,.;;:: . 
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·· .. . 
.. . , ~-~~-:-.Na ;:p-arahyba: -tainb.em :ba· :grattdc.-~d4!Bo~ntentamento, .. devo · ·-

. dizer ao nobre collega. ·Pelo menos era o ·que me~:~~~rm.C."Ü, 
~-- uia5,·. :na ban~a.qa, .. 9. Sr ,.. ca,~~ido P.e~~à, ir~ão ~ d~ $r ande . 
. João P:es~a. ,D_~:t·la-me $ .. · Ex.~ :. a , Parabyba ·está .lntolêravel, 
ningúem pó~e ·viver lá. Não· ·sój,i· ·ca.ix~ de. :·sesreaos. o··notire 
al)arteante se referiu ã Parahyba. · e ' sou ·'obrigado 'á- dar-..Ihe 

· -Q depoiin~tO-' do, :sr. CS.ndido- ,Pessôa ... .. {Rí:ol.) , · . .. . ,. ' 
'· . · ; Eis~· senhores: · .á que : está> reduzida· ·a· ltev.otucno. : :per
g-,mto aos hom~lls ·de coração ·e de'· conscieocia :: ·um ·; cidadão 
~omo· eu,- QUe des(!e i922 ve:n batatbando em favor .. da -rega. 
neracão dos costumes,·· pOt'qué· o .qu·e. estava;:não: Podia ·;Ç~ 
,tmu,ar, ,póde conformar-se. · com o q~e v.ê'l E' b~m verdade 
ctue -'no psssad'o ba ·muitiJ. ~ofsa,-:.digna -'de· nota,: e~ttio 'àcabei 
de mostrar: os Go,1ernos dos · inolvidavefs · Prudente: do ;,'MG
:rães, :.campos ·sanes· e; Rodrigues ;Alv.es1: ~ov.e~o~ :.! aonstitn-

. di)nalrrieiitt:: -: modelàres~ Pox'que : cumpriram·· f.ietlment.e :,, s 
. -Cart;?o da. Z4 de .·Fevereir.o, Carta . que foi d~P.ois ·saefiricada. 
J·:·;. :,N!io-.era ·;p(,s,si~el,, :Sr ... j:,~esidente~· -:P~Q.s~iUh: .. nci ; :q~~-:~s- _ 
tava, ao tempo da Revolução de 30. Mas o que se vê é tl):t!,lt.O 
,P~Cir 13 ~o:xl . isso não posso concordar . Da coração: eu. _qüeria 
· qsJJop's<co~~um.és poHticos,. a''f'egenerac&o das· preticás:admi
~-lti~~á~i:vasJ }~ · ga:ra~~üi.·· dó~ '. dir_eito~ ··í~~~viãu.aes : ·~ ~ - dfiS: . fi~éti
·d~des pribucas ;·Mas :não e·'isso O .'QU'S 'vemos; · :'4em d!r.eltO& 
! individuaês/ ·nem ; liberdades·· 'publicas estão: garânl.fdóS; ":Ao 
:contrário, -veJo, ·eom horror. · ~com.: ·.:indign.áeão- . e: edm ·. h'á/ es .. 
tabelecer-se o estado de sitio permanente, com a .Lei.. áe:·se
gur.an~a.·Na.eiQ.nal .• ;. ·: : . ... . ':. -- ;;.:.' ! :i ,~.·,;·: ;:_ . > :·_ : ;.; !) 
, ,.,, Nó~\ . Sr. Presidente, o~ _.Constituint.es, cerc4mo.s .:a ,d~ere. 

-taçãõ 'dci .. 'estado --de' sitio ãe certas '-' cautela's, ·c:tue .. à·. t<tr~ 
qúasi impossível:· conv:ocacão da Camara. audiencia \ i o: i3e
;w:!o~ e ":ou.tras · ;providencitt!Hiue;: nã.o: 'exist iam· . .antisama11te. 
-:: ·.· \' : Como;:\:porém, '.se· ;ilâver..m :dé , illudi.r ' :a ',.Zonstitu;ic~ :rel:t
·.U:vam.ente ;ao estado. :de.~ sitio i~ Com- ·~ : Lei ·de . .Segnranca ·:Na-
-C:Wnalr:que é·. estado:de sitio,.permanente-. · ·: .::' ·:.:·:-·: !" ""-

, ~~:!:_, ;-; : Acabaram~se .aS. liberdade$· ,Pnblicas, e os · direitos ~· indi-
-:vidtia?S·L _ .. : ,:·L.: ~·- · •·;:·E ·. .-. .- :.'í i . :·,:, .;; ; ,;..:.- ... . : ·:·.,.. ;. : ··.: :· ·. <.-:;;, :·; ,: 
- .. ··· .;;• lJosS(lo deixar. de: :eiamar, de ;gritar;. tlé diZer · que·:ess~> não. 

· ·é .a Revolução que tintamos ·pensado e prégsdo?l : .. Nio\:foi 
.·. -P~~ .ieso .. quEl_ ~e prégou ~ Reyoluc~. e qp.e esta: .se.Je$ Mmc 

.. móviriiento . ê'minentement~·;· pop~ll'ar. :TÓd_o o .,murido. ·~e. P.,Ué 
· : ~ ;·~pi>plJiç~oAe , Mi~áii,, ínw~i~ . di;v,erso$ ;·~tadOS;::, P:-,~~· _ D~ ... 

,p:l~ ~ PJ.D}l~ll'o, C!J,a~as-, _ defend~fld~ , o :,~el,_. f~• .~; :bpa"p • . 
· ·=AS forcas do l,t1o Grande, que. .. ~cl:iara.m, .. ~o,nstavam. · (~Uasf 

só àe populares. armadcs, que"viilbani · pâra a ·conquista das 
:~'liberdades ::pilblieas.: ;:; :• !.; ,· , , ,: , .. ·> ·, .• ~ , :::r;, .·,~ ;.:· . .... F . · 
''··-'·. - Qu6·noS' resta;. -sr-: , Présidente •. '·dê: ttid& i2Sô? < -?·- ~ ., ,.: 
.-: :;~ ,o Marecbal ::Deodoro · 1'oi~CIH!fe cmHftaii' de''Go\ierno -'êiVit 

· · .A>>Sr::.. Getu:lio:Várg&S é :President~ da:·Republieà 'Ciyll, dâ· G~
. -"~tno:·Jllilitar:.o :sr.: Mareehal ·Deodoro,: :em i um :anífd e-'.Poueo, 

..... · -~-e .. , i~. ~~, N9y~~!f?. , à~ :·.89 . a).,~·~ ·~ ~~e~~O ' -<,!.~: ~Q,<fez ~ 
· :. · ,.r.eformas 111a1s .raw~es, e 'PrOÍWldas.:· a.. $ep~raçoo :da_. ;Esrao~a 

· ;;qp· :~tád.õ. :.'~'f . i~·-· '.l)olir .. ~m --!.:Aô.ns:e~enci!l .. d_os. ' cid~dâG!JI::-:o -
: ~s!!1n,t~J1~Ç. ·, ,eiyx_l,., a. ·s,~etil~rtz~a_<f. : ~qs , e~m~fer1os.. ~·~o, ; r,e:w~~o _ 
_ - ,·~'Y.I .. ;~ _.,de. o~zt9s. "I;l14~ --~~~~ .fot .f.e}t9J~!l:l JI~.-.:anno~,_,cu~~1- -

.,. ~ Dando_ com :a CO,D:V!)C~.Ca.o . ifa, .Cons~ttUmte, .QUe.;.seé: :NlQDlll·•:.a . 
- · · ··. ilT ' _d!f ·N()vêblbrõ-: ·da .· ts90; --votán<io. 'á ··coristitu1cão· ·em - .'tl~l'6 . 

_ _ -· mezes~:.e: póucos:_:dias ~ - ';ri v é.: a; •f1bni'á'= dtHier·· irién:lliro': dá:qu~l!a · .. 
C: •Constitumte~ -Fâizmente .pára~ ·enâ-::não .'hôuve airi· estr'anlio 
l,com.o:·seu• tead~rcomo ~ vt~·na;_d(r'f933,.em Qtiê·· e~sas:'fun;;. 
~~es: foranr ·dadas.. à' um-> membro' --do:{loverno',;;i:ião'~Déiliitiidó. · . ' . . ' . ..... 

: ~ 
-·."' 
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~-~~~~:.~~-:~·: · .. ·.~-~~ --~~--;- --.~:~~- -~.·_:_~:_: -~~ -.:::·:_:_::_;":'-,': -~· -· "': ·_._·.~~ ~<j /~-~ ..... . ..:;-~-~-~:- ~--. } . ... . . . .. • ..... 
- . -~ -.. ·• :_ .. ·. -... ·, .·', .. .;;;..;._ ·-~.oo_::;;;i.;.. 

·._ ... ' -· . .. 

'· · ~1lã~r6\~~-,;~ssã··nnumaita. :~- -~odb ,~oi :~re -uin::_bOni :-le~, 
· ~l!~·nfdtitél~"'f' c_,:."·- ·" .:·: :- ··. :- . ~- :- :·~ ·-·--:--- ._ .... · .. :. ... -. : ... , .. . ,,_. =: : 

_:~::····: E -Dhr:· s~f- Íeadéi -~Jm· ··i)Ottéo:. toleriint& ®sai -sttlt~ · :fOR. 
· -~~~i~ =_ · \ ~t~· ..:.· · · _·' __ ·,;,n• · -·,;;-·. Mi_ru !rlst_ erio .e áflllal 'de eo'l'ltàs~· o a_r... .. ·.nJOJOI. -'.~:.ar.~ o .,.o"' . . . • .· . .. . . .,. .. .. -. 
:Q ly~~Iri em: Wash~n#tol1 •. (~9,$~) . . . . . .. :· . . o. ... : ·:··:< 

· · ... : •rooos . os .,amigos sineeto~ :leaes. estio· seriào ,pQ.SOO.S ·,á 
· l)Orta e rJ,~Sr .•.. Qs~ald~ ~a. tazia. so~~ ás_ :Pr.~ten.~~es d~ 
Sr.: Getuho 'Vargas .. e do gabmE!t~ secrel~,_ .. _, . . . 

•', . . . . . . ... . . . - .. - . . -·· .. 
,. • · ' P"E$i"~eulpas aos. -~m!gos · e iUU:Stres eollegas. -que ·m 
ttile~ até :a.o"'r.a .(N4o. apoiados --;6Ne3}. ·· · -' 7 

• • . : 

· ..... : io""· :' .. ·:_: .. : . . ·:·.: s . . ·' - ~~ v· "Ei' esta.' sendo ouvtdo ... .. :. .Sal•·. I.Asa'l'E. K'i1JBAL ~:..:~ ') • . . . .· :eoin .'a mwma - at.t.::~nçâQ. · (.4.~o~~·~ . . . · . ... _ ,. ,._ 
.. :: : : . .-o:.-.SR-~· ,i-~·. J ~ · SEABRA ·.:.:.... P~o -iue me deso!Upem .·8 )altà 
:'de ·aw~tu;ão' com <tUe · eorresponrli á.--att.en~io ae-'ri~" ~ .. 

·: · _: · ·T!iih~ · poi'~m. n~essidade de o faze~. ·Não todf~. :êo~ 
-revá1ttcionario;:·dei%àr de· proWster · troptr_a· tudo isso· •qua slu 

-:e~á'; .. _. .... · --- · · -- · · · · . 
. : <~ .Nãa·.:rui:_postn·.·ds. parte, ~ã~ me abandoriára~. po:rqut}_ a 
miiri m~ cónvidariun ·vara aer Ministro do Tribu@ dQ . Con
tas·~ .. Noo . aecei"íel~ :porque. jâ me · aehá:va . aposentado · .~o mo 

: profes~9r. ~éi.; f"àeüll$-adé .. de Direito _.do . Recife, . cargo. que. :tive 
:.1!.· suprema; .. ventura .de.Oi'Cllpar, .naquella vel~e ~ gal.r!oüca 
.. ten~ : .. ·;_; . • : , : ·_~··· .... ·.· · .. :, . . · .. ; __ ;· ,-:·, .. : 
. . o SR. SKV-mu~o MAII.u- Muito agt>adeci6o a ·v •. E::~ > : 

~ .'t . . •. ·-. . • • . '' . . . . . . ~ . • .• ' . . . . ' ' • "" ' ' ~ - . , 

_·:_· .::~ ... 9 S_it. , J.' '/. ~~~\.";: ._: -~tou re~;~la~o m~tts s~~ti-
. _~nt~s~ ... ' :-: -- .. >.·· .. . '- :' .-;: .. ·.· . _·.·.· . . · .. ·.-: . .- :·: .. ·· ... ··: 

·: · .. Poli: .:.be!n.; .-=Eu · est&ve aposentado· e, . oortaato,·. -não aooez
~ tei· a. :càmea-ção.-oorqti8:s~Hrat.an--.de cargo vitaUc4!. -co.n v~n
~imentcs ·eorrespondenf.es ·ao· dob~o . do. .que.· .me r-endi~ .- & • apb:
senladoria. Se !oS$ um :Cai.'io em comrnissão. emfim, tal• 

-~-' O· a~imsse; mes. ,~italicio; não t>Odia. Que- -diriam meus 
amigos . se .eu me investisse .- num · cargo vitalício. depois. de 

-.~tar.-~,&Posentad~ ~m- · o· :dobro dos .vencimentos da. a-posen-
: .tador~? , ' , . .. _. , . . . , . , .. ·. _ . . -_ : . .-. . . _: . :.· . ~ : ~ . ; 
· : ··.-:.Al~nr·~dlss-o, vi, a·.:àle·ta: 4Ue s·. -~. · .Préleti&aa·aican~:lr, 

···e·orrr:-'-tal ·e:Qnvite~ Queria : fazer· com ·-qUe o ·Intervent-or "Ju
-raey·_·Ml!;gàlhães': ficas-"..8 -rma 'de · mim~ 'na _Babia.i:·Nmneiw
:· nf(p!al'8.' -~ t;) .,. !t'~~'Çàf_A~..':c.9ntas-,-.e ·o ,Ip.te~ento~ tu~~:~ ;, ~i~~ 
-1J~1o sano_g-'ae ·tntm; .-~- 'tlUtot~.Y · · · ·· · ' · · . . ~- .. _. _ . . ' : 
<;::. : 'Nâh~~diio ~'tri~í~ .;pri~~é' nrriia . ·é~ ci~e :':Iui . ~~~~~~do . :~ 
. _rellusei; -.o·· Sr~ - ,Juracy '. M&tâlhães : ·-jantava· -ç.o · il_pteb-Copaca· 
:b~~ . !'. algw;m, :lhe.-diese ~ ;:~0 . S.esbfB · foi convjdado :para Mi
~s~ .d~-.;!f\'1b~n~l - .de J~oDtaa~. - ~Sê i'-. disto~ i res~ndeu :. :êlle, 

. ; -() ;. ~ . , ~-e.~l~~- : Vargas , Já me :b..:u·ia ·. r:onstilf.àdo:. ao:resoetto•. 
~ ·.· i·>l:)rll; ' sênhót~; · ' ti'ttf h.oméin_; · ió1no· 'eti/ :S$i.bet.:-·:quti.Ó : P.io~
'os1d~·- ·da ·:~~Pnblica: có,nsültãra. :9 · .t~n'érn~. ~úNiéy, P?l~~ :m~ 

· ·-nl»!letu•t:' ''(Rtaosj} VV~·· ·EE:r~. c.ornprehenderâo;. qU,é . não JXie . 
~ra: ·.póssivel' :·~eéitái"·• ·P~rtànt"o; . recusei; ' não ·. &llresent.ef'tal 

· ~tno~~~!J·:·)_!L~lat'O" •. A~!~~! ... ~nás; :. q~t~;; e~tíind~ .~'tlosê11ta(ii:>, 
· '·llâ9 · Pbt:ha: recef)er ·uma -nome~ção .. Pal'â: ·cargo .Vitiilioio.: .. ~~ · . ·. ~;~·:·.·; -<~~ó '.s~~;;',~brtaiiio.~~-~~:.;d~~~tad·~ .. Â- .• . não: ~~ -~n-

. . . ,-,~OD,ó~,.., . ~~ e~, ,(l1lf! , ,o;, áb,a.~&?nEll• -E·.--ataDJ:lonei . pórque~·não 
• ~CO#.~J!\liJ.de):l . ~~- l,~e~: P9~que .faltou ·:-aos· .-eompronus.sos 

. _ .. _;~~~~~~-: ~~.~~: .A.JJJ.~~:·~~e~a1;;rpol~U~ não fez :da :.Aiiiauca 
· . •" . ·. ' . . 

. ,. . .- . . ~· .~ : .. ·. ·. •. :· ._. :: ~.-
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Lib~z:al; -d~ sua: bande~ra. -:uma·· bendaira ,que opbdsse: todo 
o PeiZi mas a mortalha da propria Revolução. 
:· ·i: Âb~~donei-o · _'~om . ~ande · sentime~to;· é. certo, porqUb 
!1,1i um revo!ucionario .e sustentei . . a candidatura delle .no 
P,io Grande do Sul e ·em .toda a :parte. : 

· ·· Desejava ··que fosse o Sr. · Getulio Vàrgas," apesar do 
que corria ~m relação ãs madrugadas em ·que:·andava con~ 
fabulando com. o Sr • . Washington. Luis: ; . · . . · · . . 

' ' ' ' I ' 

Não foi a Minas. Desfeiteou os mineiros; é imposst.., 
vel que no cogação desse. povo .não esteja. esta agulha a fe
rir~lhe. Foi a·.São .:Paulo, mas o Sr. Washil).gton _Luis~ _por 
Oàio ao Sr. · Antonio Carlos, que· ha.Yia levantado a _ band~irà. 
da Alliança Ltbera-I; -prob.ibiu que ~li e subisse · a · Mantiquei!.'a 
e · tosse gozar, nas · alturas,. o .sol qQe .illumina o Estado de 
Minas Geraes .. . Os . mineiros. apesar disso, -invadiram · os Es
tados. Estavam ·desarmados e até com espingardas ·de chum
bo. comba.teram .• 

E' verdade . ou · não? (Pausa-: ) · T@nho a. apprqvação· ·dÓ 
~r, Bias Fortes. . · · · · . , 

Combateram com -espingardas rle chumbo,. mas f.aeiÍit~~ 
ram a Revolução. Os . riograndenses vieram , desembaraça .. 
damente, . como .. um só homem, até ás proximidades de . ·Sãa 
Paulo, porque aehara.m. o. caminho desbravado. · 

Que. fez a Min.as ?. A Minas irnpo~ . ~m candidato. Lã 
está.. ·um moÇo digno, d.!zem-me . . Passou. por esta Camara 
com:O puvem no azul do céo. _(Ris9..)' Mas como s~ !alava 
no Sr; Virgi!io ·de Mello · Franco - estava assentado de pe
dra e cal - surgiu o · moço · digno, respeitava!, mas que 
ninguem conhecia - são surprezas do Catt.ete ••• - agora 
amigo dedicado do Prcsidente;~_~Isto é verdade! (Riso.) 

. Não vejo., portanto, como o Sr. G~tulio Varg~ .tenha 
eónes:í)i>:ndidó áS" aspil'acões· revoluciona'ríãS:; : o··'sr·."jAntonio 
C,atlos, .se aH se acha, deve. estar com a PJ.llg.a a.traz . Dll. ore
lhà: ' oo'tiras d·ene .. ja forám · contados.-:-~; '= CRW~.tY ~· E"-·que ell~ 
se- fez «:W ·deSl!ppércebido, :fei;·o~vido de· mercador e foi pá5.:. 
sando, senão, estava no livro . .-.. .. (.Risos)'. Agora, :foi á · Presi..:. 
dencia da .Rep'Qblica~ !!!"'S. ficou sem. as Escol~s. sem esq3J,adra 
!((lüe"f"ot 'para ·a '·Dba Gr-ande), porque o···sr>GetW.iO'Vargas, 
no meio disto, sabe acautelar-se · .e,·.: enfãa, ooautelou:.sé i ~ · : 
(Risos). De maneira que se o Sr. Antonio Cerlos - que, 
aliás, é um homem digno e leal - quizesse fazer qualquer 
traquinada, seria difficil : havia de falar e ninguem respon- · 
dia, porque os elementos... :O.~avps, .. qispostos a esses movi
mentos, estavam fóra d'aquf- a ·Esi1:.ola· Naval, a Escola Mi
H~r •. ,l}: .e.e;qt:adi:a,,-na , 1\lt.a ~an.d~.f;lz.ei}do: ex~rciçio,s. cie- . tiro; 
o: .~i~$t1'0 . da, Gu~;-r~ aq~:u . ~. :o: . ($a :.M~r1nha; .lá, · ·ço.m ;.o $~~~-~ 
G;etl,lh(): ~ga~;~ ~- ·$e __ o·· ªr, "4-n,tónio .. Cal;'los nãtt, qu1z.esse· . ançiar 
'tlaiipJ~~. ;r~.ct.a·.'":":"' _Q. _gu.~ •. :~ijá~~·.n:ãO .. ~ez;_ .a~dQ~' qit;~~~ ...::.:_ .D,~o podia .,,,_ . ...... · ·· ' : . . ,. · .. ·· ·· ···· .. · ·. ·· · · · ·· · ·•-:-· .· · .. ·. · · 

~is, senhores, o quo julgo d~ :~~~-- de~~~:· ·d~~r. , :~,~~ 
P~4'-iqt4. :·.i~' qua,si(·:fis ~rgeJla· f;ia ::Eternidade.:. Se·_;oa:·annos 
~:ipas,sado; :P.O~ ! est;a ' ~.assa .. e .têm. deixado, 6uloas; :-:pm1.,; 
:full(Jps,.· tQda'(ia ainda :não ,con.s.eguJ:ram: :quel:n~ar :o _~;~.;nimo.- de 
patrio~J··.!Al.1iit.o. :-.O.e~)i• <: : ; ~~: :.· . . . :. -.- : ~·· .. -::<~~· .-: < ·. ~;~;.: :: 

·~ ~- - -~er~nte .a. ,-minba ... Patda, .. pera:ute .a. Repu.hli~~.; . P.~rante 
· -&: ~·:tt~vt;IÇ~ãQ~ ~·w.~bo . .dever~~ , ~ · ·çump.rir·, :~ •. · _ .·.: · ;· .·. ~ . .-.--;· .. -~- .. , r ... 

.... , ~ • ,' , . , • • . o , • • O I -' ,.. , • , , • ' , ~ 1 o > .~ -._. • ' I : • I . . · ' • : , • , · ,
0 ~ 
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~ - - .·· · .. :.'.::: ·:··,··\ .. -~;_ ·<:: .. : ~- ·: ~
. . . : · ., ·'"7~-~ .. 

·. o :~.- ~~- TO~s·~- x ;~ ~dG a !ela1' ."· 
o sa. J. J. ·si.u.RA .-_j ·• ~ ~:. e ·tambem lima iradioió e 

m:Qnter, tl'B.dioão liberal)· . porque SGU homem· viseeraimente 
liberal. · (Mt.d!o bem. ) . Nio posso eoneol'd11.r eam as d~et.~· 
duraso. Tenho horror-áG dictadut>as, -ao!J enremiemoa.· SOu, 
e . o .Povo .brasileil'() tambem, democrata-liberal. ~Apoiddoa.) 
~· . mil tU .qu.erér trazer para . aqúl fase~ bit.ler~smos, in
tegralismos. Durarão tanto quanto · '!l!es~ce l?u.n matin". 
Hão de cahir pela · consciencia brasileira, que é liberal-de-
mocrata.. {Mui~ · bem. ) . •· . · · 
. : Não' posso, pojs, como diziâ, ilúasUis .pOrtas da ·morte, 
dei~ar.·pàssar :estas coisa:s· seni o meu protestá, eu que em.; 
barqueLnà. -caMa litr:adá da llev~ •. • (Ri&o~) · · 

· . ·"O sr: Getulio V.argzs, senhores, jâ teve a pro~ pro
vada ·-fia .nptii~ ·do ·Pno pelo 5eU governo. Nãa precisa mai~ 
de olhar· :ps..."'3,·: Q: =eonsei.encia :e pat-a :o -espec~IG presente.
Cbegou sexta-feira ultima, e logo . no dia segn~::rt;e. snbbado, 
r~to:mou . . eonta do governo, por . causa . das d~vidas. • • Ao 
Sr. Antonio Carlos já bastavam 20 · diãs. • Agara ·é commi ... 
go"... (Riso.) S. Ex. saltou e passou pela Avenida Rio 
~neo, ~;ne estava ' cheia, repieta d~ yovQ_. mas :nem um 
~so. aam uma palma, nem -:tim ~banar ~'e -eha:pétlt Neda; 
:bela! De\"eria ta- sentk!o quão ·s&bio 1:1 J)ro~bio = · .. 0 si
lencio dos pov()S é lição ®s (lUe governam ... ! (Patmns.-) 

Durante o diSCUl$0 do .Sr.. J. 1. seatii:·a . o 
Sr. Antooio Cailos, . Presidenl.ê. deixa .a . cadeira 

. da pr:esideneia, que · ê . -oécupa!!a · pelo Sr. Arru.d:i 
· Camua, 1~ Vice-Presi!1enle . . 

-·18 .. 

·o Sf~ PrMI~omo .-.:.Tem ~ p~'lam· -o sr. Dini:6 -.TUJlior. 

. o· ~~ : ~bri:. i~nior -~ Sr~ Prasidênte,: dêsisto 'õe ·fatar 
hóie {)tora. foi:.el~ : amanbi. _sobre -a A.~~:.r~tando-~- 00: 
tüscurs~ do Sr~ . ~apio ~~~-·-. . ; : : . 

_:, :; ' ~: _ ,5:-,. ~d!D&e _...:.. voti linr.~~ --a .Sess!Q. de~"'t13:zZdO. 
nan ca d~ .a~ a.. a. $gujn1e . . .. . · · . . · 

·· :.·· 

- . · .. ,: · · !llmtM ·no .Dti..': · <. 
··, I ." ' ;. , * , ·. ''' .. '• ' ' .. , ' I. ' ', ' ~".: ·· : 

·:< .... Y..Ôü~· :ifo l-ecin'e~el!t0 ~~ :2t. .-~ · t935· tt•· t.~\ni-a)~ 
dO sr. -sôtua t.eãb, de. :int~rm~l3s,. _.Bi) ?rrin1stel'l0 :.&à . ~-

~~::s:=-~~fu~~:ém~~~-·~~a~~~~~ta~:l. fê 
Estado (dúcmsão uniea.); · · · ·· · 
:-, :: : _. ··. _. :.: :~:-: : ~) . ·: :;-.... . ,- : : :=-. . .. <; . ~ .. ~. .. . . ::. - .~; : : 

· -<· .:Vo!eciti d_o.:r~nto n~ :::5,-;& U3S·.('1a Jê3isl8tm1t); 
&: •Sr-.,:.::<kJirrêá;;da= :"C()Stà, pBrfi·-·que: s$~· inetui~- a :em~ 
~ •.do:•:pfoJeeto:-dó: t1tld~ J:teítnHl, p !pror•f(.O 
Pl'S!G oo registro civil, sem multa ( àimüa4!1)·, aàca) ; :._. · < r: : 
·:<:::: 2----:-di~ei!~ :do·l>ioJeeto :.n. :m ,:.A, 'de !935, ' MruiêdetK~Q 
com ordenado· ou soMo· l)Or futéiró ·a p-rorogação. "de· ne~iioa .. 
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de que trata o § 2", do art. · i9, do· decreto n. iq •. 663, .de 
1921 ;·tendo parecer da Coinmissão Especial de Estatuto do::; 
Funccionarios, com emenda; 

1• discussão do projecto n. 13•A, de 1935 {ta. legisia.· 
tura). dispondo sobre promccões de delegados districtae'3, 
eommissarios-inspectores, commissarios, etc-~: tendo parecer · 
eom substituijvo da Commissão de Estatuto~ 

Discussão especial do projecto n. 24, de :1935, (ta legis
latura) , (emenda approvada e destacada do projooto n. 7·A, 
de 1935, P· legislatura) , regulando a distribuição de subven
cões a Instituicões de Assistencia, Edueac&o e Cultura. 

Levanta-se a Sessão ~ i7 horas e 50 mi
nutos . 

(FIM DO IV VOLUMEl 
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