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INDICE GERAL DAS SESSÕES 

SESSIES PREPAJlATORIAS E DI IIISTALI.A.Ç!O 

PAG8-

Priaelra Se~~sAo ~epuatorla 

1. A constltuolonallzaçlo cio Pais e a Revolugll.\) 
de 1&30, 8-4; as elel!)lles de 3 de Mato de 1933 e 14 de 
Outubro de 193<&,. ol-6; a JlllltiQ& Eleitoral, 6; e~nvtt<o 
aos Deputados para. entrega de 111eus diplomai!', 6 (dl.ts· 
curso do Ministro ltermen~glldo de BIP.rroe) . C'ba.mada 
para entrega doe diplomaa, 6. Encerramento da. Seadt. 
e convooaolo de putra para o .dia aeguJnte, s. 

• 

sepatl" se•••(> Pret~aratortn • • . • • • • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . 'I 

t. ABelgnatU'Jil\ da Acta. da Seaal!.o antecedente, T, 
Leitura· da·· Usta.' de dlplomae conaldilrados valtdos, 
7-12. DeolaraQão· do Presidente d.e haver numero 
legal par&, a elelçllo da Me:za, U. En<ierramen to da 
Sessllo e convoe~çlo de outra paTa o dia. sesulnle: elef· 
Qllo do P~esldente da. Camara., 12. 

Tueelll'll. 8~•••• ~paratorla. . , . · .....•..•... , ...... , • . . . . la 

1 .. Aaalgnatura' da Acta da Bell!ló antea~dente, 18. 
ll'&ll!!olmento do Daputa<lo por Slo Paulo Antonio Call• 
t.llho de Alcantara Maohado de Ollvelr"l. {comm\ln\
oEL(:I.o do Deputado C~~ordolio de Mello Netto), 13, O 
processo adaptado· P&l'& & elefQio do Pre•ldente d• 
Mesa lntrlnge o art. 2~• da Con.lltttulgll.o (declarnQII.O 40 
Deputado Rego Barro6), 13.. Eleloll.o do Presidente da 
Camara; chamada e votiP.(llló, H; nomeacll.o de esoru
tlnadores; cn.nferencla. do cedulaa; apuracl.o, verlflclin•' 
do-se 11. oletgll.o do o·eputado Antonio Carlos, 15. Coh· 
gratulaclles com S. Ex .. pela elelçllo (dhlcorl!o do MI
nistro Hermenegildo de Ba~roti), 18. Homo~a~rem ~ 
.Tu!IUQa I!lloltoriP.l, reprellentada pelo. Ministro Herm~
il.iiB"lldo de Barros · (dleciureo· do ·Deputado Mo..-a~ll Ail~ 
d.rade), Hl. Resvosta e agrail~olmento do MinistrO' Her
mene~rlldo de Barros, dandt> poz- t~ruia a sua mlss.ll.o, l.G • 

. Levantamento .da Sess!l.o, 111. · 

Q•art• !le•do Prrparllterla • .' ...... ." ............ , , .. . . . .. . 17 

· t .. Agradeclmen to peJa suo. eleiQII.o para. Presidente 
(dlscurao dQ Deputado Antonio Carlos), 18, - 2• O 

. 4!a 1~ de Mato (dlsourl!lo· do J,)eputado Joi!Jit do Pati'O-
. olnlo), lD-l!O .. Convite· do Presidente aol! Deputadol! Go· 
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dófredo VlanniL, Homero Pirea, l'foa·uelta Penfd() e .At. 
berto Alvares, para secretarl&rem a Me11a, 20. --a. O 
art. ::s• da ConaUtulçl.o a a. elelçll.o das Cornmla~õea 
Permanentes (queetlto de ordem lllvantada ,pelo Depa~ 
tado Pedro Lago), 20~23 . Reprcaentaçll.o proporcional 
(queatii.o de ordem lévanta.da. peJo Deputado l'edl"o Ale!-
xo), 2$·24. A Jnterprehu;llo do art. 26• da Conatttul-
çl.o e a repreaentaçlo das minorias (dlacur!lo do Depu. 
tado -Ribe.h·o _Junlor). · 2S-28.· Declaraçll~· do . Prealdente 
de qoe, aendo eo11t-raversa a lnterpretaçlo do art; 26•, 
a elelçll.o do11 membros . da Meaa eerA. feita. de 11.ecordo 
com o Regimento, 28 :· - 4 . TelecraJnma ·do Deputlldo 
CJamcnUno Lisboa, ll8. Elelçllo doa 1• e 2• Vlce-PreAI· 

.· • dente11 e ,dos 1•, !•; 3° e •• Secteta.rloil ·e aeus Supp1en. · 
te& 28. - IS. Chamada e votacao; cont&gem de ce

.. ; •:·.· dulas; proclamaçO.o dos eleitos, 29-81 . Convoca~il.o da. 
ultima Sellsll.o prepa.ratorla, par~ o oompl'omlsso re-· 
lflrnental; 3%. ; . 

"•l•t•' s ...... . P,Pe••r•t•i'l• .•• • .. •• • • •'• .••••••• ; • •••• ·, • '· • ; aa 
1 o Reavhet& 6. . crltloa .. di! um . veapertfno -dest.; C&~ 

pttàt (dlecul'l!o ao Deputado :Rtbelró Jünior), 34·. · .:..... 
~- . Reii.Uncfas de Depu tadoll . e convocaçll.o cie .. aeur Sup~ 
plantes, 36. Compt'om~BI!O e . poaae doe DeP,.vtadoa pre. 
sentes, · 36-41. Convocaçli.o Dara ·a · Sessii.Ó ilolenne de 
lnsta.llaoll.o (dia 8), oU. - S. Ord.el!" do. dia. para a 
primeira: Ses11Ao ordlnarla (dia 4); 41. ·· 

llee .. o -eole•ne •• l .. tallaolle · (8e-do • caaa'l'a) 

.i. Ll•t• d~ oompareclmento ·ae Ministros, Senado· 
t-.11~· e nevutlldos, 43- U. ConvJte do J:>.resldente aoá sa. 
crl!tarlos pa.ra Introduzirem, no recinto, o . portadbr 1lo. 
Mensagem do Presidente da · Repuf>llca ao Podnr I:.oe• 
gl11latlvo; conduzido ·A Mesa e ent re•ue e. Mensacern, 
o portador se retira, U, - i. Leitura, Jjillos Secre• 
tl\rlos, da. lllen&ll&'em, U-183. Dlsouuo do Presidente, 
encerrando a eklnll.o, 163. Appro\'aç&o da Aota; lf'viln• 
tamento· da Se&I!A.o, 164 . · 

I!IIDIII!IOJ!l!l' OR.DINARIAI!I ' 
<. 

43 

II"Pllaetra 81!11 ... . .- .•••.•• •. · •• ·• · •. • • •••• ,,•; .• : •• ; ;: •• ••••• ~ •• ,, lftf ..... - _, ' . - . : .. _. -,, ' 

. .· 1,. Approva~t1o d~ ,Ac t,a da . . u~tlrp~ Se,IJio ~repa.~lt 
torla, 16~. - a. Otrlclos do Senado, Mlniilterlos da Fll~ 
J;G,Ildn; .ru~~IQ,Ii., VlagllÓ, ~ ,Gu.errli, Trn~u~~l de .' C.;mtAB 
e 'Seor9íat1a do Iuterlor do lllstadQ. do ]1)splrlto Santo, 
enviando cornn1untoaçOes, autograpilós e'. lnformB.~;~iiel!. 
tn8·76. Telegramme., do Pare.n,, oommunte:and·o t\ ·lille·t~ 
ollo. $lo Senail.ores, 176 . P a.l'amento de a.uidllos' ti' áá:ntâ, 
O~~~~ ele Mlae rlcordla. do RI_, de J'anÓito ' .(.p'rojeoll>, do 
Dapu'tado JoUo Penldo) :· pa.rooer, com. ,f!luWitit.uÜv&, da. 

. Oomml .. ao de Flnanoaa, 116: projeâto iJubsutuldo, 
1 f 'f , 8araronln.l diplomado" em O.d~ntoJpa:l,&o, (vr.oJeoto , .. . •. 
diJ ,;t;:tiUtil.'<l No8'rolrol ll'alollo o outroa, autorb:.ando a . 
lnoh~lh doi · me1m01 no ·Quadro 4e Olrurtrto·es' -Dentla• 
ta• do lllxltolto) 1 "'àrooer, oom IUbltttlitl'IIÕ', da: Oom~ 
•tato a. ... uranos Naolon•J, rejett&ndo · ail' émen;: 
c1 .. , to• neputact01 Lnl• 1!'11'aiU, Ruy ·eanttüo ·.,. · n~n:.: 
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rlqu~(D~dÍ.worth, 'in-78; 'einetidaa releltÀdas, 179·180; 
proJeeto anbstltuldo e SUb!ltltlltlvo· da Commtl!sllo, ÍIG. 
Navegação · do ·rio ltapecuru' (proJeeto do l>eputado 
:costa. :li'ernande.s e outros, autortz!!ondo ·a. prorog:a~&o . 
do · contrá.ct'o cont' a. Empren . de ' Nàvegacllo :Rtba· 
Mar): pahce:rea, com aubstttuttvoe, du· Co'mml,.s6es 
lle Obras Publlca3 e ll'lnanças; contrar.los, em parte, '\O 

projecto, 181-ta4: projeeto subsUtuldo, 184-186 ; legte:. 
laçllo citada, 185-58 . l'l<dronhoaçiLo Oftlclal do. C~ra~ e 
Posto Experimental de Carmiuba (ptojecto do Depu· 
tado Fernandes ·Tavo\'11. c outrÓs): pa.recer da · ·com · 
mlslo de AgrlcilltY,Jr'a, approvando o projecto, com r'l-
aerva de emendai-o em a• dllScussllo, 180-89; parec<'t 
da C~mmlssllv de Ftnartç:ts, dando no'~>a redACçllo a · doia 
artigos, 189; projecto a que se . refcr~m 'o·& parecerus, 
-189-97 . Edade· ·rnaxlma dé capltlles para a matrlc:uL\ 
na ·Escola de E11tado Maior (t>rojecito do Deputo.do Pl• 
res Gayoso) : parecer da Commlssll.o de Segun.nca Na· 
c!onal; approvan'do (I proJecto, 191-99: pro;lecto . ap· 
provado, 1 U. · Tele&rapho eilb"fluvlal a·o · Ama~on&., · 
(proJecto do Deputlt.(!o Cunha. Mtrllo e outros. autc
rlnndo · 9. ·prorogaQI() .da aubvençlo · A Aniazon T,;~ 
lea;ra.ph): parecere~, ' com substitutivo!!, das Co mania· 
sll~s de · Obraa · Públicas e li'lnançn.a, 200-01; projecto 
BUbstltiltdo, !0!.~06 ; ' )t:glsla(:llo e ' ~lllUt!UllloS Citada li, · Z08• 
09 . Conetrucçllb tlo edltlc:lo do Mlnleterlu d:t . Edu c:~~ 
çlo e. Saude '!'nbllca (parecer, cqm prohcto, da <;on:
mlsBI!.o de Finança!!, A. Mcnsa~riom do · Presidente da 
Republlon), 20,-U . ·Pa.gaml)nto de dlfterenc"-. de ven· 
c!mento11 (represéntacllo de prof@ss.ores do ColluglÓ 
P<1dro li):. · parecer da Commliudl.o dt. ElduC!allilP, ··211; 
pi.recer, com: 'pr-ojellto, dr.. Comnilsslo de Flnancas~ Zll· 
U . Pareceres da Commlssllo de Tomada de Conta&. 
at~J)l'O)'ando a 't'ecuaa de regletro de contraotos pelo 
Trlbunnl d o Contas, 212·10 . . - li. Comprom.leso e posse 
de Deputados, !19. - .4. A p~tc'IUcaçll~ do Chaco (dla-
ou!'so do Oeputado :1'\enato Barbosa), 2111-~0. AP. con·· 
tlnenc!N! do Ba.tn\hlo dto GuarcÍal!l ao Poder Legisla• 
tlvo; 220; c. c::ommandante do· U• R .eglmento da· tt.ran. 
tlll'lll., 1121 (dhlourtao do ·n~putado Ribeiro ,Juntor). 
Admhllatra«:ll'o. do t!x-Ititerventor 'L4t~dr;J' Sallea, no 
Plauh:Y (discurso cio Deputado ' Agenor- Monte), UZ-
ZS. ,...-· ~ - !:t'rnni!Clrlpc,:êo, im Dhnto elo P.,.er IAIJiala-
tlvo; da notn ·. do Itamii.raty .. •obre a · . Pacl~,lcaçl!.o . dó 
Chnc:o· (i'eli.uerlmento do J:>eputado Renato Darl:loaa, 
u.pprovado), l!2:i . _.. a; Corn!láreclmento e nll.9 c:o'mpa~. 
reolrnento de Dep'utados, 223-iH. ·.:... 'I . Ordem do' dl&. 
para a SessA.o seguinte: elelçll.o do 1• grupo ~as C.om
mlastlea· Per!UR.nentes, · 224·. 

IJep.d .. . li~.•lie .. .'. : . : .". ~ .. .. . ~ . ~ ." .. .' ... .. ...... : . .' .. : , .. . UI 

. 1. APprqvacüo <111 . A~tà ' da · Scsab.b. anteo.edo'n~e, 
1125 . - ·s. Otrtdlos 'do• Mlrl!aterlos ftB :rueuca e Mi!.
rli\lta, · en'vtarido autoÚa.pbos' . de · relloiu~Oea · legisla~ 

·ttvaÍI-IIanoclotiadttii, nh . COdf&'o ' l>enUonotarlo' da ' lle\)u~· 
blioa' (pro:ltlcta " db · Oeput'ado P~relra · Llrn e· Óútroa;. 
adopb.ndo · o · .nntii-proJeoto da ·14• ~.lb-cl;!l.tuts~ILo .. ~o' 
R'liltattn >, ·ui!_.~ 15'9: · ~ 11. · doriuiromh11ao · e poaae· . ·a e 
Dap'útlidoa, ' lisa·; :...:..· •• ":tntitt'dii.bO'e6 ~ tiiort&~~ . n•·: e•~ 
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pltal di'l 'Bahia: requerimento .de .,.rn voto ,de. p~sa~.dc:> 
Deputado P.lldl'o · Rac'be. e cil.l.troll~ S60.61;. dtacurao ;. \lo 
Deputado liomer,o·· Plrel'J,. 361; &pprovaollo. do·.~equerl~ 
men.to, 1161. - ili .• ll'alleelmC!lnto 'do corone~l .Joaquim 
Theopompo de GodC>y VaaooneeilC>R: dllic'úrao e ,reqti'e• 
·rlrnento de um voto de pesa.t>· do Deputado·.La.erte .Se• 
tubal,. 36:1-82: dlaciU'Bo do. Deputac!o. Tlieotonlo )4oD.• 
teiro de.· Barros, auz; .approVI!o:)Jl() do requerimento, 362' 
- e. Compromisso e posse doa Deputados. Raul Fer
~andes (Rio de 'Janeiro) e .. Democrito Rocha (Cear~), 
863. - 'I'. Homenagem da bancada paraen,se. ê. Bailia, 
363; actualldAde potltlea br~~ol!tteÍ'I'a, 383; o. voto aecr:eto, 
36-i; .a. v~otorle. do povo pad,enae, 3611 (dl•cunC>· .do 
Deputado AJI'o.atlnho.l\olontelrC>).- 8. :Inundacae11.e mor
tes na Ciipltal da Bahia: diiiCUl'BO do Deputado Jos~ do 
ht.rocf::llo,. Juatltloando um )lrOJectó de eoccor..-oa · A. 
popuia!:AI) prolataria, 8$&"6.7; requet!mento do Depu~ 
t&do .. C'br;yaoato~no de Ollvetr• e .. outroa, de urgenala· 
para. .a vota~o do proJ~oto; .~67. - •. Req1uir1Juen~ 
tos de voto li de peaar pelo talleetmento: da proteli1ora 
Leollnda Daltl'o, néeta Capltal; ·.de um oft.!clB.l. e aete 
11raca.f do.' ··corpo 4e Bombeiro• na ·capital . c1a Bahia; 
e l!rotelllora Leollnda Daltro, · ne•ta Capital, peioa 
Deputados carlota 4e · Quefros; Clemente. :Marlald e 
outro_, e Amaral Petxot~ • outroli, approva4oll. .an-
368 .. ~ lô; Inundaoões. e. mortes' nil'. Crop.tal' da ·Bo.~ 
hla (dtacurao do Deputac!o Pêdró Calmon, agrade· 
cêndo •. em nome da bancada C>PPOs!olonJsta. ~a· B&.Jlla, 
a.il.tnah1teataol5el.de pe11ar da. Camar&)., 868oGB, - ,11. 
Co.mpareolmento, e nllC>. comparecimento de Deputadoe, 
369 . - . ta. Indlcli.c;:l.o . de. nom,ea p1u•a a.e Commllllllo• 
Permt.ne:ntea ·(dlaourlloll 4oll DePuta4ae lllmlllo de Ma71. 
e Motta 'uma), 3711-71. - ta. !loocõ·rri.>a A., popul&çl~ 
JJroletarh~ da Capltal da Bahia: proJ.ecto do Deputado 
Jollê <!o Patroclnlo e. outros, 871-71!.; deolart.gtl.o do 
Presidente de haver; l'tObre o proj~to, um requut. 
ÜumtQ . de .\lrgencla, o .Q.ual, de accordo com o Regi
mento, s<l poder!.\ ser. vptad,o. dePOfs da elefçllo das 
Commtsaõe's, 872. - ~u: Et.Íl(ll!.o, do .. primeiro grupo 
daa. Comm!!IBilea Permanentes: oham:ada e votagao; 
declara.gl!.o dÇI . Depu.to~Ldo.. Pedr.o . La.go; · contagem (te 
ceclulaa, proclamaca.o d~E! elel.tos· (Con~tltulall.o 'é Jus~ 
~.toa; AgriouJ.turl!:, lnd~strla,. e Comrner~o •. DlPlC>macla 
e Tratadoq,. EducagA.o e CultU!'~ Sa.s'u.ranoa Naelqnat 
e Obt:_.li Pu'bUca.8, 'I'ran.sportes e Comtriusiloa.çllea), .!1'7Í• 
'17. ":""" l". · Ordem do a·la pa!'a á. Se~ia.o aegulnte: · elel
ollo do a• ll'l'UPO de 'domtnlastles Eormanen\ell; 377. ·. ' 

. . . 
...... '1 ...... o , ••• ,.· ..• ,, •.•• , •••••••• ~········· .. ··· ····-······'" 878 

'• ' 
1. A.pprovi.gl.e da .~ata. da i!leee.lo antiloedente, 

880. - •• InaorlpgiLo de c.>mprewadoa doa QuadrOll A.n~ 
nu:os em oonourao" 4e entranola. (projeoto do Depu
tado Paulo .MartiD.Il e outros), iso~u.· CompromJpq 
.e pos.~e d~'. :pepüta.do Arthur B.eriu.\rdea, Filho, . 381, .~ 
a. Po~ltioe. ,parA~Jl.S~ (~le~U.riiC>. ,do De.EÍlÍta.do· Ao~lln'! 
de Lell.o), 381-DlL ......,. 4. Co111PQl'ealmebto e n&o coJil· 
pareÓ~~ento d(l I)eputidos', a9ll-ila. - s; lllleii:!Ao do 
1iegundo. ,&"rupo de Commlssões Pe.l'miUien.h.el llharilada: 
vótaG~!?• ~ont~ge~ de .ê(!~'\l,l~s. ~t·oélam~Qiio ifoll ~lê\~ 
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toa (Flnançaa· e Orça.D)ento, .. Leglslaglo s·oolal.- Sa.ude 
Publtca, Tomada de. Contas· e de Reda.oçlo), 3U~&•·· ~ 
e. Ordem do dla. para a ·sessllo llegulnte,. 396 ... 

•·•lf'ia s....ao .... · ................................. ' .... ,·.. 1III'T 

í 
I 

I • Approyaçll.o !la A c ta da Se13sll.o antecedonte, 398. 
:1. Otflololl : do Mlnlstei'lo do Exterloll', enyla.ndo llil:en". 
aagene do Presidente da Republtca, sobre o 'l)'ata.do 
de Commerclo de Washington, 398-400: do Mlnlaterlo 
da Vláçll.o, remetten.do Informações Rob,re a tal.'lf(l. pqr
tua.rta.. de Santoe, •oO-ll3 ; do Mlnlaterto· da Gueria, so· 
hre gra.tifica.çõeB addlc!onà.ea, U3~ do Secretariado Oo~ 
ral do . Parâ, sobre conceaeõe!l da terra.a devolutas, 
4l-13~U; ·e da Secretária do .Interior e Juat!ça. do Pa· 
ranA, sob:o-e dlarla~~ de presoe, 4·U·U. Salarlo. mlntmo 
para tn.balhadores bancarloa (projecto do Deputado 
Alta.mlrando RequiAo e outros), . 4U-47, ·- 3. O .Ge• 
nf!!'AI PlnbeJro .Machado (êllacurao e .!'(.IQUerlmento 
de um voto de. ·grata reco«iaclo do .DeJi\lta!'lo Dl
ntz. J.unlol", apprvva~o), U'1-.t9. .Auxllloa aos pto• 
letarlo.t li!& CaPital .da Bahia (dleoureo do ·Deputado 
ChryaoiÍ!totno ·d·e ·Oliveira,· pedlnilo UJ'S'encla para o pro~ 
jeot~> apreeeu.tado); ffll.· - •· Polltlca J)&raense (tSls
ot!rao do Deputado Gen1u·o Ponte), 4F>O·!i9, - !li, Fal· 
leclmento do; Coronel Rodrlgo de Carvalho (l·equerl• 
menta de Uf':l, voto de. peeo.r e a~ tran.llforl.pçlo, . no• 
:&-au, d11. }iotograpbJa publicada no MCorrelo da .Ma
nhl•, de 1~ de 'Maio; declaraglo do Prealdente do que, 
dependendo ·• segunda parte do requerimento de pa
recer da Commllrallo Executiva. submette lt. votaQAo a 
p:rhne!ra parte, approvada), •n- ao . -c. Compare
olmento ·e. n&o compaNJclmento de Deputado~ •. · ·48()-81, 
f. A <~xoneraQio do llolln!stJ:"o dA. ·ouerra. e o• »olltlou: 
~d•ou.:eo do . Deputado ;BI~&I ll'oll'tel, lnterpeUando o 
leoulfl' d.a . maioria, (81-114; !'eiPoat& do. :Oeputoulo llaul 
E'ernandea, lead.t:r da maioria, 484·G6; dlsaut'tlo d.:
Deputa.do Ootavlo ,Maiurabetr-, •66. t-: •1!1. Polltloa 
pará.ense (discurso ~o Deputado .Genaro Pente), (60· 
~7. O Sr. Aoy-llno de Le!Lo deslete .da pahwra, ,,8'1'. ·-
9. Ordem do dia., pa.ra a. Sellll.o seguln te, 48 7 • 88 • 

•. a o o o- o ,o I o o o o o o ~ O o o o o O o I o o I O O I o 0 i t o O .~ ,•

1 

1 I O o I o o 

1. NlÚ.> oomJ>a.reolmento, · pot- enfermo, do' Depu· 
tado · 'Godotreilo Vianna (comm'unloaçlo . d~ DeJHítado 
caí-toa Reis), 490. - :. bttlolo•: doe Mlnletlll'loa ita 
Jiaatióa, Fa11onda ' e RelaçGe1i Exterlort~li,' envllo.ndo a·u
tographo de relÍoluçllo leglllahva aanoclona.da. e' l'den· 
sagenit .. <to Pre~ldente da. RepubliC!a, · 490·81: e do 8\'. 
Walter Jobim, reconhecido Deputado pelo Rio Uranll& 
do Sill, renunciando o ·mnndato: oonvooa·ae o SuP· 
plente, 491·111. 'l'elegtam~a. do · General. O~e• lo:on
tetro, ex·Minllltro da ,Guerra, ,agradecf;I!Hlo •11 attonç!INI 
reÓeb Idas e despedindo-ia· dàli Sr~r: DePI! ta doe. · t91l • 
Ottlolo do 'l'rlbuital de C'ontall ooritll'lt:.nlcando 'r·oousa 
dê i:>egllitro ·a ierrnt> de 11-(lcorciii e~tro a Unlllo · e· o FJa· 
t~~odo de .. !Uf:<l. P~uto,, ~U. · C'Dmpromlssô· e·. Po.si.~ iloa 
dos DeJiutados. 011órlo l!orba, ., .Iolto Cleophan de OU· 
velra· e· Sev~rlno ·l!u.rbos& Marlls, · pelo Estado de. Per~ 
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n~rnbuco: e .Tolti de Lima Teixeira; pelos ·ernpreliád<~ill 
da. Lil.voura. e· Peeuai-la, 492. O Sl" Aeylino l!e l..ello; cede 
a palavra ao Sr . .toaé Augus_~o,' fBll. - a. A ·exone;.· 
ra~::il.o do Ministro da. Guerra (discurso do Deputado 
J'o!!é Augusto),. '~2.500 .. - 4. · Compromlaso e .. po1111e 
do Sr. Hereêtlano Zeno.yde, '''Deputado pela Pa.rahyba, 
5~S. El!ta.tuto ·dos Funcclonarlos PubUcos (i."equel'i• 
mento do· !>epub.do Nogueira Penldo e outro!!, adlada 
a. vota~:Ao), uz, - li. O General Floreg da Cunba e a 
exone'rlii)4o 'do 'Mintstro ·da: Gue~ra:·(dbcursô do • Depu:· 
tado .1ol.o Carloa), 501Í·12. - e. Aitxflioa A populag&o 
proleto.rla. da Capital da Bahia. Crequerlmentó i!e ur• 
genola do Deputado Cht-Ysol!ltomo de Oliveira. e · outroi!, 
para o proleoto om a.nda.mento: a)provado, concede!\• 
do-se o p~zo de -48 horu ·.11 Comrnli!.IIAO de .Flnançaa 
·e Orçamento, para· dar .1Jr!.ree4!r), 5U-13. - '1'. 'Minll'l: 
t'et-lo PubHco 'Flh:it'tor&l (!l.ro,ecto· ri. as· Á, de· i!IB~j 
adlluta a vc.tacio), 613. Subvençlles a ellta~elecbnen-
tos ele caridade e lnlltl'Ucçllo (projooto' n, 26t·;··· de 
1936): dlscurao do Del)uta.do 'Furtado de 1\lenea:et!l, 
51l!·l.B; d!B()ureo d~ Dcputndo Wal<lemar Falc-A.o, MB~ 
:14: ernendaiJ·IJdas e envla.tiit.5 11. Cômmls11lo de .Fina.ngali 
e Orçamento, 524~Uf .adiada a. vót:i.çllo, 5ol7. Dtaóu11aào 
dos projeetoa ·n11. 43 A,· 228, · 274'"e 277: &ltlada ·~~o' · vo~· 
ta'i)l.o, ,647. - 8. 011 · decretoll·lefs do Govern·a·dol' ~e 
Silo Paulo (dlacUrllo · do Deputado Laorte t3etuba.l), 
847-65 . ..:.. e. Ordem do !ll11. para a &!1111ll.o seguinte, 
855·66 .. 

• ' I 0 f o • O • o o o • o I • o o ~ o < o o o o o o ·o o o I f • o o I I 0 I o o o o • 1 

1. Ailtoa do Trlbu!lal . de · Conta.tl a.p)lrtlv&doe pelA 
Conünf'as&o technlca da Ca.mltra (dll.'lcUI'!to do Pepu
tlldo ·:gta. Fortes)i·6ti8 ;· · ~estabelecltnento de um &ll&l"ta· 
ómlttldo (reclama~l<'> do Detioutn.do Abelardo 1111.!1·' 
nho), 559. - 2. Ottlolo11: llo Mlnfaterlc; claa Relacl\ell 
l!l:r.terlores, envl~!lc!o 1\-l(!nl'lagene do Prlil51dente da 
Republloa;. QI)Oropanha.daa de cOpla.s autbenUoll.dO.S de 
conventos celebrados c'Dm o Urllgua.y, atlnl dê'""'Ú1l'(,.m,' 
ou· nlo, 'rv.tlflcadóll )Jclo :Pod~l' LeghllU,-o, õ69·116: dO 
Mlnlsterlo da Guerra, enviando autographo de relJolu• 
afio leglslatlva Yet"'du e comrn.\mlcando a. l)osse''ilo Ml· 
nlstró. d~,.Gu.er.r~. gen~nl Jolí.o Gomei! •. 566-67 .. A, ex
.Porta~:D.o, de fructns ,(projeoto · do Deputado. Ai!'ilnol' 
r,lonté ~ outros; 1~gf111a.!lll.o ê~tada), G.!l7"7ii. A,, equlp~r~~. 
Q~O dOS g:lir~OUII ,a0111 dt\tnais l!mpregadOl'J· no commer• 
elo .. (projécto do Deputado Alberto . Su'rek .e outros)~ 
57li"'t6. -a. Compromisso .. pos1ui da· Br, Ray:rnunito 
Monte Arraell, Deputa<lo pelo celrrli, &16. ~· ... Po·liuc•: 
pà1'11.ilnse . (dhtotll'llo de ·Deputado .A.N•ll~o de Leiío), 
n~.s.i .. Pol)Uci& e~onomlcll, (~IIICUTSD. Óo D\lPUlnd~ CIJ1• 
otn·at;l J3.raga), GSt-·noo~ . - U, Com~arecim~nto e. na.o· 
c'ontpareolmento de .. D!Il'!Utaclo&, GO·~. ~. r. '])tsa"l!l.llllO 
dC! j)ILr.eoe.J;ell · ~a. . Cpn't.mlf.\sAD, !1~ t;omad.~ d11 Co'-'t.;,e.·. ap; 
.IJro;vlindo. reousa ~e t:~gJat~~ ·.11:. C<'>ntraot~!'• .. ()~~~ 'l:r.t,b~~ 
~at. d.o. Conta~, . 600-.0.2., · ~ .8, , be · dl\cretoe-tehl . d~ 
Govern!ldor da Slo P.a.litD (dl11ctirso l!o 'Pepue.ad.o. Mo~· 
ráe~ Andrad~). 11.0:!·12 •. ,;_ 9,' o~'&m 4o 1\la_ pu~ · .: 
Beé'sil.o 'legufnte, l2a: ' · · ' · · 
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.PJ"otessoro. Le(!Jinda Daltro - 367-~fl. 
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Coronel l\odrlgQ de Cuve.tho - 669·80 
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~?'l! .. rilo .lll111'1!1lll•. (Ar •. M •• de. Albl!-!JUC~quo. Andrado). - : Empre~ 
·J'adorea ---: ;ÇC!~~liiB,Ilo de Sau!le P;ubUca - . 47 8, 4_80, 4!3,, 606 ," 

su. --~~·· 5!11-
~~-~-a: ---t'! .. . ::- l'arl\ ~ u1 . . . . . . .. . . . . . , 
Àti~aláe · .; -~iê (A. 4à i. Rodrl.ru~is> · ...:.. ParA- ast-.112, 4.48, uo, 
· ut,' .~ ... 411'1, 468, . ,G-9, ~se, 467, 468; 4Go, 47o. nt, 47ll, '· na, 
. : U1 · 478 · i • . 

Ã.~ .... ;to o~ ..... o .·(A~ Bllaeira. C.) - Emp're&'ados- 612, 578. 
' • . ' . ' .• f' ' • . . 

A41alllertlo Oorrta- Rio Gran,(!.o dó Sul - 360, 466, Ut; · . r · 

Uoiau Reeb .(A· ·Soaroa .dá R .) - . MaranhiL<> ~ Commlullo db 
- Sg-~r••oa Nacional - -•h, 475. · · · , ·. . .... 

· Ailol•ll• Ceio~ (A. C . UcbGa Ca.valcaiitl).- Pernambuco - ·coro. 
. .. JllliiiO clil ·ConstltUlllllO. e :Juatlga ·-= 360 o 

A8e•oiP : lllo•to ·- Pl~uby - 222-U,. G68 • 
A .. •tl~Jilc," Moatelro {.A. do ·Meneae; M.) -.,..Par~- Cómmi&Bll.o de · 

· Saudo · Publlel\ .. _ . 3Gli·Bu; 882, · 883, 884, 186; 187, 3&1, 389, hei; 
391, 39:1, 4GB, 4U,. U4, U5, 486, 67', 6'7'1, 578, GU, 1180. 

AÜ1erip . Ah•are• (A •. A. P'erna.ndee Vlelru) - l!lmprugndor•• -
Colltmhiello de Conatltuiglo ~ . Juetlga-,- 6ll3, 81D . 

Alllerto l!harek - 'EmpregQdOI - CommleNI.o de Loglelaçlo Bo· 
.. . ela~ - 87G .. . · 
Al•e .lha•p~o (A . de Feljô S .) - Pernambuco - Corilm•ullo de 

.Tomada de Ço_Jltall -:-.'·568. ·. ·· 
A..lrre.lo M!l~te:M'eDha• (A. · Pereira M.) ·~. Bahia ·- 368, • ttCI. 

Altamb'•••o lleqnl•o: - · Ba.hla · -. CommlaDAo ·de X..Sl•l•~iio Soola1. 
- 368, · :'iG; 4~7, 459 • 

. A .. ~8l ,Peboto (Auiruato do A. ·F. Juulor)-:- Dlutricto Federal.~ 
3G8, 880, .lJU,. 387, .188, ,389, 390, ·lG~. 471, 47&, uo,. 481, 48.~i 483, 

.·. ·; _484, , {aG, 48.9! ; ~0~, .. 1\0J, . .-~,!1.5. . . .. , 
An:tllero S.telbo (A. d!t.- ,:AndrAde ~. >. - Mina a Qera.es . . ~ 86CP . 
Allte!lie Carl" (A, C . . R-Ibelro~ de Andrada) - 1\llniUI : Ger&OM 
· · P,rel!l,deniil'i~IÍ. O:a.m.arl' ..-:- 18·. • : . . · 

· .~atoa~ Oarvalll•l · (A, · F.ranol.lco C ,.) -:- Empreal'adoa - 872. · · 
ADtoldo de GGe• (A. ele G. Cavo.loo.nll) '-• I'01'1lllmbuoo· ""-* Commle• 

• = , - silo. lle Edúoil.(lllo o. Cultura - lil8. 
· Asou~ . .. ~aa. (A. Baptllfia ·L .)- Bahia~ 446 . 

Araat•o ..... •tec .\ A . Olyntho B.)- Petuamtiuêio _.. Commlu84o 4tt 
;·:: ~omQda. ·4e· 1 Contlll! .. --·. liCCI .. ' ' 

,.U.aota 81i't'a- Bahia.-· 368, UG . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:36+ Pág ina 24 de 49 

xvm 
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U3 lil&, su, r;~o. 

A.d•nr Nelvza- Bahia- Presidente da Comrnlllill~·de A&Tl~:ulti.li'A, 
lndustrla 11 Cornmercio - 3~8. H6. 

A.'rtll11Y" da Roe1ua (A •. Albino da. R.) - Empregados - 57!1. 

Artluu• Santo• (A. Ferreira dos S.) - Pruanâ ~ Commlssll(> de 
Constltul~llo a Justlca - 6.23; 

AJH!anlo Tublno (.7ollo A. de llfourQ T.) .... Ull' llt!\'t:.\\e do Sul 
Cornm!ssllo de Constltulcllo e Juetl~a ~- 380. 

A. ttna .A .. u,.l (A. narrelr& do A.) - Balala ....:... 4U. 
A....-.no VJes .. (A, :lna Chagae V.) - M:lnu Gerae1 - 18&, 

A. .. elllla~ l.elte - Sl.o Paulo - fU. 

Baeta Nne. (Lounnao B. N.) - Emprel'a«ores - l'fe•lGIJitt. da. 
Oomrnlel'llo de Educii'Qio e Cuttu-r"- - . UI, .UO, 

DaDfl•ta La•a•do (Joll.o B. L.)~ lllo GfQlldO dg Slli -'- fti'J. 
Dar-.... !Jr.a lto'llrl•llo (Ale:Kandn 3'oBCI B. li-· 1!1,) - l'ernAIII.•\ 

buco ......, Comm!el!lo G:e Flnantll.l e Ort;;li.mellto (Juetlça) - MO, 
180, 1511. 

BBR~~to Plato (Edmundo B. P.) - Funcclc.ona:rloa PUbllooG- 3801 

ift, flUI, flil, fl54, tU, ue, UT, 4117, 4?1, 411, '&«tl, 50'1', 511i, 
&U, 1511, 

-- P .. tet~tlo (.\.nton1o A -.wu.-b •• B. 'P.) - B&~ · Pauto -· 
.Prenldente da Commi~elo 4e Obt"ae PubltUJJ, Tranaporte11 e 
CommuniaaQie- - 380. 

•• II'Dl'tea (Joel! Fta11cll!co IJ, F.) - JOna• Geraei'J - 1St, SI!~. 
884, 885, 886, 387, 888, 119, 111, .5 •• 1111··'· ,.3. 4tl, ~''· 5115, 
J16, ~i 7, 658, 813, 6H, 815, "U, GlT, 4U 8, .lll • 

.. tte •e ••uu,_ (Antonio B. de M.)- Pl.l.l'ahyba- Commlas!Lo 
de Dlplomaota • '1't'atado1 ,_. 380. 

c 
Caro~! FUilo (Jolo C, F.) - Rio Grande do NOI't• - tll!, 45&, 

UI,"'· 
VAJclelra tte A.bnreDJra (Manoel C. de A.) - Dt11trleto :Federal 

4• SOOJ"tltarlo da C11111ua -- 1111, ll'l'l. 
a. ...... .._ .. - Dl•trla'to F•tleral- t5S, UI, U'l. 
o-.to.o A.n.,. (Adolpho c. A.) - lllmprep.dea- UO. 

«Jarr- •e Mello 'Netto (:J~ ~óaQulm C. de M. W.)- S. Pauto·
Com:rntaallo cle ll'lnança11 o Qroamento (Receita) - 1l! . 

C1arloa Golnelll (C. Q. lle Otlveh'a) - Santa Catbarl:nil - eo:mm\~ • 
.a. o de Con11t1tuleao e Ju11tlo;1. - 168 ~ c.,._ ~~~-• ((l, Uutr~berto R.}- 'M11.ranbl.o- l't, 3tl, U!, 184, liSo, 
i61, oi.SS, (7U, 48(1, f~t. ~8.2, 4811, .UO, 805, ftf, 108, tiU, 1111. 

Carl~t• •e- ,_._ (C. Plllfei'ta de Q,,- S. Pauto- CommiiiiiAr. 
4o Saude Pllbllea - 311. 

Call'•elro dco Re•eade (José C. de R.)- Mlnall ~rnea- &U, GU. 

(l)o.qo--tcnnq dt> OIIYelr• {Antn:nl• (L a. O.) -- lJMPHIJ'BA'I~ '
aa.'t, an. UD, UI. 

IOtJII.cl:lanto Drn~rJ& (C. Ccsar da Silva B.) - 8Ao Paulo - Ut, 67!\o 
581-600. 
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Cleaaeate M..,.h111l (C. M . BIUencourt) - Dabll\ - Commla.:~ao de 
FlnanQUI!I e Orgamento (Ar.rlculhtt'll)- :1418, H 8 . 

a-n~ttiiO r.r.~ -(C. ~e A!m@1da L . ) - ParA - 21-. . 

D 

»•••• Orti• (Manoel D. O . )··- Bmprel!'lidos - Comm1111&ó de 
Tomada de Contai' - &78 . 

Da~lo Cfttlpo ('O . Caetano C .) - 'Rio Grande elo S ul- UO. 
Oelplllnt Morelr• (D. M . Junior) - Mlnae Geraes - 388. 

De• enio Xa-.ler (D. Merclo X.) - Rio Grande I! o Sul - Pre• 
shlente da Comml11slo d e Se~urnnca. Nacional - Ste, 38'f, 461, 
481, 4S5, 507, Gtt 

Deaocrlto Roe•a - Cenr4 - 441. 

)J~odRto Mala (D, da Sl11'111 M . • Tnnlot) ·-· Sl!rgltlt!l - !'resfdcftte dlll 
Comml!.siio d,. L!(ll'lllllc:~n S<'r.llll - \ld!l. 

Dhobt .lu.-lar (Leopoldo D . Martins J . ) - Sa nta Catharlna -
CommlssAo de Diplomacia e Tratados - 221, U 7, U9, f61, 
499, 679, 109, 611. 

D-lqo• Vella- (D. Netto 4'!1 V.) - Oo~a1 - IS 17, 111, /114, 
HG, 601, &OG. 

lkalapa VIeira (O . Karq•u , •. )-Pernambuco - 880. 

E 

.,. ..... llanellea (1!1. Ribeiro S . ) - Bllbla- Commltallo de E4i1· 
caoto e CU!t\lr& - 381, ~te, SU • 

...... C an-aUao (J!L da 1!11\'& C . ) - Jr.mprer:-ad(lll - 1• Bupplente 
· cie -,..ci.terlc. \1., Cftl1\a1'ft - 1 te . 

-111• Ce JIQ'a (lll. PJJyuu de M.) - Alnl(j~AI!I - 1!180, 11(1, Ut . 

l:lraUIIlO O... (UI , AJVOI 0.) _.... Empregadoll- 578. 

lll•wteo nr•etre (E . n. 4a eoata) - ÍÍJmpre.radoa - ne . 

F 

ll'a•l• Anllllla (P. Camarso A.) - Slo Paulo - GOII, Ut. 
Jl'elbl: Rll••• (F. Bulcllo R . > - Silo P a ulo - 601, 60'1, 108, &U, 

.t u , 1111, 617 , 
r ... -...-a..rlawn ( Joaê Antonio de P . R . ) - Cea r.l - Com· 

mleeolo de Baude P ub lica - 4'GO . 
Jl'ranc.llleo - Dl Flerl (F. S nvcrlo D I F'.)- E mpregados- Com· 

mlssllo de Diplomacia e Tratad os - 676. 
FnncJae• K•nn•a - Empregados - Com mlsallo d e F lna nc;:na e Or• 

oamento - 676 . · . 
.... a.etlu.'O ll<H!II• (J.I'. Joaquim da R. J - Bahia ..._ SOII, US, t 71. 

ll'•rtado de Mea.e.e• (Joaqu im F . de M . ) - Mt nBII Gera'"" - 359, 
.111, · 618~18; 511, illS, Gl!C•U . 

G 

O..uw Pe.ée (G. p, e Sóun) --"Pa rA-... 4GO·lit, UG, 

Geaer_ .. PDaee (G. P. Fllh.9) - Matto Gro&ao- Z. I!IGoretar lo da 
CAmara - llt . 

GiN! ... IftH Bdfe (0. 4& Coeta B . ) .... Par ... 7b& - Oomm tadc. .4o 
Flna nçne e Or~:nmento (Querra' - 11•. 
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H· 

Heitor Mnla (H. ·<Ja. SUva M.) ,.- Pérnambueo ':"""' -Commlsslto -ele 
Rcdacçllo - 3&0. 

Henrique Dod•wqrth (H. de ~o1edo D.) - Distrtcto Federal ~ 
Commlssilo de Flna.nçes e Orçamento (Elxteriot) - 880, 501, 

HeJU'lCIIle LllCe - Diatrlcto Federal .,- Cotnmiss!l.o de Obra,!! Pu· 
bl!cas, Transportes e Communlca.ções ,..-- 36·1, 368, · 

RlppoJyto 4o Rego {Manoel H. do R.) - S. Paulo - 380, _6()~, 

5U-46 • 

. Bmnero Plrea --BaMa -- CommlsaAo de Const,tuiçll.o e .T,uaUÇa. ..,....-
361, 368. 

:U:urnelo Lafer - S. Paulo - Comml!lslto de Dlt~lomaola .e. Tra• 
tado!l - ·aso . 

. llqo Napolea~ (H. N. do Rego) Plàtihy _... Conu~I!Jdo d" DI• 
plomaela e Trntadoa - 4~0. 

J 

.. ,.- :s. !leabrn (Josê Joaquim a.) - 'BabiB. - no. 
ole•oYall Motta - C!larA. - 460, 668 • 
.Joao Gnlm~~orlle. (J·. Antonio da Oliveira a.) - ~etado do :nlo de 

Janeiro - Vllle-Prt~sldentc do. Commlullo do Flnangr.a c Or· 
çamento - 612, · 

. .J:oAo Ctt•l•• (J, C. Machado) _- Rlt.~ Orando do S~l -:. 4~8, GG8-.a. 

lolo M11npbelrn - llnllla - $80. 
Jol~ T-te• (J. nozon!le '1'.) - Mino.• Gorno1 - Vloo-·Prelll\ent .. 

da Cornmlssilo do ABrloulturn, lntllllltrla o Ctommordo - 3u0 . 
.Je>till AINIIUI'bl (.T. A. Uourrt~ tlo Meclolroa) - I\lo Orando ilu Norte 

·- aoo, uo, •7s, no, 4D2·GOO, ilos, noo, ou . 
.lollé Ue!BnYdhto (J. E. AlvoH J\1nlor) -_}o~l~l\11 Ocr~to!l ~-~ ~úll • 
.r9114 Uru (J. D, Porcl~n. Gome!) - 1\llno.~ Oornoa - 880. 
,J~ Gome• (J, o. dL'. Silvo.) - Pat•ahybn. - ~Gft . 

olo•f> de Pnb'oclnlo (J. Jol>o do P.) - lilmprogndorr- Comml&el\o 
dil ObNUI Publicas, 'l'raiUJl>OtteiS e Commuulct<gOea - 18·211, 
865-67,. 37~, 61~ . 

.Jo!ié Pia~nrlllut (J. Luiz lln. SllVl\ P.) - Pard - 38f, 392, 48G, 
Jallo de · No'Fne11 · (J, Oscar dll' · N. Carvalho) -. Distr!ct'l F'e· 

deral - s~s . 
i • 

L 

l.n~rCe ll_etubnl - Si\.o Paulo - Commlllsilo Cio Leglalagll.o .SoQial -
. 36.1_·61!, H7~1i~.. .. . , . 

Lnudellao G<>nu•• (L, G. do AlrnQ!da) - Goyn.2l- Vice-Prêsld.,nte 
da Ce>mm!!c'slto de IilducaQ11o Q Cultura - llSG, SS7, 390, 450. 

Lll. .. 'l'O :t'llilll!los "- Dahla - Comm!s.EIII.o de Obras l'ublloae, Tr«.n"• 
portes e ComrnunlcaQôcs - 368, 446. · 

J.oe~gJ:~ber ll'Ulao: (La1n•lndo Augusto L. F.) - Estado· ao lUo de 
, • · Janolro - .. 3.80, 

L•onciD A~:nnjo (L. Gomes de A..)- lilmp~cgado:res- 3G~ • . 

' ' Lei>llcJo. Gnlrllo (Manoel r". 0.) - Bllllln Commlslil\o,.(i,e_ ,:pl• 
plomaQ!u. o Tratados~ Bll!l,. UG. 
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J.e~ Cunelro ·- Estadc:i do RI<:~ da .Tanelro - Commh!s"o de 
Conslltulç:lo e Justloa - 610. 

J.nhulo Coei•• (L. Eduardo C.) -=- MHtàs Ge.-ae« - .. Commr~s,lo 
.de Sa.ude Publica. -- 360. 

Lllllo Mnelu&clo (L. Ro<lrlgues M.) - Maranhão - 461. 

M 

Mn.-all•llo Netto {Francisco M. N.) - B!ihla 
Saude Publica - 368, 446, 507. 

Manoel Novnu - Dahln - 446. 

Mnr!o c•ermoat {M. de Mlclosl C.) -Par,\- Cummts~!t" de Se. 
guranQ& Nacional - 882, 383, 3S4, 385, 38Li, 387, 38S, 389, 390, 
391, 39Z, ~511, ~51, ~6:1, ~5:1, 4511, HiG, ~G8, Hi7, ~G8, H1. 4n, 
n3, ~\'1, 476. 477, tsa, 484, ~85, t~G. 578, 5so. 

llarth• v .. ra• (Franch!co M. V.) - Rltl Graml.<l do Norte - ·1!>·1. 

ltiAO•In11 Frelii! - Pll.r!l.h)•ha - Cornmll:lsão de Redacçilo - 359. 

Melolol•ed~ Monte (M. Figueiredo M.) ·...:.. Sergtre - 668. · 

Morae• Aadrade (Carlos de !11. A.)- Sll.o Paulo- Vlce-Pre~ldont.o 
da ·cõmmJiou11'1o de ·Le·l'·ls!m,:llo Sochtl ~ 521, 523, 5~s. liU;· E50, 
802-22, 

M1»rne11 PnlviL CMnrlo de :0.1. P.) -'Empregadores-'-- Vloe-Pro·
sldente da CommlsPí'lo de Tomada· t1e Contns - aliO, SG7. 

Jlotta Ltmn (Rodolpho l>!nto d1t M. L.) - Alagr.aR - C!ll !trnl~
allo de Obro.s Publicas. Tt·>~.nsportea e Coltlm\lnl·,a~iíes - 310-
11. 48-1, 411!, us. 

N 

liDo Alvnrer>a-• (Benedicto N. A.) - Ez;tndn rto Jll~ !to Jnno!• 
ro- li07. 

Nolf'~elrR l'eall'lo (Antonio Mnlthno N.- P.) - tJII!trfnUt 1-'Mt•ri'l.! -... 
868, S80, 507. 

o 
Oc,tavlo JlnnpJtelrn -- B.ah~r. - 4GG, t9!!, üOl, 503. 

Odon D.,•.,:rrn (b. B. Cavnlcantil - T•arabybn - Comml~silo de 
Lcglslaçílo ,Social -- 359, 

Olio,'!'lo Borba - Pe~nam'buco - li46, 

p 

.-aulo lllartln• (P. Dlaii M.)- Empreglldores ~ 380;·381, 607. 

l"ed.ro A.leiSo - Minas Geraes - Commlssllo de ConstltuiQilo ~ 
J'UIIU(la - l!S-25. 

Pedro Calmon - Bahln - Conúnls80.o de Redaccn.., - 3GM-OO. 
Pedro Flntu~•a - Ct>nra\ - Conunlssn.o do Flnt\11()1\8 ~ Orçnmonto 

: (lilduoagllo) -:- 4oo·. 
Pedro Ln~ (P. ·Franclbco üo ·1...) - Eo.hla -'-- 20-23, -2t, · 2~. H , 

'360, 819. . .• ' . ,. 
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P..trà R&c•e> (P. :Osmosthene• R . ) -- Em.,re~tadoru - aco, .&03; 
505, 506. 

Pe..1~ Vr.r.-lirn. --- B!o Or&nde do Sul - 191, õ01. 
1PeDten4o 8tt!veatCo• (Fra n c isco Osca..- P . S.) - Sftt. Psu lo - 502 . 
Perelrn I-Ira (.Jo~ê P. J •. ) - P atabyba - to Sel'retal'lo da Ct.• 

ma.ra- 359. 
Pl.ahe>tro Clln(l(n" (Djll.lma. P . C.) - Minas Uerae8 ~ 4GZ, 461>, ãOt. 

502, 504., 605, 50&. 658 . 

Pinto DantBA (Joil.o C. P. :b.) -Bahia- 388 HG. 

l"olTearpo VIDttl (P. de Maga.lbiles V.) - Minas Geraes - 3Gtl. 

Prl•eo P•I'J\lr•o (l!'ranclsco P. d e . Souza p,) - Bahia - Ul, ::G~. 

HG, 607. 

R 

lta1111Ael ChanJl'A (R . C. de Andrade) - Babia · - C<.>mml8l!llo <h 
T om11.d11. de Conuu - S88, ~,8 , 

Ra•l Blttellleoan (R. Joblm d e B . ~ - R to Grande do Sul - Com· 
miado de Edu cagAo e Cultura - 860, 

aeel ll'e~114ea - E•tlldo do Rlo «e JaneiTo - IAaCer ,ela maio• 
ria - CommlssAo de Con11tltulç1Lo e Jul!tlço. - t6t·t~. 

Rea'o Bla'PHa (Ssba11tll.o d" R . B.) - Pernambuco -· Cot!lmlsdo 
de Conlltltulofio • .Tuatlça - 18 . 

Aeaato Darbo•• - Rlo Grande do Sul - Pre11ldente da. Comml•· 
&lo de DlploiíUIIOia <) Tratad()IJ -' 20, u .t.JlO, 2.23, .aeo. 

Ribeiro .J••Ior (Alfredo Ailgu!lto R . J.) - Amazona• - VIce· 
l-'r0aldente da éommla~CI.o de Segurança Naolonal - :!5- 28, U, 
220-zt. 360, 4'/~t, no, us, 499, soo, so1, ~o2, 5o~. s o4, r;o;. 

Rlcilr•o lllaellatlo - E mpregadoree - Commlssll.o de Agrlcuttu·ra, 
Industrla e commerclo - 360. 

R~rto lllql'elra (R. :!:011 Santos M.) - Slo Paul.:. - Comml•-" 
de ConstltuiQ!to o Jus tiça - ISO. 

Ra,. O•raelro•- Pnrahyba - a&t. 

s 
IJallu Fn•o (Francisco Antonio :Rodrig u es do S. F. ) - D ta trlct o 

Fede t-al - Commlse:l.o d o Dlplomácla e Trata:!ol! --'- 500 , lot, 
Got, sos. 

IJaPtuel Duart" ( S . VItal D . ) - Pnril.bybo. ,_ Sfi9. 

l!llh" OU.•tll (Manoel dll S. c.) Empregados Commlss ll.o d~ 

Eduoal)llo o Cultura. - li76 . 
loa•a LeAo (Illurlco do S . L,) P ernambuco Commlsllii.O de. 

Dlplonmola o 'l'ra.t11.d011 - GOf, 605, GOO , 
!lylvlo l.eltlo (S. l"olllao L.) - ll:mpreiJ~dore• - UI>. 

T 

TC>Ill.eirn Leite> (Ellgnn1 '1:' . L . ) - PernQmbuoo - Comnd .. liu 4t. 
.Agrlcuttur&, lnduolrlA o Commer c lo - 860. 

'l'k-.l.D•lro l!huotl~t&'o (T. Co.rnelro S . ) - Mlnn.ll Gerr.es - 3tH>. 
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'r•e.toa:fo Meatetr.. «e Bano. ('1'. M de B. Filho) S&o 
Paulo- as:a. 

Tlt.omp•oa Flo~e• (Carlos '1'. F. N~tto) - Empregadore>~ - UO. 
380, 601. 

v 
V.aeace ele Llnoa (Joaê Alfredo V. de L . ) ......, Al~>goaa...,.. Presldent6 

da Commlssll.o de Redaecll.o - 360, 371 . 
VIeira Marqaea ( Joaê Y. 111.) - Minas Gera"a - Presidente d& 

Commi!!Hllo de Tomada de Contn!l - 3GO. G07. 

w 
Walclemar ••att. .. o (W. Cromwell do lle&o F.) - Cear!.\ - Com· 

mlaiiAo de Finanças e Orçamento - lil!l-24. 

\Vaaderle;r Plallo (.Joeê W. de Arauj& P.) - Bahia - 3GO. UI. 
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MESA DA CAMARA 

Presidente 

Dr. Antonio C;:u·los Ribeiro de Andt•ada. 

t• Vice-Presid~nte 

PadrP. Alfredo de Arruda Camarn. 

2• 'lice•Presidente 

Dr. Euvnldo LOdi. 

t• Secretario 

Dr. Josó Pereira Lil'a. 

~· Secretario 

Dr. Agcnor Rabell o. 

a• Secretario 

Dr. Generoso Ponco Filho. 

4" Secretario 

Dr. Manoel Caldeira de Alvarenga . 

Süpplentes de Secretario 

Dr. ·Edmar da Silva Carvniho. 
Dr. ·Claro Augusto Oodoy . 
Dr. Lauro Sodre Lopes . 
Dr. João Café Filho . 

Leadera 

Dr . . Raul Fornnnrlos, da Mniot•ln . 
Dr. Joilo Novos da I<'ontoura, da Mlnot•ia. 
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COMMISSÕES PERMANENTES 
COM MISSÃO EXEGUTIV A 

Presidente, Autonio Carlos (.Minas Geraes) • 
:t• Vice-Presidente, Arruda Gamara (Pei·nambuco) . 
2• Vice-Presidente, Euvaldo Lodi (Rep. profissional). 
:t• Secretario, Pereit·a Lira (Parahyba). 
2" 1Secretario, Agenor Rabello (Rio de Janeiro). 
3" Secretario, Generoso Ponce (Matto Grosso). 
-i• 8eCl'elario, .Caldeira. de Alvarenga (Dislricto Federal). 
1• Supplente, Edmar Carvalho (Rep. profissional). 

· 2" .Supplente, Clam Godoy (~oynz). 
3" .Supplente, LaurQ. .. Lopes (Paraná) • 
4' •Supplente. Cafó Filho (Rio Grande do Norte). 

Secreta rio, Ollo P rnzcres. 

COMMlSS.~O DE AGRHJUL'l'URA, INDU.STRIA E 
COMMERGIO 

Pre:o~ident-e, Arthur Noiva (Bahia}. 
Vice·Presidente, João Tostes (Minas Geraes) • 
Ricardo Machado (Hep. profi.~sional) . 
Jouqu]m Sampaio Vidnl (São Paulo) . 
-Pires Gayoso (Pinuhy). 
<1ardillo Filho (Rio de Janeiro). 
TeiXeira Leite (Pernambuco). 
Humberto Andrade (Gearli). 
Francisco di Fi01·i (Rep. profissional). 
•Mollo Machado (Alugõns) . 
Castro Prado (São Paulo). 

Secretario, Castello Branco. 

{lOMMlSSXO DE CONSTITUICXO E JUSTIÇA 

Presidente, Waldiúnnr Ferreira (·Sfio Paulo) . 
Vice-Presidont&, Godofredo Vianna (•Mnrunhão) . 
Hmüero Pires (Bahia) , 
Ascanio Tubiuo (Rio Grande do Sul). 
•Cnrlos Gomes de Oliveira (Santa Gathm•ina) • 
Pedro Aleixo (Minas Geraes). 
Levi Carneiro (Rio do Janeiro). 
Domingos Vieira (Pet•nambuoo). 
Deodoro do Mendonon (Pill'l!.) • 
Albm·to Alva1•os (RtiJ>. prolls9lonnl) • 
A1•thur Santos (Pnrnnú) . 

Soorolorio, Mario Saraiva. 
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<:OMMISSÃO .DE DIPLOl'tiAGIA E TRATADOS 

Presid!!nte, Renato Barbosa (Rio Grande do Sul) . 
Hugo Napoleão (Piauhy) . 
Horacio Lafer (São Paulo). 
Leoncio Galrão (Bahia). 
Diniz Junior (Santa Catharina). 
Oliveira Coutinho (Rep. profissional) . 
Trigo de Loureiro (Matto Grosso) . 
Fernandes Tavora (Ceará). 
Negrão -de · Lima {Minas Geraes). 
Salles Filho (Dislricto Federal) . · 
Souza Leão {Pernambuco). · · 

Secrétario, ,Amarylio de Albuquerque. 

· ·.. COM·MISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Tbeotonio Monteiro .de Barros (Silo Paulo}. 
. Edgard .Sanchés (Bnhia) • 

· .! ·· Raul lHtlencourt (R! o Grande do Sul). 
M1lrtlns Soa·r·às ("Miná-s Geraes). 
Osorio Borba (~ernambutio) . 
Baêta Ne\'E't:- (Rep:· profis!ilonnl). 
Lontra Costa (Rio de Janeiro). 
Laudellno Gomes (OoyRz). 
Pedro Firm!lza (CeRrá). · 
FrnncJ.sco Moura (Rep, profissíon.tl) . 
Luiz 'ViannB (Bahia). . 

•Socràtnrio, Ozéns Motta . 

COMMTSSÃO DE F'INANÇAS E ORÇAMENTO 

Prcsldontl', Jofio ~implicio (-Rio Grande do Sul). 
V!oe~Presidente, Jolio Guimurães (Rip de Janoiro). 
Cardoso dEl Mello Netto (São Paulo). 
F rança Fílho (Rep. profissionul) . 
Adnlberto Camargo {Re.p. profissional) . 
Vergueiro Casar (São Paulo). 
Waldemnr Fnloã.o (Ceará) • 
Grnluliano da Brito (PnrahrM). · 
Arna.ldo Ba$tos (Pernambuco}. 
Clemente J\fnrianl (Bahia) .. . 
Amaral Peixoto (Distt·iclo Fe®rnl). 
Orl-ando de Araujo (Alagôns) . 
Carlos Luz (Minas Geraes) . 
Henrique poctsworth (DistriBto Feder~!) . 
Dalliel de. (\ar.vnlho (•Minas Gernes). . 

Secretario, Severino · Correia: 
.' . 

COMMTSSÃO Dlil LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Joiio. Dernldo (Mina!!. G~roes) . 
Deodato !\laia (Sergipe)· . ·· 
Altnmirando Requiüo ("Bnhin) ;· 
Odon Bezerra (Pnruhyhn). 
tMora(ls Andrnd~ . (oSüo Pnulo). 

· Alberto Surak (Rep. profiss'tonnl) ·.· : 
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Carl()S Reis (Maranhão) . · 
Olavo de Oliveira (Ceará) .• 
Salgado Filho (Rep. profissional). 
Laerte Setubal (São Paulo). 

Secretario, ·Cid Gusmão. 

.XXJ.X 

COMMISSÃO DE OBRAS PUBLI·CAS. TRANSPOR-
TES E COMMUNICA(:õES 

Presidente, Banós P-enteado (São Paulo) . 
Vice-Presidente, ·Martinho Prado (ficp. profissional). 
Victor Russomano.' (Rio Grande do Sul). 
CelsÕ Machi}do -(Minas Geraes). 
Mario Chermorit. (Pará) . · 
Plínio Pompeu {Ceará). 
!Motta LimQ. (i\lagõaa)" . . . 
Lauro Passos (Bahiá) . 
José do Patrocínio (Rep, profissional) . 
Francisco Pereira (Paraná) . 
Christiano Machado (Mina~ Gcracs). 

Secretario, Lazary Guedes. 

·COMMISSÃO DE REDACÇÃO 

Vicente Miguel (Goynz) • 
Heitor Mnia (Pernnmbuco). 
Valent-e de Lima (Aingôns) • 
·Gorr6a da Gosta (Mntto Gt·osso). 
1\fathias Frei1·e (Pnra"J!ybn). 

Secrotnrio, Lnznry Guedes . 

COl\fi\IISS10 DE SAUDE PUDJ...TC,\ 

Agostinho 1\fonluil·o (Parti). · 
Annes Dias (Rio Orando do Sul) . 
Abelardo Marinho (Rcp. profissional ) . 
Mngnlhües Netto (Hahin) . 
Cnrlotn de Queiroz (Sfio Paulo) . 
Bento Costa (Rio de Janeiro) . 

• Julio Novaes (Districto }<\ederal) . 
J11Scelino Kubitschek (·Minas Geraes) . 
Lino .Muchado (Mnt·anhüo). 
Figuoirodo Rodt•igues (Ceará). 
Bnptisf,a r,uzárdo (Rio Grand-e do Sul). 

Secretario, Arthnr Barrozo. 

COMMISSXO DE SEGURANÇA NACIONAL 

Presidente, Magalhães de Almeida (Maranhão ) . 
Vice-Prosidonle, }J!inio Tourinho (Paraná.). 
Demetrio Xavier (Rio Grande do Sul). 
Agenor Monto (Pinuhy). 
Jostl Alkmim (Minas Ger!l·es) . 
Alipio C_ost.nllnt (Rio do Janeiro) . 
Dorvnl Melohiados (•Santa Cnthilríilil). 
Humberto !\loura (Pernambuco). 
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Pereira L~ma {São Paulo). 
Ribeiro Junior (Amazonas). 
Domingos Vellasco (Goyaz). 

Secr_etario, Amarylio de Albuquerque. 

GOMMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 

Bueno Brandão (Minas Geraes) . 
·Nogueira Penido (Districto Federal). 
Moraes Paiva (Rep. profissional) • 
Damas Ortiz (Rep. profissional) • 
Frederico Wolfenbutell (Rio Grande do Sul) . 
Francisco Gonçalves (Espirito Santo) . 
José Cassio {São Paulo) . 
!Moacyr Barbosa (Rep. profissional) • 
Vieira Marques . (Minas Geraes) . 
Lemgruller Filho (Rio de Janeiro). 
Ullaldo Ramalhete (Espírito Santo) . 

Secretario, .Zeferino Silva. 
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COMMISSÕES. ESPECIAES 
COMMlSSÃO DO ESTATUTO DOS FUNGCIONA~ 

RIOS PUBLICOS 

Presidente, Moraes Paiva (Rep. profissianal) , 
Vice-Presidente, Acurcio Torres (Rio de Janeiro) • 
Noraldino de Lima (Minas Geraes) . 
Nogueira Penido (Dist.ricto Federal). 
Henrique Dodsworth (Disiriclo Fedet·al). 
Nilo de Alvarenga · (Rio de Janeiro). 
Prisco Paraíso (Bahia). 
Paulo Martins (Rep. profissional) . 
Barreto Pinto (Rep. profissional) . 
Thompsmt Flores (Hep. profi!;!sionnl) • 
Demetrio Xavier' (Rio Grande Llp Sul) , 

Secretario, Ozéas \Motta. 

COMMISSlO PA·RA ELABORAR A LEI ORGANIGA 
DO DISTRICI'O FEDERAL 

·cnndido Pessôr. (Districto Federal) • 
Nogueii·a Penido (Districto Federal), 
Augusto Gorsino (Rep. pron~sion:ll) . 
Barbosa Limo. Sobrinho (Pernambuco) . 
Demetrio Xavier (Rio Grande do SuJ). 
Pedro Aleixo (Mina~ Geraes). 
João Ma11gabeira (Bahia). 
llarrolo PiDI.O (Rep. profissional). 
Christiano Machad!) (Minas Gere.ea) • 

Secretario, Francisco Maeslrali. 

·COMMlSSlO DE ES'l'DDOS DA MARINHA MERCANTE 

.Presidente, Acurcio Tot•res (Rio de Janeiro). 
Vic-e-Presidente, Amaral Peixoto (Distrlc~.o Federal) . 
Gastão de Britto (Rep. profi88ional). 
Cardoso Àyres (Rep. profissional). 
Teixeira Leito (Pernambuco). 
Ricardo Machado (Rep. proflssionmt). · 
temgruher Filho (Rio de .Tnn(Clii•o). 
Henrique Lnge (Dislricto Federal) . 
Ricarclino Prado (Rep. profissional). 
Manoel Novaes (Bahia). 
Paulo Nogueira (São Paulo) . 

Secretario, interino, Luiz Gonzaga de Souza. 

Em 24 de Junho de 1935 foi designado o Sr. Oscar Ste
venson para substituir, interinamente, o Sr. Paulo Nogueira. 
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XXXII 

•COMMISSâO DE INQUERITO PARA PESQillSAR 
AS . CONDIÇOES DE VIDA DOS TRABALHA
DORES URBANOS E AGRICOLAS 

Presidente, Victor Rilssomano {Rio Gr;1nde do Sul). 
Vice-Presidente, José Augusto (Rio Grande do Norte) • 
-Relator Geral, João Mangabeira (Bahia). 
Eduardo Duvivier (Rio de Janeiro). 
Jairo Franco (São. Paulo). · · 
Eurico Ribeiro (Rep.' profi~sianal}. 
Lima Teixeira (Rep. profi.ssional). 
-Oswaldo Lima (Pernàmbuco). 
Pedro Firmeza (Ceará). 
Arlindo Pinto (Rep. profissional) • 
Ferreira Lim~ {Rep. profissional). 
Aniz Badrn (Rep. profissional). 

·Secretario, _Francisco _ Maestrali. 
; 

COM.MlSSÃO . DE CODIGO DE AGUAS 

Presidente, João. Beraldo (Min"as Gero.ea). · 
Vice-Presidente, Antonio Góes (Pêrnambuco) • 
Relator Geral, Barros Penteado (.São Paulo), 
Nilo de Alv.arenga (Rio de Janeiro.}. 
Daniel de Carvalho (Minas Gcraes). 
Alde Sampaio (Pernambuco). 
Jorge Guedes (São Paulo) . 
·Roberto Simonsen (Rep ... profissional} . 
Amando Fontes : (Sergipe). · ' 
Paula Soar~s (Pilraná) . 
Genaro Ponte {Pará} . · 

Secretario, Ozéa:3' Motta. 

COMMISSÃO ESPECIAL PARA: ESTUDO DA OR-
THOGRAPHIA DA LINGUA·· NAC"IONAIJ . 

Presidente, Godofredo Viannn (Maranhão) • 
Vice-Presidente, Alde Sampaio (Pernambuco) . 
Octavio Mangabeira (Bahia) . 
Homero Pires (Bahia). 
Aureliano Leite (São Paulo) . 

· Henrique . Dodsworth . (>Distrioto Federal) ; 
Barbosa Lima Sobrinho (Pernambuco). 
Oscar. Stevenson ·{São Paulo)·. · · 

·Odon Bezoti'II (Parahyba). 
Amanáo Fontes (Sergipe) .. · 
Monte Arr!les (Coará). 

Secretario •. Julio dn Co8t.a Ribeiro. 
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UST! NOIIN!L DOS SRS. DFIUT!DOS 
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LISTA NOMINAL DOS SRs. DEPUTADOS 

AMAZONAS 

Alfredo Augusto Ribeiro Junior. 
Luiz Tirelli. . 
Alexandre Garvàlho Leal. 
A.lóysio de Araujo. 

PARA 

Mario l\lidosi Chermont. 
Deodoro Machado de Mendonça. 
A1:ylin'l de Leãb Rodrigues. 
Abguar Bastos. 
Fcnelon Guilherme Perdigão . 
José Lui11 da Silva Pingarilho. 
Agostinho de Menezes Monteiro. 
memell.Lino de A,lmeidn Llsbõa. 
Genaro Ponte e Souza. , 

MARANHÃO 

Li no Rodrigues Machado. 
José MaJ•ia M11galhli~s de Almeida. 
GOdofredo Mendes VIanna. 
Gersm:. Corrêa Marques . . 
Henrique José Couto. 
Ca.rlos Humberio Reis. . · 
Eliezer Rodl'isues Moreira. 

PIAUHY 

Agenor Monte. 
Hugo Napoleão do Rego~ 
Adelmar Soares da Rocha. 
Francisco Pires de Gayoso e Almendra. 
Oswaldo da IJost.a e Silva. 

CEARA 

Waldernar Falcão. 
Plínio Pompeu de Saboya Magalhiiee. 
Demoorito Rooha . 
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xxxví 

Manoel do Nascimento F'ernandes Tavot'à. 
Pedro Firmeza. 
Olavo Oliveira . 
Humberto Rodrigu€s de Andrade. 
Ruymundo Monte Arraes . 
José de Borba Vasconcellos. 
J osé Antonio de Figueiredo Rodr igues. 
Jehovah Motta . 

RIO GRANDE DO NORTE 

João Café Filho . 
F rancisco Mar tins Véras. 
J osé Augusto Bezerra de ·MedeiroR. 
Alber to Roselli . 
Ricardo Cesoi' Paes Barreto. 

PARAHYBA 

GralUiiano da Costa .Brito. 
J osé Pereira Lira . 
Ruy Carneiro. 
José Gomes da Silva. 
Mathia.s Freire. 
Herectiano Zenalde , 
Samuel Vital Duart~. 
Antonio Botto de Menezes, 
Odon Bezerra Cavalcanti, 

PERNAMBUCO 

Eurico de Souza Lello·. 
J oão ·Cleopha!l do Oliveira . 
Sebastião do Rego Barros. 
Osorio Borba. 
Alfredo de Arruda Gamara. 
Arnaldo Olyntho Bastos •. 
Adolpho C~l~o U<lhOa Cavalcanti. 
Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho. 
Antonio de Góes Cavalcllnti. 
Mario Domifiglie$ da Silva. 
Domingos Marques Vieira. · 
Ar thur Cavalcanti de Albúquerquo. 
Heitor da Silva Maia. 
A Ide de Feij 6 Sampaio. · 
Edgard Teixeira Leite . . 
Oswaldo Cavalcanti dn Costa Lima . 
Humberto Sallos do Moura Ferreh·a. 
Adolpho Simõ~s B~rbosa . : 
·Sever ino Barbosa Mui.·iz. 
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ALAGOAS 

ltodolpbo Pinto da Motta Lima. 
Emilio Elyseu de Maya. 
Orlando Ysle!'iano de Araujo. 
Antonio de Mello Machado. 
José Affonso de Valente 'Lima. 
José Fernandes de Barros Lima. 
Amando Sampaio Costa. 
Isidro Teixeira de Vasconcellos. 

SERGIPE 

Deodato da Silva Maia Junior. 
Amando Fontes. 
!Melchisedec Figueiredo Monte • . . . . . ~ ........ ~ .......... ...... .. . ........... . 

Altamirando Requião. 
Manoel Nõvacs. 

BAHIA .. 

Etlgard Ribeiro Sanehes . 
Clemente Mariani Bittencourt. 
Lauro Passos. 
Pedro Francisco do Lago . 
Luiz Vianna Filho. 
José Joaquim Seabra . · 
Joio. Mangabeira. 
AUila Bandeira do Am&ral. 
Homero Pires. 
Francisco Prisco de Souza Parahio. 
Jol1o c. Pinto Dantas. 
Alfredo Pereira Maaoarenhas. 
Arnold Silva. 
Arlindo Baptista Leoni. 
F1·ancisco ·Maro.Iniies Netto. 
Francisco Joaquim da ·Rocha. 
Octavio Mangabeira. 
João Wanderley de Araujo Pinho. 
Pedro Calmon . 
Manóel LeoMio Galrilo; 
Arthur Neiva. 
1\apbael Cincorá de Andrade, 

ESPIRITO · SANTO 

Asdrubal Soares. 
Ullnldo Ramalhete. 
Jair Tovar. 
Francisco Gonoalvea. 
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DISTRIC:TO FEDERAL 

Manoel Caldeira de Alvnrenga. 
AntQnio -Maximo Nogueira Penidó. 
Errtestó Pereira Carneiro. 
Henrique de Toledo Dodsworth. 
Augusto do Amaral Peixoto Junior . 
Julio Oscar de Novaes Carvalho. 
Candido Pesslla. 
Henrique Lage. 
FrnncisnQ Antonio Rodrigues de Salles Filho. 
José Mattoso Sampaio Corrêa. 

RIO DE JANEIRO 

João Antonio de Oliveira Guimarães . 
Fabio de Azevedo Sodré. 
Raul Fernilndes. 
iLevi Cuneiro . 
Eduardo Dtwivier. 
Bento Costa iunior. 
AsoMr Rl!ibello. 
Hermete Rodrigues Lima. 
José Eduardo Prado Kelly. 
LllUrindo Augusto Lerng[·uber Filho. 
tosa1' Nascente Tinoco. 
José Aliplo Cnrvalho Costallat. 
Acuroio Fl'Bncisco Torres. 
Arthur Lontra Costa. . 
Joaquim Cnrdillo Filho . 
Benedicto Nilo Alvarenga . 
Raymundo Bandeira · Vaughan. 

MINAS GERAES 

Arthur do. Silva Bernardes. 
Antonio Carlos Ribeiro de .Andrada. 
Carlos Coimbra Luz. 
Anthero de Andrade Bote lho. 
Noraldino Lima. · 
José Francisco Bias F orLes. 
Djalma Pinheiro Chagas. 
Julio Bueno Brandão Filho. 
Luiz Martins Soares. 
João Jacques MoiJtandon . . 
Pedro A teixo . 
Dolphim Moreira Junio!' . 
Clemente Medrado. 
Jose Braz Pereira Gomos . 
Levindo Edunrdo -toelho. 
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Theodomiro Carneiro Santiago. 
Adelio Dias Maciel. 
Augusto das Chagas Viéga-s. 
João Tavares Corrêa Be1•aldo. 
Washington Ferreira Pires. 
Artbur Bernardes Filho. 
Juscelino Kubitschec de Oliveira. 
Polycargo 1\fagalhiies Viotti. 
Joaquim Fnrtado de J'llenezes. 
Daniel Serapião de Carvalho. 
José Carneiro de Rezende. 
Christi:mo Monteiro Machado. 
Pedro Macario de Almeida. 
José Vieira Marques. 
Francisco Negrão de Lima . 
.José Maria dll Alkimim. 
Celso Porphyrio Machado. 
João Nogueira Penido. 
José Bernardino A1ves Juniot. 
Pedro da Matta Machado. 
·Simii.o da Cunha Pcrelrn. 
João Rezende Tostes. 
João Henrique Sampnlo Vieira da Silvn. 

SÃO PAULO 

Antonio Cnrlós de Abreu Sodré. 
:Paulo Nogueira Filho. 
Antonio Pereira Llmn. 
Theotonlo Monteiro de Dnrros Filho. 
Waldemnr Mat·Uns Ferreira. 
Francisco Alv!!s dos Santos Filho. 
FrancisCI) Oscar Pentendo St.evenson. 
Carlotn Ptlroh•a de Queiroz. 
Antonio Aul{usto de Bnrros Penteado. 
Cmrlos de Moraes Andrade. 
Fabio Camargo Aranha. 
Abelardo Vergueiro Cesnr. 
Luiz Barbosa da Gama Cerqueira . 
.Tos!! Jol!-quim Caràoso de Mello Netto . 
• José Cassio de Macedo Soares. 
Jairo Franco. 
Joaquim Abreu Sampaio Vidal. 
Cincinato Casar da Silv~ Braga. 
Cid Bierrembach de Castl'o Pl'lldC'. 

Heitor de Maoedo BittenOúurt. 
Lnerte Setubal. 
Antonio Bias da Costa Buenl'. 
José Alves Palma. 
•ManoGl Hyppolito do lteao. 

JaXiX 
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Henrique Jorge Guedes. 
Alvaro Teixeira Pinto Fi1hc> 
Felix Dulcão Ribas. 
João Baptista Gomes Ferraz. 
·Roberto dos .Santos Moreira. 
João Alves Meira Junior. 
Aureliano Leite . 
.Justo Rangel Mendes de Moraes. 
João Rodrigues de Miranda Junior. 
Horacio Lafer. 

GOY~ 

Domingos Netto de Velàseo. 
Laudelino Gomes de Almeida .. 
Vicente Miguel da Silvo Abreu. 
<Jiaro Augusto Godoy. 

MATTO GROSSO 

Alberto Trigo de Loureiro. 
YUrio Oorrên da Costa. 
Generoso Pon~e Filho. 
Art.hur Mendes Jl)rge ~brinho. 

PARANÁ 

Francisl)o Ferreira Pereira 
Plínio Alves Monieiro TourinhO. 
Arthur Ferreira dos Santos. 
Ootavio da Silvoirn. 
Franc\sco d~ Pn\lh~ Smn•es Ntltto. 
Lnuro Sodré Lopl's: 

SANTA CATHAR.INA 

Carlos Gomes de Oliveira. 
Henrique Rupp Junior. 
José Eugenio 1\luller. 
Abelardo Wencealnu da Luz. 
Leopoldo Diniz Martins Junior. 
Durval Màlchiades d& Souza. 

l\10 GRANDE DO SUL 

João Carlos Machado. 
Jofio Fanfa Ribas. 
Antonio Augusto Borge:; ue Medeiros. 

I 
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João Baptisl.a Lusardo. 
JGão Vespucio de Abreu e Silva. 
Renato Barbosa. 
Demetrio Mercio Xavier. 
Heitor Annes Dias. 
Pedro Vergara. 
João Simolicio Alves de Carvalho. 
Fredel'ico João Wolfenbuttel. 
Victor Rus.somano. 
Raul Jobim de .Bittencourt. 
João Ascanio de Moura '.fubino. 
Alberto de Araujo G!)nba. 

· Annibal Falcão de Barros Cassal. 
Wnlt~>r Jobim. 
Francisco Simões. 
Dario Caetano . Crespo. 
Adalbet·to Corrêa. 

A:CRE 

José 'l'homaz Cunha Vaso'lnco.llos. 
Alberto Diniz. ( 1) 

REPRESENTAÇAO PROFISSIONAl. 

Empregados 

LAVOURA E PECUARIA 

Aniz Badra. 
Eurico Ribeiro da Costa .• 
Ermnno Alves Gomes. · 
Sei.Jastiiio Domingues. 
Abel José dos Santos. 
Pedro Jorge Pereira de . . Mello. 
Francisco Saverio Di Fiare. 

INDUSTRIA 

Abilio Faustino de Assis. 
Antonio Francisco Cat•valhal. 
Austro ldiart de Oliveira. 
At•lhur Alflino da Ro()ha. 
Luiz :Martins e Silva. 
Manoel da .Silva Costa. 
li'rancisco Moura. 

Ci ) Os l.'epresentnntes do Aoro só tomuram posse no. 
Sessão do -i de Maio de 1986. 
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COMMERGIO 

Adalberlo Bezerra Camargo. 
Alberto Surek . 
Manoel Dama·s Ortb:. 
Edmar' da Silva Carvalho. 

TRANSPORTE 

Antonio Cbrysostomo de Oliveira. 
José João do Patrocínio. 
Ricardino FrankUn do Prado. 

Empregadores 

LAVOURA E PECUARIA 

Joao Vieira Macedo. 
Martinho da· Silva Prado. 
João Ferreira Lima. 
Ricardo Machado. 
Alberto de Oliveira Coutinho. 
Alberto Alvares Fernandea VieJra. 
João de Lima Teixeira . 

INDUSTRlA 

Paulo Alvaro de Assumpcão .. 
Euvaldo Lodi. 
Pedro Dernol'thenes Rache. 
Gastão de Brito. 
Roberto Simonsen. 
Vicente de Paula GallieJ. 
~.eoncio Gomes de Araujo. 

COMMERCIO 

Gastão Vidigal, 
Antonio Ribeiro Franca Filho. 
Moacyr Barbosa Soares. 
Arlindo Ferreirà Leito Pinto. 

TRANSPORTE 

Augusto Varella Corsino. 
Adolpllo Cardoso Ayres. 
Vioente Cavalcanti Gouveia. 
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FROFISSOES LIBERAES 

Lourenço Baêta N~ves. 
Abelarda Marinho de Albuquerque Andrade. 
Sylvio Pellioo Leitão. 
Joaquim Pedro Salgado Filho. 

FUNCGIONARIOS PUBLICOS 

Paulo Dias Martins . 
Maric de Moraes Paiva. 
Edmundo Barreto Pinto. 
C3rlos Thompson Flores Netto. 

XLIII 
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1• séssãu Preparatoria, em. 28 de Abril de 1935 

Presidencja do Sr. Ministro Bermeaegildo 4e Barros, 'Preal-
. dente do Trihund Superior de Juaüça Eleitoral 

1 

A'a 14 horas, no ediricio da . Camara dOI 
Deputados, o ·Sr . .Ministro Hermenegildo de Bar

. roa, Presidente do . Tribunal Superior de Justiça 
· Eleitora!. · na fórma ~"' Jei, assuJ;J:Je a presidenoia . 

O Sr. Ptuideliu - Es~t aberta a Sessão . 

. O Sr. •iniatro Benuineglldo de Barro• -Tenho a honra, 
pela sesuooa vez - e ser4 certamente .a ultima - de pre

. sidir a sassões preparatorias do Podel' LesislaLivo da Repu
blica. 

Da primeira vez. em Novembro de 1933, era ·n.atural que 
eu me sentisse desvanecido na presidencia moment!!.nea da 
Assemblél!. Nacional c-onstituinte. Mais justificada é asl)ra 
o meu dcsvanerime·nto. · 
· · Naquene tempo, eu presidia A reunião da Assembléa, 
dopois de uma eleição, que se considerou Uberrfma, a juizo 
dos oontemporaneos, em geral, mas a que p·oderiam ser op
po!ltas rgstriocõ~s. que os mais optimistae nllo daixariam de 
acolher. · · · • ·· 

E' que, Senbores, a primeira eleio!lo, a 3 de Maio de 
i 933, realizou-se em pcrJodo discl'icionarlo, em situação que 
nAo esta'va regulada por lei. 

•eto nlio signific1,1 que eu tosse partidario da immediala 
coruitltucioruilir.aoão do P·aiz . 

. •Nunca o fui, oom franqueza o deolar.o, pois entendia que 
a diota,dur~. nas mãos de um. homem ·cnergico, prudente, bem 
intencionado e honesto,.· poderia. reallzar, com economia de 
.tempo e dinheiro para o Paiz, as reformas que o Poder 
LesislaUvo · nAo poderia decretar facilmente, diante dos em
~raoos o_ppostoa pelos textos legaes & pela propria Gonetf-
t.uio&n. · .. 

.. ·N~o concorreria para. a proolamaolo da dlot.adura. 
; DoBde que, por~m. ella ae tornara um facto oonsummndo, 

conviria que se· prolongasse por -mais algum tempo, o indfs 
Pe~amvel para. a. inridànça doa ooatumes e .para que ~~ reali· 
ussem .. aa . reformas .Jegislatlvas reclamadas pelo Pa1s. 

DiJia..;se qui) a ·aevoluollo de f930 viera libertar a Naolo 
de: ~ts~rravos · e · $Offt•imentos " que esUvet!\ · elq)Osta P<!r m!lfs 
de .quarenta · annos; iiemi>re desllonr•da pela prcpot.Onoia de 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 10:36 • Página 6 ae 49 

individuas que se· preoccu}JUVlUlJ apenas com as vantagens · 
materia.es do .Poder, ooncentr~do t!:ICiusivamente em suas 
mãos. 

Se a Revolução se fizera para o bem da collectividade e 
para s;ilvar a Nação do abysmo a que fôra atirada por esse!' 
individuas sem patriotismo, não se comprehenderia que és.9a 
mesma Nação tivesse de manifestar o desejo de regressar 
immediatamente ao regimen legal, quando o fim da Revo
lução não estava ainda conseguido e não se tinha a certeza de 
que -a cxtíncçijo da diclildura virJa melhorar. a sit.uaQíio ... 

• • • • • . ; • I • • • • '- ·. · '. • 

E tcriamos, p_or. acaso, melhorado com a transição do 
regimen -.disoricio.nndo·.Para o regimen da le_l? · ' · ·· · -·· 

E'· llrria intérrogaoão, ouja.· respôsta: i:léixo' ú eoilsciencia 
esclarecida de cada um de vós . 

Se ostou errado, se a minha. opinião é recebida sem 
sympathio., que me . televem, ao .menos, a sinceridade o a 
~ranq~eza co~ que e~terno o .. meu· pensamento. 

···.Mas; dizia ·eu, se 8 verdade ;ql.ie a pr1melra el~ição, de 3 
de Maio de 1983,. ícd ·considerada ruui~o livre; não é menos 
cet-to que ella se fez na vigencía da dictadura_, quan!Jo esta
vam S\ISPIJ~!)OS OS direitos politiOOs de todos os ' metnbt'OS do 
·oovemo da Uriião, deposto·s Jlelo · movimento revoluc~ario; 
quando estavam suSpensos ·· os direitos poUU'cos de tOdos oi! 
membros-dos governos 'do~. Estados, solidaríOb com o ·aovern~ 
d~t Uniiío; suspónt~os, igualmente, os direitos pbliticos de t~;.. 
dos os ex-Deputados e ex-Sen11dores, inclusive o Viee-P.resl"' 
dente do Senado, o -Pl'esidente e Yice-Presldente da Cllmara.; 
~U!itJcnsos Qs direitos de todos, cmlim,_ que at~ achassem com
preheudidos nas mnlh• do decreto 1 •• 22-.!94, rte 9 . d~_ De-
zembro de i 932 . 

.- .. Qunlquor . que fosse a tolçranein do Gove1•no Pt'ovl8orio 
- e não -ha .favo~:~ em reéonheom.· quo esse Gover·no foi toh~•. 
runte, pois. não p_raUcou excesso!! contra a liberdade indivi.., 
ducl .- sempre . ee poderia considerar de c.onstrapgimanf.o, a 
sittlacilo do eleitor diante de um podei' disct•iclonario, qu~ 
poder ia ns;r, tlmbora d-e facto nllo tivo;;so ngidó, de modo a 
Influir no resultado do plêiln . ' · .. , 
. Beni diversa foi a situnçüo em Ú de. o'út.ubl;O de Ül34, 
já em pleno regimen constit.ncíonal. . 
· · Constituiu . verdadeii"o plebiscito a . eleioã~. reaÜzadk 

nesse dla. . . . . 
iBrasileiros· ill~st~es, ·!}beÍ.es de ·llarÜdos, com. f9roa, elei

to.ral nas- .respectivas reg-iões, jã . tinham restabeleoidos ·.os 

ls~u~, direitos P()liticoa, anteriorment~. cassados pela Re;vo-
,Uçau. . . 

· · Os horizontes se aclararam 6 ·o Povo, que ja não ·podil\· 
recear . possivéis violencias da. <Jictadlira, o Po.vo foi oham:ad&· 
a deci(fir, em nb!?Oiut6. libtlrdnde .e ,.COll'\ a· garantia plena da . 
JQstloa Eleitoral, se preteria o regiman proclamado . pel:\ 
Revoh.to!io; ·em que o: vol.o era· uma' real'ftlade, 'bú o··r~imen 
an~erior, em que o VDto niio pàssava d8 'ql.êra. flel.)io. 1t'aovou;.; 
se b pl~ito ·metnora-vet•· QUfi''eotnpareceü ~·· ele!t'orado nurp'· 
percentagem elevad'1!!81rtta; -~ tnlltor; talV&!i/Q~e 'sê tett. altlllrt.; 
~dQ ·até ~gora.~.-. O .. povo de~on-Strav,a,- por es.s~:- fór.IQI\1 o sou 
Qlviamo, o gr~o ~.de, cultura . a .. que ha.via -Rttin_gido •e, .. •ll.J~09n-. 
tJ,.l1!)a · D~B _U~Il'B:;Il~ CJU~ ~GP.~~.1t.a.y~ ·~ ! -seu- ~~W· . , ·A· ,ele~çií~. 
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ee fez em perfeita· ordem, "sem· incidente ap..reciavéi que ·a 
viesse perturbar • 

. Irregura.rid!lodes poder_iam ter occoi'rido e seria estranha"; 
vel qtl{l nll.o· as houvess3. Allegaçõe~ de fraude e coacção se
riam, se não inteiramente procedentes, ao menos autorizadas 
pelo facto mesmo de haver a Constituição permittido q1.1e os 
Interventores fossem eleitos para os cargos· que· estavam oc
cupando. 

· Seria inju.stica dizer-se, como sl' disse, que a fraude, que 
se apregõa, verificada no. Dlstricto. Federal, veio fP.rit• de 
morte a justiça el~ftoral. · . · 

;Não, senhores,'.não é possivel esse entendimento. porque 
o proprio Codigo Eleitoral prevê a poMJbilidade da fraude. 
Justamente para punil-a foi que se fez o Codigo e niio pnra 
evnar que a fraude fosse praticada. . · · 

. O Codigo Pt>nal não foi ins~ituidó para evitar <í pratir.a 
de erltnes, mas para punição dos crimes commeltidol:l. 

Se o Codlgo Eleitoral tives~6 a vlr~udc de evitar a frau
de . e coaccão nBS eletc<les, liMnecessaria só ria n crl'a(;ll.J da 
justiça federal encarregada da aua puniçi'i.o, como de3neca:s
saria seria a creação da justiça llrlmina.l, se o Codigo l'tmal 
pudesse evit..al' a Pr!ltiça de crimes. ··· 

Só na falta de punição, a despeito das provas apresen
tadas, :~e voderia arguir a lnerflcncia do C.odlgo ElettoraJ ~ 
da justiça moumblda da sua exeouçl!.o . 

. Mas até agora, penso eu, não hD. · motivo P.D.ra se duvidur 
da integridade desaa justiça. 

Jâ ninruom poderá dizer, corpo se dizia nrtLlgament.e. que 
aa oppoah;Oee nllo !!e faziam, representar no Parlamento, por
que as eleições eram verdadeiras rurçns, muit.!ls veza3 trnnlll.., 
formadas em tragedlas, em (flJP 1e del"!'am&va tmpunemf!mte 
o !llln8'ue do adversarlo. 

O voto, hoje, nlio ~ tnopernnte, a11 e1e!Qtlet! nl!.o são fat•cas 
despl'estvoh!. Nem sempre os governar~ trlumpham. A pruv3 
abi estA nas ell'íoões de algun!l Estados, em quo as opposiQõlls 
trlumpbaram, e nas de outros, em que n victoria dos governos 
eo assignalou por. matorla lnsignff'lcanle. 

· Antigamente, candidatos vencedores nos p!eitos eleitoraea 
nem semt]l'._.. oocupavnm suas cadeiras_, porque havia ainda 
o chamado terceiro escrutinio, o final reconhecimento 1'11' po
deres, em que os diplomas mais liquidos eram rasgado~ vlo
lenhmente. 

E' possível que, D.gora mesmo, esteja sendo ouvido por. 
illush·es Deputados, que foram victimas da prepolencia_ 

:HoJe - pelo menos assün tem sfdo até agora ~ quem 
fôr eleito adquire a certeza de que s~rá reconhecido, porque 
a ultima palavra a t·espeilo será profei'idrt. pelG Tribunal Hu: .. 
perlor de Justioa Eleitoral, composto, eomo a lei o exige, de 
homens notaveis pelo saber I'! pe1.n reputaollo. 

Poder! &88e Tribunal ter endo alsum:~s ''e11es, mas nln-. 
guem Iha deseonhenerá o proposlt.o de acertar, a serenidade 
do suas deoisi1es e a nobreza das attitudes, em que sempre se 
tem ilotloca(lo . 

Os· mnstres [)epuiado!J, que m~ ouvem, podem, pois prO• 
clamar, com orgulho, que l!iio os leglthnos representant.e!J do 
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Povo, que livremente lhe!! conferiu · o mandato de ~· ~e 
acham investidos. 

Eu os felicito, por. esse motivo, com a segura convio~;ão 
de que esse mandato. será desempenhado oom honra, sabe· 
doría e patriotismo. (Palmas., · 

Convido os Srs. Deputados diplomados a fazerem entre
ga dos seus documentos. 

O Sr. Secretario da. Presidencia vai proceder á chamada. 

O Sr. Scc~lario da Presideneia procede 6 
chamada, por Estados, Districto Federal e repre
sentação. de classes, para entrega dos respectivos 
documenlo8. 

O Sr. Presidente - Estd finda a chamada. 

Declaro encerrada a sessão e convoco outra par-e. amanhA, 
A mesm& hora. 

Levanta-s~ ·n. Se$são :b fll horas e 5 minutos • 

.' 
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2• Sessão Preparatoria, em 29 de Abril de 1935 

Presidencia do Sr. Ministro Hermeuegtldo. de Barros; Presi· 
dente do Tribunal SuperJor de la11J9a Eleitoral 

1 

A's H horas, o Sr. Ministro Hél•menegildo de 
Barros, assume a presidencia, 

O Sr. Prl8idente -Está nbert.n a Sessão. 
E' ussignada n Acta antecedente. 

. , 
O Sr. Presidente -O Sr. Seorétario Geral da Presidencia 

vae proceder â leitura da lista dos diplomas considerados va
lidos fi respectivos aupplentee. 

O Sr. 8ei)H\ario Qual !la PrHtclencia ptócede A leiture. 
da sesuint.e: . 

• f . . • . 
Lista do11 Depataclos que respo11cleram i chali&ada, ilu,reganclo 

01 reaplot.IY.oa diplomat 

AMAzONAS: 

Alfredo Aufiuat.o Ribeiro Junior. 

PARÁ : 

Abguar Bastos. 
José Luiz da Siiva. PingarUho. · 
Agostinho de Menezes Monteiro. · 
Genaro Ponte e Souza. · 

)(ARAN!RÁO : 

Li no Rodrigut>s Machado. 
Henrique José Gótito. 
Garlós Huinberlo Reis •. · . . . 
(Jo(lotredo Mendes Viánna (ohamado ·a exercer o manda· 

to, ·com~ i ·•. ·suppl~nte, nà vaga do Sr . Genesio Euvaldo de 
Moraes Rego, que renttnt'iou, e:q,l'fiSsamente, em otrioio) ~ . 1 

PIAl.JHY: 

Agenor M()nte . . 
Hugo Napoleio do Rego. 
Adelmar Soa~ da Rooha . _ .: · 
Francisco Pires de Gayoso· o ·Aimendra. 
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CEARA: 

Waldemar Falcão. 
Manoel do Nascimento Fernandes Tavora. 
Pedro li'irmeza . 
Olavo Oliveira. 
Humbert.o Rodrigues de Andrade. 
José Antonio de Figueiredo Rodrigues. 
Jehovah Motta. 

R to GRANDE Do NoRTE: 

João Café Filho. 
Franoisoo Martins Veras. 
José Augusto Bezerra de Menezes. 
Alberto Roselli. 

PARA'HYBA DO NORTE : 

Gratulia.no da Costa BritCI. 
José Pereira Lyra. 
José Gomes da Silva. 
Mathias Freire. 
Sn~uel Vital Duarte. 
Odon Bezerra Cavalcanti. 

PERNAMllUCO: 

Eurlcc de Souza Leio . 
Bebllsti!i.o do Rego Barros. 
Altredo de Arrud~ Cnmru·a. 
Arnaldo Olyntbo Bnsto'e. 
Alexa11dre Josd Bàrbozn Lima Sobrinho, 
Antonio de Góes CavaloaiiU. 
Domingo" Marque!! Vieira. 
Arthur Cavnlcantl de Albuquerque. 
Heitor da Silva Maio. 
A Ide de Fàijó s ·ampo.lo. 
Edgard Teixl'ira Leite. 

ALA~ÔAS : 

Rodolpho PinLo da Motta Lima. 
Emílio Elyzeu de Mnya , · 
Antonio de Mello Machado. 
José Affonso de Valente Limn. 
Izidro Teixeira de V!lsconcellos. 

SERGIPE: 

Deodato da Silva Maiâ Junior, . . 
Amando FQnteá (chamado a exercer o maudaw como 

t• supplentP- na vaga de l!:ro.qides Fet'celrí!o de Carvaii'ro, q\,e 
renunciou, expressamente, · em O!ficio)'. 

BAl-ltA: 

Clemente Mariani Bittenoourt. 
Lauro Passos. 
Pedro Franoisoo do Lago . 
Luiz Vianna Filh6. · · 
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João Mangabeira. 
Francisco Prisco de Souza Pat·aiso. 
Arlindo Baptista Leoni. 
Francisco Jo11quim d:l Rocha. 
Octayio Mangabeira. 
José Wanderley de Araujo Pinho. 
Pedro Calmon. 
Arthur Neiva. .. 

Edgar Ribeiro Sanches ·(chamado a exercer o mandato, 
como i" supplente, na vaga de Antonio Garcia Medcit•os 
Netto, que renunciou, expressamente, em offloio). 

Attila Barreira do Amaral (chamado a t'xercet• o man
dato, como 2• supplente, na vaga de João Pacheco de Oli
veira, que renunciou, expressamente, em officio). 

Homero Pires (chamado a exercer o mandato, como a· 
supplente-, na vaga de João Marques dos Reis, qne renunciou, 
expressamente, em ilffido) . 

ESPIR!TO 8AN1'0: 

Ubaldo Ramalhete, 
F1·nncisoo G~nçalves. 

D!STRICTO F~DERAL: 

Manoel Caldeira de Alva~·enga. 
Antonio Mnxlmo Nogueh•a Ponldo. 
Henrique de Toledo Dodeworth. 
Augusto do Amaral Peixoto Jun-Ior. 
JuJ.io Oscar de Novnes Cntvalho. 
Candido l>osaOa. 
Henrique Lnife. 
José l\lntloso. Samp~to Corrêa, 

RIO llll! JANRU\0: 

Jollo Antonio de Ollvolra Oulmar!l.e!l. 
Raul F'ernandcs. 
Levi Cnl'llf' h• o. 
Eduardo Duvivier, 
Bento Costa Junior. 
Ageno1• Rabello. . 
Hermeta Rodrigues Silva. 
José Eduardo P1·ado Kelly. 
Laurindo Augusto Lemgruber Filbo. 
Cesar Nascente Tinoco. · 
J<Jsê AUpio Carvalho Costallat. 
Arthur Lontra Costa . 
.:f oaqulm Cardillo Filho. 
Benedicto Nilo Alvat·engn. 
Raymundo Bandeira Vaughan, 

MINAS GEI\AES: 

Arthur da Silva ilernardes. 
Antonio Carlos Ribeiro de Andrada. 
~ar los Coimbra Lu,;. 
Nornldino Lima. 
José Francisco Bio.s F<Ortea, 
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Djalma Pinheiro Chagas. 
Luiz· Martins Soares. 
Pedro Aleíxo .• 
Clemente Medrado. 
JoSé Braz Pereira Gomes. 
Levindo Eduardo Coelho. 
Augusto das Chagas Viega.s. 
João Tava1•es Cor:rl@a Heraldo. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Polycarpo. Magalhães Viotti. 
Joaquim Furtado de Menezes, 
Dani()l Serapião do Carvalho. 
Jos~ Carneiro de Rezende. 
Christiano Monteiro Machado • 
• José Vieira Marques. 
Francisco Nt>grão de Lima. 
José Maria dê Alkmlm. 
Celso Porphirio Machado. 
João Nogueira Petlido. 
Pedro da Matta Machado. 
Simão da Cunha PeNira. 
João Rezende Tostes. 

Antharo de Andrade Botelho (chamado 'a exercer o man
dato, como :t• supplente, na vaga dt'o Waldomlro de Barros 
Magalhães, que ~enunciou, expressamente, em offioio) • 

Julio Bueno Brandão Filho {chamado a exercer o m&n
dato, como 2• supplente, na vaga de José Monteiro Ribeiro 
Junqueíra, qui:' renunciou, expressamente, em offioio). 

João Jallques MontaQdon (chamado 11. exercel' o mandato, 
como 3° supplente, na vaga de Raul Noronha de Sá, que re
nunciou, expressament~, em telegramma) • 

. Delphim Moreira Juniol" (chamado a: t'.Xercer o mandato, 
com() 4" supplente, na vaga de Gabriel ·de Rezende Po~;sos, 
que renunciou, expressamente, em telegramma) , 

SÃo PAuLo: 

Ant,ó!iio Carlos de Abrl'u Souré. 
Paulo Nogueira Filho. 
Antoni(} Pereira Lima. 
Waldemal' Martins Ferreira. 
Francisco Oscar Penteado Stevenson. 
Antonio Augusto de Barros Penteado. 
Abelardo Vergueiro Cesar. · 
Cirtliinato Gesar dá .Silva Brllgn, 
Heitor dl.' Macedo Bíttencourt. 
Antonio Bias da Costa Bueno; 
Aureliano Leite. 
João Rodrigues de Miranda Junior. 

Fabio de Camargo· A1•anha (chamado a exercer o man
dato, como i" süpplehle, na vaga de Luiz Toledo Pizn. So
brinho, qufl renunciou, expressamentt'., em officio). 

GoYAZ: 

Domingos Netto de Vellasoo: 
Laudelino Gomes de Almeitla. 
Claro Augusto GMõy. 
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MATTO GROSSO: 

Alberto Trigo de Loureiro. 
Yttrio Corrêa da Costa. 
Generoso Ponce Filho. 

PARANÁ: 

Plinio Alves Monleiro Tourinho. 
Arthur Ferreira dos Santos. 
Octavio da Silveira. 
Lauro Sodré Lopes . 

Francisco F.erreira Pereira (chamado a exercer o man
dato, como 1• ~mpplente, na vaga de Flavio Carvalho Guima
rães, que renunciou, expressament~. em otrieio) , 

SA~"''A CA'ITKAIUNA: 

Leopoldo Diniz Martins Junior, 
Durval Melchiades de Souza. 

RIO GRANDE DO St1L: 

João Baptista Ltizardo. 
João Vespucio de Abreu e ~ilva. 
Renato Bnl'bosa. 
Demet.rio Mero i o Xavier. 
Heitor Annos Dias. 
João Simplicio Alves de Carvalho. 
Frederico João Wolffenbutt'-'l· 
'Victor Russomano. · 
Rául Jobim de lliUencourt. 
Joiio Ascanio de Moura Tubino . 
Dario Caetano Crespo . 
.Adalberto Corrêa. 

REPRESENTAÇ.\0 PROFISSIONAL 

EMPREGADOS 

Lavottra e Pecua.ria, : 
Eurico Ribei-ro de. Costa. 
Francisco Saverio di Fim'e. 

Indv.stria: 
Antonio Frnnc·isco Carvalhnl . 
Arthur Albino da Rocha . 
Mimoel da Silva Costa. 
Francisco Moura. 

CorMnercio : 
Alberto Surok. 
Manoel Damas Orliz. 
Eàmar da Silva Cu!'valho. 

7'ran&ll0rtes: 
Antonio Chrysostomo de Olivoit·a. 
J:osé João do Pi\trooinio. 
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EMPREGADORES 

Lo.votu•a e Pecr~m·ia : 

.To fio Vieira ~lacedo. 
Martinho da Silva Prado. 
Jrão Ferreira Lima. 
Alberto dP- Oliveira Coutinh~. 
Alberto Alvares Fernandes Vieira. 

lnd!!st1·ia: 

Euvaldo Lodi. 
Pedro Dcmoslhen(>s Rache. 
Gastiio de Brito. 
Vicente de Paulo Galliez. 
Leoncio Gomes de Araujo. 

Commercio: 

Gastiio Vidigal. 
Antonio Ribeirl) Franca Filho. 
1\loncyt• Barbosa Soares. 
Al'lindo Ferreira Leito Pinto. 

Angnsto Vurolla Corslno. 
Adolpho Cnl'doso Ayres. 
Vh~•mt(• Cnvnlcnntl GcuveiB, 

Pi•ofi.~sõr.s Libcrues : 

LourenQo Bnota Neves. 
Jomjulm Pedro Salgado Filho. 

l•'u1u•cinnnrins Pub(lcos: 

Paulo D!us Mnrtins, 
Mario de ;Mot•nes Puivn, 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura da lista e seri 
publicada no Diario do Poder Lcyjslutivo, para conheci.monto 
dos interessados. 

·Coromunico aos Srs. Deputados que já lem numero legal 
pat•a a elei~ão ~a Mesa. 

Nada mais havendo a faztw mi; sessão; ·vou levantai-a, 
convidando os Srs. Depni.üdos paru a de amanhã, ás 14 horas, 
em que se ptoceder:l. ú eleicuo do Presidente da Gamm·a dos 
Srs. DepuLudos, 

Levanta-se a Sessiio ás 14 hm·as e 20 mi
nutos. 
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3n Sessão Preparatoria,· em 30 de Abril de 1935 

Presidencia do Sr. Ministro Bermenegildo de :Barros, Presi~ 
dente do Tribunal Snperior de Justiça Eleitoral 

. , . 

1 

A'll H horas, o Sr. Ministro Hermenegildo du 
Ba1·ros, Preside'r1te . do 'fl'il..mnal Snperiot· de Jus
liça Eleitoral, assume n presidcnoia. 

O Sr. Presidente - Está aberta a Sessiio. 

E' nssignada n actn da sos~:~iio antcccdcnlo . 

O Sr. Presidente - Enconl!'llm~s•l nu r.nsn mais de 100 
Srs. Deputados, numm•o baslnnlc ptu•o. se pt•occdot· 1\ cloicüo 
dé J>residonlc da Ctunnm . . 

O Sr. Cardoso de Mello Ketto (l,elB UJ'flt>m.) - Sr. Pr•J
sidc.ntc, J)[U'I\ o~> uffcilm~ lego.cs, cumpl'l!-mtl ·cornmunicat• n 
V. E:'\:. Qlll' rullocou no Rio de Jl\noiro (o DP{lll!.ndo FmlcH'l\\ 
Antonio G!l~t.ilho d!! Alcnnl[\t'll Mnahnrtn •lc Ollvl1ira, l•le\t.o 
pelo J>ol'l filo f1om~Lifllr.ionnlisto., liOb ll lt•gP.ndn "'1'\ldn [lO r Ano 
Paulo" . 

O Sr. lflnistro Hermenegildo de Barros (Presidente) -
Fico inteirado dtl communlcnc~o de V. Ex;, que constará dn 
neta da presente seesno. 

O Sr. 9ebaatllo do Rego Barros (Pela 01-dem) - Sr. J>re. 
sidente, o processo adoptndo pnrll n eleiçfio dn Comrnlssilo 
Exeoütivn, eleição qui\ ~;~rn se inioia peln de ~reu PrAsi'dente, 
ttue será lambem o Presidente da Camnra, infringe flagran
temente o a1•t. 26 da Constituição . · 
· Segundo esse dispositivo, em todas ns Commissõcs pcr
r:t:ltmentes será assogurada a re11resentação prppot·cionur da 
minoria. E n.tretanto, nc pt•ocesso adopladó pa~·a escolha da 
Cóinmissiio Executiva, essa représentaçüo lornn~so impos
sfvel .. 

Esse facto itnpot·t.n em violação ov'idonte de p·t·oooilo 
conatit\tcional c nn negação de um direito 'QO!'a as divorsnrr 
~orréntes políticas quo se representam nesla Cnmnru. 

Pot· isso, ·em nome dn minoria, deehiro quo estu não 
tomará J}arte na eleiciit), pelo motivo allegado. · 

. O Sr. Ministr o Bermenegildo de. Barros (.Pro~idento) ~ 
l[lcará : constan.do da ao to. a .dcolarneãc; : d(} -nobre Dcpul~do . 
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ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS 

O Sr. Presidente - Vai-se proceder á eleição do Pre-
sidente da Camara dos Deputados. 

O Sr. Secretario vae proceder á chamada. 

O Sr. Secretario da Presidencia procede á chamada. 

Respondem ã chamada e votam os seguintes Deputados: 

Rib('iro Junior, Abguar Bastos, Silva Pingarrilho, Agosti
nho ~lonteiro, Genaro Ponte e Souza, Lino Machado, Henri
que Couto, C'lrlos Reis, Godofredo Vianna, Agenor Monte, 
A~elmar Roctla, Pires Gayoso, Waldemar Falcão, Fernandes 
Tavora, Pedro Firmeza, Olavo Oliveira, Humberto de Andra
de, ·Café Filho, Martins Vera;;, Gratuliari.o de Brito, Pereira 
Lyra, José Gomes da Silva, Matbias Freire, Samuel Vital 
Duarte, Odon Bezerra, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Bar
Dosa Lima, Antonio de Góes Cavalcanti, Domingos Marques 
Vioíra, Hugo Napoleão, Arthur Cavalc:mti .. de Albuquerque, 
Heitor !\laia, AJde Sampaio, Tejxeira Leite, Figmiiréd[) !1\odrl• 
gues, Simões Barbosa, ·MuLta Lima, Emilio Elyseu de Maya, 
Valente de Lim'l, Antonio Machado, Izidro Vasconcellos, Deo
dato Maia, Lauro Pasaos, Prisco Parniso, Arlindo Leont, 
Francisco Rooha, Arthur Neiva, Clemente Mariani, Edgard 
Sanches, Homero Pires, Francisco Gonçalves, Caldeira de 
Alvarenga, Amaral Peixoto, Julio de Novaes, Nogueira Pe· 
nido, Candido PessOa, Henrique Lage, Jofio Gulmarll.es, Eduat'
do Duvivicr, Bento Costa, Agenor RabeUo, Hermelo Rodrlsues 
Silva, Prado Kelly, Lemgruber Filho, AUpfo Costallat, Arthui." 
Lontra Costa, Nilo Alvarenga, Raymundo B11.ndeira Vaughan, 
An~otiio Carlos, Carlos Luz, Noraldino Lima, Martins Soares, 
Pedro Aleixo, Clemente Medrado, José Braz, Augusto Véras, 
Joüo Beraldo, Vieirn Marq~es, Juscelino Kublstchek ds Oli
veira, Negriio de. ·Lima, José Alkmim, Celso Machado; Ioiio 
Penido, Mnttn Machado, Jolltl •roates, 1\nthero Botelho, Bueno 
Brandão, Jacques Mont.andon, Delphim Mor()ira, Abreu Sodt•é, 
Paulo llogueira, Antonio Pereira Lima, Barros Pentenclo, Ver
gu.'!iro Cesar, Am•eliano •Leite, Miranda Junior, F3bio de Ca
margo Annha, Claro de Godoy, Trigo . de Loureiro, Yltrio 
Ço~·rêa da Costa, Generoso Ponce, Octa.vio da Silveira, Plini~ 
Tourinho, Lauro· Sodré Lopes, Francisco Ferreira Pereira,. 
Diniz Junior, Dorval Melchüi.des, Vespucio dá Abreu, Laude
lino Gomos., 'Renato Barbos,!l, Demett•io Xavier, João Simplleio, 
Frederico. Wolffenbuttel, Raul Bitleneourt, Ascanio Tubino, 
Dario Crespo, Adalbert.o ,Corrêa, F.urir.o Ribeiro da Gosta, 
Francisco Savero di Fiare, Anto~io FranQisco Carvalhat, Ar
thur Albino da oflooha, Manoel da Silvn. Costa, Franciseo Mou• 
ra, Alberto Sut•ck, Manoel Damas Ortiz, Edmar Carvalho, 
Antonio Cbrysostomo de Oliveira. Jofio J1>sé do Potroeiaio, 
Joiil> Vieh•a Macedo, Martlnho da Silva Prado, João Fm·t·oira 
Lim!\, Alberl,o Alvares, Euvaldo -Lodi, Pedro Rache, Gastão de 
Bt•lto, Vlconto .Oulllo~, Loonoio Gomes de Araujo, Gastão Vi· 
dlgal, Ribeiro l''rnncn. FJiho, Monllyr Barbosa Sonres, Arlindo 
F. Leite !Jlnto, Augusto Gm•sino, Adolpho Cardoso Ayres, Vi
cente CnvnhmnU <louvêu, llnl'ln 1Ncvos, Snlgudo Fllbo, Paulo 
M!l.l'tln~. Moraes Pniva, Ritl!lrdo Machado; José Bel'nardh\o 
Alves ·Junior, JoAo· 0!\rlos Maohndo, Vicente Mlguol da Silva 
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Abreu, Roberto Simonsen, Moraes Andrade, Jóão Henrique, 
Jairo Franco, Justo de M01·aes, Thompson FlorE:>s Netto, Car
doso de Mello Ne~to, José Con·êa d!l Macedo Soa1·es, Joaquim de 
S!lmpaio Vidal, Theodotniro Santiago, Luiz 'Barbosa da Gama 
Cet'queira, Armando de Sampaio Costa, Hermilndo Alves Go
mes, Pedt•o V~rgara , Wa~demar F·erreira, Oscar Stenven
son. (169). 

O Sr. Ministro Her.menegildo de Barros (Pref'identa-) -
Responderam á chamada 169 Srs. Deputados. Se ainda 
algum Deputado não tiver votado, convido-o a se manifcswr. 
(Pãtisa.) 

Vai-se proceder á apuração. O Regimento determina 
que essa apuracão seja feita pessoalmente pelo Presidente. 
Entretanto, convido os Srs. Salgado Filho e Sampaio Corrêa 
para me auxiliarem nesse h•abalho e exercerem a funcção 
de escrutinadores. (Pausa.) 

Não se achando presente o Sr. Salgado Filho, convido os 
3"rs. Mnthins Freire e Joiio Gutmariie!! para esse fim. 

Os Srs. ·s~mpaio •Corr~a. Mllthias Freire e 
João Guimnriies tomam logar á mesa. 

O Sr. Ministro Hermanelrfldo de Barros (Presidente) -
Vai-se proeéder A confernnoia das cedulos. 

O Sr. Pt•esidente, auxilindo pelos referidos 
Srs. Deputados, procede á conferencia das cedulcs. 

O Sr. Ministro Bltrmeneg11do de Barros (Presidente) -

O numero de cêdillils encontradas na uma confere com o 
numero de Deputados votantes, isto ó 169. 

Val-se procedet• á npurncno. 

Feita a apurnçiio, verifica-se o seguinte t•esult.ndo: 

PARA PRESIDENTE DA GAMARA DOS DEPUTADOS 

Voto.t 

Antonio Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t65 
Salgado Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
João Carlos !.\!achado , ........ , . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Em branco, uma ceduln. 

O Sr. Ministro Hermenegildo de Barros (Presidente) -
·.E' com a maior satisfaciio, Srs. Deputados, que proclamo 
eleito Presidente d:1 C!lmara o notave\ parlamentar, Dr. An~ 
tonio Carlos Ribeiro de Andrada, que jl\ exerceu essa fun
cçüo por espaço de qunsi dous annos, com intel\igenoin, habi
Ifdade, rnra. dlstinoQiio e a contento geral, QUer da minoria, 
quur da maioria, conforme as demonstrações que nesse senti~ 
do tem recebido. (Prolo~7ada salva àe palrlu:i!.'J Dou, pois, 
por findn a minha mlssi'io nesta Casa. 

O Sr. lloraefl Andrade - Poco o palavra, pela ordem, 
Sr. Presidente. 
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O Sr. Ministro Rermeuegiido de Barro• (PJ•esidenJc} -
'rem a palavra o nobre Dut>ulado. · 

O Sr. Moraas Andrade (PeCa m·dem) ~ Sl". Presidcnt.e, 
em nome dos Deputados ·que constituem a primeira Camara 
erdínaria do novo rogimen, quero significar a V. Ex., mais 
alta expressão da Justiça EleiLoral da nossa terra. - os 
agraducimcnlos dos representantes politicos da Nação Br·asi
leil'a, aqui rctülidos, pela maneira altamente elc\ltlda ·e nobi
lilante por que essa Jusliça·tem contt·ibuid.> para a organiza
ção do poder político ·entre nós. 

Transiormando-nos, depois da Gonstiluinlu, em Gamara 
ordinaria, modificámos o Uodígo Elcitotiil, Livcmos, entre
tanto, o cuidado de mant.el". o mesmo orgnnismo da Ju.stiQa 
Eleitoral, já anteriormente experimentado com resultados 
brilhantes. Procm·ámos, dcst'at'lc, contt·ibuir para uma orga
niza vão melhor dos poderes polilicos, orgnniz:;.ção em que· 
não predominassem a í'ot·ca das paixões, nem a tH·eoccupacão 
exclusivamente partida ria. 

Confiando a Jusli~•a a homens acostum;~dos a decidii' 
dos pleitos segundo o direito, sempre imparéial e serena
mente, iinhnmo.~ a certeza de que o poder Ilolitico rto Brasil 
seria, na t•calido.de, kgitima expt•r.s6iiô dn soberania nacional 
manifestaria alt•nvós elas Ul'nas. 

Agora, Sr. Presidentu, quo, peta · segunda vez, aqui nos 
encontramos investidos do mandato popular, ·devendo o me;. 
lhot• dos cxitos á .JnJ:~Liçn, que V. Ex. tiio nobremPnte encarno., 
quero, nm notno de todos os meus col.lcgn~. om nomo da Naçiio 
Brasileira, congratular-me com V. Ex., congratular-me com 
o Brnsll, pelo grnndt~ passo que temos dado no sentido da 
l~el'feiçílo' da democrnoin ·- :o unico reglmen dcntr•o· do ·quz1l 
o Povo Br•a:;ileir·o pódé viver, prosperut• o caminhar pnrn um 
futuro digoo das suas tradi<:ões. 

A V. Ex., Sr . Presídente, os melhores ngrndeoimentos dos 
r oprcsonlantos t>oliLicos da Nação BJ·asileirn. (Palmas.) 

O Sr. Minialro Be'rmeneaUdo d8 Barros (Pro~idcnte) -
Esses ngradecimcntos, eu é quo os dovo a V~ Ex. e á Cnmllrn 
dos Srs. Dopütll.dos, pelo modo correct.o por quo pt•occdcram 
durante us Lres dias elos nossos trabalhos·, Estendo- os aos 
il!ustrcs Mcrnl.inndorr.s , qne me vrcstnrnm vn1ioso servi co: 
sem o auxilio dolles, 1111 não podeJ•in facilmente desempeuhat· 
a minha tarera. Agmdcço, lambem, ao Sr. Oito Prazeres, 
companheiro já de outros ·tempos, cujos r elevantes serviços 
t.ambcm nãó posso deixar de salicnLat neste m.:>menlo. 

Assim, dou por findá a minha missão. (l>almas prolon
uaàas.) 

Levnntn-se a Sessúo ás 17 horas . 
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Pr~íilllihdUl de l!lt. Aiítdnió IJiü'loà; Préaillente 

l 

A's, t~ Jtor~ts !l ~r. ~n~.oni1,1 ~arlos, Pres~
dente/1 assume 11. Prcs1dencJa. (Prolangnda salvil 
de pa mãs). · 

Comparecem oa ~rs.: 

t.. An~o.ni'i' C~r!p.~ •.. ~ibélro .Jqn._Jot, Ja. ~t l'llllmrlitw, Airpsti
DIJO~_Mpnte,rq, Genoro . Pon\e1 ~-~~o Ma~~IJ.dO, tienrique C.~u
lo,l. arlol· ~~i~.· tlcld~tredo :'{mtm!J. ~enor Mont!!, Hugo l'in
p,.o . e ~·. d,~l~ar. h(ij;ltl!l• ·. P !l'e~ 5.tay,~so, . Waldeni·a~· ll'alcJio, 
f'.er~,an~es.t· r~VOl'Jl, Olq.vo Ol~vetrn, FIJJU~iredo Rodt·~~le!!, C~
fé. F llho, os á Augusto, Alberto noselli, Gl':ihtliaP.o ijrito, Pc • 
~'.ur~ _Ly1·a, iJ. -~~é p~mee, ~o. thí~s .. F·.- reJr~,. *-!imiel Dtiiil·te, o. dali 
oez.e~·~o. S«_n~~-a ~e!io• l:\ei.9.. Barros 4-rruda ~li.~iihl, Ál'hald!J 
Bo.stô. s,· A-q.~lp. ho Gels?•· .BaJi·bos!l tm'lâ .~o Nn.bo, Antoil!ô 
P~es1 J:iomlnt.ós V1elrdu.. Arthllr t:avn bnhLI, HeHoi· 
~laia, Alde 'Sâ~âid, Teixeira Lelle, Humbel'lo urJ 

gou.rllt Si~ões .baz·bqsa, ~. otta Lim~. R .• milia de Mnya, 
i'l~nao Ai'Mijo, Melló Mii.C.hildo, vll.leril~ de timo, 
zidr'o de Vâsconcelos, Sampaio . Coatn, Deodato Mnl11, Ar.:. 

mândo Jl'orites, Altainli'lmdo 8-equiAQ, Manoel Novaes. Clemen
te Marla1U, Lt1üro Pllsij;)s, Pedro Làll:o. tui:i Vidnno. Filho. 
Prlscu Parniso, Pintos Dimla~. Alfredo Miiscil!'enhe.s, Aa·holrf 
.~ilvn, A.rlindo Leoul, M~o~bães Netlo, Fa'ane;lséo Rocha, 
Oclnvio Mnt:\rabeh•n, Wal).dtlr ey Pinho, Ltlottolo Otth•llo, Al'
thur l'feiyâ, Rnphael Cinóoi'il, Edgai'd SancUos, ALtllla Amnrlll, 
Homero Plres Uba!di:l. Ramalhete, Jair Tovar, FL•ancisco Gon
çalves, Caldeh·n dá Alvufimgt\, Nogueira Penido, Amnt•nl Péf
!COto, Jullo NoVaes, Cnndido Pessõa, Joi\o Gulrrul:•ãr,s, Eduardo 
Duvivier, .~ehto Costa Ageno1• Rab~llo, Hermete Sllvi\ 
Pràdó Kelly, Letrlgrt.ipôr Filho, Cesar 'Tirloco, A!ipio Cdstal
lat. Lorilra Costa, Niló Alvarenga, Bal)deirrt Vaughan, Car:· 
los Luz, Noraldino Lima, Bías Fortes, M:nrtin~ Sollres, Pedro 
Aleixo, Clemente l\fedrado, Josê Braz, Levindo Coelho. Adelia 
Maciel, Augusto Viegas, João Beraldo, Juscelino Kubitschek, 
Polycat•po Violti, Furtado do Menezes, Daniel Carvalho, Car·• 
ne!ro de Rezende, Christfano Machado, Vieira Mart~ues, Ne
grão de Lima, Josó Alkmim, Celso Mnchu.do, Joiio Ponido, José 
Bernaí'dino, Matta Machado, João Tostes, João Henrique, An
tbero Botelho; .Bueno Drnnd.W Filho, Jacques Montandon, 
Delphim Moreira, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Per~irn Lima, 
Waldem!lr Ferreira, Barros Penteado, Moraes Andrade, Vet'• 
gUblrd Casnr Ganln Cerqueirh, Cardo~o de Mello NettQ, Jon
q\Uhl 81\r\1JJáto Vldlll, Cinolnato Bl'ngo., Castro Pt·ado, Mncedo 
Hltllmcthh·t~ Lll.erta ~otubál, Alves Palma; Jorge Guedes, Fe-

(l, u: - vor.u~m 1 - tD35. 2 
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Jix Ribas, Gom-es Ferraz, Roberto Moreira, Aureliano Leit~. 
Miranda Junior, Justo de Moraes, Fabio ANmha, Jairo Fmn
co, José Cassio, Domingos Vellasco, Laudelino Gomes, Vi
cente Miguel, Clnz·o Godoy, Trigo de Lom·eiro, Corrêa da Cos
ta, Genet·oso Ponce, Plínio Tounnho, A't·Lhur Santos, Oetavio 
.Oa Silveira, Lnm~o Lopes, Francisco Pereira, Diniz Junior, 
Dot·val l\leli:hiade~, BapUsta Luzardo, Vespucio de Abreu, Re
nato Barbo5a, Demélrío Xavier, Annes Dias, F~ederico \Vol
fenbntell, Raul Bittencoud, Ascanio 'fubino, Dario Crespo, 
Adalbm·to Corrêa, Eurico Corrêa, F!·anei~eo di Fiori, Ez•mano 
Gomes; Anloünio Garvalhal, Artbur da Rocha, ·Silva· Costa, 
Francisco Mout·a, Albel'to Surek, Damas Ol'tiz, Edmat• Car
valho, Chl'ysostomo. de· Oliveira, José do PalroGinio, Vieira 
Macedo, Martinho Prado, Ferreira Lima, Oliveit·a Cou~inho, 
Albet·to Alvares, Euvaldo Lodi, Pedro Rache, Gastã·o de Bl'ito, 
Robert.o Simonsen, Vicente Galliez, Leoncio At·aujo, Gastão 
~idigal , Ft·anca Filho, Moaoyr Barbosa, Arlindo Pinto, Au
gusto Gorsino; Vicente Gouvt'la, Baetn Ne-ve~. Salgado Fillw, 
Paulo Mat·tins, Moraes Paiva, 'I'hompson Flol'es .. (225). 

O Sr. Presidente - 1\leus Senhores! Ao assumir o cxet·
oicio de!.'te alto cat·go, para o qual, por duas vezes, fui eleito 
pela generosidade da representação nacional, minl!as primei
rns pnlavras devem destinar-se a exprimir, como de faeto O:lt
primem, meu profundo reconhechnento pela excelsa hotil'a 
com que fui o estou sendo distinguido. As palavras immo
dialns d11vcm ·ser os de que procurarei empregar os mBis 
devotados esforQos para mo collocur no elevndo nivel repro-
'~ont.ndo por osla investidura. . 

Devo direr, a seguil•, que o exito no exerclclo ·da Presi
doncia da Onman está na dopendencil\ immedintn do auxíl!o 
o do. collnbtll'nollo dos Srs. D&putados: talte ess!f. collaboraoão 
o a ácciio do Presidente so dcstinni'lí no fracasso ou ficará 
nullificndâ . 

Assim tmndo, minhas palavras finnes deveriam de con
'sistil·, como consistem, num f~rvoroso Bppello a todos os meus 
colle!;'ns, pnr[l. que mo auxiliem no bom desempenho desta 
funcviio, c.la qnlll dcJJcndcm n proficuidnde dos nossos traba
lhos lügislntivos, o decOI'O o r1 proprin dignidnde da Cumurn 
dos Dtlpu!m1os. · 

Essns IH\llWI'IlS, fJOl'Óm, nr~o süo M flnaes, porque r:!Onsi
dcro de meu dover rematar apresentando nos illustras oolle
gns da Camnrn d0s Depntlldo~, sem disLinc:çiío de purWios, de 
ool'rcnlcs polit.ious ou do grupos, ns minhas mniB oordiao~ 
snudacões, com os votos muito calorosos parrt. quo todos cllcs, 
sob o influxo do mais ardente patriotismo, possam cx:ercm~ c 
(lXorcam a sua aotívidado politioa com a mais completa pro~ 
ficuidnde. para os inlere.~scs e ns aspiraçõe.s do nosso curo 
-Bt•o.sil. (Palmas prolonaadas,) · 

2 

O Sr. José do P11trocinio - St'. P-residente, p()l}o a pa-
1avl'a. 

O Sr. Presidente - Tem a pnlnvr·n, pela ordem, o nobro 
Dopuln<io. 

O Sr. José do Patrooinio - S1•, PJ'<~sidm\lol Sonho
Dopnlnlio~ I l~sfnmn11 l'm IHJssõos pr•climlnat't:',S, é oorto, mos, 
passando hojt' n data qtw Bs.sigunlu o mnrlyt•io dos oilo oom-
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panheiros que . .se empenhavam na jo1·nada das oito hm·as de 
frabalho, lá nf;l. ~rande" cidade:" americana,. e. se.ndo esse dia 
Q~n.siderado pelo. muwio civilizado qom(). o Di!-' do 'l'ràbalbo; 
cu, que, nesta Casa, represento o úperarwdo, JUlguei de meu 
dever pedir venü• a V. Ex •. para cônfundir .mi.nhll voz com 
o concel~to turbulento que sa . óliVC I;16SLa hora de·· festejos 
çó~nmemorati:vo~ dessa grandio.so dia,, , 

No Brasii, felizmente, nunca se fesLejóu com sangue, com 
conflíiJto:s ou di.sturbivs, o f 0 de Maio. Isso porque, devido 
â magnanimidade dos brasileiros e de seus gôvernantes, sem
pt·t~ foi respeitada a opinião de Lodos, procurando-se dar· as 
massas trabalhadoras aquillo que ellas pleiteiam. Muito falta 
ain~a pat·a o conforto geral; porém, já temos, piLrcialmente, 
conseguido bastante, e não sómente dePoi sda Revolução que 
nos ti·ouxe, além de outros, o gt·ande beneficio da criação do 
Ministet'io do Tmbalho, onde as questões são resolvidas sum
mariamente entre patrões e operarios, sem offensa para uns 
ou nggravo para outt·os. · 

Antes mesmo dn Revolucão, a generosidade do cot·ação 
hr·asileiro ficára comprovada:. já tinhamos a. c~ixn de pênsõcs 
~ aposcnludoril.16 tios ferroviarios, da qual fui um dos. benc~ 
ficiarios. Aqui está, .na .Catnâta, o signalario do .Qecreto que 
ct;iou. aquel!e instituto. 

Todos esses factos,: St•, Presidente, levam-me a occupat• 
o: altenliilO da Camant uesle instante em que se commemot·a 
a. grnndiosa data do trabalho. · 

O S1f. PRESIDENTE- Attençiio I Vamos constituir n Mesa. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO- A demúcl'!Ulia, no Bra~ 
sil, já não é uma mentil'a, o quem disser o oonlrai'io terá 
11 negativa formal na minha propria prooençn neste recin
to. 

Aqui onde estou, tl se nüo tive de todo~ o ubrnco rrnler~ 
,tal, tambem nfio ví em llinguem o meoot• gesto de índíffc~ 
nmca ou ué menospt'c7.o. · (Muito bem.) 
· Tudo isso me enlhusiasma e eonsULue moLivo bastunl.o 
para quo 1Hl cudr1 vez mala amB a Rópublien. (Muito bem.} 

Senhores meus, :não podeis twa\iat• a satisfaçüo quo livo 
flontem, no mo inteirar da opinião emiWdJ. pelo illu11trs 
DtiJJUludo Sr. Joã.o Mangnbch·a, dirigindo-se aos €CUS com~ 
panheil·os do opposicüo' com palnvt•ns que, n set·em concre
tizadas, em factos, representarão um pusso gigantesco nu 
evolucão brasileira. Se me fosso possivel eu influil·in no 
AUimo dos companheiros do onncadu no sentido de que elk'l 
]llcdi taesem em taes palavras, dcspre~ando as <H verge11c ia~ 
pessones, com o objectivo elevado do coordenar id1ías no 
inLm;esse supremo .da Patría. 

'. O Sn, PnESJDENTll - AUonçíiol Devemos; agora, consli· 
lnii· a Musa. 

, ·O SR. JOSE' DO PATROCINIO - O odio só ãe;;Lr·cío 
cáusando mal a quem .o ·alimenta. 'l'ratemos, pois; da gran
'dcza do Bi:usil; t~mponhemo-nos l)!l luta pelo seu fol·talo
t•imenlo, · attcndendo ao uppello que nos ·ncnba de fazer o 
Exmo. Sr. Prosídonto desta Camara. . , 

· Niio nO<; dovomo1! upt·ovciL'Ir' dus eonsclencins fraóns, 
Jl(dudus polu lgnor·nnclu, par•n nullns lnoutil~ , il.hlt\S den~úgó
gien~, dirl'inullun!lo, Msim, u ovoluolio na~n!'al do Brn!nl . 
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M:otis SenhdreiH GlHbprlntJij d . ffi~li dé"'Ver de ope'~'II.I.-Ji:l 
brasfliHtoj Mnvil:lo ... ~bsj tllim átl~oroo tt~ erllhtisiasmo, à er.-
8l1ét· rilli vi"Va â dembíit'liCitl. 6 âd dla {0 tlti Maio. (Plíltnàs.) 

. O . 8r; htrlhÍeit\ii .:.:.:. Cdn~ido para cod!!U htirl:!tu h M~sa 
provlsoria, nus · ternlti!; tio RI!M'irhétitó; . óS · ~r!L Det)ütadoii 
Godofredo Vianna, liornilro Pires, ·~d~~lrll Pililhló' ~ At• 
berto AlvAres. 

éompátecem os teferidbs ~fluti1dos e totnnrrt 
llescnto á Mesa • 

O ir. PJ'elhÍen'e - Vai'-!SC prooed~r i\ leitura da Acta 
ci11 sesd.o aitlecedehtt~ 

a -~ Pedro iltvo --'- Peço a palavra; 

3 

O lk. Pt-illidlntll - Teni ã páUnra o nobNj Dêpulatio• 

o 8r; Pedro tatrtt (P~lrt Ofideml "- St·. Préaldbtite, ti hoesó 
eminente oollegu, Sr. Deputado Rego Barri:là; meu flllt~ti'«! 
amigo, na sessão de holltem, declarou, etn nome da tniltorin, 
niio PJJder a mesma. toma.r parte nu elei~llô dé Pi'll!Jidentt' 
da Cnmara {lorquà, cumprida não estava b. dtsposic4o cotts;.; 
litucional constante do artigo 26. 

Opportuno não era, . cntllo; levantar uma que3tiiCI de orM 
dcm deante do Presidente provisorio da Casa (Muito bem!) ; 
hoJe, pori!'m, que V. Ex. ttssume essà cadE!Ira, jultó ilzado 
o momento para proplll~a, afim de que V. Ex. ll resoh·a, 
corno Pt•e.sidente, m•gão legitimo da Camara, müs n resolva 
procurando cumpri!" a Constituiçiio, sem lli suggostões dns 
convenienoias poliUeas. 

O Slt. Rii:r.tA'I"O líA."\B(jsÀ -'- Aliâs, é como o 1>res!denie 
Antonio Carlo& costuma resolver toas as ijttêstões d~ ordl3m, 
J~mhld~ mi pr(!siderl.bhl. 

O S!l. , PBQI\O LAUo - Não estou dizendo o conLL·nt-io; (> 

aparte de V. E:a:., p01•Lo.nto, não tem opportunidudc. 
Ehlremós nn questão de ordem. 

A Carta Mi:~1nn, no artigo 26; dispõe : 

\'Sóínente á Oatnarli. dos Deptitlidos iiicurHM cte
ger ii sua Mesn, r~gnlar â !3Ul\ propriii polich1

1 
(•rgn~ 

hlzai' a sua seilretilri!l., t\om obs\ltvatlcid tio nrt' 39, 
n. 6, e o sou Regimento Irít~•~ho, no qi.tal se ass(l(Jt~
rarri, rpwnto possivel, em todas as Ctnumissões, a ?'t'
pr~sentação pfoporcionat das cor••entes de opittlií.o nel
la de f iuitlas . " 

Vê, V. Ei:., Sr.· Pr~lden~ quê IJ de olli.reza ri'l.eridiana 
Il dispos!ci'io do ârl .. 215 l:la t:~il.sfiltiiciio, que eu, que V. Ex .. 
Sr. Prbsldilnte; ijue t1 rrtiilorlii; (t\.\e lbdós, emfhn, não deve
mos llesititt· orn obedécei~, cumprir. e:ttébutnr c tnzêr ~\xocutnt
(Mnito bem/), para estô.bélebér il ord~rn i.> nno viotnr direi;. 
tos. . 

· V{l~IJ.m?$, pph~ili1 c,qmo. o ~~gl.m.~hto proéur'oU dlü' he
onciló n esso d•spó~tttVô borl~htumonnt. 
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.Em o art. 24, tr.at.ando dl)ll Commissões, ~rosoreve que 
íl Cam~r~ ill~ciari 61l'qS lrabalhçs, org~lll~anup-a~: 

"§ Pat~graphq ~~ii:R ~ .b,.s Côinql~ssqJls !lér~q: 

a) permanentes, as que sub1!íst.irefu através aas 
legisJatUf'I!.S;. 1J) _ ternpor~~il:is, as qqe Se e~tingqirem 
com a t.ermma~na da . legtslatur~ ou ~o~o que t"!aJa~ 
pret>nchtdo o ftrn a que se dcsbnavqm." · · 

E, logo após, no at·l. 25, ns enumet·a: 

''As Com missões Permanentes são lirnzc: 

1a - ExBcutivn; 
2" - Agricult.ura, Ind!Jstrh c Gommercio; 
:1• - Co~stilt)ição e Just iça; 
4" - D!plorriacía ~ 'l'r!Jlados; 
5• - E~~tcaçíio !) Oulturn; 
r.• - ~'mancos; · 
78 - Legislação Social ; 
fJ• - Obt·os Publicas, 'l'rnnsportes e Cottununl~ 

cações; 
ô• - Or~amt>nto, 

10" - Redacçüo, 
IP - Saude Rubl.lea; 
12" - Segut•:.~nça Nacional ; 
taa - Tomada do Contas." 

.Comeouu, portanto, o Regimento, para dar execuoilo e 
cumprir o dispositivo conatitucionnt, definindo os Commis
sões da Camarn, entre ns quaes incluiu a Executiva, que ~ a 
1\fesa da Casa . . Assim fazendo, nadn in novou, porqtll• essà 
é a regra do direito pnrl!ltntYtl.Uir da todo o Mundo, isto 6, 
que a Mesa é uma Commisslio, -:- tenha a denomlnaçüo db 
Executiva PU tlc Bolicia, mas é uma Gomm!ssão - o que, 
aliás, ninguem ainda so lt~mbrou de contes tu!". • 

Ainda nu art. 34, estabelecendo o processo de eleições, 
repete: · 

"As Commissões l>et~manentes, as de inquerit.o, u 
m; especines, se1•ãp coustituid~s {.lroporclonahi•ent& ãs 
conenles de opinião t•eprcsentadlls na <.:amartl .,. 

Alé ahl, cumprido se nchn o dispositivo constitucional. 
o art. 35, entretanto - aqul estl\ a questão de ordem, 

Sr·. l're.sJdente, - dispõe; 

·~Na sessíio seguinte 4 da eleu;áo da Mesa, p'ode
l'llo os Deput11dos, conjunct.a ou SJJV~l'adamante , indi
car, pOl' os~rlplo, devidamente nssignado, um nomo 
pn.r.a cada commissiio pcrmnnenlc, cottsidetupdo-se rs
ooltlidos os quo obLivet·em um onzo-nvos do numero 
Lotul dos membl'os da Cnmara, dE:spre~ada a .frucção, 
exceplo .qu~rtto á Comrni~siio de ltedncvlio, para Que 
S!JrÚ np!JOS!!~rjo !.lffi . numto, 13 quunLo li d& Fmanças o 
Prc~JnenLo, Ullr~ que ~~!!t~!-'~ um quinze,..~vos, dBsPr~
KJld!J 11 fracp~p . 

Nas~ ponto, Sr. PrJ.~BlllcntAt, QB 111.1fftr11e ~(f ~tetnmflJltfl 
pliO. rl13rqm Cllh~tJ OllJllPr!màiM ~o 4ispos.~ivo C!>!lS~i~l.lBÍPllJll, 

.que deve prevàlecer I!Obce qunoaq~tllr outrps toxLqs I13P.es. 
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E'c" esse cmmprfrrumto que venho pedir :?: V. Ex.·; .sr .. 
!•residente; é a execu~ão do. dispósitivo constitucional que a 
rninoria espere. do espírito de justiça de V. Ex ... 

Sr. Presidente, não é novidáde o disposit.ivo constitu
cional. No Regimento. de diversos parlamentos já e!Ie <;stavu 
e está consignado. E entre. nús, anteriormente, na Cttmara 
passada, o illustro e joven Deputado pela Babia, que tanto 
hrilho deu á sua representação, o Sr. Sú. Filho, apresentbu 
111n projecto de resolução concebido nos seguintes termos, 
qnc !!Üo, mais ott.menos, os do art. 26 da Con,;titulção: (L~j. 

"Ser:\ MMlgm·uda 11 l'(,!Jté31ltttaçüCJ das minoriaa IHl 
r-onslituição de tod'ls as Commissões da Camara, cuja 
escolha não dependa de sorte." 

Võ V. Ex., Br. !)residente, que o artigo constitucional 
I'CI)olo as mesmas expr()ssões da indicac~o do talento~o Depu
Lnrlo bnhluno, que .se inspirou em nota'<el nrligo de Ruy Bnr
hmm, mr Diflrio de Noticias,· ao tempo da campanha civilista. 
Enti\o, nüo estava consignada no Regimento esta representa
cão, mns apenas consignada nã Constituição. Entretanto, Ruy 
tJOnsoguiu que os sens correligionarios fossem contE.>mplados 
em todas as Commi.ssões da Oamnra e do Senado! 

Hoje, Sr, P1•esidonte, estamos de ante de dispositivo cons
titucional clat•o e ínsophismavel, que o Regimento níio pódo 
t•evogri.r, que todos devemos acstar, ~ ao qual V. Ex. deve 
obedecer, executando-·o e fazendo respeltal-o. Eswmos em 
fnce do um artigo da nossa Cadu l'!lagna, que garante á mi
:f!Oria representação em todas as Com missões da Oamara. 

A minoria disputa csas reprosentaoão, não por favor, que 
.nilo acceita; a opposição só a quer como resultante de um 
.dispositivo constitucional. . 
. ·Nlio tem, Sr. Presidente, upplicação ao caso o artigo 
,9" do Regimento, de vez que elle 1\ o mesmo art. 12 da lei 
inWrna. da Constitumte, quando não ext~tia ainda o art. 36 
du Con~L!tuicüo. 
. Se é vet~dade, que, ·no capitulo inicilll do Reg·imento In
f.erno, se DI'ovê á eleiçi'io da Mesa por processo de que não 
rcsult.urá a pr·etcndida representação pt•oporcional, devo-st~ 

·.lovar isso em conta do facto de set' esse capitulo apenas 
-ndaptnQiio .apressadn de identico capitulo, nliái!l dú. redacr;ão 
t.cchnicamente menos escorreítn, do H.egiml'nto Interno, da 
Assemblên Consliluinlc, elaborado ouando a lei interna da 
Assmnblôa não se deveria cingir a qualquer norma c·onsLitu-· 
ciofial ~ nppo<Sto como frontesiJioio uo Regimen:to Interno da 
antiga Camarn dos Deputados, que só ·foi modificado .em 
pm·menores do relativa valia, a não ser naquelles que sá 

.fizeram mister para .pól-o, em parte, em conformidade l\ 
-actual Constituição, como no caso da composiÇão das com ... 
:missões da C amara. 

O capitulo inicial do acluàl RE"gimento Interno da Ca
·.mara só provê á installação dos trabalhos om sessões niío 
._:iniolaes de legislatura, pois -se· refere apenus a. diplomados, 
.. como so evidencia dos seus pt'imeit·os artigos. 
· NosLas oond!çõos; uma vez que a Oommissfio Executiv:\ 
·compõe-se da Mesa. --:.. Presidento ·e quat.ro Seoretarios - e 
do mni.s dois Vice-Presidentes o quatro Supplentes de Secre-
t.ru·lo - a unica questão a resolver sobl:'e a sua oomposil,)ãO 

'''esume-se em os~abeleMr qu·e cabe.· aos Depútados 'designJu·, 
11(1 fórma do nrtigo 35 do Regim·entó Interno da Qamara; o"' 
sous mombros pola indicação de um onic avos àe 'sua Lata-
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lidade. E', porém, fóra de toda duvida que a con~··utuiclia da 
Commissão Executiva da Camara dos Deputados, em contra
rio ao dispústo no art. 2D da Constitulollo, eerA n3grant~ e 
consciente attent~:~do . t\ magna lei da Republica. . 

. Deanto de taes considerações, Sr.. Presid(•nte, venho pe~ 
d1r a V. Ex, levantando esta questão de ordem, o cumpri
mento do art. 26 da Constituição. · Espero que V. Ex. a 
decida com espírito altaneiro, sem subalttlrnizar a sua dect~ 
são a interesses parUdarios do momento, porque já é tempo 
rlc os hómüns politicos do Brasil, quando no fastigio do Po
der, nilo se esquecerem da velha legenda latina: hodie miM 
era$ tfbf. · 

O Sr. Pedro Aleixo (Pela ordem) - Sr. Presidente, acab:1 
do ser suscitada quest.iio de ordern com fundarn1mto e l'.poJo 
na invocação de um texto constitucional. Fuzendo-o. o il
lnatre representante da minoria nesta Casa l'eolamn de V. Ex. 
o cumprimento e:xaclo c fiel de dispositivo da nossa Carlt\ 
1\fagna. 

Tambem, Sr. Pr~sidentc, venho reolamnr de V. Ex., 
com o mesmo empenho, com o mesmo denodo ~ com o me$• 
IiiO ardor, a obser-.nncia de um texto consUtucionul. 

Antes, porém, .lá que se não trata, aqui, de victói:'i:i k 
ser oblídn Jleio numero, mas de decisão a ser a.sst>ntada e 
apoiada em argumentos que convem;am e persuadam. peço 
licença para lembrar, comparando-os, varios dispositivos 
constitucionnes relativos á represeni...'\Cilo proporcional. 

O primeiro é o do art. 23, que assim dispõe: 

"A Camara dos Deputados compõe-se do representantes 
do Povo, eleitos mêdhnHl systt>mn proporcional e suffrngio 
universal, egua1 e diroolo, e de rept•esentantes eloitQS pelas 
orgoniznçõs profissionnes, na fórmn que a lei indicar" . 

Como vê V. Ex .• Sr. Presider.te, e corniJ obset"Va a Ca·· 
rnara, não fala, aqui, a Consmulcão em "represcnhcão me
dinn!.l~ syslema proporcional" "quanto possível". mus ll!>Elnns 
em "representaç1lo propore ionnl'". 

Mais adiante, St•. Pl'esidente, enconkamos outro trecho 
da Constituição, este •·eferente a todus ns eloicões para n 
composicão da Cnmnra. dos ~{lutados, das Assembléns Le
gislativl1S Estaduaos e das Camuras Munlcip~cs, prescrevcn
rfo quo taas eloicõo!1 devem obedecer ao systoma da reprPson-
1...'\çuo propm·cional. 

Aqui, t.ambem, St· . Presidente, n~o oncont.ra o Jntorprt-te 
t\ cxpressüo "qunntQ possível" ; essa r.xpressüo só existo ·no 
disposHivo do art . 26 c nüo do de n. 36 da Constituição, Isto 
ti, só ó énconh•adn no texto rt>lntivo á disposiçilo do Regim ento 
Interno, dentro do (tunl está usseguradn, quanto possível, em 
t.odns ns commissõos, n representação proporcwnal. A cx
pt·essüo "quanto possiv·el", d"epois da pnlnvru "ussogururó" 
indica que dl've lt Cnmnrn etahorur um regimento pcrmit
tindo qno as ·opintõos divf\rgente.s ·se taçam represonr.ar .don
tl-o das commissõos; mas não signitict~, como pretendem, 
que Cli\ Lorlas as commissõcs o Rt>gimento imponha 11. repre
·sonLnoüo de· mittorins. 

Isto porque, qunndo a Cünstit.nicão pretcndou ussegu
•·tlr sempre ·n representaçüo proporcionnl. núnca om~regou· 
n expi;l'ssüo "quanto possíveth, st1 o fazendo no caso do nr
Ligo 26 ·ora invooudo . 
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Q sll. PEDRO L4f40 ,......- ~s~<\ ~s~e,~r!lda Qp ncgjm~r.to, que, 
!'JCSsa Pllfle, curppriU a qo~-!Jti~JthHIQ. 

o SR. PED~O AL:Jj1IJÇO - Está asse~uradll sirq, no Re
gimento, essa represetit~Ciío proporcional, mas apenas nail 
Com missões A posstvel !\áver · rl.'presentacão propórc~onal .•. 

O SR. PEPllo tAao- "Oi.í~pto pQssivel" quer dizer: quan~ 
to possibiliCar o numero de represenianles 4~ minor.i~. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Ouvi V, Ex. com a maior at
tencão, não o iuterrompi uma unícll. vez. 

O Sn. PEoRo LAGo - Se os meus apartes pe~Lurbam 
V. Ex., não os dat·ei mais. 

O SI\. PEDRO ALEIXO- V. Ex. não me perturba com 
6tlUS apartes, mas, interrompendo .. me, não me deixa abordar, 
oomo desejo, outras questõ~ que «.>mergem do proprio Re
gimento e do texto cansLilucional. 

Por isso mesmo St·. Presidentt; venho dizendo que n~te 
accrescirno de expressões, no texto do art. 26, o inLerprete 
devo encontrar torçosamente, uma razão do. ser; uma expli~ 
()BQão que não seja apenas a redundanoia do legislador, consti-
tuinte. · 

Parece-me lrrespoildi'Vl"l que, il9 deve a Camara aos 
Deputador: elaborar o seu Regimenlo Interno, assegurando, 
quanto po.ssivel, em todas as ()ommissões, a ·representactlo 
proporcional, é porque quiz o legislador constituinte oon.:. 
fiar á propria 0!\mara, na claboraclio do seu Regimento, o 
nrbitrio de nizer até pnqe era posslvel a rep1·esentacã.o pro
porcional. (Muito bem). 

Foi essa, Sr. Presictentê, sem duvida alguma, a opífiiiio 
de quantos nesta Casa, IJivergindo da. maioria que hoje se 
vê aqui, . numericamente, tão bem representada, como n1 
Cama.ra de hontam _,.. a opinião de quantos, Sr. Presidento, 
- trazendo o mesmo espirito, o .mesmo pensamcntn dos n.,. 
luatl"es representantes da minoria, e •pnrlicipando da com
missão .elabo~é.da do Regim'ento, não reclamam, n!lo pe
diram, não solicitaram essa partieip;lcão na. chamad& Com
missão elaboradora do Rt;gimento, não reclamaram, não pela. 
fot·ca de um dispositivo constitucional. 

T~o yigHa.ntes, Liio qeno4lldoa e erppenhQdos quant-o p,s 
gue m~is o· SeJam, foram, sem quvida alguma, ..,.-- e pós, EJm 
justiça, o proeiamamos -- os Jl1ustrcs represcptantas da mt
noria que collaboraram no elaboração do !t?!l'~mento, e estes 
nl!o pi·etende~·ílm o ~bsurdo qe ft~~er.-se reprasentnr- propor
çionqlnwn~(l'. para cargos o4Jo prsap.c}lj~ento ae yerlf!o~ pelo 
processo uninornjnnl. 

O Sn. Pmmo LAQo ......, Pt'OCesso estabelecido no Regimento 
que tlll coQlbato, por contrario ê. Constituicão. 

0811, PE;PR.O ALEIXO - Prop~sso ostapelecido :qo ~e
gimento oo .. m b .. rtSQ nq text. o opnstll4çio.nfll qq~ pettnitte, qtJo 
conferi), gue confia d propria Carn4ra ~ elqborac110 q11s r~.,. 
~rus em vh-tu~e das q~~es se orgnni11am !lS oQTnU1issõcs: 

M~s, Senhor~s, ~en~ro da, Oons~itqlç~o, ·~!lmQs um texto 
tl\o digno de respeito ~orno o outro qq~ u~llb~ c{e ser inyQ,. 
.4)~~q. ~extll, Jl~rn ct]ja, purtJZ!} e iptettridm:l,e deveu10s fl~.dir o 
~fl,t!~lJnu . r·el'lJ!elt.o. l\. o. s i .lhls~rl}~ rpp.· i·ese.ntqqtos da .IIÜllPPU; o 
.plil"IUJr~pho Ut\ll'l.l do art. 27, QllP se seg-uo, \lqhas ~ll!li:JÇo, qp 
toxto invocado pelo digno repmsenlnnl~; ~\\ rp.moriu. 
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"N~nl1~~IP.a ~~t~ra.tão re_giment$~ ~er4 appravada 
§6!_P propps~a !JI!crfpt:!. expre~a, distr1b11lda em avu)lio 
e ~jsc~tld~, p~lo menos, em dois dias ~e sessão." 

Ora, f3r. Presidente, susn!t~ndo-se esta questão de or~ 
dem, o que SE! pretende ê ferir O texto constuucion~l; o que 
se visa é que V. Ex., sopre o flegimento e já agora sobré a 
propri~ Gónst~tuil;;ão, revogue· dispositivo re~imentut inde-
pende)J.temente. . . · 

O SR. PrnRo LAGo - Na Constituiçi13 ha dispositivo& 
sobre os quaes lei alguma p6de prevalecer. 

O SR. PEJ)RO ALEJIXO - • , .do- processo que foi na 
prop:·ia ConstiLuiçiiu estabelecida para qualt~uer reforma, par:l 
quah:~~er alt!lraoão· dos artigos do Reg1m~nto. 

Emfim, Sr. Presidenle, com esta raziio e com este fun
dameJ}to, é fóra do duvida que V. Ex,, pelas suas altas fun
cções, inlerp1·ete e vigilante guarda e defensor do ~egi.., 
m~Jnto da Casa, e, mais ainda, da propria ConstHuicão, não 
bPd!!rl\ jlttender e não podttrá qooidir favoravelmente aos que 
su~eitam esLa questão de ordem, pot•que, se o fizei', ahi sim, 
estará. descumprindo não ap(inas o Regimento, mas a Consti
tuição, oujo cumprimento é dever de ~odos nós e, mais ainda, 
daquelles q~e têm a respansapilidade de havei-a votado e 
jurado fuzel"'a executar. 

. O ir. RJlJeiro .J~niql' - Sr. PresidoJüe, peco a pulavra, 
pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tem apalavrn, pela ordem, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Ribeiro Junior {Pela ordem) .:._ Si. Presidente, 
suscitou-se hontem, ElJII plenar-io, ipactv~rtjda e inàelicada
mente, uma questão de direito parlamentar, quando torlos 
n6s, indush•e eu, Íllllouro parlamentar inteiriçO, niio seda
mos, capazes de ferir a dignidade e 11 imponcncia elo su
premo representante do Poder ~udioinrio EJ~itoral, desl'cS-· 
peitando-lhe as funccões com um~ questiio rigidamente pal'
tidaria. 

Agradeco ao bom Deus, Srs. D<Jputados, esta opportu
nitlade belissima que se me dopar~, dB .levantar a minha voz, 
ainda niio definida no Clltalogo da 1:q~noria, que aca)lou do 
ubrir seu voluntariado, para demonstrar que o unico re
tn•esantQote do Amazonas traz no sot:J !JSPirito a luz da "sel
va selvagem", traz no seu conu;ão a sinceridade do cnboclo 
arn~wnenso, para, eom estas duns urm~s de oombate, p~Jie- . 
jnr com urna e com outr11. 
, . Cifra-~e .u questão, Sr. Presi~en~e. numg Q\l,I'S) sqbba

hna de Dn•1:nto elamont~•·· E' a .mterpretaçao l'Uf!damento 
grammatjcal dü Qi't. 26 da Constituicão quo VV. EEx. vo
taFam. 

Não consigo, Sr. Presidente, encüntt'nr a menor possi
bilidade de duvida na interpret~cijq d!l!:lte t!lxto, que é claro, 
~(l~u~Jja ç)~t~.i~ que in~ommocl!!o, como \li?:iil a fjgum ma
Jes~o_!lp d"c f.~dro Lossa. 

-, Ném ~ .u.in polc.otirq de Dir!llto ~er{L licllo plh' em cluvirla 
fi. Jitnpide?' çlés~!l dispqsitívo. 
- .. Pt'elep~e ~ wiJÚH'IIl, ~ntos dlol correr~m os primeiros erp
~._~~ rf~ r.~lllp\~mento do Insubmissos o desot~ores, vencer pela 
eompJnoene1a. 
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Sr. Pre!lide.ntc, sinto-me 4 'vontade para fazer este ap
pello a essa mmoria que apenas se organiza, Pertence n 
ella üm meu adversario politico, quo, graças no bom Deus, 
terminada a cnrnpanha, dignificou as minhas mãos com seu 
aperto cavalheiresco - o eminente Sr. Deputado Arthur 
Bernardes. · · 

· Faço um appollo a S. Ex . .-.... e não sei se está J)NJSente 
- para que denuncie no plcna.r io se o ex~T~:mente Ripeiro 
Junior, algum dia, desceu á ingnorninia dó uma solicitação 
de complacencia. · 

0 SR. DOMINGOS VELLASCO - A minoria não pede Corn
piacencia; pleiteia o cumprimento de um dispositivo consti
tucional. E.' causa muito diversa. Eu, lambem, nãQ pediira 
complacencta a V. Ex. nem n quem quer que seja. 

O SR. RffiEIRO JUNWR - Perdiio; V. Ex . confunde o 
significado da palavra. A complacencia não deprime a nin
guem. 

O Sn. DoMtNGós VELLASCO - Como V . Ex . fala em de
sertores e em insubmissos, devo dizer ao nobre Depútado 
que a minoria, da qual faço parte, não precisa de eompla
cencia dl3 ningucm. 

-O SR. PEDRO :tAoo - Ningü~'til melhor do que o Presi
d[!nte da Cama r a poderá respond~l' ao illuslre orador. A 
minoria não pede nem acceHa favor algum: reclama o re-. 
conhecimento dos direitos que lhe !,2ão o.~segurados pela Con
st.ituição. 

O SR. HIBEIRO JUNIOR- Mas V. Ex. acaba de ar 
gumentar nesse sentido, 

O Sn. PEDno LAao - Argumentei exclusivamente com 
o~ textos constitucionaes. 

O SR. RiBEIRO JUNIOR - O nobre Deputado, que tem 
nlta responsabilidade, devia eseudar-se apenas no texto da 
lei o não na magnanimicladc •. 

O Sn. PBono LAoo- Onde V. Ex . viu isso?! Pedi e in
sisti pelo cumprimento da Constituiciio. 

O SR . RIBEIRO JUNIO~- Não; a lei é claríssima. 
· Sr. Pt•esídentc, oste pequeno debate lcmbl'a-me a õele

bro questiio , tt·avuda no l'egimu nutigo, em torno da !'epru
senlacüo das minol'ias. Fui tres vezes candidato pela mino- · 
ria o como não fosse um magistrado, porque sou simples ba
charel em sciencins jmidioas· e sociacs não officinlizndo, re,.. 
-corri a tres dos meus mestres, nos doutos Iiil maleria, pal'a 
que disse8scm que na propria le i estava garantida a revro·· 
sentação dus mínm·ias. 

O Br·a~il politico, Sr. Presidente, cnnsou de assistir a 
·este · espectaculo depr imente : um deputado da opposioão a 
queror que o govorno deixâllse nb.erla umo. vaga para ah1 en
trar. compulsot•iamente. I sto ~ · depl"im~nte paru um com-
·bal.ivo; o combativo pllloja, perece, mas não pede. · 

J>!:elimilini·merile, Srs: Deputados, acho que os membros 
llu minoria erraram visto como Sf:l n!i.o pódo applicar o texto 
lfn lei pum um caso excopclonal. Estamos apenas opnstitui-:

_dos num eloi..tomdo de alta estirpe, se mo permittem a ex
pressiiQ. Não poderemos, pois, npplicur ús eleioões que aquj 
se roulizut'n aq\]elles toxtos elaborados·· }JUra ns eloioões vúl-:
gnros, ou sejam ns oleiçõos gomes . 
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.· . Como Sr. liresident~. pretend~t;-se isso perante a Mesá 
provisoria ·da Camara, que nem aQ menos (lra uma Mesa, 
pórque não se poderá chamar · de Mesa a um membro só? 

Desejava, entretan~o, a.Jcar este - perinittam-me -
quasi pé de mesa â categoria ds unia Mesa. Nao era pos
!-livel. Tive eu mesmo a sinceridade de dizer, · h ontem, no 
çumprimentar o Sr. Presidente, que niio era uma bancndn 
c, . sil):i, um banco, pm·que a bancado. se compõe de quatro 
!llembros e eu era ll ·sou apenas um. · · 

Eis o que me oçcort·o dizer n respeito desta duvida qull, 
estou convencido, será sanada com a coslumflira c rcconh<!
cida pericia parlamentar de V. Ex:., Sr. Presidente. 

Terminando estas breves considerações, reitero á miM
ria o meu appello anterior: dentre vós, illustres represen
.lanles de tOdas :as jornadas, r evolucionaria! ou não, deste 
.nos3o querido Brasjl, ha homens, mais do que eu, hnbitundos 
o encanecidos no estudo do direito e, principalmenle, nas 
lides parlamentares . . . · · 

O Su. CAnrÃls REta - O nobre Deputado, nesse ponto, 
éshl. na dianteira, porque foi , na Amazonia, um dos primeiros 
l'evoluci onarios. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Mas revolucionarias da "ve· 
lha guarda".,.· 

0 SI\. DoMINGOS VELLASCO- Que V. E. é revolucionaria 
nulhontico, sou o primeiro .a reconhecer. 

O. SR. RIBEIRO JUNIOR- Distingo: fui revolucionaria 
até o ponto em que a Revolução no Brasil estendia o seu 
lúbaro de rodempcão não manchada pelo zarcão da ígnorn!llill 
dos ltomer.s. De certa época em diante, enrolei minha ban
deirll, mas guardei-a, eepernndo, cheio de ufania, para de!!
frnldul-a, posteriormente, diunle dos meus compatriotas. E 
a opportun!dndo é esta. 

Volto, Sr. Presidcitte, a uma leitura rnpidu. do texto 
const\tucional. 

niz o arL. 211 : 

"Sómcnte :i Co.mnrn áos DeputadoR inc.umbc clegct• 
n sun Mesa, t•cgula r n su n proprin policia, organiznr 
n sua Secretaria, com obscrvancin .rto art. 39, n. O, 
n o sou Regimento Interno . . . " - chamo a n Ltoncuo 
do nobre Deputado Pedro I,ngo - " ... no qunl se as
scgurnrfl, quanto possível, em todas as commissões, ~ 
representucüo proporcionnl das correntes d~ opinião 
nella definidas." 

Sr. Presidente, .quando estudei Direito Constitucional, :o· 
meu illustre rrofossor mo ensinou qne, nas np,rln!'as, recor
rossemos 11 inlcrprctuono mais bal·ntu, que ó a grammaticnl. 
Esta deixa a mtcíligoneia. do nrtig0 reduzida ao seguinto : 
~;ómente á Onmarn ·do.~ DopuLndos incnmlHl cl13get sua 1\lnsu, 
de accõrdo com. seu Regimento Interno, no qual Regimento 
nssegurará, quanto pOSS ÍVO(, OrO todas as commissões, a t'O
presentaçfio proporcional das corrente do opini fio nella •1e-
rtnldas . · 

·Sr. Presidonl.f:l, as C<H'renlos do opinião niin se cl efin~m 
pol' meio de abaixo- nf\signndos, nom por moio de cdilaos elo 
chamamento a conscriptos ainda em período .do duvida . 

As correntes do opinião se óf:lfinom o so consolidam, 
principalmonto, pela nccfio de. cndn \101 do seus membros·. 
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Esta ~ttitpjie ~~ :minor~a. c~m~li~.Ç~p.!J& f<t~-IJ'l~ ~~m~rar a 
.psycP.QlO~!:l dos lJOSSOS P!llllP~Jlhl!!f(}S a~ :~~~ola. dq~ t!)lllP~~ 
mtanll~, !Il!e q~antQ m;m ~n~ail!lffi s~9s Hyr~s. re41ge~ s~~l! 
hOrjltio~;,. faze!rJ. v~l!J.!I fie oQ~~~~cl~ a. «:tt~ciplina do ~~tudú, 
tanto flin.ts fraqUeJam e maill dllSlQtereS!!il.dOO St ctemonst.ratn 
na· rj!afl~aoão 4os !!ims iit~;Qtn~. ' · · - · · · · · · 

P~ra QUA os ars~ p~ptJta~Ol! d!!-. mJ~orf!i co~stit~eM~ p~o 
supponharn, ~r. Pr~sfdep.Je, que aqu~ !l~tá ~m sen adyersn
rio, ergo com toda!. as 1orr;ás dto m~u c~r!lóllo u~a Wli~vr!\ 
de pomenagem ª esses novos bª'la(!la4qres (M«if~ b_em), h
penqo um ap~fl!Io a tanto~ çerj!bros que ha. ºo me10 d':llles, 
para que nlio fecliem os hvros e abram o catecismo da 
hondade, mesmo digno q~uJtieHes que sustentam nas mãos o 
facl:Jo rubro du, conil:):J,tiv~d-~<te. (0 orador é ctúnptimentado.) 

O Sr. Pr~s~!l_\lnJe - Consider~dos os l$isc~rs!)s tJronun
ciados, a concluSijD a tirar é que a interpretação desse dls
posítivo oonsUtüclonal ápparec~ ·controvers!}. :E; <'!!Jsde q~e 
!lSS~m é, serí~ evi~e!ltemente fór~ -~~ prop~si19. que eu me 
arrogasse pompete~cla ou attrlb~1çap para !l~c1dn· o ca~o. 

1Cumpre-me, em vista disso, ficar rigorosamente r:Jentro 
do Regimento da Casa, o qual determina que á eleição para 
os posto~ da Mesa obedece ao regimen d[l. votaoão uninominal. 
A questüo deverá ser, assim, susí:itada em ollnortunidade .na 
qual ~oja posstvel consí~er!lr a refor!Jla do llegii:nento, 

Vni-se proceder· ó. leitura da Acta . 

. O Sr. Bamerq Pir's (2" Secretario) procede á leitura 
r.ln, Acta· ·da · séssilo antecedente, ~ qual é, seiJl o])SSfV!iCÕes, 
Df>J>i'OVnda • 

. O ~r. fre~~deJl~e Pussn-se n loitur~ do Expediente.· 

O ar. Go4ofre4p ViaJJna ( t• Secretaria) procede á lei
turll do seguinte 

EXPEDIENTE 

4 

Telcgmmma: 

f:)e J]elóm, 29 abril - Presidente Cam11ra ~putndos 
~:R o. 

Tenho a. honra de communicur n V. Ex. Ql.le I!OIJuirei em 
b:eve tomar parto nos trabalhos legislativos. Saudaçõe! oor
·lhaes. - Clementino LísMa., Deput-ado FederM. 

~ ~ntejrada. 

O ~r. Pr~~~~dente - mst4 nM11 n ~~~lt~r~ do Expo~i~Tl.te. 

De allcllrc!o com o ftegimentp, vni~se proceder ã eleição 
de 1" ~ 2• Vice-Presi~é~'tes, 1•, 2·;· 3b !3 ·4~ Secrot~rii:is e 
respecbvos Supplentes. · 

ij 

d
g ~1-'· Pr~.ilit!eiJ~~ ....,..., O Sf. Seoret11río vaj propei:Jpr á chu-

!'l1n 1).. . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:39 + Pág ina 13 de 16 

.:....: 2~-

~ !ir. c;bciofrecic, Vianna (t• Secreíâria) procede á cha
mada dos Srs. Deputados. 

Responderam á chamada os Srs. : 

1\ibeiPo J1Jlior, Agostinho Monteiro, Genaro Ponte, Lino 
Machado, Henrique Coqtoi. par los Reis, Godofre~() V:i4.IJ.n~, 
A1enor. Mo{lte, .Hugo r;tapo eao, Adelmar Rocha, Pues de Ga
yoso, W!l~defllllr Falcão,. Fernandes Tavorà, Olavo Oliveir~, 
Figueiredo Rodrigues, Cnfé Filho, Gratuliano Brito, Pereira 
Lyra, jcis"é <1onúis, Malhias Freire, Sliniuél Duarte, bdon 139:. 
;erra, ~r:rúd~ ·. Ç,a.mara~ . Ar~~ldo Baitos, Ado,lpho Celso,_ Bàr
bosa Lima Sobrmbo, Antomo de Góes, Dommgos VIeira, Af•;.. 
thur Cavalcanti, ~ilva Maia, Alde Sampaio, Teixeira Leite, 
Humberto Moura, Simões Barbosa, 1\flltta Lima, Emílio de 
Maya, Orlando Araujo, Antonio Machado, "Valente de Lima, 
I.zidro de VascoMellos, Sampaio Costa, Deolat~> Mflia, Attami
rando Requião, Manoel Novaes, Clemente Mariani; L~uro 
Passos, Prisco Paraíso, Pinto Dánle.s, Alfredo Mascarenhas, 
ArnoU Silva, Arlindo Leoni, MBJ&lhães Netto, FPEmcispq Ro~ 
cha. Leoncio. Galríio, Arthur Ne1va, Rnphael Cincorá, El1gnrd 
Banobes, Attil<~ Amaral, Homero Pires, Franoisco Gonçalves, 
Caldeira de Alvarenga, Nogueir:~o. Penido, Amarnl Peixoto, Ju
lio de Novaes, .()andido Passôa, João Guimnr&és, Eduardo Du
Yivier, Bento . Go~ta; . ,Agen'?r 1\abello, Herincte SUva1 Pr~do 
J{elly, Lontr& Cost.n, Bande1ra Vaughan, Antonio Carlos, Car
los Luz, Noraldino Lima, Martins Soares, Pedro Alél
xo, Clemente Medrado, José Brni, Adfllio Maé.iel, Augusto Vie
gas, João Heraldo, Jww~llno Kubitsohek, Viei~:>a Marques, No
grão de Lima, José Alkmim, Celso Machado, Jolio Filnldo, Josó 
Bernardino, MaLta Mnohl\do, João Tostes, Joiio Henrique, An· 
·thero Botelho, Bueno Brandí\o Filho, Jacques 1\lonlnudon, 
Delphim Moreira, Abreu Sodrt!, Pnulo Nogueira, Pereira Li
IJ!B, Waldemar Fet·reira, Moraes Andrade, Verguolro Dosar, 
Gama Cerqneira, C11I'doso de 1\lelto Netto, Jonquim Sanwnin 
Vido.l, Aureliano Leité, Miranda Junior, Fabio Ar!lnhn) Jah•o 
Frnnco, José Cassio, L~~oudellno Gomes, Vicente Miguel, Claro 
"Godoy, TrJgo de Loureiro, Cot·réa da Gosto, Generoso Poncc, 
Octavio da Sllveh•a, .Lauro Lopes, Ft•anclsco Pereira, Dinh: 
Junior, Dorvnl Melohlndes, Vespuolo de Abreu, Rcnoto Bar
bosa, Domo~t·io Xnvio:•, Ft•edot·Joo \Volfontmloll, R1111l Bitton
court, Asc11nio Tublno, Dario Ct·cspo, Adnlbet·lo Corrêa, 
Ft•unoisoo di Flori, Et·mano Gomes, José do Patroolnio, Viei
ra MModo, Mnrlinho Prado, Ferreira Limo, Oliveira Coutift 
uho, Alberto Alvot·es, Euvaldo Lodi, Podt•o Racho, Gastão do 
Brito, J\obcrto Simonsen, Viceute OnUiez, Leoncio Arau_io, 
Gastão Vidigal, França Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo Pn
to, Augusto C01·sino, Vicente Gouveia, Baeta Noves. {15:\.) 

O Sr. Godofrcdo Vianna é succcdídt1 nu llhCl" 
mnda pelos Srs. Nogueira Ponido, 3° Stwz•claz•io 
o Albm·to Alvares, 4° SeN'élario. 

Dur·anto a chamada o Sr. Antonlo Cu r• lo~. 
Presidente, deixa à cndch·il. dn Presidencia, qne 
6 occupuda pelo Sr. Godofrcdo Vianna, 1° Se· 
cretat•io. 

'b Sr. Presidilnh - Vai-se proceder á contagem das oe .. 
dula~. 
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. . Sii.o encontradas .i5i ~cdulas, que, l\puradnl::, 
. . dfio: O scgu.inte I'CSUl!UctO:. 

PARA 1 u Y!CN-PnERl!)I;NTE l>A CAi\Bil!\ DOS t>EPUTAUOS . . .. 
Votos 

·Arr·úrla Camara ............. . .................. , · 104 
'Raul Fer·nandes ................................ , ·22 
·Lengr'ube1· ·Filho . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
João Guimarães ................ , : ...... : ...... .'. 3 

·sam1mio Corrêa· ...... .. .... : .. ... .. ... .'.......... i 
:souza· L.eão .. . . . . ....... ; . : ................. .' ..... : . . 1 

Em branco 1 O cedulas. 
Inutilizadas 6 cedulas·. 

O· Sr. Presidente·- Pt;óclamo i" Vice-Pres·idente da Ca~ 
·mara o Sr. At·ruda Camara. (Palm.as.) 

t>AnA 2" YlGE,..PRESlOEN'rE DA CA1\1AR,\ DOS ·DEPU~ADOS 

VóLO'! 

ÊÚvalÍ.Io LoCii .............. . ' . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 127 
'Salgado Filho ......... , ..... . · .... ; ....•.......•.. · · 8 
·waldemar. Falcão . . . .. .. , ............. : .. .' .... · ... ·. 2 
~ Arr·üda Camara . . .. : . ........ , ........... ; ... ·.. .. • . 1 

Em branco '8 cedulas. 
Inutilizadas 6 cedulas. 

O Sr. Presidente -- Pt·oclamo 2• Vi co-Presidente· da Cn
. mnra dos Deputados o Sl'; .Eu~a1do Lotli, (PlJ.lili.lls.) 

Vae-se procechJl' ú' apurncflú da elciçíio de t 0 o zo 8e. 
· oretn rios. 

O Sr, Anlunio Cai· los, Pn•sidanle, deixo n ou .. 
deira dn pt'esidcncia, quo ó occupnda pulo S.t•. 
At•ruda Cu mura, 1° Vice-Pt't!sidontc. 

O Sr. Prllsidente - Vni-Slf' procod!'r 6 contagem dns co• 
·dulas. 

Siio encontradas na urnn 151 codulas, quo, 
,i:lpur·auns, diio o sf'guiilLo· resultado: 

PARA j• iii~CRH'i'AHIO lJA GA:MARA DOS DEPUTADOS 

Votos 

Pm·cirn LyL'a • . •.••....••.•• , .•... , • . • • • . • . . • . . • 117 
.Edmo.t• Cantalho . . . . ............... · ............ , . 30 

; Salgado l•'ilhn . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 

Inutilizadns 2 cedulas. 
J~m brnnco 2 codu!as. 

O Sr. Presidente - Proclamo i" Scct'Mnrio. da (lnmaru 
do~ Dl'J.>U(lltlos o Sr. Pereira L)'ra (Pal?itas'.') · 
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Proclamo i 0 Supp\ente de Secl't\\Ul'Ío o 81·. Edmat• Ca1·
_valho. 
oi: I 

·PARA 2" SECI\ETARIO DA OA!IIARA DOS DEPU'l'AllU!:! 

,.· Vot.os 

Asenoi· Rab~llo ... · ..... , .......................... ·. , . 1'13 
Claro de· Godoy . . . . .............. , . . . . . . . . . . . . . . 31 

;Domingos Vellasco ...... : :.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
'Cardillo Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 
Li no. i\1ac!1ado , . • . .............. , :. . . . . . . . . . . . . . . . . i 

"Suuza Leao . . . .... · ......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

lnutilizndas 2 cec!ulas. 
Em branco i ccdula. 

O Sr. Presidente -- Proclamo 2' :-:lecre!at·io da Camaz·a 
dos Deputados o Sr. Agenol' Rabcllo (Palmas.-

Vl1i-se proceàm• a apuração da c!r~içiio de 3° e -'1° :-L·
creUü·ibs ê respeetiYos supplentes. 

Vão ser conLndas as ceclulas. 

São cncunt.J•adns na urna 151 ccduln~. lJll•!. 
apuradas, diio o scguin t.e resultado: 

PARA 3" SECRETARIO DA GAMARA DOS DEPUTADOS 

Volo;; 

Generoso Pc>nce . , . . ........................ , . . . . i f t' 
Lo.uro Lopes . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Souza Leão . . . . .............................. , . . • . 1 
T1•igo J,ouroit•o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 

Em Lt•anco 4 cedulns. 
Inntilizadu f cedula. 

O Sr. Presidente - Pt·oclanw 3• Srl'·l'l1lat•iu dtl Cnmaril 
dos Deputados o S. Genct•oso Ponce (Palmas.) 

PAl\A oi' SECI\BTAI\10 IJ,\ OAMA\li\ UO~ DICP\.J'rAOOB 

Valos 

Caldeira Alvnrcn!;a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H2 
Café Filho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3·t 
Salgadu Filho , . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . • . . . . . . ·1 

Em brnnoo 6 cednlns. 
IuuLi.Jizadn f cedula. 

O Sr. Presidente -- PJ'tlclamu A" Sccl'cl.:u•in dn Camara 
dos Deputado~, o 81'. Culdeil•a de Alvnrengn (P11Inws.} 

llroclamo ~o Supplento u SI'. Cufl: Filho. 
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Antes de levantar a sessão, agradeço aos preclaros ilôÍ
Iegas a honra que me conferiram, investindo-me no alto posto 
de Vice'-Presldente desta Casa' 0Uti'tlshíi1 !lgrádeoo aos Sc
nhort>s Secretarios que compuzeram a Mesa o brilhante con~ 
e urso de seu esforço na direcção de nossos trabalhos ·de 
hoje. Este agradecimento 6 extensivo aos dedicados funecio-
rt:irios da Casa, que prestaram relevantes sertlços. · 

Convoco uma sessão para àmánbã, ás H bóràs, jlt'im. ~c 
que os Srs . Deputados prestem o cõrirpt•otnisso re~ifQ~ilt.l. 

Levàntn-seo a Sessão á~ 18 horaio e 30 $.i• 
autos. 
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Presidenci ... do 8~~ ~ntonio Carlos, Presidente 

1 

A's H horas, çornpnr~c~~ o~ S:rs. : 

Antonio Cnrlos, Arruda Caii!ara, Euvnlqo ~odi, Pereira 
..:,yra, Agenor Rnbello, Generoso Ponce, Caldeira Alvarenga, 
Edmnr Ga~all)~. (H~tq qp4Qy, Luuro Lope~ Café Filh~. Rl
beiro Junior, Mario Cherrr'IQnt; A.!lYI~no de Leão, AbS'\l;lr Bas
tos, Josá Pingarilho, Agostinho Monteiro, Genaro Ponte, Lino 
Machado, Heni'ique Couto, Carlos Rejs, Godofredo Vianna, 
Agenor Monte, Hugo Nnpoleüo, Pires de Gayoso, Waldemar 
Falcão, Fernandes Tavot·a, Pc.dro Firmezn, Olavo Oliveiro, 
Humberto Andrade, Figueiredo RodvigueJ, José d~ lJorba, Mar
Uns V-eras, José Augusto, Alb,erto ·Roselli, Gratuliano BritQ, 
José Gomes, Mathins Freire, Samuel Duarte, Coelho de Mene
zé.S, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Souza LeüP, Rego Barros,. 
Ar.naldo Bastos, Barbosa Lima Sob1·inho, Adolpho GolsQ, An
tonio da GQes, Domingos Vie.irn, Art.hur Cavalc~nti, Antonio 
~laia, Alde Samp!llo, Teixeira Leite, Humberto Moura, Simõe• 
Bnr.bósa, Motta Lima, Emilio do Maya, Orlando Araujo, Mello 
M:1chado, Villentt- de Lima, bldro da Vasooneellos, Sampaio 
Ç,Ps~a~ Deo.~nto Mala, A,rmand<;~ fontes, Altamlr~ndo R~quíllo, 
M~nof!l J'iot~el!, ClamenLe Maru~nl; Lauro Passos, :t>edro Lago, 
J. ·3 . . S~~))ra, . :Priscc P.!lrOI$o Pinto D~ntas, Arnold Sllva, 
Arlindo L'eoni, Magalhães Neito, Frnnoisco Roohn, · Oothvio 
)lnngaPiJira, Wanderley. Pinho, Pedro Calmon, Leoncio Galriio, 
Ar.thur Neiva, Raphael Cincorá, FAgurd Sartches, Att.ila Ama
ci\1, Homer.o Pires, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Francisco 
Gonçalves, ··Nogueira P.enido, Henrique Dodswortb, Amacal· 
Peixoto, Julio de Novae~;. Candido P.essOo, Henrique Lage, 
Salles· F·ilho, · StLmpaio · Oor.rêa, Bento Costa, Hermete Silva, 
Lemgt~~be1· filho, Ati~lO Cqst~llat, Car~illo }I'Hho., Ni!q Al· 
V!lriJt~~a; ~!\pdeirq V~\\g4a,n, A!'l!l\lr I\~rn~r,qas, .Carl.os Luz, 
N~r!\l~il'P .{.;tma, ~ills Fortes, bjalma Pln~wtro qha.sus~ ~~~x-
tJIW . ~P~tJ!f'· f.t'afA .;\l.elxo, Jo.!lé ~rll~, :t.~vtn_g~ ÇÇ!6lh~, Tlip
(iomuo &BAltagfl, AdeliQ Maolel, Augusto V1~gns, Jo,~{\ ~e
r'aldo; Juscelino KubitSchek, Poi:Yoarpo Vlotu, fur.tl\do d' 
Menezes, Daniel Ca1·vnlho Carneiro de Rezende, ChrtsUnno 
Machtldo, Vieira 1\farques, Negríio de Lima, José Alkrnim, 
()~lso Machado. João fllniõo, José Bernardino, Matt.n Machado. 
Jollo Tostes, J'oíio Hendqúe. Allt'lter.ó Botelho. Jt~cques Mon
t!lndon, Delphim Moreira, Abreu Sodré, Puulo Nogueira, Po
reirn Lima, Wnldemar Ferreit·a, Santos Filho, Penteado Ste
veq'(oll1, ~"rlo,~~ qe Oll~ir.o;, ~O~Wil PanLP!l~9. Mq~es Andra-

o. D.- VOLUMB 1 - 1931), 3 
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de, Vergueiro Cesar, _Gama _ce~queira. Cardoso . de Mello Netto, 
Joaquim Sampaio V1dal, Cmcmato Braga, Castro Prado, Ma
cedo Bittencourt, Laerte Setubal, Biaa Bueno, Alvares Palma, 
Jgrge Guedes, Felix Ribas, Gomt;ts Ferraz, Roberto Moreira, 
Aurcllano Leite, Miranda Junior, Just-o de Moraes, l''abio Ara
nha Jairo Franco, José C::.ssio, Domingos Vellaseo, Laudelino 
Gonles, Vicente Miguel, Trigo de Loureiro, Corrêa da Gosta, 
Plinlo Tourinho, Ferreira dos Santos, Ootavio da Silveira, 
Francisco Pereira, Diniz Junior, Dorval Melclliades, Carlos 
Machado, Baptist~ Lusardo, Vespuoio de Abreu, Renato Bar
bosa, Demetrio Xavier, Annes Dia~. Pedro. Vergar~ .Toil" 
Simplicio. Frederico Wolfenbutcll, Raul Bittencou:rt, :Ascanio 
Tubino, Dario Crespo, Adalberto Corrêa, Eurico Ribeiro, 
Fnncisco di Fiori, Antonio Car.v~lha~ Silva Cosf,a, francisro 
Moura, Adalberto Camai'g<', Alberto Surek, Damas Orfiz, Chry
sostomo de Oliveira, José do Pa.lrocinío, Vieira Macedo, 1\lar
tin!Jo Prado, Ferreira Lima, Ricardo Machado, Oliveira Cou
tinh o, Alberto Alvarl's, Paulo Assumpçjio, Pedro ltachc, Gastão 
de Brito. Robel't.o Simonsen, Vicente Gatllet, Leonoic. Arauj(J, 
Gasl!io Vidigal, Fr9.nça Filho, Barbosa So:ire11. Arlindo Pinto, 
Augusto Oorsino, Cardoso Ayres, Vicente Gouveia, Baeta Ne
vés, Sãlgàdb Filho, Paulo Martins e Thompson Flores (218) • 

O Sr. P.cesidente - A lista de presença accusa ó compa-
,réCimentó de 215 Srs. Deputad<?s. · · 

Está !lberta a sessão, 

O Sr, Agenor Rabello (.:• Secretario) pl;'ocede á leitura 
.da acla da sessão preparatoria antecedente, -a qual é. po~ta 
em discmsüo. 

O Sr. Ribeiro J'nnior (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
ns palavras por mim hontem proferidas, neste recinto, u pro
posiLo dó debnte de uma qtJestão rogl:mentnl, foram commen.., 
t'ldas diversamente pelos !llustre8 Jornnllstns qtie nos honram 
'Com sua presença e sua cl'illca nesta Casa . 

Dncto o velho respeito quo tenho, por convicção e pt'o
íissno, (t liberdade de pemnmento, nenhuma obserYaçli.o devo 
Dppôr nos vm•ios relatos feiios quanto á minha oraclio. 

Hn, entretanto, Sr. Presidente, um e:rccptis e:.r:cipitm.di$ 
n que me devo cm·vnr: é o relativo aos commentarios es
tampados na quarta cdiciío d'O Glob_o, devidos á penna mais 
l()ll menos fulgurante de seu representante. aqui. Tecendo cri~ 
tic!l evidentemente com intenção pejorativa, o .joven quasi 
escriptm~ declarou que eu fizerá minha. auto-biographia. 

Nno é isso verrlaoe, Sr. Presidente. Eu não a fiz; mas, 
~c a tivesse feito, nas suas paginas nâo se encontrariam a~ 
1inhas entorpece11f.es de um esforoo inutn.- nli.o se encontra
riam annotaç(ies sobre parcellas provenientes de recebimen
tos duvidosos e, menos ainda, o empastamento effervescentP. 
'das · dinrrhéas emocionaes. · 

Em· seguida, é approvnda a uct!l · da'· sessão 
preparalol'in antecedente. . 

. ·! 

O Sr. ·Presidente - Passn-se á leitura do Expediente. 
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O Sr . Pereira Lrra (1° Secretario) procede ã leitura do 
seguinte 

Offi'cio: 

EXPEDIENTE 

2 

Do Sr. Francisco Antunes Maciel, de 2 do corrente, nos 
seguintes termo~: 

"Rio d!:l janeiro, 2 de Maio de 1935. 

Exmo. Sr. Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, 
~cl. D. Presidente da Camara dos Deputados: 

Tendo ouvido a ~irecção do Partido Republicano Li
beral, do Rio Gr~nde do Sul, sob cuja !egenda me coube a 
honra de ser eleito, renuncio ao mandato que me foi con
ferido, por ser o respec!.ívo exercício incompatível com o 
das funcoões de dírector da Carteira de Redesejnl.os, no 
Banco do Br.a3il, nas quaes me destacou o Sr • . Presidente 
da Republica er me cumpre permanecer; 

Expresso a V. Ex. a segul'ança do meu elevado apreço
- Franci.!co Antune.! Maciel." 

- Inteirada. Convoque-se . o supplente. 

Do St·. Augusto Leite, do 2 do corrente, n"s termos 
abaixo: 

"Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados: 
Tenho a honra de communicar a V. Ex. pam os fins 

da direil.o que renuncio nesta data ao mandato de Depu
lado Federal pelo Estado de Sergipe. 

Rio do Janeiro, 2 de Maio do 1935. - Avgusto Leite,. '~ 

- Inteirada. Convoque-se o supplente. 

L'!at·ta: 

Do Sr. lzidro Gomes da Silva, assim l'étligirla: 
"João Pessôn, 24 de Abt•il do 1935. 

Exmo. Sr . . Presidente da Camara áos Deputados: 
Tendo acee.ito o cargo de Secretario da Fazenda do 

Estado da Pnrahyba, venh.o, pela presente declarr.ção, rew 
:1unciar ao mandato de Deputado Federal, pa;,•a que fui 
eleito, conforme diploma expedido pelo Tribunal Hcgiottal 
Eleitoml deste Estado. - Saudações. - lzidro Gume$ da 
Silva." 

- Inteirada. Convoque-se o supplente. 

'l'elt•gt•ommu: 

Du Flm•itmoxJolla, 1 de Maio - Prosidenf.e Camara 
DllJHitluJus - Ufo. 

'l 'oulw !JUIIt'll tlum"IUniL•-nJ' vo!!soncita que nesta data as
sumi uxPt•ddn l'lll'lfo lhiVIll'lllllfOI' Estudo, para o qunt mo 
el _;~gr!u Assuwhliln l:uiiHI.It.ulnl•• . Alll'llCiosns sliudncões . -
Ner·cu lltl11WN, now :•unilua• Sl:~:~t nt~u , 

- IuluÍJ'lltllk , L:ul l\' lltlliii-KU u l!llJIPinnto, 
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O Sr. Presidente - ,Es~ finda a leHura do Expediente. 

Sendo esta a ultima sessão preparatoria, nos termos: 
do t·c~:imcnto. convido os Srs. Deput.ados r·econbecidos e 
proc!n'rnaflóS a prestarem o compromisso legal, na forma 
pu r que passo a fazcl-o. 

O Sr. Antonio Carlos, Presidente, levanta-se 
no que é acompanhado pelos Srs. Deputados l.l' 
demais .pessoas presentes, e lê a .seguinte affir
maciio: 

'\Pil.~E'M'o OUARD_AI\ A CoNS'l'ITUICÃO F~IIEI\AL, DES~M,... 
PJi:NHAJ\ FIEL E t,EALM~NTE O MANDATO QUJ!: ME FOI CON.FI~PO 
E SUSTEI)ITAR f. :UNIÃO, A INTiilGRII;>~Ê .B li. INDJ~J:>ENOENGIA ))O 
·IlRASIL." 

O Sr. Presidente ..,.. :V~e-se proceder á , ~~.a'QW..da. 

O Sr. Pereira Lira (i• Seeretllt.'io) Pl'OCtlie á ébamad.a, á 
qual respondem os seguintes Sr~·. Deput,ados QlJe, ~uccessi
vamentc, u comeQar pelos Srs. ·Vice ... Preeidente e S~creta
rios, prestam o compromisso regim~ntal cnm as \)alavras: 
"lt.B81M Q t'ROME'l'l'O". 

·An·udn Camara. 
I euvaldo Lo di. 
flu·eh•i\ Lyra. 
~genor Rabel!..·. 
Jeneroso Poncc. 
~alrleh·n Alvarenga. 
Erlmur· Carvnllw, 
Claz·o Godoy. 
Laur,~ ·Lopes. 
Café Fii,ho. 

:\MAZON.O,S; 

Ribeiro Junior . 

. PARÁ: 

Mudo Chez·mont. 
Acylino de Leão. 
Abgunr: :Bru;tos • 
José Pingarilho. 
Agostinho Montei!•..,. 
Ge~JUI'O Ponte. 

· Li no· Macbndo .. 
Renriqu~ Couto. 
Garlos Rei~. 
Godofredo Vianna. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 10:40 · Página 5 de 10 

PIAUHY : 

Agenor Monte. 
Hugo Napoleão. 
Pires de Gayoso. 

CEARÁ: 

\Valdemar Falcão. 
Fernanrles Tavora. 
Pedro !t'h·meza . 
Olavo de OliveiL·a . 
losé de Bot·ba. 
:;'igueiredo Rodt·igucs. 

R10 GRA~DE oo Non'l'~: 

.Mal'lins Vcra3 . 
José Augusto . 
Al!Jet·to Roselli . 

PARAHYBA DO NORT2' 

Grat uliano Brito. 
José Gomes. 
Y.lathias }~reire . 
Samuel Duarte. 
Botlo ce Menez:cs. 
Odon Bezerra. 
Ruy Carneiro .. 

PERNAMUüCO: 

douza Leíio. 
Rogo Bat•ros . 
Arnaldo Bastos. 
Adolpho Celso. . 
BarbGsa Lima Sobrinl)o·. 
Antonio de Góes. 
Marques Vi o ira • 
. Arlhur Cavalcanti. 
Silva Maia. 
Alde Sampaio. 
Teixeirn Leile . 
Humbel'lo Moura. 
'Simões Bat•bosa. 

AL,\GÔAS: 
···' 

Motta Lima. · · · 
Emílio de Maya, 
Orlando Arau.io. . . 
:Helio Muchudo. , . 
Vnlcmlc Ot' T. .. lmn. 
lr.ldt·o de Vus~onMU~a. , . 
5nmpnlo Costn. 

Sií:n.cnpg: 
. ( 

'.'' . 

Deodato Mnin. · · ' · · 
Amando Font'6s . .. · • · 

.... ., 
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Altamirando Requião. 
Manoel Novaes. 
Ulemente Marinní. 
Lauro Passos. 
Pedro Lago. 
João Manr,::.beira 
Adhemar Rocha 
J. J. Seabt'a . 
Prisco Plll'aiso. 
Pinto Dantas. 
Alfredo MascaL·enhns. 
Arnold Silva. 
Francisco Rocha. 
Octavío lllangabei t•a. 
Arlindo Leoni . 
Magalhães Netto. 
Wanderley Pinho. 
Pedro Cahnon. 
Leoncio Galrà0. 
:\r-thur .!'õeivli; 
RaDhai!l Cincor(t. 
Attiln Amaral. 
Homero Pires. 

ESPIRITO 8.\NTO: · 

O baldo Ramalhete. 
Jair Tovar. 
Fr·ancisco Gon~alves. 

DISTRJCTO FJtormAt.; 

Nogueira Penldo. 
Henrique Dodsworth. 
Amaral Peixoto. 
Julio de Novaes. 
Henrique Lage. 
SaBes Filho. 
Sampaio Corrêa. 

Rro DR .lANBlt~O! .• 

Joiio Guünari\es. 
Bento Costa. 
Htwmete Silva. 
Prado Kelly. 
Lemgrubet• Filho. 
Alipio Costallat. 
Cardillo Filho. 
Nilo Alvarenga. 
Btmdeira Vaughan. 

MINAS GB!lAJ!ll'l 

A1·thur Bernardas. 
Carlos Luz. 
Noraldino Lima. 
Bins Fortes. , , 
Djalrnn Pinheiro Olu •• <'s· 1· 
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Mutins Soares . 
Pedro À I eixo . 
Clemente Medrado . 
José Brat . 
Levindo Coelho. 
Theodomiro Santiago. 
Adelio Maciel . 
Au~sto Viegas . 
João Beraldo. 
Juscelino KubU.sobek , 
Polyearpo Viotti . 
Fm·tado de Menezes . 
Daniel Carvalho . 
Carneiro de Rezende. 
Christiano Machado. 
Vieira Márques. 
Negriio de Lirna . 
JQsé Alkmim . 
Celso Machado. · 
João Penido . 
José Bernardino. 
Mntta Machado. 
João Tostes .. 
João Henrique. 
Anthero Botelho. 
Jacques Montandon. 
Delphirn Moreira. 

SÃO PAULO: 

Abreu Sodrê . 
Paulo Nogueira. 
Pereira Lima. 
Waldemar Ferreira. 
Sailtos Filbo. 
Penteado Stevenson. 
Carlota de Queiro.z. 
Barros Penteado. 
Moraes Andrade. 
Vcrgueiro Cesar . 
Gama Cerqueira. 
Cardoso de M"'llo Netto. · 
Joaquim Sampaio Vidal. 
Cincinato BrRga . 
Castro Prado . 
Macedo Bittcncourt. 
Laerte Sctubal . 
Bias Bueno . 
Alve!! Palma. 
Jor8'e Guedes. 
Fellx Ribas. 
Gomes Ferrn7!. 
Rob~~rto Moreira. 
Am•oliano Leite . 
Mlrandn Junior. 
Justo de Mol'àes. 
Fnblo Aranha. 
Jairo F't·anco • .. 
José Cassio. 
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0oYAS: 

Domingos Vellasco. 
Laudelino Gomes. 
Víoente Miguel. 

MATTO GI\0-BBO: 

Trigo de Loureiro. 
{lorrêa da Costa. 

PARANÁ: 

Plinio Tourinho. 
Ferreira dos Santos . 
{)ctavio da Silveira. 
Lauro Lopes. 
Francisco Pereira. 

SANTA CATJIAJUNA: . 

Diniz Junior. 
Dor v a l l\te!Chiades . 

R to GRANDE oo SUL: 
Carlos Machado. 
Baptista Luzardo. 
Vespucio de Abreu. 
Renato Barbosa. 
Demetrlo Xavier. 
Annes Dias . 
.João Simplicio. 
:?rederioo Wolffenbuttel. 
Raul Bittencourt. 
Ascanio Tubíno . 
Dario Crespo. 
Adalberto Corrê~ .. 

. . . 

REPRESENTACllES PllOFISSJONAJ!'I! 

E~pregadós: 

LA VOUl\A B P ,EOUÂRIA : 

Eurico Ribeiro ~ '. 
Francisco di Fíori. · · · , 

INDUST!UA: · '! .:· . 

. \ntonio Carv&lilal. 
Silva Costa. 
Franr~isco Moura. 

COMMii:RCIO: 

Adalberto Camargo. 
Alberto Surek. 
Damas Ot•liz. 

TRANBPOR'r!B : 

'· ' 

Chrysoslomo de Oliveh·a. ,: 
Jo:>é do Patrocínio . 

. ' : ' 

·~ ' I . 

< : 

. ... : 

..: 
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Empregadores: 

LA vounA E PBCUAIUA : 

Vieira Macedo. 
Martinlio Prado. 
Ferreira Lima. 
Ricardo Machado. 
Oliveira Coutinho. 
Alberto Alvares. 

JNDUSTRIA: 

Paul"o A~>sumpção. 
P~dro Rache. 
Gaslão de Brito. 
Robt>rto Simonsen. 
Vicente Galliez. 
Leoncio Al'aujo. 

Co~IMmtcro: 

Gastii.o Vidigal. 
Fronca Filho. 
Moacyr Barbosa. 
Arlindo Pinto. 

'rRANPORTES: 

Augusto Corsino. 
Cardoso Ayrés. 
Vicente Gouveia. 

PROFISSÕES LlDEI\AI.:S: 

Bneta Neves. 
Salgado Filho. 

FUNCOIONARIOS PUDLIOOS ; 

}>nulo Martins. 
Th!)mpson Flores. 

O Sr. President.e - Nada mais havendo n trntnr, convoco · 
os Srs. Devulados paro. a sessiío dll nmanM., ás U horas, 
eessilo que set·A conjunta, d() Senado e da Camnra, IJara i n~ 
stallação do Poder L egislativo e designo para a de 4 do cot·
rente a seguinte 

ORDBM DO DIA 

3 

Eleição do primeiro grupo de Commissõa!l I1ermanent.es 
(f.lon.!'tituicüo e .Justiça: Agt'iculturn, lndustria e Commer
cio; Diptõmacin e TratadOSi Ednoacão e Cttltut·a; Sl:'gurança 
Nacional; e Obras PubUons, Transportes e Communicili;Õ!!S) . 

Levanta-se a ~Sessão ás 15 horas e to mi~ 
nu tos 
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Sessão solenne de lnstallaçio da 1• Legislatura naeio~ 
nal, em 3 de Maio de 1935 

P:reaidencia do Sr. Medeiros Netto, Presidente do Senado 

1 

A's U horas, tomam assento á Mesa os 
Srs .. Medeiros Netto, Pr6Sidente do Senado, que: 
convida os Srs. Cunha Mello e Pires Rebello, re-· 
speetivamenle, para servirem de 1• e ~ Secre-· 
tarios. 

Comparecem os Srs. : 

Vicente Ráo, Ministro da JustiÇa e Negocios. 
Interiores. 

Arthur Costa; Ministro dà Fazenda . 
Odilon Br~a. Mini·stro da Agricultura. 
Agamernnon :Magalhães, Ministro do Traba-· 

lho, Industria e Commerclo. . 
Mooedo Soares, Ministro das Relaçõeg Ext.e..~ 

ríores. 
Gustavo Capauema, Mlni~tro da Edueaçl1o a:. 

St\ude Publica. 

Comparecem os Srs . SenadCires: 

Medeiros Netto, Franoilico F. da Cunha, Cunh'll · Me1t~ 
Alfredo da Mat.t.a, Jos~ Americo, Augusto Leite, Jos~ de St, 
Cesat'io de Mellõ, Joronymo Monteiro, Waldomiro Ma;atbãea, 
Ribeiro Junqueira, Nero de Macedo, Mario Caiado, Moraes de 
Barros, ·Simões Lopes, At:~tonio Jorge, Flavio Guimarães, Ar~ 
thui: Ferreira da Gosta, Pires Rebello, Gcnaro Pinheiro (2G.) 

Comparecem· os St•s • Deput.ados: 

Ribeiro Junior, Mario Cbermont, Acylino de Lei!.o, José 
Pingarilho, Agostinho· MonLeiro, Genaro Ponte, Lino Maohado, 
Henrique Couto, Carlos Reis, Agenor Monte, Hugo NapoiE-Ao, 
Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, Waldemra ~aloio, Fernan
des T avora, Pedro Firmeza, Olavo Oliveira, José da Borba,. 
Figueiredo Rodrigues, Café Filho, José AUgusto, AlbP-l'lo llo
seUi, · Gratuliano. Brito, Pereira Lyra, José Gomes, Mnthias. 
Freira, SiliTn!el .I)uar~e. Botto de Menezes, Odo!l BezerN, Ruy.. 
Carneiro, Souza Leio, Arruda Camara, Adolpho Celso, Bar
bosa .Lima Sobrinho, Antonio .de G e~:~, Domingos Vieira, Ar
thur Cav~.tlcanti, Silva Maia, Alde Sampaio, 'fe ixeira Leite,. 
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'Humbe1·to Moura, Simões Barbosa, Motta Limo., Err.!lio de 
·Maya, Orlando Araujo, Mello Machado, Valente do Ltma, Sam
·pain Costa, Izidl'o de Vasoonoel!os, Deodato !\faia, Amam-: ' 
"Fontes, Altamirando Requíão, Manoel Novaes, Lauro Passor::, 
Pedro La~Ço, Prisco Paraiso, Alfredo Mascarenhas, Arnold Sil
va, Arlindo Leoni, Magalhães Netto, Francisco Rocha, Wan
derley Pinho, Pedro Calmon, Arlhur Neiva, Raphael r;inco
ri, Edgard Sanches, AtUJa Amaral, Homero Pires, Uba!do 

·Ramalhete, Jair Tovar, Francisco Gonçalves, Caldeira de Al
v~renga, .Nogueira Peniclo, .. Henrique · Dodswortb, Am.aral 
Pé'b:oto, Jtillo .de Novaes, Candidb. Pessoa, Henriqú:e · Lage~ 

'Salles Filho, Sampaio Corrêa, João Guimarães, Bento Costa, 
Agenor Rabello, Hermet.e Silva, Prado Kelly, Alipio C•.'~lallat, 
t:iuxtillo ·Filho, Nilo Alvarenga, Bimdeira Vállkhaii, Anf-r)pio 

·Cat•los, Carlos Luz, Noraldino Lima, Bias Fortes, Djalrnn Pi
nheiro Chagas, Martins Soares, Pedm Aleíxo, Clemcnt-.l Me~ 
drado, José Braz, Levindo Coelho, Theodomlro Sant.iago, Ade

.liQ Idaciel, -Augusto Viegas, João Beraldo, Juscelino Kubíts
c:t;ie:K, PolyCI~rpo VioUí, .Furtadó de- Menezes, Daniel Carvalbo, 
~a:Muiir'o' da Rezend~, Ghristinn·o Machado, Vii:Ma Marques, Ne
·tr.ão·de Li~a, José _Alkmim, Cels_? Macha~o, Jós.! Berna~dino, 
Matta Machadó, Joao Tostes, Joao Henrtque, AJl,thero Bote
lho, Bueno Brandão, Jacques Montandoil, Delphim Morei! a, 
Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Pereira Lima, Waldemilr Fer
-reira, Penteado Stevensúil, Carlota de Queiroz, Barros Pefi
. t~ado, . Mo~aes. Andrade, Vergueiro Cesa:r, Cardoso de Melo 
Ne'Hô, Cineinatci Braga, Castro· Prado. Mâ~edo. BitLéncourt, 
'Laerte Setubal, Dias Bueno, Jorge Guedes, Fellx Ftlbas, Gomes 
Ferraz, Roberto Moreira,· Miránda Junim•, Fabio Aranha, 

. .Tairó Franco, José Cassto, Domingos Vella.sco, Laudelino Go-
mes, Cl'arô Godóy, Trigo de Loureiro, Co'rrêa da Co.stn, Gene
r~so Ponce, Plinio •rou~"ínho, Ferreira dos snntos, Octavio da 
·silveira, Lauro Lopes, Diniz ·Junior, Dorval MelehiudJs, Car
lo,s .11[aohado, Baptista Luzardo, Vespuci_p de Abrell, Renalo 

·-narbósa, Demetrio Xavier; 'Annes Dias, J.óão. Sintplicio, Frr.
derioo Wolfenbut.tel, Raul Bittoncourt, Ascanio Tubinll, Adal-

. bértO'•Gorrtia, <J.!Juri'co Ribeiro, Frartoisco di Fiori, Ermnno Go
mes, Antonio Carvalhal, Arthur dn·Rbctia, Silva· Co~l:1. Adnl
'bl'lrto Camargo, Alberto Sureck, Damas Ortiz, Edmar Carva
lho, Chrysostómo de Olivllira, José do Patroclllio, Viêil'n Ma
·ce~o\ Ferreira Lima, Rioarqo Machado, . Oliveira . r.:oulínho, 
Alhérto ·Alvares, Paulo Assumpoão, · Euvaldo Lodi,. Pedro Ra
·ené1 •Gastão· d~ Brito, Rolierto Si.monsen, Vicente Ga!lie~; t.e.;. 
t)Mioi 'A:rá'tljo; · Gastão Vjdigal, · ~ran(,)á Filho, Moacyr Bntbo-· 

· §~; A:rli!Jdo .Plnío; Aughsto Cor'sirto, Cardoso AyrCls. · Vlr.entti 
· •G()uvein; ·Ba<etn Neves, Salgado Filb.ó, · Paulo Martim' l' ThdltiP-' 
·sofi' Flore~~: (203':) · · 

O Sr. Presidente -:Está:· áberta a' Sessão·: 

·Estimôo· no ediflcio 'da· Cnniara· ·o Sr.· See\<êtariô da Pre
,$W~rlc:nl· dn·. RePublicaí portador du• Merts'agem: dirif!ildn' ati 
'Jhj~'J' ,IJegigltHivo · pelo Eltmo .. Si\ Presidente da· RepubJ!oa~ 
oecmvido' os· Srs. Seoretàrio!t pà'l.'a·~ . em:commissão, o reeaber~m 
.e~ iY' iiitrodtizir'em rio . rebinHl·,. · · 

Ll ' ' ' 
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,9 ,sr • .'-!~side.~.~' ":"' V~i··~e .(lrOceder á leitura «ja ~en-· 
,~~çm . . . 

~~ 

Cl.s Srs. S.e~~etarf~a procedem ~ leitura ~a l;~guinte 

MENSAGE» .APRESENT!DA AO .PODER LEGISLA~· 
' .... TÍVO EM ·a DE MÁIO DE 1935 PELO .P:R~-· 

~DENtrE DA lUW:U.BLICA ~ETULIO DOR· 
NELLES VARGAS 

Senhores Congressistas: 

Em obedienoia .ao .preceito .cDnstttuoiona..l, venho sub-· 
metter ao vosso conhecimento, como legitimes o autoriza
do~ rf!presentan~es da Nação que, sois os aclos e realizações 
elo ,Polier Executivo, no decorrer do pl'imoiro período legal 
do .(~ovcrno instituído .pela CQnsLítuicão de t6 de Julhil .de-· 
193~. . 

tDiante do novo Poder Legislativo quo innugura os seU$· 
Lr;Walho_s, após a l'eunião da Conslilulnl,e, e quo deverá. 
acQmpanbnr este .Governo até o encerramenlo do actunl qua-· 
l1'ienuio, cu!Jlp.re•mo man.H'csl.ar inicialmente, associando-os 
ó.s ·homenagens dõ .meu t•espeHo e alta coosideração, os sin"' 
~ot·os desejos que mo !mimam de, na osphera das minhas at
~ribuições e em es.treita coU!!-lioração com os demais pode· 
r~S' dn 'Republica, .eontinuár a .trabalhar devotadarr.enf.e pelo· 
p~o1r'e~so Qo;l Paiz·. · · · · 
. Tenho a firi'no convic.ç~c;. çle que, acima das compet.iç(ies · 
p~r.ticularistll~ O ~9btt!pOndç>-~l.' Q exllrçerbação das paix{)eS · 
P,aUtlca~, h a · sempre, · i>nra a acti.vidade dos homens, que pr,o- · 
[1Urnm dedicar-se a.Q b.om eommum, vasto campo de acofio• 
epnstruclora, ondo ·os esforços hOnost.os se podem unir, o · os 
Sf ntlmentos de silo · patrlotismõ pndem -confrntot•nizar, eJ;Il . 
boneflcio do ongt•nndecimento moral e mnlel'ial da Nação • . 

Aos d(lposltnrto$ du qualquer paroelln de respon~àbill
dnde na mat:ch.t\ ctos nugoci(ls P.Ublicos, cabe ncst~ momento· 
de pr·ofundn o gornl oontUl·baéllo, contribuir !IB form!l effi- · 
ciento IJu.ra a normullzncno definitiva da vlda uaolonal, Ulo
abnlnda 'nos u!Urnos tempos por acontcelmentos de lnL~DSI'. 
rcp'ercus!lâO nn o~·dcm pc;>lltlé:I e tinnncojrn . 

V.l.llr;JOS {(esenvolV6l' deciSIVOS esforços para bem int.erp~e
f.n.r e cumprir n Constituição, observando as suas evidente~ 
vantagens e os seus· defeitos inevilaveis, afim de quo, qo
decurso do tempo, melhor .s.e possam aproveitar- aquella,s i> 
cor'l'ígir estes . · · 

Seria prcferivel certawente que a nova üonstitmciio 
fo.flse mais slmpl.os e cinta na sua noJnenclaturn, tt·noando 
npanns as linhos geraes dó regimen e deixando ao Legislativo· 
Ol'd)nario a eJabo.racüo das ·leis orgnnlcas. Infelizmente, as-· 
sirn J;IÜO aconteceu. 

A Constit uicíio rellecte a diversidade . das correntos 
idoologicas que se en.tr~chocaram no momento, as varias· 
~q_n?.~ia,n~es d~ o,pini.~,o p.ac)onol, muita!! vezos i~divi~l,la~.s. 
~l!r 9 :r.err-qQ?- mclulc;fas l}ll ri.!r,~dez .dos textos const.Jtuo.u),- · 
~lj.OS .di~!tlOSiQi)e~ que flcar.l!ltn wo.l.hor aprovolt\}daa nns le.f.s . 
W'4}R,a.r,ias e a46 ,e,m simplc,s re~ulnmen'iOe. 
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'SÓ a pratica p(!ldtirá autorizar urn JUizo segliro e defi
nitivo sobre a nova organizacão oonstitucional. Todo o jul
;gamento será, por em quanto, prematuro. A Oonstituil)ão, en
tretanto, não imitou, não é copia servil, feita em grosso, d11 
qualquer oti\.ra. Representa, sim, um typo mixto, de tra.nsi
~ão, na ép&oa qu~ · 3lmvessamos. Si fôr necessarió ·dar-lhe 
individuação entre os modelos em voga; tenhamos a c<n·a
gem· de dizer ·.que etla~' com todos os seus . defeitos, é bem' 
·nossa, é brasileíra. · '. · · . · · · •. · , 

, ·o , primeiro &ingresso. Leglslativ() cbnttáh.íu respousabi-
Jidades especiaes com o regimen iniciado.. · . . 

O trabalho da Constituinte de 193.\ se processou nor
.rnalmente. Contribuiu para isso o ambiente d!l ga~antias es
tabeleoido para o desenvolvimento regular de todas as pha
ses do pleiLo, em que .foram escolhidos os r~presantantei; da 
:.Nação. 

Entregatido o alistamento ao Poder Judioiario, assP.gu
rando em toda sua plenitude o diraito do voto, confiando sua 
.apuracão e o reconhecimento dos eleitos a trihunnes perma
nentes, or8anixados com a participação dos tribunaes judi
'ciarios, garantindo u representacão proporcional e estimuw 
Jandó, em oonseqilenein, a fot·macão dos_ partidos, pôde o Go· 
-verno Provisorio tornar- effelltivo nc Bl.'asil o systema rew 
,presentaLivo, que até então niio po.st~ãra de simples arreme
-do, abastardado por longos annos de inslno~ridadt~ política. 

Agindo como o.giu, o Goveyno Provisorib visava apenas 
.constJ•uh· aolldamentc os· o.lloet'Ces do no\'o regimen. Nüo 
inloi'fet•iu na oloiçüo, nem nos trabalhos da Assembléa Na
.cionnl Constituinte, que, ol'iurida da livre manitestat.tão da 
wontade do povo bt•asiloiro, livt·emente escolheu os ~eull di
rigentes. 31, na Constituição que elaborou, é poss1vel · en
.contrat• vo~tigios da co!lnbora~ão dos orgilos administrativos 
e poliUeos do. Estado, IJUe lhe communioaram sua oxperi
,cnolu, nolln n5o ·Se porceborá, · entretanto; qualquer indicio 
.do imposição.. Prova-o n mu.neirz. por que t<11 tvrtnlecido o 
,pl'OJlrio Podot• Legislativo. 

·Em faca das gat•antias dt> indllpedenoia que lhe fol·am 
·confot•ldàs, u Jlodül' Legisl11tivo adquiriu ~xcepcionnJ impor
tf\nCill no novo systoma constitucional. Púde-S\l dizer quo 
·decorro das suas dellberucõfJB totla a organizacão institucional 
·do Pniz, E' o arbHro da necessidade da guerra ou da con
vcnicnica da paz, dos ()boq.uos entre o Governo c o _povo, 

·quàndo nu'toriza ou nega o ~cJStndo de sitio, da opportunida
·de âe determinados casos de iútct•vo!lcão. Limitado apenas 
DCl;Is exigoncias f\Onstitucionaes, incumbe-lhe, .em resumo, 

·ostrubl-urar o Estado e à sociedade. 
Por out1·o lado, o Senado Federal s\irg~ renovado o ca

·puz d(~ t•eagir ~onira os vícios quo o tornaram passivo e inop
·pcrtmte na vigcncia da Gomtitucicõ.o de 91. Controla o Po
·der Exe(}utivo no seu arbítrio, Que a experieficin revelou pe· 
rigoso: temper·a os riscos das fluctuncões proprias das as
sarribléns eleitfls por curto prazo e imprime á vida adminis
trntivu a rontinnir.lade de que !lempr.e careceu. 

· Da uclutlçüo sabia e pakiotícn do Poder Legislativo, 
:reprrsunlndo pelos orgíios quo o ·enr:urnam dependem, por
tanto, ·rw ·mais alto grão, il effici·enma an Conslituiçüo r.le 16 
·cte Julho, de que o Poder Executivo é guarda, o u pro·prla 
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.60l'te do l'egimen c,l~mocratico por olia !nstiLuido, de.vendo as 

.suas reciprocas relacões desenvolVer-se, por isso, dentro· do 

.mais largo e perfeito espirito de cooperação. 

IIINISTERIO DA JUSTIÇA E . NEGOCIOS INTERIORES 

Posta em vigor ~ Constituição Federal, coube ao Minis
.terio da Justica e Negocias Interiores a tarefa de orientar ~ 
.applicacão ·inicial dos novos textos constitucionaes. . 

Tornou-se necessario, inicialmenf.e, definir a situação 
.legal dos Interventores Federaes e a extensão de seus pode
res. Assitn se fez, expedindo-se instruccões ilo sentido de 
.que os Estados continuassem submettidos ao regimen cria
do pelo decreto ·n. 20.348, de 29 de Agos~o de 1931, appr(J
vado pela Constituição e, por este motivo, considet·ado em 
·vigol', em tudo quanto não colidisse com os preceilos nelia es
tatuídos. 

O Governo Provísorio, pelo decreto n. 19.398, de 11 dtl 
.Novembro dt 1930, dissolvera o Legislativo e o Executivo lo
·caes e organizara, nos Est.ados e Municípios, um governo 
.descentralizado, mas não autonomo. Foi esse o regirnen que 
.as referidas iustruccões declararam subsistentes, até que, 
.dentl·o do p1·azo fixado pelo art. 3° das Dlsposic es 'l'ransi
.torias da Constituicâo, os Estados deot•etassem as 1'0specti
vas Conslitu,ições, 

As attribuíções dos Interventores, dos Conselhos Col1sul
tivos e dos Prefeitos permaneceram taes como as definira o 
dcct•cto n. 20.-348, Q.e 29 de A$osto de 1931, cessando, po
rém, as faculdades legislativas e execuUvas directa ou jrt

.directamente vedadas pela Constituição. Tombem se osciBrc
ceu que, om consequencia da solucão acima, ficarintn om 
vigor os arts. 33 e 34 do Citado decreto n. 20.348, qut facul
tam recursos das decisões dos lntervonLol·es para o Presl
,dente da Reptiblica, 

O Mlntsterio se mnnteve, a se1uir, nm cont!l.cto constante 
.com as altas auLoriàades est.nduar.s, respondendo & todo11 tlll 
consultas feitas sohre n sltunoilo orouda pela nova Gonsh
tulcão. 

As eleiolJee de U de Outubro de U34 

Approxírrumdo-so a rtatn fixada para n!! ole!oões gernel!, 
·destin!ldns á. constil.nicilo dn nova Camara F~dornl. rtn~ A~
Hemb\éas, Gon~lil.uinles dos Estados e du Camnr·n Municlpnl 
-do Distrioto Federal, ni\o se poupnram oEforcos parn facili
tar o alistamento de eleitores e a~segurlll', no docarl:'et• do 
pleito, o. manutenção da m·dem publica, o bem assim o m:1~ 
ximo rcspoito á libt".rda.de e verdade do voto. · 

.De ordem ndminístraLiva, foram tomndus ·as seguinles 
provirtencias: 

- os Interventores ficar~m autorh:ados a adiantar o!> 
gast()s neoessarios â acquisir.;ã.o de material o á installac:üo 
dos juizos e lribunaes éleitoraes; 

L os tribunaes eleHornos ficaram desde lo!{o nutod
. zados a· admittil' tunccionaríos e:ctranumerarios; 

- onoommendaram-so 4i0 urnas do aço para at~ ~lot •. 
·CÕils do Districto Federal. 
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De ~n·dem p::llili~a, for~m e~-p~~i4~ Jt;a.~~ll?e& .~~~r~.-
IJ11nandQ : · · · 

- que a fol"ça publica dos Estados fosse posta ã. disposi~ . 
c&.o pos Lribunaes e!eitot·~es, com .11 deyida. antece(Je~QJa .~m. 
relacão ao dia do pleito; · 

. ...,..- gue se .tomassem .tod86 as providencias necessarias• 
para assegurar a .mais ampla liberdade do 1JI~ito. · · · ·· 

. .0 MinisWrio 4a .J~stíça ,prestou, .t?J.ll!b~m, topí\ a. assis
tenc;la, no que depeqdxa de sua alçada, .ao Superior frribu;-: 
n~l EI~Jtoraf; soli~it~ndo, freq~entes .ve~!es, su11 ~eci~~o · sQ.. 
nerana ~Rilre BS(õlumptos te~~entes a ~riept~r o :Pl~itp, taea. 
por e.xemplo, os relativos ás impugnações de inscripçõet 
eleitor~es .em m,assfl, ~ fócma de aptü~~Ç~ó .P.Qr ~urnus, .ew: 

A 's ele~çi)es precedMl l.a.rs11 ~~m:p,an~a _de pz:op~g~IJ!ÍJl• 
desenvolvida pelos pai·tidos. Esse pertodo pre-ele1toral nu()· 
decorreu isento de incid~ntas. ~em era da esperar 'que· o 
fosse, dadp .o choqu'l ·~atur.al (ia.~ P~~~õ~ p9U~ic~r9 ·,e~ 1~~.· 
Entretanto, todos os factos levados .11.0 corí~ecu~e~Lo do G(t-- · 
verl!-o . Fooeral foram . regular!llen.te ~~ur.a_do.s .ti ,e~c111_recidp~~ 
ouvmdo-se os In~-erventore;s e entregan4P:--$a á J\lrtsd~cc;lio· 
d?s trjbunaes. co~muns ou eleitoraes o.s .re~qnsa.vei~ P.el~ 
vtolllçl!.o da let .. Aos :restados, opde .a ~~~a .elex~ql"al foz IDIU~· 
intensn, o Governo Federal env10u observadore.s de su,o. oQtt":' 
fiPntta, cuja_ aecão muito 90~trlbuiu para ~ sql~'Jilo . P.acifica . 
dos poucos incidentes verifiçag~ .. · 

~.li~~!lmellto ele!t~ral 

A confiança inspirade. pelo novo reriml.l eleitoral que ~~o . 
Rovolui)Ao véncedora criou; bem como as providencias· poa:. 
ttls em praUr-a para incrementar o alistamento, dêrnm, pódo · 
dizer-se, novn feição à vida politica brasileira. · 

Silo eloquenll.ls os dados qUI! se seguem sobre o numero 
de eleitores insct·iplús, ooníorme estaUeLlon organizada pelo. 
Ministerlo. · · 

Acre •.............•.............. 
1\.mu:tOnf~S ,. . ~ , . - .. , .•. , -. .......... a • 

l\taranhüo . . . • ..................•.. 
Ceará . . . . ...................... . 
Sergipe .••........ , ..•........... 
GOY!lZ •••••.••..•.•••••.•••••••••• 
·Piauhy ('") . . . . ............•...... 
.santa Catho.rina . . . . .....•........ 
Espirito Santo . . . . ...•.......•.... 
Distrioto .Féderal . . .•.............. 
.Estado do Rio de Janeiro ........... . 
Paraná .......................... . 
Matto Grosso • . • . ............. . .. , 
Rio Gxo:•mde.do •Nort.e •.........•. •.. 
!?~u·cabyba • • . . · •.... · ..... · .. · · . · .. 
Bahia . . . . .•........ , ... , . , . , ..... 
1l\)9 ,(lrpn?o .d.o S~l .. .' ....•. · ........• 
t>ernamb!:W~ .. • .......... · ........ .. 

........ ( ;5 Falta um Munioipio. 

EZeitorc• 
5.3~0 

i0.026 
45.6õ8 
79.445 
o\õ.6U 
3:1.691 
4.0. 95'9 
.88.830 
51.923 

:136.085 
i58.208 
.64.208 
21.855 
4:7.7<12 
-iji.1UZ ' 
i89.0:i.f 
,S27.267' 
·~2:l. ~7~ 

.. 
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·Parli ., · ............................. . 
Al&"IJÔBS •· • • ••• ' •••••••••••.•••••••• 
Minas Geraee •.•......•...•..•.... 
São Paulo . • .•........•......•... 

Total .•.................. 

49.5t8 
34.760 

539.568 
638.729 

2.683.278 

ü comparecimento ás urnas attingiu a cer~a de 85 % 
do alistamento, o que representa quociente apreciavel . 

. Torna-se, todavia, evidente que somente depois de pos
suir numero de inscripções eleitoraes propõmional á sue 
população, poderá o paiz conduzir süil. vida politica dentro 
de novas e fe~undas directrizes ideologicas, atrav~s de orga
nizações partidaria.s cnpazes de coordenar e canalizar as di-· 
versas correntes i1e opiniãc. 

Realização das eleições 

As eleiçoe~ de f.l de Outui>ro de !934' decorreram em 
perfeita· ordem·. 

O Governo Feedral acomptmhou o desenvolvimento cto 
pleito, mantendo-se em contncto direoto com o governo dos 
Estados c com os tribuita(ls ~leitoraes locaes. As opposições 
eleget·am Jívremente os seus representantes. Em alguns Es· 
lados, n liberdade do voto foi ampararia por decisões dfl ca
racter preventivo, tomadas pl'llo Egregio Superior Tribunal, 
que deliberou fazel-as cumprir, em vn_rios oasos, por força 
federlll requisitada, no Mmi!!tcrio dr. Guerra, pol' trtterme
clio do Ministerio da Justiça. 

hstioa EJei&oral 

Havendo reconhecido o Superior Tt'ibunal Eleitoral 
t'Xislit• incompalibilidnde entra as funccões de juiz eleito
ral c de P.r<Jcurador aleitoral, competia ao Governo o provi
mento de todos os cargos vagos, pois que, segundo nol'ma 
gorai, oe procuradores e1•nm escolhidos, antes da decisllo, 
enlt•o ·os juhlos dos respectivos tribunaes. 

As nomeações foram feitas com caral)ler da inter!nidn• 
r\ e. Junto ao Tribunal Superior foi nomeâi:lo o Dr. A. de 
Sàmpnlo Daria, professor da Univêrsidnda de São Paulo, 
rtojc substltuido pelo Dr. Armando Prado, e para o Tr1-. 
btmol . Regional' do Districto Federal, o professor Harc!do 
Valladiio, hoje substituído pelo Dr. Silveirn l\lollo. Con
comitantemimte, enviou o Governo um projeoto de lei â 
Cnmura, relativo ás funccõ\ls e aos vencimentos dos pro
cm•adore-s, p!ojecto que foi convertido em lei, com exoepcão 
dn I>arte l'eferente á fórma de no.meaQão, votada pelo Poder 
E:xeentivu. Aguarda-se, ngo1·a, a decisão do véto, para o 
Pl'Ovimen to effectivo dos cargos. 

A experiencia demonstrou, a par das vantagens do regi
me eloitornl vigente, os seus óeieitos. Entre estes sobresnhe 
o decorrente da demora no processo de apurucão das ele•
cõell o julgamento dos reoursoa eleitoraes. Basta dizer-se 
que, em sete mezes - de Outubro de :l934 a maío dó i93ti, 
ostá. nindn por finôar o processo das élel~ões gerne~. 
· Era preciso, pois, ouidar-se de umn. reforma <la lei nlel
to·l'al, ou, nwlhol', dn orgnniznc!\0 de um Codigo Iilloltornl 
quo, operfoiconndo us vonln8'ons colhidas, procurneso, 1\() 

C. O. - V0LUME I - i935. 
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mesmo tempo, corrigir os defeito.s revelados pala pra.Una an
terior. Para tanto, constituiu a Camara dos Deputado11 uma 
commissão especial, junto á qual trabalhou o protessor 
Sampaio Doria, então consultor technioo do Ministerio êa 
Justiça, elaborando-se o trabalho que foi Jogo depois con
vertido em lel. 

E:noução di disposições conaUtuoioaMs 

A Constituição Federal, entre outras ionovações, consa~ 
gtou o principio salutar da unifíeacão das lei de procooso. 

Cumpria, assim, ao Governo, das immedillta execução ao 
disposto n<:~ art. 1t das Disposicões Transitarias. Desde iogo 
surgiu um obstl!culo: - n. exiguidade do prazo de tres me
zes, expressamente imposto pelo texto oonsUtueional, para 
a elaboração dos dois projectos, o do Codigo de Processo 
Penal e o de Processo Civil e Commercial. E' evidente que 
trabalhos de tamanho vulto não poderiam ser preparados em 
prazo tão exiguo, devendo notar-se, ainda, que ás commis
sões nomeadas incumbi~ ouvir as congregações das. Faeul
dades de Direito, as Côrtes de Appellação dl}s Estados e os 
Institutos de Advogados. Logo no inicio de seus trabalhos, 
as duas eommissõe5 debateram o assumpto, concluindo pela 
impossibilidade material de dar cumprimento eiltrictC> ao 
citado <lhlPOsitivo constitucional. · 

Codigo de Processo PeD~ 

A commissão incumbida do elo.bornr o projeoto dee5~ 
llodigo firou assim constituida: ministros Antonio Bento 
de Fatio. e Plinlo Casado, membros da Côrte Suprema, e Dr. 
Luiz: Bllrbooa da Gama Cel'queira, pl'ofellsor da F•ouldade 
tle Direito de Süo Paulo. 

Ern instruocôes que baixou, o Ut1Jlar da pasta pa:c As 
ordans dn commissão os funcolono.rios e o mnterial neees· 
sarios, írnnqula tetearaphica, et.o., autorizando, outroslm. a 
collnbornçüo dos juristas que. a mesma commissllo enten~ 
desse convidar. Fnram convidados, para esse fim, os Drs. 
~lcl()iadcs Mtu·io <if1 Sã Fn~ire, Astolpbo Rezende, Candldo 
de Oliveh·u Filho, Miranda Valverde, Haroldo Valtadllo, Ma
garino 'forres, Mario Bulhões Pedreira, Carlos MaxlmiUano, 
e ~ern:mdo Antunes. O Ministro da Justica presidiu pessoal
mentG todas as reuniões da commissão, e o projeoto, Jã ela
borado, vem recebendo rodacção final. 

Codigo de Pi'ooe•BO Civil • Comaneroial 

Constitue~ a commissão lnoumbida de elaborar o ree
paotlvo projeoto os ministros Arthur Ribeiro de Oliveira e 
Joiio Martins de Carvalho 1\lourilo, membros da Côrte Su
prema, e o Dr. Levi Carneiro. As mesmas lnstruoõas bai
:o.:ndo.s onrn a commlssão anterior a esta foram applicadas. 
Infolhnnente, porém, ns reuniões desta oommiesão teem sido 
monos frequentes devido a impedlmento8 jusUfiondoa de al~ 
guns de seus dignos componentes. E' seu pr()J)osito, (!ntre
!ltnto, lnlenslficar os trabalhos, vlsO:ndo tei•minar, dentro do 
mnls breve prazo posa!Yel. ~ elabornçD.o do proJeoto. 
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Codlgo ele OtiJaDiuolca laclloiaria do Diatricto 
l'eder•l 

As alteraoõe.e introduddae pela Constituiçl!.o de t& de 
Julbo, na organização da Justiça, tornBram lndl!!pén!!lavel a 
reforma dB Justiça local do D!strtolG Federal. 

Deliberou-se, por isso, nomear uma commissão para o 
estudo da matcr la, attribuindo-lhe, tambem, o encargo de 
consolidar as disposições legaes vigent.es. A commissão as
sim ficou formada : desembargador C1!sar io da Silva Pereiru, 
actual presidente da Côrte de Appellacão do Districto, Dt·. 
Phirade!pho AZevedo, procurador geral, juiz Dr . Candirlc 
Mesquita. da Cunha Lobo, advogado, :Or . .Astolpho Vieira de 
Rezende il escrivão E I mano Gomes Cardim. Já foi ent regu'J 
ao titular da pasta da Justiça o projccto de Codigo de Orge
nizacão Judiciaria do Dislricto Federal. Para enviai-o ao 
Poder Legislativo, o Governo aguarda uma reunião coujun
cla dessa commissão ~ da que elaborou o projecto de Codi~o 
de Processo Penal, afim de serem os dois projecl.os p.:Jstos 
em concordancia e syslematizados, 

Ouuaa oo&mflshs 

Por acto de tO de setembro de i934, o Gõverno nomeou 
uma commtssAo ~speoial, com a incumbencl.• de oriental' 
o estudo e a divulgaçAo de nosso novo estatuto político, de 
nccordo com diepos1çll.o exprljssa do art. 25 ·das Dispo.'JiC1iOl! 
Tr ans i lorias . 

A nomeaçio recnhiu nos Srs~ Professores Sampaio Dú~ 
ria, Candido de Otiveirá. Fillio e Haroldo Valladllo e Dr!. 
Theodoro Ramos e Antonio de Alcentara Machado, os quaes 
J4 concluiram o seu trabalho, entregando o respectivo .·!!ltl• 
tol'io ao Ministro da Jul:tiça, para a devida execucõ.o . 

Por acto da mesma datn, foro.m nomeados os Drs . Sam
p~io Doria, poz- este Ministerio, Oscar Bormaún, pelo Mi
·nisterio da FàZendn, e Luiz Per~ira Simlll!!!, pela Interven~ 
t.odia do Districto F~deral, afim de em commi!siio, suggerl
rem "o Governo a melhor tdrma de Ml executar a transfe
~~enoia, da Unifio para b Dlstrioto, do., serviços looaes, <!l16. 
por foro~ da Constituioão, a este tor~m nttt'ibuidos. A c.om
missllo .iá apresentou seu relatot•io, que vae aer submtlllido 
ao estudo do Miuislerio da Fazenda o da Prefeitura Mnni-
oipal. · 

Systema Penltenolulo 

E' premente a neeessidade de se criar um regímen penl
tenolario uniforme tio paiz, orientado por um orgão central. 
Pax·a tanto, faz-se preciso enfrenlBr desde logo o problema, 
mais premeqte ainda. das prisões do Dis triolo F·edéi'al, sa
bido como 4 que as Casas de Detuncão e Correcciio estilo P.ID 
eondiçõee de lnmElntavel otrázo. Cuida o Mlnisterio da Jue
ttoa, pl'esentemonte, da solução desse probiema, cont.aildo com 
os recursos que lhe udvirão do "seno peníl.onclario", in.CJti
tuido pelo decreto n. 24.797, de 14 de Julho de i93l, em 
vias de ser r egul•mentado, 
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Ordem pulllfca 

Apesar da intensidade da acoão política. desenvolvida 
pelos partidos em todo o terrHC'ri0 nacional, com a entrada 
em vigor da nova Constituição, a ordem publica manteve-se 
inalterada, 

Afim d~ evitar surtos extremistas, de qu!llque:- naü.t
reza, a Camara d-os Deputados, cuja legislatura acaba de fin
dar; eompl'etou falhas sensiveis . de nossa legislação penal, 
elaborando e approvando a chamada "Lei. de segurançan. 
Essa lei segue os moldes da legislação moderna, adoptad!l 
por toda a acção fiscalizadora do poder judiciario, a defesa 
do Estado. Ausjláda ãos pr~ceitos da. propria Constituição da 
Republica, está longe de ser uma lei de oppressão. Visa apP
nas garantir a defesa da ordem politica e social, 

Secretaria de Estado 

Os serviços da Secretaria de Estado correram de fórma 
satisfactoria, como se poderá verificar pelas informações 
que se seguem. 

Direc:toria de Contabilidade - O .orçamento da despesQ 
MinisLBrio da Justiça e Negocias Interiorés, que baixou com 
o dect·elo do Governo ProVtsorio n. 2i.167, de 25 de abril 
de :1934, art. 3°, para o exercicio de 193.6·1935, comprehen
dendo, de accordo com o decreto n. 23.:150, de 15 de setem· 
bro de 1933, o período de 1° de abril de 1934 a S:J. de~ niarcQ 
de 1935, consignou creditas, nos seguintes totaes: 

Despesa fixa , . , . , ....... , . , .• 
. Despesa variavel ......... . 

60.748: fi0$200 
34.7 49·:94&$500 

95.498:0561700 

Pa1•a o trimestre <i e t 0 de janeiro a 31 de marco de 
t'934, considerado addicionat ao exercício de 1933, pelo de· 
ereto n, 23.:1.50, foi aberto a este Ministerlo o Cl'edito sup
}Jiementar dB .29. 232 :165t700 por forr,;n do decreto nnmer:J 
23, 772, de 20 do janeiro de 1934. 

Promulgada a Constituição, foram pelo decreto n. 52, 
de 11 de setembro de 1934, declarados sem applieaçi\o 08 
·creditas orç.nmont.ários cons~tes do decreto n. 2.L f67, 
os quaes ·se destinavam ao periodo de :1° de janeiro a 31 rte 
tnarç0 de 1935, aUendendo a que disposicõeR conslituoionaeB, 
referentes ao or~amento, fizuynm coincidir o nnno fimmceiro 
com o anno civil. 

Ao oroamento para :1934 foram abertos creditas supplt>~ 
montares 'pelos decretos seguintes: 

- Decreto n. 24. 350, . dfl 6 de junho de 1'03 I -
3, 62Ó :000$, supplmnentar á sub--tonsignacãó n. 35 ~ "Para 
at.tender ás despesas com diligencias de caracter reservado, 
ato.", da l'ttbrica ".Pessoal" da verb!l n. 6 - Policia Civil 
do Districto Federal, 

- Decreto n. 190, de 31 de dezembro de :19:H ...... 
-303 :36i,1QO, pam nttonder a diversas despesas da Camara 
dris Doputnâos. 

Verlficou..:so nindn n iusurtlcionoia do alguns creditas 
orcnmonturlos, polo que, no o. viso n. 2. 235, do 3 de dezcm-
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bro de 1934, solicitaram-se providencias ao Ministerio da 
Fazenda, no sentido de serem c(Jncedidos os seguintes er('!
djtos supplernentares: 

I - Escola Quinze de Novembro 
li - Instituto Sele de Setembro 
Verba n. 6 - Policia do Districto 

Federal .......•........... 
Verba n. 'i - Policia Militnr do 

Distrieto Federal . . . , •.. , .. 
Verba n. 8. - Casa de Detenção 

Total ................ , . 

79:838$000 
20 :·ooo•ooo 

450:000tOOO 

20:970IOOú 
35:000,000 

605:808$000 

Foram lambem abertos a este Ministerio, durante 0 anno 
de :1934, os creditas addicionails constantes dos decretos 
se8'ulntes: 

- Decreto n. 23. 706, de 8 de janeiro de t 934 - Cre· 
dito cxtraordinario.de 250:000$, sendo iOO:Ooo• para o Com
mando da 3~t Região Militar, no Estado do Rio Grande do Sul, 
áttender lis despesas extraordinarias com ll vigilancia da 
fronteira, e o restante P(lrà auxiliar os flagellados pelas 
enchentes occorridas nos. Estados do Espirit6 Santo e Mina8 
Geraes; 

-Decreto n. 24.07i', de 2 de abrir de 1934 - Credito 
especial de S .645 :674,, parn o pagamento de sllbsidio dos 
deputados e olllrns despesas da Assembléa Nacional Co1l!l· 
Utuii1te, uo 2° semestre de :1.934.; . 

- Doeroto n. 2·Li97, de 7 de maio de t934 - Ct•edito 
especial de 24 :ooo,, para pugamonto de ajuda de custo a 
novos deputados li. Assembléa Nacional Con!UtUintc, no ~ut·~ 
cicio de 1934; 
~ Decreto n. 24.227. de 12 de maio de Ul34, art. ta 

- Ct·edlto especial de 660;U.t•iOO, p1n•o. pagamento de dit
t'erençn de venclmenlos, no p•wlodo do 10 de mo.io n 31 de 
dezembro do 1934, aos membros do Ministerlo Publico l!o 
l:>lsb·lcto Federal, em virtutlo do mesmo decreto; 

- Decreto n. 24.228, de i.2 de maio de 19::14 -· Crod1l<1 
l:lSpooiaJ de· 32:0008, :Para pnsamento do11 venc1mentos, no p~~ 
rlodo de i O de mnlo n 31· do dazan1bro de Hl34, do sub~t.i!.llt'J 
do Juh: do Monorcs, cargo crlrado tJclo mesmo doct•eto; 

- Decreto n. 24.327, de 4 d11 junho de ill34 - GrC!dil.o 
espeoinl do 330 :OOOf, para cumprimento do dispo!l.l'J no 
art. io, alimm d, do decreto n. 20.902 A, de 31 de dezem
bro de 1931, e IH'L i 0 do decreto n. 21. t52, de U de· mat'QO 
de i932 (Departamento Offic:lat de Publicidade do. Imprensa 
N aeional) ; 

. -Decreto n. 24.372, de H de junho de 1934- (lredít.o 
especial de :tOO :000$, para constrncQão do Mausoléo dos Im
peradores do Brasil, na. Cnlhedra! de Petropolts; 

-Decreto n. 24.452, de 22 de junhO de 1934- Credito 
esXJacial cte 2. 000 :000., pura cotJstruocão do edifício des
tinado á installação da Seoretaria de Estado, tornado exLen
~ivo á construr.cão do edifício de residencin do commanclnnte 
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da Policia Militar, pêlo decreto 11. ·!·L ri28, ' de 2 de Julho dé 
1984; 

-Decreto ri. 2·L500, de 29 de junho de f934, art: 20 
- Gredil,o especial de 202:710$, para attender ao pagamentG 
de differenca de vencimentoo do pessoal da Imprensa Nacio
nal, no exercício de ~934, em virtude do novo. regulamento 
ápprovndo pelo mesmo decreto; 

- Decreto n. 2<L529, de 2 de julho de -1934 ~ Credito 
especial de H7 :24.6$300, para pagamento de di1'ferenca dú 
vencimentos em 1931, aos minist.ros do Supremo TribunrAl 
Federal; 

-Decretos ns. 24.609; de li de julho de 1934, arl. 2°, 
e 24.689, de f2 de julho de :1934, art. 28 - Credito espe
·olal de HO:OOO' e transferen,ia para o orçamento deste Mi
nistério do saldo dol'l creditos consignados para o Depal'll\
menlo Nacional de Estatistioa, nfim de se attender à des
pesa, de ,Julho a Dez.embro de i934, da Directoria de Esta
Ustica Geral; 
· - Decreto n. 24.706, de i2 de Julho de UJ34. - Cre
(liLo especial ·de 453:0001, para attender A despesa ·com se.r
vi<:os affectos ao Juizo (fe <Menores do Distrieto Federal; 

· · - Decreto n. 24.701, de ta de Julho de Hl34 - Cre ... 
di lo especial de 108:0001, para pagamento de dactylograpbos 
eíttrar.umerat'ios para o serviço eleitoral; 

- Decreto n. 24. 79f, de U de Julho dê i93~ - Cre· 
dito especial de iOO :207t800, para o pa~,~~:amento, no pêrio
do de i 0 de Julho de :t934 a 31 de MarQo de U~3~, das des
pesas decorrentes dn creacão do quadro de enfermeiros da 
Policia Militar; 

- Dêereto n. 24, 796., de H de Julho de t934 - Cre
dito e~pccial de 244 :i96t800, piU'a pagllmento de grat.ifiC!\• 
cão <le exercioi.o aos offi~iaes do Exernito em servlco na Po
licia Militar e no Ccrpo de Bombeiros, no periodo de i 0 do 
Jcmelro iie 193ll a 31 de Marc;o de t935; 

No regJinen constituciomtl foram aberioe; ereditos addi
oiom&es pêlos seguintes netos: 

- Decreto n. :1.56, de 20 de Novembro de 193t - Cre
dito especial de 53 :87t•. para attender ao pagamento, no 
período de 20 de Julho a 3t de Dezembro díl 193~. da diffe~ 
renca do subsidio do Presidente da Republica, de accOrdo 
com a resolução a Assembléa J'lneionat Constituinte, de H de 
Julho -de i 934; · 

- Decreto n. 200, dâ 31 de Dezembro de 193-i - Cre
dito .especial .de 65 :806t500, pnra pagamento 'dos ventíimen• 
tos dos lH'oem·udores geraes da. Republica e do Districto Fe
deral, em 1934. , 
· . Em virtude dll resolucão constante do decreto n. 24. 452, 
dé 22 de Junho de f !l34, que nbriu o credito -de 2. 000 :000•> 
para a construcci!.o do edificio destinado á .sec~tliria de EB·· 
tado da Justiça e Nogooios Interiores, foi acceita, após con
!}Orroncia. publica, a p1•oposta da firma llulhõea Pedreira, 
;Levy & Comp. pnra se enoarregal' dessa construcç.ilo que. 
conformo o decreto n. 2i. 528, do 2 de Julho do f934, pns
sou a Mmprehender ~ do Pl'Cdio pnt·n n t•osldencln do com• 
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~andante da Policia Militar, attendendo a que o local esco
lhido erã o mesmo Qnde se achava. essa residencia, agora 
trall8ferida para a avenida Oswaldo Cruz, aprov~itando-se 
um terreno ali existente e pertencente á referida corpora
ção. 

A const.ru(lção dos doia edificios foi contractada pGr 
i.678:000IOOO. 

Direcróriã de Justiça - Nessa Directoria, foram assigna
dos os seguintes actos prineipaes: 

- Dect·eto n. 59, de i~ de Setembro de H134, prorogan
do por 6(1 dias o prazo de que ti·B.ta o art. 68 do decre
to n. 24. 77ú, de H de Julho de t934, relativo á matricula 
de jon'laes, periodicos e offícinas im])ressoras; 

- Decreto n. 1 U, de 22 de Outubro de t934, adoplan
do para o procurador geral do Dislricto Federal, com modi
ficações, as vestes lalares de que trnla o decreto n. 24..236, 
de H de Maio de i934; 

- Decreto n. H6, de t9 de Novembro de t93oi, proro
fJ&ndo por mais 60 dias o prazo de que trata o art. t\8 do 
decreto n. 26. 77ti, de U de Julho de 1934, relativo á ma~ 
tricula de jornnes, periodicos e officinas impressoras; 

- Decreto n. 6, de i3 de Novembro de t934, fixando os 
vencimentos do procurador geral dn Republica e do procuro
dor geral do Districtr- Federal, e dando outras pt•ovidenoias; 

- Decreto n, 8, de 30 de Novembro de t934, provlden
cinmlo sobre a dispensn do juizes dns Córles Suproma e do 
A[Jpellaçio do Distt•ieto Federal, dos Estados o do TerriLorio 
do Aet•e, e dos juizes federaes dos aervicos das moemns, por 
prazo que indicn. quando estejam exercendo tuncoOes do Ju
dicatura elaitornl; 

- Doot·eto n. 13, de 29 de Jane:ro de !935, est11beleh 
cêndo í.ermo eascnoiul do prazo da presorlpçilo previsto no 
art. t78, U 1° e 7°, n. i, do Codlgo Civil. 

D!f'ectoria do Interior - Enl••o outros nolos, uss!grtn~ 
do! nessa direetorio., figura o decreto n. S, de 27 <lu Aros
to dl!' i9S4, que est.ande ao" nlumnos do~ estabelecimentos 
da onYlno, officiaes, ou t'isoalisados !)(!lo Governo, R quallfJ,. 
cacl\o ez-o((iciu. Otl nurnez·oso& LL·sbalhos do caracleL' pl'o
Pl'iamente politico a S9U muco t'Ol'Bm referidos na parte inj• 
oial da presente exposição . 

...... 
Jmpransa "•clonal 

A receita dessa repartiçlio tendo atUngido a. réis 
4 .f153 :9i5tl300, comprehendido o periodo de Julho 11 De
zembro de 1934, e a despesa a 4 . 155:125$000, ve!'ificou~se 
um saldo de 498 :789$400. Esse euspicioso resultado finan~ 
ceiro não impediu, entretanto, que os serviço~ officiaes da 
reparlic;il.o tivessem desenvolvimeui.o ticimn do normal. 

A produecti.<> oleitornl, só para o pleito de j 4 de Outu
bro ultimo, attingíu li 5.260.000 impressos. 

'l'odas ns reparticões publicas ·que se nbnstecem de ma
terial e que. elaboram trabalhos na Imprensa Nnoional fo
ram atiendidns com pre~teza c regula!' idade. 
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Diversas obrâs fQram editadlli\ pelo estabelecimento, :p.o 
periodo de Julho a Dezembro de ~93.&. 

Pelo decreto n. 2l.327, de l de Julho· de !934, abriu
se o el'edito especial de 330:000,, para custeio· da irradia
ção do "Prog1·amma Nacional", .credito que, em virtudo do 

·-decreto n. 52, de i t de Setembro proximo · findo, f' oi redu
zido a 231 :0008000. Da importancia restante applícou-se 
apenas a- quantia de 197:442,800, revertendo ao::~ cofr~s pu
blicas o saldo de 132:557$200 sobro o ct·edilo primitivo e 
de 33:557$200 sobre o da reduccão. 
. Os resultados desse serviço foram a!)recia.veis, sendo ne
ce.~sario, entrt!tnnto, dar-lhe uma organização nova e rigo
rosam~nte technica. Nesse sentido, o Minísterio· jó. tomou as 
necessarias p!'ovidencias. 

Reformada pelo decreto n. 24.5001 de 2.9 de Julho de 
:H134, que fez baixar o actual regulamento, teve a reparti
ção os seus serviços inteiramente reorganizado~!. Comquanlo 
essa reforma não entrasse, desde logo, em pJe.na execuÇão, e 
só ultimamente tenha sido eífectivada, jã se notam os effei
tos beneficos do novo regimen: ·accentuou-se o augmento da. 
produeção fl os empr.egados trabalham em condições mais 
favoraveis, mercê da melhoria de sUas condi~ões. 

Policia Civil 

A reorganização da Policia Civil do DistrioLo Federal 
está hoje á altura <ias exigencias de uma gránde cidade como 
é o Rio de Janeiro. . . . 

Torna-se dia a dia. mais apreciavel a efticienoia das 
suas actlvidades, como orgão preventh·o de defesa da ordem 
e segurança social, · 

Em Julbo ee 193.t; entrou em vig()r ~'novo regulamen
to approvado pelo deoreto n. 24.53:1, de 2 do mesmo mez, 
e em virtude do qual todo!! o~ serviQos · policiaes passaram 
por uma raoionalizaçãu oompa.Uvel com o desenvolvimento 
verificado aestes ultimas tempos. 

As dirootorias geraes. enLre as quaes se dividem os ser~ 
vioos administrativos e auxiliares de policia, ioram reorga
nizadas, com V!lnt.agem evidente .tlara a administr11ção. 

A pnrte policial propriamente dlta não soffreu altera
ção alguma de importancin, cabendo apenas· registar a orea
cão de uma Delegacia Espe[)ial, annexa' á Diréctoria Geral 
de Investigações, para. o fim de processar contraventores. 

A Colonia Correccíonal dos Dois Rios, anteriormente fon
te de gastos aprecinveís sem resultados compensadores, trans
formou-se num eslabtllecimimlo de trabalho e disciplina, e 
hoje e.ttende, perfeitamente, ás suas finalidades~ 

Policia Militar 

l\fereoe menção o excellente estado {le \disci,optina da 
Policia MiliLar. Toda a sua aoLividado se exeNou1 com lou
vo.vel correcciio, em cumprimento da sua funooão de :forca. 
dostinooa a manter a ·ordem; a segurunca e a. tranquillidade 
publicas. 
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A Poliei& Militar reaUaou diversas obras, eiltre'aS quaes 
convem salientar: 

- a de rooonstrucQllo do Quartel dos Barbonos, onde 
1'ioaram installadoa o Qu11·tel Genernl e respectivas repar
tições; 
, - a do Quartol t~lto i Avenida Salvador .de Sã, para 
xr..elhor instalhiçno do Ro11monto de Cnvallaria o do Corpo 
,de Serviços Auxllhu•usj 

- e a do Quartul do I)O Bolalbão de Infantaria, sito á 
praça da Harmonia, PIU'Il purfeHo alojamento dessa uni
dade. 

Corpo de Bombeiros 

In~Liluiçüo modohu·, o Corpo de BumbBit'os vem corres
pondendo á sua perfeita finalidade, embora lute com defi
eiéncia de pessoal, pol1 ll nolorlo o augmento da população 
do Districto Federal ~ a sun dlseeminaçíio po1' bail-ros afas-
tados. . 

Pelo pessoal das otrJolna11 e com o producto ce eco
nomias, oonse~uiu htRuru:••u· recentemente um grande pa
vilhão; na zona de Humnytc\, oom dependencioias rlestinadas 
& ortieinas, arreaadaollo, dt11p~nss, eozinba, · refeitório, etc. 
Esso melhoramento, do Rl'hndo alcance para os fins da cor
poracão, obedeceu no mu11mo orllerio de l'igorosa economia 
posto em praticO. pelo IIOU aotual commat>dante, que, desde 
ó inicio de sua u.l.lmlnl~tr19lo,. se tem limitado a usar ape
nas ns dotaoõel!l oroamentarlail, ti.iló recorrendo a creditos 
espeoiaes. 

Jnati\alOI disciplinares 

São varlos 'n11 lllülbornmentos introduzidos recentemente 
nBsses instltutoa, tlum o Clm de nugmentar-Jhes n capacida
de e as cond1Qi1U!I •lu hyilõni:i e de permiltir-lhes attender, 
com maior confot•to, ü!l numero sempre C1'escenLe dos me
nores nhandonüdo~ n dultnquentes, no Districto Federal. 

A E.scoln 15 do ·Novombt·o, com lotação de 300 alumnol!, 
agasalhanrto aclualmonto !100, iniciou obras destinadas a tor
nai' mais effiolt~nl.o o IIUI'ViiJa das offioinas. 

A Escola Jolio LUIH Alves lnslallou um refeitorio e re
constrÚiu a residenuta do~ nlumnos, além de haver construi
do urna rede de ll~IOLOII Llo que muito se resentia o -eslabe~ 
lecimonto. · 

No Instituto 7 do l'lutBmbro foram feitas obl'Rs de res
taura.cão a accresolmo no pnvllhl\o da Divisão Masculina, au
gmentaudo o alojamont..o dos IUa.t•das, e melho1'ndas as con
dir.)ões do Serviço Medico. 

Sob um astleoto jforal, o pt•oblemn da assisteneia do! 
menores abandonados ou dollnqaentcs vem merecendo. & 
maxima attenc!l.o, embora nlio poi!!sa ser reEJolvido totalmente 
oom a ravldez de!ejavol. Al~m dc;!l estttdos de. ord~;Jm legal 
nooassnrios, tambem suo preoisoa reem·~os. ~inance1~os de 
que, no· momento, nüo ee dispõe, Não é difficil, todavia, con
ciliar, em tempo opporluno, as despes3.s resultantes da C{)ns
Lrucciio e msnutéili,}Üó das novas prisões com as decor1'~ntes 
rleste outro problema, Jmputando umas e outras ao produeto 
do ''sello penitenoiarlo", desde que sobrevenha regular au
~orizaqão legisla tin. 
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MIIUSTERIO D.U RELACOZI EX'l'BRIOR:SS 

Permanecem ·pacificas e inalteraveis as reJacJes do Bra-
1!111 eom os demais paizes. . 

Durante o anno de Hl34, não se registrou qualquer acon
tecimento que pudesse modificar 11. nossa situação interna• 
cional. Todos os trabalhos e actos do Ministerio das Relâ· 
ções Exteriores foram rigorosamente orientados no sentido 
de préstigiat• cada voz mais as tradicionaes direetrizes da 
nossa nolílíea ~::xterna cuja observaneia nos tem assegurado 
longo ê feeund{J período de paz. 

Politica continental 

A politica continental continua a merecer espeeia\ atten
cão. 

Praticando actos e assumindo atUtnde!l qu& visam fo::-~ 
talecer a-confiança na soluoão pacifica doe dissídios e des
entendlmontos 1nternamonues cooperamos uec!stvamente pa• 
ra criar um ambiente propicio á realização dos .ideaes de 
mutua assistencia e solidariedade contlnentâl. Já é possivel 
affirmni" que os esforços communs, empenhados nesse sen
tido, comécam a produzir resultados de grande signifieacão 
para a estabilidasJe da paz entre ()8 paizes snl·amorioanos. 

Ainda recentemente se chegou a uma. aoluciio sõbre• 
modo honrosa pa1•a dirimir o oonflioto surgido entre o P&'ll 
e a Colomhia, por motivo da posse de Letícia. Em virtude da 
intervenção conciliadora do Brlt.sil, assittnarãm os dois Pai
ze~ vizinhos o Protocollo da Amh:adé, documento altamente 
expressivo pelos seus effeitos e repe['()uasão internaeional. 

Mais uma vez devemos lamentar a continuaQiio da guer
ra entre o P!lrnguay e a Bolivia. Todos os esforços dispen
didos para pôr-lhe termo resultaram até agora infructife" 
ros. Não deixamos, apesar ds tudo, de emprestar a nossa 
coJllaboraeil.o ás tentatiYas de pacificação pronU>vidas duran-
te o anno de i934. · 

Ao1ivJdade diplomatioa 

ós complexos problemas dtt vida internacional, tão llgita~ 
da por acontecimentos de grande repercussão política a eco
nomica, vêm ímpondo á11 funocões diplomatiôas novos rumoB 
e processos do aocão, 

Atravessamos uma época de profunda conturbação, em 
que oa interesses eoonomicos se sobl'epõem ás oogitaçõell 
meramente politicas, Lransformad.os em razão suprema para 
as nações que procurara readquirir o equilibrio perdido em 
con"\equencia dos effeitos da cris~ mundial. 

Aggravando as dHficuldades resultanles da depressão 
dos negocios, do retraimento das exportações e importações. 
surgem a~ medida~ de rcpresulia aduaneira, as preferencias 
e compens11r,ões no rogimen das trocas, obrigando cada paiz 
a pormanecer em . constante vigilancia em torno dos seus in· 
teresses, para nâo se ver preterid(.> ou deslocado no campo 
da concorrancia commeroial. 

Giroumstuncins tão especialissimo.s exigem, hoje, da di
plomaeiu em iniciativas de caracter pratico, que devem re
legar para segundo plano as obrigações de simples represen-
tação e col'tetia internacional. . 

· Estamos proournndo orientar nesse scn~ido a aeti\'ida.de 
dns nossns missões diplomaticas e chancellarias consulares. 
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. A utilize.çlo . de urn: apparelh&tnénto nexivel, aJ\lát.ado 11s 
reaJidadtll!l do momentl} h!ternncional, e a coordenaç§o dos es~ 
forcas dos nossos representantes no ~rlor, 8e«undo pro
gramma .. de acção .cuidadosament.e estudado, poderão con
córrer, de m'Odo decisivo, para. abril" novos rumos á nossa 
expansão .economica e melhoi" assegurar a defesa dos nossos 
itlteresset!, no estrangeiro. 
· E' pela dodica<;iío ao estudo e desenvolvimento das nol!• 
i;as relações comm.eroiaês com os outros palzes que os agen~ 
tes diplomaticos e consulares do Bl'asil melhor podem re
cotnnil!ndar-se ao seu Governo. 

latercarnlno con).merctat 

Continuaram, tJm 1934, os trabalhos de coordenncíío pa
ra atnpliar a rêde de ajustes celebrados com diversos pal
f:ll8 sobre mat.erfa de intercambio commercinl. 

A orienlaç1o adopt8.da, a respeito, pelo <rovern(l ' 
sol."io, níí.o foi modificada. As negociações são invario.velmon
~e conduzidas, visando garantir, no minimo, tratamento 
équivatente ao dispensado aos nossos concurrente~, sem 13X~ 
Çluir a prerogaliva de independente de qualquer concessão 
de nossa parte, esténde·r aos productos brasileiros os favo
res e vantagens a elles concedidos. Até i933, foram oelebra· 
~os, de necõrdo com essas normas, tra~ados e conveníos com 
31 paizes, 

Os Serviços Cornm.erciaes do Ministerio das Relacôes Ex
teriores realtzal'am os estudos technlcos necflssarlos ã nlU
maçlio das ilêgociaçõel! •. Entn 08 trsbalho8 executados e em 
andamento, durGn~e o anno findo, destacam-se os se!Jttinte$~ 

1. Accôrdo com a Franca, mediante troca de 
notas, no Rio do Janem), i'ioncluido em U o dMla
rado em vigot· a partir de 14 de Maio de 19114. Ca
raclerislicns princípaes: - Applicaçiló da tarifa mi-

. nima aos productos de ambos os p~lzea, excepto 1mra 
o. · ill)p6rtaçào, nn França, do porcellanas, anilitins, te
cidos de lã e de seda, carvii.o, trigo, papel em ge1·a] e 
pnpois para cigarros procedentes do Brasil, e pax-a 
a importacão, no Brasil, de polvora, azeite de algo
dão, farinha de milho, geladeíras, machinas de cal
cular, cal, milho em grão, lupulo,, cevada. em grã(l e 
car-vão, procedentes da Fnmça. O Govet'tlo rranoez 
l'eservou ao Brasil quota~ mlnimas annuaes, pnra im
portação dos soguintes uroductos: dois milhões de 
saccas de café: i 2% do contingente global de bana
nas;· para os demais produclos, quotas equivalentes, 
pelo menoe, i média das t•espectivas importações ·no 
u!Limo pe!'iodo do commtJrcio normal. DuraQão de 
um anno. Decorrido c~se pt"azo, continuará a accordo 
em vigor, com direito a denuncia, mediantl) aviso pré
vio de tres mezos. 

2. T1·atado de commeroio com os Estados Uni
dos da. America, As negociações, começado.s em fint! 
de i9S3, foram retomadas pelo Embaixador Oswaldo 
Aranha. em Agosto de i934. Dellas resultou o ac
cllrdo que acaba de ser assignndo em Washington, a 
2 ·de fevereiro ultimo. Caructeristicas principnes: -
Tl't~tamento reeiproco, incondicional e illimitado, de 
tiacfio mais fnvorecid[l, com excepoão, todn-vin. para ots 
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prot;\uotos brasUeir<.t~ de qualquer·· tratamento espe
cial .concedido a Cuba, .zona do . Canal do Panamé e 
ilhas Philippinaa. - · 
. ·Reducç§o· do,g direitos · alfandegarios, consignados 
em~ duas tabellas anne:xas ao Tratado, nos- Estados 
Umdos e no ~t·asu, . para productos de ambos os pai~ 
zes. Entrada em vigor, 30 di&s depois dé sua proclama. 
ção pelos poderes competentes. Duração de dois an
nos. Decorridos· esse prazo, continuarã o aocordo em 
vigor, com direito ·a denuncia, mediante aviso prévio 
de seis mezes. 

O convenio, a partir da dal3 da sua vigencia, re
vog-arã o aecordo assignado pelos dois paiz&s em 18 
de outubro de 1923 . Esse aocordo será encaminhado 
opporlunamente á approvaçlio da Camara dos- Depu
tados. Sem essa approvação não poderá entrar em 
vigor. 

3. Foram iniciadas, em setembro de 1934, nego
oiru,:ões com a It.atia sobre os éreditos italianos "con
g~lados", sobre pagamentos e transferencias de nume
rarias, e, fin.almente, !làl'a ultiinacãó de um accordo 
commercial. Em 31 dl\ janeiro ulLimo. verificou-se a 
troca de notas relativas a(l pagamento dOS' referidos 
creditas, como inicio dos ajustes projeteados para. fa
cilitar o intercambio commercial ent.re os dois paizes. 

q. Estão sendo ootligidos os elementõs necessarios 
para a. oogooiaoiio de tratados commeroiaes e accôrdos 
1ill$oeir0$ com os seg11intes paizes: Hespanha, AJle.,. 
manqa, Grã Bretanha, Norúega. e Chile. 

5. Realizou-se, em i o de fevereiro do corrente 
annp, a troca. de no~s do acoordo entre o Brasil e a 
Argentma para ooordenacãõ e cooperação em materia 
de defesa sanitaria. . 
. Aoham-se em preparação os trabalhos a . serem 
"Bpr'esentados á Conferencia Oommerci&l Pan;-Amoriea
. nn, qíle se realizar~ a 26 de maio próximo, em Buenos 
Aires. 

DemarcllQ!i.o de fronteiras 

O serviço de demarcação e caracterizacão das nossas 
fronteiras teve, em 1934, desenvo~vimento bastante apre
ciavel. 

A Commissõo Mixta incumbida deses sel'Vico nas fro:r.
teiras com o üruguay conaeguiu resultados dignos de men
oão, sendo de esperar. que, dentro de pouco tempo, restem 
apenas por ulUm_ar os trabalhos de cartographia. e a bali.sa
gem da Lngóa-Mh•im . 
· .A demarcncão da fronteira com o Paraguay têm sido 
reta1•dada., em virtud~ do conflioto do Chacó. Ainda assim, 
o. Commissão Mi:li:ta ali destar-ada. não f íoou inactiva: effe
ctuou reconhecimentos nas ilhas Margaridas, collooou val'iós 
marcos noutras regiões e organizou o prognmma. a que de
voin obedecer os servioos de campo. 

Quanto ,ás nossas fronteiras ·com a Colombia, o· pr'ogrnm
ir1n elaboraâô ná Conforshcin da Commissiio Mixt.a, r eunida em !lfànáos a i 4 de dez~mbro ds 1933, foi integi'B;lmente exe-
. . ' 
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cutadó. Nó deoorrer' ·dos trabalh~s inaugurou-se,· nas mar
gens do Papury, um povoado que· recebeu o nome de Mello 
Franoo,. e, _na~ vizinbanc~s dos miU'cos d~vísorios do . T iquié, 
a. coloma l!J~tgena de . Sao ~oã~ ~e IrqUJâ . Em consequen
ma das venf1cacões fettas, Já ftcou estabelecido que a fron
teira entre o Brasil e aquolle pal:c correrá da confluenoía do 
Pegira com o Cuiáry, pelo parallelo da bocca do Pegira até 
o seu primeiro encontro Min o Icana e dahi pela mediana 
do lçana até o encontro .do meridiano do Querari. desceíid.:. 
pQr esse meridiano até á confluencia do Querari com o 
Uaupés. 

O plano do set·vico a executar em 1935 está devida
mente approvàdo, achando··Se prevista a elevação, na ilha 
de São José, dos novos marcos que devem cil.r ~ct.erizar o tal
_vegue do rio Negro, por onde correm os limites enti·o a Ve
nezuela e n. Colombía. 

Apresentaram, por outro lnpo, . resultados satisfntoi·ios 
os trabalhos de demarr:ação e onracl.eriznção das nossas fron
teiras com a Guyanna lngl(iza, iniciados em maio de 1930 . Jâ 
foram demarr.ados cerca de 1. 500 km. · Devido ao fnlleci~ 
rnenlo do· sub-chefe da Com-missão Ingleza, suspendeu~e 
temporariamente o serviço; que deverá ser r etomado a$sim 
que a ref~rida commissão seja reorganizada . A Commissãó 
Brasileira conLit\ua, CI\tretanoo, em . activida-de, ultimando 
diverso~ estudos e trabalhos prevar atorios. E' de esperar, 
que, eq1 fins 6e f936, a linh~ fronteiriça, definitivamente ca
~ao.Lel'i:tada, attinjij ao limito dn ?uyatirta Hollandeztl. 

Desde 1027, vinha sendo solicitada ao Govemo dos Pai• 
:r.es Baixos, a. desiguação de uma commissão para const.iluir 
a Commissão Mixta encarregada de proceder á demarca<;iio da 
n('ssa fi'ontetrn com a Guyanna Hollande:.:a, _para cumprimento 
do que ct:tabelecc o .t ratado, assign•1do no Rio de Janeiro a 5 
ge maio <le 1906. Em 9 de maio .de i93i, o Governo brasi
leir o .recebeu communicação de haver sido nomeado o v ice• 
almirante C. C. 1{aysar pnrn chefiar a Gommisslio Hollan
dezn reconstitu ida 11m substituição !.la qtie, anteriormente de~ 
signada, nilo chegara a entt·ar em funcções . Depois das ne
cessárias negocinçõP.s e estudos, ficou assentado quo ambos 
os governos ae empenhar iam na demaroaciio tot.nl da fron
Leir.a. devendo os Lrabalhos respectivos tot• inicio em oulu~ 
bro ou novembro do presente nono. 

, Duranle a demnrca<~ão da fr-o!).ieit•a com n Gttyrmnn Bri
til.nnica, ficou comprovado que o ponto mais scptcnt r_i onal 
do Brasil, não se cncont.rava como c1·a cren~,;a gci·al, nn Jtmc
ciio da fi•ontoii·n llo Bl'ilsil com a Venewclu o a Guyanna 
J:ngleza, isto é, no monte Roraima, u 5°12'18",1 do lat... Nor te. 
Contrariumonlo ao que se suppunha, a ú•onleira brasileit•a 
acompànhíl o divisol'. das aguns Amazonas- Mazat·uni, )Jns
sando pelos montes -Uei, Assip_ú, Jncontipú, Marima e outros~ 
todos mais ao norte do Roraima . Nessa.s oondicücs, o ponto 
googt'UPilico de maior' latitude nol'te dó Brasil fica s!tuado na 
serra do Caburai ou Gàburntepê, no r eferido d!vlsor do 
aguas, entr e u mns dns nascentes do rio ~ttú ~u Yreng, do 
lado brasileiro e· nascente do Caburai, tr1butano do Kukuf, 
do lado da Guyanna Iitglezn. Para fixai-o definil.ivament.e, ·le
vantou-se no local o marco n. 1 i A. As coordenadas reo~ 
grapbitms dese J)Olll.o são 5•1.0'19". 60 de lat. Norte o 00° 121 
43",30 de long . Oeste Greenwich. A sua ultitudo é de 
L453 m. 
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J. visita do i're.ilde.U da Rep~Jhlio• Oriental !lo 
Vr1!D11*7 

. Em. agosto de . 1934, o Brasil foi honrado· co~ a vi
sita do tll_ustçe Prestdente _da Republica Oriental do Uru1uay, 
Dr . Gabrtel Terra. Revesltram-se de excepcional significação 
~. ~o~enagens prestadas. ao emineo~ homem publieo, pt>r 
lDIClatlva das allas auf.ortdades bras1leír118. Não menos ex· 
p~essivo !oi o acolhimento ent.husiastico e affectuoso que lbe 
dtspensaram & população e os meios .sociaes da Capital da 
Republica. -

O Dr. Gabriel Terra .- sua Exma. família foram oftí
eialmente hospedados, demorando-se apenas cruatro dias no 
Rio d~ Janeiro. Seguindo para São Paulo, depois de visitar 
a capital do Estado, permaneeeu algumas semanas em .Po. 
ços de Caldas, em ~stação de repouso e tratamento. Foram
lhe renovadas em Santo!!, onde embareou de regresso a Mon~ 
tevidéo, as homenagens que o cercaram desde o primeiro 
.dia de sua chegada ao Brasil. 

A presença do illustre viajante proporcionou ensejo para 
a conolusiio de qjversas *egociações e -ajustes, cuja importan
eia o emínen.te Mhiistro das Relações Exteriores do Uruauay, 
Dr. Júan José Arteaga, que acompanhou o Presidente Terra 
ao Brasil, Lão eloquentemente soube salientar no discurso 
pronunciadô no Itamaraty, a 22 de agosto, por oceasi~o da 
asslgnatura «toa resp~tivos tratados. · 

Os ackJs celebrados comprebendem o Trat.ado de Con
ciliação e Arbitrasem Obrigatória, o de Assistencia Judicial 
e o Protocollo Addiçionnl ao Tratado de Extradicçfio, e de. 
mon~ti'llrn. de modo inequivooo, a vontade de tornar cada 
vez mais solidos e duradouros os laços de estima e mutua 
confiança. que, de loqa data. nem approximando fraternal-
ment.e !1$ dois paizee. · 

A pPieDta do •oretarlil dt Emclo da Cidd.e do 
. 'fatio•DO, DO Jraail 

De l"()gl'e9!IO ao Gon1resso XucarleUco, celt~brado em Bue
nos Aires, honrou o J)t•atll com su11. pt•escnça o Soo1·ct.arío de 
Eat.ado da Cidade do Vaticano, Cardeal Eugenio Pacelli, alta 
t veneravol figura da Igreja Catholica, destacada em missão 
especial para a Aml'rica do Sul. 

O Cardenl Pacclli, na sua qualidade de Lesado do Papa. 
foi 1·ecebido 'com todat~ as hom•ns de Crere de Estarlo. O clero 
brasileiro e n população, cnlholicu prest&t•amMlb.e, através tle 
atos de grande imponencia l'illigio~a. exeepolonaes homena
aeils. 

Out.roiJ 'Yiaitantes fll••U'tll 

Esteve no Brasil o Pt·esidente aleito da Colombía, Dr. 
Alfonso Lopes, que chefiou a Delegnçlio do seu paiz â VII 
Conferencia Internacional Amoricnnll, de Montevidéo. 

Visitaram-nos, tambem, sendo recebidos officialmentb, 
ps altos dignitariol! da Igreja Catholica, cardeaés Jean Verd~er, 
Arllebispo de Paris, Augusto Hlond, Arcebispo Primaz da Po
lonln, Manoel Gonl)alvos Cerejeirn, Patrinca de Lisbóa, e os 
:p.rolndos púloneaes Monsenbor Stanislau W ojcieck, Bispo de 
Chelmo, e Jr~ol Mieczyalaw Radouski, Dispo dt~ Wloclaweck. 

Merece igualmente registro especial a vinda ao nol!so 
pnb. do professor Julio Szymanski, da Univet·stdade de Wil-



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2810112015 10:41 . Página 21 de 119 

-63-

ma, e da miss.ão d~ professor e universitarios argentinO<J, 
membros do Instituto de Cultura Arrenlino~Drasileira, dfl 
Buenos Aires, cbefiada. pelos illustres professores Rodolpbo 
Rivarola e Honorio Silgueira. 

1111U8"i'BIUO DJ. GUII.RA. 

O aparelhamento militar de uma naçio como o Brasil, 
&em tradições gaerreiras e cuja formal)ão se tem operado 
paoificam\!nte, dentro de um espírito de inalteruvel respeito 
ao~ princípios de justiça e cooperação internacional, nllo pó
de ser encarado em um pl\nlo de vista restricto, de exclusiva 
preparaç.íio betlica, l11tensiva e technicá. 

As nossas condições geograpbioas exc~peionaes, os inte
resses de ordem social e sobretudo o fortalecimento dos vin
culo5 de unidade politioa exigem da no~sa organii':aoõo mi
litar uma actuaçllo que lranacende o campo propriamente pro~ 
1issional, para refletir-se nas iniciativas de caracter educa
tivo, de cultura oivica é levantamento du energias normae~ 
da nacionalidade. 

Foi para atender a tncs objectivos que 1\e jttlgou im~ 
prescindível a criaoão de um orgilo capaz de orientar num 
eenlido constante e uniforme todas as medidas diroota ou 
Indiretamente ligadas aos alto!.' interesses da segurança e in
tegridade da nação. Esse orgü.o é o Conselbo Superior de Se~ 
guranÇa N!leíonal, instituído pelo decreto n. 23,873, de ~5 de 
fevereiro de 1934, e mantido pela nova Constituicllo da 1\fo..
publiea. 

Eserotio 

O Exeroito entrou no regime constituoionnJ exwutando 
um programma de reformas com o qual espera melhorar 
grandemente a sua ndministrnçilo e efticienoia.. 

Durante o anno de i9S-l, o Estado-Maior teve a sua 
&Uençiio quasi tot.nlmente absorvida pelo estudo das provi
dencias reclamada! pela reorganiz&(:!io de todos cs servioos 
do Ministerio da Guerra. As modificações operadJls por ena 
reorganização foram rndioaes, ntlinaindo a propria estruetu~ 
rn das for(.lll8 de terra. 

As leis basicas elaboradas v:.ra exoouollo do ~ferido 
protramma de oot'orm~ llompr.ehenderam: a. organlzaoAo 
geral do Ministerio da Guer·rn, n organlzóçllo dos quadt'Otl e 
cffectivos do Exercito, o movimento dos o!ficlnes em tempo 
de vaz e, ttniUmente a lei de promoções, considerada da no~ 
cessidade urgente. 

Apparolham.ento m1terial 

O augmento de certal!l dotações oroamentarlat~ perm1ttJu 
cuidar, com maior proveito, do desenvolvimento da nosso in
dustria militar. ntijas detlclenciaa sito ba~tante ~onbeoidas. 
Foi possível, utilizando os recursos dlsponiveis, a. installaçilo 
de algumas fat>rioas, que, em.born nlnda n6o estejam produ
zindo, ficat•Ao apparelhadas em condíoõos satistactorlat~. Por 
outro lado, os estabelecimentos e offiolnns existentes recebe~ 
ram "nrios nperfeiooamontos. 

Com o funccionamentó regular da Escola 'l'echnica, oon~ 
seguiu-se preparar pequono uumOl'O do officiacs oRpeoializa
dos, oujos r;ervlcos veem sendo ap1•oveitados conveniente
mente. Continúa na Europa n oommissíio inoumbkla de estu~ 
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dàr os modernos processos utilizados pelas indQstrias mili
tares que mais nos possam intereesar. Pm· motivo de eoono-· 
roia, o numero de officiaes que a compunham foi. posterior
mente muito reduzido. 

É bem pouco, entretanto, o que até agora se tem feito 
para resolver o problema do appare1hamento material do 
Exercito. Afaslada8 quae.sguer preoccupações armamentistas, 
incompativeis com .as directrilles aa nos8a política ext-erna 
e até com a índole pacifista do povo brasileiro, nunca será 
demais il1sí{'tír na necessidade de examinar cuidadosamente 
esse aspecto da nossa organização militar, que se relaciona, 
em ultima analyse, com a propria existéncia e manutenção dos 
effee.livõs de paz, já reduzidos ás exigencias mínimas da se
gurança nacional, Trata-se, ainda, de satisfaze-r hop.esta e 
louvavel aspiração de aperfeiçoamento, capaz de produzir, 
como primeira consequencia, o alheamento da tropa das llO
gitações sem fina.'.idade profissional, que lhe comprometem 
frequentemente a coesão e disciplina. 

É preciso levar em conta, lambem, que a solução do pro
blema rtmlerinl envolve a de outros, que, embora menot·é~, 
õJ.presentam grande importancia, como seja o da Pstngnacão 
h&s posto,~; hierarchicos, tão prejudicial ao estimulo dos qua
dros, continuamente onerando os cofres publicas e exigindo 
providencias artiiiciaes que só servem para augmentar o 
numero de inactivos. 

A criação de uma vida profissional intensa e sistema
tizadà, capaz de permittir selecção hier.archic!l mais perfeita 
depende igualmente dos recursos materiaes do Exercito. Na 
sHuação aclual, até o aperfei((oamento technico dos officiae~ 
resulta deficiente. Basta ponderar que, chegando o momen
to de applicar os conhecimentos apprehendidos nos diversos 
cursos, faltam-lhe os meios indispensnveis para as verificações 
l)raticas, tão proveitosas em observações e ensinamento&. 

Ensino e instru oção militar 

O ensino militar vem sendo tratado com uspecial iilte
resse. 

Nos trabalhoF realizados, houve o ouidadó de corrigir. a· 
condemnavel orientaciio seguida nté !lgorl\ de adaptar o ensino 
civil. Embora integrada no pltmo de inst.rueoitP nnolonal, a 
cultura. militar exige processos adequados e pooullnJ•()~ a sou!! 
objeotivos. · · 

A instruccüo Pt'ofissiono.l e de aperfeiconm~nto correu 
normalmente, de nccôroo com os recursos matorines e orian-
tndll pelos regulamBIÜos e pelo Estado-M!\ior. · 

A Missão F'rancesn, apesar de gro.dativamente substitnida 
por elementos brasileiros po1· elln mesma preparados, ainda 
não pôde· ser dispensada. Renovou-se .o respectivo contl;at.o 
por nia is dois anuas. Foram feitos, ainda, mais dois contraetos ;. 
o de officiaes do Exm•cHo dos EstadO$ Unidos da America dJ 
Norte, para se encarregarem de instrucção relativa á defesa 
da. costa, e o de ou~ros espellialístas estrangeiros, para for
mação dos nosso e fucluros officiaes. technicos. Des.sa colabora
cão l;esullrtm a c reação do Centro de Instl·uccílo . Je Artilhn-. 
ria de Costa, já funccion:mdo proveitosamente, e a nova r>ri
ontacão imprimida á Escola Technica do Exercito. 

Não s-e descuidou, igualmente,· o upparelha~ento das Els
nolas do Exercito, tanto em rP>lacíio uo material. de ensino .•10-
mo· ás ínstallucões, podendo-se dizer quo, no momentú nctual; 
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pouco falta par3 que esse problema se ache resolvir!o <!abal
mente. · 

A regulamentação das escolas, de accôrdo ·com a nvvn lei' 
de en:;inu, ·está em vins de ser concluida . 

. t'ornrn buixadóS uovos rcgulurnenLos pura Escola de Es
taúo-1\laJor, Escola Militar e Collcgios 1\iililtu·es. O 1'unccionu
mento da::; Escolas das Armas .obedeceu a novas instrucçõe.;, 
udopLauas ~m camclm· provisorio. · 

·rodas e!:'ôas pt·ovidendas !'esultaraJü du IH'omulgacão da. 
CunstHuicão de Hi l.lc Julho, que imtloil uma t·cvisão gct•al 
dos dispm;itivo.; da lei de eusino _ e regulamentos anlet'ior• 
mento mn vigor . 

. Nãu obstante as <.lifficuldadcs u1•itmda5 do insufficienlê 
apparclhamenlo malcl'ial, a ins lt'lll)l)ao do l!:xet·cilu pl·ose
gniu ol'ientadn pelos regnlamenloo e dirr.lcliva;; do E~tado
Maiot· . 

Ileolizaram-sl', em 1934, c:otc1·cicios espcciacs de guarni
ção em todas as ll.~giõcs, excepto nas 7" e s·. 

Regiões Militares 

O cummuutJo ua~ 1\egiões ~\ililat•cs eslà enlt•t•guc a offi
t'iaes gCill'l'UCS C OS tmi.JalhOd I'Cdll\JCtiYUd COl'l'el'Uill llOl'llll\l
nlCiltC. 

A iilsLL'\lC\fÜO dos qllndl'os c du lrupn cunslilniu, par a oll 
commaud<is, a pl'iucii,ul lU'eoccupnçüo, dcvcçdo-so .a isso, om 
grande pUt' ll!, o sati~t·atol'io c;;tnl.lo tlõ disci{lliua em qüe lll'C"' 
stmU:mcnte ~o ·cnconlrnm. 

A lei dll lJUUÚl'U5 c en'cclivos fixou il organização dó 
lernl)o de lJlll!, consignando o filiniHH.) tio utlidlldu8 cot'l 't~SlJOll
llonh!~ !i pupulal(iio c ú cxlcnsilo lc!'l'iloJ•ial do Paiz. Essa 
oq~anizau;iiu pei'UJUiwceu, tlm'lllllll o ultimo lllliiO, desfalcada 
tia vut•ios chnmmlos, ôcvido ú fttlla de quut·tui~ o llm vit·Ludo 
c.Jc csca~soz c.Jo I'Octu•sus Hllllct•iut\~. Ct•e:;cct•ám, de mudo 
llPl'CCÍilVHI, os l'IICIU'8\IS ôu ll'OIIU dus 3", s· e 9' Regiões Mi
lituc~. t'lll fuco c:.lo set·viQo thJ vigilunr.ia de h·onlcil'l\s, l'eali
Zittlo, dlll'nnto longos me~CH, 1108 Esluc:.loti do Rio Urnnd ll do 
Sul c t.lo Amuzuttue;, c, inillllll'l'LtPlanwnte, no Estado de Mn.Lto 
(Jroallo, duvitlo no:; movimentos t•o\'ólucion:u·ios itTotnpido$ 
ltn Ai'gNllillll u uo Ut·uguny, uo confllclo de Lclicin. c li 
gucn·u tlv Choco. 

Trahalhoa de eugenharfa 

Aos h•ahulhos •le e11genhnl'ia foi !mrll'!rnfd!l nova o fe
cunda oriBl\tlu;iio. lniciou-st•, mn t 93''• vusto pllmo do con
~ltllCCiiu.q, com o fim .de ctotnr o l<.:xercito de qua1'leis, escolns 
e cstabe!coimonlos em eondlçõos da n!,tondcr ás suas in·· 
tldiuveis neocs~idud es . 

A Direc.torin do Engenharia passou a superintender, di-. 
rectamente oü pelos seus orgãós 1~egionnos, toda!$ as obras 
pt·ojecladas o em cxecucão. 
· Além dos L1·abalhos normaos, coubo-lhe dirigil• os de 
conslruccfío de estradus, execulnàos pelos batalhões postos, 
para tnl fim, á ·sua disposição . As vantagens dessa medida 
silo evidentes _e [1odem se:· comprovadas pelo:,; resultados Já 
·conseguidos. Presentemente, enconll'nm-so construindo ro
dovias em Santa Cnthnrina, itlo Grande do Sul o Mntto Gros"
so os 2•, 3• o o• Bnl!llhões de Engenharia. O 4" Balnlhi!.o 
não poude, por falta do vetbn, dar inicio aos trabn!hos rodo
vinrlos quo deveria. exocul.ar entre !\fontes Claros e Conten-

c. D. - VOLU.MB 1 - 1935. Ü 
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dl.l8. O 5" e.o ta Batalhões Ferrodarios proseguem ostra
balhos iniciados em annos anteriores e permaüecem .á di$• 
posiciio do Ministerio da Viação. 

O Serviço Tclegrnphico do Exercito, apesar de seus sen
síveis progressos, ainda não satisfaz. Resente-se, sobretudo, 
da falta de officiaes especializados. Com as turmas prepa
radas annualrnentc Delo Centro de Instrucção de Transmis
sões, essa falta vai· sendo attenuada, tornando-se o serviço 
cada dia mais efficiente. 

O trafego radiotelegraphico foi intenso em 1934. Trans
mittiram-se i 91. <i76 radiogrammas, num total de 8.100. 479 
palavras, que, taxadas a 2ú0 réis, representariam réis 
1.620:095$800, quantia sufficiente para custear a consigna
cão destinada a attender ás necessidades do serviço durante 
o anno findo. 

•Nas Regiões Militares executaram-se nu1J1erosas con
strucções e reparações, tod11s dirigidas pela Dircctoria de 
Engenharia e obedecendo n programma uniforme, traçado 
com os necessarios desenvolvimentos pr.ra execução gradual 
e continuada. 

Aviaçio 

A avlacão militar eslava representada. até 1933, por um 
uni co estabelacimento: a Escola de Aviação 1\liliW.r. 

O decreto n. 22.591, de .29 de Marco de 1933, organizou 
as unidades aeren~ em tempo de paz e déü outras providen
cias. Em Maio do mesmo nnno, foi expedhlo o dellrtJto nu
mero 22.735, que criou os Serviços de Aviação e estabeleceu 
a ordem de urgencia a ser adoptlldii. na respectiva execuciio. 
Em virtude desses decretos, foram organizados os i~ e 5o 
Regimentos, os nU:c!eos dos 2" e 3° Regimentos, o Parque e 
Deposito Central;" o Nucleo do Serviço Technico, o Departa
mento ·Medico, o Serviço Meteorologico e tres Companhias de 
Preparadores de Terrenos. 

Organizou-se tnmbcm o Serviço Merlico da Aviação, 
departamento modelar, dotndo do completa e moderna a:P
porelhngem. O curso ospellinl de medicina de aviaQão func
cionou t•egulnrmonte, em t93~. minisUndo por medicos nn
vnas já npcrfoi~oados na ospccilllldnde. 

Dlvor..,ns obrns de immedinta utilidade foram executa
das em HIH, compt·ohcndondo qunrteis, hnngares, deposW:>s 
do combuslivels o postos de rndios. 

El' oppot•htno uccentunr quo a pnrto tochnicn dos nossos 
serviços do avincii.o ostli. bastante atrnzadn. Os dois enge
nheiros de noronauticn que possuímos e os meoanicos de 
off[cino.s niio basto.m para nttender ao Parque Contrlll e aos 
11arques Regimentnes. E' imprescindível a creação da Escola. 
Technicli de Avincão, bem como a modificação do systema de 
l'eorut,nm,ento dos mcca1nicos, organizando-se um instituto 
pura apt•endlzllS, de ncc~rdo com a J~ei de Ensino 'l\lilitur, t> 
'no qual ingressem meninos de 12 a 14 annos .' 

O servico postal aereo-mllitnr vem sendo munlido com 
regularidade. Em 1934, as linhas de- trafego ampliai·am-se 
{lOnsideruvelmente, attingindo 607.820 1dlometros de per
~urso, transportando-se ~O. 411. kilogrammos de co~r~spon
dencin, em 4. 29() bbi'ils de vôo. 
· Os cursos da Escola de Avinçlio Militnl' se desenvolvet·am 
de modo regular, t11nto os destinados aos officiaes, como os 
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de formação de sargentos. A medida adontadn, obrigando 
os cadetes de aviação a cursar a Escôla Militar, produziu 
bons resultados e set·á mantida até que a Escola de Aviação 
dlspói'l.ba de reou~Dt paro installar os internató!! que se 
1 azem necessal'ios. 

lustiça lliiJta .. 

Nos ullimos tempos, absorvidos nlls trabalh(Js de instru
~ão intensiva, os officiaes pa.ssaram a desinteressar-se pelas 
questões referentes á Jul>tiOa 1\lllilát•, generalizando-se mes
mo a noção de QUEJ o assumplo os afastava dos verdadeiros 
encargos profissionaes. 

Proce.ssou-se, nesse ambiente, a importante reforma óa 
Justiça 1\filitar de 1926 . 

A expct·iencia demonstrou, desde logo, os graves incon
venientes da orientação adaptada, que, longe de emproslar 
ao novo Codigo caraclerlsticas de justiça especial, protJut·ou 
seguir, de modo muito rigoroso, os princípios e praxes da 
Jusli<;a Civil. A refo1•ma procedida poslel'iormen.te obede
ceu a identica orientação. El'a evidente que lambem não 
podm satisfazer. Adoplnr, portanto, o novo "Codigo seria 
reincidir no erro já reconhecido pela expc,·icncia. Impu
nha-se, porém, uma p~·ovidencia immediata. Foi expedido, 
então. o decrel(' n. 24.803, de 14 de Julho ultimo, com o 
objectivo de imprimir novos rumos á Justiça •Militar, o que 
s.., procurou ~.onseguir, !Jqgmen.lnndc o numero dl' ministros 
militares no Supremo .Tribunal e obrigando os offíciaes ao 
ll·o.to dos nssumptos jurídicos, mediantê n croacão de conse
lhos nos corpos, para conhecer doi! c!lsos mais simples dll 
desércão e insubmissão. 

·Por outro Jal!ll, tornnva-.se de evidente nece"SSidade a 
constituição de tribunaes com representantes do propJ•io 
Exercit{\ e organizados em caracter definitivo ou provisorio, 
para julgar os elementos incompatibilizados com a pt•ofiR
sl'lo, t>m consequencin de actos praticados contra a disclp\lna 
e a moral militar. Esses tribunae~ estão constitnido:;~, pre
sentemente, pelos Conselhos de Jui!lifioações . Atll•ihulu-se, 
ainda, · aos grandes commanrlos inlerf"ercnc1n dh•P.t:ta nus 
queslães disciplinat•es . Outra~ prov~denoias comJ)Iemcntn
res seriio tomadas á medida que nil necessidades o .rm•om 
exi~indo e cmquanto niío seja possivel ot•~taniznr um novo 
Codhw de Justicn Militnr, em condiçôes de nttender effj
cientP.mente aos fins a que se destina. 

lhrvlço de Saudt 

O Servico do Snudc molhm•on oon!ildornvolmnntc, Lnnlo 
sob o aspecto dl' suo~ ln$tnllnçõij~. como em rolnçíio ao P.e~
soal. Novos proc~ssos foram postos em prnUcn para vertf!
car os casos de incnpucidnde e mnnt.or o bom ostndo snnitnr10 
dn tropa. Procedeu-se. tnmbom, á estnndnt·dizncilo de todo 
o material em uso no.;; hospit.nes. 

Quanto ao pessoal d~ snude, o ult!~o reajus~men!:<> veiu 
mino1'ar sensivelmente n falta do mechcos. A s1lunçno. PO
rém não ficará t•csolvida em l'elncão aos pharmnceuticos 
errtq'uimto nno seja nugmentado () Jímilfl da idade compul
sot•in. 

O set·viç0 odontologic-o aindll deixa ·muito IJ: desejar. 
Torr.a-se necessnl'io o nugmcillo do quadro de denl1slas, pre
enchendo-se os cluros, nos primeiros post.os, l>or concurso. 
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Ptlrii si.lPill'ir as fàllns existentes, os conselhos administrati
vos dos corpo5 deverão ser autorizados a contraclar profiS"' 
sionne~. independente das prerogativas de ot'ficial de patente 
e utilizando dotal}iio oi•çiürtentili'ifi esPecial . · 

A Escola de Saude prcp:u·ou, e m 193.1, 48 medicos, 18 
pharmaceuticos c i7 enfcrmeit'Oti, que estão sendo incluídos 
nas diversas unidades; de a-ccórdo com a res1Jecliva classifi
cação IJOl' met·ecimemo intelleclual . 

'Em relação ao material, o D eposito Central de Material 
Rnnitario, o Labot·atorio Chimico Pharmncentlco Militar e o 
Insli lnf.o Militar riP. Bioltigitl !Jrotm·aram. dentro das verbas 
disponívei s, · supprir as diversns f01•ma~;ões sanitarias , 

E s tá e m vcspcr as de inauguração o edifício par a a Esco
!·Jn etc Saudc do Exercito e vai ser iniciado o scgviço de r emo
delaçfio do SanatOi'io Militar de Itatiaya. 

O Instituto Militar de Biologia,· cujos melhoramentos 
foram completados em i934, é hoje nm es tabelecimento mo
delar, no s·enero. F oi dotado rece!1tern{mte d~ um }la'Vill'lâo 
para sôros ê vnccinas, obedecendo a tod os os lll'Ocessos mo-

. dcrnos, ampliando-se a indn as flcpendcncins destinadas aos 
l'St urlos de velet·inaria. ERsrs melhoramentos concorrerão 
cet•tnmente pâra o nngmenlo de renda, pela expansão da se

. coiio commcrctnl, tm·nnndo ·tJO::sivel, em breve, a emanei
, pação financeira do rn~litnt o. 

A Dircctm•ia. de Saudc estuda ns coftdiCões de asyla
mel'llo ·para elaborar uma reforma quo empreste ao actnal 
Asylo de Invalido;: ria P a tr ia organiznoão mais r acional e 
economica. · 

Foi dispemada especial a ttcnc;ão ás questões relativa3 á 
h ygie.ne pr·cvenf.ivo. c hygicne geral, ampliando-se o .serviço 
rl11 vaccinnçiio contra a vnrioln e o grupo typhico, e o com

. b ate no mal \•eMrco, as Vêl'minoses e ·ao .:i.lcõõlismo. 

MINISTERIO DA MARINHA 

Dentro do plano de renovação tracado pelo Governo 
P1·ovisorio, a Marinha. de Gucrro. vem empenhando os m11is 
louvaveis esforços para melhorar o seu apparellll\mento e 

.. uperieiçonr a capacidade technicn do seü pessoal. 
Já exis tem índices· dununciadorcs da phasc de soergui· 

m enl<> c de ealimulo construct.ivo, provocada pelns iniciati
vas em boa hot·a arloptada-s pnrn collocar as nossas força!! 
nnvnes á nltm·n dn~ responsabilidades quo lhes cabem nn 
defesa e scgul'Unçn do Paiz. 

A necessirlarlc mais Pl'emcnte .que se impõe attender ti 
o inda a rcnovucõ.o dn e~quadrn, envelhecida e sem nenhuma 
efficiencia do ponto de v i t:~la militar; Só u m esforco conti-

• nundo e pertinaz tem pet•millido quiJ muitos dos nnvios que 
a compõem estejam e.m condicõe~ tle na vogar. E ' de espernr 
que, em brovc. concluídos os estudos indispensaveis e utili
r.imdo os oreditos dispon íveis, possa o Governo desenvolver 
completamente o pro~ramma que se t raçou . com b fim de 
snpprit• a esquadt•a do unidades nova.;;, modernas e d" .renl 
valor combulivo . 

Estado-Maior da Armada 

..\. reforma dn administl'uciio naval, operada pelo decreto 
n. 24 .581 , r} c 5 de Junho do i!l3-i, subord inou no Estado
Maior dn Armada a esquadra. a forca ner~n. a Escola de 
Guerra Nnvul o o Got•po de Fuzileiros Navaes. Essa provi-
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dencja foi considerada gtãiidemente vantaJosa para os estu
dos e trabalhos atlribuidos ao E"tado-i.\Iaior, como orgU.o 
orlEm ta dor das actlvidad~;: da Marinha. 

No 'inlüitó ele uniformizar as commlmicncões e conferi!' 
maiot· estimulo no pes!'oal l'CSJJectivn, deu-se novo t•egula
meutp no Serviço de Ra;iio, in::;tiluindo um Conselho Techtii
co. rrennflo o qwtdro dr. arUficns radínlt•legranhisL[);: e au
gmentando o. pessoal subalterno empregado no serviço de 
lelegrapllin. Sob a responsabilidade do Conseiho 'l'echnico 
ficaram os trabalhos de melhoramento da rede e ns propostas 
para ar;quisiçüo do matet·ial, qt.1e deverá \i11ll' rigorosamente 
padroni~ndo. 

Ultimado:-: os e~1nrlns nece~~at·io,o;, foi clefinHivnmr!nl r. 
('Sco!hidn a hnhia de Calheit·os r nrojectndrls n>' olwag para u 
in~lallaçãu fia br.sr naval du Rui. 

Esquadra 

O nrogramma n:n-al, posto rm exc~udin. não solucionará 
romplctamt>nte o J)f·oblf.'nHl da Mnt·inhu ele Guf'rl'll. Consli
hlinr:lo o minirno de t~npnrelhnml'nto qne. o F,,t.arlo-Maior. 
:~pó:>. arnrndr> examE:'. indicrm come indispen:mvel li ~egurança 
nacional. !Prá rlc rPr.l'bPr riP,.cnYolvimEmlo!' t~omplr>nwnt are~ 
~ rnrciidn qne rt $ihwc1io finaneeira do Pai1 o ft)t• permi
timlo. 

o~ navio~ da e~Qll!uirn c o~ rla~ flotilhns fluvinl's, em
horn Clll'l'r.enr!o ron~tantfihlf>ntc rJe rcpnrM, dr.~rmpcnha:·am, 
no Nnt'f!.' " t1o ~nl, vat·ins commisôól'~, !>l'm prejuir.t~ do h'rí
namrrito rins gnarnkõe~. 

A flotilhn rl~ Matto Gros~n mnnleve-se em yigilancla 
nnl'a nc.,eg·ur•ap a no~sn nrmtl'alidadr, em face dn ll!tn nr·madn 
<'m ane ~11 vl'm empC'nhnnrlo o Paragtin:r e a .Boi i v in. 

A r! f> fi r.ir>nrin rir llll"iO~ J1!ll'V f' !'())'YiQo das flotilhas 
exi~in, entr·rtan to. nrovidencin~ P.~prciaes. qunndo fomos 
nbrill'arlo~ a tomnt· idf·ntic~~ medidas. POl' causa rto conf!icto 
flrt Lt•titin. O E~lnr!fl-llfnior !Pw dp mr.hilizm• pnr!e das 
for0n~ mwnf's plll':\ ~npnrh• n flotilh,l do Ama:tona~, lHl mnito 
dosfn'rarla rlr Yat·ia;. nnirlnrlfls. 

Tnrm~-~r immNcinr:livel. tnmbrm ~ob e~.~c n~prcto. nl
fenrir'' :í~ JH!Ce!<~id!lrles rio nosso nnnnrelhamento nnyill. Pura 
soti~ falr.l~a~. rm mn li' sfr nmn uccn~Hio, fói twf>ciso rf'~orl'E'l' 
:to on0ro.<o cxnf1riif'ntl' de fl·otar navios inaclt>quarlos, clispen
rlPnrln, ~l'm nrovt>i!n, somm~~~ ill'tHH'~ on .iltHlf't'ior•rs :iil qne 
:-:rrinm ~nfficii'l,ll"~ !)[ll'n a nrrmisi~iin O{' cnnhon~it·n:; r mn
ni!nt·r•. QHf'. rnm mllior'P.~ vantagl'n~ ''nt·n n ~et•vi~o. fir.nrinm 
ckfinii ivnnwn11• inCO!'POl'Ddos uo quadt·o das unidades effc
ct iva~ da Mm·inha. 

Navio-escola "Ahnirante Saldanhe" 

O nnvio-escola "Almirl\nte ·Salrlunha" constitue n pri
meil•a etapa vencida do pt·ogt·nmmn traçado pal'a a .renovacão 
da no~~a esoumlrn. De~t.ina-~e á il1strucoão dos guarda~
mal'inhu e alumnos da E~coln. ~aval e. é, no gencro, o navio 
moi~ c>ompleto· constt•uidC> nos ultímos annos no~ e;;tnleiros 
da lnJI:latet·ru. Aclla-se provido do motiet•no equipumilnl.o e 
de todos os annarelho~ e instl·nmenlo ~ exigíveis p!Jra a for-
mnciio dos oUioiaes de marinha. . . 

Enll'ü!ri10 :w Govel'no bl'nsi!oh:-o. recebeu n~ TngJp.hnTu a 
nrimP.in;; tm'ma · .df' 'p;tl!lrdas-marinhn. Partindo para o 
Brn.:;il,' ~m -viagem d'-' .. instrur ciio t!:'alizada com gL"unde pro-
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veito, desempenhóu tainbeni missões de cort!lz~a, visitando 
officialtnente a lnglaterl'a; na base naval de Ports.mouth; 
Portugal, em Lisboa; ltalia, .em Spezzia, e a Hespanha, ·em 
Barcetoua . · 

l!.:m todos os paizes visitados, a officialidade e a guarni· 
l)âo do "Almirante Satdanna" receberam sempre expressivas 
norrtenagens. 

Depois de uma viagem de cerca de quatro mezes, em 
que fOI'am navegadas !:L 8oi9 milhas, fundeou o navio-escola 
no porto dest11 Capital, a 24 de Outubro do anno findo,- sendo 
acOlhido com manifestações enthusiasticas, de profunda re· 
percussão civica em todo o Paiz . 

Marinha Mercante 

Em virtude do novo regulamento, a Directoria de Ma
rin)la .Mercante pussou a superintender todas as qnestões 
relativas á navegação e á praticagem, os a·ssumptos refe
rentes ao pessoal da Marinha !llercanle e o serviço militar 
da Armada, sorteio P. reserva naval . 

Da subordinação das Capitanias de .Portos decorrem, 
para essa repat·Lição, além de outras de menor importancia, 
as seguintes nlLribuicões: a segUt·ança do trafego nos portoa 
e vias de t~ccesso, a t'iscalização do registro das embarcações 
nacionaes e dns eQuipagens, a fisc111izacão do trabalho dOs 
pra licos e a disciplina do . pessoal estivador. 

De 1932 a 1\l34 foram supprimidos, com o aproveita .. 
meu lo de excedentes, 67 c:u·gos civis, sendo: H terceiros 
escl'ipturarios, 2 patrões de lancha, 1 pab·ão, sota-piltrüo e 
48 remadores; restando ainda, como funcoionarios exceden
tes, 34 esc1·ipturnrios, 1 patrão de lancha, 2 machinisla•s e 2 
foguistas. . 

O serviço de soccorro mat~itimo conlinúa a resentir-se 
.:la falla dos necessnrios t•ecursos, tornundo-se conveniente, 
Plll'a n sua el'ficienciu, a crencão de tres ba·oes no littoral -
Rio Grande flo Norte, Rio do Janei ro e Santa Catharina -
dt-ladns de embarcacõe:o adequadas e cof!l apparelhagem 
moderna. · · 

O J:essoal maritimo, comprehcndendo os que se empre
gam nu 1\:Ior·inhá 1\fe!·canle, estaleiros, officino.s de constru
o~r~ o mval, es~ivu e pesca, é constituído por i 57.53 i in di· 
vid uos mal!•iculados nas diversas Capitanias de Pol'tos, sendo 
U . 483 csli vador es, 52 .790 pescadores, 8. 640 ar lifices na v aos 
c 91. Gi8 que applicam a sua aclividnde na navegação. 

Aviação naval 

o~ serviços da aviuçii q naval desenvolveram-se com re
gularidade. 

A aviação cooperou com a csquadl'U Pm todos os seus 
exer·ririos e comrriissõcs e efl'ectuou Vllrios cruzeil•os e mis
sões, abranglmdo as ~ua~ nl'.tividndes 6. ~.94 vôos e 1. H53. 082 
ldlomclros percorrido3 em 7. Hl2 horas. 

Dentre tl~ missl'es desempenhadas pelas forcas aereas 
destaca-so o vôo c.m conjunet.o á Base de Lndnrio, realizado 
vor H aviões. dentro de condiçõeto technious t•igorosas . 

o numet•o de apf!nl"l'llhos oxi~ !.ente~, de diversos typós, 
ainéla é insufficicnte pnrn as necessidades da esquudrn e da 
defesa do nosso extenso litt(}rnl. · 

Os Cenfros de Av!acno do Rio de Jnne!J·o o de Santn 
Cuthnrina e ·a Base de Mntto Gro~so, cuja Jnstullaullo Levo 
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IniCIO em 1933, receb.eram diverõlos melhoramentos. Estüda
se presentemente o projecto do edifício destinado ás offi
cinns de aviação naval. 

Os cursos de naveganles ftmccionaram eom aproveita
mento, tendo sido diplomados no\"E.' officiaes, quatrl) civis e 
dois primeh•os sargentos. 

Escola de Guerra N &vai e ensino naval 

Em t 934 ti·es officiaes concluirmtl o curso superior e i9, 
mclush·e um capitão do Exercito, o curso de commando. 

Os instructOI·es da Marinha de Guerr·a nOI'le-amer·icana 
contribuíram a contento o vantajosamente parâ a efficiencia 
dos cm·sos. 

O cnsilltJ mHlisttndn nos diversos cslabclccimenlos da 
Marinha encontt·a-se subordinado, actualmente, a uma orien.,. 
laçüo unica e uniforme. Essa providencia impunha-se, para 
melhm· assl!gm•at· o aproveilamento do ensino c a sua me
thodiznção. 

Funceionaram, com toda a regulat•idade, as escolas e 
estabelecimentos de cspecializaoiio, ot•ganizudos c mantidos 
de fl)rma a \\tlendet· aos seguintes objcclivm;: formacão de 
novos officincs, aperfeiçoamento technico dos officiacs da 
activa, consliluicuo rl11 um corpo de ~ub-officiacs das varias 
especialidades protissionaes, preparação e treinamento das 
prncas da Armuda, do Corpo de Fuzileiros e dos operarias 
dos arsenues. 

Arsenaes 

Devido .. em grande parte, ao esfm·ço c compete.ncia do 
seu pessoal, o antigo At·scnal do Rio rln Janeiro, embot·a im
per·feitnmenle apparelhado, continúa u dispensar o auxilio 
da indust.ria particular pura n con~ervaçãu da esquadra. 

Estão bastante adiantados os lmbalhos de remodelncão 
do encouraçado ;'·Minas Geraes ", obra I·ealizadu com apre
ciuvel economia e realmente valiosa sob o ponto de vista 
techllico; !loffrcram, por sua vez, irnptit•tuntes repnt·nções o 
encotll'açado "São Paulo", os crnzadtH'eS "Bahia" e "Rio 
Grande do Sul", varios conlra-tm·petleiros c navios auxi
liares. 

Pt·os~guiram as obt•ns de construccíio do novo Ar•senal, 
npplicando-'se a quota de 9. 000:000,, consignada nu orcn
mr.nlo, parn tal fim. 

Dê nccórdo com o plnno próvinmente ot•gtmizado, ulti· 
maram-sc o~ ~l'S'Ilinlrs lt•ubulhos: conslruccão do t RO metros 
de murnlha no CÚ(lS norlu qlle, com n extensão rle 7 40 mett•os, 
já vem sct·vindu á esquadra; nwntagcm dn uma ·sub-estação 
JlUl'n supprimonlo de energia elec!.l'ica ás obt•ns e nos navios; 
instnllncilo de umn ofriciua <le galvnlloplasUn; execução dns 
obras hydt•nulicas de duas curreirns; conatrucção da casino 
e alojamento dL1 officiaes c das officinns de forjas, tubuln-
cões e fundicüo. . 
· Aclivou~se, aindn, a constl'ucciio das ultimas officinns 
do cáes norte e, bem assim, o prolongamento do diqun "Gua
nabara". 

· Serviço de Sallde 

Os Servlcos de Baude, cuja·;; condições estavam longa 
de satisfazer·, soffre1•nm mmfificllções radicaes, 
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~·oram, assim, reorganizados o Corpo de ·Saude, o ServiQO 
Hospitalar e (l Labói;atorió e Deposito de Material ,Sanitario .• 
Regulamentou-se a Escola de APillicação do Serviço de .Saude 
Naval o cteou-se o InslíLuf.o Naval dl' Biologia, com \abóra
torios para pC.'!Qllisa·i! e . preparo de productos biplogioos, 
tendo annexo um hospi La! rio doenças infecciosas e parasita
ria:,;. No Hn~pil.al Cenlt·al, diver-sas clinicas foram total
mente remodeladas. 

Tet·minadas as obras do construcção do. Hospital Sani
t.al'io de Nova Friburgo e do hospital annexo ao Instituto 
Biologico, instaU:J.do na antiga Casa "Marcilio Dias", para 
esses eslabe.lecirr,entos serão bt•evemente transferidos os tu
berculosos e os doentes de escabiosc. 

Jú eslá iniciada a con5Lrucçflo, na pt·aça Mauá, da Poli
clinica Naval, qu·e deVt'r:í rlistJôr de ambulalorios das vaPias 
especi:~lidadcR e de uma enfermaria de medicína cirurgica de 
UPgencin, servida por lnnehas o auto-umbulnncia~. 

MI!JISTERIO DA EDUCAÇÃO E SAUDE PUBLICA 

O Ministeril' da Educacão e Saude Publica não dispõe 
ainda de orgnnizacii.o que lhe ponnilla acluar, com segut·an
ça e proveito immcdiato, em lodos os sectoros da vida na
cional, onde a sna inlm·vençilo, em mntel'ia .de ensino e pro
ce·ssos educu ti vos, se faz necessaria e urgente. Fundado 
em fins do 1930, com n t'l.mniüo de numer·osas i'epat'Licões 
pertencentes a outros Minislel'ios. foi submettido snccessiva
menle a diversas l"efónnas Jlat·c.iacs , visando melhm·at· u am
pliar os set•vicns a sen cnrgo. Algun'las dessas reformas 
veri ficaram-~e já nos nltimos dins tio Governo Provisorio. 
Não houve, assim. tempo de recolher O>' ensinamP.nto~ ela 
experiencia, através das medidas postag em tJ!'aLica, para 
applicnl-us em provoilll ela mt\ior efficiencia dos ·serviços. 

Por outra parto, as ullribuições do Ministerio, a portir 
de sna m·encüo, furam-~o nmpliando consideravalmente, tanto 
em conS('QLJCriCia dos ncto!ó; do Governo Prm·isorió, comõ por 
forca da Constiluicfio Pt~det·u!, que veiu tornar mais pro
fumlrt e dilaLmla a lillll twtmt(lâO. 

Cumpre, ainda, accenhtat· quo essa actunQfio lliib Sl' 
exerce apenas em doi~ sl'ulorcs, como parece á JH'imeira 
vislu, mas enl lt·c~. lrchil\camenlc distinctos -- a educnclío 
populm·, a samlt> publica e a assistenti::t social - exi~indo 
cada qual nclividaflcs es]H•ciacs, todas visando uma unica 
finalídudc - a cn!Lma do homem bra.sileiro. 

Tüo su]Jel·iot· e complexo objoctivo sómente se podot•ã. 
attingir de.senvolvcndo vasto programma d~ acção. 

Ajustado a es8e 11t'ogrammn, bllm definidas as sUilR fnn
ccões, selcccionado~ O$ elementos já reunidos, rearticttl<ldos 
outros que lhu são ind ispensavois c nproveitadih> as expe~ 
r.ieuoias l"OCo•nlwoidaml'lÜA utcia, poderá, então, esse Mi
nisterio e~lruclmur-so em moldes rncionncs e definitivos. 

O Vllltlo de r·rmodelacfio estú em (]sludos o sorá sub
metticlo oppm·LmHun•~nte 1\ eonsidl.'l'lll,)uo rln Podl'r Logi.~ln
tivo. O!'ien~a-o u IH'UOCCil!)UCÜó rwadomhmuto du Cl'CUI' um 
appm•Cllho cnpnz de ftwccionnt• como lti~l.rllmtmlcJ vfficlcnlc 
do aperfeiçoamento dn ruçn brnslleil·a r1 destinado n se1•, em 
verdade, o miuisterio dn cmllura nacional. 
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Eduoação nacional 

A Constituição Fedet•al, em di$posili..-os claros e precisos, 
encarou de i'tcnte o problema du euucac;ão nacional. 

l\;ão ·podia, evidentemente, descer a· dela lhes au esl.abe~ 
lE!cer as a.ttribuições conferidas á l:niãu e aos Estados. 
[!~limüou,. cntt·et:mlo, essas ullribui\'ões e, a·a mesmo tempo, 
f1xou os lineamentos gerae~ do plano nacional dr.• educaciíu, 
com(H•clicnsivo do cn.oino de todo~ o~ gl'áos e ramos, rom
muns·· e e~pecial izadus. 

Ao Conselho Nacional de Educação deu, aindn, o· texto 
constitucional competencia para clflhul·ar o referido plano. 
afim d·e· ~ei· snhmettirlo á npprovaçiio do Podet• Legislativo~ 
Conhecida a t•elcvannia dos interesses que o assumpto en
\'Ul\'c. pelo seu alcance c t•cpcrcu:-~flo na vida do Pníz, é de 
esperar Glte, l'm breve, p(~~~~~ forJo o t1n~:;o ntlparelhamenlo 
de cnsi no orientar-se decisivamente dentro dos rumos que 
fut·em IJ•uc.udus )mt a n solução de pt·oblenlll I i.io impnt·hulln e 
urgente. 

O l\Tinislerio da Efiura{~âo H Saude Pulllir.a já di;.;püc de 
um depal'lamcnlo - a Directoria Nacional de Educacão ~ 
Cl't'1Hlu JlClo decreto n. 2-~. 43!J, de 21 de .Junho de 1934, CUJUS 
aclivirlarle5 St' e~lcndem ao exame das ronrlições materiaes e 
didaclicas dos edncandnl'ios,. ás que~tõrs ligada,. á forma
cão e rect•ulamf'ntil du JH•ofessO!'ado. à or~~;anizaci.io e T'e~ 
visão llos p.·os-t·an:n~ns de ensino. a ~~inbot·acão (j(! teslt~.· Jlal':l 
os cursos secunrtario:-; e comi'nerei:tcs r) ií. fiscalizaÇão fios pró
ecs;.;us educativos e r]p inslt•uct;:io, PTI1 lodo o ]Jaiz .. -\ n~•;ão 
que t'~!';e detlat•tamcnto cslá de~linado a exercer l'Ú r·e;;altar:í. 
cntrelatilo. complelamrnte JH'uveit.o~a. quando t•xi:slir o plano 
de educacfw nacional pt·cvi;;lo e mantlauu elabor:.tt· pda C'Ht:.• 
lituir;ão Feder,! I. 

Ensino superior 

~~ cudu vez maior o nnnwt·o de ~·~t.mlünlef; qUI' t.•'bl·am 
as profis~r•~s libemcs. Da h i o de~<'nvn~villtt•nln ct·e~CPil 1. <! 
do ('ns:ino s'upPt'ior, a JlOtllo d.P !'I' tot'!li\l'Cnt i n~uffi.ciPnl,_•s {)S 
cstnbelecimrmlos cxisttmlrs, eslimulandu J$SO n frmrlar::io de 
novo!-' instituto,;. 

O incremento elo on~i no superior nfio pode constituir, 
por entquanto, motivo de alamm. F.sl.mnos uinila lnngr:- r:l~ 
alcançar o gran de snl.urur:ão que, nonll·n~ pai~r~. vPm h•un~
formanrlo os IH'orissir)ml.f~~ tliplomaflo:l nnm:t cla~gr pal'n~ila
ria e sem aprovrilament0 rconomico. 1~ inrlis]J!'nsaYrl. Pn• 
tret!lnto, n!cvar cnda vc•z mais a qnalidnrlr. fio pn~inn, pm· 
ser clle o pl'incip:Jl inslrtmu•nlo de formação da~ no~sa~ .. ti
tes intcllcctuacs e do~ leclmicos das profissões dr rnai~I· 
responsabilidade na Yida social. 

Regimen universitario 

A m·ganlazçiiü u>livcrsiluria Ycm se d~senvolvrnrlo nOl'
malmente. 

A ultima iniciativa ane lhe ctiz respeito é a fnnrhtt;1ío ela 
Unlversidnrte Teehnhm. Federnl. 

Agrupando, sob essu dt,nomin:Jçii.o, n Escola Poly!f'chniru, 
a Esr.ofa de MínttEl a n Escoln Nncionnl de Chimicn, de mnt!O 
·n fot•mnrem um unlcro systhema, no qual deYei·ão ser nnn~· 
xndo~ oilo institufog de pesquizas teehnico-scientificns, tr>ve 
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em mira o Governo •attender ás crescentes necessidii.dr.s d'l 
nossa {Jrganiaz.Jão industrial, cujo progresso necessariament6 
d!lpende da qualidade e abundancia dos elementos technicos 
a,proveilaveis. Buscou~ nsslm, ampliar as possibHidade~ 
abertas aos estudantes de engenharia e carreirM afins e h
cilitar, ao mesmo tempo, aos emprehendimentos de eart\r.fer
industrial, condições de e~ilo que .só a formacão profissiolll\l 
em institutos dessa natureza poderá assegurar. 

Promulgada a Constituição Federal, julgou-se, prtreu~o 
muls acertado aguardar, antes de qualquer providencia exe .. 
cutivu, a fixação do plano nacional do educaçllo, no qual na
turalmente se enquadrará essa nova form~> de organia;r.çill• 
uni versi ta r i :i.. 

Ensino 11eoundario 

lJ decreto 11, 24.439, de 2f de junho de :1934, estabeia(~eõl 
o proce('õso de mspecção dos e:::tubcleclmentus de ensino se~ 
cundarlo officia!menlc reconhecidos, criando a SUpílrinb>.n
dcncia do Ensino Secundario, que passou, desde 29 de mtuo 
de 1933, a exercer todos os actos até então attribuidos ao 
lJepnrtnmentõ Nacional do Ensino. 

uomonstrada a necessidade da manutenção desse ~et" 
'!!(;o em caracter permanente, regulamentou-se o decreto 
r~ferltlo, expedindo-se o de n. 2<1. 73.S., de H de julho de 
i934. 

Até dezembro de 1934, eram em numero de 379 of.l ('S• 
tabelucnnentos de ensino secundaria fiscalizados · pelo Mi
ni::~terio dh Educncão e Saude PUblica, assim distribllirtos 
11elo Districlo Federal e pelos Estados: Amazonas, 2; Par!\, 
4; Maranhão, 3; PiatJhy, 3; Ceat·á, 7; Rio Grande do Norte, 3; 
Parahyba, 4; Pernambuco, 21; Alagoas, 2; Sergtpe, 3; Bahia, 
H; Espírito Santo, 6; Rio de Janeiro, 24; Districto Fed~ral. 
60; São Paulo, H9; Paraná, 9; Santa Catharina, 6; Rio 
Grande do Sul, 22; Minas 'Geraes, 59; Matto Gro~so, 5; 
Goyaz, 3. 

Ainda no mesmo anno, fbram npresenladas ã Inspectot•it\ 
Gernl do Ensino Secundado 64 petições de reconhecimento 
para um numero egunl de eduoaildarios, cofilprohendendo: 
Pa':'á, 2: Mt\l'anhiio, 3; Ceará, 1; Pernambuco, 6; Bahia, '2; 1!!~
pirito Santo, 1; Rio de Janeir{), 2; ~ão Paulo, 29; Paraná, t: 
·santa Cnthnrina, 1; Minas Gernes, 8; Malto Grosso, i. 

AUing1u a 65.788 o numero de estudantes ml\trlculados, 
em 1934, nos estabelecimentos de ensino secund:.rio, son i.ns
.pec:';ão federal, distribuidos da segllintE: forma: Amazona~, 
60::1; Pará, Lt24: l\lal'anhão, 8Q3; Piauhy, 501; Cear~\, 1.!~03,; 
Rio Grande do Norl~, 454; Parahyba. ô12; Pcrnambuc:o, 
3. 848; Alagoas, 472; Sergipe, 5::17; Bahia, 3.159; Espiritu 
~-nnto. 661; Hio de Janeh·o. 4. 31\~; Districto Federal, t 1.ri93. 
São Panlo, 18.!\~1; Patnrtá, 2.206; Santa CaLha1·ina, 534; Rio 
G~andc do Sul, 4 .227; .Minas Gernr.s, 9.051; GoY,nz, 38:1.. 

. Dos 65,788 (1studante8 ma.lt•iculados nos estabelecimen~ 
l.os já referidos, portcncinm ao sexo masculino 5.i. 60i' o ao 
sexo femini11o, 1:1.187. 

O numero de cursos nocturnos, sob reS'imen do i!!pon
-ção, não pusaou de 7. om f934, com um quadro de mat.rJ
culas do i . 2 J5 al um nos. 
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Ensino com:au1rci!Jl 

Estimulado· por diversos factores c pt•incipahnente néh 
necessidade cada vez mais urgente de possuírem quanto~ 
empregam a sua actividade no commercio conhecimentos 
especines, o ensino commerciul vae adquirindo consideravt>l 
mcrcmen to. · 

Existem actualmcntc, em todo o paiz, 2&8 estabeleci~ 
.mantos dessa categoria, assim distribnidos: . Amazonns, 3: 
P:u•á, 5; Marlmhã·O, 2; Ceará, 5; Rio Grande do Norte, 2; Piau~ 
hy, f; Sergtpe, i; Alagoas, 1; Bahia, 4; Para.hyba, 2; Per
nambuco, ts; Espírito Santo, 3; Goyaz,. 1; l\tatto Grosso, 2: 
Dislt•icto Federal, 43; Rio de Janeiro, tO; Siio Paulo, 99; MI
nas !Jeracs, 30; Pat·anà, 3; Santa Cntharina, 5; Rio Gnmde 
do Sul, 18. 

Desses institutos, 126 mnntecm o curso de admiss!í.o, t75 
o f,Jtopedeutico, 30 o de secretariado, 26 o de guarda-livro!!, 
11a o do perito-contador e 14 todos u~ cursos, mclusivt~ 1.1 
!IUIJerior, de administração e finanças. 

A mo.tricula gernl ntUngiu a (J2.0\4 álumnos, sendo 
1'1. ~60 nos cursos de admissão, :l6. 72& nos cursos propcdeu· 
ttcos, 45!J nos de secretario, 67:l nos de guarda-livros, 3.333 
nos de tH~rito-cuntartol' e 267 nos demais cursos. 

A Inspectoria Geral do Ensino Comrnercinl, incumblrla 
de fiscaliazr esse ramo do ensin(), vem se desempenharido sa
tisfactoriam~>nte das_ suas altribuições. 

Ensino j ndustrial 

l'elo decreto n. 24.558, de 3 de julho de t931, deu-!!•: 
no\"!l urgamzuçã{) ao aparelho director dt~ ensino ;,du!tria .• 
Buscou-se attender ror melhor forma ás exigencias do nosso 
desenvolvimento industrial, no que concet•ne ao prcrmro dn 
operar-los nt•tifices, instruidos em boas condlcõcs t11chnicai 
e al)tos para trabalhar utitmcnle. 

O decreto referido teve em v1sta Jll'Omovor mttll:j intimA 
relncllo entre o Estado e ns m·g:mizilçõcs jndustrHJ.c!l, com o 
objectivo do melhorat• a adnptaçiio da nPl'ondi7.ngem p\'l\1.lCt\ 
dus orticf{IS âs industl'ins locnes. Prov~, ainda, 6 o!!tabclilcl• 
rnenlo de bolsrts esoaliu'és o a ~l'iacil.o dil internatos noa 
~ducnndar!os dns cnpitat's, }lnra permiltir aos operarlu!l flt1 
intm•ior, onde o ensino inrtush·iul não está nmplnmente di
fundhJCt, o Ingresso o frt1quoncia nas sccç(IJs de ospecla
liz:nt;t\o. 

A Uniiio mantem, em cada Estado, excepto no Rio Grnndl1 
do Sul, uma escola de aprendizes a.l'tiflces, e, no Dlsf.ri.~lll 
Federal, n Escola Normal de Artes o Officios Wenco~la'l 
Braz, destinada ainda á formação do pessoal docente dll!t 
demais. 

A mnlricula nns escolas do aprendizes nrtificos ascPri
deu, em i934, a 5. 4'58 alumnos, e na Escola Wenceslau Brnr., 
n 307. A producçfio industrial desses estabeleclment.:.11 at" 
Ungiu cerca de 459 ;900,000. · 

Saude publica e assistencln social 

O e~tudo sanitario do pniz nprcs(:ntou indices satie~•u.:• 
tol'IOI! em 193·\. 
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A Directoria Nact6ual .de Saudé ·e· Assistenc\a Meriico~ 
Social, com as flna.hdades estatuidas no d~cret.:r qu<: a "rg:~
nizO'U, teve. a süã at.tençiio volta<la, sobretudo, para a ex~
ó.'lição .da ultima reforma dos serviços sanitarios. 

Proseguiram proveitosamente .os trabalhos de l?ropa
ganda sanituria. Utilizando ~ lmprens;:., () radlu, o Cll!P.rna, 
mediante distribuiçüo dE.' folhetos e cartazes, em palestra!': c 
por todos os meios effic.ientc~. fez-se ~ru·ga divulgaçíi.o il~ 
preceitos sanitarios, relativos ll alimentação, ao ve·stuarlo ~ 
li hygiene dcntaria. O 'lli.ttnero de impressos distribuídos, 
para esse fim, attingiu a cift·a de 701.308. 

Durante o anno de 1!:13/t, CJ Serviço db Febre AmlrFdfi 
mnnteve prúficua aolividade: tE.'atizm.t traba.lhos antt-~~sle
gt•mico!': em mais fie 1. 500 localidades do Brasil, aproveitando 
a actividarle de ti5 mellicos <' cerca rte ~. {)0\l funocionario~. 
todos brasileiros: ~st~ndeu a~ invP.sUgações cpidemiologicns 
e l'Dtomologicm; a Goya'l. Mnlto Grosso, Amazonas e ;1 ou
tros pontos longínquos do paíz. para descobrir possíveis fó
eos da molestín: colheu. por intermedio de seus oosLü<; dP. 
viscerotomia, aproximadamente 15. ooo amostras de fig'adt> 
de individuas, cu,io. morte se dera dt>ntro dos 10 nrimcil·n.s 
dias da doenca, pnsitivando assim 14 casos . de febre ama
relia: vcrifioott a préscnca da mQo\cslifl no Ceará, em dnco 
localida-des. P em mail'; quatro. send-o umn em cada Estudo, 
na :Rahin. Matto Grosso, AmazonnH P Pará. CoJ'Yin aconter.ou 
i>m 1933. m>nhum ca.!"o dl' fcbr<l amarrlla !'.C verificou f!ffi r>i~ 
dades on viilas do Brasil. 'fados o~corrm•am om zonn~ ne 
maf.la. Examlno\1-sP. o sangue de 4. 500 inoividnns, no infnl
to de aunrar a distribuição da immunidado anti-amarilli,.~, 
empregando-se, pal'a isso, 133.000 rnlos, 

O Serviço dP Fehrn Amarelln foi r.nstr.ado com n con~ 
tribtlicfio de i2.000 :000$ do Oovet·no F('clernl c de 250.000 
dolnres r:la Fundação Rr.ckcfcller. 

Defesa sanitario da . Capital da Rel,lublica 

l\fcd ida importanf.f1 parn o anarclhnmenlo da rlefesa sa
n!tnl'ia .ria QIJ.pital do Rt~nnblfc~. f11i a ius.lallacli(' das c~nt~n\'1 
dl' saude, criado~ pelo decreto n. 24 .814, de H de julho de 
~934. que mo11i ri c ou n ot•gani7.(l.Ci'io di}s se.rvico~ de saude 
puhlion no Dlstl'icto Federal. Tl\cs serviços dependiam dlf 
duas direcforihõ~ - n dos 8t1rvico~ Sanitarios do Distrir.to 
)i'odera.! e. n de Saneamento Rurnl - u~llim como d~ insper.~ 
torins CS'PMiolinzdns, nr Tnb~rr.l1loM. de Do~n~AS Vem~t·eãS. 
de Prophyla:da, dn Hygione Infantil, de Hygiene fndu~
lrinl, etc .. 

Em (10n~eqnencin da rofotma f'XGeutada, todM as nr.t!~ 
vfnarles sanitnrins locacs, . cte cada bairro M cidáde, plissfl. 
~iim· a ser deMmpenhadas ttttm,. só eslabel~cim('lnLo~ QU~ é o 
oe'ntro de suude. A reartlculnQiio dos :serviccs estâ ba!'llantt~ 
'ndeant.nda, dos q'unes novt:1 já possuem oentro~ de snude. 

!\JNcccm ainda referenda o~ frni.Jt~lhos de saneamento 
ralizados pela Inspeotoria: de Euge.nharín Snnitaria, no Dis
tricto Feder!, zonas de Campo Grt\Iide, Santa Cruz e Juom·t!. 
paR'ua;· em nro~P~nlmcnto do plano que· vinha sendo l'h~~f!ll· 
volvido desd'.l HJ33. 
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· Se~ioos sanit.arios nos Estados 

De accordo. com as Sllas nttribuicões c dentro dos liml· 
· tadoa recursos ·de que dhmunha, a Dh·ectoria dos Ser11iços 
Sanilarios nos Estados executou desenvolvido programmn dll 

· acção technico-administruliva . 
.Para occot•ro.r a despe~as curn o saneamento rural pro

. prla.mente dii.o, foi distribUída, .por divet·sos Estados, a V•1rbn 
·de 825 :DOOf, certamente muito limitada para ntt.endcor :1 

s<Jrviços de tão urgcntP. nece:~sidade ett• todu o pnlz. 
Considerando-SIY a imporlancin excepcional do problema 

da lepra, que é daquelle~ quê êxigem solução mais rndtcai, 
rot destinada. no combate dessa doenca, dE: ncvordo com as ~o
JicHacões dos serviços sanilarios estaduaes, a qunntill. <:!e 
1. 975 :000$000. 

Alguínas dns unidades federativas beneficiartD.s com t\S!\0. 

ver•ha já comprovaram a applicacão Ulil dos recurso" que 
· receberam~ 

Havendo irrompido no· Ceará, com irradiação pat•a OU· 
tros Estados do Nordeste, um pequeno surto de peste bubo-

.. nica, foram tomadas, com c:xilo imrne-diato, 11s .providen~ia~ 
· qtie a sitmiçiio aconselhava, 

En\'iados t·ecursos matcrines e leehnicos á região RmPa
ç:tdü, promoveu-se inicialmente rigoroso inquerita epidclinio• 

· logico, sendo desde logo adoptadâs toda8 as medidas indica
da~, no sentido e circumscrever o mal c doru!na-1-o, c quu foi 

· cunsl'gllido dentl'o de- curto prazo. 
Esse surto epidemico, quo poderin ler tido consequPn

~ias gt•aves, !!e 'riii.o fôra a promptidfio e severidade das I•ro
vülenein~ tomudu-:., veiu demonstrnr n necessidade inndiave1 
·ie organhmr-se um combal,e syslemalico ã peste bubonic:r, a 
t"Xernplo do que se fez com n febre amarella. 

Protecção á maternidade e á infancia 

A dircctoria de Protcccão â Maternidade e A. Jnf.mcin, 
CI'iada pl.'l(l dect·eto n 24 .278; de .22 de maio de Hl34, iniciou 
ns suas aclivldad.es, organizando um plano get·~l de trállnlho, 
em beneficio da creanca b.rnsileirü.. 

Procurou .o novo depaJ•lamento nJ·Uéul~r-~e com ns gn
Ycrnm.'. locnos, ~olicit'lntlo--lhcs a coopel'açi'io para umn in
tensa proJlagnndu popular das modm'nll3 nncócs. do ll;vgiene 
infantil c prc..:natal. 

Circmnsc•·ipta a ot•ionrnciio traçada u visando prelimi
narmente diminui!' &<' cift·as impt·essionantes da mortalida
de infantil, a· cam.l)anha inicioU-H! pola :1limcr1taçüa dn 
criança. 

Poucas · rca1izaçõe~. om .ollras dP. ns~:stoncia, pudeNtm 
ser feitas, d~da a deficicncin .das dotações orçamenlal'ias. 

Provido o serviço do11 reclll'~o~ llUC a Cilllstituioão Fe
rlernl lhe munda reserv,w, será possível lrvnr a üubo, nesse 
te!'i'eno, cmpt•ehondimenlos de grande alcance, 

É tempo de nos co•?vencermos que a lH'olecçiio :i mn·· 
tct·nidnde e á infancin, cujo duplo &!lpocto social e humanf} 
UYe Qpot•tunldnde do· resalt.ar nn "Mensagem do Natol'', 
transmittiiln em telgramma circular aos Int,el•vcnto.re.s, de,•o 
constituir• uma das ooitstantes preoccupacões de quantos teem 
responsabilidade llll direcçil<l dOS llf.fJOOiOS p~bliOOS, 
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. Asaf•tenQS. . i:· .Pi7c1lopàthu • prophylula men~J 

O serv\oo' ·federal d~ assistencia a psycopathas não dis~ 
.p~9. dQs , elementos. indispensaveis para ·deslncumblr.-se ea .. 
. bálm~pl.e dos eefios encarg{).s que lhe foram altribuidos. . 

t de salientar a situa(,lão actual do Hospital PB)ohia
h•ico; da : Capila.i d~ 1\t>};\lblim~. eujar 1nstallaçõ"s llllti maia 
ilatisfaez;m. Construido P&l'a abrigar <\00 enfet•J.r.os, hospi
btUta aot.ualmente . .2:. oo.,,. recclJeudo todos os doentes men
tae8 do. Rio ~ de muitos Estados. 

· Embora premi.da pela estreiteza das ilótacões õrÇamen
t•rias, a administracão tem procurado remediar esse est.ado 
de coisas, seleÇcionando a alimentação dos enfermos o 
adaptando medidas prophyhiticas em relação a mole!ltlas 
infecciosas que costumam occorrer no Hospital. 
. A Bibliotheca; 0 Pavilhão de Observação, o Insli.tuto dt\ 

.Nero-Sypbilis e. o Instituto de Nero-Biologia teem Iunc
cionado riom bons rosnltado~. visto disporem d€ aceommo
dações mais aproprio.das A natnreza dos -seus serviços. 

. . Reconhecida a nee~ssldade de se intensifir.ar, dentt"n \'!o 

. modernoii padrões, a _ prophy~axia das doença! mêntaes, pt·ó-
ourou-ee imprimir maior amplitude aol! servi(,los de h,v~ 

.Jiene mental e assiateneia social, dando-se ao Dispen~ari6 
Payoblatrieo · o possivr.l desenvolvimento • 

. Inatltuiçio q~n muito recommenda o nosso apai'P.Iha
·mo'llto cultural, mau grado as suas módestas · instatlaçõ~s. 
o Manieomio Judiciaril> continua a presf.nr relevantes St'r
vio·os á Acienola e á soeiedadG, sendo os seus "Archívos" .re
posltúrio de l!eleccion~dae 11 oompletil!i !utm.·nsaç!le~ eru ma
teria de llsychiatrin e dh'eito penal. 

Aastatencta hospitalar 

Tendo em vista o numero de -enfermos desva-lido~ que 
neoesl!lltam de assistencia, julgou-se oppol'tuno criar um 

. servlo3 de coordenação das actividades hospitalares, com oa
raoter naoion~l; o de~tinado n influir o mais lar-gamcntP 

Após minuciosos estudos, opiM•J-se pela adduoc:l\o elo 
Ribelrio d118 Lages, que se impoz como sendo a mai\l t'P~ 
potiAÍvel na eleYaclio do-:5 nossos tndiees !ianitarto~ · 

Dentro dessas preoccupaçõe~J, bem dortoldos no "decl'clo 
n. ·2-L8t'4, de H de .1ulho de 1934, a Dite('.toria de Assis~ 

.te~cia Hospital_ar desempenha funcoiio syllt.smatiz&dora, cum~ 
prindo-lha articular os esforços (jeraes no. sentidfJ de am
.P·arar e soccorrer a grande massa de enfermos existl!ntes em 

: todo o· paiz; 
. . ~a Capital Feàeral, cabe-lhe snperinlender os estabclo-

cim'entos hospitalares mantidos . pel{) Governo Federal, am: 
.-' quaes .se accrescentou ultimamente o "Estncio de Sá", cujas 

·' instaHaç~s ainda não forsm ootreltddas. 

Serviço :le AIJllas a Esgotos d!l Capital da ilepublica 

O abastecimento de agua dn Capital da Ropublica, des~ 
de muito deficiente, ~m conaequencla do crescimento tm~ 

· turnl da cidade e da construccão de grandes édlficios de b&
b:itil.çft.o oollectiva, preocoupa constantemente o poder ,publi
co, que se v~m empenhando em augmentar~lhe a capacidade 
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de distribuição,'- de forma a atlender ás necessidades actuaes 
e futuras dé tOdas as zonas eentraes e das súburbanas mai;; 
populosas. 

Após minuciosos estudo&, opinou-se pela adduccão do 
Ribeirão das Lages, que se impoz como sendo a mais rl'
eomm~mdavel, de accordo com os pareceres emittidos por 
duas commissões, urna de I'niidicos e outra de engenheiros, 
representantes do Miuislerio (ia Viação, da Prefeitura do 
Districlo Federal e do Club de Engenhat•ia. 

Approvado o projecto pelo decreto n. 23.457, de H f!t> 
novembro de 1933, e autorizada a emissão de apolices ourr. 
cuó3tear as respectivas c:iespesas, foi aberta concorrcncia pu
blica para execução dos serviços. 

Comqu11nto a Inspectoria J!e Aguas c Esgotos não hc11!
vesso podido, por motivos diversos, executar integralmente 
o progrinmila de trabalhos qu~ havia ela!Jorado Jl<n'a o anno 
proximo findo, mosmo assim, cumpre assignalni' corno ser
viços de maior alcance realizadol> por esse departamento, o~ 
seguintes: pros'.lguimenlo dos estudos para o esgotamentrJ 
de bait·ros novos e florescente:!, laes como Ipanema, Lehlon 
e Urca, que ainda se resentem da falta de abastecimento de 
agua, serviço que o Governo deliberou tomar a seu cargo, 
em vista do não terem chegado a resultado satisfntorio os 
entendimentos ent.abolados sobre o nssumpto com a "ThP. 
Rio de Janeiro City Improvements C0 • Ud. "; uso geral de 
hydrometros, com 11 acquisil,'iio dos primeiros appareltl!IS, 
cujo assentamento vae ser inicl·ado; re•;lsão do regulumento 
de concessão de agu11, em que forrtm feitas alterações sen
síveis, orientadas ilo .sentido de acautelar os interesses do 
Governo e dos contribuintes; montagem do Labor·atorio dl' 
Analysos de Aguas e Esgotos, que jli iniciõu os seus traba
lhos, em esel\\a considorave\, embora a sua inst&llnci\o ain
da niio esteja concluida; e, finalmente, estudos para n am
pliação dn estação elilvntorin do Acnry, no ~rmtido de serl'nt 
aproveilndas as sobras do S. Pedro, com o que so procur~ 
minorar a falta de agua, ellwnndo ·a i O m!lhüos de litl'O!! 
<ltari<ls o ref<~r~:o de ZO mtth~es, que ostn u~ina trouxe ao 
abastecimento, !lh~m da melhoria c!u condições do funccio
namento das adduclorns, 

Na conformid11do dos seus contractos com o Governo 
Federal, a Companhia City Improvnmcnts manteve, durcmtQ 
o anno de 1Q34, <1 serviço de esgotos da cidade do Rio de 
Janeiro. 

Havendo o decreto n. 23.50 f, do' 27 de novembro dli 
1933', declarado nulla, nos contractos cxequivois no J1rn~il. 
Q1Jalquet• ~stipulaç50 de pagamento em ouro ou em àf.'tet·
minada especie de moeda que não se-ja o mil rl!is, p!!.pc\, dç 
curso forcado, ficaram suspensos os pagamentos contrnl'
tunes devidos á alludida companhia, até fix11ção do valor !ir~ 
ta:xn provisol'in, que adoptou a media dos pagamentos fei
tos nos ultimas dez annos, em moeda naeionar. 

Snbvenções 

Foi consideravel, durante o anno de :1934~ o movimt~nt.o 
de distribuição de auxili~s a instituições de caridade f.' dl) 
educacõ.ó. 

E:xtincta n Caixa do Subvenções, consignou-se no orç:t· 
·mento do passado axercioio a. dotacão de' 4.500:0oot, oom & 
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·qual seria·m· atlendidas as instituicfi?s· que rt>queressem sub
venção. .Verificada, entretanto, a insufficiencia 'dessa dotn
ção, á Vista da affluencia dOS pedidos existentes, foi nr.t~C!l
saria :a . àbcrlura de u·m credito siJpplemenh.r; na import!Ln
cia de 2.800:000$000. Receberam nu:xilios 422 institui~õe~ . 
importando toctos em 5. O!'i8: 000,000. 

Aris · Estado.s do Paraná, ·Santa Cathartna e Rio Granclt. 
do Sul foram pagas, por c.dnta dos mesmos recursos, r-ontrJ
buicõcs no. total de 558:000$000, ·como. auxilio aos scr\'icos 
que os mesmos mantem para a ~acionalização do ensino .. 

. São evidentes os resultacJos dessa .cooperação do podot· 
publico com a inicinlivà I)i'ivada, em materia de assistt-ncía . 

. ~ó pode haver vantagem em perseverar na piJI.ilica ct~~ am
paro financeiro o. qu11ntos. emprehendimeulos se promovaut 
com ·a fim · àc. ampliar os scrvicos de a!:sisler.tcia e educa~üo 

. em todo o paiz. · · · 

MIIUSTERIO DO TRABALHO, IKDUSTRIA E COMMERCIO 

. A actuacão do l\linistcrio do TrabalhO, InduslrhL.e ·Com
Jnerciu tem cmTespondido plenamente aos objectivos que 

. determinaram e fizeram inudiavel ~ sua criaçiio. 
. Em exposic;iio resumida, examinaremos, a seguir, n ac

lh·idade da nova St>crclaria de Estado, salientando, ao mei
tno tempo, as suas iniciativas e trabalhos mais irn[lbl't~rites. 

Organização syndical 

Num puiz . sem espírito associativo, onde o.s pt•ojectos 
de legisln'ção social niio tlnhnm andamento· nas Cnmnrn.s. c 
onde apenas logravum CXCC\H,iiiO algumas leis de assi~ll1l\
cJa, 'a orgnnizaçiiC' do trabt\lho impunha, como providencia 
elementar de pn!'te do Estado, orientar o promover a ~Qor
denacão das classes pntt·onnes e opl'rnrias em ot•güos perma
nentes, legillmente con~lltuldos, visnncto n defesa do s\lus 
proprfos inl1:lresses t! a solucii.o sunsorin dos dtssiditJ!! de 

·classe . 
A lei n. i . G37, do 5 do janch•o do 1907, rol umn tiimda. 

experiencin de ot·gnulzncüo syndicnl no pilh:. Omissa qtlnnto 
a .sar.cções qui! nmparas11otn ns associações operaria::-, nüo 
podiõ. t•csistir, como niiO i'I!SisUu, á llosUIIdade dna cln~ses 
pntronnes. ünbuidas, a e!lso tempo, llo uma ftllsa cornprc_
hcnsiio das ot·~uniaz~~ües trabnlhi8lus. Em inc.iispt'nsavel, 
por i sso, a decr elnciio de prccoit.os que assegurttssem. nos 
trabalhadores a empregado::~ O'$ direito~> QUtl lhe;o aiio devidos 
dentro da llová. ordem jui•idica, criada pela imposiciio d os 
factos e em obediencia aos modernos prinoipios de justiça 
social. 

O decreto n. :19.770, de 19 ·de março de 1931', cot-ree
pondeu a essa necessidade. Gat'imtinclo o ex·ei·l'lido da liber
dade syndit"lll a empregadores. c ·n empregados, facilitava a 
syndicalizacão do opcrario, educancio-o pela sol!dnriedade o 

. identificando o Rett interesse com o dr. communhão social • 

. VisElva o decreto criar uma forte Ol'gnninçiio syndical, ba
seada no syndicaLo local, filiado ó.s federncõe~ regionaes, ·quc. 
por sua vez, constituiriam a confederação central, reunin
dG<·se .a esta as· demais · ass~oiaeõcs pl'ofiseionaes · disseml-
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))•' 'A ' oarletra Í'prorhislonat · vef~ , euppr!r,~ea·~ ·1&~\ln& ct~btri,~; 
~vi do pelo ompngadd; proporolonâ AI :aui.<JrJdides *~Jni»l•!dt,; 
:t.f\llls, 'aó8 1· trJbbna~' rplirltnrlos~ ·a& l'jUiíDi ,pJih'•U'ltJ ~dl'.~o.acc_ f·-: 
'dGillcs~d6 ll'tlb&lllOi' aG81jufzôs 1slniularé8 ê -,6~Jue~iOni_.uperiQ,f; 
'óB esolo~elmerthi~··é''D~ provos tfndflpe.nsavels•·ao oaame·dOB 
:Casos' eubmottlrlos ái• Julgamenlo;· Dur&nle ·.o • an11o: passado 
'foram ldcntlfloados,"pora n expedição • do eal'telras solicita
da:~; !98 . 273 trabalhadores ·o · empregados, .elevando-se . . a 
·~37. a H o tolt~l ·das ettrlclras ·expedidos nló :81 de Do:tcmbro 
(to moamo anno.- · · ~ · , . 
· · · No Intuito dô tornar eftloicnto o sr.r\·tco do ffscallzntiio, 
:Ciuanto á. : prnllca ·uas·rtcla soB Iaos, ·sobról~do ·no ®e: rcSJll'ila 
'á lo I dos· dois térco8j' ca·c·ou-'so 'JIRrn os · empregadores il ubrf .. 
·rMilo <Jó·· manterem, 'êm )cus cstnbclcctmeolo!1. llvrot CI!JJC
clacs aulhenlfeados pelo JJct•nrlnmcnlo Nnolonnl ·'do Trnhn.
Jho, nos quoc.s devem ser rl'glsl.ndos as comllclles de lrnha· 
lho dos respccllvos omprogl\do!i, sua' nnclonalidacle e oulrns 
Jnrormnçõcs, do modo quo, cxnmfnando-os n qualquer mom~n-
1!1 os tlscncs o'1fn~o(téolo'ros; 'éncarregndós deste sorvt~o,• fnril
m~mto JJOdem vhlflcat 'll ·vorncldade tios laneamenlos feitos~ 
§,'r: J,oa;.~ .~?~~~'Jr'a.R1~s ipnt·n::esse r~~··. ~~· ?~~. llva·;,~.; 
J'. o• ... a- . ; DJuhiJoe ·'lê 'confllotbe - de~Htrabalho~· "" 
l.J ·)_ j . .. . ""' ... .- ; '! ·J' I'~· . . • ··.··f '' ·· · t ., . . .. . : I }. ;. • • ; 

,11' 
10s dls~ldi~B ltatÍI\ildullll!l; ~o~tol'm8•·,~: ·SU~ . nalttr~zn, l:ÜO 

'Nlgularmcnt~ ~:tnrnlnados 1 pelo • Dopartamento Naolonal do 
Trabalho, . léndlY' em 'tíi!I.Lu ·uma· .:otuoilo pl'ómpta e: equitnti
'VIi: fol&o . ~etído •'pOS'slvet ·a oone1llaC4o por ·'Jntrnnslg~nolo d~ 
UJhtl cri! pái't.O!!} 'O ba!I0,1~8Vfdamon(Ednelruldoj· <! óONlminlta
·dó, 'torHormé ii' ·bypotho!llo ás Juntas do Oonol ilçãú o Julga
rnurtlo, as Corril'rllsslío·s. M fxtns . de I Concflf,lçlio, ds Delt'gaclns 
do 'frobiJlho Marlflmo n•no Juizo Prlvnllvo do Acclucntr.s :1o 
'l'rnbolho; Os' ·confllolos, quando nllo rcsolvid<•,; RRllsfulo
rlamonl(' polo lnlervénçiio dlreeln o amistosa do . D~pnr·ta
Cfilonlo, slio -levadas ao cxnmo das Com missões i\tixtaa de .Gon-
11flloti\o; · 6s • qunoa cómpotc soluclonol:.os, appllcando o rolo 
pnrtldarlo . As Commlsslics Mlxlas · de Oonolllaçl\o · ocham-se 
em rcgulnt• funoolonamonlo c résolvcrnm; em ·j os•t··a -con
tento das partes, 'f MS~!I, .dos ctUo fora,tn submc(lld09 á S\18 
aproelnç1io. · ~t· .. , · · '· : , • . . ,r· · 
: ' . · A ncecssidndc do normnllznr o sorvlto de cslfva nos POI'• 
.(~~ iló paft,' proinovertdó·o nsscturando•n ln~pecçüo e a dl3· 
~i:lllna M rnovfmênlo·:de ·coJ;gn o dcsoarga das . umi>arcacoc~. 
·'l!)h geral, dclllrt11lnolt· 'a·· tutH!dlcllo ·do• decreto n .. . 28 i259, do 
'20 de OUtubro · dô f933~ pelo QURI ae insllluiram ' 8& Dele· 
Kllolns do Trabnlho Marillmo. Dnd11 ·n noLurezn dos referidos 
~;In-viços, julgou·eõ thdlsJH.>nsnvcl R · erencllo; ~ em . corht Dl'lc
rnofn, do umn Junta do · Conciliacõo c Julgnmcnto, nos mol
-des das hutllulriiUI ·pelo dcerelu . n . 22; 132, .de 25 do ~1)
vcmhro de I !1.'12, ~om n runcciio de ~olucl onnr os conflictu~ 
oriundos rio IJ·nhnlho nos porlol', quruulo dn nlenda do ~I inis
'lcrlo do 'l'rnhnlho. Fn1.cm JHII'lc das Jtmlns, nl~m dos 1'1'· 
pl'e~<enlnntcs do Dcpnrlnmcnlo do 'l'rnbnlho, do Mlnislcrio 
·lfB J\gJ'Icultlll'n c do da Vincfao c Ohrus PulllicnF, d!'lrgados 
dnJ nssoclnçõcs mat·lt Imo~ dn ClllJlregndos c cmpl·cgndot·c;:::. 

JusUqa do Trabalho 

A r.onstlluiciio, no n~·t. 122, lnslilniu a Ju:; ll~n elo T:a
hnlhu Jmrn llil'irnh· qucstüc~ enl m ClllJII'<' !l llflorf'~ c l'lllJll '•'!!''· 
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db~, -:r~sfdns pelo :r~gi!IIGOiío social,, subordinando " orgaul. 
riQdo·:tJo~ · 'l'ribuntes'. da · 'rrabnlho. e .dns Commlisões do Con~ 
olltatâd' ·no (lrlnolptb d11 clolçAo de _ sous meml1ros, mctndo 
jlél:r~ · nssoclaçõé~l ·rilprcsentoth•as dos cm)JrL'gadoa o moladê 
pelos dos i!mpregadoreB, 'onda o pNJsldcntc do livre nomQo
çlo do ·oovcrno. O lexlo con~tlluolonlll consnsrou o Sl'5l.!m3 
pnrlhwlo, j6. 1\ll<ll~ta\~u pcln h!61~ln~U.o Ol'lll\\urlll com 1\ or~n
nl.to~llo das Jrwlas rio C•>nciiiMAI.I o Julgnnumlo o Commis
iÕ~9 ~!Idas de Concillncllo. 

t~slá crn clnbornç/i00 sol} tt ,jjrecçilo lor.hnirn do :'ttlnls
tcrlc, a tmlt>-pl·oj~do t)a Ju.,Hrll 1lo '\'>'l'll>n~hr>. Qlln Sl}l'i\ .&\l'b
moll ido OJlllorl,unamenfc au e);nlllc do Poder· l.<'gi!iiR!iro. 

Ancldantes do trAbalho 

A lei n. :J. 723, de 15 •lo Jnnr.il·o do I O 19, t•cgul:uncni:J
da pelo dccrclo n. 13,-1980 de f2 de M!lrco 110 mesmo ollliW, 
q~\c \·cgulalil\ n! lt\dcmniz;a,;lil'S dc\'ltlns ao~ (!IHIII'l'gtulos uu 
operat·io~, crn conscqu~ncin do tlnmnos cnusnllo~ 1101' MCI· 
,Jonles do lt·nbnlho, so tornara Jlrnllcnmr.nlc ln:tllltllcn''ol, JIOI:f 
ns tmJtorlnnclns maltlmas previstas nfto COI'I'C~Jiondinm mnls 
!lJ tnus de salario~, t)lll', dr1mrs do \\H\l, m\lltmm\nr\\m nm 
C011SCqUfl0CIR do IJOCRI'CCfnlL'IIlo do C\IS(U tiM snbslslcuCills. 

llt!Cllllhrcidn o neccsHd:ulc dl' rcionnnl-a, pnrn nmpnr:::
con\·en!ontcmente ns \'!Climas de accidPnlc!l do lraltnlhu " 
do molcf'tlns adquiridos no cxl'rrlclo dn JH'nfisstio, !OI hnl
xatlo o ·decreto n, 24 .\)37, ele 10 .te Julhn de HI!H, eujn cxo
cucilo depende, llPDilllSo do rC>guln.mcnlo. fllll', (!Jll hrovo, llc· 
'\'Ct'é. aet' llXllCdi(l<\. 

Conselho Naclon1111 do Trabalho 

Jo:rnbor-n con~rr·,·ando o cnrur.lo•r rio or·snnit:lção tcchnlen, 
C0115Uilh•n C julgadora dos RS5UIIIJI(O.!I I'OIICl'l'llOIII{'S s\ ~Cr)llo. 
mln o ~ prevhl~ncln ~oclol, u Com~llro Nacioutll tlll 'l'rnonlho 
tove " l\11\ e S\llul tl\ ·til' \\('~:\n 1\tnpllnll\\ \11\IG drct·ct~ 11. 2\.18\, 
de U do Julho de · . l93~. (~lo nugmcnto\t o numero do stuu 
mombros de l2 pnro 18 c sln~clor.eu o seu runecionllm•mlo 
em lr11s cnrnara!l o como Ol'lliib c·onocli\'o, com n hmctAo tln 
Conselho 11lcno. A t·etorrnn, ltn muilo ju)gmla )lllli!õpllll!\R\'Dl, 
volu collocar os~o ingfílulo (.>111 l!nutliCtil'~ lfe cxrrcor, com 
mais cWclencin, l'CguiRrldndo o uro\'cflu n~ suns ntlr·ilml
~6es, qunnto no julganumlo 1los cusu~ f(llt! lhe:! siio nttcdos, 
por Isso (lU c ns suas dcol~õcs, d<'ilnlt h·nmmllc cunCirmudns. 
se consiJernm cousa Julgl\da ptu·n todus us l'rf~lto5, 

:'in f(lllllilhli!IJ du urgiio do Jli'C\'loll'nc:in ~orlut, dc:~,(r o 
iulrio oh• ~lia r.1·rn~f10, couln~ no l!onsclho Nnrinn:tl cln 'l'l'lllta
lho J1:1pf'l )ll'l'Jiolltlcrantc ua or·gnnlznéiio, clir·cc~iin e riscall-
1.11~110 IIns t:ni:\:OS do :\pusrulnllm·las o 11cnsron~ oi!' f'JJlJltl'ga
dos 11 opcr·:u·im, flx:uulo o modo elo so ron~llluil•r.m, n normll 
do ncc:iin nofmtuistrntl\'n t' o' lltulles ol't:nmentl\t'ill~ 1'11\ ((\ta 
dC\'l'lll 11\ll't'lll', nn lll'npMI!o clr ass('gurnr n c~lahillcla•l(l c o 
ct)IIÍ\ihrin indi~ttPil~l\\'f'Í~ :\ 8RI'IIIIliA lfM flllrt'f'~~~·s dns rOII• 
tribulnlcs ., h!•urrtclnl'io>. 

:\~ mmwros;H 1Hsli\\lifill':s ch'~~!'l nnlnrr1.n, }~\ f':ti ~lrn
lr:t 1111 pai7., l'ir.rllnt jnntm·-se ullilllllllll'lll11 11 lu;;ljl Uln oln 
As•o.•t•llladm·ln I' P~n!l'otl'~ do~ t:OIItrllet•clnrlos r. n olns )}nuca-
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rlti!,•creádo6~ ,.,c~~aoUvamente, l'elbJ!I ·d~relqs,. :C! •. )~A.,P.(3, .d~ 
:!~t·do No lo do t•JOU,' e:24 :tHIJ',: dodl-'d"J.· J1,1lb,~do. ·~.m~Jll~ .• nn-; 
tlp; ps 'l/UAolt: pêlO avullalfo nume,ro d6·-:sew;-.;asaoc~adop· ~ ab 
banco do8 bonetleloa, representam; na realidade, .o'rg~tUr:açôe~ 
de ·Jtll'gn proJecoAo ·no cnm1m da fll'C\'Jt.lenoJa:soolal ... •. • . 
' Os I'I!Clll'SOS arrccti1Tndos 11olns Cnlx.u, nnlorlormonlo crea
dns, nUingem 11 sommns· cnnshleravels. Dt' occorclo com os 
dodos npuradus )JC]a Sccrelnrln do Comelho, n rcccill\ geral 
daqucllcs lnsLiluto~, em t 033, clovou-so n f O l. 073: ~82f536, 
lentlo n dCSJll'~n, aiUngiclo a 5!LG·\Ii :8ü3tl01, do quo resulto. 
o ~nl<lo de HL320:HD$3H, Entro os lllnlu& da rccclln de~;• 
lacnm-so u cunh·Jbuipiio tlo11 nssoclmloll, Inclusive jolns o ln
demniw~iíe~, nn hnJmrLRnCiB do 29.tHH :!lDOt2.\ 1: n dBs em
Ju·csns, Incluindo o augml:'nlO SU]lJJiomcnl.nl' do lnrl!n~. no 
valor de 20.802: 5601409; n do Eslndu, rcprcsonladn pela QUO
la do Jtt·ovldcnclo, no total de 28, J81l :005U 12 e os Juros do 
Jlntl•lrnonlu no monlnnlo de i 5. 3B!i: Hõ$Mlh 11arn o. correu lo 
cxcrr.lclo, 1\ recoHa Jlrcvlsla nUfngo a i23.MO:~OOf·.o n dcs~ 
posa a 7~.f36:6IOfOOO. 

A impodnucla dos hcnortclos rcgulnl'llontnl'('s, concedi
dos 11elns Mlxns, nlr.nncou n somma do 5t .378:782f38!1, assim 
cllslrlbuldn: nposcnladol'las onlinnrlas, 20 .3~ I :2201860; npo
sontodoriRs po1' Invalidez, 9.092 :700f733; JlOJisões R vím·ns o 
orphi\os, 8.U2:837ttli3; sor\'lços medlco~,'5.721:060f317; 
serViços hospita!nres; , i . +38: 697fOn; dMpC!RS Jlilllrmncoulf• 
c.as, UJ :77?'1902; pecu!Jos; 60:~851610; runcracs, sú:U21852. 
O numero· do aasoo.lados das Caixas dn 'Aposcntndorlna c Peno. 
~lios, em i933, olova'Yil-so' n 2i0.883f o 111imero do 'aposl'il-
lildos R 11.916 e o de pensionistas a 12. 73.t: · ' 

o pnlrlmon!o., das Gnl.tns do A(.)OSenl.adorlas c Pcnsul's, 
nló 31 llc Dtlzêmbr'o db 1{}33; 'foi- ·t1om)}\1lmlo em r~ls 
27 L882 :71i3$8t\8, utnndo cmr•rcgRd(IS em tllulos dB dh•ida 
J1ubllca 203 .~(17: 526,802; em cn•·Jolrn de cmprcslhnos· réis 
20.297:0Ril,330 c em lmmovels 3.725:902f3t2. O Mldo no 
~auco do Brasil era do tB, tlO: 138,083 c 1\ lmporlnncla n rc
r:ebel' dns emt1rosns monlnvn n 2!l.897:80U236. Durante o 
llnno de JOJ~. o capllnl ompregndo IIRS carlch'as ti~ emJlrcs
\lmo ele\'mt-sc a 30. DfíO :000,, dlstrii.JUido por OS cnixns. 

_. l'••ocurnndo corrosponder 6 nccesslda!lll Imperiosa de so
Hil'.lonar o JII'Obl~ma · IIns Galxns do Aposenlmlorin~ ·e l'l'n~ 
«lles dll ]Jl!QUl!nllg mnp1'es11~. dlllsulas do rfldulidlsslmn :numf'rD 
do Cllll>regmdos, () que Jh(ls dl rrtculta a vi!ln poln mingua do 
recursos, dotlberou o· Consct11o Nnclonal <lo Trabalho, apõs 
dei:'noratlo estudo do roghncn ccononlico do úndn uma d<'llas, 
fundfl-ns o agrupnl-ns por F.slnrlos, de Corma quo Jlll!!~am con. 
vcnicnlemonte preencher os fins n 1111c ~o desUnam. }~m ,·ir
lltdo dossn rcsnlucno: que rectm:iu o .numero dns rcfcridM 
cnixns •lo t70 J•nrn 74, flcnriio ellns em condi~õca de mantl'r
so com mnntresln ''Rnlagcm (IRI'R 0:1 nssoc lnclos c !ll'ln JH'I'
juiio dos seus stJt'\'ÍfO.~ ~lrnlnlslrnUvos. 

O nug!Honlo 11rogre~sh·o que so (Pnl nolatln no conjun
clu dns cncnrgns tias cal:ms rm Iunr.cionnrn~Jnlu, pcln rr~~~ 
conto de~Jli'SII dororrenle 1ln~ apnsl'nl nrloria~ ordinariRs, ilull
ra l'omo medltln n('nulclndom do~ Julorl!sses !lo~ ront ribuin. 
I!'~ o bL•neficinrio~ \ignrlo~ :\ rconnmia rll'~~l's inslltuiM, n 
('Of\\'l'llil'lll~IA <In SI! I'C\'t"r 11 h•gisllltlio c:rl~lf'II(C, Hrilll dt' Jll'l'
\'('1\ÍI' mnior ch·~rcntilihrio rnlrr R rrrciln l' u~ rn~nrs<•~ 11 
ntl\!nócr. l•:s~n exame IH'm l!Umo 11 proposta das lll()•lhlas 
jutgnrln!l llfof('s.~:l1'ia~. fot'fllll l'nnrlntln~ n urnn C'nmml~sllo 1lr• 
rspcclalislns, •~ujos ll'lllml h o~ J'l'tl~!'~llf'lll na rnf'lh~>r onh•m. 
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· '~ •"A · rofórmR dà •teglalnclio ··fins Gaixas de J\posenl:ulorlas 
o 'Pcneõea ó rr.ehunada· 111\o só J)lllll • nccer.sillnde 1le corrlglt 
hílhas· Jt eomprovnd~~&, cotno lámhcm pcln COII\'CUicncln om 
njudal•l no dlsp!>s\l\vo COI\S\.1\uclona\, ampUn\lllo os U\IS 
lJonellclbs 1\s demnls clnssd tio lrabnlluulor·es. Essa r·cfot·ma 
dc~·orA romprchemlcr o esln\ll'lnclmenlo tlc not·mns r(lglllll
dot'/18 tio St'8lii'O soolnl, n dcllmilnçiio dn c:unJin do sua IIJltlll· 
catAo, a 1')'3(Clllalizncfto dos riscl>.~ que l~m ele ~1·1· cullsltl.!l':l· 
(JQ.'I, (IS fti\'OtC$ C rC8'3lill~ PI'OlllDllldas, lll' roul es tlc I'IJCI!ifll 
e os lll'g:los iucuml•lllus dn sua gcslào, a flsc.~lit.açiil> f! solu
~(\u flnul do~ I itlgius urluud(os <.11\ l'l:<<.'CIIÇiio llll lei. 

A ConsUtulcno, sulopln1ulo, p:wa 11 forrual.'ilu (In 111111111 da 
tmwhlcuciil, o J1rinclt1io da conlrih\IÍI;ii(l (l'i!lllt<> - da IJuiilu, 
<Ju Cllljli'GKiHIUJ' lJ tio Nlllll'I'K34IIl - Cllll!óli!II"U\1 ddlníl!\·runen• 
I L' u II)'Slemn t:xlslNih• 1\!l l~gl!ôln~iío neluul. O lt'vislt\lh>l' 
lctá. n,~slm, Ale flxu1' ~·~sn ~ r.onll'ihul~·4il'í!, oiH~Il•:ctmtlu 110 
prlnciplu mwmHih·o •In igualthult•, tiO mn1win1 lillll nl\u so 
tlr<>}u<llqul!lll o.ç lulcn·~.H·~ tlu lwhalhndor, 110111 );C aggra
\·cm ns rcsJmn~a!Jiliclades <In llnliio, cunferlmJ.,.Jiw enr~~r
gog 1101' dcrnnit: IIC~tulo:~, 

llcPr<'scnla, rufnnwnle, Jlnnto rlfl all:t rugil:u:•io c1 mmlo 
de sn oblcrom ns rcc\lnos COfl'l' SI'ondcnll's ti l!nlilo t•:wa fa
wr Cnco th ulu·igru;õcs resuflnnlc~ «<ns leis dr. JII'C\'lcleudll ~o
l'lnl. A nhmsnn r. n hnptn·l:mcln JlCCunfBria du!l hen~fldos 
n conceder• c!Cil'l'rnin:niio o vnlnr dessa n•:4r•on~nblllclndl', 
cu)n tJxnçno ll!lll JJUth~•·t'i sc1· tlcstlc logu Jtl·cvi ~ln de (forma 
romJrlt>ln. 

'J'orua- s,., nsslm, nrunsrlhn\'1'1 n lormnt rw de um só 
fllllll u, C'Oti~IJIUit/11 f ll'l:t nclu:tJ wtjiWfll olo! JOI'I! \'ioi~IICÍn" C JlOr 
Otllr'05 fl'CIIC'Wii tJIIO f:(' (t>l"l.' lll Cl't!llllllu t'OIII O Jli'OfiUSito de :tl
(ctttl\lr ás otor·lgn~cies nUrihulcln:! no Oo\'~1'110 Fcoll11"111. J~s sc 
fuUIIO, f.OIIYCilionlctrlcrtlo cflsltfbuJdn pelo J~slndo, /lrOl'I'J'fl, 
Sl!gllndo fOr C8ll\hclccido ('111 lol, lodas RS inslJtttiCÕC8 dO 
JltO\'idcnclll, na proporção tln conlrlhulçllo do~ seus nsgo
cim.lo3. 

fnaCICuto lfaclonal d• PrnJdc,cla 

O dl'C!'elu n. 21.1í03, de 3 d{' Julho ,,,. JO.H, cuncl'l'll
tuu jus(ns o n.•U10R IIS(llrnc;õl!s do fuucciuna li$mo pnJ.IIco rr
!h~l·nl, procurando n(lcnclcr nos 11w11os l tr\'fll·t·l'i•lm tlll sur·
lt•. l'ol' fotCI\ II:LII\I!!IIIl dl'crcto, os hcndidu~ IJltl! o lmti
lulo }Jto}IOI'Cioun ans !it•n·hhwes da Unino lorllat·nlll-:<(' ••x
lcllslvos no~ tuucdnllllt~oll n\\lnlcí)H\cs 11 t· ~ lllllll :l.l'~ , nns jur· 
nnli~lns, aos mcuthrus tio:~ Jnslllulos ela Orof,•m 1lns :\eh·tl 
gutlus l' do~ COillOtlorc~, t!I C. 

A lollu/1:1 limita do pl'culin uhrllwlot·iu foi :uln)rtndll de 
muuelra J'liW<t\'t•l :\ sil ua~·iio de c:uln clttHe ti•! fmu:clonnt·los, 
Iom a 111lu o f li' r 11 I in \ 'lll' in n•l de 5 n :JO CIJnl ns, <' 111 h1 m·ç:'10 dos 
\I!IICÍIIICIIIOS. '1'111 fiiii(I\'U~:io fnJIIXO l't'III'S \'llllllllillUS nos 11111~· 
cionnrfus, (tUJ' issn 1(11<.', J•:tt·n li collslit•Jit fl'> 11., scgm·o, o 
('onlrihufnlc miu é ~uhwçllido 11 c .~at11c mcollco 11 u pccu)io 
ohdg:~lt•t·í•• nún l!slá suJeito n \lrl'iud11 <11• rn.-rnri :l e I: n·~i
lln I•Or tlllt:l tn hclln til• pn'llllos t.ai.~o~ . 

.\ ~~nlicc~sti.o t!ll t•m!•l'O!\lhnu3, \101' nulm ladu, ~u((l'in 
u111a res!ril~çiíu quo mnilo 1/iHil'uUu"a u uh! t•tll;:iu des~c ra· 
\'lll' ; }II"L'ilOIIÜ1l:Wi\ n CXIf!elltln d<•S 1G :ntl\iiS oh! >'t• l·vil;o cffc
di\'n, ft:u·n tJUe ~c lorn:ts~o \'i:t\'o!l :t n1wrrtdio. A Bn\·a lei 
J'lllhl7.ill ••ssc Jll·aw para tini~ anno~. 1l~ tnorlo que l•>l' lltlll JlOS· 
::in.• I u HUl-11 t!:tiJIII'Ile fa\"u t· a malm· numrm de inlcrc~sndtJS. 
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·"11; ;, Revelam Jclaram.911f.e :; oa .-boo.s · -~•U.ija!IQ,t tdll.l~f9r(na . u 
• oifras das JosoriPCõet-( par~1 - a ,oblep~.d•J•PM'-"1"-t: PbriBU
.torlos . s .raa.ulta.llvpe1 r.eallcada11 ,cna rttPf»Y"a·;4artelra.a;; No 
prlmalrD a&mastre Qe ,f93J,• an~s da!•relormn,.)o &r>tal daa 
Jnsorrpcões so 'expressou por, t~.8f'i3:000f; ele.vando•ao . a 
liZ,3U8:000f 110 segundo ~emee~re, quan\1o jé. .se nbndo0iam d~ 
normns mnndodns obscrvnr pelo nD\'1\ :loslalaçfio.- . · 

DUr/UIUl O llhOO do j 934, o [nstllúto Blllorl!ou O ptlgR
monto do 302 pcouiJos deixadoS J>Or 'conlrii.JUhllOS faii~Oi· 
Ma, no. ltnporlanela · do o\ .009 :000,, sotulo Ul\l llO va\m• d~ 
2. 682 :OOOJ n hcncCiolat·los no Dislrlclo Fedornl, e i03, O(l 
vnlor de t. a87 :0001, nos J~sludus. A O!lrtelra hypolhccnrln, 
Jnslllllnda. em Fevereiro <lc 193·'; nccusn .grande dosl!n\'ol
''lmonlo, rcgislnndO-!O a lnscr!pçiío· do t .2'õb fl.m~lom\rio9, 
enndldntos a crnprotlimo9 tlesllnndos á · ncqulslçi\o de casns. 
Em 31 do ll~zombro já hn\'IAm sido concedidos 38 em!lreatf
mos, no velo r de 2. 309: 0(l0f, sendo 11 Jlarn oonslrucçAo ·o SS 
pnrn hypoU1ccn do · predlos Já construidos, -Os bens -l•.n•o.:. 
thocodos, 'J•nt;il n garantia dctJsos cmpresllmos, rornm 11\'nl/n
dos em 3.:Jtl0!16Df000. 
uf·. · . ·· : ·· · • · 

· A scccllo tcohnlca· ~c conslr•)cçllns ~om desonvolvldo hns-
)aillc aotlvJ~ndoo~,i\ JÍBr dos lrnb'nlh~_rcall2:iJ<fos 'Jin ; Vflln 3 
~e Ouluhro,' oni .Mnrrchal Hermes·, o. fqstltulo COllirOhllrtdOU 
n . consh:ucc~o rtç cnsas cr.o•!onllcas

11 
re~ervJl'{lli_ d . t:~s14~no l_á 

f! e _opotnrius c empregados syndlca zndl!B. ·A t•riliíllirA· sor/O 
<J6Ssns conslrucÇMs ''!oi eoustllulda po.r '· 22 ·oasos e ' B_ .éeguf)
~a f!Or 501 Vnrl,Bndd.; C()rnllldO, O_ n~_1!18~0;d_~.; HCCOflilll~4&tÕOS 
Uo _ <1un _ dlst~~e .~t\dti .\\ma., d~llo.~. ;._ · _:_ :_1 , _., 

- :. J.nuvada R • pedra ._rundamonl.al da VIII a . 0JJOrtu·Ja l•rovf
~oncln, !)m. Dom rico, dllli·so Jniolo li -conslrúcçfto dos. prcdlos 
plnnojados, .· om 'numero do - t 29, com maior o . menor numero 
(lo nccommodaçllos, AlJJ•lu o ln.sUiulo concorrencla para a coo. 
struccl1o, uoulro local, de 200 ca~ns, das-quacsJI\ fot·nm co.·~
oluhlns H, nchnndo·sc em ohrns l f':l, 
. U mo\'imcnto das 'l'arln.:~ cadclrn:; c sccçiícs tio ln3ll-

tulo I'OIII'osonlou-so . por -12 .2.:?0 :51Ht709, no . prJroolro somcs
tr() do 193\, C JIOr l!l!L208:í10Sf507, 1'10 s~gbtido, 0 movi
JnOlllo dn cnlxs\ li'Uduzlu-so, quonlo a -recoi.Jimcntoa, . no, pl'l• 
melt'o ·somosll'o, 110r t0.072:486lU9, c, po segundo,· po~ 
.i~. 63~ :071,57 l. Qunuto a JlhSnmonfos, sal)iram · uo. prlmcl7 
rp somc~h'o. iG.023:~3U07l , o no ae&uqllo,,;{!l.69t :4~7t50() 1 
~ J • O lnslllulo ndqulrht um hll'rcno na lirllfl:<lcaalerro.da do 
anllgo Morro do Cnslollo, ondo estA wnslrulmlo um edlric(o 
de solo pavlm~nlos, orcndo ern 4.000 :ooo•; para .a lnalalla· 
çilo do seu~ Sl!rvlços. . •ool •-· : .. , .. · •• , ·- -, 
~· ;, ~ ~ . . ! . . i .) 
. ~' · ·- Conferencia ' Internacional do Trabalho 

· O Jh·MII rm.-so I'CJII'l!SCI\Inr, cotno no~ 1umos nnlcrlcu·cs, 
1111 Gonforencln ln!erllnctonnl do Tc·almlho, rcalh:ruln em C93·1. 
Al~m fln dahnti!lo rH·ublema tln rllu-nçiio do lrahalho scma~ 
ttal, t(llo su lll'fllcmlc J'cduzil• nlndn mnJs, oulro.~ multo.; ns ~ 
sumplns fnrom ubjctlo de o:<nm~ o fll!>&\lllsl\o, nul:ulamrnt \' 
n I'CIHll'açiio do.~ mnlml decot·rcnles das mnll'!!llns ndc,nlrldns 
llo excrc!I)IO IlM J)rufil'!!iil's, o l!lll(H"I'go dns mlllltct·cs nu~ 
trnhnlhus l'Ultlelornncos, o lt·nhnlho noctmno dn!l mulhet·t•.•, 
ele . .\ rPduttiin riu sr.mana tio lrnhnlhu n -10 horn~. ('nulo 
melo ti~ llolnclonnr n tn·nhh•nln tios rll•~l'lllllrcgatlos, l'lllhnra 
foll!'ttllll·n~~r: fl'lrlt~ flil(IO~i~iín !11! llnl'll! dn~ tlelt•gndos ltnll'll• 
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naea,· fol ncolhlda ;~pola Cônferoncla como ur.1 dos ptlncl· 
paoa obJcollvos . du · organlzncl\o ln(crnnclounl do trnhalhu, 
.. . O ssslllnpto, do nolorln J·elo\':moia, pl'inclrtnlmento pnrll 
os grnnde~ !Jllltes lndustrlne~, empcnhndos em a·o~oh·or n cri
so do dC'ICIIllll'Cgo o dn fnlla do Jrnbnlhn, ficou no.Jinllo Jlat'a 
8or disculialo na pro:dma t·eunliio, em Cac\' das lnflwmnt:ües 
curitJtlcmenlarc:~ que os govcll'nos lnl('t'cs:mdos ~o corutli'O· 
in~llcrahl n flwn~cer sohl'e n Olll)Orlunilltu!c 1le R\l\llicn~i\o 
do tW\'O t·cgitnen r. llns suns conscrrucncías soeinos c ccono
mlcns. 

f~' do snlicntnr, llcnll'e ns flcllllm·m;ões dn (;onfcrcuci:t, 
n rc•llclefio do 1Jr.1sil Jtlll\1 o Conselho fie Adminlsll·<tCiio tln 
OCficío lnternnclonnl do Trnhnlho . gsl'n rl'clcl~iio, \'Crifi
cncla com \'intc voln~ n rnnls du nct·essr.r·io pa1·a nlcrmca•· 
Jl}niol'ia nh~oluln, pótlo ser comi•IN·ruln uma humt>IIAgCIIl no 
R()!Su plllz, pcln tnnnoit·n crflcicnto com f(Uc \'em ncom)>n~ 
l\ltluulo c Jll't!SIIgiontlo a ohrn da Organlzaçiln lnll'rnndonnl 
do Trnhnlho. 

i\'os lermos do arl. ·iOO do T•·Mndu fio \'l'rsaltws, o tio
forno do Hra~il dcposilou, em Jlrinçlpill de I 93S, m1 8rcre
lnrln tln S oclrtlnllc tiM l'in~õcl', nrlm •le ~••r\!m tl~"itlnmcnl~ 
rcglslndlls, n~ srgulnl rs com·cn~õrs: 11obrc n duraçilo •lo h·a· 
bnlho 110!! cstnllolcclrnl!nlos lndusll'incs, sobre o trabalho no
cturno !la~ mulhorrs c <lo~ •ncnllrcs nn hlllu~lria, c "o'u'll 
a ldntlc mlnlmn tlc IHhnissiw de llll.'nore~ no~ ll·nhnlho.<~ ln
duslrlam; . 

Povoamento e ltnmlgraqão 

C:ostumn-M tllltll' QUo O Bm~il ~~ Ulll pnh .. tfll lmmlgra• 
clío . Somrllmnto afflrmali\'n, lautas "~""~ l'rpelitla, cXtll'CS· 
sa ovidcnfu vcrdad<•. 

l'roclsnmos do hraçus m•mc1·oso~ o llllc,trrHios nn lm~ 
ballto .t11l terra, o :~ó pot.lcmo' conscgull-o~ pcln immig1·a~:io, 
nprovr.ilnmlo o.~ oil!mcnlos uleis 11\lo SI! da~loc:un tiO Oll• 
lros }laltcs á 11rocma tlc condições do \'it1a mais ri\CC\l'. o 
prómlssot•a". 

Ait~Snl' t1cssns ch·cumslnncins o tlc drpcndrl' o Jo,·nn
lamonlo do nosso baixo ni\'cl tlcntog•·llllhlcu tia lncoqwrn
çno do fol'lcs contlgonlcs lmmig•·alorlu . .; As poJ!ui.1Ncs nn
c_lonnc~. mrncn ll\'cmos nl'm Jlrnllcanws o •tu~. t'lll rigur, s" 
p()()o chamnr nmn polillcB du colonítntno. 

1\té hrnl 110UcO lcnljlo, os eslrnngciros elllt·n,·nm e Iocr\• 
1\7.1\\'1\tn-sn fi ,·onll\dc, som q\lo qunlqlll'r ll\llorithulc us fls
callznuc o clislribulsso de nrcortfo ront :t~ 1WC1•ssídnú~s d(l 
(JO\'Oarncnlo do nosso \'asto lf!rt•ilol'lo. Ohrdcr.lnm llPl'IHlS 
ll!! é:<lgl'rtcln.s 11.~s !!Uns nTllnitlll<lrs o lnlcressr.~ lnmrcdlnlm, 

Os :illcmiies r.onronl rnl'nlll-~f! uns l(Jitas mull• 11rí 111 li i v a~ 
incnlo so· h:l\'lnm lncnliuuln 03 pt'lmr.lt·os rnhmo~ allculiins; 
os siM·os lcndl'r:un pnrn ns crntt•n,; otulr os Jtl'inwlt·u~ rolo
no~ sln,·os M hn\'lllm flxmlo; os il.nllnno~, ns }mrlltguf'7.Cs o 
h~Sflllnho~~ twncNh~t'ntll lll.l l•lenlica formn: n;; htlnlli'Z\'~. nn 
Or<ll!nl clwonolnglcn, os ultimo~ !lllC! no~ IH'orur:u·alll, tnruhrm 
so l'Oiulil'lnu:u·atu, d('JI(I'O ti<'SSf' n •gllurn tlf' lih~'l'tl;ulo , no 
ddel'luirri~mu tias infhumrins ro!lmirll~ <' gl'ogJ•apllkn~. ••. ~n\
l'O fJ!!ljllt'llõt t•:tCI'JI('lÍO, 1111 I' X IJ•t.'lllU- IIIIJ'( f.•, \'i IJ)HI 111 1'1111 \'f\ I' f: j Jll)U 
pnrn n;:; zonas mcrldionncs f'. conc!'nlt·nndo o gt·o~~o d•li sctts 
Mnlingrnl('s num unlco l~slndo - o •lo ~i\o Pnuhl. 

l·:mttll tmlo l~so :~conh•cln, J•rglõn~ fcrlili sllitnns, JnOI'CCC
rlora ~ c·umu ns tlr mals tlc r~rchC!I' o lmput~o tlc progrc:>sso JH'O-
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· vocndo pola lmmlgraç!l(), p~rnumoolain 1 intaotns·1e 1abando.:.r 
· nadM, sobretudalnot i .Estados do .Norfe/~ujaJi~rrU';-'pôr falt• 
do umn ·polltlc& racional· e· syslomnlto·â~de'1Colonfl•ellol .só oa~· 
oassnmenlo ello ai Ungidas pel89 ·eorrl!l'ltee' ftnrnlfralbrla&; ·· · 

Aos t•oderos publleos c ds olltes 'dlrfsonles~ hunoa lnle4 

rnMou serlnmenlo ·n nsslmlln~ito dos' lmmfgrnnlcs, n sun 
Jdontlrlcnçiio com ns nossne trn1ll~üos, costumes o lnslllul
çllos. Culd:wam, lnlvoz, quo o tompo o o molo rosolvogsom 
prnvldenolnlmenlo problema ll\o subslnnelnl pnra formnr:~u 
rln nnclonnllundc. 

Os povos do lnunlgril~iio, mesmo os que nUinglrnm alto 
grl\o de I.'R)IncldJVJo clvllizndorn, o, cnnsCIIIIOJllomonlc, do 
nbsorpcüo, como os dos E~lndos Unidos c dn França, sc1·vcm 
do ucmplo parn tn·ovnr como, em lnos casos, o raçlor tem
po ó do nccfio lcnln c como o JlOdcr asshnllodor ()o molo podo 
lei' n ôUn crriccnoln reduzida o\l liouLrl'lllzarln, tim \·lrhulo 
dn mnlor ou mcno1· nplldilo, pnrn o lsolnmcnfô, das cthnln11 
trnnsplnnlndns. 
. Dnhl, o movimento Que se oll!crva no solo das cll~ 
Los polillcns desses povos, c, em gorRI, nos grnndcs cort/(0.!1 
do cullnra o lnvcsllgnçlio soclo\('gica, no sentido do nrmnr 
o Esl:u\o do instrumentos u rcuurso~t quo aRscgurom o dos~ 
dobramonlo do. um pollllcn CRJJR7. do nccclernr o ·prorl!sso 
du naclonnlbncão dos conllngculcs lmmfgrnlorlos. 

Foi rcrlccllndo sobro ossns pJ·eoccupnçücs c nttendondo, 
lnml.Jcm n irupornli\'OS d11 HO!ll!\ proprln expcrlcncln, que o 
Governo Pro,·fsorlo rorormon n leclslnçlío lmmlgrnlorla, su~ 
bot·dlnamlo n ccrfns' êxlgénclns Jlmllntlvns n cntrndn do os~ 
trangcfros que nilo livessem Uct~Uno nílldomenlo rur1cl ou 
ngrlco\n. o de~t·eto t'l. 24.2t5, do D d11 Mnlo de 't93~. o o 
respectivo regulamento, consngmr11m provldonclng nltamcn
to IUHrlollcns, nõo só 1lorlnlndo o immigrnnlb o c\nhlllcnn
do~o om "ngrlwltor~ o "nAo ngrloullur~. como vcdnntlo o 
nccosso no terrllorlo mcclonnl nos elementos som cnpacldade 
do (l·abnlho, nos menot•cs 110 i 8 annos o mnlorcs do o o, aos 
nunlphnhotos o nos consfdcrudos nocivos á sociedade, á or
dem o 1\ scgUJ·atu;n nnrlonnL A olnFsHIMcilo do immlgrnnto 
passou n ohedccerl enlilo, n urn crltcrlo uniforme, do soloc
çlio o dcfosu, c~Jg ndo-<Sc pnu os "nfio agricultores" n pro
vo de meios do subslslcnclm Jndlspcnsnvcis á sun mnnulcn
ÇI'io em nosso pl\17.. O proccs!io do "carlas do chnmmdo." lor-: 
nou posslvol o cUiclenlo n fisonllznc!'io dn Jol, nllo so lundo 
n\ofs rcglsllldo a entrada do lndl\'lojnYcls tllo frcqucnlo8 n~t 
vJgoncln da legls\nçdó nntcrJ(Jr. 
· : Procurou-se, de8do cnlfio cnl\nmlnhnr 1\ mnssá. doA llM
~os ornlgrnutos pnrn os lrnbnlhos da torrn, Impedindo a sun 
roncenlnçilo nas oldtldcs, r•rlnclpnlmcnlo no!l centros lndus
lrfnNl, ondo Já !O donunrlnvnm nlgtlns symplomll!l do dN·~ 
emprego. Por oulro lado, pnrn hnpcd\r que, ctn face 1lu 
clmncnlos estrangeiro~ QIIC :~qui entram lrnzondo o con~ur
so scmtwo precl06o do seu hrnço, fos~om os narlonacs vcn
ohlos IH\ cun~:urroncla, baixou o Go\·crno I'I'OYisorlo o de
rroto n. 20.201, de I~ dr Ago,tn de 19311 nntcrlormenlll 
rltn1lo n proJ)osllo 1\n tmcionn\i7.nçim 1\o lrnJJalho, dclcrmi-
1\Aillln IJ\11', rm nenhuma etnpJ·c~n iwluslrlnl ou commorcial, 
n ntllli!'I'O de cmpr<>gncJog ou OJlcrariM eslrangolro.s purlr..~sll 
ulmpn~~t\1' ,, (r.J•çu 1la ma~~a to! r~ I dos h·nlmlhndorC!s. Vlsnu~ 
do ldenlico objerll\'o o tnmbom o resguardo dn. nossa sohl'
rnnin, ninlla I"XJll'llill o clrrrrlo n. !!O.:JOJ, de lO de ,\goslo 
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do t031, quo naelonatlzou n nossa mnrlnhi1 morcnnlo o ro
aervou os servir; c~ marllhnos oxcluslvnmcntc RO! lknsllclros 
nnlos. · 

O problenu. lmmlgratorlo em fnco da nova 
l~onsthnlç!o da Repuhllca 

Os h•gl~lrultwes rumtlluinles lncorpomram 1\ Conslllul
çiiu cl 11 lll de Julho Jll'cccilos da mniR nlln ulO\'RilC'In, lclllfl'll· 
les n nss .. gumt· au nosso flRI7. o 1\ nossa funnnr;1io social Od 
hcncflcins do urna uollllcn do progressivo lnlegrnçiio ethnlcn, 
JlOI meio 1lc hll'go plano tlc sclccr;llo, dlsll'ihulç~u, Jocnlizn
ciio I! ~~~~lmilnçrto rio Jrnmigrnnlo. A flllr dcssns fli'OVhlcn 
clns, fixou n Consllhtlçiio :111 qnolns rle enh·:ula rios cslran
guiros, rletnlhr. fflll!, rn-irlt•nlcmcnlc, uiín ~~~ rorulunn com n 
riglrlez dn.i lcxl,os ronslitucionncs. 

0 Jll'<•lJicrnn RSSIIIIIC, JIDIS, IIOX/) R91J('C(O, 1{\10 OXJgo !lO• 
luçào intclllgcnhJ o iuunrdinta. O Oon•rno organizou uma 
commlss:io, cmnposln rle lt~l>~clallstns nos n~!llllllJllos r·ela
Lf\'os i\ immigrnçâu o A cugrmln, lncnmhhulo-n dr cshultlr 
a qucstiio. Dessa conunlssiio fazem pnrlc o 1>1·. llorfnollo 
Pinto, nilllll'opologlsla c Dircctnr do Museu ~nclounl, Dr. 
1\cnnlo J\ehl, cugcnisln, cm11lc l)('bnnn~. nnllgn l!onsul elo 
Brasil no~ llnlzcs do Oricnlc, DI'. llul1•lm Plnheko Mncha· 
do, antigo Dil·crtor rio DeJIIU'lanH!II(o do Po\'onrncnlo, l>r. 
Vnz tiP. Mello, ))Jt·rclor dos Scniço! ele l'assnpo.-lcs llo Ml
nistm·lo do Ex\ (• rior o o SI'. llaul rio Paulo, l'nprcscnlnnlo 
dn Suclcrladr dus A111lgos do Allu!J'lo 'l'ol'l'cs, l'r·csldo-a o 
lk. Oli\'cim \ 'iannn, Consullot· Juriclico tlcslc ~llnislcrlo o 
csh~tliuso dos JINblrmas clhnologlcos. 

A n •rcl"irln conunlssáu, que está clnhornnclo lllll nnlo
IJrojeclo do inunlgra~::i o, tem cncontr:ulo grnndcs umharnços 
nn intcnn·eln~·iw du t•rcccilo constllu<'ion:tl tfUO llmllou 11 
cntr·adn tle csll·nngair•t'lll no llllit, r.lé o maxlmo do 2 '1.>, cal
culados SOVI'O o numcJ•u dus hnmigranlc5 "'llli Uxnrlo!!, du~ 
rnnlo os ulli tno!l ciucncntu nnnos. O crilcrio cslRI.Jclc~itlo 
(IX igt• puntHh rc,~o n~truc~áo elo rsln.llstlrn. ~lrsmo rjtJ(l so 
ruuslgn organizai' os rlnrlos neccssarloo, 81!1':\ dUflciJ tlclcr
rnlnal' n Jlf!rct!nlagcm cxncln dos cterncnlos fixado~. pol'leu
ccntes ft:~ nnclonnlld!ulcs quo sut•glr1uv tlos•ob tla gr:uulo 
gucrl'n, como '\ Jlolonill, n Tchccoslo\'nquln, n Yugosln\'ln o 
a Jlungrla, cujo f; lmmlgranll'.~ RfJui chcgn vnm, n 11 te~ dnqucllo 
ncouleclmcnlo, compu(ndos romo nnelunMs da AllcmBnlln, 
dn Auslrin nu tln llnt!sin. ~iio scnrlo IIOSSI\'cl lclentt rtcnr cs. 
lnlil;llrnml'ulc lls r~.>prescnlnntes deuns OO\'RS naclonallrln
tlc!l, ler- se-:\ que nrluJllnr crllcrlus emr•lrico!l, •lo carnct111· 
mcr·nmciJCc approx lmnl i \' O. 

Jlarn rOIIlJirchr~ntler os incon\'Cnlcnles tlc smnclhnnlu rc~. 
lrfr<:ÜO, inlr·afi~IIOIIi\'I.'J JU!lo (nela do 1'3lar Cllll(fcJa 1111111 tfi~ 
JlOSit I \'O ronF( it urlona I, hnsl a oh~r.rvar t{UC se\ tlr. cnlono~ J:t 4 

ponez('.~ 11s frtl l! fl(l:t~ JHIIII isla ~ lll'l'risnm tlfl 111!1'1':1 cln 10.1100 
Jln,-n n nnll•l rnt'l'l'lllr~. ll•mlt·o rln !Imite fixado, 1rãu c'! 111>~
sh -cl n ••nll·n•la tln~ r·t•fl•r·itlus rt~lllllu~. culllfl lawlll'm não ~ 
JIO!'Si\'ef SUJit•l'it• <) tfc/idl l'UIIl t•lt:'lllr'll(o_~ t iC Olllt !1!1 ll:t!Hilllll• 
lhl:lll<'~. igrr:dml'nlo sujrlfn$ :i «illnla clr• 2 'i~. 

A ~ itn:u::io n:in ,;u motltrlr:t 11i11rha Cllt l'l!ta«;lio nh\ lia~ 
U:111o~. a11~ tfU:I I'!', nn \'olwno lnlal ria iiJJIIlÍ$:1':JI;iio llP.rmlltlrJrt 
fl:ll'n IU:Ir,, r•aht? nma •In~ lfllll{n ~ mai~ r•h•nulns . 1:urnu a lia· 
Ji:J, t'tll rutl<f'rJIII'Ili'Ítl tia Jllll i I Íl':t llM'iOilal j~[a fl11 ~~11 al'fllal 
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govorno, deixou do 'ect• proUcamenle:. pall :d&..e~Jaraoi\o, oa 
"1en1olllos quo dedd :poderio vir .a,rlo,~m~: numtfG.JJnafloh 

·fi cante, ficando o Ooveroo tambem: tmpedldo;;de\ preenallo~ 
a dlflerenoa com oulr~?s do orlsom dl\'er~ar porttue:dG mos
ma formo, ostcs mio dovori\o ultrapaeaat ll •PDI'UPI-gom de· 
terminada poln Gonstlhllano.- · ··.: :i· ' :)•.· r· · · 

llccotl'c dnhl quo n entrado do lmmlgnn(cg no palz 091Ã 
condcmnndo n enhlr mullo abaixo do·llmlle ·quo·rosultarltl ftn 
appllcoclio da quota· do 2 '7c>. :. 

A densidade de flOpulnclio nos palzcs do economia agrJ
tola é do 30 n 40 hnhltnntes por kflomelro qundrado. O 
Brasil tem, apenas, cinco hnbllnntes por kllomolro IJIIO-
drndo. . 
· .· Semelhantb sJiuaçõo dovo mo1·ecor do-legl!lador nllonlo 
• urgonlo cxnmo; '' .. ·, . 

DepartAmento Jfaofonal de Jnduatrla a Commerclo 

DcsollVolvcu o Dopnrtnmcnto Nllolonal · do lnduslrln o 
. Conunorclo J•rovoltosa oelf\'fdndo ·em lodos os sootorC6 do 
· 1\ln orgnnlzliOiio, concorrendo, no mesmo tempo, parn es~ 
tUn'tJior o; ougmonld dos rondns j:oubllcns ·o a oxpnnsão do' 
~ómmercl<l o :da · fnduatrla, · ~o mo conse·quenoln neoessnrla dtl 

. mnlor.:dlvufgdoatS doiiJhlcursos cconornlcos do paiz o do con~t-
·. t4nlo lneentlvo . dispensado t\9 lnlolnllvns privndas. '· 
. - ~· 01 servJcoa da'ianUgn ·Junta· CommerolaJ;!complelnmonto 
·rontodelnuos· polo~ueórolo n. 24 ,686; da IO.ilo Jtilho do t9341 
lotem· ilgC)th parte 1do uma. da~ !O~Oi dot•Departimcnto,l 
tondo n rotoJ'fha·'propot·~lónado •a()•.·oommerclo ·.grande nu.J 
moro de favores Jndircolos, , entre· Óll quaes so conta a brovl-• 
dado com que• ee llllondêm ás suna solloll11ç1So.s. Por outro 
.tndo, n nrrcendnoAo do emolumentos, em IOlU, omborl\ mnn
Udas ns moomos taxns, · foi molor· quo n dos · nnnos ·antOJ·Io
ros, pois ntllnglu o total tio 2. H7 :32UOOO. A legnllzncão 
dos livros ciorilmorclnes prorluzlu a sommn de 2Gol :57GJOOO, 
Mém dn parcolla pllgn em sollo ao ··Thesouro Naclonnl, nn 
lmporlnncla do · •ó2 :52seooo. o \'olumo dossns rondns vlrd, 
aom duvltla, n sor àugrncnlndo logo quo · ao ostnbolocn o 
rl!glsto commcrclnl obrfgntorlo, cuja liscallznçiio so tnolllln 
modlnnt'l ontcndltncntó dlrccló o conetnnto com as nulorl
dndris JnunltltHtcs;·oncnrrcgndns da oxpciJiciío do f.odn o qual
ctUor llccncn pnrh o oxetoielo do hctos ·do commoroio . . · • · . 
•11• ·A Jiir\la dos Corrótoroa olasslrlcou lí05.078 snecAil de 
~r~;. Rendo: ~57 i 000 ·para : ontrcgll' em llqúldaoAo de : neroolos 
dn . bolsa, e· .U:I .078 . pata·, onlrcgns 'dlrcoi.Aa. Foram··arreoadn
db9, 'l!n'l bchcflolo · dd~ tofrc~ · pulJIII\oS,-):61 s · ~t271?00 · provo
nlonlcs do opcrnç6cs a iormo nn· ·Jli'AOt. : 'do ' Rio de· ·.Janolro 
e•rolatlvoé ll":t,46LOOO - ~nccas do cnf6, "6;633;500' snccas du 
1\SSIICRt O 33.789, '6G kg, rio algodão eJ11 I'Rmn, 

· Os trnbnlhos 11a ~ecçiio !lo industrln, quo dovcrfío tt.>t' 
ainda maior dcMnvol\·fmcnlo, qunndo forem nllcndldas · ns 
nccos:;ldntlcs do serviço !lo }lOtlronh:nção o do pesos o medi
dos, foram nr.crcsohlos com o c:tnmo de lodos os podidos do 
ln\porlnQiio dfl m\\chtnns d<Jsrinnclns t\ hlclustrln, prtnclpt\l~ 
m~nlc nu •1110 so rcrcrç no llcscmhnJ·nço dns lmporlniJo~ pn~ 
ra . o~ ramos hutush·lncs ronsh1ern11os em suporrrortucç~o. 
Avullnm, cntJ·r. esses f)CIIJdos, os l'clali\'os n mnnufncturn 
d~ trcldos, quo é umn dnR ctnc ~'' nchnm comprohonrlldns nô 
re!lmo do llrnllaeiio. · 
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~l:( ~ r ·&(á em orglinltoçl\o' 11 cslnllsltcn induslrirtl, Rb:'MigiJII· 
:dolnfttP~d todos ót ~!IMbaJeolmchlos do maior produ('c/iu, 
como · ó~ dó · ,n.~l\or · Mô\'lm~nto. Nlo obstante ns dlfrl,mltJa .. 
d«'! cncontradM pnrn oblór daiJo' segtiros, jrt foi po.18h'{'l 
eolligl~ os clomonlos lnrli~J)'!nsn\'ola J)Rtn l'~lnll!!l!!cor Ulll !Ih 
dlru moi"' ou menos aomrlolo da no!M .!llluncllo lnfltull·lal. 

_ Conllnunm n ser lnt~n~lflcndas ns lnlclal"·ns do pro· 
pngnndn o publicncllo tondcnlcs n alarga~· a nossn «'=<P·lllliiiO 
tommcrcinl no l'sh·nngoh·o. Velo facllllnr ·c~St'l lrn.hnlho n 
fntcr\'c\l~;i\o dtr'l!dn d'i)s 110d~I'C! tmulieo!l nt\ t'CIIrcscntnt;llo 
do Hrn~ll nns t•:CJ)osiÇiics o fcil'ns lntnruncionn~. dcvcnclo-!lu 
Mllcnlnr, nessol l('rrrr1o, os nnlmndoi'Cs rosullntlo11 ohtltlo1, 
~ob o Jlunto de \'lsln twntlco, rum a o:..hlhltf•o elos mosh·u:u·los 
bl'nsllclr'o~ nn l;<'ll':t lniPrn:~elonnl (lc llnri, omll! ramos clnd· 
~lfkR!lo~ mn primeiro Jugnr, como o mnlor u o melhor clln
corr<'nlo cnl ro 11s -lô nnçõt•s qna lomnrnm llRrle no rrrltunP., 
l'iiiu roi rncnor _o cxilu Rlcnnçndo nn l~ch·n tlc Mar~rlha. 
J\lt1rn dos N!Jli'CSCIII.O('liC!i orgnllf7.,ldRS JtRf:l Rl' !'X(IOSÍÇÕC'S de 
lkuxolla~, YokohnmA c Powan osl:\ JH'njrr.l:ula n l·'<'h·a 
Fh1clnnnte de Arnoslras, n hol'llo do "J!:rgt! ", c o no~~o com
parrclmcnto ft Fc1rn Jnlcrnnclonnl tio Publlchlntlo, 

De rf'~ullndos <In nossa pnrllcfpat;flo nos referidos cer
larncs dcmon~tram n~ vnnlngens que, ~ohrc n~ nposlt;ftf's 
proprllltneulo rllla~. de l'l'llrrscutacrio eu~losa c maior npp:•
rhlo, OrfCtCC~OI M ÍC:!rns lntornnclonncll, \'Crflllll<'fras hol,lle 
do nrgocios c mcl·cn<lorins, onde ns lrnni!nct;"ii(Js rlo lllnlnr 
\'UIIo se rl'nlir.am em hot·as, gra~ns ás fntlli•ladcs pt'OJHH'• 
o\onndo~ }'lcln c~hiblcno dos mo3lruArlo9 (J p(J!O!I ~l'r\·lço~ do 
l~formncões rnph.lns c sesurns, 

lnsUtuto Nacional do Technologia 

O Jm lituto ~nck,ual de 'l'rt·huologln foi t'rla•lo no Ml
nlslí'rlo da Agrlcultut·n, )li! lo c!C'CI'C io n. 1?2. no. li C 21 llQ 
Mnlo rle tn~~. r.nrn o fim JWI'CÍllllo de ~hlll:\1' n mntl'l'l:\ 
primn nnl'ionnl o tll'lermln:ll' os IH'Occsso~ mais ndi'IJU:ulns 
no seu lllll'ovciln.lllcnlo. A' vi~lt~ doslc Jll'ograrnmn, lr\'f' o 
Instllulo llc l'l\1 i'::tr l'lll contnclo d irecto c rrcl(tWnlc r.nu1 Cl\ 
mnnlpul:ulurP.s de lllil ll'l' in prima, lorn:ul<ln-~l', e·~•·ndrll
mcntc, um urgi'1o de :.\~sisl cncin lechnicn r\ induslria ,,,, pai1., 
clrcumslAncin quo lnvou o {lov~rno 1'1'0\'IIHWio a trom;Cc
rll-o ,,oto •ll!c\·eto n. 2a .l\10, de R de Mnt·ço •lo lt'13-\, \11\tlt 
o Mlnlslorio 1lo Trnhnlho, ltllluslrin o COillll\l'l'cio. 

Nu d!'scmpcnho •lc suns ncll\'idndc!, no nnuo ,,roxlmG 
Iludo, o luslitiJll' rcnllzou pcsqulsii<J qno ahran~;cm IJIICstlíus 
de nllo llll!'I'I!SSC tcchnlco o cconomlco fl:lftl o JH'Ii?. . Conlam
so, f!nJrn l'flll-9,. O f'lllJJI'080 elo nlconJ-mulol' CIHIIO t~:t rhurnnfc, 
n~sumplo t(IIC llli!I'CC•~Il e~t~~~~inl nt\encân cln Clo\-1'1'1111 Pro\ 1-
sorlo, O;; r<'&llllnrlor. J:\ ollt lo los pocl(Jm !!UI' hnjf) ••onsiclc1·:ulos 
('01110 !ll'rinitims o de grrmdc nlrancc JIRI' il a intlmtl'la a•
lH!Cnr·clrll. 

A lli!I~C!l~irl:ule, mn ·n 111:1 m1i~ Jll'f'nll!lllr·, tlf1 JlrO('C•rrln-
11111' Mslslf'n<'lll il'<'hrclr:~ 11!1 t•an·:ill unrimwl, olnll·rminOII. t'lll 
Hl22, 11 ct·iação !In Eslru;i'111 K~: pl'l'i nwnlal tio• C:ou1h•1~1h·Pi ~ " 
M inerlos. en}ns C!SIIftlo.~ lrrm .•itlo ronl illlHIIlll.~ Jn.•ln ln•li
\Hlo . Um.;:~~. rm Gl'llllll(' pa r\1', a css;~ ll<s i ~ll'lll'in, a pt·n
tlurçiio rr ·p~rcn con.~ i•ll'l'll\'l'lrflrnlf'. il 11 In,; lrulo, •·m Hl:tl, 
7!íO.OIJCl IQl\!'hHI:ts. 
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. Outra JololaLlva do ln3lllulo, merecedora. de .. r~teronola 
esr.colnl,, pola· &411. .lmmodlnla J·topel'<lUss~o,' eoo~mloaj .. ~ 'J" 
quo diz rCSP!IIlo ao estudo o. á ,producçll(). de ,termenlos se
lecelonados, dosllOildos li lndustria · assuoarcln; ... ir· · . . ·. 

A quMI tollllldado dó alcool produzJdo no' Brasil pro
,·dm 1lo formonlnçõcs condut.ld!UI om pe~slmns oondlçõc3, do 
quo r·csullnm pcrdns consirlcrnvcls, D\'alinllas em. cerca do 
25% o tJUO oneram sonsh•olmnnlo o custo da producçiio, 
~·nos JIOt·dns podem ser, cnlrclanto, fncllmonlo ollmlnndns, 
prnccdondo~se i1. fcrmenlnçi\o nlcoollcn do maneiro raclonnl, 
pelo (!Jn!Jrego do formcnlos .solccclnnados1 convonicnlomoniP. 
ndapl!Hlos nos noss08 Jli'OCcssos do Jnduslrlnllzaçlio, Pora 
renllznr osso trnbnlho, o lnstllulo já tol'mlnou a monlngcm 
d~ um lnbornlorlo modcrnn.monte llPilBronJndo, ondé c!lfl\ 
oxccutnndo estudo!! do Jermonlo1 nllc. IJO oxotlcoa oomli ln
dlgcnas o dotcrml nnndo os que melhores vantagens npro
sonlnm em ínco dns o:dgcnclns lnduslrlnoo do pab, 

As fibras brnsllolrn9 quo JIOSsnm substlhtlr, om condi
ções similares, ns lm]lorhulns, foi·nm objcoto do cshulos 
JJhylogcogrnJlhicos o da exames C6Lrnclurnos, nhyslcos, chl
mlcos, n, bem nsslm, de lnvosUgnoües rorcrontes 6. sua nll
pllcnciio Industrial. A gun:llmn ( Urmm Lobutn L.). n pa
poula do São Francisco (llibiscus cnmmbinus L.) o n jul.' 
Jmullsln (llibitcuJ kitnibeli(olitu K.) mereceram 03JH!Cinl 
nllonciío, elnborando-so \'ariAs monogt·aphiAs n respeito do 
cada uma dollae. Esse11 tlSLudos abrangem lodos os nsJIC
clos rio lnlorossc bo!Anlco o lnduslrloJ dessas plantas, cuJu 
colluloso foi la}llborn Oltnmlnadn, vlsnndo o sou oprovellu~ 
mcnlo pnrn pasta do papel. . 

Estudam-se, nlndo, ns posslbllldndcs do pinheiro, dn 
brncnllngn, dn pallra do orroz o dos roslduos, quor ngTico. 
ln11, quer rnllris, do corod o elo numerosos oulrns plantas tox
lols. Os rcsulllulos rocolhltlos n~sos onsaios scrAo publica
dos como contrlbulç!\o i\ solução urgonto do 11roblomn dll 
mn.lcrln prima pn.rn o fabrico do pr~pcl, tilms, scdo ortuiclol 
o outros produclos. 

A caro do C!ll'nnúbn, cujo o.tJJOrtnciio Já ó nsslgnnlntlt\ 
1111 halnncn commct·olnl do nlguns Eslnclos do 1'\ordosto, upro
scnln-so no merendo sob Jnnumol'os typos corrcspondcntea 11 

gráos do lmpurczn e 1lll altcrnçõcs diversas. Urgo bcuc
llclal-n o, no mosmo lrnipo, nsslstll-a lechnlcnrncnto em sun. 
phnso do prCJ)Drnçi\o. Após os rcsullndos snttsroclorio:'l do 
lnboralorlo, procurn o lnslilulo, por melo do umn apptlrEr 
lbasom adequada ris condlcões de trabalho no nordoste, t.lrlr 
1olucüo lmluslrlol ao AProvollnmonto dosso produclo. 

Snbc-se como é nindn llmilndo o conhoclmcnlo o nJl
pllonçiio dos nossos mntorines rio conslrucçiío. As mndelrns, 
por c:.:cmplo, quo cónocnm o Hrn~ll entro os palzos mnls 
l'lcos tle fhu·esln~, pouco pcsa111 na I!!I:Jlorlnçllo. O Jnslll11ln 
vem fn.1.~nrlo, wm rcsultndog immo•linlos e pratico~. n'J'cll
dns l'lJH>rlcnclns Mhro o :tJlro\'cilnrncnlo de \·al'lns cllgen. 
cln~ lu·nsil!'!irns. As uossihitidarlcs revelada~ JlOr essas cx
fiCrlnrwin~ muilu csllmuln.r;1o o llcsen\'Oivlrncnto do nos~n 
rmm1H~rrio •lo madcirns. 

Eslndnndo ns rnnlrr·ln~; JH'imn~ de I'JliC se uliliznm a~ 
imlu~lr·ln~ rhimir.ns, Jlrorurn·~O lambem r••solvcr o pro!Jicma 
1lo hnralcanwntu da pr(Y()ucçiio 1lo ar.itlo suiJiliurlco, pclll 
ui iliw~iio da uo~sn pl •·H r~. Nrw !lh:pnnrlo 1ló enxofre nntivo, 
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IOmOII, obrlgndos :1.lmporlal-o, u quo lornn oxcosslvamonto 
, ,l&vado . o custo tlo·.achlo aulphurlco, que t! um dos produ· 
otoa fundamcntnon de lodR a lmiU6lrln chlmlcll, 

Depul1uuonto Kaolonal da Propriedade Industrial 

O dccrolo n. 16. 2tH, tio I !l do [)('7.Cmhro olll 10:!:1, I li! lo 
qunl so cJ·Iou n Direcloria da l1rOJIJ'Iedaúo lmlustrlnl, hll 
mullo rcclnmftVI\ 1\ nchtnllznçllo do seus dl!pMILI\'OS, l'.ssl\ 
necossh.Jaclo h•i nt.lcndhln com 1\ oxpl)(llção elos decretos us. 
22.080 o n. 090, ambos do 20 do J\Jiho do 193:1 . norormou
ao, 110 modo J·arlir.nl o CNnJ1fc1o, a oslrnclurn ntlminl~lralh·n 
do I>DIIflt'lnmenlo. 0!1 c[fciloo bcnc[icos tlc scmolhnnlc tram
fonunçiío jâ se fazem scntlt· nn hrovlti:Hln dos 11rorc~sus o 
1111 mníor garantia com que fot•nm amJlnt·ndoa os lnlm·011~cs 
clns pnt·lc~ . 

O dccJ•clo n. 23.(HO, do 27 do D~tcmhro tlo 11133, ns
tnhr.l~cr.n, pm· oc.h·o l::ulo, nu,·ns clnssilicncõcg tmra ns si'I'
Yiçoo rio Jl•llenlcs do hwcn<;iio O lllõll'C:tS tio fahrJca, O elrlrH"
millOU pt·nvidonclas que n Jlrallca «iornonstr·mt tH!Cf!ssarla5, 
como n J•nblícnciic• elo C:ot:J•edicnlo cio l>oJml'lnrnr.nlu f!IIJ ho
lcllm cspcclnl, nnn~Jxo no llinrfq 0(/fc!rlf, com R ill~l'l'çãu elo~ 
cliclu1., dn~ rnnrcas rcgl!lll\cln~ 0111 lugnr IIns slmplr.s cicstri
J)tllcs, muitas ,·czos nrhllral'iamcnlc feitas Jlllm occullar JITO· 
po~ltns tio collll'llfncçiio o ele concurrencln closlcal. 

Altctulcndo n nnllga nsJ•irnci\o dns r.lnssr.~ lnlerrssnlln~, 
rosol\'011-Sil IICIIIIIIOinr o ,\CCOI'IIO dO Mnrll'lcl, I'Cinth·o ao 1'11-
glsto inlct•mtcion:tl tln~ nmrca~; do lnduslrin c tiO romrncrcio, 
cclobrndo n U elo ,\ brll •lo 18!1 I, r.onso:mlc cotulntlnicnçiiu 
folln JIUJ' htlr.nn•ldlo do GoYcrno sul11so o na r,~•·mn Jll'c\'ls
ln Jlr.lo art. 10 bis dn Com·cnci\o da Uníiio tio l'nrí~. do 1883. 
O decr·cto n. l!hl, do 31 tio Dczomlwo tio 10:11, llJtpto\'un 11 
dcnnncln, flrmrllulo os gona clfoilos lcgá~s. 

O movhncnlo de tlnlcntcs tio r•rh·il~glo tio im·cnçi\o con
cctllclas nm 103\, foi mnnor quo o do anno nnl()rinr, sendo, 
cnlrclnnlo, rnnls Intenso n rclallvo rin reglsto de marcas: 
foram e:ot:tlrlliiiM 708 pntcnf('S o rcglslncJas 1.033 marras. ,\ 
renda totnl do Dcflnrlnmcnlo, no mosmo nrlllo, cl••\'on-sc a 
1.623:175J conlrn t.3:!11:0~8t, rlc 1!133. 

O 1lr.rrclo n. 2-\. li70, tio I I de Julho do 1!131, cJ'ion n 
Const•lho •lc llr.cnrso dn l'rot•rlcdallo lmluslrtnl, nq:ãu r.5pc
clnlml'nlo dcstín:uln ao o~ama o julgnmcnlo dos I'•'C llr~o~ In~ 
lorpo~los tias clcclsôcs d11 lll'll:tl'I:UiltlOlO. 0 C:oll~l'(ho, IJUC 6 
JlrC!lclhJo peln Ministro tio Traballto, l111luslrin o l!nnuncrclo, 
comt•iic-sn 1lc um nwll!or " dos llircctores Kl'l'lle~ •In f>lrc
clorJa do 1-::"IJICiilcntr, •lo llcpnrl:unonlo dn lnduslria I' l!om
marclo, do l119tf(II(O 1lc 'l'cchnologln c •lo J)cparlnmcn!o dto 
PrOJll'icrlnde lnrlus\1'1:.1. ln~\allntlo filO :?:l rle .Julho 1lo Ut:l.l, 
\'1!111 tP.nliznnllo H'SSil~s ~ornann~~. r., nté :JI de He7.cmbrn, 
julgou ISR r·rctlr~·l~ rclnlivo~ n prlviiP.glo~ olc hwcnt:!lo c 
mnrcns do lmlmlrla c comrn!!rclo. 

Dopartamenlo Nacional de Soquros 
C<JJI i LB11zaç3o 

Privado~ o 

O hlllilul') •h' sc•iflJro Jll'IVn•lo ron!ínú~. ~nlrP. nt'o<, ,., .,,. 
u elr. ;Pn\uh·tmenlo qnll •le\·rria lc•r . ,\r (Ira •H ~rJ:llru~ rnn
lrn l'i~rm. •Ir lnrrnclin o ele lrnn~JIOrle, rcclam:ulos Jll!ln t'fllll
mercio ,, JH•I:I ineln~lria . 11 o~ rl1• \'iria, ao alr:lllt'C rtua~i n:ot:-
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olualvo dos quo · c1ttJ~cm · dê ~CU~IOFJiOuCaiiJftci fU fttOd04 
JJnndc:J em ut~o rio plaz,··Vnriàal o•ueà~ te em cbrteorrldó ·para 
esse csllldo do coJsR~. · aC>brosollmdó, dentro ellae, a · fall!l d& 
C!Jlltllo de nro\'ldonCIIl c cconomln do povo o pouco co
uhcclmcnlo dn lmJ}ortoucln do 1>eguro riti vldn social o· eco~ 
nomktl, e M dcCiciencil" t\e lcglst:v;lo regulador!\ dD lnslt
tulo, lnnto Oh pnrlo tolo.tl\'1\ ·nos prfnclpfos sornes de · eon
trnclo como nn quo rcgulll lf eonstlhti-:ão o. funeclonnmcnto 
dns soclcdnócs do suguros, . · · · 
. Tornn-sc ncccssarlo, por Isso, lntcmdlkar 11 proptt!ftm.; 
dll do llcgtu·o pr!Yado e rnclhornr R lcglslaçllo o:delonfc, ·com 
o ' fim do ~ IJO.rantlr os lntorcBsl!s em jogo, d~poolalmon!o os 
dos segurados, em cuJo lllvor o Esfnrlo· vem 'illa•·s~wtfo ultl
mamcnh! os suas·'aUrlbulçõos flscallzador.u: · A ptolccoAO 
tlestcs ui limos l'ilto.vn conflodn 6. acçi\o' da lns(H!olorla de se~ 
rurot, t>mborn do mo!Jo lmllrer.l.o, vl&lo que n estia ~ repar
Uçfio cnbln, n]'eím~, n flsenllznol\o dà!l ·ópor&côca ·renmedBs 
pcllls sovlcdntlc3 czuo opernvnm em seguros. · . :·:· • · ' 
·. A 111SfJOVIorln, subordlnndn desdo n sun · erlncfto ao 1\li~ 
nl&fflrlo cln J•'nzcmln, (Jnssou n }lotlencor 110 do Trllblllho, In. · 
dustrfn o Gommcrclo ' por torçn do decreto n. 22.85G, de 1!8 
th\ ·Jun1w db lll33 i ttnhn ntlrlbulçile!l mui! o reslrlctns o· os· 
trllelura lnco'lnpo.Uvol com a nelunlldmle, · molho JHllo qunl 
fól lr11nsf<ormnd11~- no ·Dopnrlamenlo Nacional d& Seguro! Pd~ 
\'lidos o Cnpllnlh:n~ão, com orrnnlzaçiio ndequadn á ilun flna-
11dndo c nllrlbulções mnts 'am~ll\11. _. · '· · , .. "-
. · O dcscnvolvlmon{o do cornmérclo ·do seguros· pddci sor 
avnUndo Jlclo rnovlmcnlo <fe prcmiog das opcrnc~~- dfre~ 
ctns; fsfo é, cxcluhlns as OJlcrn~:ücs dé rossl>gtll'o. Tncs pre
rnlos moulnrnm, no anno ele I 03a, n 173: ooo :OOO.f ·llpJ>r<lxl
nlntlnm~nlc, sonda COI'Cil de :JU.ooo:ooo• provenientes do 
Mnlt·nclos cerourndo~; com sooiedndos eslrnngclrns ·c • , •• , • 
i 34 .000 :ooo~ do OJuiraçõcs rcnllzadns com · IIOCicdlldM nn
clouncs, Dbs premias do sngurõs dh•eolog;:cohrad06 ' pelns 
socledndos·nllcionn&• em 1933, eeren do 80 . DI'IO:OOO$.foram 
orfutldas do scgúros d& vldn ·c o roatnolo; ·no· <;nlor opproxl 
riJntlo do 5-l.OOO:O<.JOJ, 1doM dcmal(l'scgnros, sobratudo· contrn 
Nscos de fogo c trnnsparlcei ... , , -,.;-,, • · ··: · · .r • · 

A rcndn de pt•cmlos· ohndll pbld~ ·soele<lnd6s cetrangolra~ 
dtvl<lc-so ·em' dtias pnreelln!: I corcn' de· 8 ;r;oo :OOOI resiJJtnn~ 
tes do conlrnolos roii\LI\'OA t\ ' vida ·c butrng · ntodnllda'dea ·do 
fllésmn r.lsco, e Stl.MO:OOO$, approxlm~dt\mente, nt-reaadti.
dQlf 'pot· contn <I~ dçmols seguros. A ron~n dos prcmfos dAs 
so11lcdmlos do llDS\It'O~, ll() nnno de { 933, dril::s:ou no· l<~stado, 
p·otn cohrn111;:n do flnpoefo quo, dircofnmonte, · fneldo gobro 
c IIns, n lmt•orlnnolil elo i2.!?50 :oOOf, soillma · que, · scgaado 
h llJIIII 'A~fio nlc! rtgorn folia, rlovo ser mRior· om · ID8~ . · 

O lmt•nsto Robro sorteios renll7.ndos por' forçn do-~ con
lrnrfo~ tle r.nrtl!nllt.tl('flo o de seguros do vldn ullrnpasson, 
1!111 !O:J:J, n lrnt~or(nncln rlo 000 :OOOJ c em l!l:JI n rio 
HOO :OOOfllOO. o~ ~c! los emJII'egndos nos c(mfrnclo.q de scgu. 
t•os I) rlll cnpllnlí7.n~iio l'C'Jlrl'snnlm·nm-sc, em tll33, IHllo vnlor 
tio 7 , ZIIO: ()00~, hn)'orlnnr.!a ()IH! scrfl sup~~n•IR em l'elacflt~ no 
nnno tlr. 193 L · 

Conselho Acluarlal 

f;Hho!'rlimllla .~ !o1l:ts :1!; t'!'JH\t-tlc;•r; IJtll' lt•:tl:~m ''" re~ 
~:uno~. qurt· Jtl'l"ndl"'. 1111~r ~·l('lnl '' · :~n ~llnl<ll't'io dro 'l'rn~ 
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balho, 'pelá remodelat;ílo admini'strativa iniciada em fins d~ 
1930, avultou, desde logo, principalmente ein face do com
plexo problema do funccionamtJíito das Caixas de Aposenta
doí'ias e Pensões e outros institutos congeneres, a nec&ssida
de de melhor aproveitar a capacidade do corpo actunrial 
de que. dispunha. O decreto n. 24. H8, de !4 de Julho d& 
1934, criando o Aetuariado do Mini3terlo do Trabalho, In
dustria e Commercio, correspondeu a ta! objectivo, determi
namlo a. reunião dos actuarios otfioiae!! em conselho tecbni
oo, dentro de moldes que se recommendnm por sua simpli
l::idade e efficicncia. 

Sem quebra da disciplina· e da fiierarchia administt·a
tiva, os teechnicos. actuariaes, continuando a servir em re
partições differentes, constituem o Conselh() Acluarial, di
rectamente subordinado á Secretaria de Estado, cabendo-lhe 
o estudo e d!scusl'lil.o em IJlenario, doo problemas dessa es
Decialidade, cujo campo de aeQ1l.o !!li alarga cada vez mais. 
Medida de evidente alcance prati!lo, a criacão do Actuaria.
do veio preencher sérit>. lacuna administrativa, assegurando 
aos poderes publicas orientacão racional e uniforme, quer 
qurmto aos seguros privados, que constituem a providencia 
individual, quer quanto aos seguros sociaes em seus mul
tiplos aspectos de imprescindível assistencin ás classes pro
telarias. 

Departamento de Estat]stica e Publicidade 

A extincciío do Departnmettto Nacional de EstuListic"o 
operada e:m virtude do decreto n. 2.\.600, de 6 de Julho de 
:193-i, determinou a criação do Departamento de Estatística 
e Publicidade no Ministerio do Trabalho, !ndush'ia e Corn
mcrcio, tt·ansferindo-se para o da Fazenda as secr;ões encar
regadas das cslatistious de commercio exterim· e cabotnglim, 
que interessam ao trabalho, á industria e ao commeroio, leis 
nomictl c Financeira. Por disposicões do mesmo decreto 
transfel'i:ram-s\!, igualmente, :.\ jurisdicçi.io dos M:\aisterios da 
1\gricullura o da Justiça c Negdcioo Interiores, outras secciloa 
dnqtiellu dep~t·Lamenlo, conforme a relação em que so e~
contravam ()OJn os serviços destas dnns Socrclai'i:ls rle E~ 
L!HJO, 

O no\'o depal'lamento ficou dividido em trcs ~CO\iÕe~, oon1 
o encargo do manter bibliotheca especializada, nlrno:rári!a~ 
do o . typographia para impressão dos seus trabnlhos o do 
lüdos o.s dr.muis dcparillmentos do Ministerio, e entrou, des
de togo. em orgauizacã.o, afim de poder desempenhar as at
tl•ibuicões que lho foram conferillns p~Jlo respectivo rugula~ 
mento. 

Visando a mais ampla divulgação dos netos officiaes 
que interl)ssam ao trabalho, á industria e no oommeroio, leis, 
decretos e trabalhos technioos elaborados peJos outi·os de
partamentos, iniciou-se a publicação mensal do Boletim do 
Ministe1•io do Trabalho, /ndustria e Commercio, com cetca d" 
300 paginas e · texto variado, fazendo-se a sua distríbuillãO, 
g-ratuitnmento, não só ás repartições publicas, nssociacões o 
particulares inleressados no oonhaoimt:Jnto desses assumptos, 
como ·a· institutos <le oommer.cio e industria, emb1uxadall ~ 
consulados no ·e:~~:terior. 

C. D, - VOI,U:ME 1 - 1935. 7 
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O lll!initrt.erl~ da Yiacâ.o e Obras Publicas mantf!"ft, du .. 
l'Mite e anno de lt3t, a ~i!mta~ãlll que .lhe foi t.4'aCada Pelo 
Gu1o'er.li.O PrG'Visorto. oontfmlando a >COmpt'limir ·a&. despeall8 
e ;a .attellder ã.s. nccelillidades. mai'l ·tDWentes 4ot aervloos a 
seu cal'8o. 

Div~rsos ~.prel!l.endimento!l ·que ee 111Ql~em ao poder 
pub!ileJ, em m&teria de elmltmmicações ·tl malhoramentos 
portuaTios, leem eido adia4os; á eSJl~a que a situação fi
nanceira do paiz melhore e permitta dili:par :dos !'t>cu;raoa 
indispensaveis para ousteal-os em condicões economicas e 
'VIU\'tajosas. · · 

· Seria des~cOnl>e1hav.e1 agir de modo con.traTio. As ini
ciativas, mesmo de caracter productivo, que a administra
ção pub1ica, tentasse realizar, ctesattendendo a esse criterio, 
!'esultariam, afinal, demasi~do onerosas. NãD só ·concorre
t'ia pat·a isso o re8'imen excepcional de !finane-iemento que se 
teriu de aôiJiltaT, ·corno tambem a falta de ctmtinuldade nas 
obras; sujeitas muitas vezes a paral_yz~ões ütevitaveis, que 
enea.reoem o eusleio e e'levam os oreamentoa ·muito além dos 
limi-tes previstos. 

E' por esse metivo que o Min;sterio da V~io ·e Gbras 
Publicas vilm subot'dina-ndo a wa aoti<vidatie R08 recursos 
disponíveis, desenvolvendo, entretanto, constante vigüancia 
sobr·e os serviços qut. lhe: estão affeolos, eorn o fim de man
lel-os dent.ro de rigorosa economia e de tornai-os sempre 
mais cfficienlos. 

As informa~-ões apresentadas a seguir resumem "' mar
l:in tM! eervic;os e ·os t-esultad06 ·d.OB tr.abathoa :fl!'Jftoe n11 de
CDI'rM' .cio a:JlDI) filldlt. 

••cursos ftnaucelroa 

Em tD34, fotam abertos pelo Mtnisterin d~.t. V1aoão l' 
IJihras })ub1ieas. 12 credites, sendo 3 sttpplementatrell, no to
ta1 de 5. ati1 ~94il$, as verbas de pe!IS()al das el!'tradas de terra 
par.a ·trttentter -ao. reajnstamento IRJ ~a:la)."ios; 9 :e!lpeBiaes, 1'10 
t~tt..rl -d~ :n .·t'f 3 :'967'ft'Pt, sende ~ 5 .Mt :ill7f$', pa-ra. Hqui
d~!o de um ~rco ·da resga;te da ·E. F. Par~olltoU, U . 206 :t"OOf 
par11 fin~trioi·ani&nto da eonetrucciio do aerapo~ de d~riri
veis no Rio de Janeiro; 600: OOOt para a,cquisit;iio de maLel'ill 
na E. F. Bl'l\ilmi,H~; 215:.535,800 par:a manutenção do tr.a!e
go da E. F.. Madcá; 2 .. 500:000. i)Rr.a. os .trabalhos prelimi· 
n.aa·es da electrificação da E.. F. Con:tra1 do Brasil.; réis 
t..83tl: OHf paru liquidaciio de oorn,prom·issos relativos ao :t·o 
tri.mes.'l.re de i 9~1.; 2. OQO :oooe PILl'a acqtti!l1cli.o de material 
t•odan'te pn.na n Rêde de ·viação Cearense; li060 :660f para 
g1·ati'fioacões provisorius ao pessoal do trafego te-legrttphioo e 
fD. 000:000$ para solucão (los transportes na zona &al-ineíra 
fli!UHi:n."tms(J. 

!Ií'm>a·Ji<.i .llâ·nda Jl~i!or.adoe Qllafn·o r.!'ed~ll6 '~ n& 
tcrt&1 l!le :5:, V86·:~1:.2*M'r, eendo 2 .'~79·:9S2t:l'!IU ip&ra as 'o8rar. 
d~· pt•DJ<m~t(l ·do oatl!i ;dll) pat'!to 'do Rio . .se JiliDÜIN, 'Mil! 
1 • .05-t.:'tif!;j'~Oe :PIR'a 'a -coJJstruoçio «e uma ~te :llllbre o~.~~ 
P.-.klt'IUl, 1llJ< 1Pa&s0- do 'Saootll'ro, 1.,6i&~>9(1ot ~~JIII'a a ,o.ntfllouo
çio -do. (IJUMII3 ;de !Conumbá ,e ·Bw.i :11,~:1tiOII plirla 11 ;OOQBit111W;B 
de ~abr.a.diJa: 4ie nâQ88m lllo E&t.ado de ,...._ Gl!ilse.. 

~ .._ Wll'll'l'IIOB '8 ·p~Oliee- ~- .....,_oattlll[' ·~;J : 
quantia de 3.425:0H., p1•ovenlente dB ~wa ... ar-.1-.• h-
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tituLo de lli:eteorolo(Jia, do Minislerio da Agricullura para 
o da Viação •. 

Movimento ferrovtario 

O.s serviços. ferroviarlos do Paiz vêm sentindo, de anno 
a annu, os effe.ilos perturbadores de causas diversas, com os 
mais sansiveis prejutzos para a sua economia. Entro out.ros, 
merece ·especia! referencia a ex.vl01·acão tio trafego nas es
tradas de rodagem que servem os centros commerciaes mais 
inlensos e proxirnos. 

As estradas de ferro, _dispondo de apparelhngem cara e 
numeroso pessoal, não estão em condições de competir com 
as empresas de transporte rodoviario . A via-per·manentc e o 
mater·ial circulante exigem elevado custeio e oncl'osa con
sena~ão, no p~so que o vebiculo utilizado nas r otlCJvias, 
além de. constituir lodo o \\pparelho.mento do. empresa, póde, 
por sua fraca e faci1 mobilidade, pelo pequeno vulto de seus 
reparO!!, fazer o transporte, preferindo t't escolhendo a carga, 
met1i11nte bri.fas muito inferiores ás possibilidades da, es~ 
trut..las de ferro. 

A viação fcrrea t'ede;:al na B~hia, set•vindo n esse 
Estado e aos de Ser~ripo e norte de Minas Get·nes, a "Gré!lt 
Westcrn or Bra~ll RaUway", desenvolvendo-se nos Estados 
de Alagoas, Pernambuco, Paro.hyba e Rio Grande do Norte, 
~ "LP.Opoldina Railway", côm uma extensao de lt.086 km. de 
lioha, percoiTendo o Districto I<'edernl, o Eslado rio Rio, .o 
~udneste de ·Minas Goi'Ucs c o Espil'ito Santo, a r~do Pnrnni\
Sallltl Calharina, siio, pelo desenvolvimento pal'illlelo das 
rodovias, a!l mais cxpostlls t\ concorrcnoin do tt·nfego t'odo
vln.r.io .. 

A incnpmcidndc para allcnder 1\tt deiiH!IIU normaee, os 
desmvt.>is do DJO\'Imonló finl\tlliiih·n ou 011 snldos ffcllr>los ob
tidos com I!Bct•ificlo da eonsorvaol\o do mat11rlnl e do lo'to, os 
rccli•mos lncf!ssont.r.! du rerlftl's ma!'linaae eontrl\ a lni(JOn• 
Lualidado rlo11 sot·vlço!l, tudo ll4l!o comr)rova o lnliutlbul -d~ 
<.-quililll'io que v~m oJCpci'lmonlnt\dn o trnn~porte tet'ro\'lnriet, 
no Pau. 

A oriso BJIOIÜarla os lá l)ffi LRmpn dl! lll!r ooi'rigidn, . bos
tn.ndo J>OII&Ivalmcnle pnra DOn~I!!Uil-o nma l"i!t;ulamontaclo 
oonven unLo o o oilluboleclmonto du tuxn!l n ftlnfas capa~os 
d«l lrilpcdh· u CtJnC\ll'l'l!lltl lu o dn comllllll!ltll' 1\ constru~ 
ociio c o custeio dns estradas parall&l.u, dlstrlbutudo entr& 
umas e ,mtt•as, de fórmu oqultat.ivn, ()s bnucficios o onus do 
lrufcgo. 

A siluacii.o das ·estradas de ferro federàeil póde ser apt'e
ciadu atra--vés dos seguintes dados relativos á extlnl~iifl das 
linhas e ao movimento financeiro no anno de t93.t: 

"S~ Po.td-o Raiiwav" - Extcnsü() em t.rnfego das linhas 
da concessão federal 139,-l66 km . 

Reoeila. 

De8P86&. 

·MM ........... . 

98.155 :iB0$780 
73.757:756$9{0 

24. 407 : 42~870 
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"Leopoldina Raitway"- Ext.ensão em trafego, em 31 de 
Dezembro: linhas de concessão federal, 818,043 km.; de 
concessão est&.dual, 2.268,345 km .• total, 3.086,388 km, 

necoita. . . . . . . . . . ................. . 
lJospesa. .·... . . . . . •....... . .... · .. · 

Saldo ......................... . 

78.050:000$000 
59. !02:0008000 

18.948:000$000 

E. P. So1·ocabana. - Extensão em trafego ........... . 
2. OG5,99G km. 

Reocila. 
Despesa. . . 

Saldo. 

84. HO :OOOSOGIJ 
67:886: OOO~D(;ü 

1G.222:000$0t.IO 

Compun/da Jllogyana de Est?•ada:J de Ferro - Extensão 
om trafego, 1.9<36,0·16 km. 

Rcccilü. . . . . . . 
Despesa. . • . . . . . . 

Saldo .................•••...... 

43. 504: lt95S·HIO 
34.089:637$uBO 

9. 4H :857$770 

Utlde de Viação FcJ•rca do Rin Graru/113 do Sul. (Jancil'O u 
Oul.ulJJ'o) - Exlcnsno em trafogo, 2.098,11U ltm. 

nocoila. . ....... . 
Drspe,-u ...•••. ,, 

:-;nldo •. , ................... , .. . 

00.324 :!?2·\~870 
ii3 .2/d :222$180 

7.080;00~$090 

"Ur·eal Wi!s/L"in o f 11P"fl:il Ha.ilwa·IJ Co. L·lll." - Exl.nn
t>ÍH• l'!ll l.!·al'ego, 1. 71i1,5:17 km. 

l\ee(•iln. . . . . . . . . 
Ol'STII'~(l. . • : . 

Srildo ......................... .. 

~8.-Hil:!l!lr:i$J~O 
2J .3,i1 :Hlti$000 

6.802:628$130 

Compnnhia PC1'1'0viw·ia f::',~tc 11rasilelt•a - Exl.ensão to .. 
Lnl om l.l'td'cgo, 2. 335,fo00 km. 

Receita. . . . . . . . . . .............. . 
l)cspesn. .. .. . . . . . .. .' ............. .. 

Kall.iü. . .... . . . . . . .............. . 

13.280:787$llt::í 
12.720:!JG8$i381 

559:818$504 

Gómprmhia B . .li'. Süo Paulo- Rio G1'n.r1de (Junoh·o n No
vembro) - Extet1si1o om Lruf~go, 2.000,915 km. 

l'toc.cúa. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 32. 9!J6: 2G!l~Oh 
Despesa.·,. . ......... . : . ... . . .. . 33.~52:0958~26 

Dr:(icit. . . . 

TV!dc Jll{ncira de Via\~ao - ExlotJSUú tul11l om tt·ut'cgo, 
3.GB9,80G .km. 

Reoeitu. 
Dospcsu. 

1>3{icit: .: ,', . . ....... '' ............ . 

3G.078:003$000 
44.578:961$000 

8' 500:9158$000 
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E. F. Victa'ria a Mi1kll: - Extensão em trafeg9, ...•. .' 
561,594 km. 

Receita. . ..... - . 
Despesa. . ...... . 

Di:ficít. o ••• 

....... "'4• ......... . 7.088:330f600 
7.198:000$000 

109:669$400 

E o F. Madeira-Mamoré - Extensão em trafego 366,485 
krn. . 
Receita. .. .. .. . ... o .. o • .. • .. .. • • .. L 349:613$100 
Despesa ... o. • .. • • • .. • • • • • ........ , 2.510:007$800 

De(icit. . .. -.. .. .... - .. :.
0 

.. ..... 160:394$700 

E. F. Tocantins _:... Extensão em traft!go, 82,430 km. 

Rec.ei ta, o ••• o • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 :H 0$000 
Despesa. . . . . . . . . . ..... o •••• o •••••• .'. 139:381$300 -------

De(icit. • . . . . ............. _. . . . . 132:941$300 

E. F. de Bragança - Extensão em trafego, 291,870 km. 

Receita. . .. . .. .. 
Despesa ... : . .... 

De(icti . ....•• 

1.902:572$370 
2.048:629$3!2 

H6 :05()$942 

E .. F. São Luiz a Theresina - Extensão em trafego, 
450,652 km. 

Roceita.. . . 
Desposa ... 

Deficit. 

f .286 :625${00 
2.433:6604!000 

i. H7 :034.900 

E. F'. C.sntral do Piauhy - Extensão em trafego, 
147,578 km. 

Receita. o _ o _ ••• _ • _ • • • • • • • • • ••••• o • 

Despesa. . . . ...................... . 

Deficit . . . . . . . . . . o • o ___ • o o •• _ •• 

o 208 :68-i$100 
630 :965$112 

422:281$012 

E. F. Centra~ do Rio Grarute do Norte - E:.dênsli.o om 
tnfego, 221,120 km. 

Receita ........ , ... o ••••••• , ••••• , 

Despesa. . . . . . . . . . .... ~ ........... . 

Snldo, ....•.•. , , •.••... · · • •••• 

1.319:321$000 
j.137:937$000 

18i :3BUOOO 

E, ll. PetroLina--Theresina - ExLans!\o em tníoso, 
f64,300 km. 

Reooita ....... -.......... • .. · .... .. 
Despesa. . .. , . . . . . .. o •••••••••••••• 

Dcfipit. . .. , . . . . o .•.. • • • • • • • _ ••• 

68:542$900 
. 005:068$400 

lí36:525f500 
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E . F. tJ&: oq,erJtJôtlo -· Ex tens~ em trate«&, 3~8 f. a · km. 

Receita. . . . . . . . . . ... . .... ... . .. . . . . 
De8!)Csa . . . • . . . • . . •...•••...•.•.•••• 

Saldo . . •' · ·· 

317:06~$200 
265 :696.509 

51 :365i700 

E. F. de Maricá ~Extensão em trafego, 130,472 km . 

Receita .. . . . .. . .. . 
Despesa. . . , . . . . . 

Deficit. . . . . • . . . . . . . . . ..•. .... 

809:553$900 
i.39~:616tooe 

585:062$f00 

B. F. de GO'I/as- Extensão em trafeg(), 38~,751 km. 

Receita . . ...... . ... . . .... ... ... , . . . . 3 .405:745$700 
Despesa. . . . . • . . : · ;..... . .. .. .•... 2. 753: U5t353 

Saldo •...••.. •.•..•. •..•.. •... 652:330$347 

E. F. D. Theresa Chistina. - Extensão em trafego, 
243,858 km. 

1\ocella ••• , . , . .. 
Desposa . . .. ~ .. ... 

-Saldo. 

i . 870:7331572 
i .839 :300.089' 

3f:433t483 

E. F. Sànta Catluirina - Extensão em trat~·go, 107,200 
km. 

Receitll. . . 
Despesa. . ' "I •·• --~ • • • • • • • • • o t t .. • • I • • • , • 

Snldo . ."..... ~. · .... ." .' .. . • ...... 

i .075 :8ti.6U7C 
f.06i:801$3f5 

H :085$-155 

Rêde Viação Cearense - Extúnsão em tl'8fego, 1.356,561 
km . · 
Reoeitá~ . . . . . . . ............. ... ... . 
Despesa .... . .... ... .. . . . . .. . ... .. . 

·. : Saldo ...... . ·.· .. . . . . , . . .. ..... . 

9.250:455.650 
7 .830:737.800 

t . .U9:717$850 

E. ·F. Noroeste · do Bra.!il - Extensão· em trafego, 
i . 354,62?' km. 

Receita. . . . . . . .. . .·.·. . . . . ........ , .. 
Despesa. . . , , . . . . .- · , .. , .- ... , . , ... ... . 

'i>eficit. . . . . .. · ·. ·. · · . . · .. .. .... .... . 

i7.538:4718500 
18.686:755,700 

1. HS :284$200 

!· .. • B . : ]1'. Central 
3.090,012 km. 

do -Brruil - Extensão em trafego, 

Reddit.a ....... .. • ~ ......... o •. • •••••. 

Vespes!l. . . . . . . ...... ·.· . . · .... . .. . 
De(icit.· .... .-.-.-.-............ .. . . 

122.25~:478$90() 
i 52.413 :4t9.i00 

30.:159:940tl200 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:4 1 +Página 58 de 119 

-103-

·Em t93'3,· com~rebendido todo o: exercieíi:l, isto é, de f de 
Ja'lleiro de' i933 ·a 31 de Março de t934, o r:k(icít de custeio 
desta- estrada importou em 24.3!.3 :015$100, segundo os ele
mentDS fornecidos ' pela Sub-Contadoria Seocíonal da Repu
blioa. 

No- exercicio de 193·i, de Abril a Dezemlwo, a conta de 
custeio da estrada accusa o àe(icit de 30.159:940$200, E' 
'ueoessario, pflrérn, resaitar o seguinte: que em Setembro da
que li e ann", quando o decreto n. 52 reduziu o exel'cicio . a 
nove mezes, a estrada já havia refeito seus "stocks", consu
mindo quasi toda a ver·ba conecãi':la anteriormente para i2 
mczes; que nesse periodo fOi feito o reajustamento dos sa
larios do pessoal jornaleiro, com o accrescimo .da despeza 
~e ce~a de 5.000:000$ na verba de pessoal. 

Estradas de rod:r.gem 

.. . , A Cornmissõ.o de Estradas de Rodagem Federaes, além 
~os ·trabalhos communs de eonservaí)iio dos l'Odovias a seu 
car-go, executou, em 193i; diversos set''lliços extraôi·dinarios 
Cie · reconstr'uc.;iio e proteccão . 

· Assi.!fl, na Rio .. Petropolis forâm construidos: 24 muro' 
d~ arrimo, sendo quatro em conCl'CUJ armado, lres em con
creto ciclopiço e · os demais em alvenaria de lajões de pedra; 
~res· ViRdutos em coucn~to armado; sete boeiros em alvena.
Í'ia,.d~ pedt·a; lres V1ilrianles; uugmento e reparo em dois 
amros, de al'fenn.,iu, e substituiciio da . pavimentacüo em 
cerca d~. 4.5. 000. rn2. 
. Na estradt, União e Imlustrin, entre os km. O c 90, foi 

teito o rcvesUment.O do leito com macadame em 40.98t in2. 
tendo:.se effectuado o trP.tàmento superficial com asphalLo 
em 27 .5•}ü m2., alnl'gando-.se em muitos por,tos a 'cslmda 
IHH'à 8 m.; constru.it'am-sc, aii1dll,. dive!'Sos boeiros em toda 
~' l'Odovla.e mUl'OS de arrimo, Com um volume de :t .863 'ffiJ:; 

Na c:slraôn Haipava a Thm·c:wpolis proseguirarn os tra• 
balho<; de conslrucçüo entre os krn. 7 e 1 L 

E:xflcutnram-sc tambem se1·vicos de repat'llçâo,. alarga
mentn ~ empedramento da estrada da PI·osidencia e de con
servação e:.:traordinm•ia na ostra da velba para Potropolis. 

A~ despl)sas com ~stas sc'I'vicos, no' total' de -1.088:430$100, 
.~~sim .. 11~ ,~istfibuirà_rh: · · 

1\io-Pelropolis. , . . . . . . . . ...•......•... · 
Rio-Süo Paulo. . . . . . . . . . ......... : .. 
Uhiüo e Induslria. . . . ................ . 
nuipuva-Thcrr~wpolis . (constnwcüo) . 
'l.'hru:e~DIW!~$-Friburgo: . . . . . . ...... . 
Estr:xda ·Velha pm·n Pelropolls. · ... , . .. . 

. 50·1 :326$300 
481 :~00$506 

:. !)84 .. :308~600 
2..055:!99$000 

. . . fi6 :559$300 
M:740$500 

·< .. 2~~ ;~~~:~g~ E:stt•ada da Ptesid1mcia. . ... , ...•. ,., .. , ... 
AdminisLrncfto Central. . . :: .. .' .' ... :. · · 
Commissão de cstudps .. par.a, qrganizacão 

do Depart1tmcnra . .N.fl..ciilual . de. Es- 1, :- . 

b:adas .. de. Rodage'rrL . . :. . . . . . . . . . :,.-· ·.1; JO..: ~6.0$000 
' I I. , ~ ' 0 , • , ,, ' I , , I , , • , I ---- ---

' ,' < , •:· "\ 0 
' I ' I O, 

4.088:430$100 

Os S(ll"Viços rodoviarios a cm·go do 5° Batalhão dll Eii
genlinria· correrum ·novmalmen!e. 
·' .~Nu ' éslrad~t.:de. Curytib'a,· a Capella du Hibeira, além du 
tl;!:p!orncão- .de· 11'.!7,$0(} kril: e locn(.ião de 107,06(\, foram foi
tos tl'Ubalhi:Js do I,JXCUVUÇiio OOID um' volume de 2. 921.190,81>1 
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m3. Obras (le arte construídas: umr. ponte de concreto ar
mado, de 30 m. de vii.o: 4 pontilhões com Iage d6 Mti.llret.o; 
i 7 muros de ~rrimo, com uma extensão total de 572,40 m.: 
.18 boeh·os de concreto, :135 de alvehal'ia, 28 de tubo de con
creto c 7 Jrenos do alvenaria . 

-No tr-echo de Atuba a Campo Novo, além da reelitiea~;ão 
geral da "grude" e dos trabalhos de reconstrucção, construi
raro: uma ponte de concreto armado com 60 m. de vão; 4 
pontilhão& de concreto armado, com a extensão total de 17 
m.; 22 boeiros e 4 drenQs. 

Na estrada Curytiba a Joinville o reconhecimento aican~ 
çou 180 km., Lendo sido explorados 114,760 e locados 24. 
Afóra os trabalhos preparatorios, foram excavados 470.0il0 
m3. As obras de arte construídas foram: i boeiro de con
creto, 68 de alvenaria e 11 drenas de alvenn1 :a. 

Na estrada de São João a Barracão, tl't:Jcho de São Joãt
a Clevelundià, a excayacão attingiu a 10.970 m3., tendo ;;i
do construidas duas pontes com a extensão total ·de 68,50 m. 

No trecho de Olevelandin a Gonrado a excavaçáo alc.n
çou 57.446 m3. As obras de arte constrr.'das foram: 7 pon
te;;, 1 pcntilhüo, 22 :Ooeiros de alvenaria e 1 de tubo a:rmco. 

Os set·viQos de conservação abrangeram: a -:l.5truda velha 
de Bocayuva u Capelta da Ribeira, numa extensão de U1 kUJ., 
a est.radn de Curytibn a Joinville, "ntre a divisa dos E6'ado~ 
de Süo Paulo e Paraná e as localidades de São J;Ji\o e Pal
mitnl, e 210 km, da estrada de ,são João a Barracão, 

Revestiu-se do macadame um tt'echo .de ~S km. da es~ 
tradn de Curytiba a Cnpella da Ribeira, e iO km. da de Cury· 
tiba a Joinville, até São José dos Pinhaes. 

As despesas correspondentes n esses serviQos, desde n 
inicio dos trabalhos, na importancia total de 25. Ot6 :Uiil, 
assim se distribuira!ll: 

Estriltffi Ctt711tiba-Capella da Ribeira: 

Trabalhos de oonstrucçõo (83 km.), 
recol)stl·ucciio, conservação e reves-
timento. . . . . . . . . . ............ . 

Estrada Curytiba-Joinville: 

Construccão (15 km.) e estudo (7-1 
km) ., reconstruccfLO, conservacãr, e 
revestimento. • • . . . . . . . •.•...•.. 

Estradtt Silo Joúo-Ba7'7'acãt): 

Gon~f.T"uoção. red<:mstruocíi:o e conse.rva, 
ção, matedal permunente e de conBu-
mo em stock .... .•............•.. 

19.815: HJ6160fi 

1.856:785$000 

25.01(1:426$000 

DMsa impm•tant'.!n já fornm pago~. por diversos adian
ll\monl,os, 18 .MO: 0001, t-endo &Ido empenhadas, até 31 de 
Dotl1!nbt•o HIUmo, 1h'11pcsns no total de 6. 51il :425$, de mo
dlcõo"-1, mntllrlnls adquh•ldos o t1'1\TISP01't.es realizados. 
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Portoii, trafego.. maritimo e navellaoão 

O apparelhament6 do~ porto!!. ~ cseoamentos commer
ciaes <le mai11r movimento continúa a constituir sérios pro
blema para. a administracão publica. 

,A eoncentt·acão dos principais centl'os m·banos ao longo 
d6 litoral faz depender quasi que exclusivamente do trafego 
maritimo a circulação e distribuicão de grande parte da 
produção nacional. 

Por motivos diversos, o apparelhamento portuario resul
ta sempre uispendioso. Decorre frequentemente que a. renda 
produzida não dá para cobrir as despesas ormnis de custeio 
e conservação. Dahi a majoracâo de tarifas e taxas e a impo
siçiio de outros onus que tanto concorrem para encarecer o 
se1·viço e difficultar o trafego marítimo. 

O problema torna-se, assim, complexo, exigindo ás ve
zes do poder publico providencias especiaes. Seria eonve
niertte, por isso, antes de iniciar a execu~üo do qualquer• em
prehendimentô portuario, verificar prévia e rigorosamente as 
suas possibilidados finrmceiras. Evitar-sa-â dessa fórma a 
installfi~.ão de servir-os deficitnrios o niío raro sumptuarios, 
que não podem wr utilizacão remunoradm•n. em regiões, cujas 
necessidades npenas comportam npparellH\gom portunriB 
modesta, de facil consel'Vnl)üo o custeio modi<:o. 

Existem nctunlmente om funcionamento, em nosso lito
ra, numerosos portos, cujo movimento financeiro ó o se
guinte: 

Mandos: 

Verbas . . . . ...................... . 
Despesas roid izadas . . . . . . , , . . , , . , , 

Saldo , 

Capital reoonheoldo o.M at de der.:embro 
de i933 . . .........•.•• , .... , 

Renda do porto .................. . 

Pa1'd: 

Verba distr-ibuidns 
Des-pesas realizadas 

Saldo . 

Capital reconhecido até 30 de junho 
de 1933 • . .......• , ........... . 

Renda do porto . . · .............. , .. . 
Renda das taxas portunrias . . ....... . 

f32 :OHfOO<i 
i32:9Hf000 
-·--· 

a~· : a:H •o o o 

i9.676!765S:i92 
3.030:589t809 

198:752$000 
153:057$800 

q5:654$200 

58.743:508$775 
s.o24:srm12oo 

1'159:683$200 

Silo Ltlü. ilo Maranhao (sem apparolhamento): 

Vol'bas dish•ibuidas 
Desposas roalizndas 

Saldo ... 

~ O I O f 0 0 I • 0 O • I • j, 

·Ronda das taxas portuarins . . ....... . 

i-i3:08fl100 
107:5551100 

35:526$000 

286 :<ii6M7o 
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Portale!fa (sem app:u•elb.amento}: 

·Verbas distribuidas . ~-. ' ......•....... 
Despesas eHeetuadas .••. : .• _. .......•... 

Saldo . . ...........•....•....•.. 
( •• ' ' •• l 

Renda das taxas portual'ias 

Natal: 

Verbas distribuídas 
'Despesas realizadas 

Salào • . . . ................... , 

Renda do porto . • . •.....•........... 
Rendas das taxas portuarias . . ....... . 

daiJeileto: 

Verbns distribui-das 
Despesas· realizadas 

......... ~ ~ .... ' . 
Saldo . ·. , ....... , ... ,. ..•....••. . . . . : ~ 

-R.ml.tas .:Ias ·taxas -portnaria!! • · . • ...•.. 

Recife: 

. .V~rb.Ot'\. distribuidas . • ............. . 
pesP,tWl.Bt -~Pnlizadns _ . . •.•............ 

• · --; ·.: SiiTiJo .--: • . . . . . . . . . ..•. . .•....... 
: . •' ' 

Rendas do porto . , . . ................... ··t· . .... .. 
.Renda <las la~as porfuarias ... · ...... . 
~ . . 

Bah·ia: 

:Vllrhas. i\i~tribuidas . . . . . . . . . . . . . . . . . ,., 
pesp.esn~: . ;;ealizndas· ..... · ............ · •. "' 

,. .•. r -•·· ' ' 

2~1:20-4$000 
208:635t100 

42:568190(} 

830:457$830 

f. 256 :f t8,000 
965:M3ti300 

290:474ti700 

393:726$600 
28i:i'i'4$300 

297:084$000 
238:557$000 ' . 

58:527$000 

623:819$200 

fH9 :953IHW 
. :, . 705 :7t2S:l70 

2i4 :210$930 

4.884.:781$100 
4.300:577$400 

' , ~. 1 • I·· I; . t\ 

~ •,,, , .I 

1.4:28:031,00_0 
:) 8ó6 : 12'1$47{; 

• ;o. ,·-;•,• . 

;, ,·. - -~~d~o.; · · ;- . . .. ..... . .. ........... . .. 621 ;903$525 

Cupilttt r econhecido_ .(~.uro) ... . ,--.. ~ - " ~ .... , , . ~5 .1~4. :9,H;i!i~.2!1 
Renda ,QQ .• poj:lo . : ." :' ..... .'.: ...... ,' · · L900:0!J.8$720 
Ren!.!a da& t~as. portuadns ·. :; .. :.. . ·L 91õ ~3~3$ôOC 

VittWilí: 

Vr.J•hn~ rfi!;tribtlldas· ·• 
00~JlOHUR I'PUih:ndn~ , 
1'.'1' • ' ..• 

~. / ...... '~ .... · ; .. ' 

Eii\Tdo · : • • ••.••••••.••• · ••. · . • • · 

lf.(ilpitul -réllOnhooido. a.!.ó :11 dll Dozombro 
de 1014 ...................... . 

Re'rtdà · dt.!J' ' W.xns pm•tual'ins ..... ~ •.... 

. i 38 ~838$()00 
1()4:675$186 

84 :1G2t8U 

:19.598:S.t6t776 
121:222$400 
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Rio de Janeiro~ 

Verbas diatribuida~ • • •......... . 
Despesas reallznd&s • • • . . •. ....... 

Saldo .... 

Renda do ,porto . . . . .......... .. ... . 
Renda das taxas porluar1a.s . . 

Nictherov: 
Verbas disiribuida.s 
Despesas realizadas 

Saldo • . • • •••.......•..•••.••.. 

·capital reMnbooido até 31 de Dezembro 
de 1929 . • .................... . 

Renda do J!Oi"tó • • ••.•. ••.•••• ; •• ; ; •• 

Angra do, Rei1: 
Explorado pelo Estado do Rio, não tem o 

Depal'tamento de. Portos e Navega
ção os d$dos respectivos. 

Santo!: 
Verbas distl'ibuidas 
pespesas reaJiz·adM 

Saldo ..•... . ... • .... . ......... . .. 

Renda do porto . . . . .. .. .. . ...... . 
Capital :reconhecido . . . . .......... . 
Rendas das tnxns portuarias 

Corum1bd: 

Verbas distribuidas 
Despesas rel\lizndas .. , ...... ' ... . 

Saldo ...... ....... .. .... .. .. • 

Paranagu.á : 
Verbas distribuidns . · . 
Despes .. s realizadus . . 

· :Saldo . . . . .............. ; .... : 
Renda da:; taxas portuarias, inclusive 

do porto de Antonina . . .. ... ; :: . 

1.395:880$000 
868:687.100 

527::192$900 

:16.0()5:617$000 
38.556 :4Ut742 

194 :170$000 
i 59 :645UOO 

34:6241900 

20. 857: 159$239 
74:318$100 

133:190$000 
85:9461400 

47 :243$600 

41.8.\1:734$91& 
. 185. 406 : 969~899 

39.651:403f800 

136: 126f000 
-13:183$900 

92:942,ft00 

173 :'752$000 
90:5o7$5i2 

.83 :t8U458 

380:086~100 

Portm; de Sa,tta Catharína: 

{Fiorianopolis-I.aguua-ltnjahy-São Francisco) 
Verbas distribuidus. . . . . . . . . . . . . . . . . 518 :890f,OOO 
Despesas realizadas . . . " .....• : . . : . . · 333 :002$100 

Sald~ ; . . 
' ,. 

R'end~ das tnxns portUárias . . . . .... . 

t85:887t900 

697 :845$5,00 
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Rio Grande do Sul: 

Verbas · d islTibuidas 
Despesas realizadas 

.-.11)8 .-

Saldo ...... , .......... . . . .... . 

Renda do porto . . . . . ..... . . . . . ..... . 
Renda <.las t axas portuarias . . . . . ...•. 

256:106$600 
187 :067$183 

. õ9 :039$H7 

2. 294:617$000 
4.741:866$500 

Proseguíram as obr-as da Baixada Fluminense e dos 
portos de Cahedelo, da Baía e do Rio de Janeiro. 

Ainda por conta de verba orciUnentaria, foram realiza
dos os es tudos dos rios Tocantins e Araguaya, por to de Amal'
ração e canal de São José, no .Piaul:ly; potto de Aracajú e 
abertur a do canal de Santa Mal'ia, em S!!rgipe; p01·to de An
t.onina e rio Iguassú, no Paraná o porto de Uajahy e rio ca
éllôeira, em Santa Catharina - estes doi :.; ultimos prestes a 
ser conoluidós. 

() trafego portorió, em f9 '4, está assim representado: 
18.860 ombarções nncionaes, com ttm registro de f4. 913.334 
tone lndns : 5. 527 embarcações estrangeiras, com um registro 
25 .632.600 toneladas . 

O trafego fluvia l e .de cabotagem 1-ealizado pelas emprv
sas fiscâlizadas offerece o seguinte movimento : 

Nave(J'J.Çáo doa rios Mamoré-Guapm•é: 

Subvencão annual . . 
Recebida . . . , • . 
·Kilometr os navegados 

Navegaçõ.o dos Alta:es: 

Subvenção nnnual . . . . . . . . , . . , ... . 
Recebida . . . . . .. , . . . . ... ~ . . ...... . . 
Milhas navegadas . . . . . . . . ... . ... . 

Navegação do Alto Tapajós : 

Subvenção n.nnual . . ..... . ...... . .. . 
Recebida ............... . . . ... .... . 
Milhos navegadas . . . . . . ..... . ..... . 

150:0008000 
150:000.000 

. 33.98-i 

96 :000.000 
96 :OOOSOOO 

15 .600 

36:000$000 
36:000$000 

7.61!2 

"The A rnazon River Stcam NaviuatiOft L1t:J.": 

Subvenção annual. . . . ....... . ... . . . 
Recebid ã. . ; • . . . . . . .. .. ... ... ... , .. . 
Milhas naVegadas . . . .. . ... ..... .... . 

Naveuação Mineira do São Francisco: 

Recebid a nnmu11 • • . . . ... . ... . . . . .• .. . 
Recebida . . . ......... . . . ... . . . . . .. . 
Milhas navegadas . . . . . . .. .. .. .. . . . . 

E rn.presà Viação do São Francisco: 

Subvenção nnnual . . . . . .. . .. . ..... • 
Recebida . . . . ... .... . . ..... . ... .. . . . 
Milhas navego.dns . . . . . .. .. . ... : . . . . . 

3. 000:000$000 
3.000:000$000 

302.880 

300:000$COO 
192:976$000 

4.8 .244 

. 400:000MOO 
so1 :97~tooo 

75 .252 
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Empresa Bai:co São Francisco: 

Snbvençiio annunl . . ....... . ....... . 
Recebirla . . ... . .. . ......... ... . . 
Milhas navegadas . . . . ... . .. ... . .. . . 

CompanhiCI Flnuial Mm·anltense : 

Suhvenção annual ... .... ... . .•.. . .. ... 
Recebida ............. . . . ............ . 
Minas nuvogadas . ..... . ....... . .... .. . 

TI.'m twc.m Uoyd Mar,mlwn.~ ,: : 

Subvcnr:ão annual ...... . .......... .. . 
Receb ida . ........ ; .. . ... .... ..... .. . . 
1\fiihas nnvegadui:õ ...... . .......... . . . . 

E1:i.prcsn Clcm.e-ntc C. Cullfmlllc'tll! : 

Subvcnsiio ant\ilàl . . . ................ . 
!iecehida ... : ........ . . .. . ...... • ... . .. 
1\lilha.s n uvegadas . .. .... .•............ 

100:000$000 
99:996$520 

10.712 

100 : 000$000 
57:631$000 

13 .560 

Hl0:000$000 
68 :01-\$0\JO 

16.004 

6(}:000!3000 
60:000$000 

7.392 

Com-]mnldtl Viaçiio Stto Panl.o-Jfatto G1'osso : 

f;ubvcnçíio annn11l ...... .... ......... . 
Recebida ................ ...... ...... . 
Milhas navegadas ..... .. .. . ... . .. .... ... . 

150:000$0()0 
150:000$000 

45.840 

Coutp(m/da Nacional de Naveuação Costel'l'a: 

Suhvt~n~iiu an nual .. . . . . .. .. . ... .. .. . . 
Hcccbilia .... . . . .. .... · . .. ...... . ... .. . 
l\1ilha.:!< navegadas • ..... . . ..... . ....... 

Cmnp11nhia iVIrVI!flt~(: fiv Llovtl B·l'(tsilcb·o : 

7.020:000$000 
5. 607 :64!$7411 

4:15.02~ 

Subvcn~'ilO UltlltHII • . . . • • . . . • . . . • . • . . • . . 20.000 :000$000 
noreh ida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 353 :2 i8$2~2 
!\filhas navegadas .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. 9::13 . 990 

Tota l das suhvon<;iics rio OXI'roiuio dt' Hl:.lft 
Tol.-nl pago . ... .. ... .. .. o •• • • • •• • • o ••• 

Saldo 

Obras Contra as Seccas· 

31.177 :65-i$000 
29.272:.5 15$510 

I. 905:138$490 

l\'o coml.ml.o aos efl'e itos da~ ct·i~es climat.ericns do nor
dê~t<.' bras ileiro. a In~peot.orin Federal de Obms Contra as 
Secf!U8 Donlinuu a cl e~onvolvet' prol'ioun e pct•mnnenLc ttcLi
vid:1de. 

, As l'odovias con:>Lruidns diminuom as disLuncius e au
~ment.am ;I~. faoilldndós do t r·nn~ rmrlu, omqunn l.o a ncudaS"em 
I' a iLTigaçii o fixam, nn:: nrij•rcunt·-ins dos sorvlt,os executados , 
n.uoleos dr. povoamento, quo, soh as nmoncns drt cula:q1id ade. 
vivinm tmtes quasi n om ndos, ilt,sloenndo-~.o inccssnntcmcn~o. 
Assirn, por umtt ohrn officlcnto c porUmtz, ns ostiagens, que, 
::mterio1·menl.JJ, pot·lnrbavnm lodn n vldu l'<l~lonal, hoje süo ti)
I!Jl'tHfns o mosmo voncidns, scm oll projulzos (j d~sgrncas, ouk· 
'Ora,·· inevit.aveis, · ' · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:4 1 +Página 65 de 119 

-uo-· 
Procurou-se executar; ·em 1934, um programma de tra

balho capuz de attendei' aos pesa<ios encargos resultantes da 
seoea de 1932 o d~ manter, tant.o quanto possivel, a continui
dade indispensavet ao aproveitamento intelligente das obras 
construi das ou iniciadas durante o flagello. 

Impunha-se, pura tanto, dar andamento nos serviços de 
nçudagem ~ irrigação e reduzir os rodoviarios ao mínimo in
dispenRavel. Isso foi feito proBeguindo-se, ao mesmo tempo, 
M obraa de cooperação - acudagem e perfuração ~e poços -
e os estudos e demais serviços a car·go da Inspeetoria. 

ObedelJendo rigorosamente ao plano traçado, executaram
se, em 1934, os seguintes trabalhos: 

Açttdaqem publica e irrigação - Tiveram andamento as 
obras dos acu<ies "Jaibara", "Gboró~, e "General Sampaio• 
e "Tucunduha" (consolidação), no Estado do Ceal:'á; "Pir.a
nhas ... , "São Gonçalo". e "Condado", na Parahyba; "Itans", 
"h1haré" e "Lucrecia", no Rio Gt·ande do Norte; "Quebra 
Unhas", ''Parnnmerim" e "Cachoeira", em Pernumbuco; ''Col
té", "Mllca\ibas" e ''ValenLP", na Bahia. 

Dos açudes citados, que accumularão, abstraído o do 
"'Tucunduba", 1.072.185.000 metros cubícos dagua., foram 
ooneluidos: -o "ühoró" (143.000.000 m3.), no .municipio 
de Quixa-dá, Est.ado do Ceará, capaz dB garantir a irrigação 
de 2 . 000 heotnres; o "Lucrecia." (2i. 270. 000 m3), no tnu
uicipio de Martins, no Rio Grande do Nol.'l.P-; o "Quebra 
Unhas .. {!.'700.000 m3.), e o "Parnamet'im" (5.715.000 m3), 
a~s munieipios de Leopoldina e Alagõa de Baixo, respectiva
mente, no Estado de Pernambuco, e o "Coitl1" (1.000.000 m3), 
no município de S. Paulo, Estado de. Sergipe - ao todo 
cinco açudés, com uma capallidade total de 179.~85.000 m3 .. 
correspondente a 22 °1" da capacidade int.egral de accumu!a• 
çlía dos al}udes publicos construidos no Nordéste at.é 31 de 
deel!mbro da i933 (t:I09. 76t.OOO m3.). 

T11mbem foram concluirias, durante o ãnno findo, as obras 
de consolidncão do acude publico "Tucunduba", no municipio 
de Sant'Anna du Aoarafi, Estado do Ceará. 

Proseguira.m, igualmente, os trabalhos de irrigaç·ão no 
systern!l do "Alto Piranha~" {varzeus de Souza) e "Lima 
Campos", assim oamo os relativos á construccão dn pequena. 
rêde pt•ojl'r.Luda para aprovei~amento das uguus do acude 
"lJpa_qu•im Tav()ra". 

Açflldauem por cooperação - Foram . grandemente acti
v'l.das os t.rubalhos de açt!dngem pm· cooperação. Assim, tí
vct•am undamento, durante o anno, 65 açudes, eom uma oa
pacidado tolnl do aeeumulacão do 138.77 4. 000 in3., sendo 23 
iniciados e 33 proseguidos. Dessas obras foram con~luidas 
.17, .que armuaenaJ.>lilo., loliD conjun~to, 26.477.850 m3., e assim 
distribuldus: 14, oo EBlado .dC) Ceará {24.568.050 m3.); 2, 
ao ,Rio ·G~·antle do Norte (! .209.860 m3.); :i, .na Bahia 
(700. ooo ma.) .. O nccf'oscimo da accumulacão resultante 
(2G. 477.850 m3 .. ),, .corresponde a 42 •1• da capacidade total 
dos açudes conskuidQs por cpoperacão a.té 31 de dezemb:cQ 
de 1933 .. 

Tru.b.all~os ro~o-u,W,r.io.s - Os ,:!erv.ioos rodov.iarios conti .. 
huarnm .sujeitos ás r.estdr.çúes nlludidas, aggra:vadas pela ne-
cessidade de se .desv.íat .parte das v.N'.b~ .de .construcQão para 
a.ttonder .uos !.1>4\ou·thoj! pe131,1dW! de callServac(i.o .dos h•eabos já 
construidos, qno mu"ito sof!l:'ornm com o risor da .es~i\o chl,l.óo 
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vosa. Não obstante as difficulda~Jes apontadas, pode:m ser 
considerados satisfact.orios os resultados geraes obtidos alo 
de~urso de 193-i ~ que se t·esumem na construcção de 86,620 
km. de estrada- trcmco eom diversas ligações; de 83 pontes!! 
pontilhões de concreto armado, com uma extensão total de 
fi20.000, e de 93 boeiros de dimensões diversas; além da 
conservação, que em alguns trechos tomou vulto de verda
deira reconslrucção, de 1.836,50 km. de estradas antetiot·
mc.nte const.ruidas. Entre as obras de arte conclui das, avulta 
a ponte sob1·e o rio Acaraú, em Sobral, com 200,00 de vão, e 
que veiu comp:etar definitivamente a ligação Fortaleza-So
bral, Ii.a rodovia-tronco Fortaleza-Therezina. 

Perfuraç(io e installação de poços - Tiveram grande in
cremento, durante o anno de 193~, os trabalhos de pcrfux-ação 
e installaçâo de poços, lant~ fedcraes, á margem das rodovias
tronco, eomo em cooperação, seja com Estados ou municipios, 
s&ja ·com simples particulares. Como surrtmula dos servicos 
em apreco. temos: 

a) perfuração de po~r>s publicas; em andamento ~. das 
qunE>s i iniciadas no anno e 2 proseguidas; concluídas ~. 
sendo 2 no Cearâ, 2 no Piauhy, e 1 em Set·gipe - com tlitla 
v&sãe horaria t~:ttal do 8. 300 litros. 

b) perfuração de pocos por cooperação: em andamento 
SQ, s!!ndo 60 iniciadas ao a.nno e 20 proseguidas; concluídas 
60, das quaes 51 com resultado satisfactorio; destas ultimas, 
com vasão h oraria total de cerca de !33. 000 litros, 36 do 
Çle~rá, 8 no •Rio Grande do N<!lrto, 1 em Per11ambuco, i na Ba-
hia e i em ~ergipe. · 

e~ installa~es: ·conc•uidas i2, sendo 4 em pocos publico& 
e 8 PQT cooperncão. 

Con-eioo e Teletraphoa 

O Departamento dos Correios e Teclgraphos teve, du
rante o anno de 193,, os seus servi!)os exeeutados dentro dos 
recursoe orçu-mentnrios· que 'lhe fm•tun .conoedidos .. 

A renda aTrecada.da a Lt.i~~ n a 64 . 839 : 7 82f5 00, sendo 
39.!lM~~47$600 do servioo post.J.I -e 24.871 ~73U900 do ser· 
viço Leleg-r•aphioo, omquanto a despesa - pessoal e material 
- ascendeu a 79. 8H: U3$900, exoluidns a import.ancia rela
tiva ás acqalsicões feitas d'irectamente pela {Jommissão Cen
trai de Compras - 3. 977 :386$700, n decorrente do decreto 
n. 24.7·68--- 3.719:176$l00, a proveniente de vencimentos 
de cargos exLinotos - 76 :528f, e a correspondente a coilstru
cções e melhOramentos - 4. 96~: ·1511200, elevn.ndo-sB, desse 
modo, a despesn Loto.l a 92. 579 :786$200. 

Poder-se-á dahí coucluir que, nesse exercício, o deficit 
attingiu ,a 2'L '74.0 :003,700. E' preciso, .porém, .observar que 
essa importancia poderá ser bastante reduzida, desde que S!l 
dedu:~.:a da despesa respe[ltiva u quuntia t>mpregada om me
lhoramentos, que, pela sua nutur.eza c finalidade, ficam in
óol'J}orados ao p.lllrimon'io naeional, e seja tambem conside
rl\do rcceitn o quanhtm correst)ondente á. taxa ·do servioo of
ficial postal e l4llegraphico, q1.1c o Governo estaria obrigado a 
dispender, si essa sorvico fosse execllltado .. pdr emp.rcso.s 
pnrliculares. 

· . ÂtJ<mcifH t: .rSitaçDN - ~el'teDo<mtes ao departameaf» 
existiam, .em o:I•OB<i, em to6G~ " tem-itori~~> naoooonrJI, 3 .. l6; n&ell'-• 
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cias postaes, isto é, mais 14 do que em 1933, c L ~80 estações 
de telegrapho com e sem fio, ac.cusando, quanto a estas, em 
relação ao anno anterior, i9 estações para mais, e isso sem 
levat• em conta as 9 estações radiotelegraphirr.s e radio
telephonicas automaticas que . estão sendo inst:Hladas .em 

Bel(lm do Pará., Fortaleza, Reoife, Bahia, Distrioto Federal O· 
,Por~o Alegr·e. 

As cslaçõcs de telegrapho sem fio pertencentes a par
ticulares, inclu~ive as estaduaes, e destinadas aos servicos 
administrativos e de segurança do trafego aereo e f~rro
viario, bem como as de serviço publico, -sóJ:Dente para o tra-
1'ego internacional c set·viço limitado, as de .signaes horarios 
e as empregadas no servico meteorologico; são já em numero 
de 205, além das estacõcs de radio-amadores em numm•o 
de 51, as de bcrdo em numero de 137, as aeronuutieas em 
numero de 36 c as de i'adiÕphonia em nulllero de 37, tLfór·a 
o registro de 49.919 apparelhos receptores de radio-diffusüo, 
numero esse que, aliás, não correspohdil á realidade, visto 
como 75 o/o, possivelmente, dos possuidores de taes appare
lhos se obstinam em não inscrevel-os, máo grado a modiéi
dade da taxa exigida para effeito apenas de estalistica. 

Trafeqo tcleorapltico - O trafego telegraphico interior 
aücuson um movimento saUsfatorio em relacii.o ao de 19:13, 
l)ois utungiu a cerca de 8.8'72.137 telegrarnmas, com cerca 
de 165.16:1.485 palavras, registrando-~c um pequeno ac
crescimn sob,z·e o daquelle anno. 

RrJde telr.rn•aphica - A extensão da rêde telegraphicu, 
que cl'U em ·1933 de 59.681,725 metros ,com o desenvolvi
mento de :!15.968.501 melros, passou a. ser, em 1934, em 
vil'l.udc! da·s couslrucções .c recot1st.J'Lwcões realizadas, de 
59.743.2-H melro~. com o desenvolvimento de 116.553.243 
mclrC's, havendo, por consl:lguinhJ, um augmento, t•ospectiva.,. 
mente, de G 1. 518 o 584, 7-í2 inell'08. · 

Melltommcntos - Dent.ro o~ melhoramentos introduzi
dos, no _clopari.:nmmto, t.odos, aliás, de t!aracter impot·tanle, 
opr1orl.uno ó resallat· u orcuciío da Escola do AperJeicoa
mento·, ·que vem facilitando gmndcmente o preparo teclmico 
do· pessoal'. · · 

A cousignü~:üo de l'ucm·sos c.:;peciues nn. lei ot'(jUmcntaria 
:H.!dicionados uos :,;uldos existentes no Banco elo Bt•n.sil, pro
vouienle!; dos daposilos de que tratam os decretos ns. 21,790, 
de 5 de Si'il~ltll.n·o de :1932, o 22. l\20, de 5 de Abril elo 1933, 
prn·mittlram . desenvolver, em melhores condicpes, o plano 
do constz·1.Wdlo de predioli, posto em r;xecncüo no segundo 
.semestre ele 1932. As numet·osas edii'icacões OJ.Il anda
nwnto ou concluldas mn 1934, dost.inndas u set•vir, do sédes 
qas rcp(u·tiçücs posfaes-lclegTal)hicas, eslãc assim distri
buidns: 

Pi::mhy - Além do edificio-sr.!do àu Dü·ectoria Hcg·iunal, 
oonclnirnrn-so as obras do predio destinado !\ agencia postul
telegt•aphiott do· Po.rnahyba;· 

_. . P:zJ:aÍú·o~ d~ Noi·Lo __.:. Prcdios para as agencias de Aln
gôu Grande e · M:zmnnguape; 

P!:!rnambuco - Predio lHll'll u ugenlliu pu~Lul-i.elegru~ 
pliicn do Oarüaró: e dous outros destinndos ·á" ·estu.cõea rudio
wlegrnphicns lrnm;missorus e rocepLorns do Recif(~; 
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Alagoas - Edificio~séde da Directoria Regional; !,lm Ma~ 
ceió, e predio para a agencia poslal-lelegraphica de Penedo; 

'· Set•gipe - Edificio-séde da Direclol'ía Regional, em 
Aracajú; 

Bahia - Predios para as agencias postaes-telegraphicas 
de Joazeiro, Alagoinhas e Feira de Sant'Anna, tendo já sido 
concluídas as obras dus pl'cdios destinados ás estacúes radio
telcgraphicas transmissora e receptora na Capital do Estado; 

· Espírito Santo - Além do predio para a séde da Dire
ctoria Regional, concluiu a administração a construccão de 
dous ouh'os· no interior do Estado: Collatina e Cachoeiro do 
Itapemirim; 

Rio de Ja.neit•o - Predios paro. as agencias de Friburgo 
e Therézopolis; 

Districto Federal - Para receber as installacões radio
automaticas encommendadas á "Marconi's Wireless Tele
graph Company" a administração leve de conslrüir edifícios 
apropriados; 

<llinas Geraes ~ Foram construidos edifícios em val'ia$ 
estanciail llrdro-mineraes, tnes como: Poços de Caldas, Gam
buquit·u, Lambury e Caxambú, tendo sido j:i iniciada a con
sh•ucçiio do edificio-séde da Direcloria Regional de Juiz de 
Fót•a; · 

Paraná - Foi concluída a conslrncção do edificio-séde 
dll Dircctoria Regional, em Curityba; 

Santa Gathat•inn ~ Predio destinado á agencia postal
teleg~·aphica de Laguna; 

Rio Grande do Sul - Foram cor.cluidus varias constru
ccões fnicit~das no anno anterior e levadas 11 effeito outras 
projectadas e concluid.as em 1934, · tnes como: Uruguuyann, 
Alegrett>, Gacapnva, Taqunry, Pirntiny, Caxins e Süo Bot•ja . 

. Acham-se,· ainda, em conslruccito os predios destinados 
1ís sédcs das seguintes dit•cctori!ls rcgionues: M11runhiio, Rio 
Gmndo do Norte e Bahia, continuando o Dopnt•l.amento a 
cogitat· de novas construcções em muitas outt·us cidades do 
P11iz. . 

.As offioinas funccionnrnm normalmente, tendo-se re
gistrado, no coner do anno, reguliir nugmen.to cte prodncção. 

A secçao typographica confoccionou todos os modeios 
utili:t.~dos pela Depnt•lumcnto, além do outr·o~ usados nn Sc
CI'eta.t•íu de 1!;slndo. Póde assim tiei· set• t·esurnida a sliit 
adivid:nll~: fórmulas avulsas, 80. 258.il24; livt·os, i7 .110; 
talões, 249.321; blócos, 225.513; brochtn·us, 29.000, c cn~ 
veloppr.s, 2.926.800. 

Na ~eccfio ele machinas merece rofet·encia o numct'O de 
fechos ri e chumbo prepara!lo.s. Esse mntet'lal, untes forne
cido pm· \lma firma osh•a1tgeira, é hoje fabt•icado nas offi
cinas !lo Departamento, A sua producçiío altingiu, em 1934, 
a 4.299.103 fechos. 

A lhesouraria dos sellos dist.t•ibuiu lis varia3 agencias 
PMtUOR do Paiz tr.~terinl e f'ór·mulas de fl'anquin nu impor
tancia total de 131 606:437$990, oonsignandQ ns muchinns do 
ft·mlqninr existentes nas dirl!dol'ias L'l;lgiomws uma renda 
de 3.308:235$250. 

c. o. - vor.UJvm 1 - 193~. 8 
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ÁeronauUca civil 

. A expansão <los transportes aeteos no Paiz vem confir
mando, de anuo para anno, o acerto das medidas adoptadas 
pcl.o Governo para facilitar, oricn~ar e auxiliar, sem grandes 
onus para o erario publico, as iniciativas parLiculares que 
se propõem desenvolver os .serviços publicos de navega-;ão 
MrM. 

Mais uma empresa de transportes aereos, a Vasp, iniciou, 
no anno findo, o trafego aereo, mantendo linhas l'egulares 
em 'São Paulo e em Minas Geraes. Temos, assim, cinco em
presas estabelecidas no Paiz- o Syndicalo Condor,· a Panair 
do Brasil, a Varig, o Aerolloyd Iguassú e a Vasp - sendo 
que as duas primeiras estendem os respectivos serviços até 
:Buenos Aires. 

Em 1934, tiveram baixa do servi9o cinco aeronaves mer
canws, visto não mais ~atisfazerem M requisitos para a 
.segurança do trafego . ·No <:orrer <lo mesmo il.ni:ío foram 
postãs em serviçO quatro novas aeronaves de grande porte, 
•que soffreram as necessàriilS Vistoria§, depois de satisfeitas 
.ns exigencias regulamentares. . 

As cinco empresas referidas, ao encerrar-se o anno, ti
·nham em serviço 34 ar.ronnves mercantes . A ext~nsão das 
linhas aereas mantidas com essa frota ~Ltingiu, em 1934, a 
17.135 kilometros, emquanto que em 1933 se elevou apenas 
a 15.416 kilomeh'os. Foram realizados 2.292 vôos nos pri
meiros nove mezes, contra i . 672 vôos em igunl per iodo de 
1933, tendo sido de i0.042h,21 o numero de horas de vôo 
nos mesmos mezes, ao passo que, em igual periodo de 1933, o 
num~ro de horas de võo foi 1çie 8.417h,56 . 

Além de~~;as einoo empresas, ires outras estrangeiras 
mantiveram linhas aereas sobre o territorio nacional: u 
S. A. Air-France, a Pan American Airways, Inc., I! a Luft 
scblffbau Zeppelin G. m. b. H. A linha desta ul tima foi 
r ealizada pelo didgivel "Graf Zeppolin", e as das ouLras duas 
por aviões e hydt'o-aviõe.s . Em 31 do Dezembro de 1934, o 
numero de aeronaves mercantes, estrangeiras, oom certifi
cados revalidados pelo D. A. C., et·a de 40,· estando compre
llendídos nesse numero o ·"Grn.í Zeppelin ", õ hydro-avião 
"Brnzilinn Clipper" e um aviãO · "Fokker", da Ais-Fran:ce . 
E ' preciso notar que dessas 40 aeronaves eskangeiras, 37 
estão sendo utilizadas apenas no transporte de malas postacs. · 

O seguinte quadro representa o movimento do trafego 
aereo nos nove primeiros mezes de 1933 o 1934: 

1933 1934 

.Passageiros 8.81/l 13.109 

Kg. . Kg. 

Bagagens . ...... . .. . ... ..... . . . 
Malas postaes ..... . ............ . 
·cargas ..... . ... ...... . .. .. .. . . . 

103.057 150.935 
54.862 55.886 
81.1116 101.484 

Dos t 7.135 kllomotros do linhas noroas, nacionaos, em 
f.rafogo, a União subvenciona as linhas do Belém a Manúos, 
4)om 1 . 500 kilomel.ros de extenstío, e de São Paulo a Cuynbá, 
por .Corumbá, com 1.805 kilomeLro!' riu oxtensão . A par 
dessas linhas de penetraciio subvencionadas. pela União, ha 
linhas de oarncLor regional, para tJujn manutenção os gover-
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nos estaduaes concorrem com pequenas subvenções, como 
'5\lccede no Rio Grande do Sul eom a Varig e em Santa Ca
thari'na com o Ae~:olloyd lguassú. 

Igualmente a[Jreciavel tem sido o auxilio financeiro que 
para a aviação representa a manulencão e ampliação das 
!inhas do Correio Aereo Militar. As rotas por este creadas 
vão meihorando paulatinamente, graças á contribuição dos 
municípios no pr·eparar e alnpliar os terrenos de pouso, 
transformando-os, pouco a pom:o, em pequenos aer0portos 
de condições razoa v eis. 

·Considerando a grandiJ conveniencia da preparação 
dessas rotas, como estimulo á inauguração de novas linhas 
aereas commercjaes, o 1\linislerio da Viacão, por proposta 
do Departamento de Aeronautica Civil, fez applicnr em me
lhoramentos de dive1·sos terrenos de pouso, utilizados pelo 
Correio Ac1·eo Militar, a importanoia de 350:0001, por conta 
da verba pt·opriu daquelle Departamento. 

Procedida uma inspeccão ge_ral de todos os campos de 
:,J.lcrrissagem, foram esses recursos dispéndif.los na !lmiiliação, 
melhoramento e protecçiío dos te!'renos de pouso de Bello 
Horizonte, Pirupora, São Francisco e Januaria, em Minas 
Geraés; Càrinhanha e Chique-Chique, na Bahia; C1·ato e Cn
mocim, no Ceará; Cf\mpo de Marte e Pennapolis, em Siio 
Paulo; Campo Grande, em Matlo Grosso; Castro, Ponta Gros
sa, Curityba e Parnnaguá, no Paraná, e Joinville, em SEmta 
Catharínu. · 

No 'Campo de Mal'te e em Pennapolis foram construídas e 
installndas estações rndio-meteorologicns. 

Nos ueroportos do Vict&r!n e de Ilhéos diversas linhas 
aeroas de força, tclegrnphos o telephone, constituinm per
manente ameaça á segurancu 'da navegaQüo aoren. Impunha
se a remoção de tnes obstnculos, substituindo-se ns linhas 
lléi'eas por cnbos sübmurlnlls, scrvH;o esse qtte foi pt•oJ~ctado 
c execntndo pelo Dopnt•tnrnonto de Acronnuticn CiviL 

As dotações orcnmontnrins t'O!!ultnl'llm exiguus pat·o. 
ntlondct•, na medidl\ dms necessidl\dos, u todos os molhom
montos reclamados pelas linhas norcn~ em exploração. 
Foram, pot• isso, oonconh·ados os recursos disponlvcis na 
cxecuçüo dos trabtdhos mnls vrementes: obras do aeroporto 
do filo de J~noiJ•o, na Ponta do Cahtbouço: serviços pt•climi
nnres pnrn a consh·ucçi\o do net·ooorto para dirigíveis, em 
Santa Cru:.::; trubnlho.s do preparação de um aeroporto na 
Ilha de Fernando Noronha, para assegurar o estal!elocimento 
das linhas l'egul!tres transatlanticas com aviões. . 

A localização do aeroporto do Rio de Janeiro, uu Ponta 
do Calabouço, foi cuidadosamente estudada, julgando-se a 
mais conveniente, por se prestat• tanto ao serviço de aviões 
terrestres como de hydro-aviõos. E' preciso levar em conta 
l.nmbom quanto esse emprehendiment() concorret•á pura em
bellezar a plailta urbüna da Capital Federal. A larga faixa 
de torra. f1·onteira á Ilha de Villegaignon, que ficaria em 
abandono, emquanlo não fosse possivel executar o plano 
Agaohe, passará a ter aprQveitnmento immediato e sob todos 
os aspectos vnntüjoso para o Pl·Q_gresso da oidad·e, com n re
levan,.te circumslanciu de em nada pt•ejudioar o ref(ll•ido 
plano. 

A utili:r.ncüo d~ Ilha de Fernando Noronha para as tra
vessias transnUantieas não podia deixar de intet·essar o Go
verno Fedet'al, QU<:l f.om pt•octundo apoiar a auxiliar todas 
as inioiativag que visam o desenvolvimento dtt navegação 
aeren. Estabelecida a linha aerea com dirigiveis, om vir-
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tude do contraclo assignado cóm a "Luftschíffbau Zeppe
lin G. m. b. H.", tornava-se necessario encarar o proljlema 
das linhas de aviões ter1·estres; cuja exequibilidade ficou 
Mmprovada com as travessias feita·s pelo trimofor Com~inet 
"Arc-en-eiel". 

Depois dos estudos lndispensaveis, resolv~u-se a con,;. 
strucção de uma aeroporto na Ilha Fernando Noronha, dando
se inicio aos trabalhos ainda dentro do anno de 1 {!34. 

MllUSTERIO DA AGRICULTURA 

O Ministerio da .Agricultura, depois das profundas re
fot'mas a que foi submeLtido na ultima phase do Governo 
Provisorio, ficou apparelhado d~ fórma a poder cooperaL' 
efficientemente para a expansão econornica do Paiz~ mediante 
intet•vençüo mais directa e efficaz no desenvolvimento da 
sua producção agricola. 

Para assegui'fn• maior l'endimento ás actividades que lhe 
c·umpria desenvolver, tratou-se inicialmente de estabelecer 
uma a1·ticulacão r.ystematica enh·e os orgãos fedcraes e estn
duaes, instilüidos com o me.>mo objeclivo, evitando-se, assim, 
uma duplicidadE> d~ func~;ões cansadora de dispendios e!evn
dos ·e inuteis. Embora n coordenacão de esforcas ainda não 
seja completa. chegar-se-á, aos poucos; a nm tt•abnlho de 
cooperação capaz de permiltir á União e aos Estado man
terem, mediante applicaçiw mais racional dos recm•sos OI) 

que dispõem. servico~ v~rdadcil·Pmente technicos e em con
dicões de e·sludnJ• e resolver todos os importantes problemas 
da nossa organizaci\o agricolo. 

A m·ientaçuo a que obedece actualmente o 1\flniP.terio da 
Agricultura nju~ta-so a esse objeoUvo e attonde, no mosmo 
tempo, aos interesses immediuloll cin prOducl,;iln, denh•o do 
cndu sqotm· de ncLividadcs. 

_ J\ssim, unte US JHJl'l'lllUCtiVUS llberlllS i.lltimnmente li 
culhu•n do l~lgodiío, IH'(icut·ou-t>e, desde logo, nt>orfeJcoot· o 
beneficiamento o 11 !llu,;sificnr:ito dessE> Pl'oduoto, ufim de 
nssogurm·-lhe JJOssHJilidudos mais nmplns e C.tlmpensadoms 
nos merendo~ exlerno~ de consumo, Cuidn-so, plll'll isso, de 
l'enppnrclhnt· com u.;;inus model'nas as regiões ond11 a cultura 
algodoeh·n uproscnln melhores condições do desenvolvi
mento. 

Procedimento identlco se lmpoz em relnl)ão á lavom•a do 
café, cujos principnes centros care"em de installações bene
ficiadoras, de desflolpamenLo e seccagom mecanica, que fa
dlitem a preparac.ão de qualidades fiiuis, tito preferidas nos 
grandes mo!·cados de consumo mundial. 

O crlJscente augmento verificado nas nossas· exportacões 
de frutas. comprovando n expansão desse ramo da nossa 
cultura agricola, veitt exigir maior rigm· quanto <Í apresen
Lacão do product.o, Por outro Indo, o escoamento das safras 
nüo se pl'Ocessava àe fórmn regular, occasionando frequentm• 
1wejuizos aos prOductores. Para modificar essa situação, 
ft\.lEl niio pudia perdurar pOI' maie tempo, tomaram-se provi
dencias oppor.tunas, t•egulariztmdo-se definitivamente os 
emba.rquos e co11Cluindo novos ajustes sobre os :fJ•et-es, quo 
tão pe.>udamonto oneruvum o transporte. 

· Qllanlo no aproveitamento l.ndnstl'ial das nossas quédas 
dagua c riquezus do sub-sólo, .iú são sensiveis os beneficios 
lrazirlos (>ela applicação dos Godigos' de Agtlas e de Minn.~, 
os qt\at~s, emborl\ su<>cepLiveis do roloqlles, viernm imprimir 
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seguros rumos .á e;xptoracl'í.o dos nos&os potenciaes hydrau-
licci~ e formaçóes · minet•aes. · 

· . Utilizando os meios e recursos disponíveis, estimulou-se 
a mineração de ouro c intensifico'u-se a pesquisa de petroleo. 

Continum•am, tambem. a merec.Pr cuidadoso ·estudo as 
quêstões ve!ativas no problema siderurgico, cuja solução, 
insistentemente pi.'oC.lU'il.da, ni'h'esênta multiplas e for tes dif
ficuldades que teriio, afinal, de ser vencidas, porqu_e della. 
depende, em grande parte, o progresso do Paiz, obrigado 
actualmenle n adquirh· no e&trangeiro, a peso de ouro, ma
lerines de pt•imeit•a necessidade para deseuvolvimento de 
seus meios de tt•:msporle, expansão de seu P.arquc industrial 
e appnrelhamento de sua propi·ia defesa militar. 

Outro problema fundamental pot•a a nossa economia · re
clama igualmente solução urgente -'- a -instituição do c1·edito 
agric~la. 6ircumstancias ponderosas ainda niio permiltiram 
lnslnllat· o· Banco Rural, inicintiva que, tornada realidade, 
virá prestar á lavoura incalculaveis beneficios . . 

Em materia de tcr.hnic.a agrícola, siío considcra.veis, como 
se sabe, nt~ nossas dericiencias. · Urge corrigil•as o isso só
tnt>nte se Cüíi~egnil'á . pondo em ncciio um npparelhamenlo 
capaz de genel·nlizar m: mcdernosoónheoimentos agronomicos, 
d~ cuja applicacfio lunlos prgvcHos poderiam resultar para 
n nossa producQilo. }~xi s te em estudos um .plnno ue organi
zação destinado a tornnt•. acces~iveis ao agricultor os m'1ios 
de instl'llir-se e utili~nr os modernos processos de prepara~ 
çilo da let·ru e selecciomimento· de culturas. Esse plano set•á 
!\UbmeU.idc. oppor~unarriente á apreciação do Poder Legis
lativo, 

Passamos a traial' . mnls pormenorizadamente da actun
olio dos serviços do Minislet·i.o !in Agrir.nlt.ul'a, durante o anno 
de 1934. 

Economia agrleola e defesa da producçio 

Do nccórdo (!om a nomcnclutura do seus set·vicos, uo 
Ministet·io da Agricultura cabo· exot·cer actuuQiio dircctn su
bt•e todos ·as iniciutivas que dizem respei to á organlzaono du 
economia e da produr,çiio ngt•icoln. 

Entt·c os Oi'giios de que dispõe, para atlingh· osso duplo 
objectivo, figmam n Direotorin de Organização c Defesa da 
Produccão e a DirACtorin de Estatístico da Pt·oducção. 
· Directoria de Oraani:ação e Defe sa da Producção - A 
tarefa que lho foi nltribuida só pódc ser realizada gt·adativn
menle, mediante pt·ovidencius de resultados. lentos, <klpen
dentes de factorea individtiaes c collectivos quo te1·úo de ser 
coordenados aiJ:avés de um trabalho continuo c pertinaz de 
organizaoão e propaganda. 

Como inicio desses tl·abalhos, promoveu-se n fundaQão 
do numerosos consorcies · pl'Ofissionaos cooperativos nos 
Estados do Rio Grande do Sul, · Pará, S11ntn. · -Catharinn, Süo 
Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo; levantou-se a ostn
tislicu das cooperativas ngt'icolas, de vonda, df:! cl'edito, de 
consumo, escolo1'es 1:. de tH'uducc;iitJ eitl:ltente!l no Pai:t. at
tendeu-so a lodos· os pedidos de nssistcncia teohnica e admi
nistrativo, olóm do fornecimeul.o de todos os c8t.ntutos mo
delos que foram solicitados . 

Demonstrando a preoccupução de incentivar o dcsonvol
vimonl.o · do cooperal.ivismo, pm• r.onsidernl-o n fó1•ma mais 
pr·ovoitosa o pratica de ·ot·ganizacüo economicn, o. Governo 
concedeu auxilios pecüninriôs a vnrin.i entictades, num total 
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de 221 :oooeooo. Entre os au:x;iiios concedidos figura uin de 
150 :000,, de que foi be_neficiaria a Federação das Coopera• 
tivas de Bananicullores do Estado de São Paulo, cuja finali
darte é exportar a producç,.ão das cooperaUvas associadas, !J;. 
bertando o pequeno productnr de organizações interme
diarias. 

A essa importancia, correspondente a 1934, deve addl
cionar-se a 325 :0001, dispendida anteriormeute, Q que cJ.,vu 
o total dos auxilios a 546:000$000. 

Directoria de Eatati!tica da ProduCt;ãa - Jâ se pdàe 
apreciar a sua actividade através de varias trabalhos ela
borados. 

As eJJtatJsUcas referentes ás áreas de cultura agrícola 
foram coordenadas de !órma a serem utilizadas como ele
mentos esclarecedores de muilos aspectos do nosso problema 
economieo . 

Afóra os serviços pruprianiimte technicos, pussue uma 
a~eecão do estudo das questões economiéas relacionadas com 
a prodncçiio agricoln. com documentação rigorosamente clas
sificada, de consulta faci\ e segura. 

Os trabalhos renlitados, especialmente um minucioso 
estudo sobre a posição estatisLica do café no mundo e no 
Paiz, demonstram quanto póde ·ser proveitosa a activídad& 
de.!lsa secção, nctualmente empenhada na el3botacào de nu· 
merosos inquerltós sobre as prín_cipaes fontes da producção 
nacional. A Directoria possue ainda um a{)aprelhamento de 
publicidade, composto de officinas typogt'&phicas.. -photo~ 
titinographil,l, cin~matograpbia e radio-diffusão. Com esse 
opporelhamento foi p()ssivel desenvolver ·uma propaganda 
Hficiente de assumptos agro-pecuarios; irradiando palestras 
instructivns e distribuindo mais de 75.000 publicações . 

ProducQlo animal 

O Departamenl.o. Nnc.icnnl óe Produocl\o Auíuml, após & 
ultima reforma do 1\finisterlo, passou n eupermtender todos 
os trabalhos Q\tó ·sé relncíonnm com a producQlio animal. . 

Se~iço de FomentQ da Producção Animal - A aotlvi
dade das inspeotorias regionaes, fazendas experimentae~, 
postos experimen!.aés de criação, estação sericioola decorreu 
normalmente. . 

Existem nas diversas depeudenoias do Serviço de FóM 
m anto 2.795 unimaes, ·sendo 1.670 bt1vinos, 182 ·equinos, 97 
asiií.inos, 74G suinos, 26 ovinos ·e 74 caprinos. Embora pa
Tecam· numerosos, os planteis existentes aindn nilo sntliifnzctn, 
tanto em quantidade como em qualidade·. Pot' isso, appli
oando-se os recursos postos á disposição do Ministerio no 
exerci cio de 193-4, num totnl de 2. 700 :OOOt, providenciou-se 
a aoquísicüo tle novos exemplares no Pniz e no estrangeiro. 

A compra do reproductoreg. nô Pniz obedaoou no oritorlo 
do- estimular oi! nuclMs nacionnes de crinoiío de typos de 
puro sangue. · A vanlngem do reprodneta~· nacionnl sobre o 
e~h·ungcit•o impüc-&o por muitos mo' :vo!;, entre elle;s o de 
set• mais barato e t·e~istente. Xüo. ~e jllSilficn, portem to. n. 
})l'cfcrencia Qile se co~ ~umn dut• no r ,1roductor importmdo 
em dclrimE\nto rio!< PXr r>lh:>nll's rr•orl11!'fos de cri:lciío nacional, 
E'C~nrr.ir,nnnoo T'O n lo Grande do Sul o em outrrrs regiões 
pastoris do Pniz. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:4 1 +Página 74 de 119 

-119-

Dos reproductores comprados, parte se desUna· á for,.. 
mai)ão de planteis dos estabelecimentos de criação e monta e 
o restante para revenda aos criadores. Essa orientação deve 
ser mantida como a mais conveniente ao aperfeiçoamento das 
raças que melhor se aclimatam nas dive!'sas zonas pastoris 
do Paiz. 

Serviço de Defesa Sanitaria Animal ~ A distribuiçãD 
de vaccinas e sôros tem sido feita em gt•ande escala, consi
derando-se o seu valor pronhvlactico e curativo. Elevaram
se, respectivamente, a 983.992 e 32.784 as dóses de vaccinaa 
e sôres distribuidas pelas diversas repartições do Serviço de 
D~fesa Sanilaria. -

· ServiçQ de Irispecção de Productos de Origem Animal -
Exerceu-ae com todo o rigor a fiscalizaciio dos productos de 
origem animal a llárgo do ·Serviço de Inspeccão de Productos 
de Origem Animal. A discriminação abaixo mostra o das· 
envolvimento desse Serviço, destinado a fiscalizar todos os 
estabelcdmentos de industrialização dos produclos prepara
dos para consumo interno e externo. 

Productos inspeccionados 

Exportação 

.Adubo .................... . 
.Banha .................... . 
Cnrno congelada de bovino .. 
Gur.ne oongelada de ovint. . _ • 
Carne congelada de snino ..• 
Carne em conaerva ........ . 
Carne resfriada de bovino .. . 
Carris resfriada de suino ... . 
Cnrne Balgada (lo bovino ..•. 
Carne salgada de s~ino •.... 
Xarque .................. -. 
Couros vaccuns salg~dos .. . 
Couros vaccuns seccos ..... . 
Miudos congelados de bovinos. 
Pelles de caprino .......... . 
Pelles de ovino ·- .......... . 
Pe\les sylvestres ...........• 
Sebo industrial ..... . ...... . 
Tripas ...... , ............. . 

Internacional Interestaduai 
~.608.333 1.55~.315 
2.oa4.35~ 23.046.523 
9.170.898 3.309.989 

~8~.41& 224.688 
709.612 272.571 

1.029 ;550 350.783 
23.981.284 14.188.889 

t07.26t 1.857.482 
463.978 164.836 

t.50t.039 5.003.126 
75n.7oo 54.159.748 

~8.283.151 3.204.264 
5.602.594 953.07~ 
3.062:516 587.786 
1.626.632 207.488 

59f.485 195.794 
573.622 380.409 

3.331.369 11.132.490 
625.392 2.344.409 

A execucão das medidas constantes do regulamento bai
xado com o decreto n. 24.549, de 3 de Julho de 1934, muito 
está éOI1cor.rcndo para benílficiar a saude e hygione publicas-

.Jn..~tituto de ~iolorJia Animal - Os tmbalhos do Insti
tuto de Biolog'a Animal decorreram com aprocio.vel operosi
tlu.de, principalmente os das seccões de pnthologiu e ugrosto
logia. 

Acham-se em andamento numerosas pesquisas sobre 
epizootias· e outr·as molestias que tanto prejudicam o. erincilo 
.nacional. 

·Serviç.o de- (Jaça -e Pesca- Embora de cretlçii.o recente, o
Serviço de Caca . o Pesca· já apresenta rosullados praticos e 
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.promisso e promissores . . Sob o seu -pati'Oõinio,. ·realizou-~e 
o .1" Congresso Nacional de Pesca, cujos trabalhos .desperta-
ram marcado inleresse.. · 

Producçio vegetal . ' 

O Departamento Nacional de Producção Vegetal, abran
gendo nove directorins, imprimiu ás suas actividades uma 
Ol;ientação technioa de proveitos praticas perfeitamente com-
pensadores. · 

"Se1-r1iço de Fomento da Producção Vegetal ·- O Ser
viço de Fomento da Produccão Vegetal, que iem a seu cargo 
a investigação dos meios de trabalho e a divulgaçiio dos pro
cessos mais recomrnendavcis nas diffareiltes regiões do Paiz, 
actuou de modo proveitoso, merecendo destaque o incrs
mento dado aos seus campos de cooperação. 'Em 193~, foram 
approyadts 93 accôrdos de cooperação, com. a área total de 
4.353. 000 metros- quadradQS. Accrescentando-se a essa área 
a dos campos de 193~, apura-se que à superflcie cultivada, 
sob a orientação technica offi cial, se eleva actualmente a 
7. 233 .000 metros quadrados, comprehendendo 158 campos d e 
culturas diversas. · · 

O Serviço mantém ainda, por conta propria, numerosos 
estabelecimentos especializados de experimentação e preparo 
de sementes seleccionndas, pai•a a disll'ibuiciio entre agri
cultor€s, Entre os estabelecimentos destàca-se a Esto.cõ.o 
Experimental de · Campos, cuja produr.clio total foi de 
1. 832.662 kilogramrnns, sendo L 827 . 540 de estacas de 
oanna e 5.i22 de acmentes de leguminosas para adubacão. A 
Estação distribuiu .a lavradores dos Estados do Rio,· Pernam
buco, Espirito Santo, Banie~, CearA, Minas, São Paulo, Pa
raná, Santa Go.tharina, Matto. Grosso e Districto Federal, 
5.621 caixas no elevado total.de 1 .508.182 kg., de estaoa.;; 
de canna pnt·a plantio. A esse . total devem ser sommatios os 
t 1. 'T02 kg, produ7.idos e distribuídos pr.lo ·Campo da St!
menies de Bnrbalha, no Estado do Coará. 

O .Campo de Sementes do Itaocara, no É~tado do Rio, 
colheu cercn da 13 . 000 kg. d~ sémentes de plantas oleagi
nosas . Os do São Gonçaio dos Campos, na Bahia, Camclil e 
Tractláteua, no Pará, distribuíram 64. 000 mudas de taltnt·.o 
<I e -variedades finas; rigorosamente se.Ieceionada!i. A produ c
ção de sementos dos Campos de Siio Simão e I..orona, í'm 
São Paulo, de São Borja, no Rio Grande do Sul, de Sete I,~ 
goas, em Minas Geraes, de Guaiúba, no Gearrí, e da E star,üo 
Experim1mlal de Ponta Grossa, no· Para~. -attingiu ::1 59G 
toneladas. A producl)ão total desses ostabeiMirnentos foi de 
cerca da 2. 500.000 ltg . . de semcnlos diversas. 

Direotoria do Ent.ino Agricola - A Direotorla. do }1nsin,· 
Agricola, crlndn a :ta de julho de l'038 e que tem n ~eu 
cargo t.odas os quosU5es . relativas ao ensino ugricoh.1. em 
<!LJalquer de sous graus, compõe-se de duas secções techn!cM 
espõcinlizlldns, onbondo a uma fiscalizar o ensino süpnrior 
c médio ~ ú out&•a miniBll'llr o unalno olement.ar, através dos 
nprondizo.dos ngi'icolus . Com n nova rogulamontaolio, quo. 
instituiu a fiRcnll :~:nol'io rios <~ ~:eolall n tl obt•hrat.oriOdarfo d·• 
t~quipnrnQiio nos ostnbeloolmcnl<ll! oonganei'nll orrlolao11, fllll"ft 
éffeito de validade do!! Ut.ulos oxpocl!do11, floou OW\IAimcmt" 
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attribuida a . esta . Directoria a funcção de registo dos diplo
mas de habililação para o exercício da profissão de agroilo
mo em L9do o paiz. 

Acham-se .relacionadas 16 escolta!:! que se propll4lm " 
ministrar ensino ::ouperior dtl agricultura. Destas, som~nh, 
b Escola Nnr.lonal de Agronomia e as escol;a5 dé Viçosa, l'• . 
rc.cicaba e Porto Alegre podem, presentemente, ~bter n r~ 
glsto dos diplomas qtlé expedirem. O descu·idó em q1.1e foi 
tido até ha pouco o ensino technico agrícola deu motivo u 
que muias escolas se fundassem sem elemnlos surriéiente.<~. 
quer em professorado, quer em inslallnçõcs e. material, pal'a 
uma actuaçiio proveitosa. 

A esta Dlrectoria subordinam-se directamente os tistlt• 
belccimenlos de ensino agricola de graus supm·ior e mediCt, 
mantidos pell.' Governo Feclet•nl, que !!ân a Escola Nar.lonal 
de Agronomia e a Escola Agrícola de Bilrbacóhi\. A inalr!r.ula
nos differentes annos do curso da Escola Nacional de Agro~ 
~omi!l attlngiu ó tolnl de 59 alumnos, ha"endo apenas ~eis 
desistencias no decurso do anno, sendo obnforidos d iploma., 
n i2 engenheiros agronomos, A Escola Agrícola de Barba~ 
cena, que era um atWIHtâízaUõ e que em Vista de suas bon8 
installacõell foi transformada em escola mediu, 6 huJu n 
typo padrão do ensino modjo. l~rilo . seu reg~ lamento, p ossue. 
essa e::ocoln . um curso de· adaptação e um profission!ll, ça-. 

beJÍdo ao primeiro · prepn,·ar alúmnos paro o segundo. 
· · .Perm~neoem sob o · control'r! da · Dircctorin do ·Ensino 

Agricola os 1'0 api'endiznclos agl'icolas, mantidos pelo Mi
ni.l'tl}rio. Nesse!! ,}!>tabelecimentQs, localizndos em Rio Brnn
co, .Acre;-em Bclem, Pará; em ~rreiros, Pitrahyba ;em Ta
mnndaré, Pernambuco; em Satuba, Alagoas; em Quisumfi, 
Serg!pe; ern Sllo Bento dn!l Lage!l, Bah.la; em Ouro Fino, 
Minas; em Pelotas, Rio Grande do Sul; e em Campos, ll1stnrto 
do Rio, :ncham-s~ internados i. 282 menores, havendo ~n-
triidu, em 193-i, 300 e sil.hido 392. . ·. 

Serviço de Defesa San i taria Veuetal - A tar~fa rio ~er
vico de Defesa Sanitaria Vegetal ~ das mnls relovnnte~ por& 
tl nossa producciio agrícola . Em duas grandes categoria~ 'e 
cnqttadram suns funcçOes: de vlglla.noln flto-snnltnriu P d~ 
defesa agricola, . proprl&mentc dita. Assim, oompcte-tho n 
fiscalização ~;anilarin exercida na importnç!i.o, commór cio, 
transito e exportação de vegetaes, bem como n demonst ra
cão e applioacüo do medidas e proeef1sos de prophylnxia e 
combate ás pragas e doença~ das plantas, o regisw e fis
calização de l'~laçõos de desinfecção c o t•egisto, experimen., 
lnoão e f igoultzaçúo de lnsoctlcidns e fungi~idas . 

O movimento geral da fiscàiiazctio sanitaria ôé vege
taes, no3 portos de Manàus, Belém, Recife, Siio Salvndot• 
Rio do Jnnei!•o, Santos, São Francisco, Rio Grande, Porto 
Alegro e Cot·umbá, foi o seguinte: Im.p01•tação: - 3. 'Tf3 
pnrtidns, com i . 458. ·\ 04 volumes, pesando 3'i . 373. 737 kg. 
c.\ 145.21'3 ptnntas. Devido á presençll <ie pnrasit~s univl!t'
snlrncnle conhecido~ como J.l{jfigc,!~ ll!) plnntns economiclls, 
fornm interdic!.nrtos 13.159 volumes, prsnndo 2-\6.924 kg. 
e 161 plunlns . E:cpo?'ta(•fíO: - 751 pnrt.idus, com os 1·espec
tlvos oortlficudos de origem o de snnidnc:o, constantes rJe 
U7lL922 volumt!s, pesando 38.\55.012 lcg. e 21.350· planto~ . 
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O ·numero de certificados ref~re-se a Wdos os vegef.aes, ex~ 
Qepto · fructas cttricas. bananas e· abacaxis que ve~m sendo 
fornecid!'s pelo Serviço de Fructicultura. 2'rcmsito: -- Fo
ram concedidas f. 922 permissões de transito; reprE:>sentandó 
apenas a cifra. de inspeccões feitas por solicitações de par
ticl.ilares, visto possuírem os proprietarios de estabelecimen
tos de propagação de plantas um certificado que os ha
bilita a despachar livremente mudas de sua producçiio, 

P11,ra registo e licenciamento, só no segl.lndo semeslr~ 
de i93~. 38 próductos e preparados insecticidas e fungi~~ 
dás, com applicaoão na lavoura, f-oram submettidos a cxpe: 
riencia, examinando-se mais 21 productos, depois da 31 d~:< 
dezembro. 

. Serviço de Plantas Te:rteis - O Governo continúa a 
dispensar especial attenção aos trabalhos do Serviço de Plall
tu.s Te:deis. 

Foram dist!'ibuidos gratuitamente e mediante venda, só 
pela Díreetoria, 44.508 kg. de sementes de algodão de va
l'iedade "Texas 7.111". Ainda não existem elementos i.'~
laUvos á distribuição feita pelas repartir;ões nos Estados, 
e\Ijo montante nãiJ deve ficar, por unidade, aquem da oif1•a 
acima reglstada. Afúra. disso, <i Ministerio procurou facilitar 
aOS' lavradores a acquisição de sementes seleccionadas · em· 
quantidades mais vul!.osas, para o que .se abriu um oredit.to 
espedal de LOúO:OOo-,, pelo decreto n. 2L720, de 13 ot~ 
julho de -!934. 

Durante 0 anno de i934, lavraram-se :1.16 contrnct.o~ 
rêlativo~ a trabalhos cu-lturaes em cooperacAo com a ar&â_ 
totai de 2. 327 hectares. 

Além dos trabalhos de melhoramentos e aolimntaçAo ,du\1 
varfedãdes algodoeiras cultivMas em cada Estado, pt·oce
de-se, nas EstaçiJ:ls Experimentaes, a diversas experlenelo.!:! 
julgadas irnpresclndiveis á solução do problema a.lgodoairo 
no paiz. Relevo. meneionar Q trabalho de .melh:.orament., 
affecluado na. Estaclio Experimental de Quissamã, no Estado 
de Set•gipe, criadot·a da nova variedade algodoeira "SeJ."igy", 
que ha annos vem mant-endo elevado grau de fixidez das 
qüa.lidndes nobt•es, como sejam: productivl$de, prer.oci.
dnde e optimo comprimento. de fibra. 

·Encontram-se <'fi identicas condições as · Estacões do 
Surubir!l e do Seridó, situadas, respectivamente, nos Estado5 
do Pernambuco e do Rio Grande úo Norte, as quaes, em 
brevê, podeJ•üo apt·esentar, em grande esm\la, sementes se~ 
toMiõnnclns dn variedade ''H 105" e novas -linhagens do fa.
mo8o "Mnc6 \ sondo que os demn!s estabeleetm~ntofol e~
pnrlmont.nc'R elo 8ot•vlco toem procu·rado, pelos methodos mo.-. 
dHrnoK Mltlnc1t.tvoH, lmplanlat• no paiz especimens, que, do. 
ponto c111 VIM1tl noonomlco, melhor se adap~m ns suos dif
tarutll.uH l'll!íllluH nlsorJooll•uA. 
. O l.uhcn•tll.rwln dn l~lhi'Ilti, Í11stallndo recentemeníEJ P.m 
Joito lll'!l~llll, nn !Jnl'llh;YIIll, "''111 Mtudtmdo as propried!\d(lS 
phyBioo-chlmll,i&ii o uoonumlcnl:l llnM prlno!pnos fibrns textels 
existeules no pnl1 e oontrolR11d1J 1\tMa; do ponLB dt> vi!!lta, 
qmmtitotlvo o qullli!Joatlvo, 011 ll•Bimlholl do melhoramento 
do a.lgodúo effootuodos n11s ostu~:õos oxpm•lmontacs. 
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Através das Commtssõas e Postos de Classificação nos 
Estados productores e da Commissão Central de Arbitra
mento no Districto Federal, foram classificados 1. 152 . .\07 
fardos, com o peso total do 180o5t5.473 kg. de algodão cn. 
rama, qüii.iido em i 933 sé classificaram, apenàs, 404.940 !ai.i·":' 
dos, com o peso de 65.641 . 3H kg. · 

A qualidade <:ia safra ficou representada nas propoorcõe<> 
de: 47,9 % para os typos superiores a ~. de 27,~ o/o p<.ml li 
typo 5 (base), 24,9 o/o para ()S typos inferiores, comparado., 
com 57 o/c, 24 % e 19 %, respectivam~>nte, na safra de t'933, 
Confrontada com a safra norte-americana, a qua.Jidad(' du 
l_Ligodão brasileil'a deixa ainda muito a desejar, sabendo-s3 
que naquelle pa!s a proporção dos typos superiores vae além 
de 90 %. Isso vem demonstrat· a necessidade do melhora
mento dns nossas inst:tllacões bencCiciadorns, quo nllo tendo 
sido adaptadas ao desenvolvimento sempt'e crescente da .pro
ducçüo, nestes ultiinos annos, prejudicam bast.ante o grau de 
limpeza da fibrl\ . o 

Quanto aó compr imento da fibra, a safra classificada em 
1994 apresentou maior proporção na classe de fibras médias, 
2~ a 34 milimetros, vin!lc- em seguida a classe CUl'ta, com 
47 . %, deixando somente 3 % pora a s fibras longas, cn.ia 
produeção não acompanhou o augmento verificado nas ou-
tras classes. o • • 

Afim de athmder no rãpido desenvolviimmlo da lavout·a 
algodoeira, no Estado de São aPulo, foi baixado o decreto 
n. 24.487, de 28 de junho de 1934, abrindo o credito especial 
do :l . 2(){) :000$ par li. a instnllaciio de uma prensa de ai ta 
densidade e respectivo armazem. o o 

Continuaram l\ ser mantidos os accordos firmados com 
os diversos governos dos Estados algodoeiros pat·a a exe.:. 
cucão dos serviços relativos no algodüo e outras plantas tçx.: 
teis de valor economico, tendo sido elevadas as dotações fe
doraCi! em relação aos Estados do Rio Grande do Norte, 
Parahyba, Pernambuco e Minas Gerae!!, montando n 
2. 700 :OOOlll D. obrlgnello do Governo Federal para a mann
tanção dos referidos' serviços. 

O Sarviço de Plantou Textei~ possuja. em 193~. no~> 
Estados, 67 dcpendencias, sendo i i inspectorins, 9 esLaçõP.s 
experiment.aes, .2i campos de sementes, 13 eommissõcs de 
ólnssificaoão e f4 postos de classií'icação. 

Peio decreto n. 24. o 547, de 3 de julho de 193-i, foi 
criada uma Estação Experimental em Surubim, no Estado 
de Pernambuco. O Campo de Sementes em Vill11 Bella, no 
mesmo Estario, foi, por .Por taria de i8 de junho d ~ i93ti, 
transformado em Estaçüo Experimental, sendo tambem tran~
ferido pat·a Gloria do Goitt1, por por taria dé i8 de abdl do 
t•eferido nnno, o Campo de Sementes que funccionavB ~>m 
Caruurú, · · 

.At.Lh~giu 1\ impod:mcia de -2.381 :280$ a renda produiuln 
pelo Serviço no unno do i9M, toda olla proveniente de taxas 
de classif.icncão do algodiío destinnrln á exporlaoão e !\ll 
consumo interno do paiz; venda da producçfio vet•ificada nas 
estações expel'imentnes e campos do sementes, e de origem 
diversas . O crescimento de renda vem se nccanluondo b'ls
l.nnto, tendo sido de 553:-l85$, em i!J3i , 974:380$, em 193~ 
o t.069:67q$; em· i933, pura se olevnr a mais do dohr.:. 
em 1984 o • 
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SeNJiço lk Irrigaçdo, Rellore~tamenta . e Colonizaç(lo -
Proseguiram os trabalhos de c_olonização nos seguintes nu• 
cleos coloniaes: Santa Cruz, no _Districto Federal; São Ben
to, no Estado do Rio de JaneirQ; Ma_rquez de Abrantes, Can
dido de Abreu e Cruz Machado, no ~stado do Paraná: Cleve
landia e Inglez de Soüza, no Estado do Pará. Permanecem 
em acli.vidndt" M antigas Zeladoria~ dos . ni.wleos: 1\foncão, 
no Estado de São al'ulo; Inconfidentes c João Pinheiro, t:.o 
Estado de Minas Geraes; Senador Correia, no Estado do Pa
raná; Annitapolis e . Senador Estcves Junior', no Estad-J rle 
Santa Catharina, incumbidos de .zelar ·pelos bens da União 
e de agenciar a cobrança do restante, da divida .colonial. 
Foram effectuados, hesses uucleos, o~ :oeg-ttintes trabalhns.· 
2.936.594 m. de levantamento~ topographieos; H.2G8 m. 
de eslra<;las construídas; 1.303, de câ.minhos vicinaes; 130 
casas parn colonos; 499.633 m. de cstudo"s ·da estr.adas e 
caminhos; 577.325 rn. de cot:tservacão de estradas e cami
nhos ;sm·viÇos hydrogrilphicos de limpeza _de rios, locacã·:> 
e abertura de 48.0QO m. de valas c valetas dP, saneamento: 
levantamentos hydrat11icos, ele. O recebimento da divida uo
lonill.l, proveniente de pagamento de lot.es, attingiu a réi" 
26:670$086. 

Os dados estatísticos, em relação aos nucleos colonises 
citados, accusnm: pcipulacão do -vari~s nacJonahdades, 
22.854 habitantes; lotes ruracs medidos, 5.377; lotes ur
banos, 810;. -lotes ocoupados, ruraes e urh:mos, 5. 7 4<J; o valm· 
da producção ag-ricola e industrial . dos colonos utlin~iu 11 
12.219:924$, o d(l ~riação a 6.39i :304$000. 

. Jnst#ulo de Chimica Aqr.icola - Os trabalhos do Ins
tituto de Chitnica Agricola, já perfeitamente apa.rclh~do 
para preencher os fins a que se d~stinu, seguiram seu ~urso 
norml\1. · 

O Instituto procede aotualmente a estudos minuoioson 
sobro o solo de diversas regiões agriocilas do paiz e adnp!.n
cão das cullUJ·us mais recommendavois. Por inicii)f.iva pro
pt'ia e n pedido de numerosos interessados, offectuou pes
quizas de gnmde 'int~J!'N<se pEu'a mclhol' aproveitamento da<: 
tHrrus cultivadas e regulnrização.dns colheitas. 

O Instituto de Chimir.a Agrícola, quando tiver os <~eus 
servioos pcrfeitamante conhecidos d(tS a.gricultores, poderá 
prestar grandes benefícios ao aperfoicoamonlo dos Dl'Ocessos 
;lgriqolns !H' paiz. . . . . 

SlJ1•·viço tlc Fructicultura - O Servico de Fructicullur:l, 
íunccl('lnundu ern hoas condicucs tochnicns, foi mantido junto 
1\0B pomnt•os, casas do cmbtllugom da fl•uctns e nos porto\( dtJ 
paiz JWt' onde 1:10 vm•jfJca n oxp01•tncíto de nossas fructns. 

A Eslnciio Experimental de Pomologll\ de Deodoro 
px~purou sementeiras de ciLrus pat•a pm•tn~enxcl'los. nurn 
totnl de GOO.OOO pés, o viveiros diversos, num tol.lll do 
:100 .()OO enxertos, jú em condi coas de setom . distribuidos. 
Em Magé, no Eslado do Rio, o.chn-sa em pleno funccionn
mento a Esincão. Expet·imcntal do cultivo dn bnnnnoil'a. No 
Estado do Pornambuoo, em Gunyana, a esLnciio muntil:ia llP. 
accordo com o goVOt'no estr:~.dunl ndquiriu e plr:~.nloú sementes 
soloccionadas do ubncnxi, num toLnl de. 31.200 filhot~s dll3 
vnriodades "Pernambuco", "Pico do Rosa", "Agun Brar:cn", 
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"Anannz dos Acores" e outros. Já foram iniciados tarnhl'm 
os estudos e observaÇões di.J solo local, bem como das va
riedades que vão sendo cultivadas, dos quaes de·verão re
sultar a sclecçiiO', melhoramento e aproveitamento mais ra-
cional do abacaxi. · 

A Estação Expet•imental do Fructas Tropicaes, na. Pa.;. 
rahyba, vem ·preanc:hcndo o (}bjedth(o que determinou a 
sua criação, gracas á cfficicnte coll~boração do Estado, que 
tem cumprido fielmente o accordo firmado com 0 Govem(l 
Federul. Tem cuidado com todo o interesse dos csLudoo, me
lhoramelilo e fomento da pt•oducçüo de ft•uctos citricos, bu
nanas, abacaxis, abP.cates, sapotys, fructas de conde e, m.:~n
gas, com resultados ja bastante approveitaveis para o Es
tado e para o nordeste do paiz. 

A Estação Exverimental de Viticultura e Enologia rio 
Caldas, em Minas Geraes, constitue óbra de vulto instaHacJa 
em colluboraçiío com o Governo do Estndo. Os seHs trnbil
lhos se acham bastante adenntados, QUCI' quanto :lOs de cam
po, quer de construcções das diver·sas depondtmctns do eH
tabclsoiment.o. A criaçlbo desta E!ilncüo vem attcndcr :is 
grandes necessidades e llo indispensnvcl m~lhot•amento do~ 
excellentcs vinhedos da região. 

Instituto de Biologia Veuetal - O Instituto de Biologi:l 
Vegetal, instalnldo no antigo Jardim Botanico, dcscm•olveu 
proveitosa ao ti v idade, em 1934. 

Iniciou-se n formaciio 'de um trecho typico das rc~iõr~ 
meridionues do Bra.sH c de pequenas par·tos do lwbitttt ar
gen~ino e ut·ugtliiyo, tio Intuito do fixar trechos occcntuarlu~ 
mente ont•acteristicos das varias r('giõcs fitogcogt•a Jlhicu.~. a 
exemplo <lo que havia sido feito IlUra a flora smazonkn, 
para u catinga nor·desLin[l, pnrn o corrndo mineiro c !JUt'a · 
a reslingn. Executou-se ainda um .qnadro destinado n plan
tas gen\.lihamcnle mexicanas. Divet•sos trabalhos do carne
ter scientit'ico f'ornrn ultimado~. havendo sicto enriquecido 
com us ptantns novas de varias procedencias o orchiãal'iú 
existente no .lardim. A orguni:r.aciio methodicn e permanente 
de observAções foenologjcas de todas as plnnltls teve !nicic 
em f934. Esse trabalho, realizado em visit11s diarins ás sec
ções do ~arque, é feito segundo os mais recent.os precflitos 
de focnologià vegetal. . 

No dia 1'8 de dezembro ull,irno, com a presença de scien
tislas, de professores, dos i'P.presentanlc8 diplomntieos n d~:< 
altas aulot'idades, foi solennomente ínauguri1do o monumento 
aos antore.!l. e co!lnborndores dn "Flora Brasiliensis''. O mo
numento consta elo busto de Miü'tius sob•·o columnn d.~ gra .. 
nito. Lendo em uma uns faces o mednlhiío com n ufigit) cte 
Urhnn e noulrn o. rio Eiobler, !1Uccossorcs do sabia bnvnro nn 
organizaçiio da "Flm•a Bl'nRiliensis". Er.l!•n as personalida
des illusl!•es que visiiat•am esse e1:1tabelecimento, em 193~. 
destacam-se os professores Breslnu, Felix Rawitsches, Hein
rich Rhoindlz, P. K. Morris, 'l'homaz Bnrbour e Bot.tm:zi. 

1: opportuno registnr o crescente interesse do povo pelo 
Jardim Bo!.anico. Em 1931, o numero da víslf.nntes foi dt:! 
30.R40, pas5nndo" 36.478, em 1932, lt9.152, em 1933, pari\ 
ntting·ir a 53. 9~5, em 1934, havendo, pol'!.anto; um uccres
cimo, sobro 1931, de 23.105 visitantes. DDsse total LRRO 
crtim collcgiaes, dist1•ibuidos em 1B turmas, chofirrdos pclol 
rospeotivos · professores. 
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. Serviço Tec.~nico tJo Café - A necessidade de produzir 
cafés . finos exigiu· mais completa .organizacao para <J Ser
viço Technico do Café. 
. Para fortalecer a nossa situação, em fll.ee da concorL·en
cia cada vez mais intensa dos chamados cafés de fina quali
dade, duas providencias . se impunham: ó augmento, até o 
limite maximo permiltido pelas conoições de cada zona, da 
producr;:ão de despolpados e a melhoria, mediante rigo!'osos 
.processos de colheita. secca e beneficio dos cafés ditos d'.' 
'terren·o. 

No intuito de orienlar e assistir materialmente á ini
ciativa particular, resolveu-se montar estabelecimentos mo
delos para nquelles ·fins, em diversos pontos do paiz. Além 
de muitas usinas que planejou e montou, por conta do De
partamento Nacioliiil do Café, o Serviço 'l'echnico estudou a 
localizacã6 das Usinas CentraeB de despolpamento, secca
gem, beneficio e rebenefieio nas localidades de Ipaussú, Bo
.tucatú e Pirajú, Estado de São Paulo, e nas de Carangola e 
Ponte Nova, Estado de Minas Geraes ,· Os trabalhos de mon
tagem dessas usinas deverão estar concluídos antes do fim 
do corrente anno. 
· Pt·ocurando incentivar, por outro lado, o desenvolvt~ 
mento do coopei•utivismo entre os cafeicultores e -·estabele
cer a pratica da exportação de cafés por padrões definidos, 
como fazem os nossos concorrentes, foi approvada a orga
nizncão e montagem de uma grande Usina Central de Re
beneficio e Padronização, a .ser confiada á Fe'dernção Pau
lista das Cooperativa~ de C!lfé. 

A oonveniencia de levar a éada zona uma miniatura do 
apparelhamento existente nas sédes estaduaes do Servico 
Technico, rstú sendo satisfeita com a instnllaçüo das oha":' 
mudas "Satns Ambientes". Nestas salas, em numero da 8 
no Estado de São Paulo, de 2 no de Minas Geraes, de :1. no 
do Pnrmlá, de i no da Bahia e de i no do Rio de .Janeiro, 
encontra-se todo o material indispensavel ás dernonstt•ações, 
desde o rnlliil simples utensilio até á miniatura de uma ma
.chinn .do beneficio e .rebenefieio; desde a mesn de classifi-. 
caQii.tl;' contagem de defeitos, etc., até ao material de prova• 
de ohicara; e, além disso·, um torrador aperfeiçoado, com 
moinho electrico, para os ensinamentos industriaes, qun-· 
dros estnli:;;ticos, geographicos, boletins informati1'o~, etc., 
para a orientação commerclal. 

Producçã.o mineral 

Ao Departamento Nac10n:u da 1'1'oâucl,lão Mh1er~l fornm 
atr.ribuidos tOdoe 011 serviços or$;anizadoa parn or1entar . ll 
estlm11lnr o aproveitamento clns riquez:.s do sub-solo e da! 
fontoB til) energia hydraulioa d(i rab. 

D[llndo dt> mBiores recursos finnnooiros e de nppare
lhnmonLo material mais qomplato, este orgão da admínis
traçi.io podsrá cooperar effioazmente na soluçilô de nume
rosus questoes de palpitante intereooe pnra B economia na
clnnnl. 

La.bom!or.ifJ Central da Producção Mineral - No ~&nno 
do 1934, verificou-~~ nccresaim[l oonsideruvel nos trabBlhos 
do Lnbom~orio Cenkat da Produccão Mineral, hoje reoona
tiluido e ul)nrelllado com instnllacões modelELres. El-eva-t 
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ram-se a 57 4 as analyses de .. substancias mineraeE, somman
do 2. 526 dosagens de elementos, aMm íle 84 anãlyses espe
ctrogtaphica5. Estes numeros são bastante expressivoa, em 
'confronto com os r.efernles aos nnnos anteriores, como se 
.o.bserva no quadro abaixo, relativo no periodo do 1930 -. 
,934: 

Mino 
:1.930 •....••• • .•••• . .. 
:1.931 •.. • •• • • •••• ••••• 
:1.932 • . ... .. .••.•••••• 
:1.933 ••.... • . • ..•..•.. 
':1.93í •..........•...•• 

Analyse! 
18:i 
2tl1 
21H 
206 
67" 

Dos(J{Jem 
1.74~ 
1.538 
1.258 
2.063 
2.526 

EnsciQ4. 
154 

60 
22 

u 
Tendo em visf.n a possibilidade de se empregar, como 

tna~crla prima, na fabricação dos vidros barlltos, um silicato 
ri<Jo de alcalis e de constituição chtmica approximada quan4 

to possivel dos vidros ordinnrios, foi iniciada uma serie de 
.pesquisas, nesse seiltido, a partir das rochas nephclinicus1 
encontradas em grnnCie abundancia em diversos pontos ciu 
paiz. Depois de uma set•io aprcciavel de experiencius. che
gou-se n resültados complàtamênte salisfactorÍO!S. 

Serviço de Fornento d4• Proclucção Mineral -- O Servir,c. 
de l•'omeulo da Producciic Mineral, de 1Wiaç!io relativamente 
recente, jil executou, acgundo o seu progr-nmrr.a, ''nlioso' 
trabalhos, espeOlnlmcnte no que ooncerne no ~Jetroltj.!J e !lO 
ouro. 

Do estudo retrospectivo sõbt•é v prOgresso ôos conhf!ei.; 
mtmtos de gelogia do paiz e das pesquizas realizadae para 
petroleo resultou ndoplar·sé nova oriento.oiio qunnto aos 
serviços de pesquizas o prospecção. Abandonada n regiiio de 
Sito Pedro, no Estado do Süo Paulo, etn virtude ctos dado~ 
colhidos sob <.' ponto de vieLa geologico e geophysico, foram 
inloi11dos os trabalhos preliminares de sondllgem no Estado 
do Pnl'Uuá, ondo se fazem lovantnmonlos topogrnphioos om 
Ponta Grossa, Rosurva e 1'ibagy. Vae set• estudada a á1·oa 
compr ohenúidll enlre a fl•onteira da Bolivaa, éste do Tert•J. 
-torio do Acre e extremo noroéste de Matto Ot·osso, sobre a 
qual se teem informações sufficientes para justificat• um 
trabálho de pesquiza preliminar. 

Do abril a Dezembt•o de 1934, relizou-se grande parte 
tio plano de pesquisas pn\·a os depositas do minerio de ouro 
do paiz. Em Minas Geraes, fói feito o levantamento topq
graphico de precisão, em cooperação oom o Serviço Guugra
phico do E stado nos arredores de Caetê, rouniodo-su amoa· 
Lt•as de diversas jazidas que foram devidamente analysndns. 
Proségi.lhi-se nn sondagem e111 Congo Soco, pilra investigar 
a natureza da jazida abaixo do horizóute attingldo pelos 
.trabalhos do lavra dos tempos coloniues. Em Lagõa D"u
rada, ult.imaram-se os trabalhos de pesquisa em aflr,ramen
tos de gnoiss aurífero. Entre C:ltns Alta!' ti e Noruega o Itn
vorava, municipio de Queluz, forum examinados varias nflo. 
ramentos e umu área de ocoorrenela de rochas gneissicns 
nu ri! eras. Aprofundnrnm-sa os estudos a que ostá sondo 
submeLtido o distrillto aurifet·o do São Gonçalo do Supuoaby, 
bmn l~omo, em Suntn Burbarn, os reü·eules á mina d~;> Sunl:J. 
Qultorin. 
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Enviou-se para Goyaz ·um technieo e~>m materin~ nll• 
cessaria á pesquizn do!l depositos auríferos de Bomf.im e 
para os Estados do Pará e Maranhão seguiu, em expef1iciio, 
uma turma de engenheiros, com o proposito de reconht.>r:e1· a 
região aurífera de Gurupy, onde já se estão praticando tra
balhos preliminares e estudoo geologicos do ·maior alcance. 

A Secção de Geologia Economica estudou os depositas 
de minerios de nickel, nos Estados de Minas Gcraes c Goyuz.. 
Neste ultlmo Estado, na Serra da Mantiqueira, existem enor
mes depositas do citado minerio. Num pl:mallo com peque
nas ondulações, medindo approximadamente 20 km. rte 
comprimento por 500 m. a 3 km. de largura, foram dllSCll
ber'ios depositas de gnrnierita. Até dezembro de i934, es
tavam ldenllffelldns lls seguintes jazidas: Jncuba (I e H), 
Vendinha, Cachimbo 11 Forquilha. O mlnel'io dessas jazidaJ 
tem um teor· medio dtl 4 a 8% de nicltel, havendo, porém, 
faixas mais ricas em que_ o teor se eleva até 14 %. 

Relativumente no carviio, proclucto que tanto int6ressa 
ã economia do paiz, ó Departamento de Prõduc(;ão Minei al 
proseguiu nD.B pesquizas e sondngens que vem effectuando 
r.os E!ilndos de Piauhy e do Paraná. No Paraná, duas bacin~ 
de cnrvão mtn•ocer·nm nttencão ~ n de Carvãozinho e de Barra. 
BonHn, no ramnl do rio do Peixe. Além dessas pesquiza~, 
outr11s de prospccciio geophysica e de sondagens foram re!i
llzndas nos Estados de São Paulo, Minas Geram;, Pnrrmá, 
Santa Gathnr·inn, Pará o Pinuhy, nttingindo as de sondagem 
apreciaveis pr•ofundidades. 

A Seccüo do Concessões e Cndastro, entre 15 de Maio ~ 
31 de Dezembt•o de 193<!., minutou !J7 decr·etos pm·a pesqni .. 
sn e lavra de jazidas mineraes, qne foram appro,·ados e pu
blicn~üs. D~ssE': total, 38% refriram-so a .pusqniz:. e lavr!l 
de ouro o oe restantes n rr:inerios e minerues diversos. Do 
total rios decretos expedidos, 58;7 % eoubcrnm n· pesquizt\ "' 
hwrn M E!!tndo de Minas Gernet~, eeguindo-se o Estado de 
Siio Paulo, com 14,9 %, cabendo os r!lstnnte!!l aos Estados ao 
Pnrnnú, Buhin, Espil·ito Santo, Pnrnhybn, Pará, Mnrnnhfio, 
Sanln Cllthnrina e Goyaz. 

Os dados ncima refer•idos comprovam a,s aotividades 
dosem•olvidns durante o segundo semestre de 1934, e oR 
SP.US resuUados ostno se fazendo ~entir cadn dia com a apre
smll.acão de planos e relatorios de pesquisa, planos de l:wrn, 
etc., demonstrando, assim, que a exploracão dn induslria 
de minel'acão se desenvolvo em todo o paiz, dentro de expo
ctulivas cada ve~ mais promtssorns. 

Procedeu-se a um exo.me completo sobre os dados geo-
logicoa até agora recolhidos, organizando-se um atlas de 
todos os Estados, nas escalas ndequndns ao seu conhMimetl~ 
to. Foi igua.Iq}imle iniciada a confecção de um atiu.s geo
logico, tendo por base a carta geographica internacional, na 
escala de :f :i. 000. 00(). A seccfio de topogruphiu fez levan
tamenLos nu Chapada do Aral'ipc, na bacia teroiurin de 
Qu11tis, no Estado do Rio de Janeiro, e na Região de Patro
cínio o Patos, no Estado de !\finas, em collaborncão com a 
Commissão Geogrnphicn de. Estado. 

Os Ll'UI.mlhus paleonLolog1cos, constllrnm de collec la de 
!osseis nos Estados do Pnrá, Pernambuco, Sergipe, Bahin, 
Illínas, Pm·uná, Santa Cat.harinu e Rlo Grande do Sul, do es
tudo e onto.logaçüo desse material e revisão dlt collecçiio de 
t•ochus e minet·aes collocionudos pelos tcclmicos do Serviço, 
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no Amflppá, Dislricto Federal, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sui e na revisão do material constante do Museu e sua 
respectiva catalogação. · 

A mapolheca do Servico foi reorganizada, lendo sido 
registrados 3.743 mappas. 

JIINfSTERIO DA FAZENDA 

SITUAÇÃO ECONOI\HCA 

As estati!<:.ica:s da pt·oduccão agrícola, base da nossa 
estructur11 economica, revelam indices seguros da capacida
de do Br[lsil para I'Csistir á a~ção depressiva da crise mun-
dial. . 

Possuindo população desenvolvida e um continuo cres
cimento, o PaiO'. realiza, dentro das j>t·opria~S frontcir<Js, in
tenso movimento de permutas commerciaes, fortalcoendo c 
supJ)rindo, ao mesmo !empo, o seu vasto mercüdo de con-. 
SUl'lO interno. 

Somos sob esse nspceto, favorecido IJOl' comiiçõcs c•
peciulissimas, que nos emprestam forte vitalidade ceonorni . 
ca. Explica-se, por isso, como, apesar das difiiculdadcs fi
nanceiras c do desequiliht•io das trocas intet·naciututes, o 
nosso padrão de vida mantem-sr. estuvet, as~;ignalando npe
nas rém:.ções mini mas e !I e limitada ropel'CU!õsiio. 

Examinando-se a nossa producção agricoln, no quinquon
nio de i930 a 1934., constatamos que as pedmlJacõc~ dft cri
se mundial nada influirnru .no seu cr~·scim~nlo e qu~ este 
apenl'l.s se nttenuou nos dois primeiros nnnos clessc perJodo . 

.E' o que se verifica pelo eonfroulo dos scgumtes alga
rismos: 

Pradttt:(:ÜO ay'ri.cola 

'I' anelada.; Contos do l'ÚIS. 

t030. ' ' .. ~ o o o o I o o o O o ' 15.758.078 ('>.863.955 
19:'!1' -· ......... . ... 15.77G.t:l9 4.750.M6 
'1.932. r • • • • • •' • • • • • • 17.489.868 5.463.954 
Hl33. ~ . . . . . ........ 18' 377 .1'54 ll. 520.983 
1934. .......... ~ ... 18.383.130 li .022. 400 

As reclifienç.ües n lJlle l)OL'Vcnturn ainda ~o nchom su
jeitos os da.doa relativos aos nnnos uc 1 \J33 o 11l3~, n~o po
dem ser de natureza u nlterar sensivelmente o~ t'csnltados 
j:í. U!Hll'Udos. Du Hl30 para 1931, a produc~\ão <~gdcoln <Jt•es
ceu apenas âe 18.061 toneladas. 

Deuli'O, J>fll'i\m, do t'('t'm·ido C[ttitH!\t<'llnio, " " ~un-; ,;aJ'J'l\H 
ttügmentaram na vroporcão de 2. 625. DG2 toneladas. 

E' opporluno, cn!,retnnto, observar qUo o valor não 
acompanhou a UJ:.lrolHt ascendente das qunnLiduócs produzi
das. O Brasil soffre, a esso respeito, tanto no commm·cio in
temo como no internaciooul, as consequenoius do grande oo~ 
lapso dos prcoos t•egistra.dos a partir de 1!.129. Embora os 
preços internos possam I"esisti(', ate cedo pon~ü, ao~ influ
xos deprnssivos das colações externas, ~fio ó p_os~uvr.l csca
Jlnr intoiramllnte à accúo destas, por motivos facllmonlo com
preensivil1S. 

Assim, a producçi'io agricola nllcional, em !934, tendo 
snpet·ado u de :( 930 na ra;~;rlo de 2·, 625.0152 toneladas, comtu
do, om confronto com ossa ultima, apresenta um,\ diminui-

G. D. - VOLVM19 l - :1935. \) 
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ção de valor correspondente a 84f .555 :!i00$000 .. As estima
tivas desse valor, relativa~ a 1934., em oompil.rãcão com i933, 
lfl(/,~tram que o rumo descendente dos precos ainda não se 
deteve. t:mt.;. que o ·nlor mMio cin tonelada produzida des
ceu, no~ d(tís UlLimos annos, de 355$, em i933, para 3285, em 
1 93'1. 

Do ponlo de visto da expansão economioa naoionai, o 
clcmcuto basico a consir\erar é o vo!ume produzido. Sob esse 
aspecto, não houve ~;olução de continuidade no cresc!.-nenll) 
da rn•oducç.ão agrlc.ola, denLt•o do quinqucnnio de Hl30 a 
193". Registrou-se até cxprcsisvo incremento nas safras de. 
DCL'los produclos: como a do a\godão, que augmentou de 
!}28.21() toneladas; a !le laranjas, r,ujo r,rescimento foi de 
805.000 tonrJ!adns; a de hananns, que se elevou de 750.000 
toneladas; n de milho, augmentada na razão de 973. ~85 tone
úeladas, o a <le arroz, que aocnsa o acoreseimo de 287 .29!'1 
toneladas, 

Commercia exterior 

El'a, positivamente de crise a situação do 11osso oom
mm·cio internacional, ao insta:Jar-se o Gove1•no Provisorio. 

A parlir rio 1930 começat·um a repercutir, no movimento 
das nossas traem; mercantis com o exterior-, os effeitos da 
depl'cssão economica, gr•adaLivamonte alastrados por todos 
os Ilaiz.es. 

Signal evidente de que já estavamos sendo attingidos, 
em cheio, pel~ crise inlernaeíonal, em 1930, é o forte de
clínio ii~ nossa iihl)Ot·tncão no decurso de f 930 para i 931. 
Assim cúmo o eollnpso das cor·t·enles imporladorns eviden
ciuvu, a c.sso tempo, uma situaciío eeonomica delicndn, da 
mesma manoil•a os symptomas do melhoria dessa situar;ão se 
reflccf.orn hoJO, no ~m·!.o qu:mtitntivo das nossas ncquisições 
no cslrangcit·o. Nahll'lilmonte, h a faotores ancmnaes quo 
Influem em scnLi1!o favoravel ou desl'llvoravel ao augmento 
do volume dâs mercadol'ius impot·tadas. Em regra, por~m, a 
cris<1 oconomica tom sido dcnuncinda, no Brasil, pelo rapido 
decrescimento drt tonelagem da ímportal,)ào, úa mesma ma
noirtt que. 11 rcc.urJol·açâo ria cap!lcidade productora do Jlaiz 
se refi c elo, desde logo, no augmenlo daquella tonelagem. 

Foi o ~CS'llinle o movimento impodador do Brasil no 
qttinqmmnio orm1prolwntiido de HJ30 a f 93ft: 

AilllOS 

Impo1'ta~~ao 

l'csõ bruto Valor em Valor 
IJJT) tone- contos em 

lndus mütriens d'"' réis, papel libi'as, ouro 
4.881.379 
:l.566 .3H 
i.l. 83il . 152 
3.93(5.735 
:J.9üU.9i1 

2. 3/~3. 705 
1.880.934 
Lüii.Ui94 
2.1{)5.254 
2.502.785 

53.618.511 
28. 75li. 6\H, 
21.7411. 2\!7 
28.131.\:111 
25."U7.306 
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.De 1930 para 1931, registra-se outr-o declinio ainda mais 
sensível, expresso na oifra de :1.315.038 toneladas, Assim, 
dentro de dois annos, a importação do Erasil sofft•cu um re
trocesso equivaleJJlo a 2.542.655 toneladas. 

No quinquennio de 1930 a. 193.\ essa queda se limitou, 
porém, n 911.408 toneladas. i\las sob o aspecto do valOP em 
libras estcl'linas, mais pronmwiada Joi aquella queda. De
poi~ dE:< haver biJl:tado, [11; i 929 fJara :1930, na proporção de 
r 33.0:H. 7:16, a importação caiu de novo, de 1930 para i931, 
uo-valor de .E 24.862.817. Em c! ois atmos, portanto, diminuiu 
esse valor na propor~.:-üo de t: 57. 897.533. A queda do valor 
da importacão obedeceu. a nm 1•ythmo mais a()cele:·;,l(1o cl,, 
que a da respectiva tonelagem, isso porque a rekucção dos 
t:Jrecos se opm·ou com uma intensidade tão profunda que dos· 
organizou a economia mundial. 

E' c:onfo:r~ador assignalnr. entretant.o, que ó Pai:z; já rca• 
ge vigol·osumcntc contl'l\ a nise, não só pela resistoncia quo 
lhe assegm·a o seLt commet•cio intemo, com pot· uma rela
tiva estabilidade do volume das merclldot•ias exportadas. 

Comprova-o o qundl'o seguinlo. 

Aúnus 

1930.'. 
1.931. 
1932. 
1933 ... 
1934. . ' 

Bxportaçlio 

Peso bt•uto 
em i.tmn-

labns mett·i!lns 

2.273.()88 
2.23t\.0~2 
1.632. 2G5 
1.9!0.772 
2. 200 • .jf 1 

Valor l'm 
eonlos 

do rtiis, pHJJcl 
2.907.:i5\ 
3.398.tM 
2.530.765 
2.820.271 
3.478.903 

Valor 
em 

libras. ouro 

65.745.925 
49.M3.866 
36. ()29. 594 
35.790,080 
35.445.352 

Emquunto u imJlOtl~tçiiu cahiu, em dois annos, nu rn1.úo 
de 2. 542.655 toneladas, o volume dn cxporlnoão augmentou, 
embora ft•ücãmenLe o~eilando do 2.189. 31-i toneladas para 
2.231L0ô2 toneluúns, no período de 1929 a 193i. Em HJ32 o 
1933, ns quantidades expol'f.adas baixaram em cotejo com o 
nnno de 1931. Mus, desde 1933 que so faz sentir o ryLhmo 
ascendonte do volume dos pt·oductos expodndos, apesn1· da 
anormali<i<tdo do aommet·cio mundial, cu~os met•oados de 
consumo vêm sendo fechados ou restringidos por umu po~ 
IHica do aut.arclüa economica quo se gcncntliza cada ve1. 
mais a nmcal)a clHlgar u ex:lremos não provistos. 

A qUCdR dos preços internacimi.acs . impediu .que co
lhcsscmo~ cs nut.tn·acs proveitos dn eE<tnbilidade oct vohttl13 
da nossa exporl.nciio. O vn1or global da importação baixou de 
t: 57.897.533, do 1929 a 1931, e u expol'tação soffreu, nes
se periodo, nm colapso cor.r~sJ)oüdcntc a t 45.287.383. A 
tlapadda-do productiva do paiz. 'PCl'mittiu expot'lar, em HJ:Jil, 
umn tonelagem stworior á d~ 1929, nn proporção de 11 . 097 
toneladas, ·si bem que, donlro do qninqLwnnio de H}30 a Hl34, 
o total oxporlado no anuo findo ainda seja um pouc.n ínfe· 
rio r ao regista\10 em 1930. Dovomos, portím, tet· em vista 
o fncto de quo, de J930 a 193·i, u expol'Lilcilu baixou nponas 
do 73.277 toneladas, no passo quo a impol'l.nclío dim.ím1in 
de 911.408 tottcladas. Jl\ quanto no valor global so verá 
que a sQn uif1'orença purn meno::l, no quinquennlo refvl'ido, 
foi de!: .28.151.205, na importação, e de t 30,300.573, nn 
o:x.portucii.o. Quer. isso dizer I!'Ue :;o npmou, no valor total 
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dos pr•oductos exportado~. uma d!.~inuic~o maior do que a 
vurificacla no valot global -do-s _ __l\rLtgos 1mp_orl~dos. . 

o quad!'o abaixo resu~e, em num.eros-mdtces, o I~OVI·· 
menlo do commercio exlet'IOt' <:lo Brnstl, no qumque.:nmo de 
1030 a 1934: 

Hl30 
HJ3i 
1932 
Hl3;J 
i901. 

j u:w 
HJ:Il 
JU:i~ 
111:1 :.l 
il!:l\ 

Nume1·os indices da importação 

(Dase - 1924-1928 = 100) 

Peso bruto Valor mn 
A.nnos em ton~· contos 

ludu~ mctrlcns de rõls pap~l 

• o o o o ~ O o o O ~ o O 0 I O I 95 74 
• o o o o o o • o o o o I O •• t (]9 59 
• o o o o o o I o o I I I o i o I ti5 48 
~ I I o I • o • I • I I o ~ I o o 17 118 
.... . ............ 77 79 

tútmeJ'os 'indic:es rla exportaçiio 

(Base - 1921-1928 = 100) 

l'cso ht~tto Vulot' em 
A unos em tonc- conto~ 

ltuluM metrlcnM do r~ls ~apcl 

I o e o o I o I I o o o o I tI o 117 78 . ' ........... ' ... :!15 !)j 

... '' ......... ' .. 84 ()8 

4 ' ' ~ ' ' ••• o •• ' ' ~ •• 98 7t> 
• o o • • ' I I o o • ~ ' o o o ' H3 93 

Commaroic exterior de outro!! :Paizes 

Vnlor 
em 

Utn·ns OllfO 

67 
36 
27 
35 
3S 

Va\ur 
Cll\ 

llllms ouro 

69 
52 
38 
37 
3'7 

.\ tJtwda das c i t'!'Hs do l'OJllllHH'eio (•.Ünl'no lJOnsli lu& pho
lllll111'1W gl•ncrnliziHio. '.l'ofln~ o;; paize><, Cl'l•dot•es ou deveclu
l'O~. a !'XJWriment.o.rnm. l'orh·-~e a n'it·mal' qtw o Brasil é 
um uns LHH! menos vl\m $(ol'l't•endn os cl'l'eilo~ dt\ l.t'cmen~ 
drt cr·i~e. \Hll' possui L' gTattde morearln inlnt•no Qll(' lhe per~ 
111iLh• l'Ullh;tit• u osso~ cfl'eillls, uUeuunmlu-us de for·ma con
~ideruvel. 

O confronto <•sl.ali~tico põe em relevo o sentido das 
observações expen<! idas. Ulil izamos, pam ess~ confronl•:l, 08 
dadui.-l existentes JHl puhlicuciiu official o a Liga das Nucões. 
Dentro do periodu i'!c HJ28 a 1933, no eunjuncto dos prin
eipaes tnlizes exJ.tol'ladol'os, sfio os ~stactos Unidos nquello 
Cllja expol'Luçrtu sutft•eu declinio mnis ucoenLuado. E' o que 
:>e vel'ifica pt>lus indices seguintes: 

Coe([l:cilmlc.l da queda do Vltlm· de e:cpol't(tç<ies e11i 193? 
compa1'udos com 1928 

Estado!< llnidos ..•.•................... . ...... , 
· AJ•gent in a .•....•...• · •..•.......•............•. 
Canadá ....................................... . 
!ndin ......................................... . 
Inglnt.erra ....................... ; ............. . 

·T1gypto ..............•...•.. , • .. ·. ··. •. · · · ·• · · · · 
Ft•nnça ................ , ..................... . 

iflollanda .......... , ..... . .................. , .. . 
Brasil .......... , ............. , ............... . 

% 
74,5(.) 
7t,93 
70,3/1 
70,17 
·65,56 
64,93 
64,54 
63,3$ 
63,29 
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Conforme se vê, a <liminuição do valo!', em dollares-ouro~ 
das expôrtações brasileiras, se processou numa percentagem 
menor do que nos oito paizes acima citados. Figuram no 
grupo paizes devedores e paizes credores. Todos elles fO
ram attingidos em maior proporcão que o Brasil, pelo phe-
nomeno da queda de suas exportações. · 

O confronto que se fizer com os Estados Unidos, o Ca
nadá e a Argentina, resultará par·Liculat•mente significativo 
a e~se respeito. As cxportaQÕllfl norte-americanas cahiram ode 
5.030.100 mil dollares em 1928, para 1.279.600 mil dollat·es em 
1933. N0 Canadá, o declinio verificado fbi de 1.423.200 mil doi
lares para 422.000. mil dollares, no mesmo periodo. Quanto a 
_-\rgentina, a sua exportação declinou de J .017.400.000 dolla
l'es, em 1928, a 285. 500. ooo dollares em 1933. A propor
cão correspondente ao Brasil foi de 472. túó. 000 dolltu•es 
para 174.000.000 de dollares nos seis annos em cotejo. 
Noutros paizes, a diminuição do valor das respectivas ex" 
portacões corr·esponde, pot· exemplo, a 60,51 %, na Al!e
manha; a 6(},11 %, na Italin; a 58,70 %, no Japüo; a 56,18 %, 
na Australia. 

Vejamos agora o que occori•eu relar.ivnmontfJ ás im
p ortacoes : 

Coefficientc da queda do valor dns impor·tuções em 193:1 
contparndus com t 928 

Canadã .. ,. ..... ~ ..... , ................... , .... ~ . 
AusLr·alin •.•...........................•...... • 
Eslados Unidos .....•..••...................... 
Ai'genUna t to O o I 0 to I o o I tI t tI I tI I I t 11 o to I O I I 0 I 4 O o 

Allemunha •....••...........•.....•.. · • · · · · · · · · 
81·usil ............ , , ...................... , ... . 

% 
7(),~~ 

74,01 
72,72 

71,63 
7(),12 
68,91 

Na maiot•ia {!os principaes pnizes, cxceptundos a Fran
~;a, a Hollanda e a Belgica, a baixa do valor, om dollares
ouro, das respectivas imporlaçõe.;: excedeu do coefficiente de 
60%. 

Resulta do conft·onto dos indiees ncima enumerados, 
quanto uo movimento das importações, que o Brasil não 
pertence ao nume1·o dos llaizes mais atting~dos pelog effe~
los da crise mundial. O Cana-dá, a Austl'alta, Estados Um-
dos, Argentina e Alie manha soffreram mais. A ltalia, com 
o indice de depressão da impm•lação correspondente a 66,76 %, 
a lndia, com o indica <ieiJressivo de 68,65 %, o Egypto, oo~n 
o de G3,91 o/o, e o Japão, com o -de 61,~5 % padeceram m1us 
ou menos tanto quanto o Bt•asit. 

Hn ainda oul.ra oonclusiio u tirar dos coefficicntes uoi
ma citados: é a do que a queda do valor da nossa expor
tação, em dollares-our·o, no período de 1928 a 1933, foi 
menor do que o deolinio vo:•ificado no valor dã importa
ção. I~so prova como a capacidade p1·oduclivn do paiz Pr~ .. 
our·ou t·engit• conlrá os effoHos depressiVO!; da ox•ise, po1s 
que assistimos n um movimento de queda do volume das 
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quantidades impor-tadas, enh·e 1929 e :1934, emquanto a to
nelagem da exportação se manteve mais ou menos estabi
lizada, apresentando mesmo o augmento de 11.019 tonela
rlas, naquelle periodo. ·Não fosse tão profunda a accão de~ 
pr·essiva dos preços inlernacionaes e, pelo menos dn pont.o 
de vista da exportação, o Brasil teria supportado em me
\lores proporções os gràves effeitos da crise mundial. 

Commercio de cabotagem 

O confronto do inteL·cambio commerci6.l do Brasil, rea
lizado pela cabotagem, com ó commercio de exportação, re
ycla existir entre ambos certo parallelismo, do ponto de vis
ta da · quantida-de. Esse facto basta para accentuar a i~l
portancia decisiva que tende a representar cada vez ma1s, 
na vida economic~ do pai~, o movimento das permutas mer~ 
cantis internas - movimento que nos permitte resistir me
lllor, como já foi dito, aos effeitos deprl'ssivos das crises 
inlemacionaes. Em 193ft, pôr exemplo, a nossa· exportacii.o 
utlingiu ao nivol de 2. 200. 000 toneladas; no obmmerllio do 
cabotagem correspondc, nesse anno, volume nppt•oximndQ, 
No quinquenio de 1930 a 1934, Ctljo cõm.mercio do OL!.boln
gem vae indicado no Ql.ladro nbnb:o, o nnno do 1~32 npre!!en
l.a um volume de pet•mulas mcl'crmlis intet•nus suptll'iol'es ú 
lonelngem da exportaçüo. 

Yohllllll Nll t<JLU!lll•ln~ mull'lcuH \'U\tll' lllll ~illi(UH t\0 riiiH 
lmlllulr~H) lllllllllll'UH) 

AILIIO~ 
Nnl'1 ''M ·NwAnnnR 'l'utul Sn,•l•· lllll'llllll\• '1'111111 

IUIOH li?.IHIHH 111111~ ll~u•IIIH 

1930 LH)3 107 1.útl0 :1.771.1 2711 2.058 
1{)31 l.f)30 07 1. o:m t,Dú:J 281 2.2!U 

ill32 '1',{\iO 118 t '7'28 2.075 272 2.3>\'7 
t!l33 1.7~7 125 t .800 2.2<U 320 2.55i 
Hl34. .. 1 .lltl7 1 ~7 2,0[)1 2.-170 325 1!.705 

A eomparacüo tlo tuovimcnto do commcrcio de cn.bota-:
gem effoctnado em t 92il com o de f 930 mosLl'a Ler havido 
nesse anuo uma depre~siío de 3Gi. 000 toneladas. O anuo de 
1930 ruprescnta o ])•.mlo rnttís baixo a que desceu a tonelu
gtmi do inler·cnmbio me>.rcanUI int(Jrno, dentro do · ulLimo 
quilH['IJennio. Dnlli pat•n diante, t\ linha nscemle:nte não soít're 
solução dH conlinnidado. O yolume da exportaçfio l"eprescn~ 
ta ininte.rrupl.iunenlo variacões, P<Ú'a mais ou para menos, 
no qninqulnl!!iiJ. de 1930 a 1934; mas a tonelagem do com
mercio de ca bu(.agcm revela constante tendenc:a a nivei:,; 
me!11oros, n qllti iT1ostra o r oll\livo robustecimento da nos
sa economia mç!'cant.il propriamente interna. 

. Os lllll,lJN·o~-iut.li~.:es dq movimc'nlo quanl.itativo \:la expor-
to.çiio, exanlitnlodos comrmrnLi\·nrnente com os fln cobotogem, 
permitl.cm couclus5es qne cotl1'irmam a ;,.;sercão ·rto que va
mos l'llugin!lo, inl.ernnmonto, c.ontra os fü()i .. OL'e;; depr·essivos 
de ot·dem intemnciontll. .As~im o indicr da tonelagem ex
porl!\da em i930, tomudo por bt"tsa o t:Hll'iodo de 192~~1928, 
t"oi do 117, dcscondo, em i934, IJtu·n H3. No comJncrcio de 
c~botagem, ·o .indice ·da respectiva t.ondogcm creseeu do 8!!, 
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em 1930, para 119, no anno passado, conforme demon~tracã~? 
que segliê: 

Numeros-indices do commercio de caiJotngem 
(•Base: média 1924.-1928 ::: 1 <JO) 

Annos 
1930 .. 00 o o o •••••••• o •• o •• o •••• • •••••• 

193:1 o •••••••••••••• o. o •• o. o o. o o ••••• o 

:1032 .•.•..• o •• o o o o o •• o •••••••• o •••••• 

Volume 
89 
93 
99 

Valor 
74 
80 
84 
!H 1933 ................................ . 

1934 ... o •••••• o ••••• o •••••• o •• o •••••• 

lUG 
119 i.OO 

E' relativamente insignific-ante n pat·le cot·t·espondcnle, 
no nosso commercio de cnbotngem, ás met·cndorías nacionali
zadas. Num total de 2.000.094.000 tonelada~. em 1934, es
sas mercadoritls figüt•am apenas com n parceila de ·127 .000 
Loneladas. Em relaçiio no valor, subsiste a mesm1t despro
porção, )Joís que a contribuição das met•ctHlOt'Üt~ nacionali
zadas so expt·ime, lambem nc. nnno findo, pelo vu:u: 
325.000:000$ para um total de 2, 795.000:000$000. 

Politioa de defesa do café 
Desde 1930, a poli1icn de dfli'esu (lo café, uduptada pelo 

OovN'no Federal, de8vinculou-se du qualquur preoecupaçito 
vnlorizadora, P~l'U lir'ilita1'-so oxclusivameutc u ussegurtu· a 
t!slabilidudc Ü:l posiçiill do produclo. Dois faclorell adver
so!. difJ'iculluvam o couseguimenl.o desse objectivo: a \H'o• 
funda buixa dos pre()os dllterminndn JWia cl'iso ll!undwl a 
bs enormes li'totf•s t'xisten~es a 31 de De~ombt·o do r~feddo 
imno, época em q11o subhm a 26.150.000 suceas. 

A deprcssiw dol:l precos pódo 8cr nvnliodn IJI)l' lltu Jll
l!ico vrofundnmcnte -significativo, A exporta cão de cafFl ren
lü:adt~ nns quatro safms rclnltvug uos UJtnos ngdt~olns de 
1D:J0-i93i a 1933-f!)34 CO('I'CS{lutHhl i\ um .!.o!al {~\lll t'XIlCde 
de 5.959.083 saccns, ou soju do H % o volutno exportado 
r.o i:lêüurso das qnnl,ro sltfrns corulJrclH~ndidns de 1922-10:?.3 
a 1925-1 92G. 'fodnvia, o vnlot• dcS5[t cxpot'li:!;fio om libt·us 
uslorlinas ouro, no twrioclo de 1P30-tOal a fml::l-1931, do
m·e~ceu do f: 132. 413.073 on 53 %, em confronto com 19.22-
1923 a 1 925-192ü. Enlt·e esses dois fncfme~ manifeslnmrmte 
desfnvot"c~vcis dusenvolvcu-sc, ·pois, u. po!Hica i'cdcl'al tie de
fesa do c a fé, orientada pela prcor}CtllHWão de t'es luhclecet· o 
niv~l estalistico -rio pt·odtwlo, sem intuit.u 1lc valoriiai,;ão e 
visando attingií;- si tuacüo rio rclal.iva cslahilidadc. 

TumarHio-so como bu.so .fl<l cornpqr·::tçiío a:-; suhidas do 
nosso café, para o oxlel'ior', durante as r.inco ull.irnus sal't'nS, 
conforme os algarismo.<;. seguinte~, -vel'ifica-so que mantive
mos, em 1933-1934, movimento: superior ao rogisludo em 
11}29-1 930: . . . 

Exportaçtu; de ca(á pm· ,vnfra., 

ANN08 

i929-1930 
1930:..1!)31 
193t-1932 
11.11!2-{933' 
1933-193-'t 

• o •'"• o • o 1 a 1 

fl.\CI1Afl 

15.080.961) 
'17 .523.55[) 
itU:l77.052 
12. '1(18.!)17 
15.855. 14(1 

Em contl•~ do 
n\1~. pnpu! · 

2.:120.769 
1.97'1.019 
~. 338.1 no 
1 .'731.201 
2.185.!Hi 

Bm llhrn,, 
Olll'O 

5(i. 212.928 
3!L2ü3.8~-'i 

. :)1 o 313 .21t7 
25.558.097 
23.202.355 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:4 1 +Página 91 de 119 

-:1.36-

A. exportacão de 1933-1934 foi maior {!o que n de f929· 
1930, na proporção de 77L18::J sacoas. ,Excluindo.,.se o anno 
agrícola de 193C-:1.931, quando houve sãhiãas anormaes, re
sultantes, dentre outros motivos, da troca de productos, a 
exportação de 1933-:1.934 é a maior registada nas cinco sa- · 
Iras etn exame. São os seguintes os respectivos numeros
indiccs: 

1\'umeros-imiices da e.;r.portQ.ção de café por safras 

VALOR 

ANNOS VOLU~IE: Em conto~ d~ FJm \lbra 
reis, po.pel ouros 

:1.929-1930 •••••••••• 4 ••••• fO-i 86 83 

1930-19:H ........... ~ ' ... 121 73 53 

1!)31-1932 • ~ • + • ~ • • • • • • • • •• 105 87 46 

1932-1933 • - ••• 4 •••••••••• fS<i Gi 38 

1933:.1934 ••••• ~ + ••• •, ••• '· • JO!J 81 34 

Estabelecido o riecessario .c,onfronlo entre as duns ulti'
mas safl•ns, apura-se que a nossa exportação cresceu de 
3. 705.223 snconsj O augmento do consumo mundial, nnquel!e 
periooo, está representado pol' f • 603. ooo suecas, muito me
nor, portanto, do que o indico do augmento <ias sabidas do 
café brasileiro. 

Comtudu, examinando o movimenl() dessas sabidas du
rante as einco safras oomprehendidas .de 1929-1930 a :1933-
1934, resalta que houve, para o Brasil, um augmento de 
77 4. 000 saccas e dt. 658. 00(1 saccas para os paizes cone o r• 
routes. E' o que demonsf.ra o ~u::ldro seguinte: 

Exportação mundial de café 

Em milhares de saccas 

PERf1ENTAOEM AOBRE 

DO DE O TOTAL 
SAFR,\S BRASIL OUTROS TOTAl, 

PAlZ~;s Do Brasil D~ oulrils 
pu.lze~. 

o/o o/o 

192!:1-:1930 15.081 8 .27(1 23,354 05 35 
HJ30-:193f 17.52-1 8.633 26.157 67 33 
1931-:1932 15.277 8.287 23.5ô4 65 35 
l932-193B 12.14.9 9.239 21.388 57 43 
1933-1934 15.855 8.931 24.786 M 3~ 

E' vurtlade quo r. peroonlng{lm represonlutiva ilíl quota 
rio Bnsil, 1m nxt)o!'lnciío murH.Iiul, baixou lovornotll.o, o.pre
sentamlo uma ultn u. JJOI'Oontngom rolt1Livn nos outros pni~ 
zcs, foil.o o oonfl•on!.o ent1·n os nlgnrlsmos elo 1929-1930 com 
os de i 933-Hl3-l. Dovomos tm· om vista, portlm, qttó, nas duns 
ultimas saft·ns, os indieos nos siio multo mais favot'li.Yeis 
do que uus nossos concm·reutes, por isso que o coefficionto 
da no~sn expoducuo, no computo dn oxporla(Jfio mundial, 
subiu de 57 % pUl'a. 64 %, emqua.nto o dos nossos conoor~ 
rentes des(l(m ode 43 o/v pal'a 36 o/o. 
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. Em relação âs quotas que fornecemos ao consume mun
dial, confrontadas com as dos concorrentes, as estatistieas 
apurllda! são às seguintes: 

Consumo mundial de caN 

Em milhnres de SilcCa!S 

PERCENT~GEMSOBRE 

DO li E 0 TOTAl, 
SAFRAS BRASIL OUT!tOS TOT,\1, 

P,\IZES Do Brnsll De outros 
Jl817.CS 

% % 

1929-1930 15.232 8.322 23.554 G5 35 
1930- 1931 i6.54G 8.545 25.ml1 66 34 
!931-1932 15 .589 8.134 23.723 6ti 84 
l932-i!l33 i3.35G 9 .1•92 22.8.\8 ãS 1,2 
1933-1934 · Hi.062 8.389 floi.Mil lift 34 

O Brasil forneceu ao consumo mundiul , en o tU3ti~1U34, 
2. 706.000 snccns de café, a mais rlo qul' 'Hl1 1 !J32-f 933; ·os 
O\lll·os pnizcs fornecet·a m i.f03.000 lsnr.(la!l t1 menos. A 
noss3 quota subiu de 58 9'o n 60 o/o: 'l dn~ outros paizes 
rlesceu de 42 o/o para 34 'M. Tendo-Sfl em vi~ta o movi~ 
mento daquollo consumo, no pcrlodo tio 'll.l29-t930 n Hl33-
f93~. vô-sc quo o B1·asit ftwncccu l:!m 1933~t9a~. ~~omparndo 
com 1929-t 930, 830. ooo !!llCt\lls n mais, e os outros pn l1.es 
npnnn~ ú7 .000 saccns n mnill. A 1'10ssn quot.a, no •~on·sl1nlO 
mundial, se elevou, pot•lnnl.o, ~., IJ5 <to n 6& 'lo , emquunl(l 
a dos outros paizes declinou do S5 % Pat'l\ 34 o/o. 

Ot~ numeroR-indices segu intcs definem prncisnmenLe t\ 
posicilo dn cxpo•·t.nciiG rio cnf•l b•·asll!lil'o nn 11xporlncíío mun
dial. Lem como n nosBa pos!Qão no cOY!!!Umn mundial, om 
eonft•onto com o& pnizes c.oncol'l'enles: 

Nttmcros-intlicc,y <ln e:rport11Çtío mm1ti'i11l tle ca.(é 

(Bnse : média ·dns snft•ns 1923-1924 a 1927-:1 928 == 100) 

SAFIIAS tio RRAS!I, l>ll OUTROS TOT,\f, PAIZES 

1929-{930 ~ ••••• • •• o .... . 104 H & 10& 
1930- 1931 o •• o. o .. . .... o . 121 12f 121 
1931-1932 •• • • o o • • •• •• •• :105 116 109 
1932-1933 ••• o ... . o • • o •• • 84 121J 99 
19.'J3-:193t • o. o ... o o •• • ••• 109 i25 11~ 

Nmnero.~-i·ndices do com1tma m1tndial de café 

(Ba se do 1923-1924 a 1927-1928 "" 100) 

SAFRAS DO IÍRMI!l, Dfoi ntrTlt08 TMAI, PAI:'.Fli'l 

t92G~iOSO ..... .... . . . 103 117 lOS 
t 930-1.031 ••.. • •• ..•.. H2 f20 1fl5 
193t~1932 .... . ... : . . . Wll H!í i09 
i932-i983 •..•... . .. .. 9f 134 105 
t933-i934 . .. . .. . ....• 109 H8 U2 
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Em face do movimento · das cinco safras examinadas, 
vérifica-sil quo subsiste sensível difíerenca entre -às oifrás 
da produccão c do consumo mundíaes. Este não chegou a. 
attiilgii·, em relãÇão á ultima colheita, a 25 milhões de sao~ 
cas, nível t·cg·istado apenas ·em .t930-1931, ao passo que a 
producção, demonstrada no quadro subsequente, exceda do 
nível de 40 milhões de saccas: 

Ptoducçao ut.undial âc café 

Em m)Jhares de saccas 

PORCKt\T.\GEM 

DO DE SOBRE O TOTA[, 
SAFRAS 

tilt.~S!L 
OUTllOS TOTA[, 
l'AIZES Do De outrn9 

BrMil pulze~ 

% % 
1929-1930 ... . ,9,\). 071! 11.058 40 . 132 72 28 
1930- 1931 .... Hl. 552 it . 306 27.858 59 41 
1931-1932 .... 27.933 10.575 38.508 73 27 
1932-1933 . o •• Hl.500 iL643 28 . US 50 u 
1 !)33-Hi34 .... 29.880 10. 405 40.285 7' 2tJ 

Expressa l'm numeros-indices, Dssim está repreeentnd~ 
a pi·ociucção mundial: 

Numel"oa-indicel da producçllo mundial de caN 

(Base : média clns snl'ms do 1923-1924 n 1927-1928 = 1001 

1929-1930 . . .... .. .. . . . . 
1930-11:131 . . o. o. o o o o o o o o 

1931~1932 .. o. o o o o • • o o o. 

1932-1933: .. o . o o . o o. o • • 

f!l ::J3-1934 o o o •• o o o o o o o •• 

Hi8 
!lü 

161 
95 

173 

f3i 
Ü!3 
:125 
137 
123 

156 
-!.08 
149 
i09 
15(} 

Fiea assim dul'iuidtl a nos~a silunclio em face das e:rt
gencins do merendo mundial de cafe. 

O cquilibl'io estalistico conseguido pela accíio que o 
Góyet•nõ vem tlusonvolvendo desdtl 193:1, atr·nvés do Conse
lho Nnoional do Onfó e, }Jostcriormente, do Dopattatnento 
Nallionnl do Café, prêcisn., pois, ser defendido, para evil.ar 
ctue do novo se rompa com grave damno para a economit1 tlo 
pai~:. · · 

O l'l'Hjustt:ül'H!tilo poderá, entretanto, oporar-se em pe
t•ioclo rélalivnhwnte om·to, si enveredarmos por uma politica 
firme de expnnsi'io d.o ~ondas, do conquista ou ampllnção 
de morendos , · · · · · · 

Dispondo o Brasil do r eduzidíssimo custo de pr·oduocltv, 
do sólo e clima excepciounes parn a cultura cnfeeira, bns~ 
lnrá persis tir em uma o:r!en~acão economlcnmente sã, para 
Qne se equilibrem as nossas possibiUdndes . de exporlriêiio 
com n nossa capacidade do prodncciio. . . . . 

- 1\et)al>i~uluremos, a seguir, o progmmma ex:cóütndo e o.s 
l'esultndos obtídós, de 31 '.do Dezembro. de . :1930. n 31'- de Dé
zcmbt•o de 1930 t• 31 do Dezembro de 193.oL . . . · · 
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A 3i de Dezembro de 1930 os ·stocl>s de café retidos no 
Brasil e os stocks dos pol'tos se elevavam a 26.1.50, 000. 
saccas. 

Em :1.93:1., 1932, 1933 e 1934 o Dràsil ()Olheu 87.400.000 
saccas e exportou 59.390.000 6accas. 

Temos, pois, desses dados, a seguii1te posição: 

Existencia em 31 do Dezembro 
de 1930, inclusive stocl•s 
dos portoo ... . .• . .. • .. 26 .'150 .000 

Colheitas :1.93·1 a 193.\. . .••. 87.~00.000 113.550.000 

A deduzir~ 

Expol'Lndo, de 193t a 1934 (annos civis) . . . . 

Excedente . , 

59.390.00(1 

64.160.000 

Tal seria, a i 0 de Janeiro do corrente anno, n :llnr..,; 
manto sit11:1çâo do cnrê brn!llletrt,, som 11 nccâo desenvolvida 
polo Governo Feticml, ntt·nvés do Conselho Naoionnl do Café 
c do Departntnento Nncionn\ do Cnfé: um volumoso stoclc 
de mais de 54 milhões do. snccas de cnfó, de cujo custo de 
prodnccüo nüu ost:n·iu reembolsado o lavrador, e que per
maneceria represado nos r eguladores e a exm•cer ini'luenoiB· 
pt•ofundnmenle perturbadora d~ toda n vida nnoionnl. En
t rQtanto, a 3i 1{1 Dczetnb1'o f!nào, o sltunçüo reul do café 
brasileiro era in Leirnnwnt.o oulrn. mercil de uma posição es
ta tis Li c a nbsol u lamenle lrnnquill izndora . 

Do cxc·odonto pt·evis l.o llo 51. HiO . 000 snccus, o Conselho 
Nacional do Café e o Dopnrtnmonto Ntlcionnl do Cafó lm
vinm retirado dcfi nilivamPntc <lo merendo 50 .147 .ll70 sue
cas, e o rootantc su dcl:1dOIH'a 'ti l\\ d ua!'l pnt'Ctllllis: umn que 
foi nbsot•yidn pelo nugmtlllto elos .~toei,·.~ dos pnl'l•Js u oull'a 
que conslit.ue c oxcodento da safrn em curso, npurnrto nté 
31 de Dezembro findo. · 

As~im, lemos : 

Excedente previs to para 31 do Dezembt·o de 
1934 . • •. . . ·. •.• . .. .... .... ..... ...... . 

A · dednzu·. 

Compl'<~do pelo Conselho Nn
cional do Café e Dcpur
lnmonLo Nucionai no Cn fé 

Roeobido· ·p elo ' Conselho Na
cionnl do 01.\t't~ o Depnrln
mon l.() Nncionnl do Cnftí, 
Rom · pngumcnlo ... . . .. . 

Augm11ntn rlüfl .v/ov/;,v ti"-~. pnt•
los, oult•n :H <In Duwm~ 
ht;ll rio' in:J{I o :li lh l ])11. 
zcmbro do 1mu ....... . 

40.81\2. 157 

:105.51 a 

O:H.HR 

Saldo' ••. •..... · .. • • • • · · · · · • · · · • 

54.1GO .OOO 

r.o. 7~2. H8 

9.377.88!! 
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Esse pequeno saldo constitue o excedente d!l safra em 
curso, apurado a tê 3i de Dezembro de f!J3.4. 

O profundo esforco desenvolvido pelo Governo no sen
tido da estabilidade ela posição do producto, esforco que se 
ex1uime numa cifra de eliminação correspondente a ... , . , 
34.108.220 !o'al'cas, em 1934; a cxistencia de um supprimen~ 
to mundial maior, no anno passado, do que em todos os 
outros annos do quinquennio de 1930 a i93~; a necessidade 
impe1·iosa de defender a maior fonte da nossa riqueza ex
portavel, constituem factores que impõem a continuidade 
dos rumos traçados e seguidos pell'. polHica federal do café. 

A pre!iervaljão do equilíbrio estatistico alcrmcado não 
púrle prc.scindir da accão de uma defesa firme e vigfhmte. 

Não devemos esquecer que, nos dez uHimos annos, om
quanto a produccii.o dos nossos concorrentes angmen1ou de 
modo considet•avel, escoando-se integralmente pam os mer
cados consumidores; a nossa produccão cresceu lambem, fi
cando, no entanto, mais ou menos estacionaria a expol't••
clio. Si niio fosse a política de inoinerac;ão, o Brasil esta
ria hojt~ com um stock quasi iguot ao volume de sua expor
taciio de café em quatro annos. 

Algodlo 

O sensível desenvolvimento upresentudo pela produoçiio 
de olgodiio r.onslltut> um d!lfl lndlce!l da melhoria dns con
dições cconomic.ns do pniz. O nugmonto dn~ safras re1lecte
se no incremento da respectiva nxportacno, conrorrrie bem 
o demonstram ns e'3tatisl.kas. 

Prndw~çclo 11m. tonelada:; 

f930 ............. ' .. ' ......... , 
19:H ......•....... , ••• , , ••. ••, 
i93! ..................•....•.. 
1933 ........ • .... ' •.••..••.•.. 
:i!J3-i •.......••.••••••••••••••• 

Em ramu 

95.486 
H~.78~ 
76.He 

151.2l'i3 
283.9150 

Confrontando-se a produooüo das annos de {930 e t934, 
verifica-se que o uugmento oorresponde ao ooefficiente do 
i97%. Assim, em face dos dádos relativos á safra do nnno 
passado, apresenta-se quasi triplicada a nossa produocfío 
algodoeira, no qu inquennio examinado. O nugmento verifi~ 
cado fci _de 188,464 toneladas. 

1930 .. ' ... : ... · ..........•••. 
1931 ..................•••••. 
1932 ............. '' ....•... ' 
1933, ..•... · •...........•.... 
1934 .•• " .....•. '. ' .......•.. 

i89.tl24 
237.807 
231.108 
57.\.76i 

1 '0'19. 000 

Esses nlgarismos conduzem 1\ oonolus(les muito signili, 
cativas. Em 1930, o algodão em ramu oonetttuia, pelo valor, 
o setimo produoto agrícola naoionai. Figurava depois do 
onfé, do milha, do nssuoar, feijão, arroz e farinha de man~ 
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dioca, No anno passado, collbe-lhé .o segul).do lugar no oon
juncto <los generos agrícolas que o paiz produziu, Nos cin
co imnos examinados, o valor das safras algodoeiras do Bra
sil cresceu na proporção de 889. 376 :000$, ou soja de 469 %. 

Convéin assignalar que não se trata de um movimento 
caracLel'izado por alternativas de altas o baixas. As esta
ti~ticas mostram que as collwitus ct·nscem rcgularmenLc a 
paj·lir de 1930. A uni c a sol ur;lio de continuidade t•egistrada 
nesse accrescimo deve ser· atlribuida não ao rctt·ocesso nor
mal das culturas, mas u causas de pm·turhaçüo geral, pois 
que c lia occorJ•eu precisamente em ! 932, corno decorreucia 
do mov1mtmto revolucionaria que tanto perturbou a vida do 
Paiz. 

E' IH'Cciso notü.J• que as indusL!'ias nac.ionacs absorvem 
grande Jlill't~. de algodtio que produzimos. Assim, tendo a 
safra rio pt·nrlncl.o, em rama, alling·ido no ntmo passtulo, á 
cift•n de 283.950 tonelada~. desse yolume apenas f26.5-i8 to
neladas se i'lesUnaram :\ expol'Laciio, cujo movimento no de
eurso do quinqucnnk• examinado, foi o scgUillle: 

Valor em Valor 
Toneladas conlns do om libras 

réis i.OOO 

Hl30. 30.Hü 84.002 1.920 
1931. 20.7i9 5L1S!l 280 
i932. '' •I• • • • 515 i. 'ili7 2ü 
1933. 11.693 32.782. 30!J 

H134. ... 12G. 5.18 15(i.19i:l 4.000 

O Slll'lo vet•ifictHlu, nu~ dois tt!Umo~ annos, quunl o no 
valor, v~·m cullucar o aJg·odiio em sPgundu lugRr no oonjun
lo do lodos os no~ws lH'oduclos expo!'lavois. No quinquon
nio elo '19:10 a HJ3.'1, houve, no volume exportado. o angmon
lu th~ 9ü.!3:! tonelttdus, lW lgml curr~~pomlu o du 371.59ll:OOO$ 
ou d t• ~. 750.000 libl'lls cstel'linas. 

A ~~~ l n~üo médin !)Ot' tonrlada, nus dun.~ moedas, tnm
bcm tn('lhtn•ou, 110~to que, om libras estel'liw\~-out'o, ainda 
cste,ia muil.o loúge de at.Lingi L' o nivel dos preços !ltódios al- . 
cauç.udos em Hl30. 

O Llc~envoivimenlu da lttvotu•u algodoeira orienta-se de.
cisivanwnLe 110 sentido da realizn~~ão de maiores safras. A 
do (\1lllo ugt•icolu. rlt\ 193~-Hl35 e~tú culccllnda em :350.000 to
neladm;. .Existem largas fiü~sibiliclados ú nccoiluçi\o desso 
produ elo nns Iliercuctus r.strnttgoil•os. O algodüo de fibt•u mé
dia ilf\t:i enh'nndo nos nwr·cnoo$ hritunnicos em condições de 
podlW competir· com o similat· de procodenoin norte-nmeri
lJUna. 

Pu1'n ussogmm• nmiOI' incronwnto 1\ J'o~pootiva expm•tn
dío, (Jt•ucm·t\-8l! ll]lol'!'oi4,)tllll' cnda vN: rnni~ n Iam ll!H'esonül
cilo do nt•tig·o, t!~Laholncontlu-iH.• oi n~Hificucnu osm'U!HlloHu cloH 
vnrios (.ypoH, fn:wndo-su l'i8'ot·o~n HHIOt~~·flo t(ns HOHlt.JiltnK o 
cuidnnclo-se do. uúit'ot•midtld~, H l'nslijLmwhL ~111 t'ihl'LL V!Bl\-RO, 
assim, guruntir ElO rn·uduolo Lu·ntilloh·o cunfll~•c"'tl~ tlu llmpol':ll 
·e oõr computivois com ns oxigencins dos mm·cudos consumlw 
dores extet•nos. 
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SITUACÃO FINANCEIRA 

. Tormiram-se perfeitamente conheoidas as enormes diffi~ 
çuldaties, tanto de ordem intr.rna corno externa, que vêm en
travando o trabalho de recondrucciio das finanças publicas. 
Não "fossem essas difficuldadea e certament.e já teríamos che~ 
gado a resultados plenamente salisfatorios. 

A siluaciio, entretanto, apresenta i"ndices de franca me• 
lhoría, que demonskam uma renccão cada vez mais pro
nunciada c significativa da vitalídude do Paiz contra os per
turbadol·cs effeitos da crise que o aUingiu, em cheio, ha 
cinco annos, abalando toda a sua estructura economica e fi~ 
nanceira. 

Sempre orientada no .sentido do equilíbrio orcam.:Jntario, 
a accão do Governo continúa a desenvolver-se com firmeza 
e segurança. 

E' de lamentar que circunstancias impre\'islas, lraduú
das por aconteci.rililhtos anormacs, viessem retardar a exe
cução do plano de reconstruccão financeira iniciado pelo 
Governo Provisodo. Cessados os perhn•badores effeitos des
ses acontecimentos, l'estabelecida a lranquillidade, restituido 
o Paiz ao trabalho fecundo e á ordem constitucional, a si
tuacão financeira tendo naluralm~:mte a normalizar-se. As 
informacões que se seguem, completando as anteriormente 
apresentadas sobre a vida eco no mica do Paiz, · coní'irmam a 
expectativa promiss'ora, do restabelecimento das finanças 
publicas. 

E:i:ecução do orçamonto de t934 

O decreto n. 2·í. 0132, cte 29 de Mat·ço de 1934, orçou a 
receita para o oxercioio de 193/t-1935 (12 mezes) em ..... . 
2. 08o. 231 :000$ e fixou a despesa para o me~ mo. pel'iodo em 
2.354.976:0HJ$, com um de(icit, portanto, de ............. . 
268.745.019$000. 

ParA cumprimento de disposições da Constituição Fe
der-al, t'oi o exercic.io reduzido do tL·es mezes, de accOrdo com 
o decreto n. 12, de 28 de Dezembro do anno pr·oximo pas
sado. Assim, a ext~cu~:iio do orcumento abrange apenas o pe
riodo de JJove mezcs ou ~eja de Abril a Dezembt•o. 

A receila art•ecudadn nesse periodo attíngiu á cifra de 
f . 971.145 :573$200; a despesa orcamontaria paga importou 
em 1.746.714.:989$700, ohteildo-se assim utn superavit de 
22oi.430:583$500. 

'l'eve, por·ém, o GoYerno de attender, ein 1934, a despesas 
oxl,ra-orvamontnrias, de cm·acter ur·gcnte e inndiavel, além 
das r·elativas u compl'omissos assumídos em üXOI'CÍClOR an
t.el'iores, sendo a maior purle cteslas originaria das admi
nistraçüus passodas, dispcudendo 11a respeciiva Jiqmduoüo 
332.545 >1.95$500. 

Foi oomnut:adu, tambem, oomo despesa realizada, n pnr
collu de 19,989;810$- de l'Cstos a pagar- do que resulta: 

Exe1•cicio de 1934 (9 me:r.es) : 

Receilu urrecudnctu. . 
DesjJesn realizlldn. . . 

De(jcit. 

1.971.165:573$200 
2.099.250:295$200 

128. i O~ :722$000 
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Quasi todas .ns .previsõ6s da receita foram e:tcetlidas, ob
tendo-se um excesso de al:'recadação de mais de réis 
400.000:000$, o que demonstra haver sido gt•anf!emente pro
veitosa a noção de~envolvida n~sse sentido pelos podel'es pu
tllic.os. 
. A fiscalizrtção. permanentemente exercida em loJ·,~ os 
:Jj!stados por funccionarios especiali~ados, o controle. (h nJü~ 
vimcnto diario das operaoõt's t•calizadas pelas eslaçücs H•'l'C
Padadoras, a vigilancia efficientc o sy.;;tcmatizadu que se 
vem pt·a~ic:mdo em todas as Alfundegas, a racionalização dos 
methodos determinada por uma legisla!jão aflropt'iada, e a 
~scolha iJara os cargos de diL·eccão de chefes probos e com
petentes, são os factores predominantes de tilo auspicioso 
resulLarlo, simples amostra do quo ainda se pod~:rú cousc
gu ir em inal.eria de arrecadação. A evnsüó das l'Oilllas, pela 
fmude, pela ,;oneg1wão, e pe lo contrabando, van so11do com
batida com o maximo rigor. Eliminado on reduzido n p i 'O
porcões minimas esse grande mal, a rqccita se eleva~·<\ pos
sivelmente tle 30 ou· 40% ·sobro a nrroc(ldadn no ultimo exc t·
cicio, 

Por outro lado, procura o Governo restringir as despe
sas ao mínimo necessilrio para manutenção do~ serviços pu
blicos, tlVitnndo, o quanto possível, assumir novos cmnpl'tl
mi~sos. ou autori:tar gasl.o~ nt1lavoü:. dO? fÓJ'ma 11 arcch~t·m· a 
marcha para 01 equilibrio orQamentario, condiçi'io itHlispcn
savel fi normali~ação da ·nossa vida financeira. 

Pel'duram ainda - é oDporluQo resaltar - as eonsr.
quenúias do forte desequilibrio pt·ovocado, c·onforme f tlí de
monstrado já na Mensagem: !!da em 15 de No,;-~mbro do i 933, 
pm·anlll o Assembléo Nacional Constituinte, pelas vuHosns 
ctest>ESas realizadas poro attender ás neces.>idadtls imprevis
tas rosult.."mtes das secct'IS do Nordeste e da repressão do mo
vimento re_volnoionario de i932. 

O "deficit" então apurado se elovou a 1. i OS. 877 :99:1MOO, 
éobm·to com uma emissão de oíOO.OOO:lJOõ$ e de mais tros 
letras do 2.00.000:0005 conLt•a o Banco do Brasil. 

Essas responsli:bilidades vieram nffeotar o resullndo do 
exercicio do 1933, fazendo-se sentil' ainda no de 1934. Como 
niío dispu:~:esso o 'l'hesouro de r ecm·sos para a !iquidat.ão 
dos titulos emilt.idos o dos supprimcnlos :feitos por anteci
pação pelo Banoo do Brasil, viu- so o Governo na cuntigen
oia de appcHal' para as operações de oredilo, de que tra
tnm os decretos ns. 22.263, de 28 elo Dezembro de 1932, .e 
23. ü65, de 30 de Dezembro rio 1\}33, rculizadr.s Lambem por ' 
meio de promis8orias e desconladns no mesmo ostabeloci
mcnLo. 

Ao encenar-se o exercício de 1934., o bala~o das con
l.us "Receita da Unili.o", e "Dest>esa da União" apresentava 
um s11ldo contra o 'l'hesouro de 384.. 409:2111$, l)tovcnionte 
não só do "deficit" orcamentnrio, como da liquidacüo de 
compromisso~ nnLel'ÍOl'OS, sendo pnrto dessa diffet•ençn IJO
l)ertu com o pt·oducto dn opet·ncão autorizada polo deereto 
n. 13, de 31 de Dezembro de 1934, no total de 300:000:000$. 
e n restnnle com n importnncin do 84. ·W9 : 2H $, clobilada 1\ 
oonln do saldo dos ot·oditos dispotlivols. 

F.u1·nm liquidadas,, nesse exol'Cioio, 150.000 :OOOS de 
promissorins emittidas, restando notunlmente G50.000 :000$ 
em títulos da mosmn espeoie, q\\e di)Vorilo ser r esgatados no 
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corrente anno e nos qe 1936, 1937 e 1938, de accôrdo com os 
respectivos conlractos. 

Com esse acervo, resultante de despesas extraorcamenta
rias determinadas POl'. (',ircnnstancias da momento - manu
tenção da ordem e calamidade publica - e aggravado pelo 
decrescimo na anecadar;ão de 1\!32, de quasi meio milhão de 
contos de réis, em virtude desse mesino estado de anorma
lidade, e da sua rcpet·cussão em todos os sectores das nossas 
ac.t i v idades produotivas - não poderia o Governo operar o 
milagt·o de uma restauração financeira completa e imme
dlnt.a, Ainda assim, lhe é dado assegurar, que, no campo da 
economia o das finanças, o quadro se apresenta sob os melho
l'll~ nu~picio8, como o demonskam as estatísticas e o ultimo 
IJi\ltUJ~o, relu li v o á execução do orçamento de f 934. 

Responsabilidades do Thesouro 

Exposlu, am linhas garues, a execução orçam<mtaria e a 
npp!Jcar,:.iio dos ct·edilos addícionaes, cumpre aprecia•· agora a 
lnl'hwdu da cifra conseque.nfe dâ arrecadacão das rendas, 
o seu emprego nc. posicão aclual das finanças pnblicas. 

O t•esultado do exercício findo, affectando o palrimo
nio da União, altera consequentemente a situação geral do 
'l'hesouro, onde afinal e em definiHv(' se reileote. 

A,;sim, ao enllerral'-se o exercício de 1934, feita a in
corporação do resultado financeiro já alludido. a situação · 
do Thesouro accusa uma diffet•ença de 653.923:609$900, 
enlre os debitas exígiveis de 801.5M :471$200, o os m·edi
tos disponiveiE~ dr 147.580:861$300, 

E' de salientar quo a? cifras devedoras se odginam, na 
sua quasi totalidade, dos adiantamentos fei.los pelo Banco 
do Bru,;il, para fazer face ,a despesas exLraordinarias exigi
das pelo movimento l.'eyoluc.ionario de 1932, gnrnntia. da 
nossa héütrt\lídadc no nmte do paiz, r desconto do promisso
l'ia~ para liquictaçft<' de compromissos anteriores,- destacan
do-se, além dessas, apenas a purcella dP 97.729: oí33$200, 
para acquisição do om·o, que repros11nla medida de grandl' 
alcal')ce para o nosso creditn. 

Existem ainda outras responsabilidades do Thesour(), 
quo dovern sor postas e!ll relevo, pam pcrfeilo conhecirnenw 
to do. situncllo gel'nl conlabilizada pela Contadoria Central 
da Rcpublicu. 

•rra1a-so dos de])Ositos do Caixas Economica~ e d~ ou
tras origens, anlm•iot•cs o posteriores no decreto n. 20.393, 
de 10 do Setembro de 1931, num total de 1.1B4.1l28:Hl5$, 
cuja liquidâf.lüo 8e processa, pal'lo (517 .031 :039$600) por 
verba Ol'çatnenturia e o restante com os recursos da respe
c~iva conta, abel'ta no Banoo do Brasil, e cujo saldo, embor~ 
no momouto insuft'iciente, será reforoado em caso de ne
oosaidndo, colil a transi'orenoia clil réóur·sos fornecidos peliis 
eonlus dos m•editos disponíveis ou pela propria confu "Re
ooita dn União", desde quo apre>Sente saldo a favor do Tl'e
souro. 

1\elevu notnr que, 1\ p1u• desses debitas, dispõe o The
somo de ot•oditos uum tola! de 1.157. 575; 5:1.4$800, que S(lo 

uoham vinculados á.!l suas responsubilidndes, 
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Como se póde ,verificar, si os encargos qüe pooam sobre 
o Thesouro são enorm!ls, os recursos disponíveis para co-· 
bril-os se aprel!entam bastante limitados. 
. Cumpre resaltar que todo es!orllo que se fizer para eco
nomizar será sempre proveitoso e pBtriotico. o trabalho de 
reconst.rucção financeira não depende eJ~:cJusivamente do Go
verno. Este desenvolve ~ sua acção, dentro da espfiéra das 
suas att.ribuições, mas &Ofi're a natural contingencia. dos 
netos emanados do Poder Legislativo, que deliJfiltam essa 
esphera de accão, ·e da maor ou menor intensidàde d06 ra
ctores negativos que , resuHom das crises e de outros ele
mentos depressivos dás .actividadeg. productoras do pab:. 

O orçamentQ aetual acousa um deficit de mais de meio 
milhão de contos de reis parcella Q~e; addiocíonadn ao mon
timte dns .responsabilidndes· referidas, representa somma con
sideravel e cuja liquidação, evidênteniente, não podera pro• 
cessar-se com o~reours.os .ordinal'ios da arrecadação. 

Nesta particular, ni1o ha como tugir. a um rigoroso re
gime de parcimonia. ,nllS· gastos, dentro das propria.s verbas 
vota~a.s, aotiva.ndo-se; por outro lado, o augmento das ren
das,. de moqo. a ellminllr aquella differonça. Todas as pro
videncias que se i:rppu'nham nesse sentido já foram tomadas 
e estão s~ndo cumpridas· rigorOsàmehte. · · · 

o ort;amento para: 1936, d~y~. pois,' constituir preocCl.lpa
(,láO mnxima e pr.edominante. No. sua elaboração precisa 
levar~ se em conta. as diffieulâl\des. acLuaes do Thesouro e os 
reCUrBoS a aiJpliear. 

Frizando es:,;e ponto, nll.o podemos derxar sem reparo a 
situaçüo, por "de'mais. séria, que . .offereeem os dispositivos 
constitucioniles, r.elahvamento á .disorimiunção das renda!!, 
em virtude dos quaes :tribula~:ões vultosas deixaram de ser 
attribllidas á União; A delioa.de:~:a do .n.ssumpto obriga a pe
dir, para o caso, a attenção do Poder Legislativo, oerto de 
que não escaparão ao seu e~arne e ponderaoúo as providen
cias a tomar, em faoo das necessidades inadiaveis das des~ 
pezas· publicas 

Divida. externa 

Depois do realizado Q twnding de 1931, a que Be viril 
foroad~ em virtude da pt•emen.Dia dos compl'omissos que pe ... 
~avam sobre 9 paiz, .o Governo deliberou exec).ltar um phm() 
para o cumprimento1 das obrigações da nos9n divida e~torn11., 
dontro do periodo de Abril de 193l a Ma!1io de 1938; Esae 
plano, que consta do devrefo n. 23.829, <le 5 de Fevereiro 
de 1934, foi determinadQ pela impossibílidade em que sa 
encontmva o pniz para manter as remessas integraes dee
timtdas ao pagamento de jtu•os e ·amortizações dos e~p~es
limo~ extllrnos realizados pela União, Estados e Muniolptos. 

São conhecidas· ·as vantagens fundamentaes do sohemb 
adoptado. )DUas po!iem ser. ~sslm. resumidas: 

i O).· O Brasil pagl.l.rá· juros que, embora oorres
pÓnderilfo 11 proprü1 taxa est.iJJulada nos contraotos, s~ 

ajustam á desvnlorizncão soffrida pelos ti tu los. da noesa di
vidn e:1:f.erna; 

o. D,- VOLUME J - fD35. 
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2°) o Brasil obtem dos -credor~s quJtaoão integral, me
diante 1 o/o em vez de 5 %," entregando rim coupon inteiro; 

- 3°) o servico geral da divida, "nos quatro annos eQ..tn
prehendidos no eohemá, equivaleria ~ 90" inilbôes ·de Ub~af 
esl.el'linas, ao passo -que o pagamento, nos lermos desse sche,. 
u1a, se red\1~ ·a 33 milhões de estérlinos, .resultando . dahi a 
vantagem de 57. milhões de esterlinqs em beneficio do paiz; 
aem augmonto do capital nominal da · divida;: 
: 4°) As importaucias COrl'es~qodentes 80!J empr,esthn,~?S 
em airno, forum transferidas para o .fim do emprestimo~ . 

O scbema ucautelou, portanto, os interesses -do paiz, 
c.tljas difficnll.!ades de pagamento, aggravadas pelo vulfAJ dos 
com~omiss.os ~cumuladoi al~ t930, decu1·rem substanl}i&l• 
J;D,ente du enorme declinio que golpeou o valor da exportação. 
- ;E' a seguinte 3 posjçào da divida externa re~l!·ral, de 
conformidade com as moedas P.m qu& as mesmas foram con-
trahidas · · 

Çirculaçifo em 31 de Dezem"bro 

Em llbras estérlinas . 

f93l) ... -.•••. ; ... -- .. • 
J.93t ... - ....•.•. • ~ .•• 
J932 .. -- ............• 
:1933 ...•.•.••••.•• - .• 
t93i ..... ·• ...........• 

9&.770.434- 0-0 
97.7~8.798- 5-0 
ioo : ~2.i.728-to-o 
J04.t23.539-17-0 
:to~ .-~50.746- 8-0 

Em dollares 

i930 ..........••....• 
1931 . ........ . . .• ..•. 
{932 . . ' .. -.- ... - . .. .• 
i933 ...•... ; .... •.. • • 
1934.---- _._-- - -- .. -: . 

t 47. 433. 500,00 
iU . 672.500,00 
144.672.500,00 
159.892.800,00 
f74. 197.045,00 

Em fraOCCIS 

Ouro 
t!l3(l........ 233.206.250,13 
:1.!131 ••• -.... 228.98!:!.500,00 
tí)á2 ............ . . .... .. . . 
C933 ••.. _ .• _- • •. . • . •• .. • --
1934 ...... -. 228.980.500,00 

Papel 
96 .657.504,65 
96.t8L5M,OO 

. i 57.635.792-12 
159.267. 791-tO· 
296.736.900,00 

CoJ;J.verti.;li\, a uma só moedn, a oirculaçiio dn divida exf.er ... 
na federal, até 31 de Dezembro de cada anno, a sua posiçi\o 
ém libras esterlinas é a seguinte: · · · 

Cit'ct4lação em Si de Dezembro 

Valores em libras ooterlinas 

1930 ........ . --- .. ... ... . . 
i 93L : . __ . _ ; _ - . . . - . ... ; • • ·: , 

"i932 •. - .· . - .. - • ." .• - . . ..••. . 
1933 ... • .. .. . .. ... ..•. • . . . 
1934. ••.. . .. --- ........ . .• 

H0.84lL624 .... f7 
hL629.41H-17 
11)7 . 635.792..,12 
11HJ.Z67. 79f-10 
J60. 840.f)27.,.S 
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· O Governo não elevou o toLal da divida externa da 
Unilo, liei:undo de recorrer a novos empresUmos. Quer 
pelo funding de 1931 como pelo schema de 6 de Fevereiro 
de 1934, desenvolveu todos os esforços para a nr>rmali.zação 
do credito do paiz, dependente da regudarização daa nossas 
relações com os credores e-xternos, Coube-lhe aind-. 
liquidar ou compromi86os relativos aos al.razados de Haya, 
effecltlando o · pagamento, em especie, da importancia de 
23. 100.788 ft·ancos, simultaneamente à emissão de titulo~ 
no valor de 136. i35. 347.-17 francos, resgatados na propor-
.ção de 31.756. 79•5,06 íraneos, em 1933, e <!c .... .. ..... . 
104.378.552,11 franr-os, em 1934. 

A divida externa federal, no 1° Lt'imestre do corrente 
.anuo, feita a conversão de todos os emprestimos em moed& 
jnglcza, equivalê à f: 159 .689.173. · 

Divida interna fundada 

A Circulação de títulos da divida interna consolldadà 
~ltingia, ~m 1930, á cifra de 2.533.91-t :300$, elevando-se, 
.etn '1934, a 3.003.001 :500$()00. Houve, por conseguinte, nessl.i. 
.divida 11 elevm~iio de 469.087:200$, no decurso do quin
.quenio referido. 
. No periodo de novembr<> de !930 -até dezembro de 1934, 
foram autorizadas duas emissões de obrigações do 'l'hesou
"I'O. A primeira, na import.aneia de 300.000.0001, decretada 
.em 19 de novembro de 1930, se destinou 11 regulari:6ar a si
tuação do Thesouro, perturbada em consequencia dos com
vromissos pl'{imentes q~e o Govemo Provisorio ~ncontrou, 
.devido :i anormalidade das condições do palz. Dessa emissão 
l'éstnm .. em circulação i86.589 :OOOS, tendo sido rasgatadas 
.obrigaci>es no valor de H3 .336 :()00.000. 

A segunda emissiio, lambem de obrigações do Thesou-
1'0, dalada de to de agosto de 1932, foi autorizada. no valor 
de 400.000:000$000. Decrclou-a o Governo ainda em vir
lude da anormalidade da vida do pniz, re!3Ultante do movi
mento revolucionaria dl! 1932. 

A~sim , n posicüo dn -divida inlet·na fundada da União, 
IJO quiquenio de 1930 a 1931, ó a seguinte: 

A~NOS J F;Mt~s,\o E~IABÀO T Ç~O~ BAf,nO E:\1 
: AUTORIZADA REALIZADA AMOR: IZ . . A . GlRCULAÇÃO 

--
1930 ..... -•.. ' .. 3.090.667:600$ 2.695.951 :300$ 1 162.037:000$ 2.533.914:300$ 

1931 . . .. •. • . .• - ; 3.0<!0.667:600$ 2.779.746:001>$ 1911o037:000i 2..5&9.709:01101 

t~jz .. .. ...... 3.1911.548.000$"· 3.317 .246iiJoo$ . 301.150:000$ 3.016.096:9001 

1933'' . . . . .. .. 3,505.054.000$ 3.336.127:900$ J.l0.983:01JOS . 3.005.005:900$ 

1934 . • . - ••••.• -. 3.505.054.000$ Ú33.990:500$ 330.9/l!I:OOO$ 3.003.008:500$ 
~ 

NOTA - - A diiCorençu pntn mouos de 1934, na cmlssln t cnll>ndn, pr<•~n\ de n:t lÍl• 
cuçno fctt• no luta] de Allollccs n4o UPIIdrmludoo. 

A dir·eel.t'Íi: adaptada no ~entido do nüo. agt:uvamenLo 
dl\s condicõo~ dó C"l'orlilo publico se rcflcto llsonJolrnmen~ 
lo no!> inrtire~ r olnLivos âs cotações médias dos títulos dn. di
vi~a interna consolidada. Em r elação ás diVersas ospooi@a 
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desses tHulos, a sua cotàcão média, . em :1934, comparada. 
oom i933 ou se manteve mais ou menos est.avel, com re
duzidissi~as variações para baixo, ou subiu, embora. de 
forma poueo sensível. 

Quanto ás obrigações do Thesouro, é uniforme o mo
vimento <le melhoria de suas cotações· medias; nos dois ul
timas annos. Relativamente âs obrigaQões rodoviarias, ra
gislra-se o mesmo lisongeiro movimento com ten<fencia a. 
melhores niveis. 

Divida finctnante 

Constitue. preooupacão çonstante do . Governo a liqui
dnccão da divida flucluanlu. Era necessario, antes de tudo
almrar O montante dessa divida, afim de ·ser JlOSSive\ -pro
videnciar sobre os recursos necessarios ao stm pagamento_ 

Com esse ohje.;tiyo foi crea_da, pelo decrelo n. 21.58<1, 
de 29 de junho de i932, uma coriünissão incumbida d~ 
apura.t' !l totalidade dn di•:ida passiva da União, não consoli
dada. Essa commiss,ão desobrigou-se da inoumbencio .. que 
lhe foi. commetida, e o Governo expediu o decreto n. 23.298 .. 
de outubro de 1933, abrido ó .credito de 250.000:00~$, des-
tinado á liquidação das dividas constantes da relaccão or
ganizada nos termos do decreto n. 21.584, de f932, e esta
belecendo normas, ·afim de que a re~rpectiva liquidBC.;ão
se fizesse em condições convenientes.-

Não havendo sido uliliziUJo, &m 1933, o credito de .... 
250.000:000$. devido nó encerramento (lo exeroicio, !llfl 
3t de-março de H134, expediu-sse o decreto n. 24.079, de 4 
de abril desse ano, revigorando o teferiilo credito, manti
das, porém, em todo o seu rigor, as normas t•elativas no Pt'(l
~essament'? das contts, eu.ia liquidação, em ~934, otlngm A. 
•mportanc1a. <lo 77.665:7-51$(117, Pelo decreto n. :t, de f6.. 
de ja~~iro de 193õ, roi revigora<lo novamente,para o atual 
exercJCJo, o saldo do mesmo crlldito, eom o qual continuam 
a ser pagas as cont.as já processadas. 

Alom do pagamento lia àivi<la fluctunnte com os t•eom·
sos provenientes do credito especial :aberto nos termos dos 
d~c1•etos menoionaduos, o Governo estó. nttendendo nos com-
promissos órinndos de despusns empenhadas, <le depo~itos. 
antigos e de juros diversos, commissões e corretagens, com 
a dotação consignada 110 o•·çamanto de t 935, para esse fim. 

Dentro das I>ossibi\idndos do Thesouro, tom sido pois, 
envida.<:los todos os esforcas pttra ultimar, no menor prnzo
possivol, o resgato da divida flutuante. 

Politica cambial 

Perduraram, en1 1934, as . mesmns tendencias e restr;·· 
cções c.ommercill.es que tanto "Veem aggravundo o .cteseqlll
librio economico geral. Não se modificou tambem a situa
çiio quanto ,ao movimento dn.s correntes de capil,aes a lon-
go prazo, prnticamcnle suspensas, dcsdl3 1929._ 

A leve melho1·ia verificada em nosso commorcio c:x.te
rior nüo poderia compensai· a inflnenc1u negativa dos de-
tnàis factores a<lversos. E' certo que o valor das nossas cx-
t.acões elevou-se do~ 52.797.f22, em 1933, para .•........ 

fJ 58.299.3&6, cn1 i934, sendo o saldo. entre as exportncüe::... 
e ns importações de t 16.36i.9oi7. Deve-se, no entanto, es.,-· 
ollareom.• que 11.2% desse valor, sejam i: 7.535.897, se das-: 
tinnrl).m a paizes de moeda bloqueada, sujeita a oompen-
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:sações e a outt·as t•estriccões semelhantes, dificultando as-
sim a disponibilidade dos scldos. . 

Os convenios - de t7 de junho de 1933, que regulotl 
-a liqnidação dos ntrazados commerciaes americanos, de 29 
·de junho do mesmo anno, referente aos atrasados europeus, 
ie, ainda, o ·de 11 de maio de 1934, celebrado com R Franca, 
:representando uma solucão de pcrmanencin e até pel& 
agravação das cireumstanciu's adversa~; n formação d'e 
novos "congelados". 

A despeito ·das dificuldades consideraveis, em que U: 
ilransferencia de fundos importava, o Governo d!& Uni!l.o 
1'eputou questão de honra cumpt·ir, até o extremo das pos
.sibilidades, os compromissos assumidos com os nossos cre
.dores estrangeiros. 

Em obediencia a ~sse criterio, fizera-se, no anno de 
·.t 934, as seguintes rpmessns: 

DIVIDA ESTADOAL EXTERNA 

Libi'8S , 
DQllat·es • . . • 

:1 :2411 • . 205-15-8 
5. 659 .248,40 

311.125,00 
60.340,00 

Francos .. 
Florins . . 

libras. 

'Libra<:> .. , 
Dolllil·es 
. Francos 

.. .... ~ ........ _. 

DlVIJJ.4. FEDERAL EXTERNA 

.. 
2. 489. 506- H - H 

z.qu7.957.3S 
!21.391 .808.60 . 

Libras .... . . ·. ·.· ... . .. .... ... . 
'fatal-Libras . . . . . . .. •...• 

UBRAS 

1.249. 205 
i.120. 531 

392 
8.086 

2.378.214 

LiB~AB 

2 ,489.507 
488 . 655 

~ .·578.094 

4 .556.256 
6.93L470 

Pat•a· · cumprimen t-o dos · ncoot•dos · quo regularam os 
11ti•azndos commet·ciacs, os quaes foram pontualmente nLI.en
d idos, pas:n_rn."!-:-~~ . ~~ im.p~rtnncia~ seguintes: 

Oonvenio .ouropeu . . .. . ...... .. .. ... . . . . 
Convenio amei·iuano . . . . . .. ... .. .. . 
Convonio frnncei . · . . · .. ·.-:. ·. · .. · . .. · ... ·. 

. .. . . . . .. 
Libras .... . .. . . . ..... .... ... . 

r,JB!lA,S 

842 .6.85 
495 . 036 

17 .6i8 

!.355.33\1 

. Fot'maram-se, . ~nLt'cLanto, novos aLraza'.dos de com, 
mercio que, . si fossf;1m liquidados sem fodificarmos ·e ori
_entnçiio. segü)d.D érri' mttter ia do · ciunbio, determinariam t'th 
tallríe'nle outras d i fficuldndes. erri ·futuro pro:ximo. · 
· . · De.liberotJ então. '.o Governo· promover . . e11Lendim?nfon 
'com. os ' paize-s a que nos ligam interessef .de ordem fn1ali .,. 
ra· o economica, do riuxlo à: · alterai' nquella orhmtaçüo o. a 
prevenir definitivamento n formação de novos "congela 
1ios" ·de oommercio:- · · 
•: . ' .Para esse' fim, organizou · 'Uma missão chefiada pelo 
,Prop.rio· Ministro .da ·F.azendà; · que. foi. uos Esf.ndos Unidos e 
á Inglaterra, realizando com oxito esses entendimentos, 
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graçns aos quaes fof modificada politica cambial pelo de-· 
Cl'Cto de i 1 de fevereiro do cor-rente anno. 

Quer nos Estados Unidos, quer na. Inglaterra, deixamos: 
perfeiLamente esclarecida a opinião quanto á causa das 
nossas difficuldades - consequoncia mais da politiea adap
tada por outros paizes do ttul' proiJriamente po.r r.ulpa n.::.s
~a. Ajustamos com ambos os paize·s a fórma de liquidaçãO' 
dos at.razados de commcrcio, que será feita de modo gradual, 
dentro das nossas possibilidades de cambio. 

O accõrdo rcalizaclo com a Inglaterra permitfc-nos fazer 
essa liquidação, separando apenas, annualmcntc, a quantia 
de f 1.200.000, com a qual será attendido o set·viço das obri
gaç.ões a serem emittídas, O juro dessas obrigações, consti
tui das ~m títulos entregues ao par, será de 4%, condições, 
como se vi\, perfeitamente vantajosas em qualquer época e 
sobretudo no actual momento. 

SITUAÇÃO BANCARIA 

Banco do Brasil 

Em conjuncto, tildicam as estatísticas relaiivas á vida 
bancaria do paiz que n sua melhoria gradativamente se ac
contua, sobretudo a partir do anno de 1933. Sendo o Banco 
do Brasil o centro de g!'avilacão da nossa apparelhagem de 
m·cdilo, o seH moviznenlo reflecle de modo especial aquella 
melhoria. · 

O exame dali suas pl'incipaes contas permitte ver que o 
movimento dos empJ•eslitnos attingíu, em i934, ao mais alto 
nivel rogist.rado dosdo 1930, apresentartdo um augmento de 
13.{ % em t•efm·encia no anno de 1929, tomadú ~orno base~ 
E' o que demonstram os algarismos seguintes: 

1930. 
1931. 
1'932. 

i933. 
:i-934. 

Valor em 1. 000 contos de I'éis - Médias annunes 

LU2 
1.557 
2.047 
2.731 
2.845 

De 1930 para 1934, o augmento verificado no movimen
to dos, emprestimos, com qUe o Banco do Brasil ajudou o 
surto das acLjvidades pt•oductivas do paiz, oorresponde a 
:1.433.000:000$000. Isso equivale a dizer que o augmento 
-verificado na. cifra. dos omprestimos concedidos pelo nosso 
mgiot' estabelecimento do (lredilo representa uma qualltia 
maior .do que o total a que altingimm ilSSos empreslimf'~ em 
:1930, 

Relativamente aos dopositos, si ocorreu pequena inne
xüo no· respectivo movimento, em cotejo o·om f933, todavia o 
augmento verifiol\dO no conf1•onto com 1930 foi oonsideravel, 
conformo nba·íxo se vê: 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:4 1 +Página 106 de 119 

Deposito.; 

Valor em 1.000 conto~ de r•~i~>-!\férli:.ts 3tlnlH.1~-~· 

1930. -·· . . . ......... o .......................... . 

1931. . . . . . • . . . .... ' ........................ . 
:1932 ..........•....••....................... 
:1933 ...................................... .. 
!934;.; .................. ' ................. . 

1.-i26 
1.:1H 
1.885 
2.920 
2.875 

Assim, o mesmo phenomeno de expnn~iio da aclividade 
bancaria do Paiz se constata no movimento dos clepositos, 
numa linha ascendente purallela á do movimcnt.o dos em~ 
prestimos, De 1930 para 1934, ao ]Jnsso que O!;l cmpt·estimos 
concedidos pelo Banco -do Brasil accusam um uugmento de 
L433.000:000$, ct·csocram o~ seus deposites IH\ razlio de 
1.449.000:000~000. 

Si examinarmos as eif1·as relativas ~s compcnsuc,:ões de 
obeques effectuadas pelo Banco do Brasil, não menos lisou
gciros e;ão os respectivos índices: 

Compensaç!i~J de che-ques 

Valo1· em LOOO contos de •·éis - Média~> annuaos 

1930. . ........ '' ........ '.' ... ' ..... . 
f93t. ' .. ' . . . .......... '.' ..... ' ........... . 
t 93.2 • • • • ' ....... ' • • • . • • ••• ' ••••.•• ' ••• ' • ' •.• 
1933.. " .. " " .. " .... " ........ " .. ' ....... 
193-1. ' .. '........ . • • '' ... , .........•.......• 

1.085 
t.Oll8 
i.005 
Ult5 
i.024 

Registn-so nhi, entro 1930 ·e i93~. o ougmonlo do réll!l 
539. 000:000,, no vnlot• do!1 choques compensados dut•unlo o 
quinquennio supi'D, Silo 11ymptomu!! llsongoiros; quo, deno
tando o. expansüo daR nollvirlades do nosso maior o~.ubolecl
mento de Cl'lldilo, ••eflooLem a l'{ICUperncão go••al da oconL>rnin 
do Poh:. 

Compra dó ouro 

Nos termos do decreto n, 23. 535, de 4 de Dezembro de 
t9S3, o Banco do Brasil continúa o dar fiel ex:ecuoli.o á poli"'
tica rle oomprn de ouro, firmada pelo Governo. Essa acqui
siçiio é feita; de aooOrdo com a cotacão internacional do me
tal, por êonta e ordem do Thesouro Nacional. 

O decreto n. 23.258, de :19 de Outubro de 1933, o qual 
voiu révigorar a ·Je~tlslaçlio ãntêrim.· sobre o· assumpto, pt·o
~ibira a exportação de OtJrO; pt-ata e oulros metaes preoiosos. 
Em ili!cessario, por.ém, fneilitar o comercio interno dea!lel! 
metam!. Ainda mais riecessario, porque e a tornavà impernti-' 
vo concentrar nas mãos do Go\terno o ouro existente no Paiz, 
para, aobre o" stock" nssitn aceumulado; por nosso propr-io 
esforco, s(lm recorrer ao proob~so artificial e oneroso de ob
ter ouro por emprestirnos, no estrangeiro, preparar gradatl• 
vamente o lastro que d~ve servir de gamntia ao meio eil·cu
lilnte do Pai.z. 

EsStJ esforco vae sendo cor01ido dos melhorc5 rllsnlht-· 
dos• Etn 31 de Dezembro dtJ. :19!'1-i, o total do ouro fino. de 
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propriedade do Thesouro 1Nacional e depositado no Banco do 
Brasil atli·ngitl. ãs segnitites cifras que exprimem o suu vo~ 
lu mo e a despesa feita com 11 sua aoquisição: · 

Gramma:, . . , 

Convertido á razão de gr. 7 . 322.381 por 
_libra, ouro, leremos. . ........... . 

Idem a sh. 141 pm• onça . .. ..... .. .. .. .. 

ldem a $ 4,9:l,62 ccnt. J)ór libi·a, papel ... 
Oespcsa do 'rhcsouro Nacional em réis, 

p~pel, para acquisiçiio daquellc ouro 

G. 683 .. 366,200 

· Libras, ouro 

.912.731 

Libras, vapol 

1.514 .893 

Dollares, papel 

7.4.77 .815 

96.8(}8:86{1900 

Nos dois primeiros mezes do cot•renle anno, o volume do 
ouro adquirido pelo Banco do Brasil já se clov:wa a .. .. . . 
1. S95.t.i 7 gr .. :H3, apresentando, assim, sobre Dezembro do 
1934, um augmcnto de t .212.051 gr.,f43, cot·respondondo a 
despezo. globnl, feita até Fevereiro â cifra do f 17. i 13 :262$000 

ManLida u continuidade do cxecucão, nn politicn do com~ 
pt•a do ouro, o Brasil lcrtí vencido uma <íus mnf01·os diffi
puldaclos onfl•cta.r~as· nu conccr!Jento ú root•gan~:i:açilo. o· . s~n~n~ 

. mento de sua vtdll monotat•ta, dcpondtmtu tl tl uxl stcncrn do 
um las Lt·o do cohertui·n que iütinja, n·a· poor · dns ·ljypothosos, 
IÍ.O rilinimo· írriprescindivcf, <'-OI'lSODnto a doutrina C ll pratica 
u10netnria de todos os povos. 

Accordos soln•c !ltra:ados cornmtcrciaes 

Est.ilo sondo cumpridos. rogulurmcnte, pelo Banco do 
Brasil os ucoôrdos fir mnlioM· com os credores europeus e· 
americnrros ptll'n l'l!gulul'izlu,;iiu dos uh'nzndos commercines . 
Esses uccôt~dos oonslum do tt·os convenios: o convenio in
gloz, o convonio nmol'icuno o o convenio fruncez . 
·· A validade do primeiro ubrange o periodo oolilpl'eBUdi
ú.o de i 933 a f 939 . A impot•Laucia. total a paga_r,. nesse pe
riodó,_ corresponde a f 5 .. 102 .226-i0-6·. Foram · p agos,. l'm 
1~33 ,e , 1934, l: i. i20 .522- 4-4 e n,os tres primeiros mezes 
~e 1935, f: 213.278-7-9, num total, pois de·1.333.830-i2-L 
ft,._asim, quaiJto ao convenio inglez, o restante u pagar .equi-
valia à t: 3. 7118.395-18-5, até Marco ultimo. . . 
~: , · : · iRelativumcnlo no co~venio a.me rioano, a ~ua· du~aoií.o te~ 

Q :m êsmo IH'UZO do oonvenio ing-lez, .islc> é. vigora dl:l ·1033 11 
~34, . O to tal a pagm• é de § 14 ,582.144,31 e as import.an
qtas .pagas attingiram a$ 3 . 39.8 ;240,26,-ern 1933 e 1934, e a 
$. 6i.O. 031,13, dtl!'lmte os mezes do Janeiro a Maroo deslo anno, 
Ol.:f-SOja um total de $-4.0!)8.271,39 . Reslam,-pol.'tanto, a pa
gqr $ 10.573 .872,92. 
· :• O côüvenio francez abrange o periodo: do' 1934 n i9-i0; 

denh'o do qual devem ·ser effeotuudos pagamenLos uo vnlor· 
de. francos 2ti. 258. 97 4,62, tendo sido pagos em { 934l · frimoos 
1:.314.620,42 o no .1o trimestre do_. ·corrente anno·, francos· 
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i.i00.485,95. Os pagamentos totaes já feitos sobem a fran
cos 2.U5.H2,37, :restando a pagar até Marco ultimo, francos 
23 • 843 • 862,25 • 

Reduzidos a uma .só' moeda, a libra esterlina, os com
promissos dos tres convenios, a sua posição no 1o trimestre 
do corrente anno era a seguinte: 

Posição dos convenios até Março de 1935 

Totd 11 paglll' lrnportanda lruportancla 
Restnnte. 11 durante p5~11 durute pago durante 

CQNVENlOS 1933-1934 1933 -193i Janeiro • pagnr 
M!Uço de 1935 

~ - - -

Hm llbtaa IIm llbras llm libras llrnHbrns 
.. 

Rotbichúd .... ·I S,i02,2ló-10-6 1.120.551-4-4 213,2711-7-9 3.768,395-13-5 

~er!cano ..... 3,000,439' 0-0 699.2~0-0 125.52040 2.174.693- 0.0 

l'raocez ...... J41.91ll- o.o 17.618-0-0 14.7411-0-0 31!),S3S. 0.0 
-

Totoe~ .... 8.454.566-1().6 1.637.396+4 J53.546-7-9 6.263.623-1!1-5 

NOTA - A lmpott~nd11 de L' 351.8014-0, relatlva no convenlo &ancu, abrange o 
periodo de 19.}(·19-10 e, eonoequentemente, B. do L t7.618-o..ll ao anno 
do 1934 apenu. 

Caixa de Mobilização Bancaria 

ériuda pelo dec.•·eto n: 2t. 499, de 9 âe Junho de ~ 932, 
gom o objectivo de restabeleecr n normalidade das operncúes 
de credito banourio, mediante a mobilizuciio· do uctivo dos 
bam,os, a Caixn de l\lobilizacüo Enncarin comecou u 'funccio-
nar em t 933. · 

· Os bons t•esullados procluzidos por errsa ·in;;t.i t.uioüo se 
vêm fazendo sentlr de maneira acceutundn, cont.••ibuindo do
cisivàmcnt!.' para que so consolide a vir:h btmca•·ia rutoionnl, 
sem abalos que poderiam d!llm•rninar l'epercussões t·uinosas 
~ segurança do appurclhnmim1Q à<:l credito. do puiz. Em fe
vereh·o ultimo, o total dos supprimcntos feit.os por interme
dio do Banco do Bt·asil aos ·est.abelecir~IUntos ).mncal'i.Qs, .. quê' 
recorreram à Caixa de r.lobiliincüo Bancarià, nttingia á cifra 
d.o,. 45.676:526$, tendo. alcancado o limito maximo . do róis 
!)9:593':643$330, no PL'itneiro semestt·e de 1933. As gat•antias 
r~cebidas equivalem ao total de. 70.524:482$360. 
, · , A Gaixu ·de Mobllizacão Bancaria iniciou aR suas opera
QÕes em momento· delicado da vida do paiz; achando-se,· en~ 
tão,. os bancos sob a expl'ctativn ·de pertürbacões que exigiam 
cuidados govornamentnes capazes de iivrai"-OS de contingen..: 
oias nmeacudoras. A melhol'in da situnoão bancaria nac:iona~ 
e· o resLnbelecimento da confinnou nos institutos dn· m·edito, 
Que ·operam no' paiz, constituem faot.os irreousnveis. O au~ 
gú1énto dos emprestlm!J~. c dos deposlf.ós, conforme o de
tnoristt•am ns estalisticns·, "Feflellte- o nçlvenlo do uma phaso 
dü norinali:znção das noti'v!dtJdes prodnelivas. llrn todos os se-· 
etfit•es: da vida do ·pai a. · · 
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Movhilento· bati.carto naoiond 

No ul timo quinqucnnio, o movimento banearlo nacional 
aprr:8entou oB seguintes r esultados: 

1!13(} 
t931 
1 !l:lz 
f933 
f!/34 

Emprestimos 
5. g61.052 
5.892.894 
6. 697 . (r71. 
().879.766 
7.40().136 

Depositoe. 
5. 731. i5~ 
5 .11)61. 742 
6.843.37& 
6.344. .366 
7.418.824 

Os algar i-smos acima d~monstram que, de 1930 para 1934~ 
o movimcnl.o dos emprestimos concedi-dos por todos os bancos. 
que funccionam no p'li:t, c resceu na PI'OPOI'Cão de .... ... . . 
t. H5. 384:000$000. Por sua vez, o augmento verificado nos. 
depositas, corrr.sponde a L 6!17 .665:0001000. Quanto aos em
presUmas, os nUmE'I'Os-indiccs relaLivos a esses augment.os, tq-· 
tnadtl coltlo base o anno. de 1928, denotam que o nível mais. 
alto, que ó <> do 131, se registra pl·ecisarnente em dezembro 
de f934, contra o de 1M, no mesmo m '3z de 1930 : Relativ:.l-' 
mente acs deposilos, lambem em dezembro de 193-i se regis.o 
trou o indioe mais elevado no quinquennio referido . Em re
lação ao anno - base de 1928, o índice do movimento dos. 
deposilos foi de tOO, em dezembro de 1930, e levando-se para. 
t31, no mesmo mez do anno passado, acr..usando, assim. uma. 
expunsão sobt•f>modo sensivel. 

SERVIÇOS FAZENDARIOS 

i\'üo seria possivel dar execução a nl'nhum programtn& 
de orde,m economica e financeira, com efficienoia e perfeita 
regulm·!dade, sem appnre!hamento adequado, sem IJrganizaçiiO> 
de SCI'VJços teehnicamenl.e orientada, e legislução disposta, se
gunão as exigencins dooor~ntes da naLural evol.u~ão desse im
portn,nt-o t•nmo da. administração publica. 

O Govorno não se descurou desse relevante provlema & 
pódl' nssegm·ar que, nctualmente, quu.si todos os serviços fo
zendarios e:;; túo sondo execubdos com r egular proficiencia,. 
refol'mados e t•eorganizados, que fornm, parn melhor attonder· 
ás necessidndes impost!\s pe las actuaes condicões do paiz. 

A reot•gani:;o;acil.o d os ser·vicos da administração geral dai 
Fazenda Nacional era necessidade !nadiavel. 

A idéa de .racionnlizaoiío ·dos t..,.abtllhos, dentro de um 
systema capaz de dar o maximo de effioiencin. ao apparelho
fuendario, oom melhor dislrlbuiçõ.o dos serviços, está agora 
óonor&tiznd!l no decreto n. 2·L036, d e 26 de marco de 193-1,. 
cuJa execuoiio se vae processando com n. mnis perfeita regu-
laridade. · 

Dentro des.sa nova O!'ganiznciio, o titu lar da pasta da 
l!'iitendn, sarn perdor o ~ontrol~ g~ral de todoa og n91roolo& · 
publioos a seu cargo, !ioa em situação de bem 9rient.nr e di
l'i!!'ir ns finuncns n_aoionaes, o que anLes lhe era nssaz diJ'fi-. 
oi!, nulo .o vultG d~ mnteril,l administrativa sujeita então ao 
seu exame c deliberaoíio. . 

Com. n nova divisão dos servioos, centralizados na Dire. 
ol.ot•ift Get•nl dl\ F nzendn Nacional, a acoiio do Ministerlo se 
d4.'senvolve num ambi-ente d o pm·felta ordem. Por ou f,('!) lado, 
n presteza com que vão sendo- attendidos os· interesses· do fl&or:t 
. os dos nnrticulnra! dependent.ea doi! differ ontes orgãos QUil 
integi'am n 11dministrneiio geral da •Fo.zêndll., o.lém. de pro~u .. 
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lflr os resutlndos·Jj conbecidiJs para a arrecadação das rendas: 
publi!Jas, mostra o acerto das medidas consubstanciadas no 
referido dooreto. 

Ao: mesmo tempo, o Governo fez expedir novo. regula
me-nto para execUQãCl dor. serYiOO!! d:t~ CNleetoria!!l F;J<h:u~eiJ, 
que ha muito estavam a exigir reforma radical. Esse re
gutalllento, baixado com o decreto n. 24.502, de 2!l de junho
de t984; dando· gªrantia aos exactores e melhor lhes rlefi
rtirtdo as attríbuicjjes, é orientado no sentido d'l simplificacão
dos trabalhos affecto!> a essas esta~ões, e da revisão) dils ve· 
lhos e ineffícazes methodos (}e fiscalizacão e controle das 
operações de receita e de!:ipesa que ellas ()entralizam, E' de 
s'l1ienht.1' ainda a 9Xi~ncia do· concurw, para provimento dos 
cargos de collectores e ·escrivães, o que virá contribuir de-· 
modo sensivei para· facilitat• a tarefa confiada a esses agcnt~s 
da arracadacao·, assegurando-lhes ao mesmo t.empo a est'lbl-· 
lidade. no mcereicio da funcçiio. 

Foram t.amhem remodelados. os serviços das Caix!ls Eco
rtortli~as Federacs, visando não só uníformízar-lhes as opn. 
rações, como tambem S\\ieilal-lls a uma M<!istencia mais com
tant~ e immediata, por jJlu·te do Minlsf..erio da Fazenda. A res-· 
pe0Hva regutainentacão, ·feita pelo decreto n. 24.427, de t9· 
de jünbo de 1'93>1, foi modelada de forma a serem aUingido~-

. os verdadeiros fins df'S!1a velha l'! util instituição. 

Imposto ele Renlla 

C.Oru as ie!orrol.l~ introdllzlda& no imposto de renda· o, 
·aovernô procurou depurar o systema dus falhas. de que se re!!~ 
sentill. Urge ainda adoptar medidas que corrijam outt·os vi-· 
cios apontados pela experiencia, de modo a impedir as cvasõf'S 
p:;:-e'judioia~s ao erarto putilioo e a f:umlLor um controle mai! 
éffícíente das declnra~ões de rendimentós. Grandes parcellas· 
de rend~ contir..uarri a fnsh· â t.rihutiUJ~O, seja devido ·a defei·~ 
tos. do sYsietna de ooulrole, seja em consequencia d'ls conct>s
sões feitas peJa propriD. lei, 
· Mi modlfiomc.,es introduzfdns paio Governo Provisorío,. 
produziram exoel!t>nte~ resultados, conf!Jt'rno reveta o quadr() 
seguinte, relativo á arrecadação em papel : 

ArreC'adação do imposto de renda 

·~··········••••<~•t ......... j.tio.fi, ... ~ ••• 

52 . 7 H : 668$60(1 
84.583:879f300 
81.476:863J600 
H9.590:i75$30~ 
:1~8.352:360f200 

A receita p~bd\1zlda pelo imposto. de tenda, l'efleote um 
ffiovimento tiset!ndente, apenas inter1:ornpido ligeiramente em 
t932, quando· houve •hna pequimn quéda na respeetiYn nrrt'lcn.
dir:~ílo; ?orise9u:e~t.e. 'a-o movimento revolucionaria daquelle ao
·:rt'o·. Essa- anormaifdado, ao mesmo tempo que perturbou a 
'VJdu eoonoiriimi <to poiz, prejudicou sérinmente o lnn.;umE.'nto 
e n cobrnncl\ do imposto (!e t"enda no Estado de Sfi:o Paull.o, 
qtté', d'épols ·do; Di8ttillfu Federml; fornece maior oonf.ingont~ 
-d8' a:rrl.'oftdaei~. · · · · . . . 

. De t'930' p1n•n i'93'f, obeet•va-t:1e um ilugmenlo sensJvel ·nu3 
o{'artd!UI forneoidall· pt•r e11110 lmpo11to dh·eoto. Er.olutda a parto• 
·ouro, u mencionado aurmon~ corrospondo l\' St , 872 :2f0e70(t. 
,Jfo' e:xflroloio dé ~~881 qu(l abranli'OU tri me~ef!, n llt'rocndnQA<l 
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,atlingiu a H9 .590 :175,300, orescendo, em confronto com 
i930, na proporção de 66 .878 : 506$700, quantia superior · ao 
prorlucto de toda a arrecadação do imposto de renda obtidls 
.naquelle anuo . PP.Ia primeira vez, depois de sua criação, a 
. cobmnca dcsst'. iMposto quasi igualou á respectiva previsão. 
No cxercicio de 1934, que comprehendeu nove metes, a arl'e
~:Jdação ulirapassou a estimatív:à na razão de ~L 352:360,200. 
No decurso do quinquennio compretwndido de 1930 ~ i93~. ~ 

.~.·eceíta pr·ovenícnle do imposto de renda denota o crescimento 
.do 75.640:691$600 . 

Devemos alt.ribuir tão auspiciosos resultados, em pai't&. á 
·normalização das condi~?ões economicas do paiz, reflectida Ha 
melhoria dos índices do movimento bancario e da producollo, 
.c, em p~.1rLe, a uma melhor adaptação uesse syst~.>ma de tríbu
toci\o, Aboliu-se o abaLiment.o de 50 °1° de que gozavam <.tS 

.contribuintes; eslabclcceu-so a taxa proporo10t1al de 6 "1° ;,o .. 
bl'o os rendimentos oriundo!> do capital unmobiharió, aW en
Jão subme~tidos apcnns ao Hnpv3tD complement.tor progressivll; 
.tweou-so a tãxà df! 8 o/o para a t-ributaÇão dos .rendimentos 
perlencentes a residentes no estrangeiro. ·De par éom isso . 

. a elev;~çào, que tambem se fez; do minimo de Sllbsistencia a 
10 :óOO$, embol'a tivesse por effeito a exoJusão do muitos con-
ldbuintos, outrora sujeitos á a.ccõ.o do imposto, não reror-
. cu ti u, toda viu, na arrecadação . · 

Pela sua pt·opria natureza, o sy,stema do impo~to r.tn 
renda não comporta grandes exclusêlil9 de classes ou de ren

·dimentos. Irtcompativeis com a sua índole, essas exelu~ões n 
.. d esvirtuam, tornando o systema contrario aos proprios iu-
·ter~sses do paiz. · · 
· Ê opportuno pedir novaroenLe a esclarecida nlt.enciio do 
Poder Legislativo pnt'a as perspectivas desfavoraveis qut• se 
•e.brom á U'niiio, no tocante ~i arrecadnoão desse impos~o, lendo 
·em vis ta quo a divisão tributaria det~rminadn pela CoilsLi
tuiçiio Federal, para vigor·ar no exercício <la f936, poder·á es
tnl>clccLW 8ohtci\o do contimtiL!ade no crescimenl.o dos rectll'
sos quo ·O Thosoüro vem pm·cebendo daquella fonte, eu\ b~·
.nofioio da situação qrcamonl,at•ia do paiz. 

l\endes . aduaneiras 

Em 5 de ,iunho de 193~, decretou o GoYerno a reform11 
<das 1'al•ifas das Alfttlldcgas, tendo sido anleriOI'mento ex
tinc~o ci regimcn da a!'l'ccaf!ncüo dos direitos aduaneil·o~ .• 
parte em -ouro, !)arte em papel. Pela primoirn vez na Rcpú.,.. 
·f:Jlica, foi adoptada uma romodelacilo integral das pautad das 
·alfandegas, ns <tuacs remontavam n Umli lei de i900, re toca- · 
·d.as por mtm!il'tls.as alterncões pare ines. A l'oformli. oboduecu 
:~ó principio de uma l'éViSãO . e modtll'nil!11ÇÜO tla nOIDilllOI~~ 
tui'n geral feita com conctor . methodioo o t•aclono.l. 
. . Outr~ t'eiclio onrncterisLi\J.ll . _do novo 1·eghnon tarif:ll'hl 
naciqnnl consi~te na transfonnnçj:\o, em direitos ospeclficos, 
"das taxas. ad-valoi:e:Ín, subsis tindo· essas taxas SÓ em OUII08 
muito rcsi.rrotos. ·. 
· ' . A •·oforri1u das tnrifns ni\o veiu perturha·r o destmvolvi .. 
. rneulo das rendas nduanoiz·ns, conformo so pooe· oonstntaa·, 
~unfrontando a art·eC!ldacllo {los dois· ult-imos exercicios. Ape
·sa•• da crise oconomi(la mundial1 cujos l'eflexos ta-nto se rize-
1'~\m sonlir no· volume do inter·cnmbio .c.ommercial ·.do nll!'SO 

·~aiz oom as outras naÇões, as l'endns .w:Juârteli'as apresealnin 
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de f930 para !934 o augmento <Je 2"7. 626 :249$800, confor
me se deprehendl' do quadre seguinte: 

ANNOB 

:f930 

1931 
1932. 
1933 
1934 

Rendas aduaneiras 

Al\ftl!:CADAç,\0 

815 .058:878$000'· 

785.755 :165~000' 

672.113:737$000 

967.392:978$200 
f.062.085:127$800 

De f930 para 1932, houve um collapso na arrccadaç~o· 
aduaneira, equivalente a !42.945 :Ui$000. Devemos lt•r em
vista, porém, que à importação, nesse periodo, cahi•1 dP. 
1.548.227 toneladas. Por sua vez, regista-sc no seu valol' O · 
sensivel decresciQlO de 825.011 :"000$, ou de 31.874.2H J!. 
bras ester:!inas. 

. ~ bem Qlucidativo, como demonstracão da melhoritJ. da. 
arrecadação da -renda das aU'andegas, melhoria assegur!lda. 
pelo rigor mantido na defesa dos intet•esses fiscaes do pai7.1 
o eotejo entre o movimento ascendente daquella arrecad!lr;ão
e os indices do crescimento da im(}Ot'taçfio no quinqnr.nn!o 
de 19.30 a t 934. Nesse per iodo·,· a imporlaci'io diminuiu de 
9U' .408 t.oneladus. .S11biu o seu valor na proporção de· 
159.080:000$, ao passo que o augmento da arrecadacíi.o 11dua~ 
neira foi muito maiot·, excedendo de 247.026 ;000$000. Den~ 
t<>o êo quinquennio em exaiJ,a, o mais baixo nivel das t•ew:las 
aduaneiras Qrrecaàadas foi registaào em 1932; sendo tamhe'll 
enorme, nesse anno, •a queda do movimento Importador do· 
paiz, comparadamente com t930. 

O seguinte quadro comparativo dn receit.a prodnzicta· 
pela!! alfandegas, num pet"iodo que marca ó inicio de (•:xl·1-· 

oução da nova paut·n, demonstra quo n reforma das tnrifns,. 
tnmbem sob o0 pont(l dP viste fiscal. t.cm ~ido benefica ans· 
interesses do palz: 

•i 
A~T!GA_TAR!FA l NOVA '!'AltJF 

!:l;:Zf:9 Ult'~~J:latgN<;A.s 

1!133 I 1H3l 

Sotcmbro ................................ 72.098:6:">3-WOO ~s.m2:6i>~~I!OOO I G.oaJ:IJOQ1lOOO' 

Outubro .................................. 78.814:611*000 90. tf>4:427ll000 11.349:111 GSOOO 

Novombr~ ............................... 66.\)57:88~~ 92.6l)():B121li0')0 2ii.&l2:~' 

Dor.ombro ............................... 100.630:52~)() !lf~t74:1í!\2$000 r..~r>lí:9748000 • 

Totocs .......................... !ll8.501:G7.-ooo 8õi'.012:lí(l.!~,X}() !17 ,570:BillliWO<J . 

No poriodo de quatro mezes que abrangeu a vigenciil cl&
uova !~rifa, em 1934, oa média das rendas alfandegarias nt-
l.ln["ht B 89,0t8:126,000. Nos mesmos mezes do anno de 
t 1133, I11Lo d, do setembro a· dezembro. ãQuellli. média foi d~-
711, t\25: U u•ooo, Vot•lf!oou-so, por C(lnsel!'u!nte. no oonfron
tu dl\ mtoouono das duns t.arlflls, um augment\' médio de ar--
rocu.do.Qilo (lQU!valonte a 0.3D2:707e000. · 
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OUTROS SERVICOS 

Conselho ·rederal da CoDimercio Exterior 

A 20 de junho de i934 foi assignado o decreto n. '2í.429, 
..criando o Conselho Federal de Gominerci0 Exterior. 

Publicado esse decreto a i4 de julho immediato, foram 
feitas ai\ nomeaÇões dos consclheh·os, consultores technicos 
.c sccrelarios, reali:umd<J-se a installação do Conselho a 5 dC 
Agoslo, .sob a prasidencia do Chefe do Governo. 

C1·iado para coordenar e intensificar o esforço publico c 
IH'ivado, em prol da expansão commercial @Brasil, já promo
vendo uma exporiuçiio maior, já rac.ionalizando essa cxporta
,ção com a imp01'tação e estimulando o consumo dos produc
tos nacionaes,' seria prematuro exigir do Conselho, a.o fim cie 
cinco tnezos do oxistoilcia, resultados que pudessem dat• irtéa 

.. ex:aota da sua capacidade de acçãó. . . 
Desd~ a data· dtl sua instaliaçâl' até 3i de Dozeinhro 

.realizaram-se 21 sessões plenarias, 
De Agosto a Dezembro, as t.res Camaras .em que se divide 

o InstiLuto, que são as de .Ct•edilo e Pt'l:,.pagimda, de Pro
..clut:ção, Tarifas e Transpor~es, e de Commercio e Accordo~. 
ll'ü.balharam efficazmente, reunindo-se uma vez, pela menos, 
por semana, discutindo assumpt.os que lhes foram ·entre~uc11 
para estudo e submettendo os respectivos pareceres ao plE'
·nario do Conselho. 

Diversos membros do Governo leem comparec1do, n:io 
só ás sessões do Conselho, como ás reuniões das C!lmarn~. 
·tomando parte na ~iscussão dos assumptos em debate P. ?!'~"' 
veitosamente cõncorrendo para a respectiva solução. 

Dentre o~ assumptos estudadlis, d~batido!' a re8otvidos 
piliQ Comelho, podem ser cila!k)s -os segujq_tes: plano ~ohre 

-os cr·edit.os ba.ncarios nas relaçCles commaraiaes do Bl'nsil 
.com o exterior, ap1•esentado na sessão inaugural; &s bnsc!l do 
:t\coordo financ~iro com a Allemanha, que servi1·am para as 
-negociações posteriol'es; as medidas de protecçii.o ao algod~, 
'inclusivo a resp6otiva padr1mização, estandardizaciío dos fal'
dos o designação de terhnicos llal·a acompanh:ll' a s safra~ nos 
mot·cados c stt·angcit'Qs; a regnlamentacão das operações do 
.compra e venda das cambities pelo Banco do Brasil; as JJa~r!s 
para os ent(lndimentos c tratados com · a Italia e os Esl~1110s 
Unidos; plano de desenvolvimento da cultura de t rigo; !ni'J\os 
de prot.eccão ás c ulturas e apt·oveiturnento industrial do ba
bassú, do coqueit•o c das fibra~ em geral; a padronizacão do 
-café o demais protluctos de exportaçã'o ; a eoordenacão tfos 
serviços do e:xpan~üo eommct•cinl e vropugnnda do Hrit;;il 
.dentro e fórn rio pniz; a lll'opagnndn do mntte, no p.ai11 11 no 
exterioi·, principalmente nos E~t.ndos Unidos da Amoi'ílla: 
medidas do llrot.oocü.o o nmpnro ú fl•uotloultttra em gornl o â 
.cit.ri<mltma (~m pnrt.ícular; medid1.1s do umpnro o p!•olnr:(:iin 
t\ borrr~chn bras il eira . 

·rem o Oonsclllo om ndeantado estudo o importante pr·o
'blema- <ln marinha mercnJito ·brasileira, d<Jvendo, em br(!Vt-, 
susgerir no Govtlrno c p lano para. resolvei-o. Out.ros tn•o
blemas, {.um bem de summa importancin,;.. o da clussificaçíto rio 
oa.fP. e expurt.nl{l1o· dos r.afé3 'ba·ixos, o dos fretes rnarit.imoo;;. 
o do chamado ·' algodtio synthclioo" e -o p rojecto ·de umn lei 

·-dl:'. drwwhack occupn.t•nm a att.encüo do Oonselho, que ohr.gou,. 
;posteriormente, á re~paoti>\'A :!!VlU.!<ÜO . 
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Dos assumptos acima enumerados, varios delles, como 
I{) do algodão, do trigo, da fructicuttura, da bot·racha o da 
·padronização do café e oulr·os produelos, foram encaminha
-dos aos Ministerios du Agr·icultura ou do 'l't·abalho, rndus
tria e Commet·cio, para ,a. adopção das providcnêias indicmlus, 
o(le o)'.'dem administrativa ou da alçada do Poder Lt>gisinti";r. 
· A nomeacão, em cada Estado, de uma Commissão de J.>rn
P.aganda e Expansão Commercia·l, veiu facilitar ar. Con<;~Lh, 
:Federal a sua accão efficient() em todos os pontos do pal:r.. 

Administração e finanças dos Estados 

A. apuraçi\O definitiva dos balanços or·çamentarios dos 
'Estados, relalivamenle .aos· exercicios cte .J931 a 1933, ex
cepto o de i933 ·:.;,__ quanlo a São Paulo, o inda sujeito a re
'Uficacões, permitt.e dcmonsl.rar (I exilo que cut•oou os es-
1'orcos feitos pelo Governu, no senti<lo <la reorganíza:~no 
'financeira das unidades federativas. E' o que resuHa do 
,çuadro seguinte: 

Receita e de11pesa I).(J,ç Estetdo:J 

1930 - 193l 

Em con~os de réis 

Receita Despesa "'Deficit" 
arrecadada paga 

1930 O a 0 4 ~ 4 O • t ~ f I a t O i .01{).083 i,qi'3Li"73 468.090 
1931 ........ ~ ' ...... ' 1.153.496 L45::l.~63 299.007 
1.932 ~ I .. I I O t O I I O t "' t • 1.142.732 1.456.772 3H,040 
·1933 ........ . ...... o 1.00.7 .138 1,180. 366 123.228 
193~ • o • o • ~ ••••••••• L3U.694 1.37L 600 29.906 

Os dados relativos a 1934 J.'cfercm-sc aos or~~;umenlos ap
·provndos. 

Mostram os algarismos ncima que, npnsar da depr"s
·são economíca, a receita m"recadnda não diminuiu em 1933, 
comparada com 1930. Ao contrario, elevem-se na pz•oporçtío 
·de 41.055 :000$, fact.o tnnlo mais mm·ecedOl' de realce quun
do é sabido que o valot• da Pt'oducc.ão agricnln diminuiu de 

·Qor!la· de 342.972:000$, no drNH'so daqucllL~~ qunt.ro annos. 
. A estimativa da receita do~ l~sl:ulos, l'ar·a 1934, apresen

'la o augmento de 32õ .!li i :000$ sobt'ü as ri'lHlns al'recada
dns em 1930 . .Só depois de concluil· o balanço daquelle cxel'

·cicio, sorú possivel fõi'tnat· opinião rldini liva snbr·c a r.apa
cir:larlo fiscal uas unidades fo!lora1 i v as no ~onUdo <lo cor
t·ospondor, ntrnv6s dn nrl·ecadncão das suns t•ccnlt.ns, á pl'~
·vi~llo dessas rocoito.s pnrrt o anno pn~sndo. Tot·nu-·sc OYI·· 
Clonl~, port\m, CJ\lP n melhoria rlos processos utilizados Pf.lll\ 
·ndminl~tt·ncllo puhllcn con~litniu factm· decisivo para o res
tnbolc()imento das fitwncas dos Eslndos. 

A efficienoia. das administracões ostadunes a inda se l'O
veln pela observanoia de uma d it'cclriz de rumrH'es~iio ;Jos 
ga~tos publicas. Pondo de lado, neste (~oufronl.o; os alga••is-. 
mos· 'referenl.es a 1934, quf1 rcpl'esenlarn e~l.unnl.ivas ot·cu
mcntal'ias, nõo roflBCt.indo, pul'tanto. n z·m•.eHn :~tTeeududa nem 
·a despesa paga no cxercioio, uota-se qun, de Hl:JO pnm 1 !!33, 
·Q vulor global dos dispendios feitos pelos Esf.ucto~ . baixou ntL 
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proporção de S03 .807 :oootooo. Assim, no <leourso desst~~> 
quatro an·nos, emqu:\nto a receita esta<fual cresceu, no ser. 
conjuncto, de· 3,88 o/o, a despesa paga baixou na relaoão d&. 
20,4ô o/o. 

A effioacía da arrecadação, conjugada com a reducç!io. 
9as despesas, produziu eomó consequencia :o declinio dOI 
dc(icit' global dos Estados. Es!)e de(icit diminuiu na pro
poi·cão de 344.S62:000f, no período de 1930 a 1933. 13i hou .. 
ver ·alterações nesse result-ado totãl, devido ao facto de se 
achar sujeito a retificação o balanço orvamentario de São 
Paulo, relativo ·ao exercido de 1933, ellas não serão de molde. 
a annu.Uar o sentido <ias conclusões acima formuladas. 

O de(icit · .orçamentario dos Estados vem decrescendo a. 
partir de 193f, exceptuado, todavia, o anno de i932, em. 
consequencia do movimento armado. Se compararmos a re
ceita arrecadada pelos Estados, em t930, com as rendas pre~ 
vistas para o ultimo exercício, resalta um i:itigmenlo de· 
325. &U :OOOtOOO. Por sua vez, a despesa orçada para 1931,. 
em cotejo com a despesa paga em f930, denota a diminui
cão de 112.573:000tOOO. A previsão do de{!cit corresponiie 
em 1934 a 29.906:000$000. Assim,, o dc(icit p••evisto, no. 
exercício fHissttdà, repl·esenta apenas 6,38 o/ô i:io de(icit apu-
rado em i 930. Noutros lermos, se nli execução dos orça
mentos estaduaes, •·efercnte-s a i 934; ·a· previsão do desequi-
librio se mantiver• na cifra de 29.906:0008000, o deficit or
çamentado global doa Estados te1•á ficado reduzido na pro
porciio -de 93,62 o/c, accusando a di!ferenr;a, para menos, de· 
~3R . 18-i :000$000 . 

. A divida externa dos Estados, no periodo de 1930 a 1934,. 
baixou de! 37.527.476 para t: 32.805.244; de t i57.407 ,80()1 
para •· H2.038.300, de iO.:U5 . 000 florins para 8.366.000. 
Manteve-se, porém, lj'Uil.nto á 1>arte em francos, no nivet· 
de fr·s. 229.089.125. Reduzida, todaviQ, u uma só moeda, a 
libra 'esterlina, do accordo com . ns. me.dius. 11nnuaes do cnm-. 
blo, a divida exlct-na dos Estudos diminuiu -de .t 73,066.!17: 
~ara f fi5.725.a!i~ , no pol'iodo de 1030 l\ 1934. 

Reajustamento economlco · 

A Lei do Reajustamento Economico, com a Qu·nl o Go
verno, a ~~emplo das medidas congeneres ·adoptad!ls pelos-. 
outros pa1zes, procura nmparar a lavo1.11·a nacional comba-. 
lida pela crise, vae tendo ~ ;;ua execução convenientemente
encaminhada, mediante estudo cuida-doso e mirtudente das-. 
dividas declaradas . 

A Cama1•il <lo Reajuati\monlo F..conomloo prosoguo aoll
vamonte no oxumo e julgamento dos pt•oMssos submollldO!il· 
á sua decisüo. E' oonaideravel o numoro de p1•ooossos en-. 
~ominhn<ios pelo Ministerio da Fazenda áquella Cnmarn, 

Alé 5 de Abril do corrente anno, haviam sido julga
dos 1. 495 processos, Oórrespondentes a declaracões de divi- · 
das no vnlor de 177.713:3371359, As indemniznções · conoe ... 
didns equivalem ·n 40.224 :500S, abl'nngendo um totnl de· 
1 . 026 processos. O numero de pedidos rejeUados attingill.. 
u 469, nn importancin de 87.833: 985tB23. Nos prouossos i~-
aemnizndos foram impugnadas quantias que montam !. lll
fl'n de 9.012:6621628. 
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Oommls11io Central d~t Co!llprall 

O regimen de compras de material pa1·a os -diversos ser .. 
viôos publicos resenHa-se de innumerus falhas, acarretan-
do prejuizos tão consideruveis para o Theso\Jro; qi.le a sua 
1·eforma radical desde logo se impoz no Governo Pl'ovisorio, 

Pt·elimimmnenle, foram suspensas, pelo decreto nume1·o 
i9.549, de 30 de Dezembro de 1930, até ulterior delibera .. 
cão, as praxes -de concorr~;ncia e de contractos, cnlrando em 
-vigot· o syst.ema rapido e simples de compra directa, por 
meio do comparação de preços cnlt'e as listas fornecidas por 
vendedores iduneos, sendo o pagamento fcilo após a requi
sição da repartição respectiva, para rogislo posteriot• no 
'l'ribunal de Contas. No caso de ser julgado excessivo o 
vnlot• de qnalquer fornecimento, o Tribunal providenciar.ia 
junta ao l\linistet•io a que estivesso adstrictB 11 repat•tiçilo 
correspondente, pai'"<\. ·sol' promovida a t•esponsnbilidada <lo 
funoeionario que o tivesse autorizado. 

Mas esse processo tínha -ainda o grave inconveniente de 
ficàr sujeito ás compras parcelladns. Dnbi o d~cl·cto nume· 
ro f9.587, do f4 d~ Janeiro do 1931, instituindo a Contmis
süo Central do Compras, em moldes inloirnmcnto diversos 
dos estabclocidos pelo Codigo de Contubllldade <la União, 
sabido como crnm dcmo.-adus as .suas praxes, o quo trazia 
Nlnsidcravol nugmcnto de preços aos malel'iacs. 

Os resultados vantajosos o!Jlidos pelo sysi.ema t·esallnm 
claramente dos dados relativos ás despesas auLm·izudns pe
los orçamentos do 1931 a 193<\, pam o::; divet·5os l\1inistc
dos, exccptunndo-se o da Guct•t•n, qne não os I tl subol'dinnd() 
ao novo !'egimen, em conft·onlo com as voL·has etrouliva .. 
mente upplicadns, a saber: 

,\NNO VEIW.\!1 AU1'0iii- nmB.\8 AI'I'Ll- HALtlOS N.l.o urr~ 
Z.\0 .\S (~,\0,\8 J,lZA()llR 

l93t iOO, 037 :013$90:5 -ilL21H :-iG0$236 !5~ . 372 :583,0tl7 
1!J32 148,559 :5711$971 118 . H3 :to0$093 30. f.i() :·i73$878 
1933 185. 2!).1. :577$500 Hl2. 639 :G<H~BOO 22.7:14 :9~5$700 
193-i 108,025:981$100 93 .380:085$30(1 1UH5 :895$800 

5'12 . 477:182$47 4 ,jzo. 597:283,429 121.879 : 899~045 

A díffcrcnçn. regis!a(la vem evidenciar Qtlc as tlesposns_ 
no rcgimcn de centraliznç.ão di\5 cumpras passaram a de
crescer, cot•t·uspondcndo tonto quunlo J,10Ssivcl as vcrdadoit·as 
n€ce:;:s idades das t·cpartiç-ões . 

CONCLUSA O 

Senhores Oongrcss1sins: 

Acabo dê llXpÔl' tninutiosilrt1ehtc R t-iHuacüo tio lla.iz. 
Na ordem publioa, nu ordem econon~ica , na or{)orn. ~inan~ 

ccírn, tudo quanto cabia ao podet• publu~o conhcccl' 1oJ tra-
zido no exame dos ropt·esenLanles da Nacuo. . 

Posso affirmnr-vos, agora, nüo bnvct· pottpndo "tls!ot•ços 
p1u·a, na e~;phora das minhns nttribui9õ.cs, at~oudet·. aos mui

. tiplos c delicados problemas do adnnnt9lt·a Qao, ngmdo sum
)Jl'C com o fil·rn<l pro,Posito cto resolvcl-os {lo ncr.ordo com o~ 
altos intm·oss:Js nnnwnnes. · . ~ 

Pnrn fnzormos ,ju izo llr.guro ~obrl"l n no!'lt~n. ~ tlut\t}tlo, pnrn 
mcclit·nwll a cttpncidndo tios l'tlCltl'~os do quo dtspomos, o cnl-

u. u. - vor.uMtÇ 1 - t03fi. i 1 
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culal'uios o coefficienLe de i'esistencia dos obstaculos a ven
cer, precisr.molJ collocar-nos em nivel de observação. que 
no~ permitta clevat· os olhos, do nosso punorama part.tcula i' 
para o panoramo. geral do mundo, na hora dó sombrias expe
clat.ívas que vivemos, quando por toda parte ha desassocogo, 
JJlal e:>lar o inquictacão. 

A:;sistimos ao deslocamento de todos os valores consa
gr~dos pela civilizaciio. Politicalhcnt.e, n instabilldade é alar
mante. Pótlc-sc dizet· que só h'llogar para os chamados re
gimes de foq;a. Qualquer que seja o principio víclorioso nes
ses t·cgimens, o eet·Lo é que o homem passa u ler a sua li
berdade m1!dida e tutelada pelo Estado, cr.da vz mais auto
"ritario e absOJ·venle . Rob o ponto de Yisb econornico, o es
pect.aculo é tambcm clesconccl'lantc. 

As moedas mai:> solidas quebram o padt•ão, c a tendcn
ein á autarchia generaliza-se, procut·ando cada paiz bastar
se a si mesmo. Assiro, vemos povos industrines csi'orçando-S{' 
pela t•cst.amaciio do sua agricultura, c povos agrícolas osfor
~undn-se De!n. m·enclio ~c lndustri:is a manufucLura~ 'l!\Ci()
nn~s. o cotnmercio intcmacional decuhiu, o uo livre inter
ciunbio succederam as rcprcsalins, a<; compensações, o .regime 
de quotas, P, cmfim, a política de "comprar a qüóni nos com
pra". Volta-se no commcrcio de troc(IS ClJl esp(lclo, da ópO~!l 
·phenH:ia. Não é proclso dizer mais para dar ldóa das enor
mes di!fícu ldRdes dnllt J'osultantes pura os povos em p lena e-x
pansõ.o economica, (l\1c t•roduzem para vender, porque precl
llllm '•endm• mal'! do que comprar, puis só contam com o 
saldo da RUa lmhmcn oommero1nl pnrn ullonder aos compro
missos lnt.erMcionae!l. 

Emqnant.u i~so ticonloce, originando parartoxalmente n 
supcl'-lrt'uduccíio e o !il.ii.J-êóiisl.•mo; u lirni.tuçilo ou deslruicüo 
de pJ•oclucto~. a mlset'ill o a má distrihuic;llo tln. riqueza, ertt 
desnccordo uom ns necessidades, uugmentnm os milhões ds 
desoooupndos quo não snbom, nilo podem e não tôm onde 
ganhar o indispcnsnvol paru mntnr n fomo e cobrir o corpo. 
Os Esl'ldos c hamam a s i a t•csponsullilidnde do alim entai-os 
o ves t.i l-os, c com isso U\'OhlllHlrn uindn mais os seus elicut"
gos. Sào nsslm ohl'igado.~ n custcnl' dois cxercitos igm•lmente 
onat•osos - o CXOI'L'ilo do~ ammmr.ntos a o exm·cito dos "sem 
l.rnbalho'·. 011 o.:'çumontot~ desse11 exercito!! absorvem cifras 
astronomicas, c cslnlH• Icccm nus finuncus publicas o regime dos 
deficits em osc:\la lll'c:;eente u de cHraclor chronico. O mal 
osln.r se torna opprcsslvo e o padrão de vidn se eleva cada vi';: 
mais. Falham a s iniciativas, desvaloriza-se o trabalho, r e
truhc-sc o cr edit·o. A ct·iso se estendo e comprimo todos os 
povos num rit·c.u lo de fel'l'o. Quando parece ceder de ntro de 
detól'ilÜlilido sccl.ot•, é ll tH'u fa:tcr-se mais intensa noturo, com
plica_ndo c mull.ii>licnndo as dit'ficuldadcs num pel:m'.lnente 
desafio á inlt:Higcnr.la dos homens que governam e t.êm nus 
mãos os dc~< li iH).:; do~ povos. 

Os phonomenos do deseqUililJI'io dn vida conlompornnoa 
não nos pareco que l)Ossam set· considerndos passageiros, no 
.s entido da vulta (t uormulidllde polo r egresso ás ant.igns oon. 
dil}ões fie cxtstencin SOl\iul. A crise ó n liquidaoüo forçuda 
dos Yt•l h os rrwthodos e s~·stemas. Hn novns cxigenoias de ca
rucl l' l' nmral, poli tico e econom ico, novas condir,ües dt; vl!.l tc, 
mnl4!1'ia l divot•so, ·Om sumrnrJ, que torá de ser uproveit.udo 
non L1·as formas de orgnniznçiio. Caminhnmos possivohnenth 
pam um esLusio do reurlnPtMiio . ú~; ronlidndes ~oc:..ues, em 
quo os intoresscs das mnssas pt·edóminadlo sobro os lntN'el!
ses individuuos. Nüo ó ft1r.il lolwigal', no omo.ranhudo dt\.\1 fot'-
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çâs em luta, o rumo promissor de melhores dias. Tudo indi"a, 
entretanto, a necessi~ade de renovamento e de reconstrucçií,o 
fundamental, traduzida num esroroo genet•alizado para at
tingir novas formulas de equilibrio na ordem politica, social 
~ economica. 

Mas, si tudo isso é e:xaci.o e urgt1nte- em relação aos paizés 
super-povoados, sein novas fontes de riqueza, não o é quanto 
ao Brasil. Dispondo de grande capacidade de expansão, de 
formidaveis reset·vatorios de materia prima, de vasto teni
torto por povoar, a nossa situação é felizmente bem niversa. 

P'lfz em formação, est~encialmente plastioo, permeavel á 
acção de influenc.ius estranhas, não podemos deixar <lo sof
frel-as, embora não estejamos sujeitos ao imperio das mes
mas eircunstancia.s, nem abalados pela mesma profunda in
quietação que perlurba as sociedades gastas por uma civiliza·· 
cão que atlingiu ao mais alto gráo da desenvolvimento. 

Podemos, pois, sentir-nos relativamente trnnquillos dean
te das perspectivas confrangedoras que o mundo offel'éce, na 
hora actu'il. As nossas difficuldades ~ão mínimas em relaç!lo 
aos demais povos. Intoruumente, a nossa moeda não se desva
lorizou, Temos pndruo de vida baixo e o nosso mercado in
·terna, por si ·só, offerece larga margem no escoamento da 
producciio nucional. Não nos atormentam as crises sociucs, 
não desafia o problema nn~;ustoso dn desoccupnçiio forçada. 
Só precisamos organizar-nos. Esse é o nosso grande pro1>1e. 
ma - organizat,;.üo economica, organização cultural, otogani
zação po!Hica: povoar o nosso tsrritorio com elementos .sa~ 
dios e uteis, explorar as nossas riqu!lza~. desenvolver as nos
sas possibilidades educar o ll,omem para o trabalho, fnlel-o 
ecunomiMmenLe fõrte e dar-lhe consciencia do que póde S(lr 
e do que póde realhnr etn proveito proprio e da Vatrin. 

Depois de tanws tro.balhos ufanosos, reintegrado o paiz 
tla ordem constitucionnl, o om pleno fun~oiomuncnto os a!'
gii.os do Poder Publico, é fundado esperar que so acccnl.uo 
cada vez mais o rest.abelecirnento das cenergias nncionaell. 

O nosso maior esforco rteve consistir, pois, em fot•talecor 
o ambiente de tranquillidudo, t·ostiluindo o paiz no rythmo do 
trabalho fecundo, dentro da ordem e do respeito ás leis. 

Rio de Janeiro, 3 do maio de 1935. 

GetuUo Dornelle.~ Varuas. 

O Sr. Presidente - Srs. Membt·os do Podc1· Logislutivo: 
Ao encerrtn' esta Scssuo, cumpt•o o dever· de cong:·atular

me comvosao e com a Naoão Brasileira pelo relevante ueon
taciniento da installMuo dos trabalhos destã legíslatm·u. 

E' n ordem juridica CJ.Ue so l.'estaura dos osoombr•os do 
uma grande eonvulsíio. 

Sómente aos povos fortes ó dada essa felioidadn, quo 
ben'l PI'eciso.mos Pt'e.:nr I 

Estão restaurados todos os orgãos du subor·uuia nacional. 
A Oonst.itniciio, que lhes deu cO!'po o atll'ibuioõos. moro

c.eu a cousagracüo da ct•Hica indígena o alienígena. 
Cnmpre-nos cxocut.al-a eam cx.ac1;ão. 
Congraçados pelo ideal do servir o Bt·asil c as suas insti

f.uiçõe~ demos do mí'ío á tarefa, qual a qual na nmoia onde 
molho/ se lhe apresentar o Pl'isma para es~n nlla visiio. 

O Iltmornma ó nnimndor. 
Nesta assembléa. do Povo o dos Estados brusiloil'os vejo, 

realmente, todos os matizes da opinião. 
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E' a victoria do voto; é a vietoria da Democracia, que a 
Revolução realizou. 

Não recuemos dessa trincheira! 
Abracados ás bandeiras dos nossos partidos, expostos os 

seus programmas á luz dos debates, sem fusões que valem 
renuncias e geram confusões, trabalhe_mos, querendo-nos 
-cada voz mais pei!BOulmente, sejam quaes forem as divergen
cias dós nossos prineipioa. 

Ond~ se erige uma tribuna se integra o homem na es
phet·a superior da oreaciiol 

Dentro, nessa esphera, a moral abre caminho ao Direito 
e conduz a h\lmanidade, sem attrictos, á divindade dos seus 
destinos! 

Ouvimos a Mensasem do Poder Executivo, onde se espe
lha n. vida economica, financeira, jurídica e politioa da Na
cão, com a clarivideneia, ~:elo e elevação, predicados que 
exalcam a personalidade do srande estadista que preside aos 
nossos destinos. 

Examinemos-lhe as sunestões e o apaprelhemos com 
às medidas que a intelligcncia a o patriotismo noã dictarem, 
dando cumprimento immediato á relevante tarefa qué a Con
slituicüo nos commetteu -de elaborar o plaQ.Q de reeonstru
cciio oconomica nacional. 

Animados dessa esi:;irito de trabalho e de collaboraollo, 
proolamcmos bem ulto a. nossa fé no prestigiq crescente das 
nossas inaliluioões e na grandeza do Brasil. (Profangadtu 
palm~t~.) 

Levanta-se a Sessão, sendo antes approvada a presente 
Acta. 
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~ ~ Sessão, em 4 de Maio de 1935 

PRE.SlDENCIA DO Sll. ANTONIO CARLOS, PRESIDEi\'fE 

1 

A's :1 oi lloràs, comparecem os Srs. : 

Antonio Carlos, Al·ruda Camara, Pereira Lyra, Claro de 
Godoy, Lauro Lopes, Café Filho, Ribeiro Junior, 1\lárlo 
-cbermont, A!lgunr Ba$tos, José PJngarilho, Agostinho Mou
l.eiro, Genaro Ponte, Agenor Monte, Féri1o.ndes Tavora, Pe
dro Fir mezà, Olavo Oliveira, ,Tosé de. Borba, Josá Augusto, 
Alberto Roselli, José Gomes, Mathias ll'reire, Samuel Duarte, 
Bot.to de MAner.E'..s, Souza Leão, Rego Barros, Barbosa Lima 
Sobrinho, Antonio de Góes, Domingos Vieira, Silva Maia, 
Simões Barbosa, Motta Limo., Emilio de Maya, Orlando Arau
jo, Vale.nte de Lima, Deodato l'tf!).io,_ Altamirando Requillo. 
1\tlu'loel Novaes, Pedro Lago, J. J . Senbra, Prisco Parniao, 
Pinto Dantas, Arnold Silva, Octnvlo Mun&abeira, Wanderley 
Pinho, Ubntdo Ramalhete, Jair Tovar, Fra.nctsco Gononlves, 
Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Julio tio Novaés, Hen
rique Lago, Snmpnio Corrên, Jo1lo Gulmarilas, Lemgruber Fi
lho, Onrdillõ Filho, Djnlmt\ Pinheiro Chagas, Levindo Ooolho, 
Polycnrpo Viotli, Carneiro do Rezende, Oar·do!:o do Mello Net
to, Custl·o Prad o, M11oodo Bittoncourt, Lnorlu Setubul, Bins 
Bueno, Alves Pnlma, Jorg& Guodea, Fellx Ribas, Gomes Fer
raz, Roberto Moreira, Mlrundn Junior, Fabio Aranhu, Jairo 
Frnnco, Domingos Vcllasco, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, 
Gorr8:t da Costa, Ferreira dos Santos, Octnvlo da Silveira, 
Francisco Pm·eirD, Dihiz Junior, Dorval Melchlades, Vespuoio 
do Abreu, Rena.to Barbosa, João Simplioio, Frederico W offen
bu teil, Etll'ico llibeiro, Francisco di F iori, Antonio Car vn
lbal, Arlhur da Rocha, Silva Costa, José do Patroéinio, Vi
eira Macedo, .Ferreira Lima, Rica rdo Macbado, Alberto Al~ 
vares, Pedro· Rache, Leoncio Araujo, Moaoyr Barbosa, Ar
lindo Pinlo, Vicont.e Gouveia, Bacta Neves e Thompson 
Flores (102). 

O Sr. Presidente - A lista de pi·csencn accusn o eompn
r ecimeuto de ti 5 Srs. Deputndos. 

Estti nberln a sossüo. •· 
O Sr. Claro do Godoy (Su11plentc, seruindo 1l11 2• Sccrc

tm·ío) prooedo à leiturn da a()ta da ultima sossilo p :·epnr:. .. 
toria, a quo! é, sem observações, npprovnda. 

O Sr. Presidente- Pnssa-::~o L\ lei lum do l~xpcdientc. 
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o Sr. Pereira Lyra (i• Secretario) procede á leitm·n do 
seguinte. 

EXPEDrENTE 

Officios: 

Do St·. 1° Secretario do Senado Federal, de 2 do co-:-
r<>n!~, communicando ter verificado numero legal. 

- Jnlcírada. 

Do mesmo Sr. e de igual data participando, q.;e en~ 
sessão do 2 do corrente, foram eleito:; os Sr:;, Antonio ~.1<: 
deiros Netlo l' Augusto Simões Lopês respectivamente Pt·e
sidon te c VicM-11residente dàquella Cn.;,a do Legl8lativo. 

- Inteirada . 

Do 1\finisterio dos Negocias da F;;t.cndn, de 30 do mc.r. 
findo, temettend<i dois dos autograp~t.:.s da l'esoluçiio legis-. 
laUva, sancr.ionuda autorizando a adquirir a chacn.ra. enct•a 
Vàdu no predlo onde eslá. installadn a Estação Expc1·imenl fl l 
de Ln~es. · 

- Inteirada . Ao Archivo. 

Do meerno Tlfinistcrio, de 27 do J.:cz findo, ~nvlando a.; 
seguintes. 

INFOnMAÇÔE8 

Ministel'io dos Nogoo.iol! du Fu,;ondo _..... 1\Jo do Jnt'loh•o, 
:tl do Abrll da t 935. - Exm0 81·. Seol·clnt·io dt~ CanHu·u dos 
Depu ladoJ , 

Em refet·onel!l no offlclo ri. 251 , do 26 de F(lvereiro ul
timo, em que 'V. Ex,, em vit·l.nde t.lt. solícUnci'io t1u Com
mis~:~l'io de Flmmçt\9 e n l'OI)Uerimcnto elo Sr. Deputado Arlln
do Loonl, soliclln lnformnclles sobre se existe, nesl.a capital, 
vroprio nacional em que possa SOl' mstalladu a Associac:io 
Bt'tisilelr a tle Educação, tenho a honra de declarar n 
V. Ex . que o Governo ni.\o dispõe, no momento, de p:•edlo 
etn CC'ndições de attende t• ao fim desejado. 

Rtmovo n V. Ex. os protestos .i c minha <3levarta esll .. 
tdâ e d istincta considéraçil.ó. - A . ác Sou.zá Co~ta. 

Do Ministol'lo du Justiça c Ncgooins Intet·iores, de 27 do 
mcz findo, enviando doi !: dos uu togl'aphos da resohlçilo lo
gfslaLiva, sanccionadn, reorgani~ando a ScCl'elariu do Senado. 

- Inlcil'adu. Ao Arohivo. 

Do Ministerio da Viuoúo . o Obr·as :lublicns, de 2 do co t· · 
rente, J'OmoLLendo as seg'uintcs. 

lNFORMAÇ0F.S 

SP.r.rclariu de Eslndo da 'V iaçüo , Obrns PLiblicus 
Aviso u. 1326 - Rio dé Janeiro, 2 ü~ .l\laio de t93r> - di) 
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Mini.stro da Viação e Obras Publicas ac Sr. to Secre tario d ll 
Carnara dos Deputados . 

Assumplo: Transmitte informações. 
Em resposta ao vosso oíficio n. iH, de 2 de Fevereiro 

llltinio, com um avulso do projcclo :1. 3i -1935 relativo 1t 
cncampação da Companhia Cantareira E: Viação .hum incnsc. 
tenho a honra de passar ás mãos de Y. Ex. copia ua mfm·
mação preslnda a respeito pelo Depo.!.rlamenlo l\'àcional de 
Portos e Navegação, em officio n. 1. 437, de 21 de Mar·~; o 
proximo findo. 

Reitet•o a V. Ex . os meus prole~ los de elevada e.stin1.1 
& di~tincla consideração. - MarqueG dos Reis. 

Copia - veparlamento Nucional de P or i.os o N:tvl'g·a~;ão 
Rio de Janeiro, 21 de !'thm,:o de 193:í - N. 1. 437 - A3-

St]mplo: Jlr·oject . de encrunpnçiio dn Companhia C.Unlarcira " 
Viação Fluminonse - Illmo . Exmo , St·. - Hcsliluinrlo o · 
processo do orfiçio n. Ht , do 2 de F<'VMCil'o proximo findo, 
da Camnl'a dos Dctm!udo:;, eucnrninhado com a püpelt'ln nu
mcl'o 3.Zt!lj35, de 12 I!UQUcllt• m~7. C CD!lOUildr) O UVlÜSO dn 
JU'ojr~cto 11. 37, 1:í.! 1936, Qll c anlot·iza o Governo 11 em:ampn: 
1\ Coinprmhiu Canlat•cit•n ~ Vinclio Fluminense, lenho a honrn 
dt• inl'ut·mut· n \ ' . E:~: . Qlll! c.:~c !H·ojeclo visa pt·ceipuarncnL• 
rcgulnl'lr.tu· n sllnuc,;ilo tumultuosa em <JUe vem sP dei.Jah•Julo 
l'!:-~n Compunlliu ha ltmgo lt:lll])O, culmimmdo nn gr•e,•n u!lim~. 
que uht•igon u HoH't'no a lnlir;rtt• mr10 do .E:nH'l::llo, da Pol ici,\ 
e d11 :.1 rn·inha, pal'a e\'ill\1' n JIIU'nl~·s;tçlio completa do~ SlH'Vi • 
cus d1.• eornnHtn :cacíio enlt·e csln Capilul, Niclhf'roy tJ Ilhas. 
&!m rluvidn ulguml\, lr·nlll -~1~ de tlm s·er·>'f~o de transporte in~ 
tE!t'-l'j;hlllunl r• ro11111 htl. ~ujc li o t\ Unif\o, Entrotnnto, pot• a0•1· 
mallu ln!!:t\lli!HIVl'l , foi até 11 ill'e!!ento dnll cons!det•ndo t'Omo 
seJ·vfcu ri!! !ntf•t't·~~c nwt•nnwnh! munlci ))nl, PQllfp:u·ndo nu~ 
du bundl!l!. o rucro ti QUO 1\ L'n iüo Fr!tlet•ul ne Jt lllHil ronlt•n :,~ 
exerue Sl)br·a o~J mo~mos, tcnrlo no conLt•nt·io n Munic iprtlidnde 
do Rio ile Jntwit•o inlet·vindo nesso!l !llli'VIço8, pr·incipnlmt>nl l? 
no tocnntu Íll< l inhu.- pat•u n ~ illl a11 tio Govet•nndot• c Puqtwli\ . 
A exlinetu hlli!JCc lol'in ele Nnvt'gncfío tentou csturfat• n qm•s
Lão, af im de rn·ovcctll' uma t·csolucão sobrn a quem cubc a 
fiscalização desses st•rvi~;os, procmando em vão csclul'ccimen
tos nas Prcreil uros do Rio de Janoh·o o de Nicthe t·oy c no 
proprio Oovor·no do E~ todo do Rio. sem lograt· oblef-o.;; c a~
sim deixou de lado o assumplo, mesmo porque, com o p es
s oal reduzido de Qttc c..lis punha UQUella ex-Inspertorül, não 
lhe et':1. possivol cxercct' fi scul lsnct\o proveitosa . Os sc,•vico.~ 
de barcas cro fu nl'çíio do cto bomlcs em Nicthoroy. Qunnt11 
ao merilo do proJeclo P.m l!rlc. pat·cco que o Gove1·no dcw 
resolvei-o, dé"(lois de acut·udo estudo feilo, prccipunmenle pel ll 
commissão constante do. tten arl. i Q, ofim de constataJ• qual 
dos u.lternativas ó pt•efol'ivcl ; cncnmpnr es ln ernpre>a em 
condições de i nso lubi lidndo co.nfcssadn pm· clln me;? IHa, com 
um matet·ia! jH'nlfcnmcntc lmprcstnvcl , confOI'mc ó lo conhe
cimento publ co, ou nbnndounl-n c cstnbclecer ns bases para 
tl concessão da explor.ucüo di!!ISUS SC!t·vlcos, medlnn!o concm·
r cncia pnblicn. pnrl\ n nc.quistotlo dó un idailcs novil s t.omogc
ncns, dotndns rtc todos os molhot·ltn1Cnl.os mode1·nos, lnclusl\'tJ 
!lystcma de l>t'Ol)tllslio. que pormllto. mnlot· rn[lidl'z, o cstnbc~ 
lec imen to de oull'Bs tinhas en tre outros pontos do litloral, 
~em t·evcstir-so, todavia, do etll'Bolcl' de monopolio. Qunnlo 
no aprovoilamrmto do pe1l6onl c pagnmenlo ttel't\ quc&lüo de
cot·rento da !:Oluçíio profel'idn devendo de qunlquor fó1·ma scL' 
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cstnbelec.ido sem maior embaraco para o futuro arrendatnrio, 
afim de evitar a situação penosa em que se acham o\itra.q 
cm11resa~ de navegação, obrigadas a mantet pessoal demais e 
<llliCú impl'estavcl. Saude e fralet·ittdade. Illmo . Exmo. Sr. 
Dt·. João Marqués dos Reis, M. D. l\linistro da Viação e 
Obrns Publicas. - Fredel'ico Cesar Bttrlamo.qui, director. 

Do Minislct·io du Guerra, de 30 do mez findo, remettenuo 
as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Ao St·. t 0 Secretario da Camara dos Deputados - Em 
nr!ditamento ao Aviso n. 25, de t2 do co.rrenle, tenho a honra 
de enviar a V. Ex. as inclusas informações referentes á 
denuncia de fraudo no alislamen.to eleitoral ez-o(ficio, pro-· 
cessado em i'eparliçõe.s des te Ministerio. 

Reitero a V. Ex. os protestos de elevada eStima e mui
distinctn considorncüo. - P . Góe1. 

Ministerio da Guerra ~ Capital Federal - Em 12 de 
Abril de 1935 ........ N. 2<\7 - Do Chefe do D.P.E. ao Exmo. 
S1•. Minist•·o da Guerra, 

Aasumpto : Encaminhamento do documento relati\'•: n 
altstamonto oloitoral. 

Annexo: Utlu\ ciroutnr de 8 de Marco de i9&5 deste 
]) , P ,E., clirigldo. t\ Dircctoriu do Stmde da Gucrt•a. 

I. Em addilnmonto no officio n. 230, de ll do corn~nte 
mnz o om cntrttn'imimlo u ordem de V. Ex. contida no n•;!w 
n. i2tl, do 28 do tevel'eiru ultimo, l'eferenle a alis tnmc nLo 
olo!lor&l, csln Chefia oncuinlnha a circular annexa com n 
ínfol'macüo n. 54 da Dircctorla de Saudo da Guerra p~la 
qllnl so vurifica R exlsteuoia ele irregularidade no alisln
monto I'Olntlvo ó.quolla Dil'éctorio.. - Gen. Paes Anrt'l'arle 
(Al'nnldo do Souza Paes do Andrade, Genoral d e Bt•igada, 
Chofo ~o D . P . E . ) 

Sccrclaria de Estado dn Gllerra. - 1 a Secção. 

Nüo encontrei ficha alguma rereronta no otricio n. 230, 
de 6 do corrente do D. P. E., a.o qual se r efet•e o prese11te. 

i1\ Secção, em 27 de abril de Hl35. - Cunha MaUoF, 
1° Officinl. - Visto. José. Silva. · 

Boletim Ele itoral n . \l2 (iO do setembro de 1934) : 
Pagina 
3 .432 - '7a. Zoua- 2~ Secçüo- Estado Maior- ia Regifio 

Militar . . 
3. 432 - 76 Zona - Departamento do Passoni do Exl't'eitó. 
3 . .\32 - 7a Zona -- Direolot•ia do Sot•vloo de Velcl'inorln 

do Exeroito. 
8, 432 - 7• Zona - E scola do Volorinat•ia do Exor(11to . 
3 .·<\35 - ua. Zona· - ·Esooiu. de Infuntur lo. 
3. 436 - HG Zona - Deposito. Central do Material Dellioo , 

OA nomes· oonstantes dns listas do Repnrticõos Mlll!.ar~s. 
lie oidadiios qunlifioodos e:A:-of/icio, publlcndas no Bol~:>lhn 
n. 92, nüo dernm margem a ser .feita nenhuma inscrillQiio. 
)J'or isso que· só =fornm publicndns depois de enoerrnd~ o' 
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prato de lnscripção. - General Arr.aldo de Sou:a Pnes de 
Andrade, Chefe <lo D.P.E. ~Confere. Lttiz Ca1'los da Costa 
Netto, 'fen. Cel., Chefe do Gabinete. 

Capital Federal, 10 de Abril .de 1935. - Do Direclor de 
Saude da Guerrà. ao Sr. Chefe do Departamento do Pessoal 
do Exercito ~ N. 54. ·· · . 

L Restituiçãó, infot•mando que: 

·Pedro Monteiro, i 0 Sargento, foi mandado apresenta" ao 
i 0 R. I. em 13 de Agosto de 1934, para onde foi tranBferido; 

Eurico da Silveira Bclleza, foi mandado aprescnlat• ao 
Batalhão Escola a 31 de Outubro de 1934, por ter sidó effe
ctivado; 

Pedro Corrêa, sargento-ajudante, fol mandado apl'P.Sf'U
tar ao i 0 R. I., em 2t de Agosto de t 934, por ter sido effe
ctivado; 

Ageslau Cavalcanti Barbosa, ao sargento, mandado a!il'n
sentar ao Batalhão de Guardas em 31 de Outubro de i934, 
por ter sido effectivado; 

Estevam Antonio da Silveh·a, aa sargento, manr:hdo 
apresentar no 3° R. I. em 31 de Outullro de 1934, por tor 
sido effectivado; 

Oamillo Lellis Pedreira, fO sargento; Antonio Pedro do 
Farias Filho, escrevente; Benedicto Lopes de Bal'l'os, csc t·e~ 
vente; Elpidio 1\fourn, escrevente; Gumercindo Saraiva ola 
Cosfrtl, escrevente; Albinjj Lopes do Mello, esct·ovcnlo; Joüo 
Celso . Pereira, 2° sargento c Armando Gosto., osUío c.:m cxet· ~ 
cicio nest.â Direotoria; 

Quanto n Cortas Alberto da Silva ~ 3a snrgcnto l!nr~t·~ 
meiro e servo no Sanalot•i o M illtnr do Itatinyn . 

li. Qm~uto tl08 domais oonsla.ntes da rdncií.o l>Ubllr.udll 
1 pagina n. 1.U34, do Bole tim Eleitoral n. 08, do 6 t.lo 
Agosto de 19;j4, esta Dirt'ctoria doi-xa do informar p-or dos
conhecer a situação dos mesmos, tanto mnil; quanto nnncu 
p1wtencet·am a esta Dirootorin . - Cel. Dr. J. Acvlino dil 
Lima, Coronel Medico, respondendo pelo oxpcdiente . 

Ministerio da Gucrt':l ~ Dep arLamenlo do Pessoal rio 
Exercito- Gabinete - Circular (Aviso n. 12ü- 28-II-9:'15, 
do M.G. ) - Rio, 8-Ill-935 -Do Chefe do D.P.E. ao 
Sr. Direclor Geral da Sa ude da Guerra. 

De ordem do Sr. Minls~ro os unidades o estnbe l~c i
mentos militares abaixo mencionadoS, dovet•ão enviat' c·om 
urgenoia, o directamentc a esle D.P.~., esclarecim entos 
sobre as listns do .qualificação eleitoral,_ ~ t empo c t~vi Rdns 
!iOS cartoríos elt\itoracs, isto ó, s~ são :n,uwnLirus; se os ci
dndilos dollos conetnntoe pet·tcnc11m aos :snus quadros, o, se 
houvo exolusüos ou domlssõos, quaes os llh)tiVo!; detot•rni
nnnl.os. 

Holollm Eloltol'nl n. 67: 

Puginn 
1..667 - 7" Zona- Inspooloria rio 2° Grupo do Roglüo.; Mi

litaras. 
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Boletim Eleitoral n. 68; 

Pagina 
1. 633 - 7a Zona - Polyclinica Militai'. 
1.634 - 7a Zona - Directoria de Saude da Guerra. 

Boletim Eleitoral n. 69: 
1.671 - 10a Zona - H.eservistas de 1a Categoria do Exer

cito. 

Boletim Eleitoral n. 70: 

Pagina 
1. 713 - 7e. Zona - Inspectoria do 2° Grupo de Regiões :\li

litares. 
1. 713 - 7a Zona - Dh·ectoria Geral de Contabilidade ~~ 

Guerra. 
1. 713 - 7a Zona - Secretaria de Estado do l\Iinistcrio da 

Guet•ra. 

Boletim Eleitoral n. 70: 

Pagina 

t. 722 - 106 Zona - Escola de tnten:::.;ucla do Exercito. 
i. 724 - toa Zona - Instituto Militar de Biologia. 
i. 724 - ua. Zona - Fabrica de Cal'luchos de Infantsria. 

lloletim Eleitoral n. 73: 

Pagina 
t. 852 - 7a. Zona - Directoria Geral de Contabilidade fio 

Ministerio da Guerra. 
1. 852 - 7a Zona - Secretnl'ia de Eslado do Ministerio da 

Guerra. 
1. 853 ~ 7a Zona - Directol'ia de Remonta. . 
L 857 - 100. Zona - Instituto 1\lilitut· de Biologia, 

Boletim Eleitoral n. 7r>: 

Paginn 
2.022 - 7~ Zona - Dircctoria do Serviço Voterinario do 

Exercito. 
2.022- 7a Zona- Primeira Auditm·la. 
2.022 - 7a. Zona - Segunda Auditoria. 
2. 022 - 7a Zona - Escola de Engenharia. 
2.022 - 7a. Zona - Depnrtamenlo Central do Ministe!'lo rla 

Guer{'U. 
2. 022 - 7a. Zonn - Commlssüo Organizadora dos Arohivos 

tia Guerra. 
2. 022 - 7" Zona - Estado MaiO I' do l!lxerolto (Gabin~te). 
2.022 -- '7~ Zonll - Depnrtnmento do I>esgoal do Exrw"ito. 
2. 023 - 7a Zonn - Conselho Superior do Justiça Mili-

tar (2). 
2. 023 - 711 Zona ·- Onbineté do Mlnisb.•o dá Guerra. 
2. 023 - 7a Zona - Dirootoria do Engenharia. 
2.023 - 7a Zonll- Escola de Engenhnria (2). 
2.023 - 7a Zona- Dh•ectoria de Aviucão. 
2.023- 7n Zona- Sorvioo Tolegraphico do E:xorcito. 
2.023- 7• Zona ~Departamento do PessPal do Exet'l'lilo: 
2. 024 - 7"' Zona - Mnloriul Bellico. 
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Boletim Eleitoral n. 76: 

Pagina 
2.058- ga. Zona -Escola Technica do Exercito. 

Boletim Eleitol'a! n. 77: 

Pagina 

2.10\} - 2e. Zona - S:n•gentos do 1° Regimento da Infan-
taria - ta Região Militar. 

2.126- sa. Zona - ESIJOla de Estado Maior do Exercito. 
2.126 - sa. Zona - Escola de Engenhat·ia do Exercito. 
2.126 - sa. Zona - Fabrica de P1·ojectis do At·ti!haria do 

Exercito. 
2.126 ~ 9& Zona - Collegio Militar do Rio do Janeiro. 

Boletim Eleitoral n. 77: 
Pagina 

2.127 - toa Zona - Deposi to Central dn l\l<lteri!tl Sanila-
rio do Exercito. 

2.127 - toa. Zona - Caixã Gci'ii.l de Economia da Gum't'tL 
2. 127 - wa Zona - Escola de Engenharia. 
2.127 - iOS. Zona- Dit•ccloriu do lnlendcnc.ia da Gnena. 
2.127 - 1011 Zona - Ilatalhüo das Guardas. 

Boletim Eleitoral n. 78: 

Pagina 
2.Hl5- f&S. Zona- 1° Rcgimcnlo dt~ Iufanlal'ia. 
2. f65 ~ 4.a Zona - LalJot·:llot·iu Chhnico Phat•macctlti ~o 

Milital', 
2.i05 - ,to. Zcna- Tct'ccira Auditot•ia do Exm·cito. 
2.iü5 --= ~a :t;om\ -Escola do Votel'inuria do Exercito. 
2.168 - .ta Zona -- Idem. 
li.. H\G - t,a Zonu - Asylo ele Invalidas da Patria. 
2. :l.G9 - va i.::onu - li:~colu de Vol()rinat•iu du Exorcito. 
2.1G9- JOll Zona- E~colu de Sauclo r!o Exercito. 
2.1ü9 - toa Zonu - Dit·cclm•ia de Intendeneiu d:: Our.m·:~. 
2.1tl9 - 10n Zona - Balnlhiio das Guardas. 
2. 170 - wa Znna - Pl'imeira Uirctmtsct·ipçfio do Recruta

ln12nto Mililur. 
2.170 - f 011 Zonn ~ Sm·vil;o de Subsisl.ctli'Í!lS J o EXí'l'l~ito 

- 18 Rl:'gifio Militar. 
2.170 - -toa Zmm ~- Prin1oil:a Brignda de Ari.ilharia. · 
2,-17(}- 10a Zona ~ Pt·inwir·o RcgioH·nto de Infantaria. 
2.170 - 10a Zona - fntendcnciu da Guerr·u. 
2.173 - 12a Zot1a - Fubl'ioa de MaLel'iaeH Gcnh·a Gaze·~. 

noldirn J<JhdlOl'll.l n. 79: 

Pagina 
2.222- 3R Zona - !'l<'t'\'Í~n C<1•ogr•nphil~n 1ln l•!xPtTito. 
2.223 - oa Zonn - 20 Ot•upn i.ln :\J'Ii!IHU'Ia dn Co!•Ll 

Fortt\lct.n de Sno Joilo. 
2.223 - (jR Zona - fl\ Bttlcl'ia do tl0 fll'lijlll do A!'lllliUI'i~l 

de Costa. 
2.223 - 7a 7.ona ~ Dopnt•lumen!o rio P•JSROOl rl11 K•.:f•t'L'lln. 
2. 224 ~ 711. Zona - 1° Gt'tlpo do A1•l ilhnl'ia tio Dorsu. 
2.224 - 7(\ Zon(t - 1a l3i'Jgtlda de Artilharill, 
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Pagina 

2.224 - 7a Zona - 1° Itegimcnlo de Ini'unlaria. 
2,225 - 7a Zona - Escola de Yetel'inurin do Exercito. 
2. 225 - 7a Zona - Serviço Tclcgl':lphlcô do Exet·cito. 
2. 225 - 76 Zona - Arsenal de Guerra do Rio de Janeir·o. 
2. 226 - 7a Zona - Directoria de Aviaçüo c Parque d<J 

A viação - 1 o Regimento. 
2.226 - 7a Zona - Direc.toria do Set•vico Velm·innrill <iJ 

Exercito. 
2.226- 76 Zona - Directoriil da Aviação. 
2. 227 - 76 Zona - Dtrcctu:·in do Serviço Velel'inarío tio 

Exercito. 
2.227 - 76 Zona- Commi~:;f1u Cenlral de Requisi(;Õ!'s. 
2. 227 - 7a. Zona - 2° Regimento de Infanlaria. 
2.228 - 76 Zona - Arsenal de Guerra do Rio de Jan,}iro. 
2.228 - 7u .Zona - 1° Regimento de Attilhãl'ia 1\lontuda. 

Boletim_ Eleitoral n. 81 : 

Pagina 
2.2"13 - 7a Zona - ! 8 Brigada de Artiiharla ~ ta Regiã '> 

Milito.r . 
2. 273 - 7" Zona - i 8 Forma«,;ilu Sanita ria Divi~ionaria. 
2.273 - 711 Zona - 18 Brigada de Infantaria. 
2.273 - 7a Zona - za. Bt•igada de Infanlal'ia. 
2. 273 - Escola de Vcterinnria do Exercito. 
2.273 - 7a Zona - Serviço Telcg1'nphico do Ex~t·cito. 
2.274 - iOl' Zona - h1lcntlei1êin llil Guerra . 
.2.274 - wa. Zona - HospHnl Centt·al do E:wrcito. 
2.274 - 10a Zona - Eslr..belccimcnto Control do Fnrdn:n n

to e Equipamento. 

Tt•os do 'fribunnl do Coillas, de 27 do mer. findo, com
munl~ando n rncusa do rcgish·o 110~ conl.ractos colcbn\li•·s 
pela Rêde do Vlncilo Ounrcnse cr>m J o.sé Quirino de Hollan
dn, entro o Governo l<'odernl o n OompClnhin Tndusll'inl rlu 
Algodúo c Oioos e no c.onlrnclo celebt•ndo pelo Minb:terir• da 
Fazenda com n Sociedade Anonyma Lloyd Nacionnl. 

- A' Cmmnissiio de 'l'omndu de Contas . 

Da Secretaria do Intcriot• do Estado d o Espírito Sar~ to, 
· de 22 do mez findo, em·iundo as seguintes 

INFOOMAÇÕES 

Victor in. 22. do Abril de 1935' ·- Ex. Sr . Set:l'olario da 
Camnra dos Deputados - Rio do J aneiro. 

Em l'csposta ao offido de V. Ex. sob n. 267, ditigitJo 
ao Exmo. Sr. Governador do Estado, incluo ao presente doi8 
mappus relativos aos ·itens const11nlos do mesmo. 

Aproveito n opportunidudo para apresenta1· u V. Ex. o~ 
meus protestos de elevado. estimo. o considct•ncüo. - Mcmnei 

· Olodoalda, Socrelnrio do l ntet•ior . 

Resposta ·nos 2° e 3° iten s rlo officio n . 267, polo Pl'o
f~ito 1\olunioipal da Capital - Copia. 

2° item: O preco mót:lio de aluguel, pat•n casa de c.pe
rario, no. zona suburbana desta Cnpitnl ó do 50$000. 
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3° item: Preço mínimo por unidade, nesta Capital. ó1 . .; 
g·enetós abaixo menciOnados é o seguinte - kilo: 

Carne de porco, 2\\400; de gado vaccum, 1$400; pão. 
U400; assucar mascavo, $750; branco de fl\ t$200: bram~Ó 
de 28 , :1$000; farinha de mandioca, grossa, $400; fina, $fl00; 
batata ingleza, $800; arroz, 1$000; sal, $•100; feijão twdo, 
'500; mulatinho $700; massas (macart•üo), 1$.\0IJ; banba, 
3$200; toucinho, 2$600; café moído, commum, 2S~on; bUN1-
lhau commum, 3$000; leite - litro, t $000 (conl\ll'Tiv: ·, 
época desce a $700}; azeite - lata de ldl\1. !J$000: visll!~~~·~~ 
- garrafa, $400; phósphoros - maço, 2$000. 

Fiscalização Municipal, em 4 de Abril de 1935. - Geri o 
Far·ia, Fiscal Geral. 

Copia - Peuitenciaria - Almoxarifado - Pedra d'A
gt:a, 23 de marco de 1935 . 

1\lappa dã rni;ão média dinrin de cad3 sN1li!ne 'adc r!e.<f l' 
presidio, nos mezcs de novembr·o o dêzemln·o elo mmo Lr·unô
aoto e janeiro do corrente, com especificacüo de classe quan
tidade c custo dos alimentos fomecidos. 

Especi{icaçiio Quantidade CHsto 
por /dto 

ÁJ.'l'OZ ••• , ••. , •.•.• , ••. , . , .•. , , t48,5 grs. e;911 
15G,5 " $966 
2C3 " 2$600 

Asst.:onr. . . . ................ .. 
Bacalhau, . . ................. . 
Banha. . . . .................. .. 61,5 " 2$194 
Cn•·ne verde ................. .. 423 11 f$300 
Carne scccu. . . . ......... . .... . 42G 2$000 
CcboiiBs. . . . ................. . 30,7 " $833 
Feijão ... , , ..... , ........... . H9 $~00 
Farinha de mandioca .......... :. i5~.5 " $354 

.Fubó de milho ........... , ..... . 50 
,., 

$62G 
Pão, ............... · · · · · · · · ·· i 58 .. -1$200 

Nl'io estiio exprl'ssos no iJt'ilsento mnPPll alguns m·tigo~ 
de pcqmmo consumo, como vinagTc, alhos, sal, etc., cujB de~
pesn, rcunidn ú dos ncima cnumer·ados, dá n mfldin dinria de 
2$013 "per 011pitn" nn despesa global da ai imf>ntaçiio. 

Mappa âa vestimenta a-nnual e sett Cltsto 

3 camisas de rncscla listada, n 9$000 ..... 1 .. .. . 
3 calcns de mescla azul, a 12$000 ... , ......... . 
a cuecns de algodiio, n 3$600 ...........•...... 
2 lencóes de nlgodii.o, n 5$600 ................. . 
2 fl'onhns de algodão, a 2,100 ................ . 
2 gorros de me5cla azul, a $900 .. , ............ . 
2 pnres de bol':r,eguins t>l'cio.'l, a 17~000 ........ . 

•rotul ............ ,. · .. · .. · · ·. · · · · · · · · · · 

27$000 
36$000 
10$800 
H$200 
-1.$200 
1$1100 

34SOOO 

i25$00U 

P At1d1·adt1, ulnloxot·if('. 

- A' qnem fez n requisicüo. 
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'I'elegramma : 

De Florianopolis ...;.. i Maio - Presidente Camara Depu
tados - Rio. 

Tenho suiJida honra communioar V. Ex. acabam ser 
eleitos senado reli os Srs. Drs. Arthur Ferreira da Costa e 
Candido de Oliveira Ramos pela A!!lemblén Constituinte deste 
Estado. Apresento a V. Ex. atteneiosas snuda.r,;ões. -Alta~ 
miro Lol>o Gttimarães, presidente. 

Inteirada. 

Siio, successivamente, lidos e viio n impri~ 
mil· os seguintes 

PROJECTOB 

N. 74 A- 1935 

Dísprjc soln·c o paoamento f/!J mtxílios devidos á Sutlltt Cusa 
de Mise!·icol'tiia do Rio de Janeü•o; tctt(lo pm•r.ce1' com 
substitutivo tla Commisscio ele Finanças. 

(Finunçus 55, do i935) 

O Sr. Dopulado ,Toiio Pcnido ntn·esentou o projcclo nu
mero 7!1, do 1935, dispondo sobt'<J o pagamento de am::ílios 
dovidu:; á Sunla Ca~n dL1 Misot•icordin do Rio de Jnneil•o .. 
Não lendo sido fixado, no pro.iocLo, o quantwm da desposa 
respL1eliva, n Commlssii.o de Finun~ns solioilou inforrnat;ües 
no Ministro da Educação. 

Pot· offioio do 2R (\o Ft1\'ct·eil'tl do 1935 õ l\tini3tro dn 
Educuçiíu esdur·coo: 

A' vista do "on!endimcnlo existente enLl'e o Governo o 
a Snnl.t1 Cusn, tor·not'-8e osla Cl'CuOL'n do 920:000$ rclutivoll 
no oiludo TJCriodo, tcmlo, onh·clanto, t'.qucllu inslltulclio, 
gr•nndcmcnfo inLct·ossndn na liquidnciio da divida, fi.cccito 
umu t'oducr,;ão do 100:000$000, 

Cumpre-me, ainda, informar qne, exllncln em 81 do 
rn:u·~,o de 1 o:H, a Gl\ixu. de Sllbvcncõos, crcndn pelo rkct·elo 
n. 20.351, de 31 de ngoslo de 1!.131. VCl'it'icou-stJ n cxiston
cin do tün sl\lrlo de 910:000$000 ['elativo llO excrcioio do 
1933". 

De :wcordo com ns infm·mn(.'õcs offlclnes é a Commis
~i'ín ele Finnncas de p~\tT~m· que sejn e11enminhrnlo ao plona
rio o scguinlo nti•~tilutivo: 

At-t. 1.0 E' o Governo nnlol'izudo o pagat·. pot· oonla tio 
snlt'o da extincln Caixa do Suhvencõos, em deposilo no Tlte
som·o Nacional, a importancia tio 760:000$ do auxilios de
vidos li Sanla Casa da Misoricordiu do Rio de Janeiro. 

Ar i. 2.0 no vogam-se as disposições em contra l'io. 
Suln d!l Commissüo, de .\bril do i 9::15. -- Valdom.iro 

Maoalltãcs, presidente. - Henrique Dollswm·lh, relator. -" 
Jost5 de Sei. - Cardo~o de Melo Nato. ~ Po!vcanw Viotti. 
- AfJelm·do 7ct·a~~oei1'o Cesur. - ,ltlalbcJ•to Cm·l·tJa. - João 
Simplicio. - Dunkl de Ca1'valho. - 'Valcltnnar F'alc!Jo. ~ 
José l'el·eim Li1'a. - Clemeute Mm•ia;, r. - /li beiro /1LI~" 
(J1!CÚ'1!. 
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J>I\OJJ~CTo A OUE SE RIU'EI\E O PARBCEn 

O Poder Legislativo resolve: 

At·ligo unico. J:t,ica o Presidente da l\epublica nuloriza
do a pagar, por conta de saldo da extincta caixa de subven
ções, em deposito no Thesouro Nacional, os auxilios devi
dos á Santa Casa de Misericordia do Rio de Janeiro, de con
formidade· com a lei n. f .623, de 3 de Dezembro de t906; 
revogada~ as disposi~.:õcs em contrario. - João Ptmfdo. 

N. i01-A - i935 

A.utoriza o Governo a aproveitar oa saroentos diplomado' elll 
odontologia; com parecer da Oommissão de Segatrançr~ 
sobre as emetJda,, em aa àiscuasêio. 

(Projecto n .. 97, de 1934 - Segurança i4, de t935) 

O projecto n; iOf, autorizando a aproveitar os sat•gentos 
diplomados em odontologia, com o substitutivo nppt•ovado 
unanimemente por esta Commissão, em 18 de l)(lzetr.bro Jl.p.; 
assim como pela Commissão de Constilui~;üo c Justiça em 
3! de Janeil'o corrente, e Oommissão de Fil1anças em 5 de 
Fevereiro, recebeu em plenario tres emendas pelo que voltou 
a esta Commissão para estudo d!if! referidas emendas. 

A primeira emenda. da autoria do Sr. Deputado Luill 
Tirelli, manda stlJ)primir as seguintes palavras: 

"que estejam na data desta lei, prestando serviço!! 
profíssionnes em gabinetes odontoiORicos do exercito e 

apresentem atlcslo.dos de dedicação no se1·vtco profes
swnal." · 

A segunda emenda, dn iavra do 81•. Deputado Ruy San
tiago, determina: 

"nccrescenle-se depois rias palavras "dedicn<;üo no ser
viço profissional" a" seguintes: 

"e os éiviG que estilo servindo 111lS mesmlls condi· 
çõeD." 

A terceira em~nda, é um subgtilutivo do Sr. Deputado 
Henrique ·nodsworth, nos termos seguinlPs: 

nSUbS[ilUR•SC 0 Rl't. t 0 peJo seguinte: 
Art. 1.0 As vagas exislenLes de segundos tenen

tes ch·urgiões do Corpo de Sau~e do Exercito nctivo 
deverão ser preenchidas pelos ~tunes sargentos e os 
20 tenentes reservistas da ta. linha diplomados em 
odontologia pelas escolas offlciaes, ou, ofíioialmente 
t•econheoidns pelo Govet•no Federal. Os tenentes den
tistas para so beneficinx·em da presente lei deverão 
contar mais do dois unnos e os sargentos mais de cinco 
de scrvico militar !letivo e ostm·em na data desta lel, 
prestando serviços profissionncs em gabinete odonlo
logico do ExomHo. Deverão npresonta1· altestados dt3 
dedicnçiio no serviço profissional e de optima con
ductn oivil e militar, passn<los pelas autot•idndce sob 
oujn~ :'!l'dont~ esleJ!'.m sorvindo e tet• seus diplomas de-

<1. n. - vm.ul'wm 1 - 1935. 12 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 10 43- Página 14 00 60 

- 178-

vidamente registrados no Denartamento Naeionat de 
saude Pi.ibiica." 

nas tres modificações propo;;la~ J.telas emendas, só a Pl'i
meira vem acompanhada de justificação, mostrando qtie o oh
.iectivo da einellda é não excluir "dos beneficios da medida 
pt•oposta algy,p.s sargentos. que embor~ diplomados c~mo ou
tros que estlio em exercJClO em gabmete do Exerc1to, não 
dispõem, toda,·ia, de gabirietes officiaes oara preslnrem ser
viços, afim de poderem t~er aproveitados." 

A emenda, desta sorte, procuro equiput'Ql' os sar&enlos 
que pot·ventura hajam apenas se fm'miHlo em odontologia 
com o~ sat·gentos que, além de formados, tenham altestadoii 
de pratica e com!)elencia pot· t~ervicos prealndoa om rabl· 
neles odontologicos do Exercito. .. 

Não nos parece proceôente tal cqulporaolo. E Isso por
que a promoção que se visa deve oltin1ir a quem 6e apre
sente com determinudas gnl'antins profl81llonaBI o nllo, ape· 
nas, com um diploma e dispensado de quulquca• outrn provo 
subsidi:mn de capacidade profissional. · 

Coin o oriterio tão vasto poderia aeontocer qüo um ou 
mais . sargentos formados em odonlololia ha alguns annos o 
havendo aband.onatlo a pratica profissional, ou, sem jimais 
havei-a- tentado, viesse a ser promovido a segundo tenente 
deulisla em condi\;ões profissionaea muito precarias. 

Ot•a, o p~·ojeoto dispensando o concurso, - o instrumento 
natural da selecção, ·- substituiu esse concurso pela pratica 
revelada e alteslada r>elus proprias nutol•idades profissionaes 
do Exercito que têm, de c~r to, todo o interesse em reconhe
-cer ou não n capacidade technicll. dos seus nu:~tUiarel! de lon-
.gos annos . . . 

Por outro lado, f:e sargentos ha farmados em odontolo
gia e pralicando fóra dos gabinetes offioiaos, :não ex:iste 
meio idoneo de se lhes exigir pt•ovas de capacidade a nõo set• 
110r um conctu·so, ou, quo se ·lbe11 fncult& p:-uzo determinado 
a pratica em gabinetes officines pal'!l se habilitarem n futura 
promocão. E este ponlo podet•á ser attendido com um artigo 
no- mesmo projecto. . · 

Por esses mol1vos a Commissão poder6 rejeitol' a emenda 
:referida. · 

· A segunda emendn, cogi thndo aPJ·Ovoitnr os civis quú 
estejam servindo em gabinettls dentaríos ofricll\es. deve re
ferir-se a contl'aclos. 

Os civis contracla.:lus em gera\ süo rcinuner"dos ·de ac
côrlio com os resp()c!.ivos ctmlrnct.os o ficam livres de lrn
bnlhnr fóm dos quarteis ou eslabeleclmenlo~ militAres, sem 
nenhuma sll,leição de ordem militar. . 

Em sendo assim, não nos pnreoe justo que liejam apro
veitados em pé de · igUaldade cem os ?llrgentos servindo ha 
longos nrmos e integl'ildos na disciplina. militar o nas mesmas 
coJid.içõP.s de pt·ofieiencia tcchnioa denlarin desde qtie sé lhes 
exija attcslados idoneos d.e seus superiores. · 

Pahi propormos ·a ·rejeição da emenda. 
O substitutivo apresentado é ,justo, mas nos po.reco 

nconsolhnvel transformai-o em projeolo separado, exigindo 
estudo dependente de infot•mações que já fot'am por esta 
Commissiio solicitadas ao Ministqr !o da Guerra. 

Sala das Sssões, 26 de Abril de 1DS5. - loil.o AUwrlo, 
Presidente. - M·ipio costallat, Relator. - Plinio Tourinho. 
- João da Sitva Leal. -Amaral Pei~to Filho. - Ageraor 
Monte. 
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EMENDAS A QUE SB RRFEi\'i O P.o\1\ECF.l\ 

N. 1 

No artigo to : 

Supprimam-se as palavras: "que estejam nu data 1lesta 
lei prestando servi(los pt•ofissionaes em gabib(1les odonto!o
gicos do Exercito e apresentem altestado de dedicaçiio ao 
serviço profissional". 

O mais, como está redigido no substitutivo da Commi!
siio de Segurança Nacional. 

lusti(icação 

A emenda supra pertence ao numero dai! proposições 
que se justificam pelo seu simples enunciado . 

. o projecto em apreço visa afastar das (uncçõo~ inh.l'ren
tes aos postos de sal'genlos .do Exercito, os sargentos que 
conseguit·am diplomar-se em odontologia, llPL'ovoitanllo-lhee 
os serviços, com maio1• propriedade, no Serviço Odontologico 
do Qüãdro de Saude do Exercto. · · 

Por qne,. pois, niio estender-SI? a benemerencla da me
d-ida a todo~ os sargentos do Exercito possuidores do indis~ 
pensavel diploma devidamonte legalizado ? 

Redigido como está o substitutivo e o pro,hllltO primitivo, 
desde qUil seja tornado em lei, excluirá do' bene(icioll da 
medida pmpvsta alguns sargentos que, embora diplomados 
como os outros que estão em exoroiciõ i:lm "gabinetes do 
Exercito", nllo dlspilom, todavia, de gabinetes Qftioiaes lllll"ll 
prestarem serviço!!, afim de poderem ser ap:ooveitado~. 

Além disse, ha mais de cem vagas de ~ugundos l t>nentes 
dentistas no alludido quadt•o, emqnanto que o numoro de sar
gentos di r>! ornados em odontologia é de 2f, a puna;; • . - Luiz 
Tire Ui: 

N. 2 

·Accrescente-se depois das 'palavras: • , . "dedicaçiío ao 
serviço profissional", as Reguintes: .. • "e os civis que estão 
servindo n·as mesmas condições". 

O mais, . como está.. 
Sala das Sessõee, 9 de Fevereiro de 1935. - Ruy San

t1aqo . 

N. 3 

' Substitua-se o art. t 0 pelo seguinte: 

~Art. 1.0 As vagas existentes de segundos tonenlcs 
cirurgiõP.s-dentistas do Corpo de Saude do Exercito nctlvo 
deverão set• preenchidas pelos actunes snrgent'>s e segundos 
tenentes dent.istas reset·vns da ~a linhn, diplom~tdos E~m 
odontologia pelas escolas offlciaes ou offioinlmonte rcoo
nheoidns t>elo Governo Federal. 

Os t(lnontes-dentistas para se beno.floiariJm da presente 
lei deverão contar mnit~ de dois anno's e os sargento~ mnfs 
de cinco de serviço militar acllvo, e estarem M data destn 
le1 prestando servloos profisslonaos em gnbfnef.e odontolo· 
gfco do Exercito. Deverão apt·esentlir nttéslados de dedlmi-
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olío ao serviço profissional e de optima c~nducta civil ú !f!i
Jlllll', pãssr.dos pelas autoridades sob cUJas crden~ csteJtUn 
servindo e ser seus diplomas dev!datnente registrados no 
Depadamenlo Nacíónid de Saude Publica. 

Sala das Sessões, H de Fevereiro de t935. - HenrifJtte 
/Jodsworth. 

PnoJECTO 97, DE i93.fo, AO QUAL FOI APRESENTADO 
SUBSTITUTIVO 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. t.° Fica o Governo autorizado a nomear os sar
gentos diplomâdos em odont()iogia, para o QUadro de cirur• 
glões dentistas do Exercito, desde que contem mais de de~ 
(i O) annos de servic;:o, já estejam prestando sel'viços odon
Lologir.os em gabinetes, apresentem attestodo de dedicacão 

·ao serviço profissional e optima conducta, passado pelas 
~~toridades sob cujas ordens servem e, tambem tenham seu! 

·diplomas registrado~ na ~nude Publica. . 
Paragrapho unico. Para efteHo de promoção ao posto 

immediuto, ficam os referidos sargentos obrigados a fazer 
curso na Escola de Saude do Exercito. 

Art. 2.0 Revogam-se a~ dispo.siçlies em contrario. 
Negreiros Falc<'lo. - Luis Su.cup~ra. - Lemgruber Fi

lho. - Odon Bezerra . - Pardo Filho. - Ponres Vitirll . 
- · Atvarn Ventura . - Antonio Rcàriu"e'. - Va,co de To
ledo. - lhtll Santiago. - Cardoso Mello. - Ji'randsco 
Moura . 

SUBBTlTU'l'IVO DA COMMH.!SÃO DJI SJSGUJ\ANi;.'l, AO PI\OJBCTO 
I!UPI\A 

Al't. i .0 As vagas exislcntcs de seg·undo tenentes oirur·
giõEJs d entistas do Corpo de Snude do Exorcito activo, de
verão ser preencbidas pelos actuaes sargentos diplomados 
em odonlologju pelas escolas officiaes ou o!ficialmenle re
conhecidas ~;elo Governo Federal, contando mais do clnco 
annos de serviço mili tar activo e llstejam, na data desta lei; 
pre:;hu'ldCi serviços pro!issiQnaes em gabinete odonlologico 
do Exercito, e apt•csenlem aLtestados do dedioacão aó s.Bl'Viço 
profissional e de oplimn condu;Jlll civil e militar, passado~ 
pelas autoridades sob cujas ordens esteJam servindo e teM 
nham seus llíPioma$ devidamente !:egistrados no Departa
mento Nacional de Simde PubiiCll. 

Pa1•ngr.apho tinico . Para effeito de promo~iio uo posto 
· itumediato, ficam os t•eferido:~ sargentos obrigados a fazer· 
o cmso na Escola de Saudo do Exeroito. · 

Art. 2.0 Revognm-so RS disposições em çontrario. 
Sala dn.s Sessões, til do 'Dezembro do 19tf.t ; - Jaifo Al-

. bcrtv l;.i~ de Ba.rros, Presidente . ..,.- Alipio CostaUút, Rela
tor . -- AJnaral Pei:coto Filho. - Generoso Poncc Filho. -
Ptir.io Tottrinho. - Silva Leal. - Demetrio Mcrt'io Xavier. 
~ Domingos 1f cllasco . - I, Maualltaes de Almeida. _:_ Aoc
nor Monte. 
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N~ 123-A- !935 

Dispue sobre proroqação do contracto celebrtido com a Em-
preia de NavegaçV.o Riba Mar, para navegaçi!o elo rio 

Jtapecurú; tendo parece,.., com substitutivo das Commis
sõer de Obras e Finanças. 

(Obra~ 9 e Financas 89, de i935) 

O projt>clo n. f23, de i935, visa prorogar, por mais doz 
annos, ·o contracto celebrado ~:om a Em preza. de Navegação 
Riba Ma.r, de propriedade da viuva Clemente Cantanh~de, 
Para a execução dos serviços de navegaciio no tt·echo Caxias 
a Picos, no rio Itapacurú, Estado do Maranhão, obrigando-se 
a conlractanto a prolongar a referida linha até a villa do 
Mirador e a proceder, duas vezes por nnno, a limpeza do 
trecho do r~o nó percurso indicado, mediante o auxilio nn
Iili.al calculado na base de 8$fJOO, por milha navegada, es
tabelecida na cll:usula XV do ,dt>et•eto n. 2~. 363, de 8 de 
Junho de 1934; aberto o necessario erudito. Paio exposto, ve
rificumos que o projecto envolve tres partea que devem ser. 
examinadas cuidadosamente. 

A primeira, referente á prorogacão, por mais dez aôiiós, 
de um eontracto que se mr;Linguiu em 15 do Fevereiro de 
i934, contracto este celebrado com a Emprt'za Riba Mar,. 
pat·a a execucão do serviQo fl.uvia: entre Caxias e Picos. 
• A segunda, se relaciona com a ampliação da linha de na-

vegação até a villa do ltlirador. 
A terceira e ultima parte, contém malerin concernenlc 

aQ l\UXilio ann.ual ea\culado na. base de %t500, por milha na
\'egadn, estabelecida na clausuta XV do decreto IL 2~.363, 
de 8 de Junho de t934, pl.lra o que deverá ser abert., ;:, nu
ce~sari0 creditO em virtude do prolongamento nlé Mh•ador. 

. Pesquizemos as duas primeiras partes que lrntam de 
J,nrüeria da coinpétencia da C. O. P. 

O serviço de navegnciio flttvinl nc trecho Caxias a Picos, 
ê f~ito com grandes deficieMias em face aos meios 'de trans
portes que primam pela irregularidade, pela fnlla dE.' ·by
giene; pelo máo estado das embarcações QUE! estabelecem o 
tt·afego no J•eferido trE>cho, e alé mesmo,· pela emprestablli
dade do material que já vem !.lendo utilizado ha maie de dez 
Dimo~. acart·etando oom isto sérios prejuizos para o com:.. 
mercío daqnella rica zona do Maranhão. 

Eis porque, o Governo Provisorio da Reptlblicu, a meu 
ver, andou acertadaml'nle baixando o decreto n. 2~ . 3C.3. de! 
8 de Junho de i934, que autoriza o Minislerio da Vincão a 
conh•actar, media1;1le concurrencia publitm. pelo prazo de dez 
nnnos, o Sérviço dé iülvcgacão fluvial nos rios Mcarim, Pin
daré, Cnjapió, Munim . r 11 de Caxf.s a Picos, com o intuito 
cxelusivu de dar ao Maranhão uma navt>gaçiiu fluvial que 
satisfaça ás exigencias do commercio l' no do;senvolvimento 
economico da regiiio do Allo-Itapeéuró. . 
. O que o aclUit! projecto quer é dar, á Empreza Ribn 
Mar, preferencia para o servico dE' trafego fluvial no trecho 
f.l\xias-Picos, evitando nssim a concurrencia publica de cf-
feitos tão salutares, . 

Nã exjlosiclio de motivos que noomJ)imhn o projecto nu
mero 123, os seus signatarios falam nos sérios PI'cjuiws que 
a concurroncia publica trará pat·a as populações .sl'rlanejns. 
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do Mar~nhiio. Não vejo como essa allegação tenha funda
mento, quando o proprio decreto do Governo em seu art. 2• 
garante a continuidade do serviço de navegação no trecho 
precitado, pagando as subveriçõ('s de nccordo com !lS bases 
contr&ctuaes anteriGres, mediante a execução dós servicos a 
que estas se referem; e até porque,. n concurrencia publica, 
sobretudo dP. effeitos moralizador, proporciom1rin um conw 
tracto em melhores condições que os anteriores. 

Quanto ao facto de achar justo, conforme ajnda allegam 
os signatarios do projecto, prorogar-se por mais dez annos 
o eontraeto feito com a Empreza Riba Mar, pelo motivo de 
ter a mencionada EmprE>za feito consideraveis despezas com 
a acquisição do material adequado á navegação naquelle 
trecho ão Itapeeurt\, tal argumento é fraco, por isso que a 
par com as despesas allegadas vieram lambem lucros, laceis 
de prever, dPCOt'rentes dos fretes e passagens durante os 
cinco nnnos do contractó firmado com o Governo, e aecres
cidos estes dos annos anteriores ao antigo contracto e dos 
posteriot·es ao termino deste. 

Além disto, o actual projecto, não obstante os elevados 
intuitos dos QUl' o subscreveram, vem collidir oom um dos 
aspectos mais importantes do decrel-o n·. 24.363, justamente 
aquelle que trata da necessidade de sa firmar contraelo com 
uma só empre~a que se encarreguP. da navegaoão dos rios 
Mearim, Pindaré, Cajapió, 1\lunim e Caxias a Picos, no rio 
Hapecurú, que recebendo as subvenções anteriormente divi
didas por t'!'es, ser-lhP-á mais facil appnrelhar-se r.om ma
terial fluctuanle que corresponda ás nece!'sidades do lra
f(l!go, .iá restaurando o que destinar n execuc;ão do serviço 
E' iiltroduzindo-lhe melhoramentos indispenaaveis; .iá substi~ 
I úindo o material inservivel. 

Relativamente á segunda parte do projecto ora submet
lido â consideração da C. O. P., vrecisamenle o que trata 
do prolongamento da linha fluviol at~ á vil!a do Mirador, 
concordamos s('r elle tie g.•ando importancia e necessidade, 
para as populações ruraes daquella fertil n~giõ.o, falha de 
meios de transportes para o estabelecimento do s~u inter
c.arnbio commeroinl. Mil·ador, centro importante do alto 
sertüo, notavel Pt>la sua lavoul'n e criação de gado, exige 
meios de transportes para o escoamento dos seus pt•oductos; 
e nestas condições niio ha como negar o nosso apoio é ini
.claliva dos autores do projecto, neste pnrllculor. Nost11o 
ordem de idéns, embora s'i:'jamos favoraveis uo prolonga
mento at6 o Miractm•, somos forcados, pelas razõ1!S nprest>n
l~tdns quanto á primeira parte do projeclo, a opinar pela sua 
reJeicüo, suggerindo o seguinte substitutivo quo vlr1\ n.mpliat• 
o no vcgnçiio do A!ln-Itn pecurú. 

PROJEGTO 

Dec1·eta: 

Art. t.° Fica o Poder Executivo autorizado a prolongar 
até Mirador a navegação fiuviul do lretlho Caxias a Picos, 
no rio Itupeonl'lí, F.mtndo do Maranhão. obrigando-se o con
traohmte n r.onservnr, á 11ua custa, n llnper.a do trecho do 
rio no percurso indicado. mediante o auxilie atmunl calcu
lado nn ba!lll de 8$500, por milha navegada, eslabeh~cidn nll 
olousuln XV do dt'oreto n. 24.363 da 8 de Junho de 1934; 
llhe••lo o nf:'ccgsul'iu ctcrlilo. 
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Art. 2.0 Rf:lvogam-se as disposições em contrarto:. 
Quarilo á terceira e· ultima parte do proj~cto n. f23. 

veriflcamos QUe elln envolve materia referente a· abertura 
de crAdilo, de accordo com a clausula XV do dect·eto numero 
2' .363 que vota auxilio, á Empl'esa concessioil.at·ia, de 
81500 por milha uavegada, pelo que acho deve ser ouvida a 
Cornmi,são de Orçamento e Finanças, por isso que e!1ta 
clausula trata somente da verba relativa ao trecho de 
·caxias á Picos. E' o noaso parecer. - Barreto Campetlo, 
Presidente. - Moura Ca7"1)aLho, Relator. - Fo.n/a Ribas. 
-Alberto Surek. - Nel$on C. Xavie1•. - Guilherme Plmter. 

PARKC81\ DA OOMMISSÁO DE FlNANÇAfil 

A Navegacão Fluvial do ERt.ndo do Ma•·anhiio é actulll"' 
mente exercida por tres companhias: ''L\oyd MRranh~nse", 
nos rios Itapecürú. Meal'lm, Píndaré e Munim, com a sUb
vençlio animal de 99:858$.000, na base de 4e250 por milha 
navegada ;(Decreto n. 16.402, de 12-III-928 e 18.549, de 
28-{X-28); "CQmpanhia ,Fluvial 1\faranhense", nos rios Ita
pecürú, Mei&J'im, Pindaré e Cajapipó, com a subvenção 
Mmual de 99 :G51eooo. caleula<la na mesina base (Decreto 
n. 18.545, de 7-Xll-928); e "Clemente C. Cantanhêde", ou 
"EmprM:l de Navegação kil>a ltfar'', no llnpicurú, entre 
Caxias e Picos, com a S\lbvenQiio de 2:::.00$000 por ving&m 
redonda, alé o ·mnximo ds 60 :OOG,OOO annuaes. 

Como o serviço das tres ornprooas é deficiente, o Go
verno Provisorio, pelo. J)eoreto n. 2-!.383, rio 8 de Junho de 
1934. n11tori-.ou o Minlsterlo da Viaclió e Obras Publicas. a 
conll'lletar o <!~r-viço de uavegaçl\o d'3. todos esses rios. asse· 
gul'llndo uma subvencílc annual l!e 3-tO:Ooo•oco, na base d& 
8•500 POl' viagem redonda (clausula XV, annf;lxa ao de
(lreto). Emquanto ,porém, esse contracto, não ~:~e realizar, 
pot• coneol'rencin. publica, forum mantidas ns subvenções 
actunes (art. 20.) . 

A elevuçl\o do preço da mliha navegada de 41500 pura 
8•500 · ~stá u indicar que se pret.E!ndo obter umu pronuncia
da melhoria do serviço aotual. 

O projcclo afnlltn-se dessa orlentaoão propondo quo Ha 
pro1•uguo, pura e simplesmente, pot• dez annos, o oontraot'l, 
de umn das empresas. o que viria impossibilitar a realizR(.líio 
do objectivo do deoreto n. 2~. 363 e, mais ainda, eleva a suu 
subvenção para Sf500 por milha, sem que o .seryico pres
tado tenhn melhorado, 

Havendo, ·entretanto, conveníenoia em e!feotunr-se u 
na\•eg·ncfio do b'eobo até Mirildor. de accordo com o parecer 
da Commissiio de Obras J)ublicas, pode sor approvado o sé· 
gulnte suootitutivo: 

"Art.. f.<.l F'ico. o Poder Exe~uf.ivo autorizado 11, cmquanto 
não se der cumprimento ao d!!;posto no urt. to do Decreto 
n. 2-l. 363 de 8 de Junho do !93-i, contract.at· o prolúngo.~ 
menlo até Mh·ado•· da navegação fluvial do trecho üuxius a 
Picos, nc rio Ilapeourú, Estado do Maranhão, obr•Jgando-so 
o contrucLnnto a realizar á sua custa o. limpeza do t•io, no 
pm·curso iudiendo, mediante o auxilio annual do _ 4$500 
(quatL•o mil e quinhentos réis), po•• milha navegada, eslabele-
0ido nos conlraetos nctulllmenle em vigor na bacia fluvial 
a quá pertence o Lrooho em questão. 
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Art. 2.0 As des:pesaa de subvenoõ.o correrão por conta 
da verba 12• consignação 12 do orçamento em vigor. para 
o Ministerio da Viação. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario~. 

Sala das SesSÕ!ls, 27 de Abril de 1934. - Valdomito 
Magalhães, Pl'usidentc. - Clemente Mariani. - Polvca.rpa 
Viotti. - .José de Sá. - Jose Pereira Lira. Cardoso 
de Melo Nelo. - Daniel de Carvalho, - A1'litub T.eorti. -
Abelardo Vergueiro Cesar. - João Gttim'l~"iic:y . - A1lalberlo 
Corr~a. - HenMque Dodsworth. - Wa_ldemar Falcão. 
Ribeiro Junqueira. 

PROJECTO A QUE ~E 1\l!:F.KI\Et.l os PARECERES 

O Poder Legislativo: 

Considerando que o t!ongresso Nacional, em lei especial 
n. 5. 475, de ta de Junho d~ i928, concedeu á Empresa de 
Nnvegacüo Rib:t~Mar, de propl·iedade dft firma Clement.e C. 
CantanMde, o auxilio annunl de 60:000$000, como njuda aos 
serviços de navegaciio no trechc do rio Itapeourti, de ca .. 
xias a P!cos, Estado do Maranhão e attendendo aos inesti· 
maveis serviços que, ha mais de quinze annos, vem ella 
prestando ás populações ruraes, que lutam. com a grande 
falta de transporte para os sous productos; 

Considerando que, concedendo esse auxiilo, a lei estabe
leceu a obrignçllo da empresa proceder, duas vezes por nnno, 
á limpeza do rio no trcchc benerieiado: . 

Considerando que, apesar da nllo haver na lei cilada 
nonhtlrrlil. exigenoia de asslgno.tura de controolo, entendeu n 
admlnistrnc.niJ ser ncccssnrlo fosse elle lavrado pnra o fim 
de &e menclomu·cm clausulas de obrlgatorlod!!de reciproca, o 
!l\le foi leito, firmando-se· contracto pelo pr~.>zo de cinco 
nnnos; 

Consldol'llUdo que esse contracto se extinguiu em i5 do 
Fevereiro do anuo findo, resolvendo, I)UU!.o, o Governo ex
pedir o decreto n. 2t. 303, de 8 de Junho dc:J 193oi; 

Considerando que é absolutamente Imprescindível a rna
nutençllo dn Unha de nnvegac!\o no trecllo de Caxias a Picos, 
no rio Itnpecurú, porque é indispensavel no desenvolvimento 
eoonomico do região beneficiada; 

Considerando que n execução do dem•eto n. 21.i!63, de 
8 de Junho do unno findo, nu parte relativa á oonourreooia 
pllblicu, trará sét•ios pre,iuizos para as populacõe:; sertanejas 
do Maranhii.o, se fOr applicndo em referendia au trecho do 
rio Itapecurú, de Cnxiãs il Picos; 

Considerando que a Estrada de Fert•o São Luiz-Th.ere
zinn atlinge no seu pei·curso sómenle a cidade de Caxias, 
sendo que a grande zona productora do scrluo· m!u'anhen!le, 
além de Caxias, ~ servida. pela. navegação dtt Empi'Csa Riba
Mar, do pt•opt•iedade da fii·ma Viuva Clemente C. Canta
nhede, por isso que, o h•echo do rio, de Caxias n Picos, está 
inteimmenlu isolado das demnls linhas de nnvegnQíio que 
fünccionam no Estado: 

Considorando que a Empresa em ~preço já fez despesas 
cousideravois com acquisição de materiill · adequil.do á nn~ 
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vegaçii.o naquelle trecho do rio .de difficil accesso, ·pela 
grande quantidade de ·corredeiras e cachoeiras nelle exis
tentes; 

Considerando que é justo, portanto, que o serviço de na•· 
vegação, no trecho referido, continue a ser feito pela mesma 
Empresa, com os beneficios decorrentes da lei n. 5.475, de 
~3 de Junho de !928, e a obrigatoriedade de proceder li lim
peza do rio, no p·ercurso a navegar; 

Considerando, além dis~o. que, para aLtender ás neces
sidades das populações productoras, a Empresa se propõe 
n prolongar a navegaçiio até a villa de Miradôr, localizada 
érn rico município de immensa possihilidade agrícola: 

Decreta: 

Art. f.0 E' o Poder Executivo autorizado a prorogar, 
por maiz dez (tO) nnnos, o cont.racto celebrado com a Em
Pl'es& dt' Navegação Ril.la-Mar, de propriedade da firma 
Viuva Clemente C. Cantanhede, para a execução dos servicos 
de navegação no trecho de Oaxial:' a Picos, no rio Itapccm·ú, 
Estado do Maranhão, obrigando-se a contractante a prolon
gar u refci-ida linha de navegação fluvial até a villa do ~fi
rndór e a proceder, duas vezes por nnno, á limpeza do lre
cho do rio no percurso indicado, mediant.e o auxilio annnal 
calculado na base de 8'500, por milha navegada, estabele
cida na elausula XV do decreto n. 24.363, de 8 de Junho de 
1934; aberto o necessario credito. 

Art. 2.0 Revo.gam-sc as ·(Uspo.s.ioões em contraritl. 

Sala das Sessões, t4 de Fevereiro de 1935, -Costa Fer
nandes. --'- Maximo Ferreira. - Carlos Reis. - Adolplw 
Soares. -Leandro Pinheiro. - Marlim e Silva. - fiouei
redo nodrigttes. - Leão Sampaio. - BarNto Campello. 
Rod!·iuttea Doria . . 

Leaisluçllo citada 

O Presidente da Ropt1bllón dos Est~dos Unidos d!l 81'11-
~il. - Faco saber que o Congresso Nacional dcct•etou e ctt 
snncciono n seguinte resolução. 

At•l. i.° Fica o Podct· Executivo autorizado a abl'ir. 
polo Minislet•io da Fazenda, os tll'cditc:; espeéiaes de .....• 
e sessenta contos de róis (60 :000$000), para auxilio nnnunl 
á Empresa idonea, com sóde na cidade de Caxias, quo man
tém o serviço mensal do rtavegaçiio fluvial do rio Itapecurú, 
na linha Caxias a Picos, no Maranhão, e que tem contraclo 
com o Governo do Estado, obr4ando-s~ esta mesma empresa 
a proceder, duas vezes por anno. fi limpeza do rio, no trecho 
Indicado. 

Art. 2.0 Revognm-sc ns di5posicõcs em contt·ario. 
Rio de Janeiro, 13 de Junho de 1928, 1070 da Indepen

dencia e 40° da Rcpublicn. 

\VABJ.llNGTON LUIS P. DE SOUSA. 

F. C. de Olil .. •eira Botelho. 
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Decreto n. 21.363, de 8 de Junho de t934.: 

Art. 1.° Fica o Ministerio da VHlCiio e Obras Publl
cas autorir.ado a contractat, mediante ccmcurrencia publica, 
pelo prazo de 10 nnnos, e a subvenção maxhna annunl de 
340:000$000, nos termos das demais clausulas, que com e~le 
baixam, assignadas pelo Ministro de Estado da Viação e 
Obras Publicas, o serviço da navegação referénte âs linhas 
f!Uvinel! do Mearim, Pindaré, Cajapió, Munim e ã de Caxias 
a Picos, no Estudo do Maranhão. 

Arl 2.0 Para que não soffram solução de continuidade 
os set·viçós de navegação que se achavam a cargo das Em
presas Clemente C. Cant:mhede, Fluvial Maranbense e Lloyd 
Mar·nnhense, emquanto não se ultima o processo de concur
t•cncia publica e não é celebrado o ccntracto previsto ne~le 
decreto. fir.n igualmente autorizado o pagamento das sub
vencõcs, na base dos antigos contractos, mediante n execucão 
dos serviços a que estes re referem, excluida a linha do lla
pccurú, cujas viagens não serão subvencionadas. 

Ai'L 3,0 Revogam-!i'e as disposições em contrario. 
Rio tJe Janeiro, 8 de. Junho de 1931, uso da lndepen

dencin e 46° da RepubHca. 

GETULIO VAROAS. 

José Americo de Almeida. 

N. 133-A- f035 

A utori.;u a criar a Padroni:uçllo Of(iciaC da Cdra e o Posto 
E:zperimental de Carna1(ba; com paracer favoratJ<:t rla 
Commissão de A11ricuttura e emendas da Commiasao dtt 
Fina!lça.r • 

(Agricultura 8 e Financas 100, de 1935~ 

Os dignos Deputados Fernandes •ravorn, Luiz Sur.uplra 
t> outros aubmottorn â apreoincilo do. Camara um longo i•ro
jecto, ore!l.ndo no Mini~tel'io da Agrlc~1ltt1ra um sel'Vico ('1!
peoial, destinado no estudo e promocno do desenvolvimento 
~ melhoramento da pt•oducção de cêra de oarnndba, com n 
padroniz11el\o officinl e classificação obrigatot•in dos seus dl
versos typos de commercio, creaçüo de uma astaçüo oxperi
mentlll, defesa agricola, punicilo de fraudes, etc. 

Pat'll e~se fim, com~edom logo um credito de 325 :000~000, 
J>ngos pelos prodl,clores, em fórnm de taxa, á razão do 50 
~éis por kilo de cêra olasslficarln. 

O simples enunciado do assumpto lhe rcvoln a utilidade 
e a oppo1'tunidade. 

A cêrn ele carnaúba, producto natural dos extensos e 
uber.to~os valles situados ·na re!fÍÜ<:J semi-ál'icta do norrle~te 
brnsill)lrO, oudo os c.arno.úhnes VHli:IJam O$pont,anonmonte, m
depenctcnte de plantio e alheios no menot• e mais cmpyl"ico 
cuidado cultural, está. do ha muito, a merl~cer dos poderes 
publicas medidas de protecção .e de amparo, visanclõ não só 
r. augmento e a economia dn l'espectivn extraí~Qüo e preparo 
inicial, seniio t!l.mbcm n segurancn dos homens que dolln vi
vem, contJ·a as f!l.!cntrun~ IJrejudioiaes ao con!Sumidor" e no 
~cu nnmo nos mercados inl<>rn'lcioom:s o contra t.S altos in-
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termcdiarios e industriaes, nem sempr~ ciosos do uma JUsta 
ctassifido(.lâo, d'l mesmo passo que propensos a abusar <In 
ignorancia do productor. 

Com effeit.o, a carnaóbeira, nativa no nordeste, r.-sisten
te ás longas e traglea11 estiagens que lhe resccam o habitut 
e morlyrizam a terrn f.' o homem, constitue um=1 1'\!!!0r\'n 
admiravel de riqueza, nl.é hoje explorada sem ordem e sem 
syslema, pelos meios menos economicos e mnis rudes. unicos 
ao alcance de urna popnl:.u;iío entregup n si m:Jsmn, sem in
struJ:ção e sem auxilio 1lc qualquer especio. 

De uma população só lembrada pelos governantes nos 
instantes de pet·cepçfto dos imposto!! ou nos em que comica 
ou trugicamente se processam as eleições. 

Arvore ndmiravel, da 11uul nada se pel'de, tudo se npro
veitn - n olho e as folhas, na e.xtraccão das diver;;as l•spe
cies de cêra que secrelam, e nn fnbrlcaciio o r.on3umo locaes 
de esteir·as, chapéos e outros ohjectos, os fructos, bem sabo
reados pelós animne~ de criaciio e, tios calamidadc!õ, peln 
proprio bomem, o caule, exccllente madeira de comtruccão 
t1 alé ii raiz, utilizada pela pharmacia caseir:& tJa ,·cgrã.:> -
mteress_a li economin seral desta e, consequen!.emente, do 
Pniz, nllo sendo justo conlinunr cnlregúe oo pr_hnill\'ismo 
dos seus nclunes methodos <lUUuraes e á Itlria destr:Jidorn 
dos que só enxergam os Interesses proprios Jo mome.1to, 11cm 
attender 11. funcção capital e, .pot·tanlo, social , qu~ olla desfl1l!·· 
penha. 

O primeiro e o principal dos suu~ prodnotos - a cêra
é so.net·o de consumo forçado, por necessario á rabrioocúo das 
ct:!ras, groxns, velas. discos de mochinas falantes o á mer
cerh:ocDo do tecidos , 

Serve, pois, a diversas industrias, todas cllns longe t e 
ealuror as necessi1lades humanas e livre..'! do ralsn phenomo'lo 
moderno de 1uperproducçãa, termo com que os libera~s sys~ 
tomaticos nppcllidom o evidente ~ub-con~um.o eom Que lu
tomos l'ffi rolaçiio n diversas mercadorias . 

Consumido ainda em pequena quantidgde pela monu ou 
machino-ra..s:tura brasileira, a nossa produc~ão procura os 
merondos estran!Jeiros, notadamente Novo Yor~ o Hamburgo, 
que n distmtnm c se revezam na supremaoin dos c~ompr11s. 

E ainda l>roduzimos muito pouco ~ 6.080.762 ks. vulen·· 
do 31.660 : 7CH.OOO, em i 92R: 6 • .432. 686 ks.. valendo t•t\ls 
24.766 :864$000, em Hl29. e 6. 'I t4. 009 ks., valendo réis 
23.:165:488!000, em 1930, faltando O!l nados do lríennia 
1931-1933. 

Isso, porém, nilo satisfaz o-s necessldad!!s do merendo .. 
A safra de t934, ontiío, encimtr•ou procut•a l.'Xcepciona l, 

colando-se fob ató 10~$000 por arroba de i5 ltilos a ctlt•n 
mais baixu ~ cbP.gnndo a melhor (olho) no u~ i50$000, o que 
remunera vantaJosamente J trabalho da êxlraccüo e o Juro 
tla pequeno capital emp!'eg7ldo pelo dono. do .curna•ibnl, tlei
xando fõfte mii.rgem para os intermediarias fot•t,;ntlos ou nr-
tifictaes. • 

Poderemos produzit• quanUdadf! lncomrmt•twelméntc 
maior, na cel'teza de Que nam ao menos r,onsognír•~mos ar
mazenar .~tncks. Tudo se escoará, pois as nos:1ibílidatlos do_ 
ubsot·pção mundial vüo a cerca de dez vezes o <Jtle vendemos. 

A ludo isso convém accrescentar tratar-:lo do mais bra
sileiro do todos o.~ nossos produoLo~; de exp<ll'tui)üo ou de 
consumo interno, porqu11nto é o /Jrasil o seu tmico vroductor 
em todo o mundo. 
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Somos, assim, detentores de U71J monapvlio 1wturat ·da' 
cêra de r.arnaúba. Niio temos um llompetidor sequer, Yolto.n
do-se para nós todos os necessita dos. 

Nu momento em que ou augmentamos :1s nossas expor
tacõe1) ou não temos com que faz~r face aos nosso.:; com
prmmsso:>. internos, em que a satisfação de um ~~011lJan da 
divida l!xlerna humilha o nosso maior :!ST,a!Jillecim~nlo d6 
credito, a, em nome e por conta do Thcsouro, :tppellar para 
as disponibllhJades particulares em camhiaes no metcado li
vre, ém nma l'On.iunctura dessas, tudo quanto, sem d;~.nmo, 
antes com vantagem, para a economia nac:ional, conco1'1'Cr 
para melhorar o nosso intercambio com os outros povos, é 
util P. opporluno. 

Esta é rigorosamenf.r. uma rias t'\mcções Pl'et\l!JUas do 
E~;tado moderno, ainda ró,·a dos quadros da pura er.onumia 
dirigida: - promover os meios nr.cessarios <Jn bllm c!õtnr da 
colleo~ividade e dos individuas que a compõem, ampa•·an
do-os nüs suás actividades licilas, auxiliando-os tms ner.essi
dades de earaclcr geral, suJeitando o oxerc!~io dos direitos 
individuacs ao bem commum da sociedadõ e res~uaPdando a 
bôa fé e a fraqueza economicn dos que menos podem por 
pobreza ou por desorganizacão aos naturacs olaques cit> in
teresse egoista e da ganancia desenfréada. 

Certo, hn outros·· processos de defe!!a, <rue niío sómellta 
os patrocinados ou dirigidos pelo Poder Publico. 

A associação cooperativa. por exemplo, suppre, a muil.oll 
respeitos, a iniciattva officinl, constituindo-se em blóc(\ 
compaolo de uma classe, frente aos diversos ·prohlenms e in
teresses que n ('.antrariam. 

Oont.ra ella, porém. levant.a-se n insignifi~nnc.ia do no.sso 
csplrilo gt•cgario, o indívirtualismo em que mort-cmos, o üro~ 
lamento a que MS conrtemnnmns. mesmo ao arrepio de l.odiJS 
os imperativos lia economia hodierna. 

Em todos os povos, maximé nos (]e l'R()a latin:t, o c-nm~ 
ponez, o ngt•icullor desconfiam dos seus semelhantes e nada 
Fubcm pôr em commum. 

Dé sociedade, ficam na familin, conllmtam-se rom a 
fundada sobre os laços de sangue, pcln qunl se 8acri fi11nm, 
Mas niio vüo além. 
. No Brasil, ns di9lnncins que os separam c a natmcza da 
nossa propria formncão hislorica, lhe accontuolram esse t~a
t•acter, lhe marcaram essa directriz, 

Menos libernes que . os anglo-sa11:oníos, mais depressa 
acceitamos e mesmo reclamamos a intervP.nção govorfinmon
tnl no regulamenta!' ns activirtades individuaes, no tutelar os 
proprios inlcressm; parliculares e no orienta!' o exercicio 
dos direitos f.l!'ivados de oada um. 

No caso da cêra de carnaúba, dssa intetviJnç!lo S!l im
põe, niio sórM11te para defender o palrlmonio collcctivo, que 
niíu Lolera as destruições de capital, quando tocam a:; raias 
do abuso t:le direito, como pM·n gm·nntir os Pl'Oill'ios lH'<Idu
ctorês contra as classificações at·bitrarias fl asygLernuticas 
dos commet•ciantes, muitos dos qua~s variaveis com u silun
~;fio do me•·cado. 

No tocante á consOtuolonnlidnde, as medidas pleiteadas, 
mesmo ns que negam o abs.oluti~mn d(l diruil<, fio propt•te
dade, se f;'!nlruncnm nu nl'l. 113, da Conslituioi\o. 

Se a propriedade nüo p6de sor usada l'Olli.T.'ll o inla!'E'SBO 
sooial, este lhe pódll impOt· normas A utilizat;~iio eoonomica. 
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. . Não ba interesses privados· .:;ue prevaleçam .}onlra · o 
hem ~õmmum. Nem individuo com o direito ti e pre,hiJicnr 
a sociedade. 

O instituto dn PI'opriedade, se confere dil·eitos, ( xige o 
cumprimento de deveres. Se não é social, l!!m ltmcção -'O-
cial prevalente. · 

Por oulro lado, as despesas que o novo set·viço urht ~ào 
cobertas peb sua propri:1 renda. satisfazendo-so o dispo~to 
no art.. 183, da Cónstituicii.o. 

Isto não significa. por~rn. que o projectll não mereta 
emendas. 

A Commil:-sii.o de Agricultura, lntlu.stria c Commercio, 
opinando pela approvaçõo do projecto em primcirll dis
cussão, se reserva o direito de emendal-o em segunda. 

Sala das Commissões, 27 de Marco de !935. - Jlntonio 
Joroe, Presidcnl<'. - I. Ferreira de Souza, Relatot· . - Ua· 
nulpho Pinheiro Lima. - Leandro Pinh~il·o. ~ E"gf!nio 
Monteiro df Barros. - .4.lde Sampaio. - Leoncio Galrúo. 

PARE!:El\ DA GOMMIBS.Xo DR -t'INANÇA$ B ORQ,\:.\IF.N•ro 

Favoravclmenlo examinado, do pvnto de \'tsta tio mte
resse dn f.'Conoml.-.. n:wiunal, peln Gommissão de Agrir.ult\trn, 
lndustria e Commercio, o projeclo dos Deputados Fernandes 
Tavora, Luiz Sucupira e outros, mediante o qual se procura 
racionalizar a cultura e a exi,loruçâo da cnrnaúbcit·~a ·e o 
pr~paro e commercio da sua · c~ra; mereci! ,l~atnbern, o parecoL' 
íavorav~l da Commissão de Finanças. O encargo que 
nlllte se cria para o 'rhesouro (:wt. 4°) impoi:tn, annual
menle, em 325:000$000. Para compensai-o, propõe-se (al'ti
go 3°) a r.obrnnca de uma taxa de 50 réis por kilo de 
cê1•a classificada, a qual, tomando-se POL' oo:>e 11 produocüo 
média dos annm; de 1928, 1929 e i 930, cilada no put·eccL' 
do Commissi\o de Agricultura, Dl'Oduzirt\ 335 :000$00•). 

Para melhor osclareeimento dos dispo.Jilivos que turL
gem ã receita o d despesa, os at'ls. 3° e 4° •JcveL'iio. vort\m, 
ser redigi doa do !legUtnte mudo : 

"Arl. 3.0 Pelo servico du pndt•oniz•lcão ~erA oo
brndn e r ecolhida no Thesouro Nacional nma tnxa dl) 
50 réis por kilo do cêra c.Jnssifieadn pot•a exportacllo 
inter-cstadonl ou estrangeira. 

Art. 4.o Com o sorvic;o de padronização, o Mlni~
lcrio da Agt•iculturn podn·á dcspendet• unnunlrnentu 
a quantia de l!·ezenlos e trinta contos do réit" 
(330: 000.000), abrindo-se-lhe, par; a cccot•,•cr t\s des
pesas do aclual exercício, credito de igual quanlin, do 
qual, entretanto, sd deverá utilizar o~ tfnodecimo3 
posteriores á publicncfto desta lei.'' 

Sala das Sessõoo, 2'; de Abril do 1935 . - Valdomü·o 
Magalhães, Presidente. - Clemente Mm•iani. - José de Sá. 
-·- Juse Pereira Lira. - Cardoso de MeUo Netto. -- Daniel 
de Carvalho, - Arlindo Leoni. ·- Abelardo VCI'Otteiro Ce
sar. -João Gttimaraes . - Adalbcrto Corrt!a ·- llem•ique 
Dodsworth. - lValdemar PaCciJo. - Polucarp·J lriolti. 

PliOJilO'l'O ,\ Qlii'. SE llln'P.JIIt!\I 08 JlAIIKOl'.IIEB 

Art . Lo I<'icu o Pres idente' dn Ropublicn nnl.nr ·i~rulo ri 
cslnbelccel' us medidas de que tl'ata ~sta lo i, l'eini lvn~ nu 
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estudo e á defesa da carnaubeira, como Lambem no bcne
ficianlllnlo c padronização da éera de carnaúba. 

Paragt·apho unico. A execução de taes met~idas caberá 
ao Dl'partamenlo Nacional da ·Producciío Vegeld, do Minis.,. 
terio da Agl'icultura, pot• intermedio do Serviço de Fomen
to da Produccão Vegetal. 

Art. 2.0 Nos seis principnes Estados exportadores, se
rão ct·eadas, desde Já, seis Commissões de Padl'Onizacão Of
t"icial de Cera de Carnaúba, a exemplo do que é feito re
lativamente ao algod.ão. 

Parngr11pho unico. Taes Commissões classificarão e 
fomr.cea·ão certificados de pad t•onizacão dos typos defini
dos no art. 24, que serf~o inval'iavc is, validos para warran
tagem e rcconhcciveis no extel'ior . 

Art. 3.° Como auxilio ás despesas d-e padronização, sel'á 
cobi·ada a taxa de 50 réis pot· kilo de cêra classificada para 
a cxpoi:tação inlet•cstadual ou eslrungeil·a. 

Art. 4.0 Pnl'll occorre1' ás des.pesns coro os set·viços da 
Pàdroniza~,;ão Official da Cêl'a de Carnaúba no actual exer
cício, fica aberto desde já, ao Minis le1•io da Agrioult.ura, 
o credito especial de 325:000$000, cuja distdbuição será 
feita pelo Minislt'O, medintile p roposta do DirecLcr do Sel'
viço d·e Fomento da Producção Vege tal . 

Arl. 5.0 O Governo Federal 1weará, por inler-mcdio do 
Minü;tcrio da Agricultura, na fórmn do pai:agrapho unico 
do art. i 0 , um Posto Expea·imental de Carnaúba obede:
cel)do às normus do art. tl0 e si.lãs alineüs. 

Art. 6.0 O Posto Experimental de Carnaúba tei:á os 
seguintes objectivos: 

a) estud.:w bol~nh:amunte i\ camnubeil·a; 
b) determinai' os meios ml\ls convenientes rie plantio 

e transplàntio dossu pnlmoiru ; 
c) onsainr i! dol.ot·minm· qunos as distancias, a fórma 

e os terrenos lllllhi c<Jii\'t'llientes na for•maçiio do oarna
uhaes; 

d) ensaios c olfflot•vnoüos ~obre os div~t·sos !actores que 
int'luem soh1·e o ú-csunvolvimcnto da cnrnnubeira, tendo em 
vista a diminuição do · pcl'iodo entr"' a germinação e o pri
meil•o córte; 

c) csludat· todos os factores agricolas que se relacio
ncnl com a oxploraciio dn cai·nnuboira, determinando, me
diante expel'icncias bem conC.uzidas e cl'iLeriosns observa
I)Ões, a pratica n seguir na sua cultm·a racional, oomo tnm
bcm no oombate ás pragas que atacam as palmeiras; 

f) ênsaiar e concluir qul\1 o melhor meio de obter o 
sccc.amcnto artifíoinl das folhas, por meio de estufus, tendo 
om visln a consh·ucoüo, oopacidado c systema de aqueci
mento destas, como lambem a quesU.ío de tempo c tempe
mtura empt·egados nu opct·acüo; 

o) planejar e experimentar o em1H'~go de meios me
canicos do cffoctuar a bntcdm·a das folhas scoous, Lendo em 
vis ta a cxiraccüo e pureza do pó, o custo :Pot· unidllde do 
mutcriu oxlrnhiC.a e n clevnoüo de rendimcnlo; 

h) uduplal' o e>.-pet·imNtlar a fusüo do pó em appa
relhos aquecidos por oqtros meios quo não o fogo diroclo, 
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·a . vapor, em vasos abertos, e a vacuo, Lendo em vista a tem
peratura, o tempo e o melhoramento da côr do ptoducto; 

. i) · c>eterminar o melhor· meio de obler o resfl'iamento 
racwna,l d.a cêra fundida, visando a côr e a contextura do 
producLo final, como ainda apt•esentaa· a fórma e dimensões 
que devem ter ns b1·iquettes de cêra, pat•a uma uniformi
zação geral: 
. i) eslu&ar chimica c pa·aticamente a questão da clari

íicncao da d!t-a de média e Inferior qualidades determi
nando n Q'llalhlade " quantidade dos reagentes o~ substan
clns a empregar nestà operação; 
. !1) f:11.er tentativa sobre a eliminação de alguns lypos 
mferiores de cera, tenrl.., em vista a . incorporação destes 
nos typos superiores, por meio de reflisiio e clarificação; 

l) exectlf.ar, Jlolo h.Íbot•alot·io annoxo, todos os traba
lhos. chimicos ~;olacionados com a cnrnaubeira e a cêra, i:n
clusave a questiio das fraurlo3S. 

Paragrapho m1ico. A localização do ostabclecimenlo te
chnico do qu" · trata este · nt·tigo, deverá ser feita numa 
propriedade d'e cerca de 200 Ha. de carnaubal, mediante 
ooncão definitiva _!lo _Estado que o queira fazer. ap,~s inspe
ccão . do Set·vico de Fomento da Producção Vegcl11l 11 dada 
preferencin ao Esi.ndo maior exportador. · 

Art. 7 .O As verbas pat·a pessoal c matorial do Poslo 
Experimental, a sererr incluídas no orçamento de 1936, do 
Ministerio da Agricultura, serão 300:000$000, enlendit1.o quo 
a respectiva distribuição será. feita pelo 1\linlstro, por pro
jlOsta do Director do Servi~>o de Fomento dn Producção 
Vegetal. · 

Art. s.o Fica expressa o terminantemente prohibido o 
córto de earnaubeirns vivas no Nordeste do Paiz, que.· pelos 
proprietarios ou qunesquer oulms pessôas. 

Art. D.O Só nos propriotm·ios de terras é facultado o 
aproveitamento das oarnnúLas mot•tas, mediante requ~wi
mento, devidamente sel·lado, feito no inspectot•, sub-iORpo
olor, ajudante ou qualquer funccionnl'io do Set·viço de Fo
mento da Producção Vegetal, na região. 

§ 1.° Conseguida a pea·mi.ssiio, o requerente praticará o 
cót·Le solicituô-o, dando pot· fim, nvtso ao tunccionurio t•es
pectivo, pal'a que e.sle vã ou mando um funccionarlo 
proceder á contagem e indcntificacão das carm1ubeiras cor
tadas. 

§ 2.o Verificada a existencia de uma ou mais cnrnaú
hns vf!rdes no numero das seccas quo fot·em ubat.idas, será 
o proL'Irietario multado pela intenção dolosa commeltida, 
de conformidade com o dljposto no na·Ligo abaixo. 

Art. tO. Flcn esiuiJõlecida, para os proprietarios ou 
at•t•nndntnrlos do oarn11ubaos, a multa de 10$000 por pal
moh·n nlmtldu conh·a ns presentes disposiQões. 

~ t .o A multa do quo trntn o artigo acima será im
poslu POI' qunlrtllfll' tunooionnrió do Ministerio dn Agricul
tura que obHOI'VUJ' n lnfrRo(}no, ondo se dér o córte dns car
naubell•ns, onhon1tn M ?'<• tln tnnstnn no donunolnnte. 

§ 2.o OA nll11rlldnR funot~lonru·los sLwno punidos, sevo
lmuonlo, qU!llldO 11An Olllnlll'h'olll O~ Rl'l~. lí0 O 0°, 

A1•t. H. Fiou ru•ohlbido f1nt• mtlia do dclll oórlos, por 
nnno, mesmo em caso do "a;ôcon", o n dpooa dossos o6rtcs 
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será determinada, de accordo com as condições locaes, pelo 
lnspector ou sub-inspector agricola da respectiva· regiAo, 
.respectiva região. 

Art. t2. Em nenhuma hypothese serão permilt.idos 
córtes exaggerndos das folhas e ólho• das carnaube•ras, 
que deverão sempre ficar com um numero de palmas suf
ficientes para seu equilíbrio physiologico. 

Art. 13. A fiscalizaçãb dos córtes será feita p~las ~n"' 
speolorias Agric.olas e seu~ auxiliares, pelos f?ncc•?narJOs 
das Commissõcs de Padromzacão ou do Posto Expenmcnlal 
o por quaesquer outros funccionarios do Minislerio da Agri
cultura. 

Art. H. Aos infractores dos arts. 8°, 9°, tO, H e 12, 
serão applicadas multa.s de 2001 n 2:0Q08 e <! dobro nas 
refncidenclas, ·do accordo com a extensão do damno, e, a 
juizo do funccionarlo que verificar a infracclto. 

Pnragrapho unico. Das multas impostas haverá re
curso para o Serviço de Fomllnto da Produccilo Vegetal, 
depois de depositada a importancia correspondente na Col
lectoria Federal do respectivo municipio. 

Art. 15. Só poderá ser exportad{&· para o estrangeiro, 
ou de um Estado pRra outro do Puiz, a cérn da carnaúba 
que fc.'\r acompanhada de certificado de padronização orti
cia! ora estabelecida, o regulada pelas inslruccões contidas 
neste decreto. 

Paragrapho unico. Nos Estados ou portos onde houver 
movimento do cêra, mas não existir repartição officinl paro. 
emittit· us certificados respectivos, serâ jlí:irmittido s!iir o 
produclo sem esta exigencia. ficando. norérn, ob!'igatorin a 
padronizaÇão no porto nacional de destino. 

Art. t6. Os trabalhos de exume e ))adroniznciio orfi
cinl da cõra de carnaúba r.erllo e:tecutados, em cada Es
~~dl> .Prl)~uctor ou exp<irtlidor; por Commissões de Pnth·o
mzaçao, mdependentes de qualquer reparlicão local do Mi
nisterio da Agricultura c articuladas dlrect.amente com a 
Dirocloria do Serviço de Fomento dn Producção Vegetal. 

Art. 17. Es~us commissõea, em calln Estado, terão, em 
primeiro logar, as obrigações seguintes:. 

a) examiJ e pndronizaQAo de toda a cêra exportada 
conservando, juntamente com os typos padrões, um nrchivÓ 
de amostras das partidas de producto pildronizndo; 

b) remessa á Dircctoria do S. F. P. v .. para offeito 
de contrlHe, d~ uma rel~ç~o dinria de toda a cêra padroni
zado. e uma v1a dos cerllf•cados das partidas exportndas; 

c) emissiio dos cerlificdos officíaes; visados pelo clns
sificildor chéfc, rtj)ós o exnme e padronizncllo; 

d) organ\zncuo dos dildos estaListicos a serem remclli
dos para o S. F. P. V.: 

e) cobrança e , recolllimento das taxas de pad!'Oniznçüo 
"junto aos exportadores; 

f) registro, em livro especial, de todas as firmas e mar
cas nacionaes de 01ka, ao qual estão obrigadas todas aquellns 
relnciorwdas com oste p1·oducto, no interior, ou nus pracns 
exportadoras dos r espectivos EstndC>s. 

Art. 18. O registro obrigntor io a que se !'Cfere a letra I 
noima, obedecerá, · aos detalhes seguintes: 
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a) os interes1ados deverão requerer o registrQ de suas 
firmas e marcas ao classificador-chefe, no Estado, remetten• 
do na mesma oc~siiio, bem acondicionadas e em duplicata, as 
amostras dos typcs de seu commercio, para effeito de arehi~ 
vamento, como tambem um fac-simile da marca que dover~ 
ser usada eto todàs as saccas; 

b) no referido requerimento, a firma interessada, se fOr 
exportadora, fará declaração detalhada do local onde func~ 
ciona. e de que reconhece ficar obrigada: 

to, numerar todas as saccas; 
2°, collocar na aniagem o peso de cada sacca; 
30, usar a sua marca registrada em todas as suecas. 
Art. i9. As saccas que não apresentarem numero, peso 

e marca da firma a que pertenQem, serão apprehendidas para 
effêilo de identificacl'io, ficando essa firma sujeita a uma 
multa de 20fOOO n i00$000 por sacca. 

§ 1.o As multas que forem applicndas em vi~tude dos 
motivos constantes deste artigo, serão impostas pelo classi
ficador-chefe ou por qualquer de seus auxiliares classifica·· 
dores ou fiscnes, cnbendo recurso, mediante recolhimento, 
dentro do prazo de t 5 dias, pàra o director do S. F. P. V. 

§ 2.0 As multas que não fol'em pagas serão, de confor
midade com as leis em vigor, cobradas executivamente. 

Art. 20. A tomada das amostras representativas do 
producto a exportar, para effeito de padroniza<;ão, obedecet•á 
ao seguinte: 

a) o fiscal da commissão r<!spect1va tomará uma amos
tra média de cada pilha de cêro a ensaocar, fot•madu de 
3 pot·cões, num peso lo tal de 500 grs. r approximadamente, 
no armazem do commeroiante, durante o ensaccamento e pe-. 
sagem; 

b) as amostras relírad!l.s e remettldas á snla' de pndro
nizaclio, serão, nhi, divididas em 2 partes iguaes, servindo 
uma deltas pura julgamonto e a outra para ser annexada 
ao certificado do interessado, se ostu o desejar; 

c) as amostras julgadas ficarão, para effeito de confe
rencia e durante 24 horas depois do emittido o certificado 
I'espectivo, á disposição dos inlct·essados, depois de que se
rão archivadas na reparlicão, durante 3 mezes; 

d} caso o interessado não se conforme com o resulta~ 
do do julgamento das amostras, terá direito, no prazo de 24 
horas, a reque1·er remessa das mesmas paru o S. F. P. V. 
a quem poclorá recorrer; 

e) o armuzena•·io ou protwiotal'io do produclo a ser 
cnsaccndo, ficu obrigado a sopnt'ai' em dia c hora combina
dos, sob as visl[ls do fiscal, as difforonlos quulidudos do cêra 
quo t.Jvor pura padronlzm•, du accordo com os typos officiaes 
e commerojaos ostnbelocidos; 

f) nus praças nnolonnos, quo rocoborom côru pnrn re~ 
expol'laçfio e de Estndos onde nfio ha.in commissilo orrioinl, 
serão retiradas amostras de cndn sncca, pt·ocessando·se o 
mais como já foi regulado acipm; 

g) em todos os ... asas, a retirada das amostras scrú foit3 
sempre em presença do interessado cu pessOa que o repl'o
scnte, pelo que a commissão devet•á avisar a este do diu c 
hot•a em que pretende effectuar essa operação; 

C. D. - VOLtJME I - 1935. 13 
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·ft) · o fiscal ou classificador auxiliar da cominissão; de
pois 'dê identificar a marca de cada s'lcGa; receberá as amos.:. 
tral! em cnveloppes ou saccos de papel resistente, dando- lhe;; 
os mesmos numeros, marcas e· pesos das saccas que repre-
senLam; • 

il em cada sil.éca só será permiU.hlo um unico typo tlo 
cl:t•a; em caso contrario a olassifica;.;lo será feita sobre c 
mais baixo t.ypo encontrado; 

i ) os intorcssadõs custearão a·; despesas com o p·~s-· 
soai para sepat·ar a oêra, remover, marcar e carimbar os 
S<JCCOS. 

Art.. 21. A operação de classifl·~ar ou padl'onizar a 
cêra de cat·naúba, deverá obedecer ás normas seguintes : 

a) será executada no. séde da t.lommissão official, em 
sala especialmente destinada a tal fim, versando exclusiva
mente sobre as amostras das saccas ox:aminadaiE. e Lerá por 
objectivo determinãr o typo commcrcial da cêta, segundo os 
padrões officiaes estabelecidos; 
· b) será executada pelos classiticadores-auxiliares, o 
somprs revista pólo classificador-ch.,fe, responsavel pe!Ol:> 
trabalhos da commissão. 

Art. 22. Ultimada a padroniZS\·ÚO de cada lote, será 
emittido o certificado de padronizaçúo of!icial de accordo 
com os ar.ts. 2° e 4.0 , ob:;ervando-se ajnda: 

a) a emi:;são desse certificado será feita seg1.\ndo a or
dem da paclronizacii.o, fixando-se o pnto maximo de 3 (tres) 
dias parn entrega dos mesmos, salvo motivo justificado d'l 
forca maior; 

b) os cortifiondos ll.pl'esentarüo toGas as indicações ne
cessnrias á plena identificacíio do producto, como sejam, nu
mero de ordem dn emissão, quantidadll de saccas, numero d'l 
I)CSOS de cada sacca, ty.po commercial e marca, numel'o de 
lote e nome do Ul'mal:em onde esliver; 

c) de uccordo com as conveniencias e solicitacões dos 
inlet·ossudos, os certificados poderão sor reunidos ou "desdo
brados", devendo a repartição, em toc.ios os casos, archivar 
uma via de cada um. 

Art. 23. Nas praça!l exportadora:~ e em qualquer parte 
do tel'ritorio nacional a cêra de carnaúba. fica dividida am 
7 typos dislinctos, segundos os seus cnl';:.cteres organolepticos 
que into1•cssem nos efféitos e objectivos das presentes intru
coões . 

·Parngrapho unieo. Outros caraet.el'i':'tioos. como os do 
O'í·d~m ehimion, logo que forAm completamente estudados e 
postos ao alcance da pratica do pndronizllr sob bmH3S scien
tificus, podorlío ser desde entlio utilizaàos modilmte os nor
m~:ls ltuo futuramonle so estabelecerem. 

Art. 24 . Os . typos de oõra do r.l)mmercio corrente to-
mnrílo os numoros correspondentes quú se seguem: 

Typo 1 .......... , . , . • . . . . . . . "primeira 
l'ypo o .... ...... ........... , . "flor·" 
'J:'ypo 2 .. ; .. ............... ,. ''medianB claro" 
Typo 3....... . .............. "mediana roxa" 
'fypo 4 .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "oaulpe" 
'l'ypo 6 ............ , ... , ... ,. "arenosa" 
'rypo G ... .... , ... .... ... ,... "gordu1·osa" 
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§ 1..0 Ao typo O {zero) corresponderâ toda 11 cêra prove-. 
nientc <lo "olho" da carnaubeira, ·de cur amarella, quasi gem

.. ma de ovo, com insignifícali.le percentagem- de impurezas, 
.com ponto de fusão em torno de 85° C0 , 99,5 % de· cêta .e 
· indice de iodo à e 22,6, · . 

§ 2.0 Ao typo i (um) corresponderâ toda a cêra pro~ 
Yeniente do olho, de cOr variando ~r lre o amarello-escuro 
c. o 1:narello-claro, com insignificante. ~·m·c.enta.gem de impu
rezas 99,5% de cêra, ponto de fusão Je sso co e indioe de 
iodo de 24,8. 

§ 3.0 Ao typo (2) correspondet"1 toda a cêm prove
nienLe óo olho, de côr amarello-clam. uniforme, com ponto 

.de fusão de.,. o a porcentagem de cêra dt;: ••• 
§ 4.0 Ao typo 3 (lres) correspoderá toda a cêra pro

veniente do olho, de côr cinzento-claro. com oonto ue fusii.o 
a 83,5 co, 99,5% de cera e índice de iud(l de 21',6%. 

§ 5.0 Ao typo 4 (quatro) COl'row ... ncterá toda a cêra 
proveniente da zona cearense do Cau!pt", de côr escu1·a-, 90,3'7o. 
de c{Ta. ponto da fusão de 830 co e inoiice de iodo de 17.3. 

§ 6.0 Ao typo 5 (cinco} corresponderá toda a oêra pro
veniente da palha fundida com agua, ciP. côr variando até o 
cin::enlo-éscuro, aspera ao tacto, gera:mente contendo at'eia, 
com 97% do cllra, ponto de fusão n 1:!6 C0 e indica de iodo 
de !6.7. 

§ 7.0 Ao typo 6 (seis) corraspor\derã toda a cêra pro
veniente da palha, de cõr escura, r.:1.rregn.da, até proximo 
de preto, fundida sem agua, com 97'7o ue oêra, ponto de fusilo 
a 85° G0 e indice de iodo de 16. 

Art. 24. Fica terminantemente ]lrohibido, sob pena do 
multas, tudo quanto possa ser considm•ndo fraudo IH) !:Jenefi
ciarnento da mira de carnaúba, quer !e trate de nddiçüo de 
areia, farinha de trigo ou outras impuruas quaesquer, quer 
se trate do emprego de substancias rhimioas iJl·e,judicio.o::J 
no producto e usadus na clarificação. 

§ L0 Para effeito do artigo anterior, são rosponsaveu; 
pelas fraudes encontrados o at•mazena!'!c> quo proceder á re
fusüo de c(~ro., o negociante do intedor ou o proprio pro
duele.', conforme n responsabilidade ·~rurnda pelos fuli.ccio
narios da padronização officinl, da rlefr-sa ou do· Posto Ex
perimental. 

§ 2.0 Logo que verificada fõr a infraccão, o funcciona
do competente lavrat•á o uuto respecti~o que será assignnd0 
pot• elle, pelo inl'l·actor responsvnel, O,J pessõ:.~, que o repre
seate, e por duns tl3stemunhns se houvr.r, 

§ 3.0 O inft•aclor sorâ intimado a apresentar defesa e~
criJ)tn denti•o do i5 dins,. e, findo este pt•uzo, o funMionado 
upplicm·1\ a multa de 200,000 n 300$000 por snccn, e o dobl'o 
nn relncldencla. 

§ .\.o Ao infructor será permittiJo reooner dn mult.u 
pnrn o dlrector da S. F. P. V., de~de que fuca, próvia.
monl.o, dopo~ i to da Jmportnncia correspondente. 

§ 5.0 As multas que não fot·e.m pagas sori\o gnt•anlidas 
pela ctirn apprchondida quo será vendida em hasta ·IJUblion. 

Art. 26. O chefe c qualQUfJl' funodonario d!L Ímd:-.oiil:.;(\
cii.o officia.l da cêt·a.·de oarnaúb~ poderii.{o entrar nos nr~hz~n~. 
depósitos, casas- de olurif1cncüo e tocnes de benefioinrnonto do 
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cêra desde que o facam no exercício de todo e qualquer ser
viço relacionado com exames ou estudos do producto. 

Art. 27. Em caso de discordanciaJ de padronização, se
rão estas resolvidas, no porto ou praça em qUé se derem, por 
urna commissão especial de arbitragem, a juizo das partes 
interessadas, e onde sempre figure um representante do Mi
nislerio da Agricultura. 

Paragrapho unioo. Os dispositivos constanteu deste 81'
tigo só terão ra.&ão de ser, nos portos oü praças, onde não 
existir commissão do padronizacão. 

Art. 28, Quando houver duvidas sobre a existenoia ou 
não de fraudes, serão estas elueidadas pelos laboratorios do 
Instituto dp. Technologia ou do Pcsto Experimental de Car
naúba. 

Ar!.. 29. No regulamento que baixar, o Poder Executivo 
podet•á úompletar os detalhes que julgar necessarios â effi
ciencia desta lei. 

Art. 30. Revogam-se as disposições em contrario. 

Justificaçiio 

Entre. os diversos produolos de nossa exportação, nenhum 
é llio genuino e .exelusivamente nacional como a oêra de car
naúba, que constitue um verdadeiro monopolio da região 
nl>t'de3tina do BrasH. Planta typica da zona secca, a ca!·
naúbeirn loKrou tal resistencia que á uma das suas rara~ ilt
vores vivazes, affrontondo intrepidamente as mai~ prolonga
das e duras estiadas, a desafiar-lhes a inclemencla, com o 
farfalhar alacre de sun copa viridente, quebi'!llldo a tnlidã 
solidão do deserto oinereo. Essa plant!l, que os nordestinos 
chamam nbl"nçoada, é "erdadeiramente preciosa, porque, na 
eua luta millenaria contra n natureza ingrata, criou-nos uma 
riqueza que .é só nossa; e no fino inducto secretado pelas 
IIURB folhas, para consennrcm a lymphu que lhe permitte 
triumphar no prelio doloroso. d~s seccns, enoonb·nm os 
homons do nordeste urnll fonte. de vHlõ., qüê, infelizménte, não 
sabem devidamente apreciar. Desde o má o preporo da c!lt·o., 
nt~ á destruição inc~nsciente dos cnt•naubne~. hn uma seru~ 
de faltas e mesmo crimes quP.- estii.o a exigir correccno e au
xilio dos poderes publicas, 

No momento em que todos os paizes amparam desveJit
damente os seus productos, sobretudo o.quelles que mais lh!:'s 
podPm l.t•azer o onro estt'angoiro, é inooncebivel o abandono 
em que doh:amos uma das prinoipo.os ma~orias primas e fonte 
econorníca do Brasil, que, só em um anno, alcnncou valor• 
official de C(lrca de 32 mil contos! 

Nós nüo temos irtduslria para essa admiravel rnateri;, 
prima; mas. como diz mui justamente o illustre agronomo 
Cunha Bnymn, temos o privilegio de sua producção c a ver
gonhu de nrio sabermos tirar partido des5o privilegio. 

A las(imuvel ig·nor:mcia do sertanejo que prepara mr~l 
o producto e deslróe inconscientemente !l at·vore productora, 
alliada á criminosa indifferençu dos gov~rnos que nunca so 
lembraram de impedir tilo estupido e positivo suicidio eco-
nomloo, precisam ter um termo. · 

Que o homem rude prepare a st111 desventura, matando 
essa verdade-irn gallinha do ovos !le ouro, que mai! prot.luz 
nns êpooas de cnlamidade, é lamentavel; mas docorrento da 
propria iguoruncia em que vegelam 11.quelles que nao rooe-
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beram do 'Estado 1t. migalha da instrucç§:o que lhl'e. era. de
\'ida. Não se oomprehende, porém. que, deante de tão triste 
Per(lpectiva, o Governo cruze os braços e assista, musulma• 
namente, á ·consurnmacão de mais uma ea!astrophe, cum que 
vamos pontilhnndo a estrada amarga das nossas infíndaveis 
derrotas economicas. , • 

Com<J facilmente so verificará pela comparação entre o 
quadro das despesas projectadas, que são realmente modicas, 
~ a .rneda certa da taxa a cobrar sübre o quantum do produ
cio a padro!l.izar, haverá um pequeno superavit em favor 
desta ullima.. 

ISso, nas condições vigentes, porque, com o incentivo da 
acção official, nt>nhuma duvida se póde ter quanto ao incre
mento rapido dessa industria, ei'(JO da renda que della 
deriva. 

Amparemos, pois, com o carinho qlié ella merece. essa 
arvore exlraordinaria, padrã<J da resislencia e fecundidude. 
nordestinas; padronizemos o seu inestimavel producto, es
ooimnndo-o de impurezas, e valorizando-o nos mercados con
sumidores; gartultamós-lhes, por meio de mna simples war
rantagem,. o prece. a que tem dil•eito, como índispensavel e 
insubstituivel materin prima, só por nós produzidn; e tere
mos feito obra de verdadeiro pnkiotismo, concorrendo para 
a felicidade do Norde~te e n riqueza do Brnsil. -

Snla dns Sessões, 18 de Fevereiro de 1935. -Fernandes 
Tm,m•a. - Lttis. Sttcupira. -Abelardo Marinho. -lodo da 
Silva [J€;al. - Le!io Sampaio. -- Xm1ier de Oliveira. - Tei
xeirtl Leite. - Thomaz Lobo. - .Clementino Lisbda. -
Pires Gavoso. - Arruda Camara. - Ma1·io Dominoues, -
Augt.Zsto Cavalcanti. - Arthtn• Neiua. - Osorio lJorba. -
Veiua Cabral. - Joaquim Magalht'le~, - F·reire de Andra
de, - Ni!llson C. Xavier. - Frarícisco Rocha. - Arnold 
Silva. - Jolf.o Villasbtlas. --.I. Ferreira de 8ottza. - Lem
gruher Filho. - Nerrreit'o~ FalciJ.a. - Hugo Napoleiío. -
Alberto Dini:;, -Pedro Vergara. - Mo:mrt Laoo.- Sim()el 
Barbosa, - V. de Toledo. - Christovão Barcellos. - Bar
reto Campello. ~ Rodrigues Doria. - Alfredo Mascarenhas. 

Clemente Medrado. -Arlindo Lconi. 

N. i79-A - 193~ 

.-Jltera a idade para a matricula dos capilt!es combatentes' 
do Exercito, Escola de Estado Maior; com parecer fa
voravel da Co11tmi:;8Q·o de Souurat1ça. 

(Segurança 22, de 1935) 

As ultimas instruccões para a matricula na Escola de 
:jllstado Maior do Exercito, publicadas no Boletim do 10-1-3~, 
fixam em 36 annos, a idade maxima dos primeiros tenentes 
e. capitães e em 40 nnnos a dos majores, para a matricula 
naquella esoola. · . 

Os signatarios do projecto n. t79, orn em estudo, pro
põem que a idade maxima para a matricula dos cupllíiea das 
divorsns nrmas do Exercito, na Escola de Estado Mr.dor, sejli. 
elevada de 36 pura 40 nnnos. 

Nada mais rnzoavel. 
Evidentemente a limitaçao de idnde par•n que os offi

oiacs do Exen:ilu pos!lum se hubilitut' eorn este 1)11 aquelle 
out•so indispensavel ao pt·oseguimento do sua cnrrp,ira, não 
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poderá dei;<l:ar. do ser objecto de consideração por parte. de 
uuem organiza. instrucções ou mesmo legisla a re~peito de 
uma ·corporação como o Exercito, em que é inclispensavel 
conseguir-se; em tempo relativamente curto, o maximo de 
rendimento do pessoal de seus differentes quad!'os, mediante 
a selecção de valores manifestadnment~ comprovado&. 

Mas obedecendo essas normas e em beneficio do proprio 
Exercito, devemos evitar os exaggeros em todas aqueJlas me
didas que embora consultando necessidades reaes, não cor
r·espond(lm ás exigencias da pratica, além de dis~oràarem 
de outras disposições reguladoras do mesmo assurnpto. 

Ora, o Estado Maior, é um orgão technico de preparl\ção 
do Exercito para a guerra. 

Em tempo de paz., compete-lhe o estudo circumstanciado 
das complexas questões de e!ilmtilgin. organizaoiio e preparo 
profissional da tropa e durante a guerra a grande missão da 
direcçíio superior das opet•nções pelas ri1ãos do commnndnnle 
em chefe. · 

E' uma corporacão de f!lite, pura 11 qi.llil devem lngressar 
todos aquelles officines, que além de possuirem uma com. 
provada robustez pbysica satisfaçam ns demais condições 
de ot•rlcm intellectunl e morn\, exigidos por lei. 

· Apreciada a questão de idade sob esse aspecto, aliás de 
accordo com n proprin Lei de .Promoções, o projecto em 
apre~o nlio pode deixur de ser ncceito. 

· Por que limitnr em 36 annos a Idade muima dos ca
pitile~, para n mntricul'l na Escola do Estado· Maicr'i 

· Que razões poderosas r.leterminnnm a ndop~ão desse 
nr i1E>rio tiio em de.~accordo com. as denominndas mJ.Lnifesta
cões de . merecimento profissional, que como sabemos, sõ
monlo p·ode!li ser adquiridas· pelu e:xperiencili e desempenho 
por h.\rgo tempo, das funccões do official, no posto que 
exerce? · 

As· instruccões 6 moldculn na Escola de Estnrlo Maior, 
fixando em 36 annos n idade maximá dos capitães para in . ..; 
gress•1rem nesse estnhelecimenlo,. além .. de não oorr-:lsponde
rem ás ncce!lsidades da práticn,- bitnbCtn se afastam do que 
(lispõe a propria .Lei rle. Promoções, b~b:nda com. o decr··~to 
n,. 29,.068 de 29-3-,1934., que em dete~minndos artigos, l'esul
f.rmtes de longa obser,vacüo, estabelece o rendimento materi!l.l, 
intellecluul e mesmo moral do official, não somente no posto 
em ano se encontra, como. lambem. no seio do Exefrito. 

E' n.ssim qu~ o art, 16, incisos (>, paragrapho nnico, es-
t!ibclécorn: · · · 
. Art. 16. Para n promocão é indispensnvel que os offi-
ciues POSSU!\nl OS seguintes requisitos. 

a) os cursos. corr'cspondentes no posto e fixado por lei: 
- · b) "idoneidad(>.· mo.rnl; isto ó, sem oondomnucão á prisüo 
por· sehléii!;"a pass!Lda· em julgado, por um anno oLt mais ou 
som puhicõo~ por ablos l\ttentntorios li dignidade militar, 
mesmo quo nli.o constitu!Lm crime; 

c) robustez physicn rotativa n sua idade· e posto1. indis
pensavcl uo oxercicio de suas funccões normaes, YEll'tfioudas 
median_tt~ inspeccfio de saude e pt•ovas convenientes orguni
~adp.s em _per iodos rcgulumonlaros, 
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Paragrapho unico. Os militares que não satisfizerem os 
requjsitos das letras b) e c) serão reformados ou transfe
ridos pal'a a reserva; segundo o caso, e na forma da lei. O 
art. 4.2, em seu § i" estabelece: os officiaes julgados insuf
ficientes pela Commissão de Promoções do Exercito, em dois 
:mnos successivos, serão tranSferidos para a reserva, na 
form:! da lei. 

Particularizando-se a applicação da lei para o caso de 
um capitão, verifica-se que uma vez que clle satisfaça seja 
as condiQões das letras b e c ou mesmo o previsto no § 1• 
do art. 42, o que é quasi certo, fica a sua vida militar de
pendendo, então do § 2" do art. 20 que preceitua: Os offi
ciaes subalternos e capitães combatentes que completarem 
15 annos e os officiaes superiores que completarem 12 an
nos num posto serão transferidos para a i • classe da reserva, 
excepto se os tiverem no quadro de accesso. 

E como .ainda a mesma lei no art. 18, diz: Serão trans
feridos para a resm'Va de f• classe os officiues que attin
girem as seguintes limites de idade, dando pura o cil.pHãõ, 
o maximo de 52 annos, somos forçados a concluir, qn~ a pro
pria lei, que não deixa de ser frutJ~o de .acurada observação, 
numa ou em outra hypothese; reconhece que o capitão pods 
exercitar plenamente as suas funcções, nos differentcs cor
pos de tropa, até a idade do 45 annos (caGo elle seja capitão 
aos 30 annos) ou mesmo ir aos 52 annos em condições es
peciaes. 

Se um capilíí.o com 45 ou mais annos de idado pode ser 
um bom official do qualquer das armas combatentes, por. que 
sómente se o impede de ingressar no Estado Maior, quando 
à sua idade. ultrapassa de 36 annos? 

. Os . trabalhos do Estado Maior npresentam umn com
~odidade muito maior, quando comparados áqucllc que 
exel'ce o official na tJ;"opa, ·sujeito âl! intemperies, servindo 
muibs vezes em lugares falhos. de recursos, esqueaidos das 
proprias autoridades para effeitos de promocüo. 

Assim sou do parecer, por não encontrar inconveniente 
algum, que seja ncceito pela Commissii.o de Segurança Na
ci·onal o projecto n. 79, que eleva do 36 armas para 40, a 
idade maxirna para a matricula dos capitães na Escola de 
Estado 1\lu ior do Exercito. 

Sala das Commissões, 26 de abril de i935. - João 
Alberto, Pr·csidcnte. - PUnio To~rinho, Relator. - Aoenor 
Monte. - AliJ)io Costallat. - Silva Leal. - Amaral Peixoto 
!tmior. 

PRO.T.ECTO A QUE BE REI'EJU!J o PARECEI\ 

Art. 1. • A idade maxima para a matt·icula de capitães 
das diversa& armas do Exercito na Escola do Estado Maior, 
f·ica elevada de 36 para 40 annos. 

At·t. 2. • Revogam-se as disposicões om contrario. 
Suln das Se.s~õcs, de Mtu·ço fie 1!}35. - Pire.~ _G rqJoso. 

- Nc(JI'ciros Falcão~Olc(Jario Marianno.- David Meiniche. 
-'- Alfredo C. Pacheco. - Moraes Paiva. -= Nelson Xavier. 
- Alberto Dini:. ·- Deodato Maia. - Nero de Macedo. -
/(ergin.aldo Cavalcanti. 
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N. 226 A-- t935 

Pro?;O(Ia por 10 annos a subvenção dada á Amazon Telegraph, 
rendo pareceres com substitutivos elas Commissões de 
Obras e de Finança:! 

(Obras 19 e Finanças 175, de 1935) 

Os serviços de cabos sub-fluviaes na região a!Tiâ~onica 
prestam auxilio relevante, que justificadamente se póde di
zel' indispensnvel para a pratica das communicações de or
dem civil, commercial, militar, politica e administrativa em 
largo trecho do territorio nacional. Sendo mais frequentes e 
communs no Amazonas. e no Pará as relações commerciaes 
de 13eus grandes centros com o estrangeiro, n imporlancia de 
taes se1wiços cresce de vulto quando se considera que só 
através delles se tornam rapidas e por bem de dizer possí
veis as oommunicacões neccl;'sarias com as praças i.:lo ex
terior. 

A Amazon Telegraph Company Limited é a concessiona
ria desse serviço, e o vem prestando ha lllguns decennios 
com efficiencia, embora sob regime deficitario. 

A subvenção contractual, de !: 17.125 terminou a 2 de 
abril cm·renta e o prazo da concessão nindn irá o igual data 
de i9.f.5. O illustre Deputado Leopoldo Cunho. Mello, apoiado 
por varios col!egas, apresenta, no projocto 226, e\ oon!!idere
cüo da Camnrll, a proposta de prot•ognciio pot• dez annos dn 
subvencuo nnnual de que gosa a companhia concossionaria, 
com o louvnvel proposilo do impedir Q\lD ao parntyzum os 
serviços explorados peln mosma, o.hi cnlllo oom dnmno lrre
par(l.vel para a economia daquclln reglilo. Não o faz sem 
uma compemmoilo, expressa na exlgenola do que n companhia 
rl!duzirá as suas taxas aotu:ao!l de pelo menos vinte por cento, 
nllo podendo ser posteriormente elevndas "sem plena jnstl
floaorío, a juizo do Oovorno". 

A Commlssüo de Obra~ Publicas, Tt•ansportes o Commu
nicações, concordando com o projecto ~ n justificnoil.o que o 
acompanha, suggere que como substitutivo daquelle se ado~ 
pte o seguinte: 

At·t. 1.° Fica o Poder Executivo aulorizado a prorogar, 
por de;-: annos, u partir de 2 dé abril de 1935, a subvenção de 
que gozo The American Telegraph Company Limited, em 
virtude de sons cotttraotos. 

§ 1..0 A companhia reduzirá de pelo ·menos vintil por 
cento as Laxas qua vigoram na data da aprosentucãó deste 
projeclo pat'a seu serviço ordinario internacional e, uma vez. 
estaboleüldas as novas taxlls, não poderão ellns ser modifi
cadas sem plena justiflcaçiio, n juizo do Governo. 

§ 2.0 Nas mesma~ condições serú ·feita igual redt10\'ilO so
bre as tuxus quo vigoram para o seu serviço or<linario inte
rioi•, sob qualquer designação, até o limito uns tu1Ças cobra
das pllla Ropnrlir,;.ii.o Geral dos Telegrnphos . 

. Art. 2.0 No oxercicio vigente o pagamento da subvenção 
oorrel'á pelo. VOI'bll. o!'çamentaria jú consignada para esse 
effeito. 

·Art. 3.0 Rovogam-se as disposições em conti·ario, 
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O substitutivo proposto deixa ao Poder Eúcutivo ultl~ 
mar a camp-anhia concessionaria, mediante as condições ex
pressas nos paragraphos, a prorogação da subvenção. Além 
disso, desdobrou o paragrapho unico do projecto, com o obje
clivo de evitar que, sob a designação de telegra.mma~J prete
J•ido8, cornmum em todas as empresas que exploram esse ge
nero de. communicações, se possa dar uma concorrencia de 
taxas com as do Departamento dos Correios e Telographos. 

Ficará alcancado, da mesma forma, o objectivo do pl'o
jeclo do i Ilustre deputado. 

Snlu da Commissão, 20 de ALríl de f935,- Bm-relo Cm"fl(-
pel!o, Presidente. Christ"iano Machado, Relator. 
F~·ei7•c de Andrade. - Guilherme Plaste1·. - Alb~rto Roselli, 
- Guedes Nogueira. 

PARI!:CER DA COl\IMlSSÃO DE FINANÇAS-ORÇAMENTO 

A subvencão de i: p .125, por anno, concedida á "The 
Amazon Telegraph Co. Ltd. ", pela clausula V anhexa ao de
creto n. 7.48f, de 29 de Julho de HlOU', visou, sobt·ctudo, 
··coadjuvar o serviço da Companhia" nas despesas com o 
lançamento de um segundo cabo, "do construceão mais ade
quadu e QU(l mclhot· resista no regime do rio Amazonas, en
tre Belém e São Jose do Amatari". 

Essas despczns estão feitas e- devem ler sido amortiza
das com 11 subvenção paga durante 25 annos, num total de 
E 439. t25, ou seja, ao cambio actunl, cerca de 37 mil contos 
li e t•éis. Os gastos com a conservação dos _cabos, apeznr das 
dif!iculdades N~snltantes do regime fluvial do Amazonas, 
nllo podem ser iguaes ao do seu lnncamento, sobretudo con
siderando qu~, na construccüo, jd se teve em vista resistir a 
essas condições naturaes. 

Suc':!cde, porém, que, nesse periodo, a Amazonia entrou 
em crise e o servico tornou-se doficit(lrio, nüo podendo mau
ler-se sem subvenção. E a suspemilo do sei'ViQo seria 1onte 
de grandes pt•ejuil:os, exposto~ nn Justificação do projecto ll 
no rat•ecet• da Commissão de Ob1'as Publicas. 
· Dahl o clamor de todos os interessados pol'que o Go
verno continuo a_au:dliar a Companhia, clamor de que se fi
zeram eco o illuslre rept•esenlautc do Amazonas, Sr. Cunha 
Mello e outros Srs. Deputados. 

Mas o ex-intm·ventor no Amazonas, capitão Nelson dO 
Mello, cujas vil'tudos de administrador sii.o geralmente reco
nhecidas e proclamadas. assim se manifestou, no telegram
ma ouvindo no Sr. Ministro da Viucã.o: 

"Pleilcia Companhia revJsao cofití'alo flm set· 
mesma subvencionada, embom quantia in(e1•io1' bem 
t'Omo permissão IJai:car respectivas taxas." (Justitl
caoão, pagina :l) • 

V~-sc dahi que n Companhia ononra na reduec-üo dns 
t,axns uma fonte do renda. Deve-se pl't•mlttir-lhe, tondo o 
cuidado, porém, de quo não vú ct•er~r uma ooncmToncia pro
Judlcial ao 'l'alegt·npho Nacional. 

Quanto á subvcnçilo, a proprin. Compnnhla reconhece nüo 
lmvel' molivo pal'n que sc,ia n mesma que vem percebendo. 
I~ o projoc!.o. tnl como o substitutivo da Commissüo do Obms, 
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manteve-a identica, prorogando-a nLé a expiração do con
traCto de concessão. 

Parece que o assumDlo poderia ser regulado no seguinte 
suhstilutivo: 

AI'L. f.O Fica o Poder Executivo autorizado a subven
cronal", no exerci cio corrente, "The Amazon Telegraph Co. 
Ltd." na base dos contratos anteriores e a fixar-lhe. até o 
final da sua concessão, em 2 de Abrll de 1945, uma subven
ção quo não excede a de que g05ou a lé 2 de Abril do anno 
corrente. 

Art. 2.0 A Companhia redur.irá de, pelo menos, 20 o/o, 
as taxas que vigoram aclnalmnnle para seu serviço ordmu
l'iO, internacional e interior e, uma vez estabelecida~. as 
novas taxas não podcr·ão Eet· elevadas sem consentimento (lO 
Governo. 

Pnr:\gr·apho uni co. A reducçiio das taxas do serviço m
lerlot• não t.mtl·at·ú em vigor scnrLo depois de approvt~.da pelu · 
Dcpat·tamenlo Gm·al dus Coi·rcios e Telegraphos, não se per
mitlindo couc•Jn·encia ruinosa ao Telegra9ho Nacional. 

Art. 3.0 ~o eset•cicio vigente, o pagamento da $Ubveh
çiw correrú pela vet•bn orcumcnlaria já consignada para esse 
effeito. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala dns Sn.<~ií1•s, 27 de :\ln·il dl) 1935. - lValdomiro Ma

{JUlfllies. - CLem..,ute .llw·ttml, Helatol'. - Pabto ~odré. 
- Joüo Simplicio. - Curdoso 1/e lllelo Nelo. Walcle
mnr Pu leão .. - llcm•iqlle JJod~wvrtJt, - .1.datberto Ct11·r~a . 
.,..--José de Sá. - Jotw Gw'mm•ücs. -Arlindo Leoni. - JJa
nicl de Carvalho. 

?1\0J gC'J'O A QUE Hll 1\El'EliE: O PAHECEI\ 

Art.. i.° Fica prorogatla por f() 'annos, a ;Jat•tit· d·1 2 'ie 
abril de 1935, n subvenciio de que gO'ln The Amazcm 7'el'!· 
u>·uplt Compan.y, Limitcd, em virtucto de seus contr~u~~m. 

. · l'aragrapho' unico. A Companhia t•cduzh•á de, pelo me
nos, 20 % as taxas que vigoram nn data da apresl?nla~ilo 
deste pr•ojcclo, para seu S\H'Viço or•dinario, inlernad mal ~ 
interior; e, uma vez cstabelccidus as novas taxas, n:l<J po-
derão cllas Hll' elevadas scrn· pieM juslificacão, a juizo rio 
Governo. 

Art. 2.0 No exercicio vigente o pugamcn•.o da subven
ção corret•á pela verba orçamentaria já consignada ;-Jara 
esse effcilo. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposicões l!m contrario . 

JjcHificàção 

A Am:non TolegJ•aph Compnnhy, Limited, é Pnnccs
sionat'irl ató 11)35 do set•vico do cabos sub-fluvine.:; nu rogiíio 
~muzonicn, onde mnntem 2i esluções ab(H'tns no lr•ufugo pu
bJ::o. 

Ella assegura à cidaào de Manáos, bem como ás 
cidades e villus S!'rvidas Pólús seu!\ cnbos, \ltll bom e 
ente serviço telcgraphico internacional e interior, 
pensavcl ao publico e sobretudo ao commercio. 

outt·ns 
offici
indis-
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O commerciJ de Manáos, pot ~ua natureza, é l"argu
menle de carnct.:n· internacional. A maioria das transacçües 
commerciaes e combiaes da praça de Manáos se fazem. com 
o extedor, d!.' sorte que é .ind.ispensavel manter um ~ervico 
teleg1·aphico rap1do e effit:iente com o estrangeiro. 

O mesmo aconlece, se bem que em l"lenor escala, com 
outl•tts 11rnçus do Eslado, como a de Santarêm, por exemplo. 

Máo grado a exi~tencia. do servico federal de radio
communicac;õcs, a regiiío amazonica não póde e não deve 
ficar desprovida dfJ serviço telegraphico dos cabos sub-flu
viaes, 11fo só porque a róde de radío-c()mmunicacões não s~ 
estende u todos os pontos servidos pelos cabos. como o syr<
tema de cubos submarinos Ol1 sub-nnvincs offi!t'cce go.rnn
tias de precisão, rapidez e sigillo quo não podem ser obti
das com o radio e que são pt·eciosas não só pllra -! P.ornmer
cio e indi..lstria, como para o controle de oper!lçües mil ilal'c5 
ou navnes. 

A siluaç.ão dúfJCílal'ia da cmpt•ósu de cnllos sub-fluviaes 
é di:'Vida 6. ,;'l'nnde · àept'e-3~r~o e;)onomicn e éornmcrciat 
que tem sofl'rido n regiiio nrnur.onicu no~ dois ti!limos de
cennios, de .sm•lo qlle lli! recoilus pt•ovonlonlo9 do Lmfugo 
telegmphiw niio p1ídom. pm· 1li só, cobt·h· as dt•sposns ~~~ t:'lll· 
nutençiio rlo UJ)Pill't:lhumcnlu o doa cBbo~ como da expio· 
rnçiio do sct•vico. 

Ar.cl'l'SC·C quo os gl'IUlfiNI uo~locnnwnlos do loilo do Rio 
t\mBzonoB na 1lpmm dn~ olwil1s, llnllst\lltlo t•oppthlo; dnmnos 
no10 cnbos o u•·n~lnndo-n~ por• VL'?.üs no oxlonsi\o do nlg11ns 
kllonwtt·u~. toJ•nam lnclubHiwoltnl'nlo dt,~rHmdin:la n munu~ 
lcnclio rln~Sl'll crzbos, 

Sem n I!UlJvmtçi\n sr!t'ti u Commmhln otwlgnda n pnt·n· 
Jysot• U!l !'!lU~ I'HJI'Vh,lOS; com !P'UVO d!tlll\lO lliU'\1 li 1'Cgiilo nmn·· 
~onica, qttl! ugot•n mnls do quo nutwn pr•eeiMu lnncar• müo 
do lodos os meios \>llt'n nttingit· no ~mt l'oln•guhmmlo or.o-· 
nomico. 

Toflns 0.3 orgüos represcutntlvos dos Estudos do Amnzo
nns e do Pnt•:\ reelamnm insl~;tenlomonte a manulençào do 
set•viço de cabos tclegnitJhicos. 

O Intervenlor Nelson de Mello dirigiu-se no Sr. Minis
tro da Viação nos 8eguinlcs termos: 

'' Manúos, 12 de Janeiro de 1035. Estadual. Ministro 
Viação l\io - Termma Abt•il pt·oximo, oontracto subvenção 
Governo com Amazon Telegraph. Nn.o pôde referida em-o 
presa, presLat· inNlimaveis beneficios Estado mo.ntct• rc~
peUvos ser·viços ~em suhvoncíio. qualq\HJI' Q\.le seja. Sub
vencuo ar-tua! ó 17 mil libras annuaes. Pleiteia Companhia 
revisno contraclo fim ser mesma subvencionada embora 
qunnt.i11 iPXl'rit'l', t:>em corno pm·missii.o baixar respectiVl\9 
taxas. EncaJ'cco Vos.aencia interesse roaoluciío qualquer. in
formando, quo sendo mais de dois terços commei'Cio Esf.ado 
feito com oxtet·ior, pnrnlysacãtJ sct·vico rcfet•idn empr·csa 
assume caracle1· summa gravidllde visto ferir pt·ofundn
mente iuLeros;;es vilacs Estado. Mt>vimenlo finunceiro nnno 
nlt.imo se&~"uinto: rcceit~ onze mil libras e dospezas vinte e 
tJ•es mil. Cot•doaes sauda(,lõcs. - Interventor, NelsQn de 
Mello". 
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A Associação CommerCJal do Pará manifesta-se da se· 
guinte forma: 

"Pará, 19 de Janeiro de 1935. Exmos, Srs. Presidente 
Republíca, Ministro Viacão - Rio. Tet·minaudo em abl'il 
pt•oximo vindouro contracto Amazon 'l'elegraph Company 
appellamos Vossencia .. sentido não .ser suspenso sel'vico re
ferida Companhia visto serem mesmos consider•ados impres
cindíveis r'€laçõcs intercambio commerciacs var1as locali
r~des interior amuzonieo ainda não servidas radio, Paraly
~;ação servu;o.:o Amazon Teleg!'aph acarretaria além prejuízos 
commerciacs pela falta communicacõcs rapidas desemprego 
innumeros tclcgraphistas e ll'ipulanles todos nacronaes dois 
vapores que mesma Comanh1a mantem aqui. Certos nosso 
appello m erecerá nttencão Vosseucia apre-Jentamos agrade
·~imentos. Respeitosas saudações. - Augusto Mattos l'e1·eira, 
Presidente Associação Commcroial Pnt•à." 

O Interventor do Purú Major Magalhães Barata dil'igiu
se no Exrno Sr·. Presidente da Republica nos seguintes 
termos: 

"Pará, ?.:1 de Jnnci!'o do 1935. Exrno. Sr. Presidente 
Rtlpublica - Rio. Acallo recebei' communumcíio gct·oncia 
nesla Capilal Amnzon Telcgraph Oompany conform<! insll'U
ccües t'I)Cellidall mall'iz Londr·es quo haverá }Jrobllbilidadcs 
::;uspen·3fio C()mmunic.acues cabos duquclla Oompitnhin .Es· 
tndos Pllrá e Amnwnas. Mülivo t•esolução t(:ll'mino conLr:&clo 
úovet•nu Fedel'a\ bem como nllegn dlmjnulçilo r•cndu uclum
do-se impossibilidade continuar set•viço som uuxllio Oover
w•rtw. Cnmtil'dWiJdo n P!'ofundn nocossldado munulllnr,uo 
cubo~ subt'luvitws Pot•á AmllWllllS o os c:lilmnos podm•üo 
l'llUSlli' Kl'tUH..Iemonlu pot• IIU!l imrnlnonto ~uspon~ilu, poço 
vonia solicitar• V'JS.i!encia digmll'-so mondnt• JH'acmlm• I'evl
sfio conll·acLo dita Companhia, o quo faço certo dd QUe Vos~ 
senoia ludo fllt·ú lH'Ó Amazoun como tom provado d~sdo o 
inicio govot'llo bt•ilh.unlis.3imo Vossencia vistas sempt•o vol
tudtHl na solução complexa problemas not•le, pois maximé 
.;ruus vias communicnçõvs de onde dependem vido agrícola 
eommorcial t•cgii\o. Além evidente necessidade imperlo.:;a 
conlinuadio linhas lelegrnphicas, trata-se tambem da s•1rLe 
numcl'o elovndo empr~gndos todos nacionaes ligados dita 
f:omponhin. llepit.o convictamente quo V(]o';sencia attend 1ru 
meu pedido correspondendo mais ama vez aos appellos po
pulaçfm extr·emo nol'le. Respeitosas saudações. - Muuuüã.es 
Baràta, lnLet'Yentor Fede1•al. " 

A Asllor.iação Commereinl de Mimáos enviou nos Extnus. 
Srs. Presidente da Republica e Ministro da Vincã0 o se
guinte appello: 

''Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas, Presidente Republica. 
Exmo. 81'. Dt'. Marques doB Reis Ministro Viação, ~:<.mo. 
Sr. DI', Agumenon de Magalhães Ministro 'rl'abalho, lndus
t.L•in Oommel'cio. - Rio de Janeit·o. Associa\iÜO Commol'
cioJ Amazonas informada. qllo Amuzon Telograph Compnny 
suspctlden\ fnnccionnmento seus cubos subfluvlnos cnou 
Governo Fcdel'UI nüo t•cnovo subvencão lho vem ·3ondo nt
tl'ibui<la desde qual'enta nnnos pcdo Vllnia onu•ll\nu• Vos~en
o.'Üll vet•íl'icn<;-ílo esse -far.ln implicará g1·nnde insnnnvel IJl'O
juizo uctívidadcs -gerues umazoniu sobrelllt!o ordem aco
nomicn. todas deptmdontcs pe!'manenda magnifico sLn·vico 
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eommunícações cahographias referida Companhia. Com~ 
. QUanto provida estações radiographicas regiões nao póde 
prwcindir auxilio cabos sUbfluviaes que representam se· 
guranca precisão sigillo communicações systema rãdio su
jeito contingencias ut.mosphedcas ainda não póde propor• 
cioi:J.ar. Intel'rupção ar.thoidaâes cabos vil'á ademais coito· 
oa Manáos situação inferioridade restantes capitaes brasi
leiras todas assistidas essa modalidade communicacão tele
graphioa. Sendo fóra duvida Amazon cessará Iuncciona
menlo abril caso inobtenha subvençii.G actual. A Associação 
faz vehemente appello Vossenoia sentido renovação re-3-
pectivo contracto subvenção com revisão tarifas onde 
oircumslancins aconselhat•em. Confiante pa~l'iotismo Vos
sencin não recusará prestaciio novo relevante set·viço ama
zonia Associaçí'io antecipa agradccidamcnte a r.at' respeitosas 
saudações. - A uousto Cezm• Pe'l'nandes, Presidente." 

A mesma Associação Commercial de Manáos appeUa 
para a sua congenei•e no Rio de Janeiro nos seguinles 
termos: 

"Mnnáos, 22 de Janeiro de 1935. Preterito. - Associa
ção Commeroinl. - Rio. Associação Commet•oial Amazonas 
acaba dirigil' Presidente Republica Ministros Viação, Com
mel'cio seguinte cabogramma: "Associação Gommercial 
A,mazonas infot·muda que Amazon Telegraph Com~unhy sus
P€nderá funccionnmonto seus cabos ~ubfluviaes caso Go· 
verno Federal não renove ·~ttbvencào lho vem sendo nltl'i· 
buida desde quarenta annos pede venia pondnrnr Vossencia 
verificaoão esse fnc.to iml}Hcara gi·ande instmnvel pt•ejUi:i!o 
aêtividndes geraes nmnzonia sob1·etudo ord11m ecouomic.a 
toda.s dependentes pet•mancneia magnifioo serviço · oom
municnçõos r.abogravhu:as roferid!ls Companll íu. Com quanto 
provida estações l·a.diogruphions rogiiio nii.o pódo PI'Osciu
dir auxilio cnllos subfluvines que rcpresetitam scgu•·am~a 
precisão sigillo communicnções ~ystemu r-adio su.ieilo conlin
gencius atmm>phericns nindn não póde proporcionai'. lnler
t'ilfJçuo actividades l'Hbos virt\ ademais collocnr Mnnó.os ~~
tuação infer•ioriclnde restantes capilaes brasileiras todas ail
sistídas essu modalidade conununicacão telegraphicl. Sendo fó
ra duvidu Amazon cessará func~ionamento abril caso inobtc
nha subvenc1io actual, As-3ociac.ão faz vehemente appello Vos
sencia sentido renovação r·especlivo contraeto subvcnoüo com 
rovisfio t!:u·iias onde eircumstancias aconsêlharem. Confiante 
oatritltlsmo Vossencia não •·ecusar:í prestação novo rele
vnnte SCI'\'Í(jO nmazonía Associn()ão antecip8. agradecimento 
a par t'espeitosas .satJdttcõos." Tratando-se assumpto capila,l 
inlet'(~$Sl' vida l~ommercial amazonas Associacüo sollcita vosso 
vnHoso nnoill para exilo rretençlio Ama~on 'l'elegraph. 
Amistosasa ~autlnçücs. - AltrJI!Slo CesHr Fernandes, Presi
dente. 

Ao primch•o signuttwio deste p1·ojecto, tclegl'aphnrom 
ln.mbem Inlm·ventor·llS, Assooinçüos Commoroines o olnssos 
ront<crvndorus nu mo>mo sonlido. 

'l'rnllH~ll pnr·ltnlto rio uma rnmlidn do mais logltimo !n
tor·üsso pnblico qnnl n de nüo duixnt' dasuppni•ocot• um sor· 
vico dn QUà ha mn!s do -1.0 unnos gozo. 11 rügi!\o umnwnion o 
quo ropl'osonln uma necl;lssidudo impt•osoindivel pnru o seu 
progl'esso. 

Sllln dus Sessões, 4 do Abril <lo i 935. - Loopotdo Ottnka 
Mello. - Aristoteles Méllo. - Alfredo da. Malta. ~ Veiga 
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-Cabral. - Joaquim ·Maoalháes. - AlbP-rto Diniz. - C1tnha 
.. Vasconcellos. - Mànoel Reis. - Generosó Ponce Filho. -
-Fiuueú·edo Rodrigues; - Costa Fernandes.- Aoenor Monte. 
- Gúes Monteiro. ---. Abela1•do Marinho. - .Pedro Vergara. 
Odon Bezerra. - Martins e Silva. - Leandro Pi1~hci1·o. 
-Alfredo Pacheco. - E. Tei:r:ei1·a Le·ite. - Lacerda Pinto. -
Plinio Tourinho. - Cardo~o de Mello. - José de Sá. -
Albe1•to Roselli. - Lacerda Wernecfc. - Arthur Neiva. -
Barreto Campello. - Ruv Santiago. - Humberto Moura. -
. Waldemm· Motta. - Carlos Lir~denbero. - Lino Machado. -
Antonio Jorge Machado Lima. - Oso1·io Borba. - Ar
. ruc.la Camara. - Alovsio Filho. ·- Fe1•nandes Tavora. 

·nc-creto n. 7.-i81- de 29 de Julho de :1909 (•) 

O P1·esidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 

Considerando de Ut'genle necessidade o melhoramento 
das communicações lelcgr·aphicns enlro ns capitaes dos Es
tadós do Pará é Amazonas; 

Considerando que, como a. experiencin de longos annos 
tem demonstrado, a cxccucüo desse serviço por um só cabo 
sub-fluvial é sobremodo irt•egular, devido ás frequentes in
Lcrrupcões pi·ovenientes da proprla locação dellc no rio 
Amazonas; 

Considct•ando quo, com a duplicllçüo do cabo na secção 
.Mauúus-8. José do Amatary, tem sido muito mais constante 
o serviço, pela possibilidade do S'l substituírem mutuamente 
Oij dois cubos em caso de interrupção, o que se vet•ifica desde 
1000; 

Considm·undo quo a adopcão do outros meios de commu
nicut,;iio cnlt•c ns duas cupitnes, como sejam L\ linha terres
tt·c ou u telugruphicu sem fio, demandaria longo pra.zo e 
uvullndus dcspezns; 

Considorando, finnhnentc, que o meio mais ospedito de 
mclhortu• ns cormounicncõos lelegr·nph icus enlre ns o11pilaes 
dos dois t•cfcridos Estudos ó a duplicnçüo do cabo sub-fluvial 
em toda a sua extensão: 

Resolve, usando dn aulorizacão constante da letlru a. do 
n . XXIV do m·t. 16 cta lei t\. 2 .050, de 31 de dezembro do 
.1908, pro1·ogar por 20 unnos, is to é, até 2 de Abril de 1945, 
o prazo du concessão feita :'1 The Amuzon Telegraph Com
.rmny, Liiniletl, polu decreto Jl. 2 . 000, de 2 de AlH'il tle 1895, 
mediante as (Jlausulüs Cllle com est.c baixam, assignadas p())O 
;1\liuislel'io de Estado da Viação c Obl'as Publicas. 

Hio de Janeiro, 29 de julho do 190:J, 88° da Indepemlen
cia e 21° da Bepublica. 

NILo PRQANHA. 

Francisco Sá. 

( •) Decreto n. 8.'H7 de 25 de l\lalo do 19H; aHerou u 
-oTilusllla· X. O odeoralo n. 10 .395, do 13 dB Agosto -de HH3, 
cuncelhm a · clausula ·XI e a ltoro.u n XII. , . .. - .· .. " , 
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·Clausulas n que s.·e refllre !J .Qecreto n. 7. 48f, desta data . 

. t 
Obriga-se a Companhia à -lançnr um segundo cabo, de 

consll'Ucção mais adequada e que melhor resista ao l'egime 
do: r1o Amazonas entre)3elém e S. José de Amatary. · 

11 

O novo cabo deverá estar lançado e funccionando regu
lal'menle dentro de f8 rnezes, ·a contar da dala da assigna
tLra do contracto, salvo caso de força maior, a juizo exclu
sivo do Govet·rio Federal. 

III 

Fica a Companhia obrigada n enlre.gar ao Governo, den
tro de seis mezes após o lancamento, uma planta do traQado 
do novo cabo. 

IV 

Obrijr:t-se n r.ornpanhia n entregar ao Governo Fefleral. 
findo o pl't\Zo da concessão, um 2 de Abril du HH5, todo o 
rr.atcrinl. constante de cabos, apparelhos, embarcações e seus 
pet·tences, bem como os tcr·renos e edificações de pt·oprie
dadc Llella, empregados no se.rvico, tudo em bom estado de 
conset·vacão e sem inctemnizaçiío alguma. 

v 

Para coadjuvar· o serviço da Compu.nhia,· obriga-se o 
Govemo Ferler•al n contiml!H' a pa!fru·-lhe 11 subvencuo an
mml th~! 17.125 nté 2 do Abril de 1935, 

VI 

Dado o caso do interl'upçüo stmuHanea dos dois cabos 
em umn ou mais secções, poi' mais d•- dois rnezes, salvo caso 
dEl fot·cn rnaiot·, a juizo exclusivo do Governo FRderal, tm·á 
este n faculdade de, mediante notifh~l\CÜO prévia, deduzir da 
snbvcnçii.o n anota coz•respondente n cada secção interrom
pida, pr·oporcionnlmenlc á sua e::-.tensüo, até o t•estabeleci
tr.entó dab comrnunicações. 

Do :ne~nw !ll;Jdt ~·" ptoced.-r·u H? a inlerrup~Jüo dunu· 
rnai oJ ,. -••i, trll'l.f'."' 1•m um Ró d< .. s r.abos. 

Vl~ 

Em qunlqucr tempo poderf o Governo Federnt enonm
pnl' a Companhia. indemni~anào-a do onpitnl ainda nlo 
atPo•·' iz,ulo c paguJ.do-lhc uma bontfioacüo de 10 o/o sobre o 
mesmo, 

VIII 

. Fica elevada a 12 !000$000 n i:ontribuioüQ anuual da 
eornvnnhia psru us despe$.ns da fi8oalizaciio. 
- .. ' A· Cóilüimhia e~t llb·, ll'cel'f, suns ~staçúes nos mesmos· 
odifirios em que funccionarem as da Repnrtiçiio Geral dos· 
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'.lelographos, or.de .as houver, e contribuirá com a metade 
da importancia dos alugm:is ~>endo, porém, os edificiõs ea
Cúlhidos por a(!nella Repartição. 

IX 

A tl·oca do serviço entre a Companhia e quaesquer 
outras administrações telegraphicas, bem como o respectivo 
ajuste de contas, será feita unicamente põt• ifitermedio da 
Repartição Gemi dos Telegraphoa. 

Obrtga-se a Companhia a reduzir suas taxas actuaes 
para o servico nal'licutar interfJr á proporçl'l.o que o seu 
trafego augmentar. 

De conformidnde com as bases estabelecidas no accordo 
de 29 de Setembro de i!lO<i, essa reducção se fará da forma 
seguinte e se tornará effectiva a partir de 1 de Abril de 
Cllda anno, tendo pm· basr a apuraçii.o do mov!meiito de teae
grammas no anno anterior. 

Vinte por cento das taxas primitivas, quando o movi. 
m~nlo do se1·vico particular inlerior e exterior oscillo.r entre 
500.000 e l>OO.OOO palavras annuaes; 30 o/" das to.xas primi
tiva~ qunud o oscillar en lre tiO O. 000 e 700.000 palavras an. 
nuacs: 40 o/o das taxas primitivas quando osoillar entre 
700. ooo o 900. 000 pnlnVl'as annuaes. 

XI 

Qunndo o ~ervico pat·tlculut· interior e exterior da Com· 
pnnhia P.Xcedcr do 900.000 p;~luvrns annllncs, pagará a rnt.>s· 
ma no Govel'llo Fedet·::.J a conh·ibulção oorrespondenle ú re· 
dur.çiin rll' lO %, que nas l'e!lp€'CtiV!I~ laxas. SCI'\n effoCl\llld8 
do conformidade com o !icr.ónlo de 2~ dú Solomllro do 1904, 

· A RJ1:11'11Crto do movimento nnnuul dos lclegrnmmns 1:! a 
data em que rJevt• cnt!'ll!' em vigor o pngnmento dus contl'l
buit.:ões no Oover•no Federal obcdccct•ão no clisposlo nu 
cluusuln precedente. 

Xll 

Ficam mantidas as tax11s acluaes dn Companhia !)l!!'n 
o servico exterior, revertendo, porém, ao Govet·no Federal 
as quotas-partes nor!'espondentes ás reduccõos que, em vir
tude dú augtnelito do trafego, teriam de ser feitas, nos ter
mos do accordo do 2\J Setembro do 1901. 

A importuncir~ dcsso.s quotas-partes será fixada até 1 de 
abt•il de cada anno, de conformidade com a apuracão do mo
vimento do trufügo da Oompanhiu no anno anterior, e o sou 
p.agt\menlo l\o Governo Federal se fará effeclivo 11 partir 
dessa data. 

XIII 

As lnxns da Companhia serão cobradas em moeda na
cional, segundo o equivalente do franco fix;ado trimestral· 
monto pclll Reparli~;~llo__ Gerul dos Telegraphos para a co
lwanua dns Laxas lelegraphicns. 
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XIV 

. . Não pod~râ a Companhia transferir o seu cot:J.traclo, sob 
pena de nullida.de deHe, sem prevío consentimento do Go~ 
verno FederaL 

XV 

Co~tinuam, de pleno vigor as disposições dos decreto<~ 
n. 2.000, (Je 2 de Abril de 1895 c 2.192, da 16 de Dezembro 
desse me§mo anno, e dos accordos postet·iores, que nüo tive
re~ .sido alte1·ados pelas presentes clausulas. 

XVI . 
·Ficarão sem effeito as estipulacões constantes destas 

clausulas se a Companhia níio assignar o respectivo contraoto 
dentro õe 30 dias, a contar d!l data da [)Ublicaçiio das mesmas. 

Rio de Janeiro, 2"9 de Julho de i909. - Frcmciaco Sd. 

N. 293 - 1935 

Autori:a a cunst'ituiçrlo, 11(! Banr.o do Brasil, de lLJIUl conta 
especial de 3. 000 :OOOfOOO, p11ra serem applicadus na.r 
despesas da cmzstrucçuo do edi(icio do Ministcrio da 
Edttc&;ã.o c Smífie Pubtictl 

(Finnncas H2, de 1935) 

Eiit Mun~agmn dl\ttuia dll 18 do Mnr4,;o ultimo, enca
minhou o S1·. Prosldonlo dn llopttblicu ú. Mcsn du Cama1·a 
dos Dopntado~ :\ cxpo~;içÜll do moLlvos com que o Sr. Miuistt·o 
lln l!:ducncilo I! Snthlo Publica dmnonslt•:L 11 cüriveni.cnoia 
de aet• apt•oveitndo J>Rl'a as desposus Jom n · oonsLruc~:üo do 
futuro edifiolo do Mluisterio sob sul\ gestilo o saldo das 
quoto,.s do lnspecc«o de ensino, nrrecndndas ató 31 do dezem
bro ultilrio e dcposllad~ em bancos Jesl11 Cnpilnl. 

Aohu o Sr. Ministro quo seriam obtidos us.oim ro~UI'sos 
qu3 mop.tnri[l.m 11 3.000:000$000, com os quaes se dar la ini• 
alo à referida construoQii.o, "podendo c~ta ser conclmdn, no 
I.!Xerciclo proximo, umn vez qua no respectivo orçamento sil 
molOtl a tlola~Jüo necessaria, nüo a:xcedente de 5.000:000$000." 

Tratando-se de uma iniciativa de alto alcance ·para i\ 
normalização. e fQucciomunento dos seL'Vicos a CQl'S'O do um 

·doS Ministerlos que ana.ior repercussão deve ter 110 íutmo 
·ctn nacionali.dl\de, ·ligado que é n solução de prublemaa do 
mais vivo interes!le pura a grandeza do Brasil, e tendo em 
vista quo a .pretendida construcção do edifício ·do oHado 
Miuisterio so enquadrará em normas do rígida economia 
'paru .,~ cnfros jmblioos, de yez que já no aclual exeroicio 
tom para financiai-a um credito especifico, como o que se in
dica na Mensagem - é a Commiss!lo de parecer que se at
tenda no objectivo da lllludída Mensagem, mediante o so
guinte 

PI\OJEOTO DA OOM!IIISBÁO DJl: I'INANÇAB l!l OllÇAliiEN'l'O 

Art. 1,0 Fion o Podet· Exooutlvo autol'i.zndo a oonstltuir, 
no Banoo. do. Brasil, com os saldos em deposllos provenienles. 
da nrreouda~~ii.o das rendas relativas aos eslabeiecimentos 

o. D. - vor,tJME I -~ 1935. H 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:43+ Página46 de 60 

de ensino recolhidas até 31 de Dezembro de 193-i, uma conta 
especial de 3; ooo :oootooo, para serem applicadoli nas. dss
pesas do inicio da con-struoc!!.o do edifício do Ministet·io da 
Educação e Satítie Publica. 

Art. 2.0 Para a conclusão das obras de QUé trata o ar
tigo 11nterior, será incluido no orcamenw dG f936 o credito 
que se tornar necessario, 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala da Comniissilo de Finanças e Oroamento, em 23 

de Abril de 1935, - Waldomdro Magalhães, Presidente. -
Waldemar Fateão. relator. - José Pereira Lira. - Jo~é de 
Sd. - Cardoso de Melo Neto. - Abelardo \'c,.queiro Cesar. 
João Gtnmarãe..s, - Euvaldo Lodi. - Henrique lJoi:Uworth. 
Cleme11t~ Mariani. - Aaalberto Corrt!a. - Van,el de Car-
4!alho, v~ncido. - Polt~carpo Viotti, veocido. 

MENSAGEM A QUE !!E REFERE O PARECER 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos D~pulados: 

.Tornando-se necessaria a eonstruccão de um edifioio 
para séde do Ministerio da Educação e Saúde Publica, re
metto a V. Ex:., afim de submettel-a A oonsideraoiio deN& 
Camara, a inclusa exposição de motivos q1.1.e, sobre o assum-
plo, me dirigiu o titular daquella pasta. ' · 

Rio de Janeiro, iB de Marco de 1.935. - GBTULIO VARGAS. 

I!:XPo!!tç.\o DB MOTIVOS 

E:tmo. Sr. Presidente da Republioa: 

A edificaol!.o da séde para os servl~os do Mlnlstorio 
da Educaclio e Saudo Publica, Secretaria de Estado, dire
ctorins immediatamente subordinadas o Conaelhos Teohnl~ 
ccs, - ó medida quo se imp!ie e cuja necessidade e relevan
cia, por isso mesmo, deixo do assfgnalar a Vossa Exoellencia. 
· P~~ora realizar tal obra, sem nggravar os encat·gos finnn
ceiros do pt·esente exoroiolo, poder-se4 d fazor o aproveita
mento do aaldo das quotas de ins~Jecoão do ensino, arreoll
dadns l't~ 31 de Dezembro ultimo e depositadas em bancos 
desta OapiLat. 

·Ter-se-ia obtido, assim, recursos num total · de tres 
mil .contos de réis, com . que se daria inicio á ·otmstruoçllo, 
.podendo esta seor eonoluida, no exerolcio proxlmD, uma 
vez que uo respectivo oroamento, !la inclua a dotac.ã!)· neces
sat•ia, não excedente de cinco mil contos. de réis. 

São estas as medidas que proponho ao esclarecido exame 
de Vossa Exoelloncia, solicitando-lhe se digne de encami
nhar o aGsumpto á àamara dos Deputados, na forma do se
guints. proJeotD de lei, caso o julgue pertinente: 

Art. 1,0 Fica o POder Executivo autorizado a constituir. 
no Banco do Brasil, com os saldos em depoatto provenientes 
da arreor.daoll.o dns rendas relativas aos e.~t4beleolmentos de 

onslno rooolhidns até Si de Dezembro de 1934, uma oont" 
cspoGI~l de 3.000 :OOG,OOO, pnra serem appliondos nas dos
posas do lniolo da conslruooil.o do odificio ~o .Minisf,erio t1a 
lllduotlcllo o SaMe ·Publica, 
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Art. 2.o Para a· Mncluaão das obras de que trata o 
ilrtigo anterior, será incluido no orçamento de :1936 o ore
dito que se tornar necessatio. 

Rio de Janeiro; :U de Março de 1935. - Gustavo Ca
pancma. 

N. 29"- 1935 

Autoriza a abrir, o credito especial de 48 :ooo•. para paqaro 
ao.r professores de desenho do Collegia Pedro li, Enoch. 
da Rocha Lima e outros; com parecer da Commi.uão de 
EduciJ.ção e projecto da Cflmmissifo de Finanças. 

(Educação 45 e Finanças i74, de 1935) 

I. Os professores Enôch· da Rocha Lima, Alcino de Cba
va.nt.es Junior, Benedicto Raymundo da Silva Filho, José 
de ,sã Roriz, oat.hedratiaos de desenho do Collegio Pedro II 
(Externato e Internato) representam 'li Camara <!os Depu
tados, para o fim da abe:-tura de um credito extraordinario 
na importancia <le q~arenta e oito contos de réis ( 48 :000'). 
correspondente ã differença de vP.ncimentos, a que se jul
gam com direito, ez-vi do art. ·u do decreto n. 18.890, d11 
t8 de Abril de 1931, e art. 13 do decreto n. 21. Ui, de 4 
de Abril de f 932. · 

Esse direito é reconheci<lo 'expressamente pelo Ministro 
da. EducaQilo e SL\úde Publica, nas seguintes informações 
prestadas á Camara, a requerimtlnto desta Gommissão: 

"Cumpre-me a informaoil.o de que, nos termos dos 
arts. H do decreto n. 19.890, de 18 de Abril de 1931, 
e 13 do de n. 21.2H, de 4 de Abril de 1932, pelos 
quaes sllo reconhecidos com o direito de professores 
cathedraticos os px·ofessores de desenho do Collegio 
Pedro H, devia ser•lhes paga a dif!erença de venci
mentos no período de Maio de 1!~31 a Dezembro de 
1932, á razão de 000.000 mensaea, ou seja, para OA 
quatro pro(e.uores, o total de 48 :oooaooo. 

Consultando o Ministerio da Fazenda a possibili
d!lda da aberlum de credito especial para isso, sua 
resposta foi que os rectmroa do Thesouro Nacional não 
o permittem no momento. " 

li. Esclarecida, assim, a situncão de direito e do fado 
relativa nos pelioional'ios, na esphora da aduünistracão fe• 
..:Ieral do ensino, cumpre esta Commissilo o seu dever, en
·caminhalldo o processado á Cornmissão do Finanças e Otl,ln
mento, unir.a competente, na . fórma <lo art. 49 do Regi
men~o Interno, pará opinar .sobre o pedido constante da mes~ 
ma t•epresentacão. 

Sala das Commissões, i de Abril de 1935. - Godofredo 
Vianna, Pt•esidente. - Prado Kellv, Relatol', - Alovsio I•'i
llw . ...-.. Gabriel de R. Passos. - Francisco ele Moura. -
Luis Suc"pira. - llaul JJittencourt. 

PAREC!m DA OOMMISSÃO OU: FlNANÇAR 

Ouvido sobre o requeJ•imento dos professores Enoch dn 
Rocha Lima. e outx·os <l.o Collegio Pedro LI, podindo abertur!l 
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de credito ()e 4.8:000. paa•il flRiiKr dl rteronca ·de vencimentos 
a que têm direito, o MiniMtt•n da Educaçi\o informou á c_a
mara, em 8 de J~neiro ele tU:Irl, flUo "dnvo ser-lhes paga a dlí
ferença de venc1mentos nn llut' odo do Maio de HJ31 a Oe
zembro de 1932, á razito do noo' monsnes". A Commissüo 
de Educação e Cultura opinou favm·nvelmeille ao requeri.:. 
do, deixando á de Finnru;u~, nu Ft'n•ma do art. ~ 9 <lo Regi
mento Interno, as providcllll lll~ lllll'll o encaminhamento res
pectivo. 

De posso das infor mac;õnl! offlc ines e do parecer allu;. 
dido ·ó a Commissão <lu FhtniH,!ntl do parecer que seja ado
ptado pela Cumara o scguinto 

r11 o.J llfl'r11 

Artigo unico . E' o GoVfli'Ro uulcll'l7.ailo a nbl'i1·, dusdn já, 
o. credilo especial de .\8 .:oooe ptu•t.l pagnr differença de ven
cimentos a c;ue t êm direitn uH lli'OfOIIIIOI'Os de desenho do Co!,.. 
Iegio Pedro II, Enoch dn Rnctm J.lma, José {.h) Sã Rol'iz, Be
nedicto Raymundo da Sllvn Pilho . e Alc~no Chavantes Ju
nior, podemio realizar optll'a~•no do credito a té a impor
·tnncin mencionado, rovogtuln~ n~ dl1p0sições em contrario. 

Sala das Commistiil••11, Alwll 1lo t\135. - Waldomiro tlc 
Magalhães, Presidente. - llmu•iqi4C Dodsworth, Relator . -
Polvcarpo Viotti . - Jo.~~! tl•t Sd. - Cardoso de Melo Neto. 
-Abelardo Veruueiro Cn;mr. - Arlalbcrto Cor;•êa. - Jóão 
Simplicio. - Daniel cftt Cm•tml/HI, - Waldema,. Falcão . -
Jus!} Pereira Lü•a. - Clv mc•11t11 ~lm•iani. 

Silo, sm•ct·~Kh'tiiiHlllll!, lidos e vão a impr·Jmir 
os scguinh.!6 

Approva o aclo do 7'ri iJUIIfd 1l1i ConltM que recusou registro 
ao contracto celebt•tulo JlOI!t Cmnlltissão de Com.pra.! com 
a Casa Luik Lid, 

('i'omadu du t!onlnH, 17, de 1935) 

O •rribuna l de CIJn!.uil, o111 ul'rldn n. 2. 670, de 8 úe J a
neiro do col'l'onte mmo, cotmnunloou t\ Cnmnt•a dos Dopu
tado8, para o~ fi ns do diroltu, htl\'111' rccn ~;:urlo registro ao 
çõnLt'acLtJ n. 520, •~elebmdo pPln <:nlllOJis~iío Cenh·al tle Com
pra~; com a Gnsa Luik Lim!lut!u, pm·u fm·neoimenlo d e 
.sei s (6) appare lhos Corlois, comploLOl!, com supporle, torre 
do ub:sc~mcüo, tubos do ubsor·pcilo, frnscos de nivél, acccs
sorios, colll'OI'me FisciH~t· & Ruowet• 723, destinados ao De
partnmento Nacional da l'roducçiio Vegolal , Diroctoria do 
·Ensino Agl'i cula, e que foi publicado n pngs. 22.049 do Diaf'io 
O{ficial dos de Novembro de 1934. · 

Foi motivo nnioo dn I·ecusn da registro nãc. constar do 
prooessadp· houvesse sido reBlizndo o empenho dn r espectiva 
~~. . 

A Oornm1sslio de Tomada do Conslus, om pnrecf\r de 28 
do Flivorciro ultimo, toruntuio om consideração o officio 
n. 66~, do 1.\ do mesmo moz, tio ~11nlsl.orio da Agricultura, 
em o qual o t•ostJoctivo tihthu• tloclnt•nvn que o fornecimenlo 
tnwro:~suvu no .1\finislnrio Jltll'<Jilil o mnlel'llll ern necessario 
aos serviç.os rln Dh·cet.ol'lu do lt:Hs l!tu Agt•icoht dn Producoüo 
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Vegetal, e considerando mais que "ao Poder Legislativo 
(Const, art. f.Ot) é livre approvar os actos do Poder Executi
vo, que interessarem immediatamertte á receita ou despesa 
publica, sem a irrestriota observaneia de fórmulas a que 
está adstrioto o Tribunal de Contas, orgão de cooperação da 
Administração Publica, porém, de feição judiciaria, que age 
sempre á sombra e dentro da lei"; a Commissüo de Tomada 
de Contas, sim, opinou no sentido de ser o conh•acto hovid~ 
como perfeito e acabado, para sei' cumprido e executado, in
dep•mdentementc da formalidade do registro. 

Nilo tendo, por~rn. o parecer conc!uido por projecto de 
resolucllo, foi devolvido á Commissão para referido fjm. 

E11to, reexaminando o assumpto e ouvindl'J novamente, 
pelo .t•ospoctivo relator, o Ministe'l'io da Agricultura, que jà 
protêro, ao · invés de confirmação, a renovacão e iilnovaçãG 
do conlrnoto, é de parecer que se confirme, pot• sua pl'oce~ 
dono lo. e legalidade, a decislí,o do Tribunal de Contas. 

Saio das S&ssões, 2ô de Abl'il de 1935. - Ft'ederico 
Wol((enbuCtel, Presidente. - Vieira Jfarques, Relator. -
Bueno B,.tmdão.- Lacerda Werneck.- Minuano de Mrmra. 
- Morae$ Paiva.- Thiel'.t Periss~.- Abreu Sodré. 

PARECEI\ 

N. 56 - i935 

App1•ova o· acto do Tribunal de Contas que recusou re{fistro 
· aa contracto celebrado pela Commissão Central de Com-

1Wa$ com a firma Ltttz Ferrarulo & Comp., Ltd. 
(Tomada cte Contas 17, de 1934 e 40, de :1935) 
Pt·oe. off. 2.340. 

(Tomada de Contas 17, da 1034 e 40, de 1935) 

O officio n. 2. 340, de 29 de outubro de 1 í.)34, trnz a 
communícnção, do Tribunul de Contas de que recusou regis
tl'o no contraoto celebrado entre a. firma Lutz Fet•rando & 
Comp:, Ltd. e a Direct.oria do Ensino AgJ.·icola do Depar
tamento Nacional de Prod.uocão Vegetal. 

O motivo da recusa, segundo a affirmacão contida no 
citndo ofíioio, foi a infracçüo das õisposições contidas nos 
arts. fO e 2° do deCl'elo n. 23,501 de 27 de novembro de 
1933, isto é, consignar a clausula oa do citado oontruoto a 
obrlgnciío do pagamento em OUl'O, 

A materia, deu causa u conti•ovm·sia de que dão oonta 
innumern:; recusas do •rribunal <'.e Contas vindas u esta 
Commissiio. Entretanto, foi solullionada, em definitivo, com 
o promulgaciio da lei n. 28 do corrente anno que exclui•1 
dos dispositivos da lei n. 23.501, as mercadorias importa
das pnm o serviço publico. 

A recusa teve, na época., fundamento legal; o acto do 
Tl'ibunnl do Contns é appl'ovado por esta Oommiss!io. 

Snln dns Sossoes, 26 de abril de i935. - Frederico 
'Wo/.(onbuttet, Presioonle. - Lace?·da Werneck, Rolatol:', - · 
Mo1'acs Paiva. - Vieira ~Jm·ques. - Btteno Brandão. -
Mitmano de Moura. venoido. - Thim·s Perissf!. Abreu 
S~Jdré, veM ido. 
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PARBC:BR 

Approva o acto do Tribunal tle Conta.!, que recu1ou regi1tro 
oa contracto celebrado pela Commissão de C. ComJ)f'tu 
com a firma Lut~. Ferrando & Comp. Ltd. 

(Tomada de Contas 18, de 1934 e H, de i93~) 

Em 29 de Outubro d~ 193i o Tribunal de Contas, dando 
cumprimento ao .preceito constitucional, trouxe ao conheci
mento da eamara dos Deputados a recusa de registro ao con
tracto celebrado entre a Commissão Central qe Compras e a 
firma Lutz, . Ferrando & Comp. Ltd. para fornecimento de 
diversos artigos á Escola Naval, do Minislerio da Marinha. 

Determinou a recusa do registro a inobservancia de for
malidades essenciaes á validade do contracto, taes como: 
insufficiencia de qellos, ausencia de assignatura do contraclo 
por parte de um dos contracta~tes e falta de testemunhas, 
condicões que, em fa~e do § 2~ do reg. n. 737, autorizam e 
jus'micam a plena nullidildc do colltracto .. 

A infraccão no art. 6" do contracto, dos dispositivos dos 
arts. f • e 2" do decreto n. 23.501, concorreu, tambem, parzt, 
fundamentar o acto do Tribunnl de Contas, estrib11.do, é certo, 
em legislação em vigor, o que permitte á Coqunissão de To
mada de Contas approval-5. 

Sala das Sessões, 26 de Abril de 1935. - Frederico 
Wolflcnbu!tel, Presidente. - Lacerda Werneck, Relato~ . 
- Vieira Marquei. -Bueno Brandão.- Minuano de Moura. 
Vencido .. - Moraes Paiva. - Thiers Perissé.- Abreu Sodré. 

PARECER 

N, 5~- 1935 

Apprnva o octo da Tribunal de Contas Q'~e recusou regi&tru 
aos contractos celpbrados pela Commüsão C. de Com~ 
pra.s, com a Ame-rican Bank Note Comp. e tu firma& Ma~ 
oalhães Sucupira & Comp .. e Lut:, Ferrando & Comp. Ltd. 

('romad? de Contas 22, de f934 e 42, de 1935) 

A communicacão contida em o'fficio n. 2.347, de 30 d6 
Outubro do nnno passado, em que o .Tribunal de Contas in
forma que recusou registro aos contractos que a Commissiio 
de Compras celebrou com a Americnn Bank Not,a Co .. firmas 
Magalhücs Sucupim & Comp. e Lutz, Ferrando & Comp. Ltd., 
para fornecimentos djvN·sos á Cnixa de Amortização, ao De
posit() Naval o á Directoria do Armamento, veiu, em terceira 
distribuição, hont.em, ao Relator que subscreve este po.reoer. 

Todos os processos em apreço tiveram para motivo. da 
reousa a debat.ida questão da infracção dos arts. 1• e 2• do 
decreto n. 23.501 denominada c\nusula•ouro. 

O voto do illustre rolntor do Tribunal do Contas, Br. Mi~ 
nistro· Tavares de Lyra, appenso no officio (por cópia), elu
oida de maneira .perfeita a. questão, abordando-a em todos os 
seus aspeotos, para concluir pela recusa de registro ao con
tracf.o, infringente· dos dispositivos oltndos. 

Todavia. o pres!'>nto ·pnr_eoor nlio exigíl ont1'[) 1\mdamenta 
pura opinar pel{\ approvacüo do acto, stmlio o rJc (!Ue a pro-
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pria Camara dos Deputados, re~onhecendo as difficuldades 
()rcadas á administração publica, deliberou a proposito, re
movendo-a!;! com a promulgaoão da lei n. 28 do corrente anno. 

Pelos fundamentos, que adaptou o Tribunal de .Contas, o 
!eu aoto se .reve11te daB condições essenoiaes a uma. deoisiJ.o 
perfeita e justa .. 

A Com'rniss!io de ;tomada de Contas approva-o. 
Sala das Sessões~ 26 de Abl'il de i935. -:- Frederico 

Wolfenbu.tell,. Presidente. - Lacerda Werneck, Relator. -
·vieira Marque,. - Bwmo · Branadão. - Minuano de Moura. 
Veneido.- JIONJe8 Paiva.- Thiers Perissé.- Abreu Sodré. 

PAREOBR 

N. 59 - i93!5 

A,!>prov~ o acto do T,.ibttnal d~ Contas,. que reCtt6oU regutf'D 
ao contracto celebrado pela Commin4o C, de Comprar 
com a Ar~glo-Me:J:ican Petrolettm Co. Ltd. 

(Tomada de Contas 23, de 1934 e ol3, de t935) 

Proc. 2.350: 

Em off!cio n. 2.350, o Sr. Presidente do Tribunal de 
Contas oommunioa á Cam~ra dos Deputados, para os fins de 
direito, (Jue recusou registl'o ao contrario celebl'ado entl'e 
a Commlssão Central de Compras e a Angto-Mexioan Petr~ 
Ieum Co .. Ltd., para fornecimento de oleo éombustivel á 
Estrada de Ferro Central do Brasil. 

O motivo da recusa, apreciado tantas vezes em casos 
identicos, foi a infracção doe arts. t• e 2• do decreto il. 23 .. 50t 
- clausula-ouro. · · 

E' procedente e tem fundamento legal. A Commissão de 
Tomadn de Gontas npprova ·o acto do Tribunal de Contas. 
. Sala das Sessões, 26 de AbrH de :1935. - Frederico 

Wotfenbutell. Presidente. - Lacerda Werneck, Relator. -
Bueno Brandão. - Vieira Marquer. - Mor(!Jea Paiva. - Mi
n:uano de Moura. Vencido.- Thiers Periué.- Aàreu Sodré. 
Vencido. 

N. 60- 1935 

Approva o acto do Tribunal de Contas que rect,sou reoistro 
ao contract{) ceCebrado pela Commissão Central de 
Compras e Lutz, Ferrando w Cia. Ltda. 

(Tomada de Contas 24, do 1934 e H, de i935) 

A C( nmissão Contrai de Compras em officio n. f2 .179, 
submelteu á o.pprovaoão do Tribunal de Contas, obedecendo 
ao preceito constitucional, o contl·acto que celebrou com a 
firma Lutz, Fel'rando Comp. Ltd., para divtlraos íorneoimen
tos ao Instituto. do Biologia Vegetal, do Departamento Na
cional de P1·oducção Vegetal, subordinado ao Ministerió da 
Agricultura. 
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O Tribunal de Contas negou regislro ao contracto · e 
desse acto dá conta á Cami\ra dos Deputados em · of(icio 
.n. 2.351, em que enumera os motivos da recusa. ' · 

Estes são plausíveis e legaes, porque o contracto infrin
ge disposições taxativas do decreto n. 23.501. 

A Com missão de Tomada de Contas approva o · acto do 
Tribunal. 

Sala das Sessões, 26 de Abril de 1~35. - Frederieo 
l,Volfenbutell, Presidente. - Lacerda Werneck, Relator. -
Vieira Marques.- Bueno· Brandão. --, Morae8 Paiva.- Mi
nuano de Moura. Vencido.- Thiers Perissé.- AbreU Sodrê. 

N. 61 - 1935 

Approva o acto do Tribunal de Contas, que recusou reuistm 
ao contracto .celebrado pela Commissão Central de Com-
pras e a Casa Lohner S, A. · · 

Cromada de Contas 25, de 1934 e 45, de 1935) 

O Tribuno! de Contas, em offioio n. 2 .. 352, p. 34, da 
31 de Outubro do anno proximo findo, communica á Ca.mara 
dos Deputados que, em sessão de 1 do mesmo mez, negou 
registro no contracto celebrado pela Commissão Central de 
Compras, sob n. 89 Imp., uom a Oasa Lohner S. A., para o 
'fornecimento de artigos pholographicos á Directoria de Esta
tíStica e Producçüo, subordinada. no Mlnisterio da Agricul
tura, declarando, para os firas de direito, ter motivado 8. re
cusa de ~egislro o facto do referido contracto infringir, na 
sua clausula 6•, o dispost.o nos arts. t• e 2• do dam·eto nu
mero 23.501. de 27 de Novembro de :1933, que fulminava de 
nuliidade toda cstipuluçüo de pagamento que não fosse em 
moeda corrente do Paiz, por seu valor legal. 

O contracto q,uosLionado consta da publicaçíío feita o. 
fls. 18.729 do Diario Official de 12 de Setembro do refe
rido nnno de 1934, o o assumpto nelle objectivndo, it·recusa.,. 
velmente controvertido, como resultou demonstrado do longo 
e brilhante voto vencido do Sr. Deputado Minuano de Moura, 
proferido na sessão desta Commissüo, de 28 de Janeiro de 
1935, eslR hoje dcfinHivamento resolvido pela lei n. Z8, de 15 
do Fevereiro deste anno, que derogou o disposto nos nrt..s. t• 
e 2• do r:;:ferido dl.\oreto n. 23.501, e que serviu de funda
mento para a ~ecusn do registro. 

Isto posto, e considerando que o contt·aolo foi celebrudo 
em 22 de Setembro de· 1933, o registro recusado om f de 
Outubro do mesmo nnl)o, quando a lei n. 28 é de 15 de Feve
reiro deste nnno, e da decisão do Tribunul de Ciontns nõ.o 
houve pedido tempestivo do reconsideração, e de parecer a 
Commissii.ú de Tomada do Contas qüe ~e hómologüe liquelln 
doci~üo, por seu fundamento legal. 

Suln dns Sessões, 26 de Abril de 1935. - Frederico 
lVolfenbutell, Presidento. - V·ieira itlarque.s, Relator. -
B1~eno Brandão. - Lacerda "R'ernecl,, - lllin~~ano de MbU7'a. 
Vencido.- Mome~ Paiva. - Thier3 Perissé.- Abreu Sodré. 
Vencido. · 
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N. 62 -:- t93.5 

Approva o acto do TribunaL de Contas, que r'écusmt registro. 
ao acctJrdo celebra.do entre a Deleoacia Fiscal do Tlte
souro Nacional, no Estado de Sergipe, e a Intent!enci:J. ele 
ltapm-anga. · 

(Tomada de Contas 30, de 1934 e 46, de i935}. 

. O -Sr. Presidente· do Tribunal de Contas, em of!icio nu~ 
meró 2.389, de 9 de Novembro de f934, faz ·soiente á Camara 
dos Deputados de que ~quelle. Tribunál negou registro ao 
termo de accôrdo cet·ebrado entre a Delegacia Fiscal. do The
souro Nacional do Estal;lo de Sergipe e a Intendencia Muni
oipn! de' Itapornnga, naquelle Estado, para cobranca oll ar
recadação do imposto de con!!•lmo de energia eleotricn na 
villa de· Itaporanga. . 

E o fez porque a tmblicacão foi feita fõra do prato 
legal, como se infere do Diario O{ficial de 18 de Setembro 
ultimo. . 

O molivo tem apoio no que determina () COdigo de Con· 
tabilidade em seu art. 789. 

A Gommissão de Tomada de Contas npprova o meto do 
Tribunal de Contas, 

Sala. das SessõesJ 26 de Abl'il de 193!'). - Fr~derico 
Wol(enbutell, Presidente. - Lacerda Werneck, Relator. -
Bt,eno Brandão. - Vieira Jfarqttel. - Morne1 Pmv"' - Mi
nuano de Moura.- Thiers Peris!e.- Abreu Sodré. 

PAI\BCBR 

N. 63 - 1935 

Jlpprova o acto do T1•ibutta! de Contas, que I'CCttsou registro 
· a/:1 contracto celebrado pela Contmis.~t'Jo C, de Com11ras 

com a Casa Lohncr S. A. 

(T. de Contas 3~, de 193-i o 47 do 1935) 

O Tribunal de Contas, em sessão de 24 de Setembro d~ 
193~. tendo presente o contraoto n. 67 Imp., de 23 d~ Agosto 
nnterior, celebrado entre a Commissão Central de Gompras 
e o. .Casa Lohnel' S. A., para o fornecimento de diversos arti
gos no Serviço de Ag-uas do Departamento Nacional da Pro~ 
duccão Minet•al, subordinado ao Ministeria da Agricultura, 
ao mesmo negou registro e, de ncoõrdo com a Constituição 
da Republica, fez a necessaria oommunicacão no Poder Le-
gislath'o, para os fins de direito. . 

Determin&ram o noto do Tribunal ter sido a pubhcaoüo 
feitrl fdra do prnzo estabelecido no nrt. 789, do Regulamento 
Geral de Contabilidade Publica, vrorogad(} de um dia em 
virtude do art. s• do decreto n. 20.206, de 13 de Julho 
de 1931 e, bem assim, infringir a clausula 6" do referido 
oontraoto. o disposto no deoreto n. 23.501, de 27 de Novem-
bro de i933. · · · · 

Informa ainda nquelle instituto que, no intuito de fàoi
litnr a acciio da Administrnoüo Publica, permíttiu, tendo em 
vista antiga jurisprudencia sua, o pedldo do reconsidcro.oíio 
<los respectivos despachos dentro do prazo de 15 dias, e quo 
ti Oommlssão Central de Compras deixou que o prazo se 
esgotl\s~e- sem nprBsentar recurso. · 
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Relativamente á applicaoão do decreto n. 23.50i, citado, 
que nos seus ~>rts. t.• e 2° torna nulla qualquer estipulação 
de pagamento em ouro ou em determinada especie de moeda 
que não seja a correnl.e, pelo seu valor legal, nos cont.ractos 
exequiveis no Brasil, j:\ foi devidamente examinada por esta 
Commissão, resultando as providencias contidas na lei n. 28, 
de 15 de Fevereiro proximo findo. 

Assim, a decisão do Tribunal de Gontas, pelos funda
mentos que a motivaram, deve ser mantida, como reconhece 
em o seu parecer o nobre Deputado por São Paulo, Dr. La-
cerda Werneck. · 

Sala das Sessões, 26 de Abril de i 935. - Frederico 
Wolf(enbuttet, Presidente. - Mario de Moraea Paiva, Rela
tor.- Bueno Brandão.- Lacerda Wemeclc.- Thi"' Ptt~ 
ris.ré. - Vieira Marques,- Minuano de Moura, com restri
cções. - Abreu Sodré . 

PAI\BCEJ\ 

N.64-i935 

Approva o actG do Tnbunál de Conta~, que rectuou reqiatro 
ao contracto . celebrado pela· Commi&lão C. de ComprtU 
com Castro Sobral, Ferreira Pauarello & Comp., Ltd., ft 
Lut:;, FeM"ando & Comp., Ltd. 

·(Tomada· de Contas U, de f934, e 48, de i931í) 

Processo n. 2. U4. 
O Tribunal de Contas, em officlo n. 2. 444, informa ê. 

Camo.ra dos Deputados de que, nep.ndo re1isLro ·ãoa oon
tractos celebrados entre a OommlssAo Central de Comprae e 
as 1'irmas Castro Sobral & Comp. (n. i.\4 lmp.), Fet•relra Paa
sarello & Comp. (n. i45 Imp.), Lutz, Ferrando & Comp. (nu
meros 153, · t54 e f 56 imp.), o tez porque, além de Infringi
rem laes contractos o que dispõem os art.s. t• e 2• do deércto 
n. 23.50t, não se encontram junto no procePS(\ as propostas 
e outros documentos necessarlos. 

. Evidentemente, tão sómente essa irregularidade, per
mittiria a recusa citado., pois tem inteiro apoio ·no Codlgo 
de Contabilidade Publico. 

E', pois, para sustentar o acto do Tribunni de Contas, 
!lPProvando-o. Este o parecer desta Commisslio . 

Sala das Sessões, 25 de Abril de i 935. - Fre~co 
Wol(fenbuttel, Presidente. - Lacerda Werneck, Relator. ~ 
Bueno Brandão.- Vieira Marques.- Mo-raes Paiva. - Mi
nuan:o de Moura. Veneido. - Thiers Periasé . ...-Abreu Oodrá. 
Vencido. 

PARECEI\ 

N. 65 - t935 

Approva o ·ccto do Tribunal de Conta.J, QUe recusou regi.Jtro 
ao contracto celebrado pela Commisséio C . . de Compras, 
com Moreira Barbosa & Oomp, 

(T. de Contas 50, de :t 934 e 49, de i 935) 

O Tribun111 de Conlus, em ortlolo n. 2.501, informa ~ 
Carnara dos DepuludfJR que negou registro ao contrncto de 
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n. 491'i, celebrado entre a Commissão Central de C.ompras e 
a firma Moreh•a Barbosa & Comp., para fornf'.Ôhnento de 
diversos artigos â Faculdade de Medicina da Universidade 
do Rio de Janeiro. 

Os motivos que determinaram a recusa constituem, 
segundo a informação junta por cópia, graves irregulari
dades contidas no processo de concurrencia, assim enume
rados: 

i} duplicidade de propostas de uma mesma firma; 
2) prec;os d,ispares em cada uma dessas propostas; 
3) divergencia entre o mo.teríal exigido eo constante do 

contracto. 
O acto do Tribunal de Contas é de ser acatado, porque 

teve fundamento legal, exercendo, no caso em apreço, a stiã. 
funccão preclpua de ol'gão fiscallzador, dentro da lei. 

·S!'I& das Sessões, 26 de Abril de i935. - Frederico 
Wol(fenbuttel, Presidentll. - Lacerda Werneck, Relator. -~ 
Mrn-aer Pait·a.- Vieira Marques. -Bueno Brandão.- .Mí
nuano de Moura. .- Th.iers Periué. - Abreu Sodre. 

O Sr. Preafdenta ....:.. Está finda a leitura do Expediente. 

3 

Achando-se r.a ai~ te-sala os SJ;s. Mario Domin~rues da 
Silva, Oswaldo Cavalcanti da Gosta Lima, Deputados por. Per
nambuco; PUnia Pompeu, Saboya Magalhães, .Jebovah MoLta, 
Deputt\dos pelo Ceará; Melcbisedec Figueiredo Monte, por. 
Serg~pe; E:Jgar Ribeiro Sanches e Manoel No\'nes, pela Ba
bla; Candldo Pessoa, pelo Dlstrlcto Federal; Theotonio Mon:.. 
tell·o de Barros Filho e Alvaro Teixeil'a Pinto Filho, por 
Silo P!lu!o; Cesnt• Nescente Tinoco, Arthur Lontra Costa I! 
Edun~d.o Duvivler, pelo Rio de Janeiro; Julio Bueno Bran
dão FilhO, por Minas Geraes; José EugenJo Muller, por 
Suntá Cathnrina; Pedro Vergara, pelo Rio Grande do Sul; 
Ermníldo Alves Gomes, grupo da Lavoura e Peouaria, Em
pregados; Arthur Albino da Rocha, grupo da Induslria, Em
prego.dos; Sylvio Pellieo Leitão, grupo das Profissõeq Libe
raes; e Edmundo Barreto Pinto e Mario Moraes Poiva, do 
grupo dos Func(Jianarios Publicas, convido os Srs. s• e 4° 
Secretarias, para,· em comrnissil.o, introduzirem no recinto 
SS. EEx:., afim de prestarem o compromisso regimen~al., 

Comparecem SS. EEx. ncqmpnnhados da 
respectiva commissii.o e, junto á Mesa, m·estam o 

. compromisso regimental, tomando assento, em se
guida. · 

O Sr. Renato Barbosa - Sr. Presidente, Grs. Depu
tados, sempre qua fuJamos sobre questões inhereotes á po
litica. inlornacionnl, o difficil está em nos limitarmos no 
"qunntum aatis", no necessarlo, ao indispensaveL Póde-so 
ficar aquem do quo il~ pretende - nunca ir nlclm. Po1• isso, 
Sr. Presidente, fundamentei pot· osoripto aqumo que peco 
n V. Ex. tomnr em consideraoão, consultando á Casn. . 

Sr. P;-esidonte, na historia da política sul-nmoriDana ti
vemos, ba pouco, pnt·a o nrasil um grande dia. O uconte-
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oimeQto ·que vem de se realizar nas salas do. Uamarat1, an
tecedendo á installacão dos nossos trabalho!' parlamentaroe, 
enche de jubilo a. alma de todos nós, pela alta significação 
que nelle se encerra. O isolamento em que ficou a Nat;üo 
Brasileira, involuntariamente criado pelos paizes que se 
tJmpenham na solução do conflicto armado ~ntre o Paraguay 
e a Bolivia, collocou o nosso Brasil em situar;iio difficil, por 
delicada. E de tal fórmn se conduziu S. Ex, o Sr, Mini3tro 
do Exterior, Dr. J osé Carlos Macedo Soares, (}Ue não é pos
sivel ficarmo~ em sil~ncio ante esse acontecimonto, gerad<'r 
de inconLidas alegrias, que, sentidas por nós, se reflectem 
em todos os corações brasileiros. Ha qmmto tempo já, vive
mos nós, os Americanos do Sul, e.margurados por essa guen•a 
que par~ce não acabar nunca. Receavamos, Sr. Prei!idente, 
que o facho acceso do mal, em terras ameriennM, ee propa
gasse, dilatando a sua acçilo devastadora e não nos poupasse 
a nós o a outros paizes amigos á malignidade da Stl a conta
minnçiio. A neutralidade que mantivemos não significou nun
ca incHfforança, e toda a véz qUe fomos solicitados a inter-. 
vir, o fizemos sem qué fosse possivel a mais. lo:lVe 'LCCusacão 
de preferenolas ou parcialidades. De resto, Sr. Presidente, 
resaltn ainda mais urtu\ viit a nossa ~oherencia de .ltttiudlls. 
visto como tem sido sempre assim que nos conduzimo~. Na 
trndlollo historica da nossa política exterior enconlrl.l.mos a 
affirrnnoüo mala segura de que é para nós o Dire ito a fonte 
unicn o inex~rotavel d <J preciosos recursos, onde procuramos 
nos inspirar para agir. A civiliznolio nlio se detem nos Jimi ... 
tes confinantes de fronteiros e como o Direito é a tma mai9 
elevada expressõ.o, elle se nüo póde llmbarnca.r pela ~in~tula
ridnde do interes!le. E ' que nós, Americanos, senhores do 
continente das Domocrnéios, vemos a guerra como urna des
trulon.o de ftlonumeutos humonos. S. Ex, o Sr. Ministro do 
Exterlot•, defensor dos nossos direitos e :telador das nossos 
(:ilgnldndcs, acqulesceu ds solicitacões que lha foram feitas 
por grande numero do paizcs amigos, sem nsquecor, no · en
Lretnnto, que a 00!!!11 interferenc!a foi tlOtldilli011ndl colrtn 
indis[>onsavel, pelos pt•çpt·los pniz!l ~ bllll itterani.(HI. aos en
tendi menlos de pocificaçíio. E pot·que S . Ex . bem m(1reoeu 
dn Naoão Bras ileira, nós os seus r epresentantes, t'ealizaro
inos um ucto de justiça, transcrevendo no J)iada do Poda1' 
Legislativo o texto da nota pela qual acquie$ollmoJs ãs l'Clite
l'adas solicitacões dos paizes mediadores para que, com olh~~. 
collaboretnos no trabalho da Paz . (Muito bem; muilo lwm. O 
ôrador é cumprimentado.) 

O Sr. Ribeiro Junior (Sobre a Aeta) - Sr. Presi
dente , honlem, Quando da :inauguração solcnue dos trabalhos 
do Poder Legislativo, foi p ost.u<io, na ârea fronteiriCá n 
fachada monumental deste edifiaio, o Batalhão de Guard as, 
t•egulnrmúiiLe ê:scalado pâm prestar-nos as continenoias de 
estylo. 'l'od•1s os nob1·es collegas que, como nos cumpre, ti
vera~ a interessado carinho do· admirar essa tropa, devem 
·guardo.t· aind~ Jll'esente no espirito a agradabilisslma im
·prese)io que lhes deve ter sobt•er cs tndo desse espectnculo 
·pr e-excellente. · · . 
. Solduao, Sr. Presidente, j á cumpri o rudimenll\1' dever 
de lovat• nos mous valorosos companhoh·os dessa corporacão 
.as ulegr ins do meu enLhusiasmo ju,stificado, porque pou aos 
sabem o PQU~os corntH'ehondem o quo rept•ooonln de éxll·a-
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ordinario .e~sc trabalho do amanho do homem tiradc á com
munhão ctvll para a prestai-o ás rudezas das fainas do com~ 
bate .. 
. . Devo acceiJtuar, aqui, quo tal re.aponsabiiid&de começa 
desde do quH se poderia chamat· o acondlcionaíner.to do 
conscripto dentro da rigidez elegante dos uniformes mar.: 
claes; depois, é ainda ·um trabalho pl'imoroso o quehranLa
mento des.~e espil'ito de liberdade que todos nós levamos da 
vi?~ civil para enclausurai-a na severidade da. disciplina 
ll'll_ht~r que, como os ·~obres collegas não ignoram, tem, 
prmCJpalmente, por obJectívo, quebrar a adoração muito 
huma!la ao espírito de conservaçiio ou á conservação da 
espccw. 

E, pois, Sr. Presidente. além de outr-a!! çl.ifflculdndes 
quo o momento não indica que eu rememore aqui, ha nquellu., 
sobretudo, delicada, em quo os diri~entes da tr-opa a têm de 
tt•azer l>lU'il. o contacto do publico e sofft•et·-lhe as critica.3 

.mgenuns e os doestos irreverentes. 
Tive a tl"istezn de, muitas vezes, em forma, atravessar 

a principal artel'in desta cidade, sentindo que os meus com
patrícios se não integravam, pelo cornciio e pelo espírito, á 
bellezu do t>nnornma itinm·nnte que lhes offereclnmoo. Hoje, 
é com purlicular ufnnin que pc<:o a nttcn~:ilo dos nobl'es col
legas para quo fique ussignalndo m• notn dos nossos traba-

·Ihos diarios a ifil!H'essl\o extraordinnrin qno oxpet•imcnlci; e, 
pnra não fugir 11 t•igiduz da vet·dntle, como costumo, vou 
reproduzir, pnlnvi·ns conlidas em tH[t)IJI'Ilnunt' que tive o 
ensejo e a folicidade do cndet'ot;i.\t• :~o nobre commrmdnnto 
dessa fot•çu, 'l'cnonlo COI'Oillll l>odt·o LoOtull'do dB Campoo. 

Nesso teliJgt•nmmn, Sr. Pt•csldonlc, ott sobrelevava a olo
ganoiu nprimot·adn dos lmlfot•mes, u itnpeccubílirlade dos 
nlinhnmcntos o dns cohotÜH'ns, o gll.l"ho IU•tificioso dos of
ficiacs c dud prncM, os moYlmcntos equilibrados do capri
chooo bnlisu, o estudo do conscz·vuQilo do matot•iul e, sobro
tudo, a pl\1'1\ mim empolgante porsonnlldu.de do Tonontc
Cot·onol Podt•o LoonJll'do de CampO!!, IIUO não é um d~eses 
"bravos" de ~;~met•gencin, cogumelos Lins revolucõcs. 

O Sn. DtNJZ JUNIOR - Foi o commandnnto do i2° Regi
monto de lnfaatat•in, em 1930. 

O SR. RIBEIRO JUNIOR - Sim, e ó actualmcnLe o com
mandante do Balnlhão de Guardas ... 

O Sn. DlNlZ Jut-ilOit - Valm·oso militar. 
O SR. RIBEIRO JUNIOR - . . . o, de u.cllardo com o 

aparte com quo me distingue o nobre Deputado Sr. Diniz 
Junior, foi commandanto do bravo 12° R. I., nas pelejas do 
Bello Horizonte. 

Deste moQo tenho l'eminiscencins agradavei:o da vicia 
academlca e, desde ess:: época ó que lhe admit•o n fot•lo per
sonalidade mm·al, que nós, bohemios dourndos da. cul.ão 
F,soola de Gue1•ra, vorgasi.r~mos com a irroveropcia de 
nossas pilherias. 

Pedi, pois, a palavt•n, simples e unicamente para quo na 
nolu dos nossos trnbnlhoo de hoje ficasse nssignalada a im
prl."ssão - extraordinaria para mim, para vós outros talvez 
apenas intet•essante - quo sobrorosiou da pnrnda a quo 

. h ontem assistimos. · 
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0 Sr . .Agenor Uont.e - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Agenor Monte - Sr. Presidente, h ontem o ex
Interventor Landry Salles passou o governo do Estado ao 
seu substituto legal, o illustre piauhyense Dr. Leonidas de 
Castro Mello. 

Governou o ex-Interventor o meu Estado precisamente 
durante quatro t~.nnos. Nl!.o vou agora resaltar e dizer ao Paiz 
o que foi a effieiente, patriotica e proveitosa administracão 
desse governo, porquanto já toda a Nacão bem a r.onhece. 

Solicitei a palavra, Sr. Presidente, apenas para que 
ficasse constando da acta de no.;;sos trabalhos parlamentares, 
preciosissimo documento, 6em eiva de suspeicão, e que, por 
si só bastaria para consagrar e attestar eloquentemente a 
relavancia desse gõverno que bontem flndou. 

Trata-se de um telegramma do eminente Dr. FeHx Pa
checo, figura de alta projeeção nas letras patrías e no con
ceito nacional, e que é um dos orgulhos da terra piau-
hyense. · 

Afastado das tricas partklarias, inteiramente dedicado 
á sua nobilitante profissão de jornalista, 8. Ex., num gesto 
de. elevado patriotismo e de acoendrado amor á terra natal, 
quit, com a responsabilidade de seu nomo, manifestar, em 
documento publico, toda a admiracão e todo o reconheci
'mento no homem que governou o seu Estado por quatro 
longos annos. 

E' este, Sr. Presidente, o documento, a cuja leitura vou 
proceder; (L!?) 

Rio, 30 de Abril.-Excellentissimo Gov~m1arlor Dr. 
Loonidas Mello. - Muito penhoradnm~nle agradeco 
a Vossa Exceltenola a delicada attenci\o do telegramma 
que teve a bondade de dirigir-me h ontem. Folgo ve
rificar, como piauhyense, qú:e o alto e nobre espírito 
do dosambioi'io rlo lntervent.or Cnpilcilo Landt·y Salles 
soube coroar a admiravel e honestissima adminis!-ra
oüo quo foz no Estado, encaminhando Lambem supe~ 
riormente a soluçlío do problema da organiz'l.çil.o po
lition definitiva de nossa terr11. A Revolução não po
dia de modo nenhum v)r a ser um l"ructo pêoo no 
Piauhy, Tínhamos, na rnodestia altaneira de nossa 
situação dentro da Federnciio, tradições as mais hon
rosas de capacidade de resistenci11 contra as cons
puroações ·do despotismo. O grande movimento da 
Alliança Liberal não encontrou em todo o Paiz mais 
sinceros paladinos do que ent.re os homens publioos 
do nosso querido rincão. E ooube-nos a fortuna de 
achar num joven official, cheio de qualidades mo
raos de primeira ordem e dotado de um aenso reaU.
~ador ncimn de todos os elogios, a figura excepcional 
de que precisavnmos puro. dirigir com firmeza e abne
gação, marcadamente progressista os nossos destinos, 
na phase de transic!io que Unhamos de atravessar. O 
Exercito d~ Brasil, com o Capitão ·Landry, so.e sobre
modo engrandecido da esplendida prova. Foi tiio fe
eunda e benemerita a · orientacii.o seguida pelo dlgno 
Interventor, até o fim de sua operosa administração, 
que o programma de Vossa Excollenoi11 não podará ser 
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outro senão o de proseguir nas mesmas normas. SoN 
bram-lbe pa.ra isso todos os meritos neoessarios. Fe
licitando-o calorosamente· pela sua eleição, assegu
ro-lhe e ao seu governo o melhor exito possível . Sau
dações attenciosas. - Fel~ Paêheco . " 

Era o que tinha a dizer. 

5 

O Sr . Presidente - Vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente Antonio Carlos. 
Requeiro a V . Ex. seja transcrípto. no "Diario do Po

der Legislativo" o texto da nota do Itamaraty sobre a 
questão da paz entre o Paraguay e a Bolivia, entrnue no 
dia 2 do corrente roez ás nações mediadoras. 

Sula das Sessões, 4 d" Maio de f935 . - Renato Bar
~o.sa. 

Approvado. 

6 

O Sr. Presidente - Não havendo mais quem queira usar 
da palavra na hora destinada ao expediente, vae-sa pl\ssar 
á ordem do dia. (Pausa.) 

ComparecAm mais os Sr;;.: 

:Edmar Carvlllho, I.ino Machado, Henrique Couto, Adol· 
mar Rocha., Martins Vet·as, Gratuliano Brito, Adolpho Celso, 
Arthur Cavalcanti, Alde Sampai-o, Teixeirn J ... eile, Arlindo 
Leoni, Bento Costa, Hermete Silva, Pr11do Kelly, Nilo Alva
renga, Cincinato Braga, Aureliano Leite, G~?ncroso Ponce, 
Plinio Tourinho, Francisco Mouta, Alberto 3nt•ek, Chrysos
tomo de Oliveira, Oliveira Coutinho, Gastão de Brito, Vioen
te Gallíez, e Cardoso Ayres (26) , 

Deixam de Comparecer os Srs. ~ 

Euvaldo Lodi, Agenor Rabello, Generos'l Ponce, Galrlelra 
Alvarenga, Kcylino de Leão. Carlos Rei~. Godofredo Vianna, 
Hugo Napoleão, Pires de Gayoso, Waldemar Falcão, HúmiJer~ 
t,o Andr ade, Figueiredo Rodr igues, Odon BP.ztJrra, Ruy Car 
neiro, -Arnaldo Bastos, Humberto Moura, Mélto Machado, 
Sampaio Costa, Izidro de Vasconcellos, AmanCio Fontes. Al
tamit•a.ndo Reqttião, Manoel Novacs, Clemente Marinni, J~au
z·o Passos, Luiz Vianna Filho, João ~langabeit•a, Pt•igco Parai
ao, AlfrL>do Mascarenhas, Ar nold Silva, Ma~alhiie:- Nett.o, 
FrBncisco ·Rocha, Pedro Calmon, Leoncio Gnlriio, .\rthur Nei .. 
va, Raphael CinOórá, F...dgard Sanche!', Attila Amaral, Homoro 
Pires, Salles Filho, Raul Fe1·nandes, Levi Carneil'o, Cesat• 'ri
nooo, Alipio Costallat, Bandeira. Vnugha.l'l, A1·thm• Bernardes, 
Carlos Luz, Nol'aldino Lima, Bins l"ort.es, Mart.lns Sóiires, Pe
dro Aleixo, Clemente Medrado, José Braz, Theodomiro San
tiago, Adolio Maolel, Augusto Vicgns, :Jodo Bet.•aldo, Ju~o•l.l ln~ 
Kubitschek, Furlodo de Menezes, Danwl Carvalho. Chnsttnno 
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?.failhado,. Vieira Mar-ques, Negrãó de Lima, José Alkmim, 
Celm Machado, João Penido, José Bernadino, Multa Machado, 
Simão da cunha, Rezende Tostes, João Henrique, Anthel'O 
Botelho, Bueno Brandão Fitho, Jacques ~Iontan!h:m, Delphim 
Moreira, Abreti. Sodré, Paulo ·,Nogueira, Pereh·a Lima, \:Val
demar Ferteira, SanCos Filho, Oscar Stevenson, Cal'lota QUei
roz, Barros Penteado. Moraes Andrade, Vergüeit•o Ces1t, .Ga
ma Cerqueira, Joaquim Sampaio Vida!, Justo d'} Mô~aes, 
José Cassio, Trigo de Loureiro, Carlos I\Iachado, BapUsLa 
Luzardo, Annes Dias, Demeh'io Xavier, Victor Ruswmano, 
naul Bittencourt, Ascanio •rubino, Dario Cre~;po, Adalberto 
CO!'rila, Adalberto Camargo, Damas Ortiz, Martinbo Prado, 
Paulo Assumpção, Roberto $imonscn, GasLão Villigal, Françu. 
Filho, Augusto Corsino, Salguei o Filho, e Paulo l\lartins ( :108}. 

ORDEM DO DIA 

() Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compa
recimento de i 50 Srs. Deputados, com os que tomaram pos~e 
hoje. 

Constando n urdem rio dia, apenas de votações, vou le
vantar a Sessão, designando para a de depois de amanhã., 
segur\da-feh·a. 6 do cot't'cntc, a mesma 

0!\DEM DO DIA 

7 

Eleiçüo do pt•imeiro gTupo de Gommissúes Permanentas 
(Con~l.liuição e Juslí()a; Agritmltura, Industria e Commer
cio; DiJJlomaoia o Tratados; Educa\,/lio e Cultura; Seguran~a 
Nacional; e Obras P11blicas, Tram;porles e Commtltücacões), 

Leva-nta-so a 13essão ás 14 horas e 30 mi
nutos. 

' ~ i 
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2• Sessão, em 6 de Maio de 1935 

Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente; Euvaldo 
Lodi, 2• Vice-Presidente, e Arruda Clamara, i• Vice
Presiderite 

1 

A's H horas, cmnp:.ll'ecem os St•s. : 

,\ntonio Ciu-los, Arrudn Camara, Envaldo Lodi, Pereira 
Lyra, Agenor nabello. Caldeira Alvarcng:.1, Claro Godoy, Café 
Pilho, Ríbf'iro Junior, Acylino de Loiio, Jo~ê Ping<u·ilho, Agos
tinho Monteiro, Gcntu•o Jlonle, Li no · Maohado, Gtu•lo8 Reis, 
\Valúcmm· Faleão, Plinío Pompeu, Pedro Firmeza, Olavo Oli
veir·a, José Augusto, Alberto nosclli, Gratuliano Brito, José 
Gomes. Maihias I•'rcire, Samucl Duarte, Botto de l\11:'nezes, 
Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Souza Leão, Adolpho Celso, 
Barbosa Lima Sobrinho, Antonio d·o Góes, Domingos VioiL·u, 
HciLo1' Maia, Oswaldo Lima, Emilio de 1\hya, Mello Machado, 
Valente de Lima, Rampaio Cost.a, i\felchiserl cc 1\Iont-e, Amando 
Fontes. Altumit·ando Reqniuo, Lauro Passos, Pedro Lngo, J. 
J. Seabra, P1•isco Paraíso, Pint.o Dant.as, Alfredo 1\Iascn.re
nlm~. Arnold Silva, J\Iugalhãcs i\'t!~to, '\Vamferley Pinho. Ru
phael Cincor:i, Homero .Piecs, U_baldo Ramalht~te. J:tir- Tovar, 
Hcnl'iqne Dodswo.rth; Cnnclido Pes!'!Oa, ~ampaio Corl'{)a, Bento 
Cnst.a, Hcrmcf.e Silva, Lcmgruher Filho, Lontra Costa, Ban
doint Vang·han, Cal'los T,11z, Bias Fol'te8. Lovindo Coelho, 
'.l.'lwodomit·o Sanliagc, Ful'l.ado de Menezes, Vieim ~lltrques, 
.Tos(~ HN'nardlno, MaU.a Mnchaclo, Ant.het•o Botelho, Dclpilirn 
MmciL·n, TheoLonio Monteiro de Bul'l'os, Arl.hnr St.cven~on, 
Bal'l'os Pcnkado, 1\Iacodo Bitt.cnmmrt., LJwt·~e Setnlml, Bins 
Buuno, .Torgc Guedes, F'elix rtibas, Gome~ Ferraz, .Jllsto de 
Moraes, Fnbiu Amnha. Jairo Ft·ancó, Duminsns V ellasco, Vi
ncni.(} Mignel, 'l'l'lgo de Lomeiro. Ferreira dos Santos. iTranoi.s~ 
co Peroil•a. DilliJ. Junior, Vespucit) de Abl·on. Hcnut.o Bru·
bo~~~. Demell'io X a vier, João Simplicio, llnul .Sittoncourt, Da
ri o Ct·espo, Adnlb!'t'Lo Corr(\rt, Eul'ieo Hilwit·o, Ennrlllo <.1omes, 
AnLottio Carva!hal, Arthur da fioeha, Adnlhol'lo Cnrti'll'go, 
Dumas Orti~. Cln•yso~Lomo de. O li Vl~it·n, .Tof;(\ rlo Pn! t•udnin, 
li'c~tTeira Lima, Hknrrl(J ~hwhacto, Alberto Alvnl'l'~. Jloill•n 1\u" 
ello, Lr~onc.iD '' t•nuJo, França Fi! h o, Ar! indo P inl.o, l.lill'rlo~u 
A.ncs. Vir.entc Gouvl)n, Bnet..'\ Neve~. Sylvieo Lt?il.iio, l'nulo 
l'.Iul'l.ins c Thompson Floro~ (H9). 

O Sr. Presidente - A lh;tu de pt·osencn nocusa Cl compa
reoimenlo àt~ HO Sr~. DClpttLudos. 

]i~!Stít tt!l<lrla :1 SOSlolàO. 

o Sr. Agenor Rabello (2• Sac1·ctario) pt•ocedo :.'L leitura 
du nct.n da se5::üo niüooedonto, a qual é, sem obset·vaçõos, 
approvada. 

a. D. - vor.trMF. I - 1035. 15 
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O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lyrn ( 1• Secretario) procede á leitura do 
sop-uinle 

EXf'EDIÊNTE 

2 

Officio!:<: 

Do M inislcrio da Justil;a c Negocias Interior·c-s, de 2 do 
conente, enviando dois do~ aul ographos da resolução legis
laliva, o<'tlnccionada, abrindo o credito de 28 :567$i4i, pat·a 
}Jngamcnf.o de vmwimcnlos u que tem dil·cito o redactm• de 
debates <.la Secretaria da Camam dos Deputados, Eloy 
l'onles. 

- Inteirada. Ao Archivo. 

Do l\linisterio da Marinha, de 29 do mez findú devol
vl:'mlo dois dos autogr•aphos da resolução lllgi-a lativa, san
ccionaría, autorizando a augmentar, a juizo do respectivo 
titular, o numero de vngas pam admissão no curso Prévio 
da Escola Naval. 

lnteit•ada. Ao Ar·chivo. 

E' lido e vae u imprimir, de accordo uom o 
§ ao do · ul't. H ti do Regimento; o 'S'cguinle 

PHOJ EC'ro 

N. i - 1935 

DCL'I'r:ln o CodirJO l'm~ilencirtri<i da lle1Jublica' 

(2n Legü;latmu) 

TITULO I 

Execução das penas criminees 

CAPITULO I 

SEN'rENÇAS Jr.:-i:EQUENDAB 

At·L. 1.0 A oxcuuçfro rlas sontenças cO'tldeirttifilOrius m·i
minues sei·ú ·J'onlizt•da sol.! a dit·eccão dos Conselhos Peni
ll!ncial'ios, l'iscali:'.ncão dos .iui;:cs. c tribunaes o super·in ten
dunoin dn lnspocLlll'in Geral .'PrniLcnoiaria, obsorvando-sc nfl 
di sposir,:.ões cstnbe leoicln8 n cst u Codigo. 

Arf .. 2.0 J ,og-o que passar rm julgado n sent ença conde
mnalol'ia, o !l l'(!~idnnLP. do 'l~1·ilmnal, que h nuvor dcuidido em 
unit\a ins t.anc ia ou o Juir. wmtll'l.entc pnt'tt o jnlgamenl.o dn 
ncciio pcnul. nHlndat•tí Q ll \1 a stml.cn~\fl oxequendn, junlamonf.e 
com a de ~~·gm1 rl·a imtunc in, ({llt) a houve•· confi rmado ou nl
t.cradn. ~njn r·egisl.l'<trJa inl.t!t;rn lmonl.e em livro !>l'OJH'io dc
nominarln rias e.vecttç6es, nhcrt.o o rubrion.(IO em t,odus us 
suns fnlhns, lend o r;olumnus !IOPn•·ndus d.ostluado$ á indl
cn.cüo dos nomes o alcu nha s dos sonLonc iudos, das inl'rnccuos 
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penaes, do valor do damno oausado ~ da importancia a cujo 
pagainento tiver sido condemnado, das datas da sentença 
exequenda, da carta de guia da tc1·mínacão dá pena e mais 
de ter sido concedida ou I'éYogadn a smpen~ão condicional 
da execução, das sentencas de livrnmtmto condicional e da 
sua i'cvogação, da soltura rmtccipada ou d::!rinítiva, da ex
tincão da pena. da rchabilitnciío, bem como de qualquer in
cidente supet·venieate . 

A1•t. 35' Em todas as sentenças condcnatorias criminacs 
o Juiz ou lt•ilmnal impor:\ no condeinnado, inclusive ao quei
xõso, euja accusação i'Cw julgad:J. improcedente por motivo 
dolo~o. taxa penitenciaria arl)ill'ada entre o minimo de cin
eocnta mil réis nas conkaYencõcs e de cem mil réis nos 
crimes e o maximo de . c,inco contos de réis, de accordo com 
a gravidade da infracção c cotn as condições economicas do 
condemnadó. 

Ad. ~.0 As r efet· idas aulot·idades judiciar ias farão logo 
t>xpcdir Carla de Guia da scntencn condcmnatol'ia cxtrahida 
respectivamente pela Secretnt'ia do Tribunal ou pelo escri
vão. assignàudo-a e l'Ubl'icnnôo-a em Lodlis as suas Colhas . 

§ 1.0 Se o condemnado estive!' solto com ou ~em fiança, 
fará o Juiz expedit· mandado d.!! p l'isüo, se a sent.cnça hou
vet· imposlo pena delcnliva. 

§ 2.0 O réo condemnado podet·á expontancamente apt·e
senlnr-sc á aulol'idade judioiaria e recolhet'-se ~ t)risão, 
mediante guia pl'Ovisoria, se não e5tivi}I' ainda pt•epat·atla a 
Carta de Guia d efinitiva, · llUl' culpa do auLor uu d·emorn do 
expediente judiciiu·io. 

Al'l. 5.0 A Gut'la (~ Guia da sentença condemnutol'ia 
deverá conter: 

1, o nGmc do condemnndo e a alcunha por que· fOr co
ilhecido; 

2. a sua qual ificacüo civil (nacionalidade, naturalidade, 
filiação, côl', estudo, profissão, inst.1·ucçiio) e o numero do 
regisll'o gm·ul do Gabinete ch~ Jdcnti ficação; 

3, o vulol' do damno causado e a importancia a c~jo 
pagnmenlo tivct· s ido condemnacto; 

4, impol'f.ancia das cusLus, inclusive taxa penilen;}iaria, 
devidas p elo condemnado, apuradm;; pelo contador ; 

5, o t.côt• integral da scntonça acompanhada da de se
gunda ins ltulcía; qua ndo hom•m·. c a ~~ala da Lcwminncfto 
da p ena; 

Art. ü.O A Cm·l.a de ~uin rlt)Vot·á ~P L' tlh·igldn no lH'Ni i-: 
dente du respectivo ComtJlltn PllllillmcinL· io, q:w il I'emollot•A 
por eôpiu no direulul' cln IH'i ~ilu 11 !ltlt' fut' tltivlndu o con
demntltlo. 

§ 1.0 Nos l~sl.mlos o no tlll'l'ilot•io (lo Aol'o dovm·tt se1• rc
mollida cópia autcntiou ch\ Gai'Ln de Guin uo pr·osicfontc do 
Conselho Penilcnciurio do · Disf.r icf.o Fodernl. 

§ 2.o Dessas remessas doven\. ser lavrado termo nos 
:mlos rubrit}ado pela nutol'idac'. t! judioiaria compelonte. 

A1·f, . 7.o Os tlondcmnados aguardarão. no e;,;labelocimen
lo em que se aohnrcm om pl'i~li.o proventivn, n oppoJ·tnni
dadc dn Lransfer oncia ptu·a o lug:u· do cumpl'imenl.o da p~na. 

§ 1,0 A pl'isüo p t·ovenlh•a; conq\lanto não s~ considet·o 
penu, so1·á int.cgralmenle compulnd-n nu penu legal. 
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§ 2.0 Sempre que o réo, pendente a appellacão por elle 
interposta, houver completado o tempo de prisão preven
tiva equivalente á pena a que fõr condemnado, a autoridade 
judicial'ia comp~lcnle manc-ará pol-o immediatumente em 
liberdade, sem prejuizo da mesma appellação. Se porém a 
part~ nccusadora ou o Ministcrio Publico houver appellado 
da sentença condemnatol'ia, o reo só será posto em Iíber
daclc se houver completado o tempo (loe prbão preventiva 
equivalcnl!J ao maximo da pena pela accusaçúu. 

At·t. 8.0 As provJdcncia5 pnm a cxe~:ução da senten(la 
conrlemnatoria relativas ás penas detentivas, ás penas pe
cuninria~. ás penas accessorias. índusive liquidacão da in
dcnmização c'o0 dumno cau;;ndo. da pena pecuni:ll'ia. custas 
e taxa penitenciaria, e modo d-e sua cobrança, são da com
pel.encin dos orgãos executores e t·eguladas pm· esta Codigo. 

CAPITULO Il 

PENAS DETENTIVAS 

Art.. 9.~ As penas detentivas serão executadas de mor!o 
a estimntar a t·egcnerncfio do:> conclemnados, tendo-se em con
siderncüo as suas comiic0es individuaes. 

Art. i O. A execução da pena detentiva, até um nnno, po
derá, antes de iniciada. ser suspensa por aclo do proprio jl1iz. 
ou tribnnnl ria conderonaç.ão, uttendcndo-se principalmente ~\s 
condicões subjeoLivas do sentendado, aos motivos QllE' deter
minal'em o às oirctimstancías que cercarem a infraccü'o l)et1al, 
excepluanrlo-se os quo livol'om sido anteriol'mente conde
umados por crimp dolo~o. observl\das us disposições e~pc
ciaes do Corligo Ct•iminal, da lcgishwüo mililut· o desLe Codigo. 

Pnrngrapho uni co. Nu' sentença, que decretar a suspen
são condicional da execução dn pena detentiva, deverá ~er 
positivndtt n impod.nnri:t dn indemnizaciío do damno e da taxa 
penitenciaria accrescida rlas custas, o que tudo deverá const.al' 
da Caetn de Guia dn cxccuçüo da pcnu pcr.uniaria. 

Al'l. 11. As penas detentivas, cuja oxecncão ó regulada 
em Ululo especial deste Godigu, ~crüo cumpridas em E~ln
belecimcnlos penues apropriados, pura os quaes serão os s~>.n
l.encütd05 transferidos Jl Ol' determinação dos Conselho~ Peni
tenciarias. 

Art 12. As penas rloleüLivas podet•ão ser- diminu:das em 
sua dnrnçfio, do accordo com o que tiispuzer o Codigu Cri
minal, regulando-se 'J processo para a diminuição, quo:o 
quando se _trntar de encnl'lamento gradativo da pr~nn, tgwr 
qmmdo se lrulnr do livi·amento conrlicional, pelas regJ'lls " 
principias ostabolocidos nos capítulo~ especiaes deste Godigo. 

Ar L, 13. Em caso do comprovada tcmibilidude dJ !'Cll
tenciado, vel'ificadn pela ~tli"L innplídiío ao l'egime- peuiten
ciario e cwich~nle periculosidade uo l.!.'t'minnr a ~ontem,{ll cún
demnatoriu, poderú ser a pena tl ct.onUvu protongndi\ do ac
cordo com· o qnt' dispuzet• o Codigo Criminal no capitulo re
latívo lis ~lcdidus de Sugnt·tmça, desde quando, estudando o 
cnso occurrcntc, SP._ manifeste no sentido do prolongummt!o nu 
ponu o Conselho Penitonciurió. 

At·t. 14, Nonhurn sentenciado, cujo prompinurio cont.i .. · 
vet· provas de sua inuptiõíío paz·u o regime pcnitenciario. 
poderá SC!' posto em liberclade, por torminacão da GOlllLI!lC!l, 
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sem que seja submettido, ao sahir do estabelecimento, e po1· 
deliberação do COnselho Penitenciaria; a um regime de vigi
lancia, não inferior a tres e não superior a doze mezes, salvo 
determinação em contrario da legislação P-m vigor. 

Art. 15. A superveniencia de doenl}a mental no conde
mnado antes ou delY.liS de iniciado o cumprimento da ptma 
detentiva e a sua inf.ernacão em manicomio, não interl·om
perão em caso algum o temv.o dn dita pena. 

Art. iG. Quando as p\"nas detentivas forem converti
das em multa, tomar-se-á a quantia certa de dez mil réi~ 
para base de um dia de trablllho. 

Art. t7. Em caso de ser peln autol'irlade judici::H'ia 
competente concedida 11 conversão da pri~ão em multa, na 
conf01•midade de disposto no artigo antl'rior, deverá ser 
expedida Carl~ de Guia para execucão da pena pecuniaria, 
apurada préviamer.te pelo conladm· a imPorlancia lotai de
vida pelo sentenciado, eomprehendendo a indemnizacãó do 
damno e- as custas, inclusive a· taxa penitenciaria, obset·vadas 
at> disposições deste Codigo relativas á execução das penas 
pccuniârias. 

CAPITULO III 

PENAS PI!:CUNIARIAS 

Arl. 18. A multa penal e a importunoia p1•ecisa a pagar 
para indemnizacüo do damno miuslldo pelas infr·accões crimi
naes e as custas deverão ser sempr"' d~terminadas na sen
tl'n{)a condemnatoria em quantia cerla, cumprindo ao Juiz 
ordenar as diligt>:ocias necessarin.s para a liq!lidal)ào (las 
custas inr..!ttsive taxa penitenciaria., e da muita, independl'nte 
da expedição da Cn1•la de Guia da senlenca execnloria da 
pena detentiva, documento que não deve por psse molivo set• 
retardado. · 

Art. i9. Quando a multa consistir em pagam eu tu r e
. lath•o no valor de qualquer objecto, já conhecido durante o 

IH'OCe8so de inslntcçiio Cl.'iminnl, o Juiz mandara fazer a conta 
da multa e d!ls cnstas pelo contador. 

Al't. 20. Quando o damno, causado pela infraccão penal, 
não tivet· sido apurado ~tnlos da sentenca condemnalo!'ia, o 
juiz que tiver expedido a C'lrta de Guin fJUl'a cxccnciio da 
pena detentiva, nomear·á dois tU'lJitradores. tE'ndo-se em r.ou
sideracão as di~posiçõe~ do Cudigo llivil sobr•c ns obt•ig•tcõus 
deconenlcs dos acto~ illicilos; (Coei. Civ. ArLs. 150, 1.518 e 
1.532 e 1.537 n 1.55~). 

Ar·l.. 21. O laudo devo ser nm•esenludo dentro de 48 
hot·ns a eontar· d11 viHln do~ ililtus om cur•toJ'io, o denlr·o em 
ouln1s 48 ho!'OS o Juiz o homologut'ú ott rofor·mn!•á, segui-n
do-se n conln, (~ohlprelronciondo tnmbem us Jmporl.nncin~ d11 
indemnlzacüo do dnmno causado pr.la lnfrncc!\o criminal. Níío 
sendo o réo encontrado, a intimaciio será feita por odilul. 

Art. 22. Antes de expedicüo da Cnr!n de Guia integral 
da sent.oncn condemnutot•in devertl a autoridade judicia!'ia 
competente mandar exped1r mandado de intlmaçtio do réo 
parn dentro de orlo dins l'ecolhet· ·nos cofres publicos a im
pm·tnnciu total dn multa, dns custas, inclusive taxa peni
tencinriu, e ria indemnizaçüo do d11 •nno, apurada pelo con
tador. 
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Ar L. 23. Do mesmo modo procederá a autoridade com
petente antes da expedição da segunda Carta de Gu.ia, re
l~tiva .ao. pagam!:'~ to da !llui!a, das custas, inclusive taxa pe
mtencJ::ll'la, e de mdemmzaçao do damno. em caso de t.e[" sido 
neoessm·ü1 a expedição de u ma primeira Cat·ta de Guia r·~
lativa á pena detentiva e :is penas accessorias. 

Art. 24. Deixando o rêo de pagar dentro do dito prazo de 
o!lo dias a in\JJortancia total apumda pelo contador, 0 que 
fJCará comprovado pela certidão negativa, que consh.
rá da Cat·ta de Guia, deverá o r epresentante do Minisle
ri_o Publico federal ou local que funccionar no Conselho Pe
mlcncw•·io cornpP.tente par·a nirigir a execução da sentencu 
pru~~YCL'. no JUizo do cível federal ou local, ccmpetente, a~ 
provJUencms segumtes: 

:1, insoripção de hypotheca legal dos bens do 'lendemnado 
exi5f.eutes e futuros; 

2, soqu~stro dos bens existentes e que forem sendo co
nhecidos até final liquidação; 

3, processo cxecuf.ivo de cobrant;a. 

AI'!. 25. A lodo o tempo podct·á o Conselho Peniten~ia
rio re-spectivo, ouvido o sentenciado; !ixat· prestaçõt'ls perio
dicas lJUl'll JnLg:wwnlo de juros da;; impor·Lancias devidas, 
pJ•evalccl!ndo, para ei:lsc offeito urna qmu·ta pat•t!; da !'e-munH
roção gunhu pt"los t1·abalhos reulizudos pelo condemnado nos 
?Stabelecimentos penaes ou nos serviços externos. 

Art. 26. Das prestacõcs prelevadus da remunernçüo do 
condomnado, emquauto estiver trabalhando em e.stabe!P.ci
mentos pennes ou em scrviCOi! extel'nos, bem como da~ vres
taçõe& a que conl.inuat' obrigado depois de solto condicional 
rJU dl:'finttivarne nte, 81l!'UO l'{!Set·vadns duas terças partes 
pl\t'a a mdomnizaçií.o ljo drunno até fmal liquidação; uppli
oundo~ae o t•est.unf.~ ao pngamMJ.to da multa o das custas, 
inclusivo a tuxn ponilenciat•ia. 

Al't ~7 .• Aro l.mportoncin dn firmcn perdi dE\ pelo c~'Odl'lrn
uado, JHIL'oiul ou inlcgt·ulmente, nos termos do Codigo Cr·i
miaul, r·esJlO!Hlerá pelo pngnmento das custa~, inclllsive dn 
taxa ll(!llitl.mciuriu, da mulla, c da indemnizaçüo do damuu. 

Art. 28. Em caso de t'ollocimento. do sentenciado, antes 
do inlegt•nl pagamento da indomnização do damno, da multa 
c dns custas, inclnsivc a taxa peuitencial'ia, responderão os 
·seus bens pela divida }Hmal restante, devendo o represen~ 
t anto do MinisLerio Publico local que funccionnr no Conse
lho l>unitenoiat·io respectivo, proceder ús providencias ne
cessarias. 

Arl. 21), A obrigação de pngar a mult.a penal, u tnxa pc
nilcncial'iu e ·a indemnizn~•iio do damno ó imprescindivel, 
não podendo .sor dispensado c apenas faoililndo o pagamento 
Pllla diminuh;üo da imporlancia das preslaciies o prorogucüo 
dos prazos. 

Art. 30. Emquanl.o não fôt• integralmente satisfeito o 
pagamento das custas, incluttive tax<l. ponilonciu.ria, da m\1lt.a. 
e da indemnização do dumno, fiourüo suspensos os dit'llilos 
políticos do oondemnado, ·V•~dadu a soa trnnsferoncin de do
micilio, saldo motivo t•olevante, n. crilel'io do Conselho Pcni
tenciurio, e impedida a senLcnca dn cxtincciio da ponu ~ 
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Art. 31. As importancias das multas penaes e da. taxa 
penitenciaria. serão recolhidas ao Fundo Geral Penitenciaria. 

CAPITULO IV 

PENAS ,\CCESSOIUAS 

Ar. 32. Se ao condemnadu fôr applicada, além da pena 
detentiva, a de privação do exerciciu de alguma arte e pt·o-
fissão, ou de suspensão de emp!'cgo, o juiz furá constar da 
Carta de Guia de sentença que seju cumprida n pena oo 
suspensão ou privação, depois de executado. a· pena corporal. 

Art. 33. ·Se fõr applicad:J sómente a pena de suspensão 
ou perda de emprego, a autOI·idade jmticiaria, logo qne a 
sentença passar em julgado, fará expedir mandado do inti~ 
rrmçiio ao l'éo com o teor de s<mtença e communicará o facto 
á atHol'idade administrativa competente e ao respectivo Con
selho Penileneinrio. Não scndn encont.t·ado, a iiitimacão será 
feita por edital. 

Part\gt·nvho unico. Nos Es!ndos e no Tert·ilol'io Fedem! 
do Act't1 deverá lambem ser cn\'índn eommunil:mciió identica 
ao Prr.~irlcntc uo Cons.elho Penit,me-iario do Di~trioto I<'ederal, 
lavrando-se das remes~n~ dt·s~as commnnicacGcs termo nos 
autos, t·ubricndo pelr1 nulot'idndc jndiciaria. 

Al'l. 34, Em cn8n de RUSpt•nsüo úo emprego, ficará o 
condemnndo privado do respectivo exm•cicio, bem como de 
qualquer fnncçii.o publica de que o~tejn investido; salva se 
f6r de eleii,iüo populat'. 

Arl. 35. Em caso dr. perda de ('mprego o coudcinnado 
deixai-o-á immoriiut.umenle e definilivnmente. 

Art. 36. A ~11spen~ii.o integral dos direitos fie cidadão 
brasileiro, consequP.ntnm~nlo á cond~mnncfio ct•iminal. nfio sn 
presume e só se verifica qmllldo a lt\i wmal nrplicnda tivet· 
esse effeilo devidamf\nte individnalit.ndo, quo rlr.ver·u constar 
da sentença oonclemnatoria. 

TITULO 11 

Orgãos superiores da execução penitenciaria 

CAPI'l'ULO I 

DJSCKlMINAÇ.:\o E COl\•lPE'T'ENCIA 

Art. 37. São o!'gàos superiot•es da execução peniten-
ciada: 

a) Juizes e 'I'ribunnes; 
b) Con~elhos Penitenciaria::;; 
c) Inspectol'in G01·al Penitenciaria. 

Art. 38. Os juizes e presidentes dos Tribunaes, quo ex
pedirem ourtlls de guia de senLt;tlça condomnatoria criminal, 
exeroeriiq a fisouliznl)(io solJt'e o morln do cxecuci1o, pnrn o 
que recehol'iío rios Conselhos Pen'H1.!11ciurios liolutins unnuo.es 
sobre a si luacüo physica e mm·ul de cndu oondcmnudo, com 
as iudioações dos eslabelecimentos penaos om que se en
oonll'em. 
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Art. 39. Em qualquer tempo, podBrão esses magistra
dos visitar os estabelecimentos penaes, em que tenham sido 
localizados os referidos condemnados, representando por 
officio no respectivo Conselho Penitenciaria sobre o que 
observarem. 

Art. -iO. A concessão e a revogacão do linamonto con
dicional a cxped ição do alvará de soltura definitiva do con
demnndo, a sentença de cxtincção de pena e de rohabilita
ção iicrão da compelencia desse.:; juizes e Pl'esidentes dos 
Tribunae8, sempre, porém, POJ: solicitação do p1·esidente do 
Conselho Penitenciaria resp_cctivo. 

ArL 41. A determinação de todas as demais providen
cias, inclusive ns relativas á internação inicial dos condemna
dos nos estabelecimentos ponacs, ás lransfcrcnoias ~ ao pro
gressivo cncurl.amento da pena, compeLirá ao respectivo 
Conselho Penitenciaria. 

CAPITULO II 

CONSEL'HOS PliNIT.rnNCIAl\108 

Arl. 12. Os Conselhos Penilencinrios serão constituidos 
pelo ProcLJrador dn Republica, pot· um representante do Mi
llistcrio Ptlhlico ·local e por cinco pessôn~ gradns, de livre 
nomeaçiin rio Pl'fl!;idenle da Republica no Districto Federal e 
Territorio do Aero 11 pelos presidentes ou governadores dos 
Est.ndos. es;colhidos du pt•eferencin t.res membros dentre pro
fo.~~orcs do direito ou ,juristas em nctividnde forense I! dois 
dcntl•c pJ•ofe~sm•es de mNilcinn ou clinicas IH'Ofissionaes, um 
dos quucs rloveJ•tí ser cspenializado om psychinh•ia. 

§ 1." O Úrcl'-!den~'o rio Conselho Penitenoinrio será desi
gnado 11or ctccrelo do Governo !'ospectivo. 

~ 2.• Nr~s Neccõel'o llffi que houver maifl de um procura~ 
dor tln l\epnhlicn, t\mcllionará o que tiver u seu car~o as 
qu~stõos criminues, c nrio hnvendo discriminação o pl'imeiro 
procm•udor. 

§ 3... Nu Distrioto Federal farão parte do Conselho Pe
nitenciaria o primeiro pi'OCLtt'ador criminal da Republica e 
um representante do Ministerio P.uhlico Militar designado 
P~lo Procurador Geral dn Justica Militar. 

Art. 43. O Pt·esidenle- do Conselho Penitenciaria será 
ntccessivamentc snhstituido pelos conselheiros nomeados por 
decreto do Governo na ordem da datn da POi3S& e, enl.ro os 
de ignal data, nu ordem da idade, devendo 5-:lr ilptt~·ada •)asa 
ordem rlP. antiguidudé llffi sessão do C'.mselho, orgn1Hzamlo-se 
a competontP. lista, ú. qual serlio accrfJsc.entados os nom!C'.<; dms 
novos conselheiros por occusiúo do i'espec,tivo decreto de no
meação e posse. · 

Parn~nwho unic:o . Qmmdo. por mot.ivo tle ordem rele
vante, {I oonselhDiro ·a quem couber subSt.itmr o presidente 
nüo qulznr ou nfio pudor aoceitnr a investldu1·~. quer no.!i 
cusos de int.orinidade, quer nos do effectividad~, ollberá a 
designnclí.o aú quo immediaiamente se lhe ~eguir nos termo~ 
do preoentl\ a !'ligo. 

Ar L. H, Os mcmLros rio Conselho Penit,tmoiut•io serão 
substiLnidos por convocucão do Pr·esidE'.nto nos seus impedi
mentos ou faltas occusionaos, pelos supplontes quo, nomea~ 
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dos anteriormente peló Governo, tiverem funccíonado inta
rinamente, comtanto QUe os conselheiros .iudstas sejam suil
stituidoe. individualmente, por juristas e os medícos por me
dicas. 

Parag'raph.o unlco. O repres~nhnte do Ministerio Pu
blico Iederal será substituidc, pelo seu substitn1.ü legal e •Ja 
outros pelo que fót· designado pelo respectivo Procurador 
Get•a!. 

Art. 45. A funcção de secretario do Cor.seth,) P1miten. 
dario ser& exercida pelo director tio presidia pa1·a homens. 
sendo substituído pelo substituto legal e :mx:·lhclo por um 
sub-secretario nomeado pelo presidente do Consalh(l, a quem 
cabet·á, tambem, a substituição no~ impedimento:> trompm·&· 
rios, 

Patagrapho unico. No Districto Federal, o c:trgo de ~e
crelurio do Conselho Penitencial'io, nas fuMções que llw são 
ou que. lhe vierem a set· attribuidas, será ex.tlrr.ido J,IOr nm 
funccionnrio com o predicamenlo de secretario g•~ral do Ccm
selho, bacharel ou doutor em diJ•cito, com especialização llm 
mnteria penitenciaria, de 110meaciio do Gove!'OO Fede['al. 

Art. 46. O Conselho Penitenciill'ÍO deve t•eunir~se em 
Ressão pelo menos duns vezes por meT., em dias marcados no 
comer,:o de cada unno, funDcionundo em numero lngal com u 
presenr;a de cinco consolheiros, inclusive o Pr%idente, e de
liberando por maioria de votos. 

Paragrapi10 unico. Deverão sempl'c as;;J;;t.ir a~ sessões 
do Conselho Penitenciaria o dü•eclor e o modico elo <•sLnbele
cimento pNial em que se acharem os cont:lemn:ulos scbre os 
quaos lwjn de deliberar o ConMlho. afim Js qu~ IJossam 
prestar mformacões. 

At·t. 47. Em caso de empnte sm·á n dis,~nssno adind11 
par-n u sessão seguinte, e, vcrificnndo~se novo empate, preva
lecera a deliberação mais favoravel ao seillm1c.íado interesN 
sndo. 

Art. 48. Síi.o attl'ilmiçóe:> Jo Conselho, :•lém dns que 
decOL'l'em da applioacão das disposições gera•)S {!eslll Codigo, 
as seguintes: 

i tomar conhecimento das Cartas de Guia de I.'Xf:'Cncão 
das ;onLencas conctemnntodas e · provic]eneiat· \;ara a sm1 
execucão, inclusive designação do estuholccJment.:> IJ~~nal, em 
quo deva ser internado o condomnado a pena detenl!"a; 

2 organizar e manter os Registro$ da~ Cu!'ti\S cte Cuia 
dns s~nf.flncas condernnutol·ias e o arr.hivo das fich~.s dos con
demnados, expodiruio novas p;uins \)l\l'a o l~urnpl'lin~J:to das 
penas, na l!onrormidadc do disposto neste Codigo; 

a, providenciar sobl'e as tt·ansfei•enr,in!:. dof> condemnu
dos, quer de um para outro cslnbelecimenl.q puuul , qum· pwa 
hospital ou mtlnicomirJ; 

4, vm·ificat· u t·egularularle do IH'occdlmen~o .:W3 LOndu-. 
mnados cuja pena dt1lcnth·a tenha sido ~uapeusa <'ondicio
nulmeute, IH'Ovldcn.ci:utdo sobre a execuçiio rln parto rdat.iva 
ás penll.S Pt1Ctminrias o accessorias, sobt•t. tt conveni11ncia dll 
!'evoguQti.o du suspensão, o sob1•o u oppol'tnnidn!le da extin
ccüo da popa; 

5, pt·omowr o. organização dos prompttml'lllS o riohai! 
dos condemuados,. ~ujas penas dcl.entiva~ lenlmm ~ido sus:. 
pousos ou ~onverlidns em ponn pncunim·itt, o dos ctln<:i•~.mna-
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doa a penas não detentivas, e velar pela regularidó.de dos 
promplual'ios e fic.has dos sentenciados recolhido.~ aos esta
belecimentos pcnaes de sua jurisdir.ção; 

6, providenciar sobre a rci;<Ilaridade d:l cobrança das 
penas pceun1arias, inclusive das indfmniz~çÕ(l~ do damno 
pam sua completa ef!iciencia; 

7, providenciar snbre a applicaçüo das disposi1;õ~3 do 
Codigo Criminal relaUv~s ao encurtamento progressivo da 
JJena e flsculizar a regularidado das ~adet·nJt<lS pessoa~s dos 
condomnados; 

8, provicle~;ciar !'.Obre a ttPTJiicacão rlas merlida8 O•) segu
rança, na c.:;nformida<:le !lo disposto no Codigo Griminnl e 
neste Codigo; 

D, Pl'omover a rcqui~içfi.o do alvará de soltura dos con
demnarios, da sentença de exUncção definitiva da pena e de 
rehabilitnção, nos termos rio disposto neste Godigo; 

tO, verificat· a convenionllia da concessão do livramento 
condicional 11 do indnllo ao~ sentenciados que se acharem re"' 
clusos nos e~tu!Jclecimcnlos pcnaes dependentes do Governo 
respectivo; 

i 1, vol'ificar a regularidade da execução das condicões 
itnlloslas aos libemdos condicionaes e aos egressos localiza
dos em colonias do trabalhadores liwes ou em serviços ex
Lol'llos, rn·ovillencinndo como fut· conveniente; 

12, providenciar sobre a situação dos pcculios e fiscali
r.at· a ~U!l di~tr·i!.miciio c entrega aos sentenciados, liberados 
cundicionuc~ c egressos definlivos; 

i a. vi!'ilnt• o~ eslnbcleeimenlos pt:'nnes de sna jui•isLiicão, 
v!H'ii'ieanlio n btm exce.tu;.iío do tcgimo ponitenciar'io !egnl, 
Pl'omovendo us pi·oviriPncins. convenionlns junto ú u!!minis
trnr,iio tlll cn!lll e;;lubelecimenlo e rcpreHenlalldo nos poderes 
superiot•cs em cnso de ~dJ~olutn necessidade; 

H, nprsenlm· mrnun!rnenl.e o relatol'io dos trabalhos cffe
ctuados. 

§ i .O Sün da oxclnsiva computoncia do Con~clho Pcnlfen
ciario riu Dislriclo Federal us IH'Ovidoncias relativas: 

1) aos r·cclusos em estabelecimentos penaes t'ederaes, 
situados dc11lro 011 fórn desse Districto, qualquer que tenha 
sido o juiz ou tribunal que tenha profcl'ido a senlenca con
dcmnalorin; 

2) aos condcmuados pelos tl'ibunaes militares. 
§ 2.0 Nos Estados o no Torritorio Federal do Acre, os 

donselhos Peuitenoinrios devüt•ftO mo.nter I·eluções dÍl'cctas 
com o Gonselho Penit.enciario do Dí:Jtl'íclo Federal, ao qual 
i11éumbe u supei'inlmulon.cia gel'al penitenciaria em todo o 
Bl'asil, pelo que dévet·uo envim-lhe boletins monsaos e t•e!a
tol'io annual e nU.endet' ús suas inskucções na eonfomlidade 
do disposlo nest e Codigo. ' 

A1·t. 49. Pnrn efl'icicnc.ia dos !.t'abalhos a cargo do Con
selho Ponilcnciat•io, podm·ít o seu prcsidonle reqUi dilar: 

f, c[eUJülllO~ qur l'Opulu llCCCtiSHriDS 110 ]Jl'CpUI'O doS 
prmnptu 11ríos; 

!r, Cópia dmi J'ichus dOs IU'tliJivos das pl'isôes; 
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UI, -do Gabinete de Identificação e de Estntistica, resu
mo~ mensaes da estatística policial e judiciaria, além cias 
estntH;ticns annuaes; 

IV, dos vat•ios jUizes e tribunaes os proccsaos pcnacs e 
infor·mações relativas a os sentenciados; 

V, o movimento mensal de cada estabelecimento piJnal, 
compreendendo a quantidade· c norncncl'atnra elos presos, mo
tivo da pr·isão, entradas e sahidas e lransferenc.ias, c tt·hm.'"
tral de cada estabelecimen to comprehendendo a situaçfió sa
nitar·ia, offic inas, com a especificação do seu movimf'!nf.o, 
rwoducçiio c r enda, remlllU:ll'a~,;iio, pccul io:;, depositas, cln~si
ficat;ã() dos presos, promoção e rebai:":uncnto, penalidade!; in-· 
fringidas, com a indicação dos prosos sogregados por fnlhe 
graves e as suggostõcs de providencias; 

VI, relalorio annunl dess fls estabelecimentos, com o n·
sumo dessas indicações e com a!! observações pessoaes qu~ os 
o;eus direclor cs julgarem coilvc nienles; 

VH, informações da Caixa Econonlica sobre as cade rne
tas dos pi'esós o sua r.on tabil'idadc. 

Art . 50. O Consnlho Pcnitoncint•ió es tutlai'á as inf•)I'IUa
çiíes t•occbidns dll moctn n fHJdl!t' nuxilinr a o t·ganiznciío de Cu
da!!ti'o PPnil,mci!u·iu, pt·ornover us JH'ovidencil).s nccessarin~ ~ 
l'(•prc~cnlur 11os 11odm·cs Executivos c L egislativo. Para .•um 
plcmonlo dos l.t•atJullws do Const!lho, pôde o sou prosid<Jnt t: 
rcqulsi tnr oul.t•ns info•·mncõc~ dir'oclomcnlu das nutor!d:~dt•; 
judic lnl'Í!LS 11 ndmhliKII'tl tivns. · 

Art. ri f . O r.on~11lho Pl"nih•nr.inrlo d~vorâ estudar ('! r~
V !'~. ouvitlo11 sP!llJH'o nt~ l'PSlli'dh·oH rlí rúcloi·es, os r ;!gll ln
rnmtfo~ f(HS Jll' i!IÕI!S, jli'4.1()11111ÍCJ lll'l lllOIIl fiCHI)thH! COllVl!lli t!lllOS 
elo mndo n nlinplitl-n!l 1i:-: ti!~Jlll~it,.'lii•H ll'gncs vig••ntcs t• uo pt·o 
~t·t•~~n t ltl RefClll~in JlCiltliJilCitii'ÍU, 

Art. li~. A~ vl;; ltn~ conj unrlns nos c!l tnhul'l'ciuHntlu:; pe
r.·le>J ~ori\o fo!l.n~ pot· t•unvocnciio do pl·csldenl.t'. otl pm· dcli
llot'IIQCio do Con~c l11o , nüo Sl!ndo nccn~;;ar ln n presença do nu
rnoru lognl, podcnclo quulttUI..'f' dot~ mcmbt·o:; do Conselhu p., •• 
u itencinrio vis \lal- os p ossoulmenta tlm qttalquar tempo. t•e-
quisitandn do respectivo dircclnr ns informações que de~ejnt· . 

At·t. 53. Por occnsi fio da vi~ita aos eslabcleclmcnlo·s pr
nacs, deve o Conscl'h o P e nilencinrio vor if icat· n bOa exec.uçã ~ 
dos dispositivos legaP.s, especialmente a rogularidadc d'J !:'1'
guinl.o : 

Í, nl'chi YO cl r! fichas ; 
H , livr·u fie malricttlu do~ Jll'l!sos, lcgalidnde tla silUii-

çilo tle cndn preso: 
iir, lhTo de registo de Cartas de Gtun dnll :ichtom:ns; 
rv, rn·omplua rio o câdornctus individuaes tl tl~ pre!ió~ ; 
Y, liv ro do obset·vncóes sobre cada preso; 
vi, r egime da p r isiio preventiva; 
Vfi , U·uüs t'or cnuin de pr esos; 
VIU, r egime pcnilen r,iario em ger al ; 
IX, lt'abnl'hos co.r·cm·nrios internos. officinus existentes. 

rMtn~étiva uonLubilifludo, sua l!ffic icnic o. e vantagem du · suo. 
p ermanencin, melhorn Ol\ suppres~ão, ouvldü, sompre, v I'C! >-
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pectivo director, cuja opinião o Conselho deverá tomar na 
melhor consideração possível; 

X, serviços externos de utilidade pnblicu; 
XI, remuneração dos presos, mcthodo de fixação, con

tabilidade o appliuação; 
XII. cademelas de pcculio da Caixa Economica, sua con

tabilidadQ; 
XIII, effeclividadc do regime progressivo, classificação 

dos pre~os. critct·io a observar, cademelas carcerarias, re
galias e penalidades; 

XIV, condiçõ'.ls bygienicas dfi prisão e as pbysica~ e 
lJSychicas de cada preso. 

Art. 51!. Ao presidente do Conselho Penitenciaria incumbe 
a di1·ccçüo geral dos trabalhos, u prcsiclcncia das sessõee, a 
convocaç.ão destas c das visitas, a representação do Con3elhô 
em suas relações exlet·na~ com as autoridades administrativas 
e judi'liarins, o pt•eparo do rclatorio annual, e a nomeação dos 
funccionarios da secretaria e dos officiaes de vigilancia ri.os 
liberados e a e:xpedicüo de instrucções sobre os servicos prP.
vistos neste Codigo. 

Paragrupho unico. Sempre que cnt.ender coJwenlcnte, o 
presidentE< do Conselho Penilencial'io requisitará dos d irc
ctores dus estabelecimentos penues por simples portaria, ou 
pot• 5niJ despnchn nos requerimeulos dos interes.~nrlo~. ltil :n
fo•·nmcútl~ que dEJsejnr sobre os que estiverem cffectivnmünte 
Pl'I)~O!', ~olwn ns ll'nnsfnridos, egt·essos ou fullecidos e snbt··~ 
q uulqn ct• HHsumpt.o relativo ás prisões. 

CAPITULO IH 

Sl.ll1 1r.l\lN'l' lUWI!:NClA 01!1\M, PENITI'.NG!AnJA 

Art. ti5, A supet•.intendencin du oxccncüo das sentenl)us 
condemnl\torlns em todo o Brasil, e especialmente n superm
tendcno!u do todos os estabelecimentos penaes dopend(lnt.es 
do Governo Federal, S(H'!\ exercida pelo Conselho Peniten
ciul'io do Dist1·ict.o Federal, constituído em Inspecloria Geral 
Penitenciaria, Nlbendo-lhe as ~eguintes nttribuicões: . 

I. Verificar a situacüo dos pt•esos processados e con
demnudos pelos juizes e tribuniles fe>deraes, inclusive mili
tares, no Districlo Federal, nos Estados o no Terrilorio do 
Acre, e pelos juizes c tribnnnes de ,iuslica locaes dos refc•·i
dos dlstl'ictos P lerritorio~ velando pela effecLiva exel.'uciico 
dn pena. 

II. Orgnniwr e manter o Cadastro Judfciario c Peni
t enciat·io de todo o Brasil, comprehendendo os reclüsos h:J.s 
prisões, processados ou condemnados, dependentes da ju:;:tiça 
federal, dn milHa•·· lornl do Disiriclo F'f'deral e do Territot•io 
do Acre, e das dos Estados, de modo n ha.bil i ta r os tribunne~ 
a dispot· d!.l info1·mnções certas e ropidns sobre os reinciden
tes foragidos de un\ JJllrn outro ponta do Lerritot'Jo nnctonul 
ou put•u fóra do Pniz. 

111. Pt·omover n Estatística da Criminubilidudo de todo 
o Brusil, sun upurltCfto mcnsnl o collubornr na orgunizacã0 da 
Estutisticn Penal Internacional. 
· IV. Promovt>r a uniformização do funccionarneulo dfJS 
Conselhos Penitencint•ios nncionues e dos Patronatos de pro-

• 
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tecção aos reclusos e egressos das prisões, sua diffi.'tsão, r~
gistro garantidor, da ~ua personalidade jmidi()a e federa(lão, 
expedindo regulamentos e instrucções. 

V, Velar pela . uniformização e effe·cliva realização do 
regime penitenciaria em todo o Brasil. 

VI. Velar pela uniformização da Contabailidade, da re
muneração do trabalho l'· da applicacão do peculio dos presol:'. 

VII. Velat• pelos serviços e productos realizados pelos 
presos, d1stribui~ii.o e applicacão dos resultados pera me
lhora dos serviços. 

VIII. Velar pela organização dos serviços medico-psy
chiatricos nos estabelecimentos penaes. 

IX. Velal' pela organiz.açüo efficienlt> das bihliolhecu~ 
especializadas nos estabeleciment.os penaes. 

X. Velar pela ass1stencía rl:'ligiosa nos estabelecimentos 
penaes, respeitando as crenças dcs reclusos. 

XI. Veia r pela vigilancia e peln prolecção dos egressos 
c<mdicimmes e definitivos das prisões l.' sua c:o\locacão. 

xn. Promover e superintender serviços exter'no~ de uti
lidade publitm, p.rovidcrtciando a respeito de pavilhões dúa~ 
montaveis para estadia temporuria dos preso e. 

XIII. Velar pela cobrança du indemniznciw do dumnu 
causar! o pr.las infraccões penaes. 

XIV. Promover e super·intender· a instullaçiio de cst.n
belecimentos penaes, eolonias agt·icolns e de ]Jcscu, cnlonim; 
Qorrllccionaes e co!onins de egr·ossos condiccíonncs o d"cfilli
tivog das prisües. 

XV. Velar pela ol'!ranizuciio do .l!:u~ino e polú I~dlwucii•J 
do pessoal superior e iufel'Íór dos eslubeleci moulus ponue~ c 
Qorreccionaes, bom como dos n~lles t'ocluso!>. 

XVI. Expedir· ns instruct·~)e9 convonhmtos lllll'U a hnn 
oxccuciio dos sct·vicos 11 scu ourgo, e t'!lJolvct• tu! dnvlliM 
susQitadas pelos Conselhos Pt•nllenciut·ios. 

XVII. Hev!•I' os r•ogulum"nlos doa eslnbelecimcnto~ [JO
nttcs c r.orrecdonncs exislenles e pt·oviclonoi!u· snbt'{l os meiGs 
mnferiaes indi~pensuveis li execução dos novos r·cg-nl•t
menl.os. 

XVIII. Suggerir ao Governo Federal, Lista tripl ice pat•a 
a nomeação dos dircct.ot·os do~ eslaiJolceinll)nlos porwcs fp .. 
dernes r a ÍI1dicacflo para os curgos sutJet·inn•s da mhniuis
lru~;.i\o ü vígilancia, fH'Or.edendo eorwm·so dP t.itnlos c rlcvennn. 
tor preferencin nus nomcnçucs ns pe~sôas que f.unhnm DOn
oluillo o curso nos Institutos do Pt•t.>pur·ucüo Pl'nitencial'in. 

XIX. Promover· e realizar I. mio qunnlo !'t'lr convenieni.e 
ao tnelllommcnlo do regime pcmiLencin l'io nu Br·nsil. pt'O· 
videnoinndo no~ cnsos omissos neste Codigo. 

XX. Ol'ganhm1· seu regimento interno, comprehemlt:milo 
Lodos os serviço~ n seu cnrgo, alterando-o quando ont!'ndPJ 
convoni cn te. 

XXI. Promov!'t' o pr·eparo da l'epro~entaoão do Brasil 
nos Congressos do Direito PC'nul e-, l'cniLenciario lnf.er!Hl· 
cionnes, bam como u participação permanente nu Gommiss:l.o 
Internacional Penni o Penitenciaria. 

XXI. Promover o fünccionamento regulut· da Commissiio 
Brasileira Penal e Penit.enciuria creuda pela Conferencia 
Brasileira Ponnl e PeniteMinriu em junho do 1930. 
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XXIII. Orgnníznr e manter o Museu Criminal. 
XXIV. Organi7.nr o plano do art•eoadação das verbas, dis

criminando ns despesas dó Fundo penitenciario afim de <>er 
convenientemente applicado aos fins das reformas pcnae~. 
depois de approvação do MinisJ.erio da Justiça. 

XXV. Organizar o orçamento geral dos serviços peni
tenciarias federnos, tomando por base as fJropostas orc•~
menlarias apresentadas pelos respectivos directores. 

XXVI. Servir de orgúo consultivo do Governo Federa l, 
em assumptos pcnacs ou penitenciarias. 

Art. 56. O presidente do Conselho Pcnilenciario do Dis
lt•icto Federal no exl'rcicio da funccão da Superintendencia 
estatuída no artigo anterior terá a predicacüo àc inspec tot' 
geral pcnilénciàf•io. 

~ t. • Par a efficiencia dE-ssa superintchdencin o PJ'esidente 
do Conselho, na qualidade de lnspector geral, podet•:í eniabolar 
nccoràos com os Governos dos Estado~ para a internação nos 
cstabci!Jcimentos penaes ft>dét·aes dos comJcmnndos pelo<! jui-
7-0S c Tribunacs dos Estados, e pal'tl a installaçiio do Cadastro 
Penit.oncinrio do todo o Brasil, r.om serviços unifimtdus de in
formncões jud iciarias c penitenciarias. 

§ 2. • Poderá tambem o presidente do mesmo Conselho 
promovet• accordos parn completar o Cndustro com elementos 
de informncücs dos pnizes repref; tinl.ados na Commissão Inter
nncionnl sobro n base da reciprocidade. 

ArL. 57. As ntlrlbuições do presidente e dos dem!lis 
membros da lnspecLorin Gct•nl Pcnllcncint'la serflo doflnld:J.B · 
orn r<'gulnmento cspcchtl que o Conselho organizal'Ú, ton<to 
crn vista o normal desenvolvimento de todos os serviços de
COI'l'entcs da presente orgnnir.noiio pcnitenoinrin, regulamento 
quo poderá sct• t•ovislo sornpt·o quo fôt• convcniontc. 

Art. 58. Pnr n a conslil.uiçi\o dn Secrritnriu da Im.pootoria 
Oeml Jlcnitenoinrin, poderão ser t·equisilndos, nlérn de fun
coionnt•ios dn secretnrin do Conselho, oul.t•os, dos csl!tboleci
menl.os ponncs ou nindu de roparticücs difforentos. offedivos 
ou em disponibiliclade. comtnnlo que tenham n cnpncidnde re
querida para a funcciio e se suhmcllnm opportunnmente no 
out·so do Instituto dD PrepUI•ncüo Penitenciaria. 

TITULO 111 

Organização anthropologica, medica e psychiatrica criminal 

·CAPITULO I 

lNSTIT!JTOS DE ANTI·IROPOLOOIA PENITU:NOIAIUA 

AH. 59. Annoxos nos estnbelccimentos pcnnes, funooio
nnrüo institutos do anthropologin penitencinrin, destinados a 
oxnminnr os r eclusos rlDnlro dos recursos experitnentnes da 
loohniea pgyoho-nnthropologicn e medica o seus motlwdos au-
xiliares. ·· 

At·l. llO. As investigações dos institutos de unthr.opolo
gin peniknciat•itt terão os soguintes objeotivos: 
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t•, o estudo dos factores physicos e psychicos que definem 
a pe1·sonnlidade dos delinquent3s; 

2•. o estudo da heredologia criminal, da pt•edisposiçilo 
individuá! na genese do dcliclo e, parlicularmetite, o estudo 
genealogico dos reincidentes; 

3•, o estudo da temibilídade dos criminosos, apreciada 
pelos seus aspectos psycho~anthropologicos, detlo!'rentes da 
fonnacão anormal da pet·sonalidade e sua projecção social; 

4•, individualizar a therapeuticu penal, em face dos re
sultados das investigar,;ões bio-typologicns e medhiàs; 

s•, individualizar o trabalho dos sentenciados, em face 
da orientação profissional (selec~ão psycho-physiologica e de
terminação das aptidões); 

&•, osclaro'cer o prognostico da regeneração e positivnl-a, 
indicando periodicamente se o "estado perigoso" de~appare
oeu, se attenuou ou subsisto, o verifi11ando u extE:Jnsão das dif
fci·cntcs taras ou desvios da normalidade encontrados nos 
delinqucntes e o dcsapporcéimcnto dos principaes motivos 
psycho-:pathologico~ rt>sponsaveis pelas reaccões anLisoci<tes 
reali:t:ndas: 

7", vol'ificnr a conveniencia de serem transferidas pura 
as scc~;õcs psychialricas das prisões, os delinquente~; suspei
tos do aliefioçüo mental, afim de que tenham conveniente 
observnoíio c ti·ahuncnto, nos casos indicados; 

8°, fornecer 1\ Justiça, em pat•eoeres motivados, os ele
mentos nocessarlos â nprecinciio da personal idade dos delin
quonlos. 

At•t. IH. Os Institutos de Anlhropologla Penitencim·ia 
sot•üo clivididos, pura os effeitos dos objectivos acima l'efer i~ 
rtos, em qu!ltrc scccões (nnthropomotrica, psychologica, me
dicn o odontologica) , com os gnl.linetes neoessarios, e terão, 
ulóm do dircotor, technicos rigorosamente ospeoializudos, tan
tos quant.os fm·em preeisos, tendo-se em vista a extonsüo dos 
servicos e n população das Pl'isões, onde forem esta.belccidos. 

Art .. 62. Cadn. recluso lerá um!l ficl1a e um pl'omptu.:~rio, 
no qual ficarão r·aunidos os resultados de todas as ir:vesti
ga~·ões das difft'rontcs secções tcchnicas do Instituto de An
thropologia Penitenciaria. 

§ :1. • Da ficha. constará. a conclusão, baseada nas inves
ligu~.õos feitas, sobr·c a gonese psycho-biologica das hmdenoias 
do\inquonciues do examinado, sua temibilidade, sun r.vpncidade 
dt> l'egenel'ação o seu JH'ognosl.ico correccional e s ocial. 

§ 2. • As observacões reunidas no promptuario serão pe
l'ioclicamcnto t•enovadus, com o intuito do se ttpréClnr n 
mat•cJH\. du I'eforma mot•al dos dolinquentes, sua udnptacii.o 
pl'oflsslonnl, a rnodit'icncüo de suus lnr·ns ou desvios psychlcos 
u u Jlm;sibilirhtdo de seu t·olngrosso sociltl 1\lwovludo, dentro da 
logi l'lncüo vigente no ns~ llmplo. 

Ar L, G3. O clir('otol' o os teohnioos do Instituto do Anthro~ 
pologln Ponitonciudo !>O!'i\o obr'igndos n renliznr e promover 
estudl)s que vlzcm npurur no llrMil n nocfto positiva do de
licio. nos seus nsveclos ethlologico, clinico e therapoulico c, 
vonsequentemenLc, estnbolecer normas du repressüo penal, em 
fnce dos fundnment.os l.liologicos da cri minnlidude. 
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CAPITULO Il 

SECÇÕBS PSYCIHATR!CAS DOS ES'1'ABELECIMENTOS PENAES 

Art. 64. Todos os estabelecimentos penacs ser·ão providos 
de sM~õM psychiatricas, que funccionariio com os ~t>guinles 
objectivos: 

I, examinar os reclusos que, pela sua irregular actuação 
penal ou pelas indicacões do Instituto de Anthropologia, se 
tornarem suspeitos de anormalidades mentaes; 

H, estudar, nos casos indicados, a presumivel situacão 
psychica anormal dos reclusos, no momento do crime, deante 
das circumsU:Incias deste e das revelações do exame indi
vidual, concorrendo, assim para que a justiça seja melhor 
informada sobre os casos que precisam de sentenca tera
peutica, em vez de stlulenca pt·opriamentc penal; 

IH, facilitar, pela obset·vaÇão cuidadosa dos reclusos, a 
pol'icin medico-legal da alienação mental, quando levada a 
effoito por determinação judicinria; 

IV, fazot· o tratrrmonl\) dos reclusos que apresentarem 
Piii·li.Jt•baoões mentaes ligeiras, agudas, transitarias (crise 
de agiluçãtJ. toxicosci\, anci~dnde, idéas de suicídio., episo
dios delit·autes, f01·mn~ leves d.s netll'o-syphilis, etc.), não 
llrecisando, assim, 11cla nalm·eztl do seu oslado psychopathi
co, de t.ransfet·enciu pnru OH Manic.omios Judiciarios; 

V, indicut·, i1elu ollsm·vut,;ito tn·ovia, os quo devam ser 
lt•tmsJ'eJ•idus JHU'u o~ Mnnieomiu:-~ Judicim·ios. tendo em vista 
a nutnl'ezu tlns llesut•tlt:ms un r!.~onçus psyr.hicns reveladas, 
~un tenuencin ú ch.J•o.nicülnlhl. suu cumprovnch temibHidado, 
lll•m cumo n l'ndo '~l.l lll'ncisnrl'm dos lmnot'icio~ dn lerapeu
l.ica pl!lo ll'almllw, luvadu a !•l'fuHo nuquclles 1\lanicomios; 

VI, det'lnit·, {Jl\l'il os l'ins 1111 tlefnsu social, a tümibili
datl(• dus inlt•t·nudo~, t~lll visln tltt ~lllt oomiiçüo llll.llllul ano
nwlu: 

VIl, pl'econizar h•gTu~ dn ltygienc munl.al uos !>llYChn
puUms leve~ uu l'l'otlLoit·il.'IIH, uus Hlltigu~ nll•ooli~Lus. nos j)OI'
tadot·p~ tln pct•vtm;iie~ instinclivu::; n rltJ ooustHuicõcs p~y
dwpal.hias, oxisl.mües 110 nwio Jll!llilcnciiU'iO, que nüo no
ons~itcm r/.t~ internação. conl.rilluin.do, nssim. pam muis lo
gico c normal aprovoitnPwnt.o no mf'io pennl e nu ~un fu
l.ma uct.uncão socinl. 

Al't.. G5. A íHim·nuçlío uns scecües psyciJ ialJ•ioas elas 
{)t'isões, \.enllo em visl:t tl r.aracter muitas vezes urgent.e das 
}H'oviàenein;s Lin·apl:lu Uca!:' l'UlJUP.rida.s, far-se-;í. por â<ilor
mlnucú.o adminü;t..rativa, 1SCiünl.ifi~ados os .in izes respec.li"vos. 

§ f, 0 A obset·vuçrln doG reclusos, quo decir.lü·íl dr. snu 
Jl<H'rnaneneH\ nut~ secçües p~ychiu tricrts, ele sua Ll'ansfet·cn
eia ptu·a o Municomio Jüdícial'io un do sua vo!la <to llll'io 
pênnl, !lt.tl'tü•ú not•malmcnl.e Lrcs semanas c só om casos es
peciacs, !;Cwntil'icada previamente u mlministração presi
diaria, Jlodel'ú ser prorogaf.h. 

~ 2.0 A inlol'IIU~ftu dos t'l.lcl usos uns "8úC~Ües psychia
Lricus dos eslabelecimonl.o;; 11!lnucs" ní"w noart·o(.a a suspeli
~no dn INn[Jn dtt pem1. podendo o sentenciado, no termo 
tiosta, 1:\l' uinrlu c~Uver h1Lot•nudo e se n seu ostudo o exigir, 
sot' I.J'UJH;;rl't'i<io pm•a os hosrituos !I'Cl'nes de nlienndos, ces
~ando. ll~!lim, n int.erferenoiu jmlioiaria no onso. e par·u o 
Mnnieomio ,Tudici·Ul'lo, so osLe ostado constituir umeaçtt á 
sogurr.m;a publica. 
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Art, 66. A ~ireccão da secção psychiatrica das J.>risoes 
caberá a om psychiatra espec-ializado, sendü opportuna .. 
mente expedidos os necessarios rcgulnmentos para o fun· 
ecionamento. 

CAPITULO rii 

.MANICOMlOS .ftlDlCIARIOS 

Art. &7. O Manicomio Judioiario é um orgão de de
fesa social e de observação e assisteo.cia psychiatl'ica des
tinado á internação: a} dos delinQmmles isentos de respon
sabilidade por motivos de aHec.ção mental, quando, a cri
terio da autoridade cornpetente, o exija a segurança pu
blica; l.>} dos condemnudos que apresentarem, no curso do 
cumprimento ·cta pena, symptomas do perturbação mentat, 
com inàíce de temibilidade elevada, reconhecido em obser
va11ão previa nas seccões psychin.tricas das prisões; c) dos 
nccusados', que, estando recolhidos ás prisões, manifestarem 
desordens psych·icas, necessitando de obsei·vaçúo especial ou 
<I e Lratnmento. 

Art. 68. A internação do Manicomio Judiciario, nos 
caso~ nssignalaC.os no m·tigõ anlet'ior, só sa dat•á. por deter
minacão judiciaria. cabendo ao Conselho Penitenciario as 
providencias relativas aos condemnados om cumprimento 
de pena. 

Art. 69. As determinações judiciarias de internaciío 
serão sempre \lcompl',nhadns de ficha dactylosccpica do pa
ciente, da sua folha de antecedentes e de um l'I}SUrno do l'es
pectivo provcsso. além do!! seguintes documento:;: u) eom 
relação aos delinqucnlos iscn~os de responsabilidade por 
motivo de affecçúo mental: dn cópia da sentença que ab
solveu o pncienlo c que houver denlnrndci 11. inteHüi.cão; da 
cópia do parecer medico-legal que houver se1·vido de base n 
essn decisão; b) com r<1laçüo aos eontlomnndos: du cópin da 
decisão judici!ll'Ü\ quo declarou n lnte!·nuciio; dn cópia dn 
sou !Jtomptunrio no Instituto c'o3 Ant.ropologil'. Pm:Hencin
ria; dn cópia da obscl·vncüo o dos exnmos quo lho Livercrn 
sido feitos na Secção Psycllintricu dn Penitenciarin, cum 
exposição pormonorizndi\ do tot'4os os faci.os comprovndorcs da 
conclnsüo olinica dn nlienacüo mentnl o da conclusf1o me
dico-legal dn temibilidnde; c) com relncão nos nc:cusados 
que mnniiostarem d'Csordons psyohious, necossUnndo de ob
servação especial ol.l tNHámento; da cópia da decisão ,iudi-. 
ciarin que hó\lver declarado a internaoão c de \Jm l\ttcstarto 
do medico da prisão onde se acharom recolhidos ou de um 
relntorio sobre a sua actuaçii() no meio presidiurio. · 

Ar~. 70. A adrnissiio do qualquer recluso no Mnnico:-
mio Judiciario serd seguida de uma ohsorvaciio, visando, 
pela confirmnção d&s desordens psyohicas alegad.~s) a sua 
collocaçiio na secção cto estnbolecimonto que convier á natu
rf!zn dos disturbios menLaes veri!icados e a orientação tc
rapeutica respectiva. 

ArL. 71. A matriouln do recluso no l'lfanicomio Judi
oiario será feita em livro apropriado, della constando, nlóm 
dos mol.ivas da internaaão, ~ idontidude c situnçilo do pa~ 
ciente. 

, Art. 72. Onda ínternad·o terá, além oo uma ficha, um 
promptuario psyohintrico destinado ao registro dos signiles 

C. D. ~ VOL\JME J - 193G. f() 
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e symptomas clinicas sommaticos e mentaes verificados no 
curso d(l observação, com .a declaração medico-legal da te
mibilidade, baseada no tríplice a~pecto antropologico, mo
ral e psychico da personalidade do recluso, de modo a fi
carem perfeitamente esclarecidas as suas tend.encias anti
socíae.;; e a forma de psychopa.tia obset'Vada. 

Art. 73. Findo o período de observação a que se re
fere o art. 7CI, :serão os pacientes distribuídos pelas "arias 
secções do Manicomio Judiciario, tendo-se em vista a sua si
tuação legal e a :sua classificação criminologica e psychiatrica, 
de modo a não S(' verificar a promiscuidade nociva á disot
plina do e:ltabelecimento e ás normas therapeuticas. 

Art. 7i. A sahida dos reclusos do Manicomio Judiciario 
será condicionada á modHicacão ou desapparecimen!_o da tt,... 
mibilidade e das desordens psychicas por ellas reveladas. 

§ 1.0 Declarando-se o estado demenoial com probabili: 
dades mini mas de reacções perigosas, . poderá o recluso ser 
transferido para uma Colonia de Psychopathas, n juizo do 
direclor e de dois medicas do eslli.bélecimento e por deter
minação da autoridBde competente. 

§ 2.° Cessando as razões clinicas ou m'ldioo -lcgaes Que 
determinaram a intf}rnacão, o director do Manicomio Judi
ctario dará conhecimento ú autoridade quo a determinou, 
para que disponha sobre o destino do paciente. 

§ 3.0 Persistindo ns razões n que se refet•o o pnt•agrupho 
unterior, o psychiatra do Manicomio Judioiario, a quem es
liver affecto o enfermo, lnncarã no livro de observaçül3B r(ls
pectlvas, pelo menos do seis em seis mezes, a nol.a olinlca 
comprovadorn desse facto e da marcha e evolucüo da doenoa 
do paciente. 

Art. 75. A juizo do dircctor o de doiA mHiicos do Mnni
comio JudicilU'iO o ouvida a autoridade com~lRtente, poderá 
eer concedida ao internado, cujas melhoras. clinicas fot•em 
.evidentes e que se encontre sob o re~lmp dn Bt'~urnnçll., li
cença de experienoia, do accot•do com ns nm·mus assistcnofncs 
seguidas no~ hospitnf's (tornes de psychopathnr;, tirando o 
antigo recluso, durante osse tempo, sob liborrlnd~ ''i!l'illda, 
afim de quo se possa revelot• c!efinitivomenl.i!- n sua cm•n fl 

readaptaoúo social. 
§ 1.0 Para os effeitos do disposto no artigo procedlmLo, 

(I astabeleciment.o terá uma secoüo que funooic•nol·á como 
Patronnt.0 dos Ell'J'essoR do Manicomio Judiciario, destinado 
u promover, com a necessaria ,·ip;ilancia. os moias. de sua 
"reinlegraoüo ·social o no qual os ex-reclusos recebet·ão con
selhos e normas de hyg-iene mental apropl'i:Hinl'l a cada cnso 
concreto. 

§ 2.0 A licencn a que se refere o Jlresente arLip;o seJ'á 
-cassada, a juizo dos technico~ do Manicomio P. ·por ueterrni
nncüo da autoridade competente. voltando o paoiont~ 1\ ~un 
Jlrlmitivu sitnaçí'io rte internado, desd·e quo se ver•ifique, com 
·o renrndt~sDim1:1nto dos symptomas que se i111viam modificn
do, o risco social conseqnente. 

Art. 7G. Os reclusos do Manicomio Judwiario poderão, 
em qualquer t1:1mpo, raqu11rer ó. autoridade ollmpetonte. novos 
-ex!lmos o novo& p!lrecOl'OI:I que justifiquem a continu1lcfio da 
rochtafio, 

A1·t. 77. O Mnnlcom1o Jurilrlarlo sorá uiv1dldo t~m tros 
:.JOCQOes - pnt'l\ homens, mulheres o mt:mores - os qua~s 
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serão sub-divi~.idas de accordo com .a situação lesai dos In
ternados e com <l& aspectos olinicos de sua!' psycbopalhius. 

Art. 78. O Manicofuio Judiciario, além das oonveniente3 
secções administ,rativas, terá as installacões tecllmr.ns neces
sarias á êffíciencia dos seus objeclivos, taes como gabinetes 
de psychologia, secções de ophtalmologia, de cirurgia, de 
odontologia, de raios X, de physíoLherapia. jaboratorios bio
chimicos e hacteriologicos, ete., e tet•á os lechnico~ que se 
fizer~m necessaríos á realização dos seus fins medico-legaes 
e sociaes. 

Art. 79. Haverá no Manicomio Judiciario officil1us apro
priadas ao trabalho dcs recluso~, ~o qnal olle~ se dedicarão 
del)ois de convementemonte selt>ccionados pelos· technicos do 
est.abeleeimento, de accordo com 'o\S suas contfições psyello
pbysicas. 

Paragrapho unico. Os internados quo se dedictll'em n 
trabalhos perceberão uma remuneração fixadn rtos regula
mentos que forem baixados a respeito e qüe lheg será cre
ditada eui livro proprio e meosnlmeilta em su,1. caderMttt, e 
regulada pelos dispositivos de~te Codigo l'elaUvos ao trabn
lho penal. 

Art. 80. O director e os medioos do M:micomio Judi
ciario deverão realizar estudos e pesquisus dentro da psy
ehlatria clinica e forenl!e e da criminologia, visando contri
buir para o pro~resso dessas sclcnctas e pat•n que se ostnbe
leoam normas ou prevencúo dn dellnqu~ncin. um fuce dos 
fundamentos psycho-pnthologicos d~& criminaiidude. 

C:APITULO IV 

I'!ANATOI\l08 PENA'BS 

A1·t. 8t. O "Sanatorlo PAnal" destinar-so-á n reoobor os 
\'eclusas que apresentarem, nos· prisões, symptomas de tu
berculose pulmon!lr, reconhecidos em e!'l:nmes Hll\llzados 
[lolos t.ochnleos do "InsL!tul.o de Anthropologln Pcnltencla
l"la" ou dn "Seocl\o Mndloo-Cirnrgloa". 

Pnt·agt•npho unlco, Todo lnl.ernado tot•:\ uma ficha olí
nlcn da qunl constarão o~ elementos do dlo.guostloo da. tuber
culoso pulmonar, tnes como os dado!\ da annmnese, os signnes 
geraes e funccionaes, os signnes objeotivos thoraxioos forne
cidos pelo exame physioo do recltt~:o, os exumrs de esrmrro 
ou de fézes, o exume radiologico, assim com::~ n oonolttslio· 
diagnostica e a therapoutica empregada.. 

Art. 82. O "Sanatorio penal" funccionat'á em predio 
aproprmdo, em local afastado de oentro urbano, som con
lar.to eom a~ pri.~iie.~ comm~tns, sob a direc~üo de I)SP!lcialis
tas do I't1COnhccidu compelenciu em doença~ dos pUlmões, .e 
terà os technicos que forem neccssarios á effrci101noia dos 
seus objectivos. 

At·t. 83, O ''Sana torío Penal" terá, entre ou lras, ns ~o-
guinles dependencias: 

a) um go.binetê de rnios X: 
b) um laboratorio blo-chimlr)(l e bncterlologico: 
c) uma seccão círurglca; 
d) · umn ou mn!s snl!lS di.> exumes olinH:os. t:om upparc

lhugerh indispcnsnvcl aos S<3US fins; 
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e\ 'lor.ao!l espeCialmente dflstlt.ados ~ apropriado! à he
. llotbe'.rapia; 

f> varias enfermn1·ias pequenas. con. co.pacjdude maxi
OIIi par·a Qll!llro doenic:l? cada uma; 

r/) varios quartos individuae!!; 
h) locaes destinados a trabalhos ligeiros, compati\·eis 

com o estad'3 do! reclusos o realizados, em certos casos, com 
t lm therapeuticos, soh preRcripção e vigilancia medicas; 

i) um dispensaria; 
i) dcpendencias medicas e administrativas; 
k) umn pharmacia. 
Art. 84. A internacfio no "Sanatorio penal" far-se-6. por 

dcterminaciio da autoridade competente, â vista dos pare
ceres e atteslados fornecidos, por int.armedio do director do 
estabelecimento penal, pelo "lnstitut_, de Anthropologia Pe-
nitenciaria" e pela wsecçãõ Medioo-C<rurgicã". 

Paragrapho unlco . Do parecer oonstal'ão, n\ém dos re
sultados dos e·xilmes rimlizndos, a conclusão diagno:.tlca •l 
presumpcão prognostica, de modo a ficl'or iJerfeitamente jus• 
tificnda a lransferencia do detento para o "Sannlorio penal". 

Art. 85. Desde qtte se verifique B cura de qualquer re
cluso, com a cicutrizncüo de suas lesões, poderá elle, sob pa
recer dos medicas do ''Sanalorio penal", rcgrClisar ao esto.be
lecilnenl(j penal obrigalorio. 

Art. 86. Terminado o tempo 1<\ pcnn, será o recluso 
posto em liberdade, obset"Vadas as fot'malldndes lt!gaes, sen
do-lho, ent1'elahto, fucilitndn a tnterna~;õo em '\\m hospi tal 
apropriado (so nccessario fôl') , ou n apresentncão no dispcn
surio do "Snnalorio pennl" JJ!ll'a cont.inunciio do ll'nlamento e 
providencias prophylalicns. · 

Art. 87. Annaxo no "Sanntorlo penlll", !uncdonarà um 
dispensaria destinado n attendot• os rilhos, e, llffi geral, àn 
fami.lins dos reclusos, visando o neu nmpnt·o e a nssistEm
cin pura fins prophylnticos o 

Pat•ngrupho un!co. No dispensl\rio se1•iio lambem nilcn
didos os ex-Jnlarnodos que livet•cm t(ll'minndo o .tempo dtl 
condemnnçüo, nos l.el'mos do artigo &nterlor. 
. Art. 88 o Os reclusos o os que pr'Jcurat•em o dispensado 

receberão cducacüo anti-tuberculosa nocessaria, posta em 
p1't1tica pelos meios indicados . 

CAPI'l'ULO V 

SECÇÕES ESPEO!AES PARA DELINQUEN'rES LEPROSOS 

Arl . . 89 . . Os dclinquentes atacado~ de lepra serão reco
lhidos u uma seQçií.o especial, nnnexa ás oolonins de lepro~ 
sos, loones ou das circumsoripções P!!Uitenciarias. 

Art. 00. A socclio n que se refere o arLigo nnterior, 
embOI'Il pnrUoipnudo, aob o aspecto toobnloo, dn orientação 
gorai do ostnbeloclmonto n quo osthrer nnnoxu, constituirá 
umn dõpiltldilnilla dn ôl;8nttizncllo poniliJhólnrln, de modo li so 
oonolllal'6m O!l Interesso& mcdtcdtl o propbylatloos e oa lnto
rcssos lcgnoe. 
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Art. 9i. A interMção dos delinquent.es atacados de leH 
pra na secção referido nos artigos anteriores, será determi~ 
nada pela. autoridade competente, á vista dos pareceres fir
mados pelos teehnieos do "Instituto de Anthropologia Peni-
tenciaria" ou da "Seccão medico-cil·mgica". . 

Art. 92. Quando terminar o tempo da pena a que estiver 
eqnde~~ado qualqu~r reclus? a~acado de lepra, passarA á 
dlspoS!çao da autor1dade samtar1a competente que resolverá 
sobre o seu destino. ' 

Art.. Q3. Todo internado terá, além de uma ficha clinica, 
um promptuario legal, no qual ficarão rigorosamente annotados 
o seu modo de vida na secção penal da colonia de leprosos, 
e as suas ligações com li justiaa. 

Art. 91. Os delinquentes atacados de lepra dedicnr-se· 
ão a serviços oompativeis com as suas condições psycbo-pbyM 
sicae, de accordo com os artigos deste codigo, que dispõem 
sobre o trabalho penal, no quo lbes ror applicavel. 

Paro.grapho unioo. Oa trabalhos dos deUnquentes ata
cados de lepra serão re-alizados separadamente dos exeoutaH 
dos peios demais ioternados. 

Art. 95. A sellclio penal dns ootonias de leprosos t<Jré. 
os technlcos e demais empregados que forem neoea:1orlos a. 
effioiencia dos servioo•. 

CAPITULO VI 

SEOÇÕBB ISPBillAil:S J>Al\A ALCOOLATRAS B OtiTE\08 TOXlCOMANOS 

Art. 96. Os dellnqnentes imp:-onunciudos ou absolvidos 
por inconsciencia, resultllnte de nbu~:~ de bebidas ott stlbS· 
tanola inebriante ou entorpecente, e N! quA se embriagam 

por habito, de tal modo que por aoLos inequivooos se tornem 
nocivos a si proprios, n outrem ou s. ordem pUblica, serão 
internados, para oonvenfente tt•ntiHn~ato, no. seccllo juàicio.
ria do Snnatorio de toxloomanos. 

Art .. 97. A internaciio eerá determinnda peln autoridadB 
competente, após os exames necessariOB, 1•eal iz!ldos no Insti
tuto de Antbropologia Penitenciaria, '.:1 á vista do parecer re
digido pelos technicos do mesmo Instituto. no qual ,fio~rão 
perfeitamente esclarecidos os estygmas toxioos sommatlcos e 
psychicos do paciente, M suas tenden(,ias toxyphilo.s, a ne-
cessid!lde da reclusilo no 8anatorio, n sua temibilidade e o 

seu prognostico oorrecoional e social provavel. 
Art 98. O internado no. seoQão .iudieinria do Snnatorio 

de toxioomãv.os terá, além de uma ficha, um prom·ptUario 
clinico, no qual se1·ão minuciosamente l'egistradas todas as 
particulal'idades do seu estado sommatloo e pi!ylifiioo o a sua 
·actuaçü'l no estabelecimento, registro use que servirá para 
a verificação da marcha de sua oura e reádsptaoão social, 
devendo ser enviado um resumo desse promptnnrit• ao esta
belecimento de origem quando fór o paciente desinterno.do. 

Art. 99. Oe internados serllo distrlbuldos nas varias de~ 
'J)~ndencias da secoiio judioiaria, de &Ol)ordo tlom a sua situaM 
~;iio legal e com os aspectos de sun.s mo.ntrestaçõe~ cllaieas. 

Art. iOO. Os Internados no. eecofto judiolarla do Sanato
.rio de toxleomano!l Berllo submetUdos a tratamento medioo 
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apropriado e obrigados a um regime õc trabalho methodico, 
indicado de accordo com as suas condiçces psyc~o-physicas; e 
n determinação de suas aptidões, del.~ro das normas geraes 
previstas no capitulo do presente Codigú, qoe regula o tra
balho penal. 

Art. fOi. A internação na sec(;ão judieiaria do Sana
teria de toxicomanos serã feita sem limitação de pt•azo, pelo 
tempo necessario á cura dos reclusos, 

Art. 102. A sabida do internado, determinada pl'la auto
ridade competente, deverá ser precedida de um parecet·, fir
mado pelo director, no qual será cabalmente justificada a 
desinternação. 

Art. i03. A juizo do director e de um medico do Sana· 
torio de toxicomanos e ouvida a autoridade competente, po
derá ser concedida ao internado, cujas melhoras clinicae fo
rem evidentes e que já esteja livre de processo, licet1ça de 
experiencia, ficando o antigo recluso durante esse teniP•l sob 
libet·dade vlglada, afim de que se possam revelar deflniti .. 
vamente a sua cura e readaptação sollial. 

Paragz:apho unico. A licent:-n. a que .se refere o prel!ente 
artigo, será cassada, a juizo do direclor· e de um médico do 
Sanatario de toxicomanos e pol' determinação da autoridadB 
competente, voltando o paciente á sua primitiva situação de 
internado, desde c1ue se veo:-iiiquem a reincidencia e o risco 
social cOI}sequente, 

Art. 104. Nos Estados, onde não houver Sanalorio de 
toxic·omanos, será crenda uma dependencia ct:pecial nnnexa 
ao Manioomio Judicinrio, ou na falta desle, no Hospital Co~ 
lóhia de Psychopathas, que substituirá ..1. Secção. Judiciaria do 
Sunutorio, dentro da presente regularnenlRr;1io. 

TITULO IV 

Preparo technico e scientifico do pessoal penitenciaria 

CAPI'l'liLO UNICO 

Art. 1.05. Nenhum cnndidato aos cargos de administra
cão, Leohnicos a do vigilancia existentes nos estabelecimentos. 
pennes do Brasil, poderá ser udmitlido ou nomeado, sem que 
prove, por meio de ce1·tificadu firmado por quem de di t•eito, 
haver frequel'\tado os cursos respectivos num instituto offi~. 
cial de preparação periitent)iaria. 

Art. 100. ·Os In8LituLo!'. de Pt•epar:.wrw Pl!llilenciuria 
terão pot• objeclivo ministrar aos funccionat·ios peuit,enoiarios 
os conhecimentos especializados indispensnvois ao fiel axei·,. 
cicio de suas funccões, do mold(} n comeguir-so a finalidade 
.superior da pena que .é a de regcnoracã.o o do t•oadapta.cão 
sut:ial do seHtenciado. 

Art. 107. O Instituto Federal do Preparuçõ.o Peniten~ 
ciaria, pelo qual' se tnodelariio os dos Estados. oonslart\ de 
Lres cut·sos e~peoiues, destiuados. nos funcCionurios ·suparlo'!" 
res, medias e sulmlternos dos eslnbelecimentos penaes. 

Art. ·108. Enteudetn-se pot· funccionnrios superiores os 
d:reotores, vioe-dh·ectores ou adj\.mctos, secretarias, ·medioo!l, 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 10:45 - Pêgina 23 ae 154 

-247-

cirurgi-ões, pharmao·eulic'os, dÉmtisLaa, professores e almoxa· 
rifes, hem assim os inspectores-ohefes das prisõee. 

Art. f09. Entendem-se por funccionaríos medios os vi
gilantes, guardas, porteiros, enfermeiro~ e mestres de offi· 
einas. -

Art. tiO. Entendem-se por funcclonarios subalternos 
todos aquelles cujas occupações não visem n adrninistrnçâo, 
O" scl'vi~os mcdico-piiychologicos nem a contabilidade. 

Art. 1 H. O programma e funcclonnmonlo do cadu curso 
será. condicionado á complexidade d~U mottn•lns 11 onslnor e 
á cathegoria o destino dos seus frequentndo•·os, polo. maneira 
seguinte: 

a) curso superior, por melo de eonCoronolns, vi1lla!, ns
sistencia a reuniões do Conselho PeniLenolarlo, o provnii por
ciaes c firiaes asseguradoras da capacidade l!spociflcn de cada 
candidato; 

b) curso medio, por meio de prckccões, l!!ll!tMio niio in
ferior a um mez nns prisões e exames do JH'ovn~ p:u·ciaes e 
flnaes de habiliLação; · 

c) curso elementar. 
Art. 112. O instituto será presidido por um director e 

ton'1 o pessoal e os profe~sores quo forem indlspensaveis ao 
se:• funccionamento. 

Art. :U3. Em quanto não houver uma instulhu;iío espe
cial para o inslHuto, o governo poderá inslallur o Curso Su
periot· nos edificios das Faculdades de Direito o Medicina, e 
c medio nos gymm\sios offioiac~ do curso propedeutico; o 
elementar funccionará nas dependencias dos proprios esta
belecimentos pena&s, 'e terá. como prOfessores, sempre que 
possivel, o~ da escola penitenciaria. 

Art. 1. H. A inseripcüo para a frequencia deverá. sc1· pre
cedida de um exame vtJstiiJular adequado u cada curso e da 
oxhibição de documentos asseouratorios dn idoueidade mo~ 
ral do candidato : 

§ 1.0 O exame vestibular será di:;vensndo ~ompro qu~ o 
cnndidnto npresontàr, para a írequenoia no curso supcriol.', 
diploma conferido por qualquer das escolas superiores dQ 
Brasil, e pelas escolas not•maes ou de ilomrnerclo quando se 
tratar de habilitacão pára os cargos de professor; pat•a a fre
quencia no curso médio, certificados de exames de portu.., 
gucz, gcographia e historia do Brasil, s ar!thmetioa, conferi
dos polos {lstabeler.imentos do ensino officiaes ou equiparados; 

§ 2.0 A direcciio do Instituto Federal de Prepnmcão Pe
nitenciaria verificará. para o effeito da insoripcão, se exista 
identificação entre ti. profissão anteriormente exercida c t\ 
funccüo a cujo exercício se propõe o Cl\ ndidato. 

Ar L. 115. O oandidat('l que deixar de assistir a um teroo 
das provas theoricas ou praticas de sou ourso. aind11 que pOI.' 
motivo de molestia, niio. poderá obter o certiuondo de habi
litação e deverá repetir o c~rso no período immedinlo. 

Al't. H6. Em onda oert.ificndo serílo consignados o 
O:proveitnm!mto; ·61! · aptid5os· reveladAs e a frcquonoln do di
plomando. 
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ArL H7. Quando o alumno revela!.' qualida<;les exe.e
pêionaes durante o curso, o direetor do lnslituto fará delle 
uma recommcndacão especial ás autoridades, assignalando 
os cargos que poderá ocçupar. 

Art. :118. O curso superior, que se denominará Cm·so de 
Criminologia, sciencia penitenciaria G sciencias medíco-psy
chologicas, constará dos seguintes estudos; 

1°, do crime e seu conceito através dos varios povos e 
idades; 

2°, da Pe&3ôa do criminoso, seu conceiLo juriôico e cs
tudC? medico-an~hropológico. Caracteres morphologicos e ano
maha.s physicns. Identificação criminal. 

3°, da ponn e seu conceito anLigo c mooeruo. Dos sub
stitutivos penaes e das medidas de seguranca; 

4°, da estatistio;l criminal e da intluencin do meio, da 
herancn. dns condicões physicnos, psychicas, socio.o;; e eco
nomicas sobre a crimillàlidade. Ca1hstros do crime -e da 
loncurn no Brasil. 

5°, do.;; deveres dii SiiCiedfide p:lra llOm OS Ol'iJninOSOS e 
do direito çll;l!)tc~ a um tratamento dostinaJo a sua regenera
ção e reabilitacão. Idem quanto ás vicLimas do delicto. 

6°, da organizaçcão penitenciaria, in··lusive CJS varios 
l.ypos d~:~ prisões c sua finalidade. 

1°, da questao dn pdsiio cellular, <>uas .vantagens e de
feitos. Meios especiaes de tratamento nos snnt.enciado5 .mb-
mettldos a esta prisão; · 

8°, da reiliilídtlncia e do grave problema que ella constitue 
para a sociedade nctual. Mcics de combatel-a. Assist~ncia 
6ocial á menoridade, moralmente abandonadB, 'JOrnhaté ao al
coolismo e a todos os ener'Vantea e t'ntorpecent.;s. l~'!labt'l ec i
mentos de prllscrynç!io a de reforml\. Dos commissarios de 
vigilancia; · 

9°, do estudo psyeblalrioo dos detinqcentes- e da orgatll
:zaçl'ío e funccionamento dos Manicomios .Judiciarioa, dos 
Institutos de Anthropologia Penitenciaria e servioos psychia
tl·icos complemenLares; 

iO, da disciplina do& estabfllechnentOll pena..,.). Dos 11C· 
l'igos de seus excessos e de seu afrouxamento. Norm;ts I'f!gtt
lamentares aobre a disciplina. Deveres dú~ vigilnnlll:> <' de
mais funllcionnrios que lidarem com os reclusos; 

H, classirioal)i.'i.o e segregação dos sentenoiadJs. Sual> 
vantagens e orlterio a empregar p.arD. eonseguil-as; 

i2, estudo ospecial àa mulher criminosa. Seu trata
mento; · 

13, estudo especial do menor criminoso. Seu tratamento; 
14., das aciividades profissionaes na prisão. Estudo me

dico- psychologioo das aptidões; 
i 5 da educaono physica, moral, civica, intelleclunl c 

religio;n dos seriteneiados. Meios de recreaçlio ·admissíveis e 
uteis; 

16, do trabalha penal intern-o e e.x:terno de utilidooo pu
blica. · Trabalho in<luslrlnl, agricola, mixlo. Rcmuner aolio e 
peculio. Seguro penitencial'iô; · 

· t7, curso espooial de psychologhl ~ de psy-chiatria dos~i
nado uos candidatos nos cargos techmoos dos Instuut~>S de 
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Antropoiogia Penitenciaria, annexos psyéhiaLricos e Mnni
com i os Judiciarios; 

18, serviços medicas cirurgicos. Enfermarias e labora
lorios. Medicina de urgenôi~. Hygiene publica e individual. 
Estatistica.medica das prisões; 

19, odontologia, comprebendicta a clinir,a e a cirurgia, a 
odontologia legal e as indagacões odonto-patho -geneticas; 

20, do livramento condicional, seu mecanismo e suas 
vantagens. Sua propaganda intelligente nas prísões; 

21, do patronato dos liberados. Das colonins de tr-abalha
dores li..-res. 

22, instituições de assistencia social á familia dos sen
tanciados; 

23, estudos da innuencia reUgiosa sobre os delinquentes. 
Dos cultos e sua frequenein pelos sentenciados. Assislencia 
religiosa aos enfermos ou moribundos; 

24,: estudos da legislac;ão penitenciaria. Pratica dos regu-
Jnmenlos; 

25; noc.ões de Direito Administrativo. 
Art. :l19. O cu1·so medio oomprehenderá: 
i•, noc;ões gm·aes de hygiene publica e individual; 
2°, noções de direito penal, especialmente no que en

tende com a execucão das varias penas; 
3°, estudo da personalidade do criminoso c moios de 

tratal-o, guiai-o., corrigil- o; 
4°, estudo dos regulamentos d~s }'H'isões, di~ciplina cnr

ceraria, execução das ordens superior(ls, desenvolvimento dos 
servic;os intel'nos. 

5; papel dos vigilantes nos estnbelecirnentog penaes, in
clusive nos 'Manicomios Jndiolnrios; 

G, estudo dos vnrios typos de pl'isões e dos Manicomlos 
.Judiciaríos, sua organizacão especinl e sua finalidade; 

7, estudo dos signaes convencionacs para aviso urgen
te ou não, exercioios physicos :!daptados á defesa conlt·a 
possíveis aggressões e manejo de armas de fogo; 

8, medicina de urgenoia e enfermagt>m. 

A1•t. 120 O curso e lementar constará de: 
1o, porlugu~r.; 

20, noções de educação moral e civicn; 
3", nocões de geographia o historia .patria; 
40, nocõea rle arHhmetioa; 
5o, noções de hygíeno sobra organização poniteno~arii\; 
6", nocões gornes sóbre o orime e a tJenn. 
7°, noções geraes sobre o crime o n pena. 

Art. 1.2i. A exblblc;iío de certificados de npprovnçiío em 
qualquel' das mnterins constantes do progrnmma dos cursos 
superior e medio de Instituto não isentará dn obrigatorie
dade da frcquencia. No cul's·o elementar a comprovação, por 
attestndo idoneo ou Por meio · de exnme pr~vio. do conheci
mento do liugul) portusüe~a. oduoaçii.o 'i.Y>llral o civica, geo
~aphia hístorica e arithmeticll, poderá d:t~pcusnr o alumno 
da rrequencin ·dos cursos· respectivos, sondo 1mprescindive1 
a dos domaie. · 
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Art. 122. A frequencia a qualquer dos cur'!n!l do lMtituto. 
será gratuito e aos candidatos obrigados a estag1o !!e forne
cerá alimentação nos estabelecimentos onde servirem. 

Art. 123. O programma espedficado de cada cumo cabeli 
aos respectivos p1•ofessores, co~ appróvn~ão pMvia do di~ 
rec~or do lnsliluto. 

Art. !24. O Instituto de Preparação Peniteucinria man
terá uma publicação trimestral em que serão iusertos traha
lhos originaes ou não de interesse para os var .oo ':!Ursos, in
clu:;ive provas finaes de alumnos que obtiverJm approva
<;ão dislincln ou laureada no curso auperioL 

Art. 125. Os candidatos aos oargos nos estabelecimentos 
de preservação e correccão de m enores, bem como nas colo~i~s 
de defesa social, deverãó submelter-se aos cursos espectah
zndos de que tratam os nrtigos anteriore-s . 

Art. 126. Fica reservaria ao Governo, de nccõrdo eom 
as suggestões do director, a racnldade de limitar o numero 
de inscripções em qualquer dos curMs do Instituto de Pre
paração Penitenciaria . 

TITULO V 

Funccionalismo penitenciaria 

CAPITULO 1 

ORO.'IN!ZAÇÁO, Dirltr.lTOS E OEVEI\Ii:S DOS FUNCC!ONARIOS PENtTE!':
ClARIOS EM GERAL 

Art. 127. As fJrovas de capacidade, o processo de no
méacão e investidura; o systema de organização do funceio
nalisrno penitencinrio, bem como ·seus dirl.!ilos e regalias, de~ 
\'eres e obrigações. premios c punições, const11rilo sempre es
pecificadnrnente do regul11menlo de onda estabelecimento l>e
nal, devéfido a Inspeclor ia Geral de Pcnitenciar in velar pnt'l\ 
que a cada qual seja distribuída um!\ cadcr nctn especial con
tendo todas as di$posioões relativas ao assumpto, e mais as 
disposições das leis o dos regnlamcntos. avisos e portarias 
nas qunr.s a autoridade !mperior recommende as providen
cias nttinente~ no perfei to desenvolvimento dos serviços a 
seu cargo. 

Art. 128. Nenhum candidato a . empt•ego ou funcçilope
nileneiuria poder!:\ ser niJinittido, logo quo esteja em vig(}r 
esle Cqdigo, sem que prove · pos.mir o ·diploma do curso of
ficial de prepm·a~iio t echnicn exigido conforme a natureza 
do cargo ou funcçuo a exercer, e que lhe será. forneCido pelo 
I nstituto do Prepar ação Penitenciaria . 

§ i. • Emquanto não fôr crendo o Instituto . de Prepa
ração Penitenciaria, ou emqunnto os que os frequentarem 
niio houverem . conoluid9 os respectivos cursos iniciados, pG
derá o Governo, em ·caso de uecossidade inndinvel, nomear, 
jnterinamente , pessoa idonea, ou alumno do InsUtuto, só de
vendo a nomeação .ser cffectivnda no cargo depois do obtido 
o i·espcctivo d-iploma. . 

§ 2. • No caso do nomeado interinamente abnndonal' o 
curso ou não obter durante dois annos consec.utivos o Ululo, 
de oa-r;~ncidnde, sert\ summariamente exonerado e ·ntio . podeL•á. 
ser de novo nomendo interinamente. 
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. Art. ·t29, Aos funedonarios gnt: se acharem no exercir.io 
d~ seus cargos no acto da promulgação deste Codigo exigil·á 
o Governo Federal ou dos Estados que frequentem os cur
sos officiaes, dependendo a promocão dos mesmos a cargo 
lmmedintamente superior na hierarehia do estabelecimento. 
dos atteslados de capacidade conferidos pelo referido Ins
tituto. 

Art. 130, No caso de não existir em determinado Es
tado em funccionamento um dos institutos de que cogita este 
Codigo, terá sempre prefereuciu para o provimento de fie
t-erminado cargo ou funccão o candidato que aos demais tí
tulos de idoneidade physica e moral, juntar, primeiro, o di
ploma conferido pelo instituto fedPrnl. seguidamente um di
ploma conferido por um instituto eotadual de preparação te
chnica. 

Art. t31. Nenhum inspector vigilante, guarda ou encar
regado de qualquer serviço que se realize em contncto per. 
mnnente com os sentencindQs poderá ser nomeado, interina 
ou ertectivamênte, sem contar pelo menos vintl' e um annos 
de edade e nunca mais de trinta annos. 

Paragrapbo unlco. A restrjcção acima não se refere aos 
direotores nem ao ppssoa.l technico e administrativo. 

Art. 182. Exigir-se-á egus.lmente dos candidatos a qual
quer desses cargos que tenham a indispensavel robustex 
physica, e que não soffram de qualquer enft>rmidade infecto
contagiosa, bem assim que sejam indcmnes de qualquer mo
lestia nervosa ou mGntal capaz de retirar-lhes n calma, a 
isent;ião da animo l'- a visiio luclda dos factos, ind ispensav~is 
ao t.ralo e ao sereno julgamento dos netos e f11Hns do3 sen
tenciados. 

Art. 143. Para o fim de regular o preenchimento dos 
cargos ou funccões pertilencinrfns pelos mais cnpnzes, sem
pr~ que possivel. n promocüo nos qmtdros se fnrr\ metade 
por antiguidade e metade por merecimento, verificudog nos 
nssenl11mentos dos funcclonarios. 

Art, i34, A Inspectorin Gernl Penilenclnria organizará 
annualmente o quadro do pessoal de cndn eatnbeteoimento 
subordinado a sua autoridade, de nccordo com os respe
ctivos dlreotores e proporá no ministro dn Jusliçn ns altera~ 
cões ou os nugmentos que forem reputtldos impresc!nd!veis 
ao. perfeito funcoionnmenlo dos servi c os pcnltenclurios, res~ 
peitados os direitos adquiridos e as leis em vigor. 

Art. ~35. Para o fim de um~ exacta class!ficaoiío dos 
fl.ifiécionnrios penitenqiarios haverá em cada eslnbelcoimento 
penal, como em cada circumscriooão pénitenciaria, e ainda 
na tnspectoi'in Geral, livros destinados ás annotaoões QUI! 
interessem a cada qual dos serventuarios, in!et•inos. effe
clivos ou em commissüo, principnlmentt;> & naltirezu dos car~ 
gos, a data dns nomeacões, das transfer·encias e das promo~ 
ções, o~ elogios, ou ns censu~n! e punicões que houverem 
merecido. 

Art. :136, Os funccionarlos dos estabelecimentos pe
nues de cada circumsr.ripção poderão constituir-se em asso~ 
cinção, com· fins de· assistenoin ou .mil tualismo. recrenoão ou 
defesa dos interesses de classe, dovl.'ndo cada nssocio.ciio t.er 
como pi'esidente o dil,ectm• . do .estnbolecimenlo quando re
unir ap\)nas o~ funcoionario,9 des~e, e o direc!or chefe da 
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circumscripcão penitenciaria quando se tratar de todos os 
funccionario.s da União ou de um Estado ou grupo de Es
tados. 

Parngrapho unico. No llaso de associação de caracter 
geral farão parte da dirootoria os dirootores dos demais es .. 
tabelecimentos independente da participação que .poderão 
ter lla dil'eotoria e nas demois commissões e cargos .admi
nistrativos funcciortarios de <.1Uiras categorias eleitos pelo~ 
sodas, nos termos do regulameii.tô. 

Art. 137. Aos funeocionarios penitenciarias se applicarão 
as regras e corresponderão os direitos e deveres estabelecidos 
pelo estatuto geral do funccionnlismo publico, salvo quanto 
aos inspeotores, vigilantes ou guardas de sentenr.iados, aos 
mais se applicarão mais os dispositivos constantes dos urti
go~ immedialos. 

Art. 138, Aos inspectores, vigilantes ou guardas de son
tenciados, attendendo á importnncia e responsabilidade de 
sua3 funcções, dos quaes dependem a ordem, a disciplina, a 
moralidade e o trabalho nos estabf:'lecimentos penaes, imporá 
o t•egulamento penalidades esp"!cilles llara os ~asos de des
interesse, incuria, negligencia ou conivencia de que resul
tem ilonsequenc.ins nocivas á boa ordem dos servir;os, e asse
gurará compensacões corrtspondontes áquella importancia G 
responsabilidade. . 

A1·t. 139. Nos casos de evasão, que niio resultem de· mo
vimento subito e irreprimivel, ou no caso de verificação de 
aotos attentutorios da mm•al, ou nos do acquisição e uso de 
bebidas alcoolicas e entorpecentes pelos sentenciados admit
tir-se-há que bouve sempre negligencia, nos termos em que 
n pune o Codigo Penul. 

Arl. ao. Nenhum inspevtor, vigilanl.e OU· guarda, bem 
auim qualquer outro funcoionario, poderá, sob as penas re
rulamontares, . servir de intermediario para ou entre sen
tenciados, seja para que fim fôr, sem a devida autorização 
<lõ Cliofc dú Secção Penal Disciplinar ou do directol', 

Art. i 41. Aos funccionllll'ios penit.enoiarlos encal·regn
dos dos servicvs de inspeccão e de vigilanoia seriio ussegul·a
das as regalias e prerogaiivas da lei, e mais um periodo de 
descanso aunual 111i.o inferior a 30 dias, bem assim um pe
~lodo corrospondente ás vigilancias nocturnas e serviços ex
traordinarios em períodos nnormaes que exjjam severa Iis
cnlízncão. 

Art. 142. Aos funccionaros doa estabelecimentos pe
nacs setrão asseguradas m!lis âs seguintes regalias: · · 

a) os direotores, o medico chefe, o chde da Secção Pe·
nal, o ins})ector chefe, bom como os inspeotores, vigíhmt.e~ 
uu guardas devet'ãl) resi<.lir no. estabelecimento, que pn'!'a 
esse flm disporá de predirJs e de alojamentos condipos, nb
solutamente lndei;lemlentes da parte desl.inada aos rooluso!:'; 

b) os tunccionarios penitenciarias terão direito a tra
tamento medico-pharmaceutioo fornecido gratuitamente pr.lo 
~Bstabelecimento, ainda quando o enfermo residtl fóra, con
tanto que lal tratamento n!l.o exceda ás fqrças da adminis
tração e possa ser feito com os elementos nonnaes da cli
nicl\ e da pharmacia do estabelecimento; 

c) aos inspootores, vigilantes ou guardas, bem eomo aos 
funocionnrios . subalternos, to~·neoerá a administral)liO uni-
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fomes de serviço.~. o que implicará obrigat;iio para. todos de 
andarem sempre rigorosamente uniformizados, constituinrlo 
falta grave a apresentação em serviço com vestuario á pai
sana, ou sem o apuro e asseio indispensaveis; 

Art. i43. Entre as p1matidades disciplinares impostas 
ao:; funccionarios penitenciarias, deverá figurat•. entre a de 
suspensão e n de dC'.miss§o, a de disponibilidade provisoria, 
qimndo o funccionario ficará fóra do exerctcio durante um 
poriodo não inferior a seis mezes, sem vencimentos ou com 
parte delles, só podendo voltar ao exercício da funccão at>ÓS 
deliberação favoravel da Commissão Disciplinm· mediante 
proposta prévia do directo>:. 

§ 1. • As faltas leves dos funccionarios de vigilanciu e 
·guarda e as do~ empregados subalternos, serão punidas p~lo 
director, que lhes podera. applicar alé n pena de suspensão 
por triqta dias, e outras que o regulamento consignar: as 
gJ"aves serão levadas ao conhecimento da Commissúo Disci
plinar, a qual deliberar:\ como fór de justiça, npplicando as 
r ennlídhdes quê forem dé sütL alçàdit, ê propã1ido uo minis
b•o da Justico. ou. presidentes dos Estado~. por inlcrmedio da 
Inspectoria Geral Penitenciaria ou dos chcfps das cir()ums
cripções penitenciarias, a npplicucüo das que forem da allri
buiç5o del!es ou do Presidente da Republica. 

§ 2.• O obandono do posto sem or·dcm ou autor·iznçiio 
expressa da nuloridode superior, será scmpru considerada 
f[]lla grave, punivel com o suspensão. 

§ 3. • A occultação de occort•oncia gr•avc ou pr·t\ticas im
moraes dos sentcucindos ou de qualquor empregado, consti
tuirá cguulmente falta grave, punivcl de nccot•do com u.~ 
conscqucncin8 ou extensão quo tiver o fncto occnllnc:lo. 

Art. iH. Tnnt.o 011 inspcctoros quanto os vigilantes ou 
gunl'dns d{)s l'slttbelecimolltos penncs seriío classificados l'm 
tn!s cnlGgorlns, c ns vugns que so VGrificarem set•fw prct'n
chidns de nccot•do com ns nnnotnçüc!l do pessoal, seu mere
cimento, tempo do serviço, c posiçllo no qundro gernl do 
fur~cci onollsmo pcnll.erwinrlo de c a do clroumscrlpc.fio. 

Art. Ul'í. Nos cnsoA om que o fnncclonnrin Jlt'omoviL](, 
n uma vaga oxlslente noutro osntbe!ocimenlo fnça falta no 
bom runcolonnmento daquelle :t QUI.' perlencln, poderá U SI• 
hrnçiio set• regulndn entre os dh·eoloree interessados, com a 
npprovuç.flo d11 nntoridnd!l competente. 

Ar·t. 1-'16. Em nenhuma hypoLhese o inspector, vi.gi-, 
!ante ou gnat•da, ou f'Ucnrregado de qualquer serviço de vi
gilancia poderá faltar no se1·viço, a nüo ser em cirei.lh1stiui
cias excepcionase de saude ou força maior, verificaveis Il"'lo 
director, ou abanóonar expon.J,aneamente o seu poslo pnra 
que se desconte o dia comq férias, devendo, sempre qne ne
cessitar de faltar ou ausentar-se, prevenir o chefe de sua 
secção com a nntecedcncia do 48 horas para que lhe S!lja 
dado substituto. · 

Art. 147. O direotor, attendendo á inconveniencin do 
so1·om concedidas as férias regulamentares a todos os func~ 
cional·ws ua mesma época, ou fragmentadamenle, sem pr6-
vio estudo, determinará n linda chefe de Seooito que- orga
mzc de acoordo com seus sub{)rdlnados, umn lista na qual 
se distribuam os referidos porlodos de férlns pelos doze 
mEzes do nnno, de modo que o 'uso desta regalia não preju
dique o serviQo e a ordem geral do estnbelcoimento. 
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Art. H8. F'loa est:.belecida :t medalha penitenciaria, de 
primeira, segunda e terceira categorias, as quaes serão con

. feridas pela maneira seguinte : 
a) a de primeira classe por proposta do presidente do · 

Conselho Penitenciario, e suggestão prévia do direotor do es· 
tabeleoimento penal, pelo ministro da Jnstica por meio de 
portaria e corresponder:!. a serviços ex:cepcionaes no exercício 
das funcções penitenciarias; 

b J a de segunda clase será conferida pelo Consr:lho Pe
nitenciaria, por proposta do director, e corresponderá a ser
viços relevantes prestados pelos funccionarios ou a(!s que 
tiver('m mais de dez annos de bons seryiços, prestado3 a 
qualquer dos estabelecimentos penaes do Brasil; 

c) a de terceira classe corresponderá a serviços de de
dicação e lealdade, e será conferida por portaria do director, 
que inteirará de sua resolução a Inspectorla Ger111 Peniten
ciaria, justificando, em officio que será junto ao promptua
rio do funcdonario, os motivos de sua resolucllo. 

Art. U9. O uso da med:~.lha será obrigntorio pai'a O!! 
funccinoarios penitenclarlos nos netos offlciliéii i'li11llzados em 
Qltnlquer estabelecimento penal ou na séde do Conselho l'e
nitenciario. 

CAPI'fUT .. O Il 

DIR~CTORES 

Art. t50. Os direclol·es dos eslaboleolmonlos penao~, 
nomt>nd(l~ dê ni!MNio Nnn esül Clldlgo, polo Prosidonlõ da Re
ilUblicn ou pelo~ governadores dos EstndiJB; s~wlio conside
rados funccionnr!os technlcos e aerno oonaervados nos posto& 
emqunnl(l bem aervirem. 

Art. tõt. Os dh·cct~res go:r.arno dn mnlor L\1\tonomln 110 
éncamlnhnmcnlo dn vldn dos cslahclcolml'nlos penncs, ro~
peltndos os rligposltlvos dn org:mlznçBo pcnl~enclurln., o "'\ 
porlcrno S!'l' dotnlltidoH medtnnlc tnol\ortlo. 

At•L i52. Pnrn n exonernçüo dos dlrectorcs, exiglr-se-ii 
a verificnc!lo das seguintes faltas ou orimes funcolonaN!: 

Desídia ou incnpnoldnde technioa parn o cxeoroicio d11 
funcçílo; 

Abamiono do cargo; 
Malversação dos dinheiros publicos; 
Desvio dos dinheiros de reclusos confiados á sua gual·tla; 
Abuso de autoridade c npplicaóílo de onstisos corpora"s; 
Desobediencm formal DOS r egulamentos E.' ás delermina-

ções das autoddndes superiroes. 
Puragrapho uníc~. A vllrificaçilo da desidiu, incapaci

dade technica, ahandonó do curg(l, abüso de autoridade, ap" 
plicacüo de cas tigos C'Orporaes o violação do codigo penit"'n
oial'io E' dos regulamentos, bem assim das faltas ou c t•imt>3 

· funccionaes, caberá á Inspectoria Ger al Penitencial•ia. 
Art. 153. Aos direcf..ores cabe representar contra do

terminações das autol'idades administrativos ou judiciae!\ 
quando. 'lS reputar projudioines no ('Stnbelecimenlo, sua or
grmhmção o funccionnmenlo, e neste cnso só ns cumprir!\ 
quando. reitet·ndas, cnbendo então a responsabilidade dos rc-
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·sultados ou repercussão de taes. determinaclles á autoridade 
superior que a houver reiterado. 

Paragrapbo unico. Caberá ainda aos directores o di
reito de recorrer ao ministr{} da. Justiça por inlermedio da 

-lnspectoria Gt>ral Penitenciaria, de qualquer Intervencão tl\J 
autoridades judiciaes ou administrativas na vida das pt'isõ"s 
desde quando essa i!üervenção exceda a capacidade fi:seaii
zadora que a lei lhes outorgar. 

Art. 154.. Aos directores cabe toda responsabilidade: 
a) pela vida do estabeleCimento a seu cat·go; 
b) pelo emprego meticuloso das verbas e sub-consigna

ções que forem destinadas nos orçamentos aos estnbeleci-
.mentos a seu cargo; 

c) pela bôa ordem dos serviços ponitenoiarios; 
d) pela disciplina do pessoal e dós sentenciados. 
'Art. 155. A cada airector cumpre: 
·1°, providenciar para a facil execução do i'egimen pe-

nitenciaria; · 
2•, exercer uma effectiva vigilancia, directameiüé ou por 

meio dos funccionarios de sua fmmediata confiança em to
dos o:; serviços do estobelecimento: 

so, despachar em ~ia o expediente; 
4°, ouvir. as queixas e reclamações dos seus auxiliares 

·e dos reclusos, applicando as sancões correspondentes a cada 
caso; 

. 5•, reunir regularmente as commigsões penal-disciplinar 
e administrativa de accordo com o regt1lamento, oriental-as 
e exoNtlar as delibet•ações tomadas; 

6°, comparooer ás reuniões convocadas pelos chefes de 
auas circumscríp(lões o facilitar-lhes as visitas; 

7°, facil'itur a visita ás autoridades superiores: 
8°, facililar a açüo dôs membros dos pah•onntos officiaecl; 
\i•, acompanhar cada sentenciado na sun. vida onrcernria 

o escrever as impressões que tiver dessa obsorvnoüo; 
:10, providenciar pura que todos os serviços penHcm'-lin-, 

rios a seu cargo funccionem desembarnçudo.mente, com 0 de
vido apparolhnmento e abnstocimonto do material indispen
savel; 

i_i, pt•ovidenciar pela saude e alimentucão dos reclusos 
fiscalizando com pnr·ticular cuidado os generos alimentioios, 
qualidade, quantidade o preparo das rações; 

12, providenciar para a remoção dos reclusos que forem 
· atacados de molestias contngiosa ou de perturbações ner
vosas ou tnontaos; 

i3, providenciar para que seja facilitada noção dos me
. dicas psyêhiatras em servjço no seu estabeleoimento, o re
. quisit.nl-os sompre que julgar convenionte; 

H, providencir~r para quo corram em pet•foita ordem 
todos os serviços de esoriptn do estabelecimento, com espe

. cialidado os de contabilidade, de modo a serem remettidos 
, nos dias prodolerrninados os mappus do movimento. 

15, providenciar pnra que 0 serviço dos promptuarios o 
·das obsorvnçõos neoessnPins tí sua oonfeccno &e desenvolva 
normalmente; 
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:16 dar immediata resp~sta á correspondencia official re
cebida 'e andamento á do proprio estabelecimento; 

:17 não consentir aue transite cortespondencia de re
ciusos 'sem a censura de.terminada pelo presente Codigo; 

18, providenciar para que o trabalho penal se .d~aen
volva sem difficuldade alguma e produza em benefww d() 
Estado e dos roolusos i 

19, velat' attentamente sobre a cxacta distribuiQão e re
colhimento ás caixas economicas federaes dos peculios dos 
senteuciados; 

20, attcnder ao funccionalismo do estabelecimento com a 
devida urbanidade, despachar com justiça as suas petiQões e 

· mantel-o na mais rigorosa disciplina, impedindo com ener
gia que huja confusão de funcões c intromissão de um em
prcgn{io ou funccionario na csphcra de attribuicões de outro; 

21, representar contra qualquer funccionnrfo ou encar
regado desidioso ou incapaz. impôr,-lh~ ou propôr ~: imposi
ção das p('nalichdes do regulamento; 

22, elogiar ou propôr a concessão de premias o regalia:~ 
a que os mesmos façam J.ús pp,Jos bons servicos JH·estados: 

23, designar para auxiliar da administração 08 senten
ciudos do exemplar procedimento indicativo de regenera,
ção, e que aliem ao procedimento competenr.ia para o ser
viço de que se pretenda encarregar; 

24, cumprir e fa'l:er cumprir fielmente todas as obri
gn~ões do presente Codigo e do regulamento, de Irado a 
serem eJo;:ccutadas rigorosamente as senleru;;as e mnnt.ido na 
sua intcgrulidade o regimen penit."ilnciarío {'ffi V·igo.r, supprin
do-lhe ]Júr meio de medidas acertadas e opportunas ns falhas 
e deficiencias observadas na sua pratica. 

Art. 156, Ficfi ãssegt1rttdo ao direclor o direití' dP. prolii• 
bir discussões cnlre membros das commissõos, e o do suspen
der a execucüo das deliberaçõ~s das mesmas quando, sendo 
voto voncitlo, julgn-lus injuslns, nt•b!trnrins ou projutiiciaos no 
reg!men ponitcncinrio om vigor, á justiça, aoa J•ocluaos ou no 
estnbclecimento, 

Art. i 57, No caso do discordin dn resolucilo tom!idn pela 
mulorin de votos, o director, que tem volo do d(l!lempato, 
smmenderá a execução dn deliberncíio (' inteirar!\ dll sua re~o
luçiio u ImpectCiriu Get'al Ponitenciarin, cuja d~!ibernc!io 
aguardará. 

Art. :158. Sómente nos casos em que a z-esoluoii.o do 
director se afastar du lei ou do regulamento, poderá a Ihs
pectoria Geral Penitenciaria recommcndar~lho a rellonsidera
Ção de seu ucto .para upplicar a providencia impugnada. 

Art, 159. Sómente em casos excep(lioniles usará o di
l'Octor do direito de suspensíio das deliberações dtl9 commls
sões internas, e delle se utilizará sempre com a devida pru
denciu, ficando-lhe, porém, reservada a faculdade de f3:r.er con
signar na o.cta da reunião os motivos de sua discordancia. 

Art. 160. Dnn netas das reuniões das oommisgões cons
larào upenns os motivos dollns, espectficadnmente, e em syn
these a e.."'tposiQil.o do funccionarlo intoressndo, a defesa do 
eentenoindQ accusnd•) " as rcsolucões tom11daa por mnioi·ia ae 
votos. 
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. '·· Att. i6i. Durante , as reuni~es, oada membro. da oom• 
nussão · opérant!) . emlttirá seu voto em brevas · palavra!!. que: 
o ·direotor. . .mandará tomar por termo, esclarecendo-as contro-
~ersias com·o lhe parecer mais acertado. · · 

·Art. t62. Todo o pessoal do estabelecimento é imme-· 
di;ttamente ··subordinado ao direotor, cujas ordens acatar&·. 
com. a devida cordialidade e respeito. 
· · ' Art. i63. Silo funcoi ::marios de confiança immediata do' 

director o chefe da secção 11enal disciplinar, que exercerá o · 
cargo em commissrio, o commandante da guarda militar, e 
inspector chPfe e o porteiro-do estabelecimento. 

Art. 164. Nos estabelecimentos de grande effectivo o 
dlrector terá a seu serviço um secretario particular e os da
otylographos e contínuos, que forem necessarios. 

Art. i 65 .. Aos tt.incoionariós encarregados dos· serviÇos de 
guarda e v igtnmcia · dós sentenciados deverá o direclor trans-· 
rnittir todos os dias. as suas ordens e ouvir deites a5 r.ommuni
caoões que tiverem a fazer sobre a marohn do serviço, sendc: 
que as ordt>ns princlpaes devem ser dadas lJOi' escripf.o e . de
vidamente arch lvadas· na Secçiió de Expediente e naquella a, 
<!Ue interessar à órdém. . 

Art. 166 . O direclor poderá recorrer para o Minislerio: 
d!l Justiça, na Capital da Unifio, e para os govt-madol'es, nos 
Estados, quando se tratar· de materia ligada á. administração 
do estabelecimento custeado pelos cofres estaduaes, das de-: 
~eqninações e decisõ!ls da Inspecloria Gl'rul Penitenciaria que· 
niío ·tiverem fund:ünento claro em lei. ·· 
: ·· Art . 167. Nos casos de impcdiménto ou de licenct• será o' 
direclot· substituído pelo vice-director, se o houver, 11m segun- · 
do Jogar pelo chofe da ·secção Penal, em terceiro pelo medico. 
ctiófo do estnhelecimento. . 

Al't. 108. Todos os director.es são Obrigados 11 redigir e 
dlrl!~lp todo~ os nnnos ao Ministro da JustiQI\, por intermedio. 
da Inspeotcria Geral Ponitenoiaria, e aos Secrctarios dê Jus-. 
t1Qo, nos Estados, um relntorio circumstanciado dn vida admi-: 
nistrntivn c _penal do estabelecimento n seu cargo, oorn ns sug
gestões que julgar _opportunas, niio só sobre o se11 estabele
cimento, mas ainda sobro as modificnoões ll introduzir no re
gimen em, geraL · · 
· Art. 169 ~ Os dlrectores dos estnbelccimentos penut>s terão' 

subsidio corresponde ás difficuldades e ás r esponsabilidades: 
do seu cargo, ú gozàrão das regalias que este Codigo :tssignatn 
e· as . que o reglllnmento determinar. 

Ar"t. i70. Nos casos de medidas ou de iti.formaoões de. 
caracter urgente poderão os directores entender-se directa
mente com o .Ministro da JusUoa ou com os governadores dos 
Estados, sem que isto importe em quebra da hiernrohia para· 
com n Inspeclorla . Geral ·Penitenciaria. · . 

Art. . .t7L Qunuto se tratar de reformotorlo que mantenha 
offioina typographica, poderá o director admiltlr a redncçllo. 
e publicaçlio de um boletim espocializndo, destinado aos !un
ricionni·ios· o aos reclusos, com materla Interessando 11 evo
iucão penitenciaria, e contendo seooões nas quaes a díreotoria 
raoa estampar avisos e estntistlcas do inte.-ease da co~a. noti
cias e commentarios que vizem a ectuoaQilo !iter aria ~ monl 
dos sentenciados. · 

Q, O. - VOvUME I- 1035, i7 
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§ i.• .~ dlrêel.)ãf) desta pabUcaçlo oaber4 ao· pr,lprJ~ di
roolot', que terá.'eomo secretario o l}befe da. Se~lo Penal. 
- · § 2. • Nesta publicação poderão co !laborar reólui!Os d:l 
secção de seleccão do estabelecimento, após n ri~orosa censura 
do chefe da Sec~o Penal a todos õs escriptos. quer (]l\anto ao 
~>eu interesse, quer quant() é. sua redacçi'io e OllPOrtumdade. 

§ s.• A leitura dessa. publicação sós& tar4 na bihHothaDa 
QU. nas cc!ulãs, sendo prohibido leval-a para os recreios e lo~ 
sílres de trabalho ou classes escolares. 

CAPITULO III 

VICE-DIR RCTORE8 

. Ar L, i 72. Aos vice-directores, além das aUribtilç&s que 
lhes forem conferidas nos regulamentos, compete: 

t.• slib$tituir o director nos seus impediml'ntos e au
sencjns de mnis de 24 horas; 

2·· superintender aas servicos .da Seeoiío de Contabili• 
dade e Thesouraria; , 

3." presidir a. oommissúo. penal disciplinar e adminish•a
tiva por designação do director; 

4.." examinar os artigos adquiridos para o expediente e 
ofiicinas, e as conh.s que tiverem de ser processacias para 
pagamento; _ 

5." fiscalizar a distribuição do penulio dos senten(}iados 
e o recolhimanto dos saldos ás cadernetas tlã Caixa Economica 
federal; 

6." fiscalizur as contas dos reclusos e determinar o res
pectivo lançamento ti<ls livros competentes e nas cadernetaa 
indh•iduaes; . 

· 7.•. entregar. pessoalmente ás famílias dos sentetu;iado& 
a pat·te do peculio que lhes f.ôr destinada c ás yictimas do 
dcliclo, quando houver sentença judioiaria n~ste t,entido, a 
patl~ do mesmo peculio que Ibt1 !~r attribuida; 
· 8.0 organizar e assignar. juntamente com o lb.esoureiro, 
n ~scripturario e o almo:xarife, os mappas do movimentó de 
en!rndas c sabidas de generos e artigos prodw:idas (;.U f'abri
ca.dos, consumidos ou vendidos p{l\o estabeleoimcnto, o cuj{) 
destino será dii.do pelo director, que lhes apporá o necessario 
visto; 

u.o informar o director a respeito d.e qualquer irregula
ridade poi•ventum verificàda, quer nas contas, quet• nos qlla
dl'GS ou mapp1u, quer" na eS"Oripturat.;ílo a seu cargo; 
· ta. tel" em seu pod'er nroa da!!- chaves do cofre do esbl-
bel~cimcmlo e sob suas vistas o Uvro caixa; 
.. 1 i, presidir ns concurrencias p.ublícas QU. admínis!.ra.ti ... 
vas, nu nusenllio, OU po'r deLerminaQiío do director; 

t2",, nu:xiliar o director na medida do pos$lvel, sem com• 
tnentar nem intervir na nd!nlnistrnollo.; 

13, tew:esental-o E'rn ac.tos. publicas quando neoess~rio; 
t4, fisce li>ur o ahnoxarLfado. 
Al1. ~73!. Quancl& o vic&-lilireetGr fôr abl)mllldo a ~betl• 

luh· o dlrec~or nos Jmpedimento11, ausenoJa ou liD8DI'Jil8 d~8, 
proccdot•l\ do modo L\ nno alterar n orgnnizaoil~ ~rera» dos ser-
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~. t> maoler ~·o pe-s!oal nos seus pos-U!1 ~ 1 llelr\lir a 
õ·t'Íên[~C'.'iO' p~-esta.belecids. 

Art. l7 oi. Quando o éstabelecimenlo não tive!' vfee-dt
rector as attribuições a este conferidas serão distribt:jdas err-· 
!te os chefes das varias sec.vões existentes, conform~ a orga
rua:acno interna dos serviços. ' 

Art. i75. No caso de ausencia ou impedimento .do vice• 
dlrector caberá sua substituição ao chefe da Secçiio Pe"".lal Dis
l:ipltnar. 

CAPITULO lV 

ss:r.a:s:TARtos 

Art. I7u. Serão considiJrados secretarfos geta:eS" do!! es
t&be·lecimentos penaes os clleres cfa Secção de EJCPedient~. 

Art. 1 T1. Aos secreta rios cnmpre prestar. 'odo· aU%iUO· &OS\ 
t'e8pectivos direclores, cumprir e faze!" curm-rir, no que lbee 
caiba, as suas ordens, retiigir e ~romover a redacção Ja corres
pand'encía offlcial e dar-lhe o conveniente destino. 

Art. f•78. Aos secretnd09 fiearão »Ubordinadas tJão, só 08' 
funccionarios da Secção de Expediente como os que servirem 
iunto ao director, n(j), que entenda com a hierarC'hia adminis
trativa.. 

Art. !79. Gomo eeC'l'etarios,. ~J:umm:be-lhes: 

1". ter sob sua guarda os livros da directoria; 
2•, manter na sua seocõ.o e nas immediaçõe;;"~ della a. 

mais absoluta ordem e respeito; 
:J•, attender ás pesson!! QU& tiverem nssumptos a tratar 

com a directoria; 
4", redigir e e-xPf"dir, depois. file e()nvenientemente appro

vnda e assignadn pelo dirootor, 11 corrl.'spondcnoia official; 
5", abrir· a corresponclancia oflioial do 1Mre~t0r, nfvo s. 

de caracter reservado, revando-[lo op·portunamenle a despa.cl!.GJ; 
15", ehomar o. attencilo do directot" para os tusump~os qu"' 

dependam de d'l."spnoho ou de re-so1ução, quer se tPat~ de ma
teria interessando n Seoretnrln, quer ás varias seocões do esta ... 
be'lecimento; 

7 .. , receber os tumccionnrios QJue tiverem <!te tra~al." de- llS• 
sumptos qtié não exijam a attencüo pessool immedilat& da d1'
l/0l:tor. a q.u;em levaria· a. ma teria a i'esolv:er. 

Art. t80. Como· chel!es lib. S-ecoíi.<l de Expe.dieule, incum
be-UJ:es.: 

t•, superintender a distribuiçã9 da. cortéspwdenoi!l re~ 
bi\la no es~ilhel:eci.well.te, qu01: pa.ra.. os íunooion~ios, quer 
para os. Sfltb.t!meíados, rem~U.endQ esta. ulti&n&. ao ehei& da. 
S.accão. Penal; 

2", fazer expedir a co~:re~pe11deMb do9- a91!l.tenciad&&, 
11p.ós o· viste do chefe da Secc,lo Pona.l; 

3~. superintend.er o &ervica óe identificaQii{) criminal doi; 
sa111~eooiadoa. 1.\ meliliiáa. que forem sendtl rooolhid&3 a& esta
llclee.i.men.to ~ 

~·. ntl~ndor aos pedidos de pbotegrapi;Jiu o- dadtls, rel!al
hloY.I>:il IS esta. isJEmtiíioae.íiG· g~tando ~:eauLa·rmante t:ei.t08 pelo.!! 
lu!!~Mluto. de Antbroplíllol(ia l?elilHern.CiiQJlti·Q; 
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5•, organizar, de· occordo com os dados que lhe forem 
enviados pelas diversas secções do estabelecimento, sob sua. 
imm!ldiata inspiração e revisão dos direcLores, os promptua. 
rios geraes dos sentenciados; . · 

· 6•, altender, quando lhes íôr determinado .pelos directo..: 
res, os pedidos da Justiça, e ainda aos da policia, quando se 
tratar de evasão de algum sentenciado que esta careca de 
identificar. · · 

Art. 181. O prompluario de cada preso será iniciado no: 
dia da entrada e o acompanhará até a sabida, devendo, após 
a deliberacão, receber ainda e archNar qua.esquer notas e 
esclarecimentos sobre o liberado. 

Art. 182. O promptuario ob9decerá ao padrão approvado 
l}ela Inspectoria. Geral Penitenciaria, de accordo oom o que 
prescreve o presente Codigo, e delle se archívarão, por copia._ 
todas as peças que o coristituirem, de modo a supprll.• a falta 
pt•oduzida por perda, destrui(lão ou remessa a alguma auto
ridade que o requisitar. 

Art. 183. Haverá, etn cada estallelecimento penal, salas 
especialmente destinadas ao archivo das· fichas e prctnptua
rios, dotadas de armações adequadas, a pro·va de fogo. 

Art. 181!. Em hypothese alguma devem ser paralysados 09 
s~rvicos de organizacão dos promptuarios, cump!•indo nog 
chefes da Seccão de Expediente representar por escripto ao 
director quando não lhes forem remettidos regularmente pelos 
outros os dados nccessarios, cabendo-lhes a responsabilidade 
sern(Jre qüe não renlamarem em tempo e forem encontt•ados 
em falta. 

CAPITULO Y 

CHEFE DA Sll:CCÃO PBNAL DISCIPLINAR 

Art. f85. Ao chefe dA Secção Penal Disciplinar, quo, nos 
estabelecimentos de primeira e segunda categol•ias, dQVtJ<'á, 
ser sempre bacharel em direito com o t'urso especializado, 
cumpre, par si ou por seus subordinados de immedültl\ con
fiança: 

:t•, orientar, dirigir e disciplinai' todo o pessoal dos ser
vioos de guarda e vigilanoio. dos sentenciados, os quaes lha 
serão subordinados; 

20, obedecer,· cumprir e fazer cumprir as detei'minações 
da directoria em tudo quanto entenda com a sua secçtio; 

3•, responder peltl. m·dem geral e disciplina Cio estabe-. 
lecimento pernnte o director; 

4•, providenciar no sentido de rigoroso &sseio do estabe
leoimento e perfeita bygiene individual dos sentenciudos; 

5~, visitar ns celulns e llDrnpartimontos de qualquer na
tureza destinados nos sentenciados; · 

. ço, reunir diariamente os chefes dos inspectores, vigilan-' 
tes e guardnB, ·ouvil-os e transmittir-lhes as ordens tle serviço 
as quaea, nos casos de mafor importancü~ ou responsabili
dade, deverlio ser oscriptus e recebei' o &ciente de cada qual, 
após.o que, serão archivadas; . . , 

· 7•, louvar e promover as l'&oompensas regul<~mentares 
om benefi(}io dos funcoionarios de sua secoüo <r.te bem· cum-
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t>t'irem seus deveres e se ·fizerem merecedores de uma· dia
Unecão; 

s•, Admoestar, ''reprohender, punir ou propOr a punfolo 
dll.quelles qüe se revl:!larem disldiosos, arbitrarias ou incapa-
zes; · · 

9", ouvir os sentenciado!! qtie, por intermedio do lnspe
otor-chefe, o solicifarem, providenciando como fOr rozoavel; 

10, propOr os castigo~ e as rooompensas de '}Ue se fi:-
zerem merecedores; · 

H; visitar Õs 8entenoiadbs · submeUtdos a· reclus!l.o ern 
cehlla disciplinar,· ouvn:..os e _providenciar sobre sna saude 
ê alimentação; · · · · 

i2, agir no sentido da fiel observaneia das leis e dos regu-
lamentos; · 
~ 13, fiscalizar o fornecimento e a oonservaci\o do vestua-
rio e do calcado e utensilios entregues aos reclusos; 

i4, estudar em relação a cada preso as suas inclinaç~es, 
temperamento, amôr aa trabalho, relações com a famflia e 
.()ompanbeiros, gráo de intelligencill. applicacão, tenacidade, 
l:!entimentos attruistioos, enfermidades, simulações, antece
dentes, lançando suas observações em livro especial e forne
cendo os dados que forem necessarios ao direotor e aos en
carregados dos promptuarios; 

. t5, fiscalizar a oorrespondencia dos presos, só pPrmittin
do que seja tranmittida ou recebida aquella que G~tiver de 
!lC_oordo oom as prescripções regulamentares: 

. 16, agir eom rapidez e energia no~ casos da. agitaçAG, 
aggressão, conflioto amotinamento, rébellião ou evasão, quan
do pod~rá, independente da ordem ou presença do di
rec~or, requisitar a presença da guarda militar, a cujo com
mandante transmittirl1 ss ordens que o momento aconselhar, 
dellas· assumindo a responsabilidade; . 

i 7, fazer observar as turmas de· sentél'1ciados quando 
sabiam para oli serviços internos o:u externos, e quando re. 
gressem, mandando semprt:J revistal-os; 

18, impedir a saida de qualquer sentenoiado além· dos mu· 
ros do estabelecimento sem que preceda ordem escripta do 
direclor; · 

i9, avi!lar o director com a antecedenoia de tres dia·s da 
sabida de um preso por cumprimento de sentença afim de 
que possam ser tomadas as providencias oommuns em taes 
circumstanctas; 

20, presidir á organizaoão das turmas de sentenciados 
qu('l devem ser distribuídos pelos varios serviços, em cempos 
otficinns e classes do estabelecimento, tollíl:lndo conhecimento 
de todns ris faltas porventura commettldas durante o dia para 
1\ de-vida puniciio; 

21, impedir que seja põsto em liberdade defln.!Hva qual
quer sentenciado antes que o dlreclor ponha o cumpra-u DI) 
alv_arâ de soltura~ 

22, providenciar para que no caso de concessão d<! Uvro.
mento condicional não seja retardada. a oerimonia da libe
racão; 

23, velar pela boa nlimentaoiio dos reolusos; 
21Í, velar pela eonservaQíi.o dos utensilios da mesma, os 

quaes deverão ser numerados e dlstribuldos nos sentenr.iil.dos 
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qni tivttem os mesmos Dt14DeN!I de modo a faciut.u a con
ferencio. e a fiscalização dos referidos utensUlo~; 

25, escalu o pe!soat de sua eeeoto por m-eio ~ ordem 
dh~·ill de servi~o. de maneiTa que eada qual uiba ~l)m tie8't1"" 
rança o que tem a fazer a se evitem as confusiles c disetl!• 
&ÕN• prejmiMiaet! ao serviço; 

'26, fornoecer diariamente :ao almoxarife o liutnet'G de m
.c1usos e di! funccionari-os existentes .para o fim.de ser pôr f!sse 
funccionario organizado o mapp.a do fornecimanLo da!!l rações; 
. 27, provi4coolar para .q~e as mesas das refeicões doa 
iunooionarios ~Jam presididas pelo mais graduado dentre 011 
presentes e nellas reinE:' a melhor ordem e a maior i:Ompos
~ura; 

28, providenciar para que a cada inspector, vigilante ou 
$uarda seja f.ornecida uma cadérnet~ contendo o regulamen
to, as ordens de servico, as obrignçl:lers do pessollt e dos !lenten
ciaçlos, e com determit\ado numero de folhas em bl'aneo para 
M linnot~OÕBI! C(Ue l.ellhilm de fazer; 

29, providenciar pura que eada liberado reeeba 110 aeto 
de retirar-se a.s roupas e \'Ulores qne baja entregue ao reco
lher-se á prisão, e para que lhe sejam avivados os coneelho!l 
1ndispensnveis a quem, npós largo tempo, retorna a um melo 
·desconhecido e hosm; · .. 

30, exercer a mais sever11 vigillmcia sobre a portaria. fis-· 
calizando o porteiro e seus ajudantes, e pr~stigiando ... os no 
sentido de que nenhum funccionario ou pessóa extranha ao 
serviço procure constrangei-o a violar as prescripções regu-
11.\menttrês ou as orde11s da Direct<~ria tl da Seêeio Pf!nnl. 
~ 31, ter sob .suns vlslns a guarda militar do estabeleol-: 
.mento, providenc.iandt:' no sontido de permanecer eUa sempre. 
atúmta, propondo a excltisiio da praça ou inferior que .. aban
donar o posto de observacão que lhe hDuver sido confiado. 
, 32, org~nizar estatisticas criminaes e apresentar ao di
reetor aml.ualmenLe um ·mir.ucioso relatorio sobre o Juncolo
narnento de sua Secção. 

Art. U!6. Na Seccão Pem\l Disciplinar haverá 011 sesuin
i.M livros., qu~ se1·ão abertos pelo directo~ e rubricados pelo 
chefe da seccão: · · 

Um re~islr·o espeel~l ·dos sentenciados; 
Um :r:egi~tro das NUpaB ~ oh.iectos ou valol'eS recolhidu11 

[feios sentcncis.dos no ac{.Q .de. ehtt!ida: 
Urti registro da dislribuiciio do vestuario; calçado e ob

jeotos cde uso do sentemciad(l, fornecidos oo .aooôrdo oom as 
tabellas ào regulamento: 

Utu registro tl(JS dinheiros entregues a sentenciados, ten
dv á margem espaço para o .recibo que, por menor Que seJa 
a qnunliu, deve ser passado pelo recebedol',· ou, !lltando .acal
IJbabeto, por alguem a seu rogo; 

trm livro p.e pou(.o .de ent.ra.dne e sahldns dos funcoiona
·rros da seccão; 

Um l'egistro do pnt·entes dos seplencinc.los e respectivas 
rBsldencins; . _ 
· IAvro-curga po.rn o mnlerial destinado ús varias depen~ 
dencins da secçíío; · 

Um registro de · Partes airresentadii.s diariamente pelo 
inspeciol' ·.g~rlll ~obr~ [l~ or<'.nr~ncias de rele,•o rla~ ultimus 
24 noras. · · 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 10:45- Pág ina 39 de 154 

_ :XJ .-

. APL tf!7 .. O-chefe da Secçãt) P·eriBI Dlsolplinar elilte.nder
Sie-á emn o tti...ector no sentido de não ser prejudicado o ·sel\o 
:Vioo· de prumptuarios; sej.a vor falta ou desidia ~s *ltar
r.egados de sua ,organização,. seja pela fa_ltíi tle elemeQ.tos a 
imv'i&r ~as déma'i.S seccões do es~abet~•mento. · 
_ ,· '.&ct.. i.SS.· Sempre .que um sentenciado der entr~. ~ 
..esta~l~ei.m.ento . ser~ apr-esentado ao chefe da Secçii(J ·Penal 
.Piscipünar que ·p !o'uvirá -e determinará as providencias d9 
costume, providenciando para que elle seja photograpbad,Y 
de frente e de perfil no estado em que so encontrar e depois 
de convenientemente ·prep11.rado para ingressar. na vida car-
eerarta. · · · · · 

Art.. 187. Providenciara egualmente para que Ih~ se~ 
jatn 'ln"i'eca:da<kls e "arrolados os objectos. valores e roupas de 
seu uso fazendo-o asslgnnr o rol respectivo; parn que ~ej~ 
identificado; promptuariado, ·matriculado e rec.eba o. numero 
de ii>rdélii pelo quil.l . será .chamado e devel'á respondel' dalli 
per diante; para que lhe sejam entregues o! obieetos de ueo 
diario que fi()àrão .sob .sua· guarda nn cellula; pat·a que final-!
mimle sejà conduzido â cellula onde o inspectot•-ohefe lhe 
Jerá as obrigações e deveres dos sentenciados para com o 
Estado, os superiores; o estabelecimento, a fatnilia e· os oom
·panheiros, fazendo-lhe comprehender o regimen penitencia~ 
rib a que vae submei.ter-se e mostrando-lhe que sua situa
ção futura · dependerá exclusivamente de. seu procedimento 
e dedicacio. ao .trnbalbo . . . 

Art. 190. O chefe da Secção Penal Disciplinar dev~r4 
conferenciar diariamente ctJm o d ir~ctor, com o qual ast-en
tar~ as providencias relativas aos cas!)s que dependerem de 
immediata solucil.o, dêvendo procurai-o a qualquer hora do 
din ou da noite quando se veriticnr alguma anormalidRde na 
pris~o. 

CAPITULO VI 

INSPBOTOUES, VIOILANTSS B GUARDAS 

Art. '9i. Nos regulamentos que forem baixados para' os 
estabelecimentos penoes do Brasil serão minuciosamente 
delimitadas as espherns de accíio dos inspectores ou vigilan
tes e guardas, e nssignalados um pot• ttm os seus deVet·es· 
pa1·a com o estabelecimento é ptirâ oom os sentenciados. 

Art. 192 . Os inspectorcs, que terão um chefe rcsponsa
vel por todo serviÇo de v lgilancia, serllo o~ mais graduados. 
dentre os empregados dit secÇüó penal disciplinar, e. oomo os: 
vi~ilantes e os guardas, serilo classificados do accOrdo com 
o ~mpo de serviço e com os seu!" merecimentos, sendo {11'6-
enohidaa as v:l811S dos de primeira categoria pelos de segun-· 
dn c os de segunda pelos de terceirc . 

Al't. · i93. Os visilantes, de que tala este Codigo, têm 
n mesma categoria e vencimentos dos iuspêetorcs, destoor.•t-' 
do-se npcnb.., pela funcçlio especi:tt que exercem de viglnr e 
velar pelos raios ou pefos ·pavilhões penaes do estabaleoi
mento, po1•. cu.ia ordem, asseio e 5e8uranca respondem, quer 
!Jura~!e . o dia, quer dU·l'anto a n91~e . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:45 + Página40 de 154 

-26l-' 

Art. t 94 ; Cada inspector terá a ·seU: eargó li in!!peilçio 
e andamento de determinado serviço, e· chefiarA a turma. de 
·truardas posta 'á sua disposição pelo chefe. da Secção Penal-. . . . 

Art. 195, O inspe~lor-chele receber!\ todos os diàs. do 
chefe da Secoão Penal as instruc~:ões da Directoria ou reco
·cornmendações pessoae!l que houver ·de lhe transmitth· vi
sando a perfeita ordem nos serviços, e por sua·· vez ·a trans
'roittirá a seus subordinados eonforine a nature~â dellas e a 
_categoria· de cada qual. · 

Art.- tD6. Compete-lhe egualmente ouviJ:" duas vezes por 
dia todos os encarregado~ dos raios, pavilhões ou secoões to
mando em considera~:ão suas pondera.oões ou suggestões, e 
lransmittindo ao chefe f:1a Secção ~anal todas as que lhe 
parecerem dignas da attenciío dQ mesmo chefe. 

Art. t97. Uma vez durante cada semana pelo menos 
deverá reunir os seus subordinados para. troc·ar com eH~Js 
-impressões em torno do serviço, avivar-lhes a determinacões 
i'egulamentares e fazer-lhes as reoommendações aconselha
das para melhor funcoionamento do apparelho disciplinar. 

: · Art . . 198. O inspector-ohefe deve observar por si ou por 
.meio de ~eus auxiliares toda a vida do estabelecimento, rela
.tiva aos sentenciados e aos serviços em que estes tomam 
p~rte, inteirando verbalmente ou por escriplo ao chefe ~a 
Secção Penai das JrrPgularidades verificadas, as quaes serão 
por este levados ao oonheoimento dó dlreolor, quando neoes
lario, para ·as pl'ovtdencais que forem. acooseltlavets. 

· Art. 199. O inspcctor-che!a deverll passar em revista 
alaria seus auxiliares quer para verfflcar· os que deb:nm de 
comparecer ao serviço, providenciando a respeito de sua 
imbstitulr,lio, quer para verificar a maneira ·pela qu-al 11e 
apresentam. · 

Art. 200. E' dever do inspeotor·chete inspecclonar as 
cellulae, officinas, classes escolares e todas as depeo.dencias 
do estabelecimento penal, de modo n poder responder pela 
sua segurança, e asseio. 

ArL 201. Cumpre-.. lhe providenciar no sentido de não 
ser perturbado o silencio absoluto ou attenuado conforme a 
prescripciio superior, bem assim revistar .os·. sentenciados. 
ll.gindo . de modo a que a~ formacõos e oiarchus· se pperem 
dentro da mais rigorosa discipllna.. . . · • . 

. Art. 202. Em caso de necessidade, eatundo ausentes o 
~irector e o chefe da Secção Pr.:ual; cúinpre~lhe agir com fir~ 
meza, decisão e energia para a suffoqação de qualqher ma
nifestação individual ()u ool!ectiva <ie rebeldia, podendQ ain
qa requMtCLr a forca militar. 

· · Art. 203. O inspeotor.-ohefe responde POl" (lualquer omis
são ou accíio de ·seus auxiliares da qual resulte prejuízo 
para. o serviço. 

Art. ·209,. Respondo egualmente pol' qualqueP abuso de 
autori~11d,e. dos · mesmo~ auxilia-res · contra. os . sentenc.iaclos, 
oumpt-mdo-lhe oommumcar ao ohefe da Secoiio Penal o qu~ 
observar· ou aoubet• em tal sentido. 
· · Art. 205. Os inspeotor-ohefe só rt~oeberá ·ordens do · dl'

reotol' ou do chefe da . SecQilo Penal Disciplln!lt', devendo, 
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poré~, ·o1.1:vir á .atteilder sempre que possi'vel aos pedidos de 
provadenc1as feitos pelo ·outro·s chefes de secç3es, _profes• 
sores, mestres e . funccionarios do estabelecimento. . 

Art. 206. A nomeação e demissllo dos ·guardas, bem 
como a dos empregados subalternos, deve caber ao direritor e 
as dos demais· a quem a lei ~etermínll.r. · 

CAPITULO VII 

CliEFE DA t:l!!OÇÃO MEDICO-CIRUROIGA R ODONTOLOOlCA 

Art. 207. O governo designarâ para chefe da· secçAo 
medico-cirurgica a odontoiogica um dos medicoa do estabe~ 
lecimento em que se reunam · o.lém ·dos titulas de capaci .. 
dade profissional os da capacidade admhiJstrativa. 
· . Açt. 208. Todos os medicas, ph!lrmaoeutleós, odontolo
gistas, internos e enfermeiros, bem como os ajudantes destes, 
salvo o pessoal do Instituto de AnthropoloJl'ia Penitenciarlâ; 
tzue constituirá :uma organizaclio â parte, serão subordina
dos ao chefe da secoão, delle recebendo as instrucoões para 
o de~empenho de seus encargos. , 

Art. 209. Ao medioo-chefe impõem-se, além de outras 
que o regulamento especificará, as seguintes obrigações: 

'1°, velar pela hygiene gerai do estabelecimento; 
2°, velar pela fiel exeoucilo de todos os serviços sob sua 

direcoilo technioa: · 
3°, velar pela saúde e asseio dos reclusos; · 
1°, cumprir e fazer cumprir a1 determinações dà lei -1! 

do regulamento de aocOrdo com o director, no. parte. relativa 
aos serviços adtninistrntivos da sua seccão; 

5°, expôr duas vezes por semana ao direotor a . situação 
sanito.ria do estabetoolmento e assentar com elle as provi
dencias que forem aconselhadas; 

6°, representat· contra qualquer arbitre.rteda.de pratiQo.~ 
da contra a vida ou a eaúde dos sent.enofRrt"~ · 

70, exo.minar os generoa allmenUclos destinados. no abas
tecimento da casa; 

ao, providenciar para que todos os re\)lusos enfermos 
sejam devidamente examinados e tratados. pelos seus auxi
Iinres; 

9", pa•ovidenciar para que a agua fornecida seJa ab~o
lutamente indemne da quaesquer germcns nocivos. . 

fO", p!'ovid!lnciar sobre o exame dos sentenciados quando, 
entnrem para . cumprir a pena e fazer· registrar toda"S U5 
observações feitas dé accOrdo com as exigenoias qeste. Co
digo; 

i i, fnf'omnr O. dfractor. Sémpré qUe VeriflqU"" tratar-se 
de algum ano~:~mal, ou individuo atncil.do de mole~Ua lnfec
tc•-contagiosa, e indiot.r o tl·atnm~mto r_ue deverá ser nppli~ 
c«cJO aos que revelarem anormalidades sommaticns ou 
menl.nes; 

. 12, v~lnr n~ sentido de nfio serem buroladas ~s rcco~
mendações feitas, e evitai." fazel-as por bonevoionotà, pod1do 
ou o1.1ll'O qualquel.' motivo, tendo sempre em vista A. nece~
Ridillfe de não ·perturbar sem abBoluta neoessidnde à vida re-
gulnr do cslnbelecimento; · · 
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í2, providencl~ir -para qae ·seja aviado aoo enear~ 
er.::Se®iia Pt~,-ehiatrica, QU ao ehefe d~ InnitU!o de Aottaro..; 
pologin PenU-enchl1'i1l, liJdt>s os -reclu908 que CM'éeel'em· de: 
enme ou. tr~taznçnto especializada; 

t4, proceder. a Ulll& .vis.lt~ diaria As tnfer-mari&!!, illf..e..<> 
ressar-se pela marc-ha· ol.ile seus servicos. .int-eirnr-se do .ei,.; 
lado dos enfermos, e providenciaL· para que os medicos, en
fermeiros, auxiliares e ajt;.dantes não faltem a ~eus postos 
e cumpram rigoro;;amente seus deveres ; 

.15, inspeccionu a pha-rmac-ia, inteirando-se do!! reeei
tuarios, quer o destinado aos sentenciados, quet- o destinado 
·&'<ls íunccionai'ios, fuendo regielrar um e outro em Uvros 
separa<! os; 

:1.6. visitar os gabinetes .odontol~cos. veritieando os tra
balhos _realh:at1os -e em andamen(() e providenciar para tt'lfl 
.sejam ·fornecidas á Secção de Expt!di~nte as . fichas dos ca
l'àétercs mor,pbologicos do bocca ,a. Q ,reg1stro das infecofie~ 
em lóco oos dentes tlos sentenciãdos e do f'esultado do ü-..
tnmento afim de serem recolhidos ao Promptuario Geral; 

17, obse~t· os ·simuladores de enfermidades ou 1es~, 
e fnzel-os apre~entnr no chefe da Secclio Penn1 ·purit os dc..-
·Vi<ios fi~s , · 

:i:8, proceder ·a -exame de oorl)u d~ delicto nos 'Senlen.J 
r.iados que ap.-esentarem queixa justWcada de ll881'e&SÕes 
iJbysieas da par'te de seus guardas ou companheiros, bem 
como nos que forem \'ictímas do Mcidentea no trabal-ho ~~~ 
fóra do serviço; . 

. . t 9, visitar óu fazer vlsitar por um de eeus auxlllar<!s 
!~~4cos, ao menos uma vez por .11~mana, tudas u cellulaa do, 
~st-aboleciment(); · : 

. . 20, ouvir diariamente os seus auxiliares a quem tran!ll...; 
mitti'rt\ crd'ens du serviço· por escripto,. !azendo~lle lanoar em 
lind ·~<!equado, delles ouvindo attentame~'te ,as sug8'estlles e 
recebe11do a nota escripla do occorl'ldo nas vinte e quatro 
bor8!! l'int-er'iores, nota jue &'erà ~goalmente tanoada em livro 
proprio; 

2t, C'()t)tribllir pnra o ~studo in'divid}lal 'dos -sentenn.ta ... 
dos, spb o aspecto criminologlco, registrando não sómen'l.e us 
W~ -oomo 85 'G'bservaç~ ·dOS dem&il! medlo9!·; I 

· '22, organltat• mnppns l!~tn'tislicos miOltciosos do movi
mento penitenciado do estabelecimento durnnte cada semes.: 
tre, fntendo 'seguidamente esl\1d0s ·comparativos e'llt'l'e o se-. 
mestre vencido -e os -antet•icres; · · . 

23, providcmc1R_r paru u substituiçlio ·dos funoolonario.! 
da secção que taltorem, de modo a não · ~cr pr1:l3udioada a 
·~n~de dos reo'lt;.SDS; 

24, attender, nos termos .da lei e. -do regulamento, nos 
funcoionaries quo necessitnrem dos s~;r:v1ços madi~o-oirurgi~ 
co~. sn\v.o quanto ao odontologista, que s ó Jltténderá tunDcio
nario em caso de .inte~·venção immcdiata, e quanlo .no phai'
mneeutico, que tiíio poderá fornecet· medícamentos ost.rau-
.lfcil'os.; ; . . 

.25, r.eceber c ler diariamente .as . .l)np.eletas doo chefes dos 
.vados s.erv.ioa.s .da sua .secção; · . ' 

.26,; chamar · a oaflteneio do dil-ec-toi' pnm as funccionarios 
que des1·espeltarem as determinações medicu; 
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rr. mlizar 0\l fazer raliur por seus aus:lti•res ~ 
lestras instructivas aos eenteoeiadoe eobre usumptos de ttJ<
giene geral e indi'Vidun.l; 

2", fal;ei.- imprimir~ para dietribuiçil.o cntr~ os ~efltf!l\.4. 
ciados, pequenas cnrlilhas, oonlendo .eonselhos -e recommen
.Qaeões espeoiaes sobre a salide ~ o aaaeio; 

29, solicitar do director as dietas dos enfermo~ da ·aec!)(l.oo 
do oom 'as 11eeessidades de cada ca&O. 

Art'. 21.,. O medico clwlre dwerA providenciar para a 
.or8'aninelo da rictario dos reclusos, wb o aspecto medico 
e odontologico, fn~endo-lhe periodicnrr.ectte as ãlt.erações te 
correccões iodispensavei&. 

Arl. ·:2ft. Os quadros eat.&tisUoOII · a cargo do medico• · 
cl1efe, comprellenderio todoe .().1 aentenniado~ cnm 6$peeift
caçia das molestiaa, anormaUdades physicas -e runccionaet 
.veri!l'icadas, v.eze!i ·(llle baixaram 4 enfermaria ou compatG-
ceram á .co118ulta, ioeíusive as aUesaoaes fnlsás de d(lenca 
pat'B fug-ir ao trabalho. ao estudo ou aos castigos disci
plinares. 

Art. 2i2. Cumpre-.Jhe eguolmenta eitamtnilr ou faltlt> 
1!xaminar todo sentenciado condemhado dbclplinumento -,a 
trabalho mais duro, á cellula clara ou escura. 

Art. 213. O ::hefe da secçli() medico eir.urslon .apresen
tarA semestraltnen~ ao dlreetor um relatorlo circumBtalil
ctado de lodo o movlmentn das clinleas penitenciarias, nelie 
·fnzendo as SU8'8'estões ctue Julgar ooon&elhavel para a metbro
rin ·e '11perfeiçoamento deUàs clinfcu. 

· Art. 2H, O chefe da senoüo mcdieo-clrurrica ted. Wll 
assistente technico de sua osoolha, dentre os medicas do esta
beleolmenlo, fto qual oõmpete nuxllial-ll dit-eotamentc em 
todas as suas funcctlcs. · 

OAPITULO VIU 

CHBP.B DA BBCCÃO DB . IIDV'Cc\Ç.(o 

Art. 2Hi. A seccno de lnstrocçloo e educação :tert ma 
t'here, escolhido entre os professores do estabelecimento, e 
lhe 'Caberão, lliém das obri~!:l inhet'enif.es ao !eU COJ'g\'1 dê 
professor, as seguintes : 

t-o, velar pelo rigoroso tunceiooamento das chtsses -es~o
lares, fiscal1zando os deinà!s professCires no exorcieio de sut.is 
fnncções; 

2°, velar pela realizn~iio do ensino technico na parte pro
pr'iam~nte 1nà.ustrinl do est~beleclmento; 
. 3o. rl.Scalizar {I compareoimen.to dos sentenoindos esca
lados para as classes o officinm;, fa.zendo .affixar as listBs 
de frequcncin o representando no director quando faltarem 
ou forem impedidos de comp~n·ecet' <determinados reclusos; 

4°, organizar lodos os annos, de nccôrdo com os profes. 
sores, o pr-ogrnmma do ensino, ouvido (l director quanto aos 
llor.a,r.il}s; 

5°, providencial' paro que sejam fornecidos aos sentea .. 
"Ciados livros especiolnqente ~orlp!.os INll'l " aprendizagem {lo 
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~dultos e qUe se refiram a factos e desenvolvam idéas aocor
des oom o S8U desenvolvimento mental; 

6°, providenciar para que o ensino technieo profissio
ttal se adapte ás necessidades àa producção ·indusl,rial ou 
agrícola do ·estabelecimento; 

7°, organizar conferentlins e prosiàil-as na ausencia do 
director e do ·seus substitutos; 

8°, organizar os programmas 'de quaesquer soleilnida· 
des oivicas e submettel-os â approvação do dlraet.or; 

· gó; desenvolver o ensino da musioa e organizar bandas, 
orchestras e orpheões; 

i O, f iscalizar a educacAo physica dos reclusos. 
· Art. 2i6. Cumpre ao chefe da secoAo de educação e 

de inst.ruc~l\0 reunir l)eriodicamonte oil .professores e · mes
tres, de ofticinas, otivil-os, ~attendel-os sempre que poseivel 
~ ~ratal-os com a. devida urbanidade, transmlttindo ao direc-
tor as quebi:as e as impressões dos seus auxiliares. . 
- · Art.. 217 • Ao ebêfe d~ SecçAo de Eduoacão e de Instruc
olio caberá providenciar pa!'a que a assistencia religiosa aos 
·reclusos se desenvolva sem prejuizo dós serviços penitenoiâ· 
·rios e sem o menor at.trlt.o entre seolarios das diversas dou
trinas ou confissões . 
· ·. ArL. 218. Todos os · annoa, e por tntermedio dos profes
·soree e mestres, o ebete da Beopço de EduoaoAo e de lnst.ru
colo prooederA a um inquerif.o a respeito das ct•enoas dos sen
tenciados, e orgap.b:arA de a11cordo com o resultado deste in· 
querito e as determinaoOes deste Codlgo, listils relatiVI~'B a 
cada religião, as quaes serAo enviadas ao dlrector para os 
deyidos tina. · . 
, Art.' 219. O chefe d!i Secçllo de l!ldueaoll:o é de InstruM 
collo i'eeeberó. os pastores éspirituaes e de acDordo com a le!, 
o regulamento e as instruccões do direolot', assentarA com 
~lles as horas, oii logar'!s a os meios mais aconselllaveis par11 
11 realizaolio de suas predicas religiosas, sem prejuizo doa 
serviços nem perlurbac:lio da ordem geral. do est.abeleDimento. 

Art. 220. O chefe da Secção de Educação e de lnstru~ 
cção deverâ providenciar para que nenhum sentenciado seja 
ilonstPangido na sua libert;lade espiritual, que . o regime 116-
,nitcnciario respeita, e para que os que livremente . co~pa
Tel)am aos actos religioso!\ o faoam com o devido r espeito e 
em silencio absolutCl. 
. Art.. 221 . VerifiDado que seja qualquer attitude incom·· 
pativel com a. magest.àde dós actos e solemnidades religiosas, 
o ctiefe da Secção de Educação e de Ins!.ru;)çiio dever â fnzar 
nprcs~ntar o individuo accusado ao Ollefe da Secçlio Pimal. 
·· ArL. 222. O chefe du. Secção de Educação e lie Inst t·u
cçãc np•·csenlará todos os annos, após o encerramento. · dos 
·cursos, um minucioso relatório dos serviços a seu cargo, com 
estatisUoas e suggest.ões sobre o seu desenvolvime~lo. 

CAPITULO lX 

OHBFEB 01!: SERVIQOS E DEMAIS FUNOGIONARJOI! 

Art. 223 . O regulamento do cndn estabeleolmootó penal 
·deverá arr olar minuciosamenle os deveres e obrigações d<>a 
chefes de . serviço e demais funcciono.rios penitenei~rios d6 
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manéira. que não haja. confu~ão nem intervenção' de um ·na 
esphera de attribuições dos outros,·nem omissões que se pos
sam disfarçar na allegação de não caber nas attribuiÇõés do 
I)Illisso o serviço c;:ue . se deiXou de realizar. 

Art. 224 . O regulamento completará. egualmcnte o rol 
de attribuições e d~veres dos altos funccionarios por est\l 
Codigo especificndos nos capítulos r elativos ao íunccionalis~ 
~o penitenciaria. · 

CAPITULO X 

QOMMIS8ÃO ADMINlSTI\ATlVA 

Art. 225 Em todos os estabelecimentos penaes funcciona1 

rá uma commissão administrativa, composta de dirêclót', qua 
a presidirá, do vice-director ou secretario, do· almoxarife 'l 
do chefe dos serviços industriaes ou agrícolas, quando se tra· 
tar de estabelecimento destn. ou daquella organização e a ella 
cumprirá: 

a) áSSeiltar no começo de cada e:tercicio financeiro de 
accordo com ~ natureza e capacidade do estabelecimento, seu 
apparelhamonto e especialização teohnica dos scnlenclndoe, 
9 plano de actividade profissional de que deverá set• exe
cutado durante o anno: 

b) pedir, d-e nccordo com as verbas ou recursos do cs· 
~abelecimento, a. ~ataria prima que ·rôr necessaria; 

c) resolver sobre o escoamento dos productos lndut· 
triaes, agrifolas, pastoris ou de pesou, resuHnntcs do t rnba· 
lho penal; 

. d ) fixar os snlarios dós reclusos, confor mo il sua cnpo.
pidads profissional, product!vidada, prooedimonlo e classitf·· 
ci\çilc do accordo com ns tnbellas ofliolnes; 

c) mandar distribuir ns quotas dos salul'los 111\ oqnta 
porrente de oadn trabalhador penal e mondat• trnnsct•evol-nA 
nas cadernetas individuoes, na parte r elativa no movimento 
do peoulio fixo e disponlvel; 

f) modificar-lhes a olnssifioaçiio e os salarlos, lixar-lhM 
as regalius e designar para auxiliares ou contra-mestres os 
que se destacarem pela sua oompelencia o exemplar proce
dimento no trabalho; 

q) propor a suppressão ou creacúo de offloinas . ou da 
serviços julgados desnecéssarios · ou necessarios durante o 
exéroiclo anterior; 

h) tomar, emfim, f.Odas as providencias quo se fizerem 
indispénaaveis á Ma ordem e perfeito desenvolvimento dç
trabnlho p enal, · 

TITULO VI 

Circamscripções penitenciarias 

CAPITULO UNICO 

Art. 226 . Para o fim de harmonizar e coordenar os es
forços das rospoctivas :Ldminist.racões, os estabeleoimonlos 
penn"Os dos E stados, ou os de g·rupos de Estados associados 
nos termos do presente Codigo, oonstil.uirão circumscripções 
espeoinos, cujo 01;gnnizaoüo se regerá polns· regras quo se se
guem, e eslarüo irnmedialnmente subordina!'las á Inspectorla 
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Geral Peniteooiar1a, a que prestario tu inf~mações indie
pensaveis t sua missão fiscaUzadorta e eoor.denadora . 

Paragl'apho unieo::.,. Em virtude de sua sftuaQão eg[í•;;;r~l 
ficam exceptuados da disposí<;ão deste artigo os estabelt'Ci'
meoLos penaes do Disbieto Federal e lilS deoendmtes ão go-
Yl!'l'IIO federaL · 

Art. 227 . Cada circumscripçilo terá om corpo dlreetfva 
r.uja presidencia cabet·á ao director da mais· importante esta
belecimento penal a elle subotdinado e que será coffi(Jletado 
com os di rectores dos demais estabelecimentos. 

Art. 228. Au presiden\e deste direetorio penitenciaria 
c~.!>e promover-lhe pelo menos duas vezes por anno a reuniãv, 
poTa o- f im de- deliberar sobre· os as.~umpLos de i'mportancill 
l'elativos á adntJ,inistraç&o e ás Unancas da Casn d~ Detenciio. 
RefONn&.tOTit>s, Caea d'e Correcçiio, colonias e estabelecbnen.
.tas d~ ~taraeter therapeutico-pena) que lhe e.;bverem subOI'· 
àillàdo~J . · 

Arl. 229. Ao Directorio da Circumscripcõ.o Penitliileiarla 
~OIDP-!le: 

a) fornecer os elementos pttl'll o relatorlo geral da cfr ... 
cnmscripção relativo ao. onno- findo a ser u.preeent&do ao ml
nistl'O da Justloa por intermedio da ln!!peotoi'l• Ge1•nl Peni
tenciaria; 

b) estudar e propOl' quaeequer modfficoelles- 11 !aze~ 
quer nos· reguiamenlot!, quer nas tnstallaçOes, qt\er nos ec.tl
.flei(ls.; 

c) estudar e propor quatque~ aHoraclln ou nusmobto no 
quadr o do pessoal: 

d) trncnr o plano do trabalho e especificar a rr.nLet·la 
prlmn, inslrtlmentos; ml!.4ihtnns e demais elementos lndla
pensnvois, dentro do nnno flnaooeiro, 11 exoeuçl1o do plano 
adaptado; 

c) fornecer os elemen~os neeess~rlos pat·n R cscrlptlll'~~ 
Qfi:o de todos os l!vros e registros a cargo da direccllo 11erttl d11 
clrcumscriJlÇ II.o; 

f) preparar as propostas do orcrtmento: 
g ) discuf.ir e promovAr todos os melhoramentos e re!ot· 

mas que a. experiencia aconselhar em cada estnbeloo.imenoo. 
Art. 230 • .Ao cbefe- da circwnscripção. que terá a seu 

serviQO, para o regularidade delle, os funccionario! dó e~ta.
belecimento de sua direcção ou dos demais, devidamente re
quiSitados, cumprirá~ 

«:) servir de lnlermedbriO' nntre a 1nspooloria Geral Pe~ 
nitencia ria e as autoridades dos JJ:slados n ~ue esLiver su~ 
bordinado; 

b) visitar pelo menOS' duas "e1es ao nnno os demais es
tabelecimentos dn circumscripçiio; 

c) aprescnt&'I' d· Jn!lpectozia Geral .Penlténoiarla um re
latorio synthel.ico do movimento de todos os eslnbeleoimen
tos da . circumscripc.!io, nelle fazendo ns sugseslõos julgada'! 
necessnrias pelo respectivo directorio ; 
· d ) assegurar, na parte que lhe coubor, n :i'ncil execuoilo 
das leis, regulnmenlos e insti'ttccões mlniste:riaes, bem ecmw 
as provenie~tes cfa Inspectorla Geral Penil.enoi'aria; 

e.) es~u.het.ecer, de accorfio com a.s condi.(:Ões pec.u11~rl.!s ~ 
l1138'ião. e com oa demais membros do Dirootm-io, ns tnbeLiu 
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üe- l'l!mnmrações do:!l sententJi:ldos, os precos d~s materiàs 
primas e dos artigos ou generos produxidcs:; 

f) provitlénciar para que os rect~ tenham. sempre tra-
balho. . 

Art. 23i. Haverá no estabelecimento séde do, Directorio 
da circumsr:ri~ão os seguintes livros diilstinados a:. 

t,o, registro da. co~re$pcndeneia official; 
2°, registro das entradas e sabidas dos processados- e dos 

sentenciados, devidamente a.nnotadas em livros separados, 
com as respectivas cartas de guia e oatra!.J observaeões utHt
za:veia, co-mo sejam os casligcs e as. recompensa!l, q\lando se 
tratar de sentenciados. 

3°, registro da produeção dos estabelecimentos ,consuma 
de maleria prima, i:'emilnernoão d~t mão de obra, deteriora
'tão d'e maebi'nrsmo, vend'as e saldos ou deficits verificado!!'; 

4°, registro das contas correntes dos reclusos; 
5°, registro dos inventarias nhnuaes dos moveis, machf

nal!i e utensilios de en-dá estabelee1tmento. 
Arl. 232. Os directores de tod.os os estabelecimentos pe

naes da cireumacriMão devem ao· presidtmte d'o Directorio a!! 
informações de caracter gerar por este requisitadas a vedido 
da JnspeC'tGJria: Gtlral, sem prejüizo das informações e da obe
di&m:ia que devem aoe, gov61rnoo de seus respecthcos Estados. 

Art. 233". A entrada do chefe da ciTcumscripçiio é Iivr~ 
a qualquer hora e em qua·Iquer d'ia, seja em que e!tabeleci
mento fõr. 

Art. 23~. A' execupio do que se p11escreve nos n:rtiR'l'S 
anleccdentes, a accão dos directores é perfeitamente autono
ma em tudo quanto entenda com o estabelecimento sob sua 
·~uarda e adm inistracuo. 1•espeltndas as Jeis-, regulamentos A 
n:slrucções da at1loridnde superior, 

Art. 235. A séde de cada Circumscripcilo Penitencinri:l 
será no estabelecimento cujo direetor fôr o presidente dó 
respecth:o Directorlo, 

TITULO. VII 

Estabeleeim~tntos penaag 

CAPI'rULO I 

lNTEl\PKNDJ!:N.clA DOS E&"EADEL!ilClMENTOS. 

Art.. 235. Os. eslabelecirnenlos destinados á execuoii.Q das 
"penas rostriotivas da liberdade, quer no Distl'icto Federa\, 
·quer 1Ws Es~ados obdecerílo ao truf!a-mento individual dos 
·l'eelt!sos & c9rrstituirão um systems no qual todús os e"Stabe, 
·Ie0rmentos penae~ sejam interdependentes, de mod'o- a ser 
'JiermHUda, eem embaraç(} de ([l:l~tiqouer m-ntul'Zila, a facn mo-. 
:vimentn·ção dos s~nte'llei·adl:le, de.· aeeol'do n!·o só com ll!f sen~ 
tencas dos ,Juizes e t.ribunaes, como com as observnoões dn 
.oomlnish·1.u;ão peoJ.Lenc.ia.riu. e as Lndic&Qões medico-psyeholo, 
l',icns emana.dna dos es.peaisMalas ot:ficlaes. 

l!lrfi. 23·7'. G'onsíde'l'at"-se-§ integralmente re!llizad'o· o 
's.ystemn de de-fesa social é~'~abereoid'ú- por es~e C'odigo, quun,. 
Efu· no Distrioto· Faiferill ~ emo tod'oa os Estudos, existi'!-em,. " 
·e-erviQ'O directo ou indirecto da· Justiça, C'Ommum ou es(!.leein, 
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Uzada (juizos de menores), os séguintes estabelecimentos e 
instituições prinoipses: 

f.O Para a repressão; 
a) casas de detenção; 
I>) escolas de educação correccional, para menores de~ 

linquentes de mais de 18 e menos de 21 annos; 
c) refol'm~torios para homens e para mulheres delín. 

quent.es; 
d) penitenciarias destinndas aos delinquentes difíceis oil 

reputados irreformaveis; 
e) colonias para a relegncllo dos delinquentes perigosos; 
f) manicomios judicial'ios; 
a) sanatorios penaes para os delinquentes tuberculosos o 

secções especiaes para os atacados de o~Li'a~ doenc;as infecto
contagiosa!!, assim como para os alooolo.tras e demais toxi
eomnnos. 

2.0 · Pll.rn a fiscalizncão e orientação da. execução das 
penas; 

a) conselhos penitentiai'il:is na Capital Federal e na11 r.o.
pitaes dos Estados e tcrritorios do Brasil; 
. 6) Inspectorin G~;:t'al Penitenciaria, orgúo central federnl 
destinado ú inspecção sernl das prisões nacionaes e á fisoa
llzaçiio do systemn penitenoitll'io adopt!\do neste Codigo; 

c) institutos de nnthropología penitenciarill; 
à) institutos do propamçfi.o penitf!noinl'in. 

3.0 Pura a rcnd.1ptaciio socinl dos liberados: 
a ) serviços lll'isionncs de auxílios e cncnminhturtento <io 

!::JOt'IHio, condic-ional ou definitivo, a vida livro e no trn~ 
bmlho; 

b) pall'onat.os de presos e do . libel'ndos. 
c) color,ias par<\ liberados, 
Arl. 238. Podem os E~ludos, com o pt'evío nsscntiment" 

do Governo Fodernl, o ouvida a Inspecloria Gc1rnl Peniten
ciaria, entender-se no s~nlido tlo construirem por grupos oa 
estabelecimentos de que t:rata o ar~igo anterior, n . t, assen
tando um "modus vivendi" pelo qual os condemnados pelns 
respectivas justiças sejam nelles recolhidos para a. execucãl) 
do suas penas. 

Po.ragrupho uni co . E m caso de se effeof.uar um doss~s 
nccordos, deve a zona escolhida ser a mais central possivel, 
entre os Estudos conLrac.tantes, tendo-se em vistn ainc\a a fa
cilidade do nominunicacão, a fertilidade e salubridade do solo. 

Ar~. 231! .. Fica tamhem assegurada aos Estados a facul
dade de realizarem com o Governo Fedet•al qualquer enten
dimento ou contruclo, qnor quanto á construcção do!i esto.be
Jecimentos ponnos, quer quanto á sua organização, manuten· 
t ·ÜO, administrncilo e aoceilução de condomnudos pela Justion 
·li'cdero.l. 

Art. 2·i0. Verificada a lq~poasibilldade da exeouoiio fn
lllgt•ul do p lano de estnbelocimenlos penaes de que trata eslo 
titulo, n. I , pela falta de recursos do Thesouro, poderio os 
Estudos ·npresentur 1l cousideraçiío do Governo F'edaral, que 
o envinrá u estudo do. Inspectol'in Geral Ponitencinria, um 
pltin6 om que taes ~stubefeoimentos pnssem a constHuir se-
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cções devidamente isoladas de uma só constl'uecão, nellas se 
applioando, como se. absolutamente .independentes fossem, as 
disposí~Jões r~lalivas aos · primeiros. 

Art. !!H. Os estabetimimentos penaes distribuir-se-iio 
da maneira seguinte pelo· terrilorio· do Brasil, constituin•1a 
cada grupo federal, estadun\ ou reg.ional, uma eircumseri;.. 
pçfio penitenciada; 

a) baver.á prisão na séde de eadamunioipio e pequeM!! 
prlsÕP.l' nas localidades afa~;tadas da mesma séde, desde quan
do haja· autoridade judiciária s policial; 

b) haverá grupos de estabelecimentos centraes ná Capi
tal do.Brasil, bem assim, onde !õr conveniente; 

Art' 242. Sob' o· a~pecto administrativo os estabeleci
mento r,cnaes serão considerados de cinco cathegorias dis• 
ti netas, a. saber: 

a) os de primeira, chamados de grande effectivo, eet'!o 
aquelles r.uja lotacão exceda de 400 reclusos; -

b) de segunda·, ou de effeetivo médio, os de effeolivo en
tre· 100 a -'OO·reclusos.: 

o) de terceira, ou de perrmmo ef'(ecttvo; os de effecUvo 
entre 50 tl fOO reclusos; 

d} do! quarta, ou dP er.re,•tivo minimo os de menos de 5(l 
reclu!Sos; 

~) de quinta, os das localidades ou dlstrlolG munteipoes. 
Pnragrapho unieo. Exceptuar-se~fto os oslnbeleciment.o!! 

schmtificos espeeiallzn.doa, cuja elnasifionçAo, apesar de seu 
diminuto efl'ccUvo, depor.derti apenna da eua organi1açlo e 
da pot·feh,:iio de seus eervicoe. 

Art. 248. Sob o ~specto peiliteneiBrlo sDrlio os Estadoa 
c a Capital do Pnlz clal'slficadoe pela maneira se1ulnte: 

a) da p.rimeirll cathogorla, os qqe pO!.'sulrem todos os 
('stnhelPci rnentos destirado~ ó rept•essfio, r('putndos lndispen
snveis á pt•at~ea 1ntegral do systema. adoptQdo pelo presente 
Codigo. desde quando esses estabelecimentos correspondam 
aos pndruM otfiolaes: 

b) de ségunda cathegoria, os que possuirem os estabeJ:.e
cimontos principaes ~indu que em moldes mais modestos, e 
prosigum nu execução do plano de reforma; 

c) de terceira, os que se limitarem a ter, a serviQo d1~ 
.iustiça criminal, uma casa de detenção, uma penitenciaria e 
prisões municipa(ls: 

d ) de quarta, nquellcs cujos estabelecimentos penae!!', 
pela delic!~rícia de sua organização, não sQ enqm1rJ.rem nos 
itens anteriores·. 

Al"t. 244. Os estabelecimentos penne.s qu13 se construi
rem a esforco e por inioiaLivn de um grupo de E">tados (es
tabelecim!lntos penaes regionue<~) . serão considerado!! de pri
meira cathegori!l, assegurada tal olll\1Sific!l(JII.O isolado.mont.e 
nos diversos Estados contractautcs. 

CAP I 'I' OLO H 

COf.ON lAS DE DEFESA SOOIAL 

AI't.. MS Hnverá pnrn os conrlemnadbs por vndlagcm ou 
mendicidade, colonins correccionaes instnlladns em ilho.ll· ou 
em re'giões ouiLivavr-is situadas· fora do perimetrb' uri:Jano. 

a. D. - VOLUMll: 1 - 1935. 18 
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~ Ar.!...:: 2.t6.; Ea1, hrpot.bese: alwtnnai'J ~ilrlb- ser ln.terntlló·& J 

nas colonias de que trai.~ o àrligo. anteéedente, índ ividuos de .. 
P.vidcnle anormalidade physico.o.ps,.motogica; tae·s como epi-
lept!cos e psycbopatbas de qu;dquer. t~specie.· · . .. .. 

. Arl. 247. A autoridade competente, ao ter de internllr'· 
um ·individuo, cóndemnado por vadiagem ciu mendicidada de· 
verá traçar os limites maximos e mínimo de suo. permanencia 
n.o estabelecimento, cabendo ao direclol' promover juntJJ ao 
Co'nselho Geral Penitenciaria a liberdade antecipada; con
diéion\11 ou definiti~•··._çonforme a conf·~apca·· que: depositar.· 
n~. re~e~eração do col~no.- . · ., •:; .. o•:: ··: , :. . , , ; · 1 

Art. 248. Em caso de; findo· o pêriodo da Internação, 
persistir o individuo no máu Pl"Oeedimenlo primitivo; .:utn
pre ao director inteirar a respeito á autoridade competente 
cõm ns suggestões que julgar opportunas. . 

.. _Art. 249. ~~ índividuos que_fore~ condemnã~os á__ifi~.e~
naçuõ nas colomu<c:~e·: defesa social, só deinrllo ruas• impres~· 
slles d~lltYI9~op,icas, p'botogl'àphias· e ·demais·· dad()S :nó·1 Ca
dastro Penitencia.rió, quando se tratar de .. f:rii;lltce rcitoral,'io, 
mas dei~arão na refJarLioíí.o competente da Colonía as ar-.nota
ções relativas aos seus antecedentes, nome e estado civil . 

Art. 250. Quer numa, quer noutra· bypotbe8e, pOdorá. o 
juiz, futuramente, a requerimento do propl'io individuó: · óu : 
de ~lguem por eUe, ae · fallecido, detemilnar ·o eaneellaml!nto 
tias ar.notações e a destruiciio de todos. · O& ! dado&·do'rf~@'llslro 
criminal recolhidos aos archivos das· ·oolonlaa, do · ~ailat§!r() · 
peni~-enoJ~rio ou dijs gabinetes de ·identittcaclo cr1min'll, se 
se provar tratar-se . .de Pl'ssón que ae regenerou e pa~':'U a 
exercer, . n,n s9cicdnde, vida hone$la o acçüo diBnificndora. 

Arl; .:i&i. Todos os indlvlduos lltl!ICI!PfivciH de trahallm1· 
por sua edade ou perfeita saude, entrcgnr-se-llo ao tt·nbalho, 
obedecendo a.o re1imP.n determinndõ no resulamenJo, du ac
oord(! com o;~ dados dJk orientaclio profissional. · 

P1n·agrapho unico. Porn os cffcltos dn uttlma parte deste 
artig(l. baveró. em cada colonia um gabinete espeaiulitado 
destinado a fazer a seleccão psycbo-physiologJoa dos trabalha-
dores e a det<!rminnção de suas aptidões. . · 

Art . 252. Nns coloni!is de defesa social o lrab:t,lho> ~<'rá 
remunerado, ~e . nccordO':ç~·m. .os ,P.~·inci'p i os g:erncs cs~~bcfeci:-
d o!! m~ste Ood1go .- · · ·· ·· .. · ·' ···· ' ' .. , . ... ' ll; . 

1 
-

Art. 253 ... Qu;mdo o colono Q.tlin~ir,. 'vo1· · ~~~ ·P,~on.;o e 
npVf:Jã.~. o :i\iax\mo:;d,n remun~rncif~- d.n ta~clla, ·ctevei·á o dl::
r ector mle1rar o Conselho Pemt.enclllrlO, aflm .de que est:e ·de,.: 
libere sobt·e a· solicitncíio da liberdade pnrn o, recluso, ~ob o 
fundamento de· qu~doi nlcnncndo o óbjectívo da Pectuscrn: que 
é · a'.t tlo aporfhi~bament..O .do individno pelo traMihô; · do.·~uat·, 
d f.'vet~~-· :relfrur ~un·. s~ub!!j,s.~encin, salvo se milillll' CO\Üij.ll. , o 
nil.lsmo nlgum motivo· de"o~dem superior. · 

At•l. 254. As colonins udoplru·üo o lypo dns de pavllhõea 
isolado10, cndn qunl cort'N•l1&n~endo n umn elr1sso ou calt!gorla 
do i•eclüsos, suboroinando-se n um t>(!Blmc.n que lhes so.\a 
nfclooado. -. 

. . .1\rt. ~55. A distribuiollo dos oolonos sorã feita 1._. ma-
neí~ã qu~: ... ... -· i •.. .~ .. . , .. · · · · : 

· .Óe . priina'ri os sÍÚ~I\l · . .s~iu\rados dos · roh\c~dontes; 
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., Os:mcndigos e vagabundos, profissionacs e pcrig;JSOS, se
parados àos simples preguicosós oti viciados; 

_ . Os .menores, da i8 a .21 annos, separados dos maiores 
desta edade; 

Os homens scparado11 das mulheres. 
Art. 256 . Aos indolentes que Jámai.i se houverem non

sagradc) a . t~abal:tl'o ;~~ .qualquer natureza, por ' 'i cio, ~u en
fermitis.de, o :trlibalho··será: dado por periodos inicialmente 
diminutos, . que· se . ü•ii.o ameudando e distendendo, alé o com
pleto afeicoament() . do individuo á Pl'ofissão ou actividade 
que lhê bou~~~ s,i~o destínada. 

ArL 257 . Independente dn Colonla de Defesa Social d~
'Yerá o ;Governo manter uma colou ia de ·h·aba!hadores li\rres, 
CUjOS terrenos serão postos á disposição dos individ·uo:; COII• 
siderados aptos á vida social, desde quando o reQUI.ll.t·t~trl e· 
se obr iguem à exp!oral-o,e, . vivendo de suns lavoura<j o~t in
dustrias ahi localizadas. :. 

Art. 268. No caso de permanecer o colono fiei ao bom 
procedimento e verificado pelo director que ellc pe,•.:;i"lle !lO 
labor honesto, sem nota . que o diminua ao1-1 olhos 1·l aulo
i"idade· publica, poderá o ·Ministro da JuMti<:P .. á requi~ ;11i.it1 do 
director, conferir-lhe .titulo de posse do lote em exp.orn~;.ão, 
obrigl\lió, o. oolono, a pagar pelo lerreno, em pequenas pres
taÇões . truiósiles, o vctlor que Jl!r !ôr arbitrado . 

ArL 259. Fiearil reservado no Governo o· direito de cn~
sar o titulo .confe1•ido, se se verificar o abandono do lote: ou 
que (• . colono ·se tornou novumenle elemento pr~judiolal i 
ordem publica, em (!era!, á ordem e economia da Gnfonlu, 
em pnrticular. 

Art, -~~o.~ ·Em caso de abandono, por morte ou ?Ot mo
tivos que ntlo .sejam os constantes do artigo anterior, in fine, 
devord o Governo rehaver ·. o, lo~e. indemni.zando á vi uva c fi
lhos do colono, ou o proprio colcno, nz•b1trnudo a indumni-, 
zaoiio na metade do 'Valor reklizado do. terreno e d~s ·oom-
feitorias. · · ·· · -. : 

Art. 26-t, No caso de ni1o ser casado e nao ter filho!! Je
gíLímos, fica assegurado ao colono tivre, o direito de !nzer 
publica declnracão quanto ao gue lhe pertenc-er erp btmcf:cio 
de S!'US filhos. l~gitlm;1dos ou de ascendentes e cc.latera.es. 

Art. 262.' Se os. herdeiros dQ proprietario do lote e- das 
hcmfeitorias uáõ .qúizerem ou ' não puderem habitai-o, fioa
lhes o: :dü·eito de transferll.-o a oulro colonó, precedendo ~tu
todi~Cão dtl direetm·, plirooer dil. · Inspect.otõili .'Geral Peniten- · 
ci&l'ia· e approvaollo do Ministro, e não : havendo coinpri\itbr; 
verificar•s o'-li a · hypothese prevista no 'àrt·;:·2Bl1 deste Oocllgo·. : 

Art .. 263. Em qualquer bypothese." re~êrvar-se-1\ I) Oo-:
verilo ·a prerogntiva de afastar os hei:deh.·os do colono, pro- · 
ced'endo avaliação do lote' e respectiva' lndemnizaciio . 

. . · , ·! .. . , . 

CAPITULO III 

!)ASAS DB Dlifr&NÇÁO 

Arl. 26-i. Denominnm-:se Casus do Del~ilç_íio o~ (!Sta• 
boleoimentos·· desUnnilbs .' ao reeolhitriento; 'guarda, e d~tnnQiio 
dos seguintes indl'tidtios· sujeit'os· t\ · ncoti.ri dàs 'leis- pantles: 
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1°, rtos que e~lão sendo procc!!sndos até ~enlimça de· con· 
demnação passada eni ,julgado; 

2°, dos destinados á e:xtradicÇão ou expulsão do territo-
rio nacional; · 

ao, dos condemnados â pena d~ delim~ão; 

-1.0 ,· dos .condeinrindos· que aguardam transfercncia '!)ara o 
refdrrnatot'ici, a penitenciaria ou a colonia de relegação. 

Art. 265 ~ Para' que possa attingir seus miJltiplos objecti
vos; dl:lve a C:.~sa' dê! Dehmçrio ' obetleccr ao typo de pavilhões 
isolados, cada qual destinado a· uma cliis~e· de reclusos. 

Pat•agrap!lo · unfco. VerificaMo-se a impossibilidade da 
conslrucr,;üo pelo padriio delcrminr.do q\ler pOi' motivo de' 
ol"dem financeira; quel' peln in1possibi1Ídade de.enconlt:nl' Wl'.:. 
renó qne !!e preste 11 distribuição dbs pavilhões, !S recoin~h
dado, como' irt.prescindivel á ptalicti do r'egimcn pênitencia
rio adoptndo, que o edifioi9 seja dividido·ern s1mc6es absolu
tamente isoladas, sem cornmunicaciio de qualquer especia 
llntrc os rcnlt1sos de uma e de outras, e subvidido de accordo· 
<'Om a olassíficnçiio dos reclusos pela idnde c natmeza do 
crime pelo qual respondem ou tenham sido condemnado'l. 

. Arl. 21lG. E' prohiblda a .existencía de. secções de mu
lhei'es no riitismo êdi!lclo das Casas do De1enciio, ainda. quan
do isoladas, sendo imprescindhiel a construcciio da pcqtlenos 
p~vilhões a: cllas destinlltlos, ·com a natUt·al sllpil.racão entre 11s 
conden•madas c as que aguardarem sentenon, e; quanto ás con
demnadbs, entre as mulheres honestas e as de rrijhrs preee
deulcs. 

Al"f·. 267. As Casas de Detenç11.o serão looalizacias fóra 
do'perimelro Urbnno, mas em Jogares de facit' ac.ceaso ás uuto
t•idudes arlmirt!strativas' o judici!u·ins, abs ndYogli.do:>, J)nron
tcs ~ intel·cssll'dos· na' sorte dos reclusos. 

Ar!. .268. Além dos pavUhõea QU sacçõcs de quo tratam 
os al'ls. 256 e .266, deva eY.istil' um, ou uma, nfeiooado ao 
regimen dfl isolamento que for estabelecido par:_t o.s cond{:JU-
11ados fl pena de detenção. 

Art. 269. ·São· abso!btamentu irltlispensav(!is os seguin
tes ulo.ia'riicrllos ou sêe~;õcs: Cot;po dá guarda militnt•, (fór·n 
dos lhm·os) - Directoria, Expediente, Gal,ünllte. medico c ue 
pe$quizns, Sala de operações cirurgicas, Enfermaria, DApo
sito annexo, Gabinete odoiltologioo, Sala de espera· L~·cutorio, 
Almoxnrifndo, Alojamento dos guardas . e vigilante~. Aloja:.. 
menlo dos funccionarioa obrjgados n 'l'esidir no estabr.úeel~ 
monto pela natureza do servico, Palcos e campos para pas
seios ao ar livre, Alojamentos nohu·nos Ofíicinas, Seç:cão 
c.eluln'r .vara execticll.o do penas, .Seccüo de cclulns discipli
riurM, Rotij1l\l'lo., Coslnha, B11nhoh·os, Scc.cões sariitarlU9, He
sidencin parli o dlreotor, inspoctor ger11l, medico c pluu·mll
ceut,ioo. 

Xrt. 270. •rodas 11s roaidencllls olfllliMs devlll'l'io tlonr 
fÓl'U dOS muros dO eBtabe\ocimontOi ritns torft(J fllOIJ O Jnunodla
la commuulcaciio ~.om elle. 

Art 27f. Os reclusos sujeitos â prlsi\o admlni-Jit·élt,\va 
ou ji\ subrnettldos a prooosso criminal dov(ll'lío floar lsoladoa; 
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não podendo em caso al~um ser recolhidos a compartimentos 
de, prisão educativa. 

Paragrapho unico. ·Este isolamento será rigorosamtml·~ 
o~s.~rv~po . ~m relaç_ão. aos .deli~U~Ilt~, c'-Ya cOID!Jl!-Jniollção ou 
~~~~~ mutua se1•ã prohibida lfur.a~t.e .a phase da instFUcçíio 
cr•mmal. 

, Art. 272. O. trabalho, nas Çasas de Del(lnclio .sel"á., fncui
·tabvo para -os ·nao condemnados e obrigatorio para os con
demr:ados~á . pena de detenção, salvo quà~o ao âr livre, em 
-s~rv•co.ou obras de ·utilidàde publica, medida cuJ.a iinposicilo 
ftca rigorosamente prohibida. 

Paragrapho unico .. O trapalho, de. que trata este at·tlgo 
t~rá por base o ensino. teohnícó" I.Jrofissional, atlrovel~llr:!. aos 
sentenciados rias SUas aptidões naturaes," inch.J.sive· QS de·ca
racler intellectual e terá. por. fim, ao ein. yéz. de e~eat· e pro
duzi!· utilidades, educar numa óbrfgação regular ·os que não a 
ti:verem, ·impedindo ao mesmo· tempo a proliferàciio ·dna vi
cios fque. nascem :da coiosidade~ 

Mt. 273. ,Os, çQJ;IIiempadqs á· pena de detonollo nãó "orio 
Qbri$ndos, I' O. •Jso. de ,vestuarjo regulamentar .nem ao re~lmen 
~e. isoll~mentQ cel~\ar di!.u,•no, e po<;lcrão receber de fóra .a 
~limentaçtlo, , .e~c~(iídas bebidas .alcoolicos. 

Parag;•npho tmico'. A~ l'l'glllia~ c cxcepções de qne tra
tam os artigos .antcri~res. podérllu ser provisoria ou di.lfini
tiv•m.ente ~upprimidas quando o sentenciado, ·a ·Jtilzo do di
J.:.Octor, se mostrar l'efratario ' ordem, ao trabalho ou 1\ mo-
ralidade, · · · 

Art. ~7,4. ~os' reclusos' ,.a~o eonc,le~D~~O(I ,&erA. fr.anQil c .ll
·~fe d_e . Rl,lnlquer f!Onsu~a a . .çprl'eapQpi:leMi.a ,e~istolar. po
delldo rec\'lper os seus aa"lB'Bd.o.! na,s hj;~~I,S .r.t~~Julau:umlat·o., ,e 
tendo direito n set• visil.ados pelo' ~eua pareJ'ltes e .atJiigps 
.a~é duas vezes por semnqo, .~alvo. quando se tratar du.l1elln
qu~ntes . trlretncldento~ no mesp1p c~lme ou hllt•tic~Ji\o. L)~ 
quacs S~flto _ip) cial,nlente . suje it,os, a, reg' n)Oil . t>SPCO lal, 

Art. 375. <Além dos serviços peculiares aos oat.obel•wt
mentos del!to. natureza, hnv.er.á nas Ouos de Dete~QII.o um set•
vloo. de· Pr.onlunt·fog, dos reclusos oondemnados, doi'! utm!:s se 
conset•vat·ilo em nrchivo os ot•iglnaes de. toda~ lU. poo!'.s o se 
~nvi_arllo, .c,op~qs,.c:om . o i.Q.dlvi,dno pfp~lt1.Wr~ado quand~ pns9nr 
ll . outro .l's~n~eh,lciJ1.le,nto. . . 

·Art. ·276. ·Nas Casas ue·Detençrio ministnr->~e-á o onsino 
primari0 l,!lementar aos . condemnkdos llnalta.betos. 

A:,.~. ~17, _As._Ças~s ·~e QeleriQf.o (i.e~~ão sub,ord~n~dns il 
~od11:~ ,~s ~jspqsu;õt)s _ger:~.~s dtl~~e Ç,~Jgo que thr-s fçrem apP,h
_qavet~. 

Art. 278,·Em;nenbuma ])ypothqse ,que.ni:o seju a dil.c.ou
,voç,acão .. ll:ti!l'~~sa J?elp (Hreçtor, oh'!'fe. ~a , ~ecçiio Pcn,al, ins
pe. q.tpr Ob. ~r!J, O~ t~.~PO. r:t_ S{\Vel p~la .Vl!f,ll •. p~U.l.' g_era_.J,. podr-ra a 
S'tlat•do ).n.a 1~ar . p.~p.~ir.ar na P,nr~e proJ?rlnmente penal d_as 

'C"alias de Dotençâó, iuim manter qu!\lquet' l!Oiltaclo C:Olp. ~~l r:e
clusos, sob pena de punicão dos que a commandarem e dos fun
coional·ios que. O . a.utorizarem oQU C.OÓS.entir.cm, ; independnnt6 
da responsabilidade em q-~e incorrerem as praoas transgres
soras desta disposlcão. 
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· -;!C~~LO ·_IV . ,: 
... 

I\.FOftMATOI\1QS I'Al\A Ji01\(I:N8 
I ;--· .. , : , . 

·. Art; :J71h :. Os i'eforrnlt0l'io8: s!o estabelecimentos 'dei ti
. nados á ex.uolo da pena' de 'prlsl'1o, simples ou rigorosa, n6s 
termos do Codigo Criminal, de accordo com as senténc;a., dos 
juizes e tribu~aea .e as llelerminaçõea do: pr~se.nte Codip. 

Art •. ~dr. ;9 resimen. adopt.()o ~OI; l,tofO.rmal.orios será o 
Cl?l'~F~~~~~ .e4-q~~tvo, e terá ~ :vista, oJe\'antarnento e a re
generacao. dot. ,del1quentee pela mstruoolo, : pela educação e 
pelo trabâlbo. .. .. 

Art. ,.2~1. NAo.se exigirá Ji&ra os ~eformatorios a unidade 
are~it~~oni~~ . das ,antiaas penitenciarias,· !i~ve'ndo .ell~s ser 
con:str\IJ.d(ls e~ forma de pavllbõea. isolados, ·que ae irilo re
produzindo a. Q'ledida d.as necessidades, desenvolvimento da 
populaç~o· .. ;~ ·~~·. é~i~inalldade. . 

Art.. · 282·,, :~': reformatorio leri uma secção ceJu.l&r, 
uma para trabalho em commum, uma .para appliõa\'iio . .decr~
gimen preparatorio da libertaciio, e uma seoçl'io especial, com~ 
p1etainente isolada das demali, destinada aos sentetíeiados 
perlsosos ds provada temibilidade, julgados dtrflceis ou ir
reformaveis, os quaes ahl se submetterlo a resimen apro
priado emquanto nllo se construirem oa est.abeleoimento!l au
tonornos para .oata espeoie de deliquentea. 

Art •. 2el! • Bnte~de-se pela expreasio M re11men correcio
nal· educa~lvo". a,uelle 'em QUI predomine a · id'•· dll· r..cllilpta
oão social doa dellnquentes, repou.ando ·no· estudo da ·:ptno
nalfdade de cada inlli'vlduo e na appllcaolo de met.hodd1· ·e 
processos scienUficos que se aJustem a onda personaltdade, no 
obJeoUvo de corrltli'•lhe os vloios e aa tnolinao6us ~nti
eociaes pelo ·tl'tltlrneato das laras, anomaU~s ou deformaçNB 
de ordem ln'6'i'lll ·e.,miNd!W pela ma ed11caoio .•. atb•'del'io 
ou xnlser ia ; êOôflbml.liU ~ · ' · ' · · '· ! : 

·Art. 2Sf~ 1No rerlrnen adaptado nos reformàtorlol devem 
oomblnar-atJ, harmoniosamente, e de acoordo com a.s neoes~ 
si<Jades da lndlvidüaUr.aÇilo da pena, o reshnen do lsolsm~>nto 
e o trabalho ajudados por um syslema de puolçlles diaclpli~ 
nares e de prem lo• e regaliae capues de despertar I' O~ sen
tenciados aa nobre• emulaohs e a coottancia no trabatho 'C 
no exemplar procedimento. 

Art. 285. ·O reslmen ooneooioftal educ~tlvo eompleta-se 
pela classifioaollo doe sentenciados e pela ·oooqttlllta da liber
dade, quer definlliv&, .que~ .oondiolonal, por. meio de! UJil sys
tema, em. que oa4a1.~::~c~\)~o-avanoe ou ~,ecue na conquis.ta ~e.lla 

. por sou prooediménto e suas attitudes no reformatorip .. 
. Àtt. 286. p~~~-~~1J~Ôdo o reglmen correcctonal ·.,liuo.attyo 

r:m classificação dos sentenciados, deve obedecer âs determi
naQÕes ge!:"aes estabelecidas por este Codlgo, adaptado b ·oon
dloões e posslbUidlde ~ de cada estabelecimento . . . 

Al't. 2~7. Â: ~t4ssÚI'oacão fundamen~l~ ~ndepend~nt<J da 
que 1~esult.âr da thtterença de edade, sexo. ·e. pet'iolllosidadc, 

~ dyve, ~ssen~Qr nu. sepliraçlio d09 lentenciadOS 'em· t.ret~ Ol!l!!Ses 
d1stlnnt.as: , ., . . . 

Uma: primeira: nlasse, chamada cllll!&e de selecoll.o, eonsU
tulda ·pelo!! 1entenoiados de exemplal' prooedlmento e de àe~ 
dloaçll.o 110 tn&balho. 
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-.·.~[-» .Jl~.~••,,II)J.&rR.I~i.-ia; .chamadà oi alise \neutra,. doa~i-
-a.-.o •. ~que iDif'eee~m no Reforuaaf.Qrio t1. v1o ser: convenien-temente obllervados. · · · · . . . . · . . . . . 
. . , '!Jipa terceir~ cl!lsse, ou classe inferior, á qu!'l baixam os 

· ~éhtl!inciàd'os 'da .. ôlasse neutra, ou ainda, exéepcióno.lmente, 
jllFda· 'prlmelra, que se l'evelar~m indooeis á .diseipli·na; . re-
'frái!tárlos, a'p ·.f.tabilbo, bo~Us 4 ~ora~. · · · · 

Art.: ~. O rerulamento de cad• reformatorio conter& 
· ail .. diiJposições ·pornuin~rizada~J que esta orranincão impõe 
·para o seu perfeito fun~ion!'mento, eatabeiecendo os motl."os 

-de que resultario o accesso o\l u rebaixamento de cada Yen
t.eneiado ., classe tmedi~tamente superior ou inferior. 

Art. 289. A nenhum sente~clado de uma clasw1JIIde.a
. ~~r ~em_~~eraç~o.a~trll>p~da !!-~~ . ~~outra pela ~~11~ offh~lal. 
r:~.~~,· .~L~:-290·.: A.rt1PHáde fallar.-d• receber YMÜollll~"•..-.e~ 

ver a: parente• ou amigos, de conservar I uz na c.làll; :.-e l-e
tirar ; Uvros dr. bibUotheca, de Qcloup~~or pos~o" de, -4'll'stliat•ar 

· dos--~arloa .~ioos pentt:encJârlóil, ou ·.'de adaull)lr ftimo e 
seneroa de cant.lna_ ser~ c~~dicilonada 4 olasslffcaçll() do ro-
oluso, . · .·J., . · .. · · · · 

,. ot~~~r!~~:!'~s ·~tl:Set:A\~A~j~ ci:e~~~~j~::t~r~:~~~ 
d~" ,ptrrot~lldo cou.er,'\ .. r ·:Q\I&drol, phatoanphtaa ou planb.s 
: ernwnenlael, n.-. :•uae : Cl!llulal, bem aulm cacielra do de•
(.canto. ;aliquirl~~~·'uo_mlo: pl'Oduet.o .de ileu proprlo t.rabalbo. 
~· ·:::l:.i~rl; t92. 'N~ió.a~t~'~dei:~~:C:tllse. neutra haveril apena~ 
o lndlsp~QIÍavel '·.vida;.. com hyaJene, mu. sem a~paraLo · do 
qualquer especle, e a~ regalias de que trata o arUio unteoo
dente aerlo abaolutameute prohJbldas, .,anservando ·O r .. ctuao 

. apenas a preroptiv• de adquirir algum rumo, de eNrever e 
de reaebet· cartas ou vlaitas somente por aonceae&o eapecial 
do di reator ou do chftle ·da Beeo&o DliSOiptlnar Ponat ctm lnt~r
vallo~ nlo inferiores ao duplo doa que ao referem ao u•o de 
i~Ucas repliu. peJoa, da •ecQlu de eeleoolo .. .. . • · 

1: . ·. ; · P;.r....,ho uateo; · FI~ (18Üalm.&e" probtbtdo ao! re
oluaoa'ilealia ·ntqoMa retirar ll'\trot dll btb1iotheca, salvo per
miaaio eapeolal a .\ltuiD de recompeu..»or o~empl~r Pl'llce-
tUrnmt(). ••t · 

Art. 293. Nas insl.allao6ea da clalle interior o mobiliat•io . •~r' mais modesto e os sentenoiJdoa ll ella rebaixados t!l po•' 
. derllo gozar de qualquer das prerogaUvaa de escrever co.rt.ils 
e receber visitas por ooncessA.o especial. do director ou do 
chefe diU:l.~.çção .P~"-al Disc,tpU~r. quando se mostrarem em 

- yl11. ·. l:té · rqéne~llçl~ ·~ 'não 7tiv~~u~ · •t<to . P'!-nidos o 'o) reptelle.n-
dldos durante o ·mez anterior. · 

Art .. 294. Somente. em c~soá é:l!:cepclon~es1.-:da ~Uc:1 de 
actos graves que revelem si.m1.1(llent.os lnlerunn, podflrllo •er 
robaii:adoa o!i rechJso!l· da classe de selecçlio para a infermr 

· sem passar pela nl'!iltra. · 
... · Art, .295, Tanto no eazo de aeces&Q oomo .no de r~ixa
mento ·.~ mot.i'Voe ·que 08 QeCermjnarem .(leverlo fl~l' oona

' tando dos· as11~nt.f,menl.os e prompt.uarios do sent.eneiudo. · 
Art. 296. Os reclusos· da classe de sei ecoA~ aerlb frat11dos 

poloa •uordas 1:1 ·outros íi.moclonarjos de yjg1lanorn .pot• seus 
nmnei ·proprios, o· 011 d111 domai!! classes por nu meros, 
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.Art. :297. ·Nenhum neluso .que.se encontre·na·éht!Se in
Jerior (p!lderá ·impetrar -.tp"aoa; ou U'Vramento -eondlciorial ·em
quanto nela permanecei'. 

Art. 298. Os tr!lbaJI\Qs relativos.ao.asseio do est•lbel~i
·mento e outros semelhantes ~erão distr\b~idos .de i>r~~~r~n
cla aos da cJasse iilfetior; . .A f.o.l~ deste.s aos. da. classe JJeu~. 
e só em caso excepéiona:t ·aos da· classé de selecoão. 

Art. 29!L Qs vestuarios que.tenbaro cafacteristicos .ll\l\r
eados de presidiJlrios só de:~e·m ser .WAdos pelos sentenei~~os 
dA classô inferior, havendo para os demais um typo de uni
forme de uma só côr, nsslgn.alad.os es reclusos de atuaccão 
exemplar por um sigmal convencionado, que facilmenLe se 
destaque. 

Art. ·aoo. O sentenriado de qualquct· das tres chlsscs que 
inft'ill8ir .·os .regul&mentos e .inoorrer em faltas leves, será 
descontado : 

$e da prlmeh•a, em oitenta ,por .cento .da parte que .lne 
cabe da remuneração do dia; 

Se da serunda, em cincoenta por cento; 
Se da terceira, .em trinta pm·.cento, ou em ca;~t_igo corres 

pondente li sua ,falta se nllo diGP.U$er (te peeuUo. · 

:Ai't. 30t • As multas de que trata ·O ..arbigo ·.anterior . de~m 
ser app 1 icadas ainda, aos. oasoa. de. desapplioa.QAo -nas· ~f fiei nas, 
na. eSCOla, DOS .ezerciaiOI OU D!1 t._.t~ueQio militar, podéndo 
ser ma~s .elevada, jn,l)epeJ)c1ente . d98 , c.StilmS · ,disciplinares 
communs em que JQCorl;"er, ,q01m.ao o ,~;e)l~ii:Oi'O:do .l)rqp~ita
damente deteriorar machir.a ou in11truntenw de tiao . 

. AfL. 3~2 . . o .trabalho ·no ,reformatorio obade0er.á áa·de
lerminaçôa.s constAntes do mulo -eSPlQial d&!!te·CQdigo,e·terá 
)Jor filll ,prep,arar ·fl .recl!lto 1par,a ,IDJe pos&.a elle ·ganhar sua 
subsistencia por ·~eio de uma protiaalo ao regressar .t!li 
priSão. 

Art. 303. ·.PQdendo o 'r&formatorlo Ber industrial, Dlft'l
cola. ou .mi,zlo, r.. orsauizaoio, do .trab.albo ;Oboaõeaet'Lá ·em cada 
eillal;êlecimento ,á .natureza desle .e .• ,sua oapaiJidade. 

Art. 3()-l. ·O trabalho diario nos reformntorio'l não ·p.o
derá exceder de oito horas. 

Art. 305. Os velho8, maiores de sessenta annos, gosarão 
·de regimen atl.enuado, podendo -o ·direo~or, ·rnnforme op~na
rem os medlcos, isental~os .de -~alquer t.rabalhv com ca
raaler obri~alorio. 

'Ar L. · 306. S~rá egualimmte . atten-qadp o c.aati.go , di sei
pllnar em que incorrerem S2nl~'I).Ohl~OS 'd,e que .cogita O arljgo 
antedor. 

;Ar~. 307. Aos reformanrtos seríio con-reri~o~ os premic;.s 
· I' se ·applicai'llo as sanoções 'disclplinares constantes deste 
Codigo, constituindo abus'o de autori(\ade )1 npp\icacãv de 
qualquer castigo corporal. ' 

·!t.rt. '306. ·Exceptuam-se do disposto no l\rtigo antetior 
os casos de lforco. inaíor,;nos quaes as medidas de Jorca S4~jam 
determinadas: por • inopin&'dn ·aggressilo ou levante do senten
ciado&. 

Art. 309. ·Por. occasllio da entrada· no ·estabelochncnto ·de 
senteno~ado, 1tranderido . de esle.belooimento especial ou l.la 
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seecAo deqtin~a .JI..O.S CODI~deradol dlftloela OU . ir~fO~>f!laVeis, 
nlio poderá ser lrtscripto sem que o dlrector, tendo ·ver1fhiado 
u seu prornptuario e neate b&Ja lant)ido o despacho de in
ternação. 

Art. 310. Todo sonttmotado quo tn1roasur no estabe•
cimento para c~mprlmenlo da. pei\Q tJ~rA .na Qlasse mmtra 
pnra a devida observaolo. 

ArL. 3U. Em cAso de nAo proceder oJom :.i\ duvida cor
l'.eco~o. poderá .eHo .ser de novo t•emovldo pili'~ o· est~heíe.ci
menlo àe origem, por delermlna.o&o do Conselho Pe!iiteQcia
rio, mas não o : ser' sem que seja antes rebaixa•Jo para a 
classe -iníerio•· é ··ahi eubmeUtdO a ~ova e demorada (lbser
v-ac;.ão, durante ·:a q'ual póderA rehabllltar-se. 

,Art . . 3i2. ;Persever•ndo o tranlferido qpe s~ .achar na 
cl,asso nep~ra :.em .seu exempln procedimento, .poderá .tl3r 
accesso á classe de seléõçllo, maa .!ló 111 vereffcarâ este acceSBo 
no caso do transf~rido hnver ••U•telto as seguintes obri-
gações: · 

.to, não .ter . ~tijip durant.e uin aono nbjeolo de c~nsura 
ou de castigo; . 

2'\ revelar .amor ao trnbl!ho e 101 e1tudos; 
.3o, .ser eonveni~nt.,monto &MeladO e O®nQtnioQ; . 
4~>, não ·deteriorllr ou extraviar qualQuer maehfna, ins

trumimto ou ohjec~o ~o eaL.bel•cUnaenLo 01.1 ele seu usq; 
·.5°, ser Q~é~iente ao11 aoua IUJlO,ioreii o ih11no vara ,com 

os ~9mp.anl1eit'o:t;· 
6°, r·evelar intor91lsos JlOII& tftmlllu i 
.7.0 • ~tão -ro.auteL' ou Pl'OUlli'IU' msmlftr rGlllçõe& JIU -cotltacto 

~e · ~U:alquer espeoie oom com~&lhei"• ou pe5soas que . não 
: PleA·e.~rn a CQ~!!an.oa dl\ ad~;ninlatl'Qio ou aeJ~ tranaamen
te suspeitas a esta . 

Art. ~i3 . A c~ae .~ .,,.,,~ .dever• l'er or1anizad& 
.s~JJtpre , ~4e ,PA,sivel .em lórma de , oolonia .~il:lc.tla ou m.ixt~ 
. ~ , a.os ,sen~o~ia4os que :.hO~VtrlrP oomplel&d~ . m•tade , de . sua 
.. pena .t•e asSQgur~rA um ntlmeft de Mllll-lib•r~llde. 

Art. 3H. Para ·o ·flm dll appUoao3u das dispoajoões 
Jega(ls , qqé 1 ·reg~m , o llvr•r.Mnt.o . oondiolon•l. . ~s . trabalhos 
. sx~~~f.a~Qs 1 Jm cl11ª'*e «$e seleoO!Io doa .r..torinatqrio.s ser~ con~ 
!iid!>l~dQS , s~mpre "ser:v~~P.a exLtfi'lOI de uUU~o mlbU~". 

Art. 315. A · gilarda ·mUltar du oolonlaa abertas deve•ser 
-<ij.stribui.da, e<un :o ~ior .. cujdadq, , e Hr ftilo .p(!r·fl1eio.qe sen
•.tiJ),cllas ,atJdg~_da$, em JlQnt.o• .elevacWJ, de -onda domi~ern ,t~'s 
as-.árt;las de servjco-c e..»t~~~s , de acoaJIO, maa de ~podo ... a.n4o 

. co~;~str,anger , pe1·mapenten~nte Q . ~ntenolado, c~a conf~a.nça 
P.m si propdo deve ser estimuladm pelo podei' publico. 

Art. 3!6. Além . da ífi'.Qardu ,ntlllt.3r .. o& . sant11~1ciados que 
~~·abalharem ,:,.o ,at· . I \vt-,e f~~ll~·íliJ .sob. ~ vJet.as: do.9 ~I.J.s . vjgi

.· l .a11te~. que re~p.Qnd~râo . i>.êl&s t!trma.s . ~e seu . oomm~nQq. 
Art.·317. ·Nenht)ina·cellula, ·quer -para o -rorimen de -prova 

-no!! -re-fortnatorios, Quer :nos · tfetttais' e9\.ábell'loimouta' p"'naes 
durante dia e noite, quer para o de isolmmento sómenle du
r.~Jple ,a ·noite, pod~1·á . ter 1D}enQs .!Je · ~rinta m~.>trQ~ cubicos, e 

. i . e :r~ , conyouienteroente . vent1!~a .e , 4,Qtada . 4e jOIH!Ila!! . 
•Art. ·:H 8. ·Nas .·ceJulns ·usa·r-se.:li. UJ'11 syslilina .aperfeicon~ 

do de observação, ·de ··modo a· não 'dar a perceber ao reclltJso 
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crue erre est' "endo obeflrva_do • · aio()& ll&ra -qua f'IIA . 'Obser-
,·aeão não o. ~onb.i e~·;permab~ti' ~xcltao~ DêrYCkl"· · . 

CAPITULO V 

1\BFORMATOI\10 Pltiii\AL PI\1\A. MULUif\BS 

. Art. ·3t~ . Haverd na Capital do Brasil, mantido e diri~ 
· gido ·pelo. Goverílô Fetltiral, um reformatorio para mulht'i'es 
erimino!à's ,< : • _ . · . · : • 

Art .. a2o> Á., e.te 'réformatorio devarllo os Estados, que 
não dispuzerem de estabeleeamentoa llmUare&. etnvtar u C<.on
demnndas por suas respcctiVR!I J11stloae a penas de mais de 

''iiiiiQO •nno!i ·de prtslo, pegando de seus corres uma quota 
· p!-e.,iamente estipuh1da na base das deti(U!8&11 reraes do cada 
· re'ehui ;{. · 

Art. 321 . Emqunnto a Unllo nlo construir o reforma
torio nacional de mulheres, de que lrata este ILtt.igo, as sen

. tenciadas .serno recolbldne a pavllh~s • especlnes, afastados e 
.separados dos o~cupados por sentenciados. 

ArL. 322. Ô tra'rlllpqr$e de vinda da sentcncladr~; e o de 
-.olla pndo-· ella, filldl; a· l)efta, desejar · re@T6.,scr á sua terra, 

. tr.~tteraoi 1181' · 11811fa:·d~ ·KOvemo .que a bouver int.ern·ado. 
Jt;t~ '923; No càSÔ de quo trata o ar&, -32·i serilo erACÍt

tadas · aó Estado' contratanté i11 quantias ~lat.h'Bs t\ ~mune
ração da sentenciada, na part.e dO peculio deatinada pelo re
gulamento ao custeio do estabelecimento, 

1 · Art~ s~.t . . Sempre qUe a mt~lher liberada tiver deixado 
· próle -na ~erera de origem ou espóso que n6o a tenha r apa
. diado, sua ·volta ·serA obrlsatorla, salYo deolslo prévia da 
autoridade -aompolente . . 

Art: · 325 .• O· Reformatorlo r'sderal de · Mulheres serâ 
construido :em· iógar: sa_luJjre e oultivavel, afa11tado do centro 
urbllno, e U intêrnadas Mll" dGY8Í'IiO ser '.\tilizadM niic sõ
monle nas secçl!e!J 'industrla~ - ~l'lfte ~ trtrbaftltJit ·'de ~o. 
ad~pt4dl,)li t\ seu sexo-e ·coudlções pe's~es. 

·. ··Art. 236. ·Os metbodos 'edaéattvo!i e •tte trabAlho alu em
preg\ldos serilo os. rnesmoa po.etos em; Vicl)i' nos ·estabelecl
men'tôs de terormâ de!tlnidos • h~n!éns. "com as attenuaoiSes 
:e . ~odffi.ca~l! que lorem rooo~men~a~alh 
. · · · .. ~Art. S27. Serllo de preferenela estabeleoldns na secolio 
industrhi.t do reformalorio offlciiia de costura, lavanderia 'e 
engommasem de roul)as, nii.o sómentee dMt-inadng a servir ao 

· estabelecimento eomo a partloutures e a outl"t\s reparUot!es 
ofCioiaes. · 

Art. 328, Na sêeolo de trabii.Jho ai> o r livt·e ter~se-ão 
~m conta a oompleicão, a saude, -a edade, e as npitdões da con
t.lemnada; ·dando.:.se prererm1e'ia 'és mais 1'ragois nas seêÇÕêll 
od jar~inaiJef.ll, ou ilyioti~\UJ;'Q,_ ·é : A8 mais fortes e bnbiLuadas 
a sorvtoo11 br.aça.es nos. t.I-ab._lbo!l . de borlas ' :.ult•ps s~rvloos 
ruraes. ,· 1, ; ·:· 

Art : .329 •. Na organtznç§,o · .interilll . do reformalorlo teto
se-á em vi~tn :n· ne'eeiisidnde de premi!lr· o bom procedimen
to e caatigat• o máu : de !J,Ceordo ~om os . prlaelpios e determi
nações gerael! .estabf.-JecJdos por este Codlp. 
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. . , :·~~t: .... aa_G. Q. numel'D de classe!! será o· mesmo ~d_optado 
para o reformalorio de homens. . . . . 

.. ; _ .,.Al'~..- 33.h ~l'io,-Peformntorio àe mulbere'l serll n~rigatoria 
--lk~~~Ut;~ e Qll: : parte re~ativa ;á educação . moral do se 
:;ift~er4J:fe. vis'-'-~!>- neeessjdade de preparar a mulh~Jr p~ra t)S 

.lJ1istéres do.mesticoa. 
Art. 33!!'. A administração do 1•ef'ormatorio e o desem

penho de todas as funcções e serviços int.eruos eerã<~ con
. fiados a mulheres., devidament-e babilita«Jas. 

· A~r.; 333. As reformandas que se mostrarem dignas dll 
l;!Stima da ·administraçio ser4o aproveitMas IlOS oorsos de 
aux1linres, ~rcebendo l"Cmtineração correspondente r.ós eel'
v.iços de qua forem ineumbidas. 

. Art: 334. Na ·distribuição dos pavilMes em que s:e di
vidfr o rerormato~io proylden~<iar-se-á no sent1do ti~ ser: 'de
signlldn Ulni ,))ara· IIIS refO~·ll,l:tas consideradas 00 exemplar 
proceditnentô, in~lu!tive as;q~e desenipenbar'!!m o:. fu.nec~o de 
auxiliares da · admlnistrac;io, . és Q'tlaes dtrigirAo e rnanterilo 
a ordem no: mesmo pavilhiio, nc qual poderão viver nas boras 
de recreio f! de repouso como se constituiss~m úlna só fa-
milia. ' 

Art •. 335. Além das altas autoridades ndminiatrativas Q 

judieiarias, e. dos membro! , .:to ·conselho .Pen.iteneiario, só. 
mente senh.oras, pertencentes· a patronatos· de presas, e 
saeerdoles: incUmbidos · da ·assistenoia· religins!J; · pod~r~o ter 
entNda ·no reformatorio de· mulheres para ·o fim de collabo~ 
~ral!·ma obra de regenllraçllo das reoluM'h · 
... . ' '.Art.. 336. H.averA no reformatodo uma seccão e:o;p~cíal 
pat•a as creanças que, por sua adade, a lei perrmtta acompa~ 
nhar suas progenitoras, e pará ·as qúe ahl nnscerm, devf:ndo 
o· ngul1mento facilitar· o contacto das mães. oom os fi!hQS 
tantas vezes' quantas nJam necessariâs po.l." dia ou durame lt 
noite, a , ju~zo da di~e!lc~o e·~O 111e~~C,?.•· . 

: Att.· 33'L Nas seriÇISna ·m8dh1 e· infet•ior do reformatorio 
a dormida será de pret~reaeta'em separado. 

Art. 338. Qnando se tratar de reformanda de bons an
tecedentes e de exemptar vrocedhriento, poderá a. adminis
tração per:mlttir que viva isolada. em oellula, · ahi executdn
do serviço de que fór enoarreBnda. 

Art. 339, E' rlgorosalrnlnte prohibldo á adminli;trru~io 
facilitar a. quem quer qub seJa, por occasião da retirada do 
e~tabel~oimento, qünesquer notas ou photographia-!1 relativi!-S 

-4 Jiberàrida, devetldo ser evitada 11 pubticida.:le qne podm·á 
acarretar para el\a a curiosidade c o de!!pres() publicos. 

Art. 340. A toda ref'ormanda que tiver de. dcix;~r o re~ 
!ormatorio nsseBurará a admlilliitraçlio o Vil:,tuario neeQssa
riq; -~alvo quando elln propria dlspe~sar o allxilio oflioia~. · 

. Art. 3U. Sempre QUO umn reeformanth c:!!.iver para 
ser .li)>~tada, a não se tl'D.tat• da hypotbese tfe dever regre!>sar 
ao ~do de origem, a sec~ilo de prokocção e de ampm·o de 
q'ue, , Jr.at~; !,lste CQdii'O providenciarA Plira que ella [1ossa 
Ql:ltet'..~ro.' ,flb)preao, se qellfl neoessib.r. e li reoommcndarâ de 
:.tci::õNio · ·o·om ·seus aflt,o~q(!ntea nô est.abelflcimento . . . _, .- ' " 

Art. 363,· Quando se -verifioat• o oaso do t•ogresao da libe
rada á o.utot"ldad~ competenlc pro\·idonDl~rá p11ra que ella se 
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·tmn~;partu de maneh·a que fJque ·~snora~" ;ma situaç.ãc. de 
egre!!sa do carcere. 

~rt. 343. Cumpre ·á direc~iio do e!tabele::imenk, -pro\'i
rlenciat· pat·a a inlerna~ão dos· filhos ·me11(1res das ·-!lenf.encia
rlns QUe não f.enbam outro arrimo, entendendo-:~e Com (I J'UÍIIO 
::;;P. Menores, e, na falta deste, com o~; direetores dos est.abe
l~oirnentos de ·aS~?isleneia Qfficil'\l oi.l -privada pa-ç"- o mesmo 
fim. 

Art. 344. rios ·Estados oabe1.•á esta obrigação ao ehefe 
da Cirqumscripoâo Penitepciãrill •. a quem o direct~r do esla
beleclmanlo ondP estiver reco1~i~n a mulher deverá lntejrar 
da ~itunçiío dos filhos .desta, quando os -Uvm.·. 

Art. 345. Verificada a h.ypotbese dos artigos ant.eee
q~ntes cumpre .ap director informar a reformanda sobre a 
sau<Je e _vid~ de .seus fi!hos, e em caso de liberação inteirar 

.11 .j~iz,de .men~n·es. l!ltor .ou .dh•eotor do ~tabetecimento onde 
.tae.s menores es~iverem recolllipos oobre ó ,g1·áo tle i:egene
·r:)ção d~ liberan~a. opinando sobre .a :oon-yeniencia ,de lhe 
s~rem. ou não entr~gues os filbOl!. 

CAPITULO VI 

~a.TABIU>Ii:CIMJ1!.N.'I'(,IS -D~Tl!'i'Al>O,S A. )lrlEJ"'OJ\.ES l>BftlNQt/EN,'l'~S P.K 
.l'JA~S D~ J8 ,E MRNORI,t~ ~p; ~J ANN(l8 

Art. 347. Os~ menores delinquentes de,mais de .ts .e.me
nos -de ·M . allnos serão reoolhidos a est.abelecimentos -espe
ciaes, ou, á !alta destes, .a pavilhões absolutamente .separado!'! 
,e ~plfepende-ntes pos r.efQ~'P-alorios de .. 1!-.dQltos, ,s.crvidoS por 
peSl!f)IJI ellllolhif.!p é ~ub~.ett~.d~s-~ uml'e~j~en qu~ na.~_a ten~a 
de cQJilnw.m J;p~ p ; p~m tenclnrJp, 

.Art. ·348. -0 .r(;;imen a adaptar neslles !lstabeleeimento~ 
ou .pavilhões -especio.ea.- de~e ser o .peda&'osiao.~isciplinar. 

Art. 349. A permaneneia dós Que ahi Ingressarem entre 
.()s ·f8 . .e os·~i.annos de,ed~de deve JN"OlQugar.se.até a.os ~5 nu
nos, salvo em se trli.~·Ddo -de iodividuos perigo9Q9 . ou , im
mora~s. 

iArt. .-aso. :Os ~panor.es ,_a que 'e .r.efere o art. 78 do -iiP,
oreto de 12 de outubl'l> de .i927 (Codigo , de Menor.es) .. s.~~.ão 
internados em colonias Qorr~ccioone!i a elles excl!,lsivamente 
destinadas. nas quaes se ndopte um regirnen disciplinar êdil-
çativo tdiajll tr~tba!ho obri~atorlo. · · · 

.A.rt •. 3~L ...'!'~~to .. n .,es~.s instHuicaes de .. reforma de~e 
•f';lnccim1ar u_m 1~awpnato l}e Jllen'?ras e de ~e~:~Qs ,_das .@to
n!a~ cm•rel'l.lJonae;; ,t:om :J OOJt>Otl\'o de t>nr.:nlllnhal' . í•=-·•·.r, . :~ 
\-'Jdn regul_ar e l_Jone:;:l!l os liberadoç, 

A.rt. 3~? .. ·os estu.b:fll~imen!o~ ou ~olon\a! d,estinal!ns ,a 
meno~·~s d~lmquenles .. em, hypolheee .. alS"uma podt;t;ãp ter t)P\a 
denominaçao que defma publícnmenlc sua finalidade puni
tiva ou correccional. 

At't. 353. A distril/uicão dos. individuos. 11. que se. refe· 
r~,-p o~ nl'tigoiõ nn.tec.edeples d~ve. obedecer á tjma ·çlnssi!i
r,nção n?~.QUJ;I~a . c inlel~!gc!lle, . que ,vise_ irnpe~!l: o ;ccint~~hl 
do~ dehUQUentes ocç.asl~H)~e~ .. e ,,dO.s frLCilnien.te t:etormavej~ 
r,e!os reincillcriles e dirficei~ de teg•~neracüo. · · · · · 

Art.· 31>4. Nos e~labeh;ctmentos 'Cie quo· trata o artigo 347 
o regimen adaptado será . mais . rigorMo que :o das :esco~a~ 
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de reforma para delinquenles menores de 18 annos e mais 
branda que o dos reformatorios. 

Art.· 355. Nestes eslabelecimenloa será obrigatorio o·tra
balho, mas 11. inslrucoão e a educaoiia devem primar aobre 
qualquer preoccupação de ordem economica. ou financeira. 

Art. 366. Todos os princípios e determi.naçj)es do prr.
sente Cod~ que forem applicaveis aos esl&beelcimentos de 
menores de que trata este capitulo s~rio adoplados de.pois 
de devidamente affelcoados ao re~imen d~inido .nos artigos 
aritecedent~s. 

Art. 351. Aos menore11 que· forem retardados ou debei!· 
mentaes; mas cuja permaneneia no· estabelecimento !leja 
permiltida, será facultada uma classe e8pecial, quer para· a 
instrucoão rudimentar. quer para os trllbalbos profissionaes. 
de accordo com ns ínstruccões. do medico e com os processos 
aconselhados pela pedagosia: eorreooional. 

cAPITULO VIr 

PENiTSNCIAIÚ;\S DBSTINADAS AOS SBi:'M'BNCIAPOB DlFI'laBIS ot) 
lliREF'Ql\'MAVElS (OASAS DE a'oRl\ECÇÁO) 

Art. 358·. Destinam:-se as casas de cor!'eoção aos con
demnados reincidentes, oohsiderados de diffioil ou impossi\'el 
reforma, cuja temibilidn!i!'J e resistencia á disciplina o ao 
trabalho os tornem pt'e.iudieiáes ao cotivivio dos reclusos nos 
reformatôrios e imponham um regJmen m·ais seguro de vi-
gilatieia. · · 

Art. 35~. Serão muradas as casas de oorreccio, ainda 
quando ogrioolas Ot;. miXlas; situadas em logeres afastlidos 
dtts · centros urbanos, e seu ~ccess~ !~ !!e\'" pormiHido !lO 
Conselho Penitenciaria, ás autoridades ndmini'.ltra.livas e ju:.. 
diciil.es. aos sacerdotes incumbifio!' oia &.!l!!lstencia religiosa e 
aos que se apresentarem munido3 do passé c9pe~iàlmcrlt·e 
conoedido pelo ministro da· JusUoa, pelo hilmeotor geral' pe
nitenciaria, pelo secretario da J'IJsUoe 110~ Es!l\rloB, ou pelo 
director do proprio ~3tabeleôim•mto. 

Art. 360. JJ:m caso de pass~ concedidos pelo ministro 
da Justiça, pelo Conselho Penitenci·ario ou pA.os secret'arfos 
da Justiça,. nos Estados, o porteiro !lntes de fazer entrar o 
visHaute, mándará o· .. pa~se" ·a teceber o ""visto• do dire
clor, e na auselieia deste, o de qul!m o substituir. 

Art. 36i. Nenhuma vi!ila poderli penetrar nos ~ata
belecimentos sem ser acompanhada, salvo o minialro da Jlls
tic;:a; os. juizes encarregli,dol! da fi!j~ailr.a~o d)l e:recncl('l das 
penas; os· melribros 'do Miniitetõio Pubncb' .e da ' Inspectorin 
Geral de Penitenciarhi; o!; membros do Conill)lho Pf-nitm·~
ciaric:i, e· os representante!! de patronato! qu'e· ten'fiom auto:. 
rizacão espécial do diJ.iectôr~ · 
. . Art. 362. Nl's ca'sas de correccão a: diln•ia de trab~tlho 

não poderá, éxeeder. de ri~?ve horas. · · 
Art. 363. O silentln• será nbsoluto durante as• ref{li-· 

cões, nas celli.Jlae e offioinas; só Sd ' podendo conununioat os 
sentenOiitdos, nos reoreios. em pequenós ·8'l'llpos-, cumprindo 
ao inspector chefe- providenciar no sentido de nll!l' se re-· 
unirem nesses passe-ios os reclusos oujae relaçlles reputar 
jnconvenientes,. devendo· determino·!" a· l!egt"esaollo' de!!SB!, em· 
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qualquer Iognr ou occasião, quandCl Jul~ar necessaria. seme
lhante providencia. 

Art. ·364. E' a.ecnsalhavel, sempre que as condiçlles do 
estabélemriiento permittirem, dar as refeições aos senlen-
r.iád()s· •niiii' eelhilll8 .' rc: • .. . . . . 

Are 365. Os sentenciados niio podel'i\o · ·corinn~nil1ar-se 
em qualquell >dos~ eervloos sem prévio consenttm&llto · d.; fieu 
guarda e sem n,elii!SSidade jutiUfieada. 

Paragrapho uni co. Exceptuam-se os sentenciado~ q~e 
por seu btm procedimento e dedicação ao trabalho gozarem 
de regalias, para o que deverão trazer nas blusas um dis
tinctivo espeóiat que conatarli de uma divisa oli de uma ell
trella. 

Art. 368. Os sentenciados, quando em grupo, só J>(lderão 
locomover-se em formaçlio mllltar, e se moverllo ou estacio
nal'fio perfilados e attentos é voz dO!I ~ttardas. 

Art. 367. Ser!\ cassada aos sentenciados a faculdade de 
receber de amigos ou da tamilia comestiveis, exceptuados os 
que se houverem distinguido e apresenlarP.m s;snaes llono
riticos conferidos pela administração em te~lt!munho de bons 
serviços ou de exemplar procedimento. 

§ i. • A direotorla abrirA cxcepção a esta reJl'a nos dias 
de feriado .nilclonal, Natal e Anno Bom (i• d!! Janeiro). 

§ 2. • Tanto rio . caso do parnrrapho anlecetlente, cc.mo 
aos dos sentenciados dlstinBuldos por seu pro~edimento e 
actividarle, o Regulamento espe~lfieari a quahdarle e qunn
t!dade dos generos que poder&o ser recobidos po1· cada qual. 

Art. 368. o· ensino nos eslabeleoimenlos desta oateror·ia 
re1er-se-6 pelos princlpios geraes estabelecidos Do capi
tulo deste c()diB'o que ;trata do. assumpto, mas limitar-se-á 
ao eur~o elem11ntar e â edlJcnçlio moral, clvica, religbsa e 
phr~rica: · · · ' · 

Art~ ·36i. Haverá semanalmente exercícios militares, 
eob o. dlrecçllo de um illstructor; antes desses exercicío~ o 
instructor dirli. sempre em vo& forte algumas palavras sobre 
a pat.rla e os deveres que assielem aos cidadãos para .com 
ella, procurando despertar nos sentenciados nobres e ele-
vados sentlmeQtos; . . . 

· Paragrapho. 'üníc.o. :Eaieil . exerciciso collectivos,. OO!QO. 
out!'O! semelhaotl!ll,. po,derlío .ser supprimidos pelo dirpr:lor 
em caso de julgar perigosa a concentração dos senlt'nciados, 
ou em caso de rorça· mlllor.. . ' . ' 

Art. 370. o . .'ctl~ecior .o!;lserVGri diarla e meticulosamante 
cada rec-luso, fa!\el).do annotar em livro especial todas as 
observaoõel! realizadas. par.a o 1'im de orieo.tar o. Conselho 
Penitenciario. ap .qual tarâ. a11 eUggestões que os fnctos lhe 
aconselharem sobre o destino de cada qual. 

Art. 37L Quando o Jlrooedimento do sentençiado ,conti
nuar máo, e suá piirmanenol.a no, estabelecimento; mão grado 
o rigor da disciplina a que eétlver sübmettido, fOr preJm1icb.l 
á ordem geral, il diraclor .. poderã suggeriJ.•· a transreranr.io. do 
mesmo para uma colonilt dl.' relegação; ae o Instituto de An-· 
tllropcdogia niio opinar no sentido de· sua internaoão ern um 
manicomio.· 

Art. 37!. Quando o procedimento <to sentenaiado o seu 
amor ao trabalho ae 'r&\o·elarem, após um ·quarto da pena que 
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li~er _d& eili:r!P,rir no. ~t~~lechri.ento eo~reecionaJ, e:re.~_pl~
re!f ~ lndfoaU\'OS de 'regeni#aÇio, o· dlre:etor proporá sua ·:v()lt!.'.' 

"para o reformatorio, llnde ingressará na classe media; p(l~ · 
dentlo apch · .oblll8l'Y~o. nla inferi OI' a um anno 1er. \~ne-
ferido.para; :a.-:tt.e <lele-o.. · · 

A'~t/·a;s; ·os ·t.ratlsterído$. para o retormatorlo pode~·ão 
regres~a:r·:A·. tléJi,teneiarfa ·e' .11er •inda relegados para a coJo.
nia '.P.enJil si) till'~. persistirem nD bom procedimento e forem 
por tres vezes rebabndos. para . a classe inferior. . 

• . ! f "> 'I • 

. Art. -37~.Ais.senteneiados traruferidos para a Colonia de 
Relegaollo poder,Jo .~oltar á penitenciaria e ter ain.;ta accesso 
ao re!ormatorio>N derem, durante um pra~o oio foterior R 
doia annos, ,provai! ' do rereoeraoao . 

. Art." 375. Si)~pre que ee verificar uma tr:msfN'Ilnc!a, 
de um estnbe!P.~hntmlo para outro, 'o tt·ansrerido será acom
panhado de uma cópia das principaes peças de seu prom
pluario, salvo 118 Qtle já existirem Do arcbivo daquelle a que • 
se destinar o preso, 

Art. 876. A Casa de Corree~la, pelos seua GbJitt'tivoa 
especiaes, será federal, tesendo--se pelos· dispn!!litiVos ;dMlG 
Codigo relativos a reíormatorio para mulhel't;~s. que lhe fo-
~:em appUi:aveis., ' /, .'' 

. ; 

CAPITULO VIn 

, '!, . I . : 

OOLONIA DB RBLBOAÇÁO 

Art. 377. A Mlonia de relegaolo dever.\ ller tocnlizadn 
em umn~ ilha distante ou nalgum ponto do terràtorlo nfl.elonal 
que, por sua situação e isolamento, eeja adaptavel a· esta 
final idade-. 

Art. 878. A admlntatra~Ao da eoJonia 1él'l\' rederàl e tl-
~aré sob a guarda de {oroa ·federal. · 

A~t. 379. Pa~à ~nâ·:~erilo enviados 0!1 que, de accbrdG . 
com o Coc!igo Crimin,al, forem oondemnados À pen~, de r~ld
ga(lio ou os qtfe' ·par · peselrno prooedlmento e· lndise!fillna 
permanente rorém;transrer!doa doa reformatorlos ou Pêmten;. · 
cia.rias federaes e eataduaes por dalrminaclio do Conselhó · PP.:.. 
nilencial'i!Frtté que· se mostrem aptos a ingresur : no eatabe· 
leotmen:t.o! de' origem. · · 

. ~rL,,' a'so. o isolamento. da colonia ser~ rigorosamente 
mantido, nelln só podendo ter entrada, além das auloridlldes 
administ.ratlvas o judil::iarias, o Conselho Penitencina•io, os 
funcoionarloa; oa sacerdotes lnoumbldol! da assistencla I'ell
giosa e .as::pes~oas ali espeehilmente ·conduzidas' e munidas de 
passe .. ·~ .. ~~sifin~~~.· pelo mi.~isf;fo da, Jus~ii:IJ • . pelo. i,n.sp~c~or ge
ral P!l!ll,e!fClarlo ou pelo ·d1,1'~.etor do :e&l.!l:l)ele,ol,mellt.o.·-: 

Art. '381. A coloni!l g~rill 'dê·.relegaçlo eóitstarll !de du.as 
seeoõe!': dis1.inotas; a oo'lnmlll'rhl lil !livt'e; •sendé\ üma· .ab~!,\hita
mente separada e isolad!i.i'· 'ifa ·outra: & .. atfiF\tUal<irier ~om:. 
mnnica~o: entre :so ~especUvoa :-~al;l~'anJ.Iill,ll<> "/ · .':'p,iw . · . 

· Art. ':)82/ Eittehde.:.ée 'P.or ~eéliÇilo' :~offiffiú~'-iJj coloni<~, · 
penal pr4>Pria)h'en ~~ ''dillip 'ocí.m' 1 f..ocl~IJ" ~~;··~~P.~~aé~lilt' desti- : 
nadas a.oe,ers}es~~os e ·á ·ndfumltlrti.~. ~~~~ 'P.Ol' ' '•sSê1Q.,~ó'!1Jivre'' ~, ·: 
trecbô' d& tarrns Vnde' f~r! 'l'ôclfltilijiói:?;J>ilüblé!i''à,(l'iDofli dê!!:. 
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tínado a receber os liberados co!l(licional ou de.tintiva~ente 
que a.hi desejem permanecet sóa· ou com· suaa .· tamlltae, se 
estas acquieseerem. 

Att. 383. Será subordinada ao tyPo· da• de P!lvilhõe& · 
isolados e proximos que se irão eo118t.rulndo pr .. greuiva ou· 
simultaneamente, devendo, .t.odayla,. para. q~e possa eer defi
nitívamenLe iostallà.da; aprà11entar. as .eegullltee coBStruc:ç8es :. 
na parte comllium, um llliV.l'hllo · dor~U.In'ln, um destinado 1\ 
administraelo . e almo:url!ado, refeitorio, classes ~Reolare8, 
enfermaria, pharm·acia, gabinete medlco-cirurtico, e odonto
lo~tico, dois IJ&lp(jes para trabalhos: ao ar liYre, .rQidetíCiato 
para· o. direetor e emurese.dos que fol"em: obripdos; pela na· 
turea1r do. serviço, a peTm~tneoer no estabelecimento; bem 
assim, post()l! para a guarda. externa' da: Oolonia, quti serã€< 
localizados de accordo com . a nat.ureu do terntno; e na: parte 
especial {seccQo livre), as edificações qu" forem· Júlilada's ne~ 
cessarias tendo em vista o desenvolviiMttt.o e as condições 
d~lla. 

Art. 38.f.. Na Colonia poderão ser admittidos Joros 
sportivos, .. exeroieios mililareli, .musioa e haveré. solemnidades 
de caracter educativo e patriotico. 

Art. 385. Além do trabalho de cultivo d<1s ollmpos e de 
creação, se1·Ao instaJiadas offieioas para as htdustriu (lue a 
experienciil aconselhar e . n_as quaes se admtt.tirlo os reclusos 
que nâo se puderem atretooar ao a trabalhos a1ricolas. 

Art. 386. Os sentenciados serão distrlbuidoa por cate
gorias de aecordo com• li naturezâ dO' tn'lme, antecedentes 
judiciarios, grão de temibilidade, procedimento, amor ao tra
balho, corrospondendo a cada. cateaorla uma 1érle de prero
gativae e obt•isaoõee, bem. oomo. diet..inoUvN que tacilmenl,e 
revelem a sua-.oalesor.ln. 

Art. 387. O regimen penltenelario adoptado durante n 
noite será de. prefer.enaia o da serr~1aollo lndlv~dual, ooin u 
silencio absoluto e durante o dla o do trabalho em commum, 
com o silencio relativo, salvo as excepçõés que o resulamento 
espeolflcar. · 

Art. 388. No re1ulamentn que se baixar ter-•e-á em 
vista. que o preso de~erá Bllr remuner&do do aooordo com o 
seu . trabalho. e procedimento,. cumprJndo ao direotor effei'Luar 
cQnU~ua fi!·· rigorosa, íl~calil!:aoll.o para o fim de aer o pt•eso 
c-lassificada mensalmente numa daa t.res tabellaa de remune
raoão que serão estabelecidas, .a maxima, 8 mádla. e ti mi~ 
ninta; cbrl''é~pôndent'ils' ao procedimento fi effh~iencls delle no 
trabalho. · 

Parographo unico. O peculio de cada sentenoiado terá 
o. destino pr:efjxado nos arts. 5U e 54-i . deste Co digo. 

·Art. 389. Quandif se tratar· de· Uomicitla, se a vict'ima 
houver deixado v~uva ou prole, o detentô poderá ser privado 
de parte do peculio disponivel em b•mef.icio .dof) )lerde)ros de 
sua victima, na conformidade do que dispile o presenLe Go-
digo sobre a· indemnizacii.o do damno. · 

Art. 390. Yel'if.ioado que o · s·entencia.do· se 1•evela na. 
c~lo_nia trabalhador or<leir~o e CQ~ ,man~fell.ftn' yocação: pnra 
a vuia do .campo, ser-lhe-ao entregues· pGln .director., ouvido 
o ·ciu~s~lfio . .P'enif.e'lt!)iari~,- um lo!.,: d~ \erra, muda.11· de· •l'!Vorett 
fruct1fot•ns e os utensihos nMessariQSi per.mittindo-se que o: 
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cultive nas horas vagas, domingos e feriados; sem pr~juizo 
da disciplina e de aecordo com as instrueções da direcotoria .. 

Art. 3!H. Persistindo o preso na seu exemplar proce
dimento e revelando intel'esse pelo lote que lhe tenha sidô 
dado a cultivar, póderá fazer a declaracão escripta de que 
deseja, ao egressar da prislo, entregar-se á vida llgricola, Et 
o direclor encaminhará esse pedido, com as informações que 
couberem; ao Conselho Penitenclario, o qual, por sua vez, ve~ 
rificada a indole. os ante·cedentes, o procedimento e a cara·, 
oi<lade de tsabalbo do sentenciado, se dirigirá ao mi_nistro. 
da Justiça, alvitrando-lhe a ent-rega, sob condições que o rf'
gulamento especificará, de um lote de terras da Secção Es
pecial, cujà localização o governo fará, ouvido o referido Con
selho. 

Art. 392. Resolvida a entrega do lote o liberado assi
gnal'li ium ter!llo pelo qual se obrigará : 4) a indemnizar o E!l
tado Pelo valor do lote. em pres~ções minimas que lhe se
rão mensalmente creditadas na caderneta que o colonia lhe 
fornecerã; b) a construir nelle sua morada. cultivai-o e não 
permiltir que pessoa estranha 4 sua família o occupe ou ex
plore: c) a applicar nlllle seu& saldos disponível e dB re
serva. 

Paragrapho unico. Estas obripções cessarão com o pa
gamento da ultima prestacio, quando serã pass·ado no libe
rado um titulo de posse. 

Art. 398. Em oaso ele abandono do lote, seja pelo a fali
lamento exponLaneo ou obrigado do colono, seja por morte 
do que nll.o deixar tamllia vinculada, 11. terra e residindo M 
iooal, reverterá elle ao patrlmonio da colonta e poderá ser 
entrerue a um terceiro. 

. Parasr.aphu unico. 'leriticadó o abandono, o director da 
oolonia indarará dos motivos que a determinaram. !lendo que 
na primeira hypotbese o colono a nt~nbuma mdemnizac;i\o 
t.arâ direito, e na segunda, terão os seus he>rdeiros direito 
-a uma indenmiü~Jilo na base que f()r estabelenida . 

, ,Art. 394. Em qualqu~r hYJ?Othése fioará ao Gov~rno o 
diro1to de afastar da oolonJa o hberad~ que se tornal' inoon
v~nicnle, indemnizando-o de aecOrdo com o regulamento, ou 
t.lc fazel-o passar á sccciio oommum, até delibsr&Qíl.o final da 
autoridadl" competente. · 

Arl. 395, O dh•eclor deverá tratE\ r de infciar, com o au
xilio dos relegados, a construcção do nucleo, de modo a asse~ 
gurar aos que as tiverem manifestado no proposito do per
~anecerem na oolonia habltaoões modestas_, cujo vnlor !'srá 
mcorporado ao do terl'éno, para pagamento em prestações 
diminutas e a largos .intervallos. 

Art. 395, A cada casa corres ponderá ·o trecho de terra 
necessario á cultura ag1•icola, de accôrdo oom a área da co .. 
Ionia. 

ArL. 397, Havendo nu pnrie livre· ·da coionla, pel~ me
nos, dez oreancas em condicões de receber inntrucção pro
vide:r.l!}iará o director para \]ue · esta seja regularment'·~ mi
nistrada por um dos seus fnnocfonnrios, ou, dispondo da 
verba, por uin do!i habitantes dn seooíio, se ahi existir algum 
homem ou mulher, oom a .capacidade neoessaria ; · ' 

O. D. - VOLUME I- 1935. 19 
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Art. 398. No caso de ser a eolonia localizada em terra 

firme, serão tomadas as providencias aconselhaveis para o 
seu isolamento e devida vigilancia diJ.lrna e nocturna. 

Art. 899. Tcl'mioada a pena, se o sentenciado quizer 
oonsel'var-se na colonia, o dil·ec~r fará á ~nspect.oria Geral 
PeniLenciaria, para os devidos fins, a oommunicaçli.o. 

Art. 400. No caso de pretender ser restituidó a. plena 
liberdact~. dar-se-lhe-á transporte gratuito na primeira op
portunidade para onde convter, entregando-se~lhe, .1nte11, o 
seu pec.ulio, a ~ua oaderneta e o vestuar!o e calçado de que 
necessitar para a sua reentrada na sociedade, bem como os 
.objectos que haja deixado em deposito ao ingressar~ 

Art. 401. Aos colonos será assegurada assistencia reli
giosa. 

ArL 402. Todos os funcoionarios, empregados e guardas 
milHares da colonia terão direito, nella, a mq_radia com suas 
familias e a altm~ntaçilo . 

CAPITULO IX 

ESTABELI!CIMENTOB PENAES MlLlTARES 

Ar l 40;1. Os estabelecimentos penaes militnres previs
tos pela legislação penal miliLar terão organização espec1al, 
de aecôrdo com os fins a que se destinem e A classe de sen
tenciados que nelles cumprirem pena . 

Art. 404. Na capilnl da Unii.G e nas sédes das regiõea 
mllit.tu'es do paiz seri'lo co~st.ruidos estabelecimentos desti
nados a receber os condemuados do Exercito, da Marinha de 
Guerra e das polici~s militares, inferiores, praças e asseme
lhados, 1!0lldemuados a pena de pr.lsllo inferior a d.pis annos. 

Art. 40~. Tnmbem oa militares de qualquer patente que 
houverem !lido condemnados por crimes militares deve1·ão 
oumpril-as nos estabelocimettlos espeolaes de que tt:ata o 8.1'
Ugo antecedente, de accOrdo com a classificação " o regimen 
especificados nos respectivos regulamentos. 

Art. t.oa. Nos estabeleoimentos penaes militares, sejam 
estabelecimentos especiaee, que se v~nham a tundar, seJam 
dependencias de fortalezas, quarteis ou presldios, deverão ser 
adaptados o respeitados· todor. os principias e regras deste 
Código que lhes sej<\m o.pplícaveis, notadamente no quo se 
refere aos methodos educativos e ll.s garantias · asseguradas á. 
saudo e à vida dos setenciados. 

Art. 407. Nos estabeleeimentos pena88 militares são 
terminantemente prohibidos quaesquer castigos oorporaes o 
nenhuma céllula disciplinar poderá ser utilizada desdé quan-· 
do encravada· em muralhas ou rochas, ou sem a conveniente 
ill.uminaçíio e ventilapAo, ou ãinda quando localizada abaixo 
do nivel do só! o. 

Art. 408. Seja qu:J.l fôr a transgressão di&lliplinar do 
castigado, nonbtim trabalho lbe pocieré. ser distribuido sem 
obedecei.' a pr~via consulta á sua foroa e estado de saude, 
para o qu~ deverá sct• submetlido a exnmo medico, do qual 
oonstará o resumo no promptuario do conru,mnado. 

Art. 409. Qualquer que seja o tempo de pena a cumprir 
nos est.abeleoimo.nLos penaos espeoiaes ou communs a servioo 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU112015 10:45 - Pêgina 67 ae 154 

-29f-· 

d'b' Exercito, da. A'rmadrr· e da-s· policias millt.res, pel~'t! Pt'&Qa!li 
inferiores e assemelhados, ser-lhes-.á a:ssesarado o regimen 
da educação e do trabalho, devendo ser preferidas as indus
trias oapazes de produzir para o Esmd::>. 

Paragrapho un!co. Nos casos de rondemnnoão a pdsão
simples; será- facultado aos sentenoiados o trabalho, de accOr
do com aa suu pre!erenoiàs e capacidade. 
. Art. -UO. Os sentenciados militares que cumprirem pena 

de prisií'o com trabalho poderão ser aproveitados em obrai! de 
utilidade publica militar, com as mesmas garnntias assegu
radas por este Godigo aos sentenciados ás prisões civis. 

Art. UL A direcção das prisões milit.ares poderá ser 
confiada indistinctamente a civis ou a officines effectivos ou 
reformados que tenham a capacidade indispensnvel para o 
exercici"o dessa funeção o que perceberão, além de seus ven
·cimentds, uma gratificação que a lei ordinaria especificará . 

Art. U2. Aos promotores da Justiça Militar cumpre 
visitar periodicamente O!f éstabeleoimentos penai'!S de sua 
Jurisdicção e representar á autoridade competente quanto ás 
·reformas aconselhadas e necessidades qUe impu~erem provi-
1fencias da pàrte do poder publico . 

Art. 413. Aos sentenciados que cumprirem pena em 
prisão militar será assegurado o direito ao~ favores do ll~ 
·vramento condicional . 

'rlT11LO TUI 

Reglme»i penitenolarlo 

CAPITULO I 

fU!OIM1.N PBNI'l'ENCIAJ\10 BM OERAL 

Art. 414 . Nos estabeJeoimentcs penaes do Brasil, seJam
federaes, sejilm estaduaes, adoJitnr-se-' um regimen disci
plinar educativo, devendo os respeoUvoa regulrunenlas ntfei
-Qoal-o ás oondiçt:les looaes, tl natureza de cada estàbeleoimen
to, respeitados, porém, de. ncoOrdo oo~ o QUe dlspiSe este 
Codi(l'O, os segü!r.tes princípios, em que se funda o mesmo 
-systema: 

a) todo sentenciado ao entrar será submet.tido a exame 
psyoho~anthropologi~o e medico, que será do base á sua 
classificação para o trabalho e domais serviQos penaes; 

b) o tratamento dispensado aos sentenciados nos refor
matorio! e nas penitenciarias .~er6 tndivlduálizado; 

c) niio haverá castigos corporaes; 
d) a cellula só serã utilizada durante a noite para dormir 

e durante o dia apenas quando PM perfodo de prova ® nos 
on.sos em que a ilenlenoa e:xpressamente o detet"mln&l.". Nesta 
hypothese, o medico deverá visitar diariamente o recluso e ' 
informar o director !!obre o estado de saude e de espirlto do· 
flaoiente; 

e) serã rigorosa a oJasl!lfioaçllo e separatlo dOs reolua~. 
principalmente quanto a sexo& e edade, e quanto ll· pl'imat'los. 
·e reincidentes; 

f) o silencio ser!\· relatlYO, penniUlndo-se · au reclusos. 
:tnla.r dt>ntro das horas e normu rerulomentares, só clnsdOí 
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ser imposto o silencio absoluto em casos exoepoionaes, a. ti-.. 
tulo de punição disoiplinar, nos termo11 da lei ou d'l regulft..,. 
mento; 

g} a disciplina visará manter a ordem, o respeito e A 
efficiencia dos serviços; sem extremos nem violencias, de modô . 
a não extinguir nos reclusos o espirlto de independencia e de· 
iniciativa que lhes serão indispensaveis quando voltarem â > 
vida social; 

h) as sancções disciplinares por faltas leves ser§.o deter
minadas pelo díreclor; as sancçóes disciplinares por faltas . 
graves só serão applicadas aos reélusos por deliberat;ão da
Commissão Disciplinar, creda neste Codigo; 

i) serão obrigatorios nos estabelecimentos penaes o tra
balho, a inslrucção e a educação dos sentenciados. 

CAPITULO Il 

()R(lANIZAÇÂO OERAL DOB Blm.VIÇOB INTERNOS 

Art. 4l5. Os reformatorios e penitenciarias de primeira. ._ 
e de s.egunda categoria deverão ter, sempre qué possível, a-. 
seguinte organização: 

i. Direotoria, lendo . annexa uma secçãD de e.xpedienle; , 
2. Secçlio de contabilidade e tllesouraria; 
3- Almoxàrifildo; · 
4. Secção de inslruccão e educação; 
5. Secção do Instituto de Anthropologia penitenciaria.: : 
6. Secção medico-cirurgico e odontologica; 
7. Secção industrial ou agrícola; 
8. Seoçiio Penal Disciplinar; 
9. Commissão Disciplinar; 

to. Secêãõ de vigilanDia e::de~·na (militAr). 

Art.. 416. Os estabelecimentos de terceira !l quarta ca
lesol'ias serão organizados de modo que não soffra o systema . 
na. sua eíecueiio, fundindo-se numa só secção as de expediente, 
contabilidade e thesouraria, e reduzidas as dE'mai8 ao pessoal · 
que fôr reputado absolutamente indispensavel pelo Gover
no da Unill.o ou dos Estados, 

CAPITULO III 

. DIRilCTÕRIA 

Art. iJ7. A direotoria terá, a seu ·cargo, com a maior 
independencia de aoção dentro das leis e dos regulamentos, 
toda a administração do estabelecimento e gozará de maior · 
nut.onomi~ na execução das leis e dos regulamenloo a que esti
ver. subOrdinada.· 

Art. HS. A directoría compôr-se-á de um director, de · 
um ·secretario. e dos auxiliares necessnríos á boa ordem da· .. 
administração. · · 

Paragrapho unico. Nos eglabelecimentos de g-rande e de · 
medio effectivo de'Verá existir um vice-director, ao qual l!a- . 
ber~ a cheí'il\. da~ seDç~es de e'xpcdiente, cont.mbilidade, tbesou
rarla e almo;o~;al'lfado, de accordo oom as instruccões do dire- . 
otDr, a .quem. substituirá nos ,cn.sos de aus~ncia e df:' impedi-
mentos •. , , · · 
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. Art.. .U 9. Todo o pessoa! d" estabelooimenle_ !c.::Iusive D 
··dos .serviços olinicos e pedagogieos, serâ sub()rdinado ao di
TecLar, ao qual deverá auxiliar com a maior dedicar.ão no 
· tiesempenbo d~ suas funcoões. 

CAPITULO IV 

SKCÇ~O DE EXPEDIBNTB 

Art. 420 . A seccão de expediente, annexa ã direcloria, 
:abrangerá não sóm~nte o serviço geral de correspondencia 
· como o de idt'ntificação dos sentenciados e de prepai'acão dos 
promptuarios destes, de accordo com os dados fornecidos pelas 

· diversas secções do estabelecimento. 
Art. 421. O serviço de identificncão dos senLenciadoE 

· destina-se ao rf"gistro inicial pholographico e dactylmmopíco, 
l):n·a uso exclusivo do estabelecimento, e serã inde)Jendente 
de identico servi co dos gabinetes de identificação. 

Art. 422. A secção dt' expediente deveri ser provida 
. de um' gabinete dotado dos eiemenlos iodispensaveis á per
:Teita exeeuçao dos . serviços a seu cargo. 

Art . 423. O pr<>mptuãrio _abr~ngerâ todos os dados rela
·tNos ao sentenciado, edade, filiação, parentesco entre senten
. ciados, cOr, naturaliriade, profissão, estado civil dados anthro
pometricos, estigmas somaticos, anomalias physicas ou psy

. chicas, taras, enfermidades passadas e actuaes, antecedentes 
jndividuaes e;ojudiciarios, bem assim as referet}oias ~ obser
vações que fôr possível obter dos ascendentes, colaleraes e 

· rlescendentes do sent!lnciado, quer quanto ao aspecto pbysieo~ 
psychologico, quer quanto ao aspecto social e economico. 
pena, elogios premias, commissões ou sanccões disciplinares 

' em que houver incorrido. 
Art. ~24. Todas as secções lechnicas, soientifloas e pe

na os deverão remetter á. Secoão de Expediente copia de todas 
as observações relativas aos sentenciados . para figurarem 

·nos respt>ctivos promptuarios, abi comprehendendo o registro 
de suas doenças e passagens p~los serviços clinicas. 

Art . 425. Poderâ a Ju5tiça em casos especiaes requisi
tar â dir-ectoria do estabelecimento penal informações maf9 

. ou mEmos minuciosas colhidas nesses prompluarios, mn9 s6-
mente em casos excepcionaes poderão ellas ser dadas a pu
blico. precedendo despacho do juiz que houvet• funccionado 

·no processo. 

Art. 426 . A secção de e.xpediente ser:\ composta "tle : · 
um funccionario chefe, responsavel pela boa ordem dos ser
vicos e encarregado pessoalmenlt> rlos trabalhos photograpbi
cos e dactyloscopioos . Tantos dactylographos quantos !orem 
nool."ssarios, de acoordo com o eftl!ctivo do estabelerimento. 
'Um photogrupho identificador. Ajudantes e liêrventes. · 

d..ü>JTULO V 

' ALMOXA.I\IF.o\00 

.. Art. 427. O Almoxarifado torá a seu cargo n~ scccõcs de 
·iJeposit.o e abasteoiml'nto, desponso, rouparli:l, · armarens de 
'matería prima ou de artigos fabricados:. da industr:a pas~ 
toril, da pesoa ou da lavoura do est'lbc\ccimell\0. . 
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.Art. 428. Para os cargos de &6rvenles e a~hllr.es po
derá o direclor designar sentenciados l:!e exemplar prooed~ 
menta, qu~ tenham perma11.ccido na prlsiio o tampo sutfJoJense 
para uma observacão meticulDlla, Jimais inferior a l1'8t 
:mno~, aos quaes altríbuiri uma t·emuneraolo '.!gual a que 
percebem as sentenciadós QUé ttabtdham nas secções indus
triaes ou agrícolas do estabelecimento. 

Art. 429. O almoxarffe terá a seu cargo a esor lpta da 
entrada (.> da distribtlieiio dos generos, maleria prima, ves
tuario a calcado dos reclusos, dos quaes organizará mappa 
semanal ou mensal, cuja remessa fari IL autoridade compe
tente. 

CAPITULO VI 

INBTRUCÇÃO E EDUCAÇÃO 

Art. 430. A secçio de instrueclo e de edueaQão abran
gE'rá os serviços de intrucçi!.o dos sentenciados, inclusive a 
profissional, e sua educacil.o moral, e\vica, artistiea, religio
sa e physica, as quaes terão caracter obri1atorio em todos os 
estabelecimentos penses do Brasil. 

ArL. 431. Ella se subdividirá em uma seecão de ensino 
propr·iamente dito e uma E-Uh-secção industrial, na I.,IUal se 
ministrará o ensino techtlico-profissional. 

Art. 432. Sempre que ae tratar de estabelecimento aoua 
organização industri::..l, esta sub-secção terá autonomia, salv• 
quanto ao ensino tecbnico-profissional, que fioarli subordina
do á secção de instrucoão t> eduoaçio. 

Art. ~33. A instrucção dos sentenciados ~4 dr.da por 
lanlos professores quantos forem nece.ss·arios para a effioien
cia do ensino. · 

Art. 434. O ensino techuico-profissional lerâ a seu ser
viço tantos mestres diplomados, ou espeolalizado~ que se 
submetterem a concurso, quantos forem os of!ioios ou profis
sões exl':!lentes em determinado estabelecimento. 

Paragrapho unico. Em caso de necessidade a adminisLrR
ç!io dopturá cada offícina de au:xiliarcs contra .. mest.ru, que 
poderão ser escolhidos entre sentenciados competentes e de 
exemplar d~·dicacão ao serviço. 

Art. 43[}. Os professores primarias e. outros !uncclonl~ 
rios de categoria do estabelecimento promoverão a EidUcsc;ill 
cjvica e arlisL.;ca dos rccluzos, não só por meio de suas pre
leccões como JIQr conferencias nos dias determinados par&. 
taes soleunidud~::s. 

Paragrapho uni co. A educacão religiosa far-se-â no& 
termCis dos arts. 566 a 57 4 deste Codigo. 

Art. 436. Neuhum estabeleeiml!lnto penal podert\ se:- elas.,. 
sifioado nn primeiJ'(l ou nn segunda categoria penitenniaria: 
ae nllo dispuzer de- salas bygienicils ~ preparadlis pmra OS· 
oursos, e de oampos ~ra exereioJos militartoa, de gymnasticll• 
a sports, 

ArL. ~:l'i. A cbofin doslns sub-divisões caberá ~ pessoa, 
t•ooonhulllda rio or~pnoldnclo taohnica e admlnístrutlvn. e lhe· 
Dumprh•l\ noorcll'IIIU' o !!sonliznr os diversos servioos 11 seu. 
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cargo, observando-lhes as rt eficiencias. estudando com os
pt·ofesgores e mestres Ol:i meios de cort·igil-as e tevando-ag ao 

conbucimcnto do director, para as necessarias providencias . 

Art. 438. Quando houver e~r.e2so de recluscs · cc:::J relacão 
ao numero de professores e não fôr po~~ivel augmentar o 
numero destes, a dírecto.da ;J;-ovi-:lenc:iara pa rr, qn~ ~ejam 
beneficiados de preferencia os analphab<>ID~ e os de :n•l ruccão 
mais rudimentar. devendo, po::ém, distribui r os cursos da 
modo que nos mais adeantados seja dadn pelo menos t•ma auia 
~emana!, cum programma adaptado ao set~ gráo de in!:'l.rucoflo; 

Art. -139. Em hypothesc al gum:~ poderá a adm inislt'aeçiío
eonfi;n n rcgencia de nulas a ~enl~>nr.i ailos. mas porlet•ú Ulboit
til-os quando competentes e de e~emplar procedimento, como 
auxiliares nos serviços dos cursos ou dos l:~.bo!·atorios quan
do se tratar de pesquisa.> e dcmonstracões sob as dstns dos 
respectivos technicos ou professores. 

CAPITULO VIl 

SECÇÃO INOUSTll !AL OtJ AGRIC:OLA 

Art. 440 . A Secçãc; Industrial on t\gricoln nb!·angerá 
todos os scrvicos de ordem industrial ou agrícola, sun organi
zação e admir:istraçãõ, bem como os serviços de ca!I)po. 

Art. 441. O pessoa! desta secção será designado de ac
cordo com o desenvolvimento, a organizacllo e necessidade 
dos serviços a seu cargo, e abrangerá todas ns officinas P 
nctividudP.s do pessoal penitenciaria. 

Art . 442. Além das dependencias e serviços a que se re
rll!'P.m 0 5' artigo:; unl.ccedonle!'. ficrtm i mmecl intnmcnte subor
dinados a esta Secçlio a cozinha, a lavanderia, n officina l]e 
Piuckiddarle. O!:' nnim:~es de serviço, ns viatu r·ns e "gartige!õ" 
de cad!l estabelecimento. 

Art. H3. To r! a a producciío da Secr,ão Industrial ou 
agrícola será devidamente escripturada e não podera ser dis
tribuidn PO consumo do propt•io estabelecimento nem ven
didc. rt tercl'iros nntes quo passe pelo Almoxar ifado, de cujo& 
livros dl'veriio const~r não sómante a producçllo como toda a 
rM! Pt'i a rt·imn dist.ri bn irln. ~rmdo obr•iga torio o estudo rto · 
prcco dn produccüo em relnçiío no custo dn mnterin prima 
empregada e sn!arios corrc$pondentcs, para que possa a 
ndminislrociio promptnmente saber os valores exnotos de' cada 
ar t igo ou producto du industria penitenciaria. 

Art. 4H. Quando se tratar de estabelecimento agrícola, 
mixlo. ou de pesca. a Secclio terá a organização que a natu
re?.a do mesmo aconselh ar mas fi<1m•á ad~tl'icta. r. m slt:ll:i l i
nhas gcrnes, ao que determinam os artigos anteéedentes. 

CAPITULO VUI 

SECÇÃO .'MEDlCO-CIRUROICA 

Art. 445. A "Secçiio medico-cirurgica" tem por fim pres
tar nssistencia medico-cirurgicn, nas suns varias especiali
dade!', nos sentenci ado~.· assim como cont.ribuir para o seu 
f.'sllu.lo sc i<>nl.ifillO. visando n maior• ef['j(licnein ria thet'RP"l1 -
ti cn pennl individualizada, pal'a o que forn~cC'rt\ à dit·colol'ia 
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o no TnsiHuto de Anthropologia Penitenciaria ns informa~ões 
reputadas uteis aos assentamentos do criminoso. 

Ar·t. 446. A secção medico-cirurgioa comprehenderã 
duas partes: 

n) r~mhulatorio, 

b) seccão hospitalar. 
Al'l.. H7 . No ambulato:-io serã o attendidos lodos os re

cluso!; que. por solicítncão por[lr ia ou conveniencia verifica
da pelo pessoal administrativo necessitarem de exames ·e dP 
prescripções medicas . 

Art. '•~8. Todo consulentc terá rio ambulatorio uma fi
cha merlicr~ e um regis tro no liVI'O de observações clinicas. 

Art. .\49. Se os mecticus da sccc;ão mcdico-cirurgica jul
garem nccessario. para sua oriont.ncão clinica, a leitura do 
prortlpt.uario do recluso feito no "Insti tuto de Anlhropolo
gía". -porlcJ·ão rcqnisita!-o por in termedio do direclor do es
tabelecimento, dclle tendo vista por 48 horas . 

Art. 450. O amhn lat.orio l<.>rá. além da secção clil cón
sultas, um gahinc l.e cí rurgico parro curativos ligeiros e do 
tmrencia c applicações de injeccõcs. 

Art. 451 . Verificada na consulta do ambulalOtio a con
veniencia de t.ratamertlo esper. ialir.ado, será o recluso enviado 
aos ~tabinetes competentes. acompanhado da copia da ficha 
qne lhe tiver sido feita e da solloituçíio rr.8pectiva . 

Art . 452 . Annexo ao ambulnt.orio haverá um gabinete 
especial para tratamento da syphilis . 

Art. <i 53 . Verificada nrJ ambulaLorio a conveniencia rla 
hospitaliz?.ciio do r·eGltlsO, ..será o pacient e encaminhado s 
secção hospi talar. 

Art. 451. A .sricçüo hospitalar oompôr-se-á do seguinte: 

a) uma sub-secção c~nl!·a l de re.'!' i~tro.; I! diS!ribt:içllo de 
doentes. p onl.o de u:r.iíío ~.>ntrc 9~ duas sPcr:ões medicas (de 
consultas e ho$pít nlizacão) : 

b) umn ou mais enfermar ias de mediêina ; 
c) uma enfermaria de cil·urgia commum: 
d) uma enfermaria para t.ratame·,1to de doencas õos 

olhos: 
e) enfermaria para doen~~a~ do nar iz. ga t·~anta e ou

vidos : 
f) enf<Jrmnr ia dr i!'lolnmento do~ rec!usos atacados de 

doenças; · infcctó-contngiosas; 
o) :.:ecção de eleclricidnde medica: 
h ) lnbor alorio bio- chi miro e hnctr.riolo~lco; 
i) snlns do opernoüos ; 
;) gnhinelrs (>111'11 l'lll'nlivos de OOl'rlldos; 
f~l ~alt\ de cstcri!i:.~n\•úo; 

n um o phnrma.clr.. 
Além jcstus dependencias. haver(~ nos estabclet'!mentos 

pe:il.(~S uma secção de psychlalriu . 
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Art. 455. Os reclusos por~adores de tuberculose ou d~ 
ll?pra serão t"eco!hic!os :'1. secção e5~o?.ciat de que ~rata o prt'
-sente codigo. 

Art. 456. Os inte!'nados terii.o folhas de observaç(ie~ 
·onde ficarão regi~tr:J.dos todos os danos ~ verificacões cl :
nicas. 

Art. 457. Quando não existirem na Ciroumscripção Pe
nitenciaria o Instituto de An ~hropolog;a Penitenciaria, ne:n 
as seccões psych1atricas previstas neste '::odigo, além do e:xn
TIH1 clinico do sen~enciado proced.:!rá esta secção ao seu e::
tudo anlhropologico e psyc.hiatrico. 

Arl .. 4!\8. No caso :io artigo :wterior õeve:-á fazer parte 
{)[1 secção m Pdico-cirlll"gica um p~ycl~iatra competente e ~!'
peJializado no estudu da psychiatria criminal. 

Art. 459. O' t"egulame~to de cada estabelecimento pennl 
especificará minuciosamente o quadro da<: observaçõe~ a 
Tealizar. 

' 
Art. 46C. E' de cai•acter obrigatorio a visita medica dia-

ria aos ~entcnciados sujeitos á Jll'isão ~eilular ou á punição 
·em cellulns disciplinares. 

Art. 461. Assignada a alta do paciente, será a sua ficha 
remet.tida ao direclor do esbbeleciment.o pam a recollocação 
do recluso na ~ecção ,penal competent.e. 

Art. 462. O director do estabelecimento, ao tomar a pro
videncin a que se refere o artigo anterior, enviará a ficha á 
secção de expediente para que, no promptuario geral, seja 
annotado o ingresso r:lo recluso na secção medico-cirurgicc.. 

Art. 463. A secção medico-cirul"gica terá os technicos 
nece~sarios á reali:>:açüo dos seus objectivo~. de acoOrdo com 
-o effeotlvõ do éstãbeleõíménto. 

Art, 464. A seccüo medico-cirurgica terá um director 
medico. que será o cool'denudor• dos sel'vicos technicos, cn
lendenLio-se directnmenle rom o àire.:tot• do estnbelecimento 
-sobre tudo o que diga re~peito IÍ mesma. seccão. 

CAPITULO TX 

SECÇÃO ODON'I'OLOGICA 

Art. 465. A secção odonlologicu destinar-se-li a fazer o 
trn tamenlo dentario systemalico dos reclusos submettendo
os a exa me por orcu-:oião de seu ingt·esso no estabelecimcnlo 
penal. 

Art. 46fl. Disporá a secçiio odonlolcgica dos gabinetes 
ncec~sarios nos seus objectivos e dos t.echnicos que forom 
·precisos t\ efficiencia dos serviços, considerodo o offectivo do 
estabelecimento. 

Art. 467. A seoçiio odontologicB, que funccionnrA har
monicamP.nte com a seceüo rMdico-cirurgica, tern liVI"O!! es
.peciaes de registro dos reclusos que a elln compilrecerem, 
fichas, folhas de observações e todos os elementos lHJCessa
l 'I;:IS ao seu perfeito e completo funccionamonto; 
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Art, 468. Os technicos da !ieccão odontologica commu
nicar!ío no chefe da secção medico-cirurgica quaesquer in• 
dicacões e suggeslõe~; que julguem aproveitaveis ás normas 
thet·apeutica~ decorrentes <las observaçõea odontologicas 
feitas . 

Arl. 489. Quando nuo exislit• na circum~c!'ipção penl
tenciar·iu o Instituto de Anlin·opologia de que cogita este Co
digo. s tém das [ltlribuir:ões referidas no at·tigo nnterior, :fa,·á 
a secc1io odonlologica o e5ludo scicntiflco e a identificeção 
dcnluria que competem á se~c;ão odontologica do mesmo O:~e
'.ituto. 

CAPITULO X 

SECÇÃO PENAL OISCIPLINAR. 

Art. 470. Entende-se por secção penal disciplinar o· 
conjuncto de funccionarios a cujo cargo ficam a ordem, a 
di ociplina e & ~ t1gurançu dos ;;entencindos. 

Art. 471. A ~ec.çào p.mn! rti sc [plinur será p!·esidída por 
um chefe, escolhido enl.re bnchareis em direito, com capa
cidade ~~r<:daliznõà pat·u o cargo. o qunl deverá dedicar-se 
inleil·!lmente ao::: deveres e obrigações que lhe forem sttri
huldo~ Pelo regulamento. 

At·~. ·172. Esln ;;ccciio subclivide-se em dua;; ~ubsec~:õe;;, 
a penal e a discip linar. 

Art. 473. Enlt·e as atlribuicões dn sub-seccüo discipli
nar, sobr•e !nh~m n de rigot·osa vigilancia dos sentenc-iados e 
n dn fisc:ll izacüo de todos os serviços dP. modo a evitarem-ao 
n t,!'llticn de neto~ de insubordinaçi\o vu indisciplina, da parte
dos recluw~, perseguicões, desleixo, injustiças ou violencius; 
da p!trle dos funccionarios pm·a com os sentenciados. 

Art. 474. A' sub=sccçiio disciplinar cabe principaimente
velar : 

1°, pela bygiene e a:;scio do estobclccimento, celluh\s, 
pnleos, dotmito1·ios, officinas, ,iui'dins e demais dependencitts 
habitualmente frequentadas pelos sentenciados; 

2°, pelo nsseio dos recluso~ e sua indumcntariu; 
3°, pela t•igorosn ordem nns cellulas. bem como pelo ma-·. 

lerinl nellaõ' confiado ao" reclusos : 
4°, p~lo !'espeilo uog borarios de desper tar e recolher, 

d:ts I"efeit;õl!:s, da enlmda e ~nhida em nulas, officinas, cel~· 
lulns ou dormitoz·ios, pnleos e recreios: 

5°, pelo silencio, absoltito bu relativo, ont1·e os sent~n
ciados, conforme as ctet~:Jt•minaçõe$ dos t·egulnmentos ; 

6°, pela boa oL·dem nos se1·vi~.;o~. nus marchas. exere!cios· 
e nos jogo~ esportivos; 

70, pela moralidade do estabelecimento~ 

811, pela exuctu dis ldbuiciio do luz nus cellulas. conforme· 
as dclermiuuções supe1·iores; · 

9°, pel:l distribuição do vastuario e calçado dos reclusoe •. 
nos periodos . l'e@'ulnmcntaes, impedindo quaesqtiét' faltas dao 
parte dos encu:-t•cgndos da dis tribl:lil)ão; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:45 + Pág ina 75 de 154 

- 299 ...,. 

:t.o, pela conservação do -vestuario e do calcado distri
b·.,J.idl'. impedindo que os sentenciados o~ vendam, troquem. 
extraviem ou deteriorem; 

':11, pela apresentação do pes5oal penitenciaria em con:.. 
dições de rigorosa conecçãu, impedindo que cada qual and.l' 
a seu modo, consid!lrando-se falta punivel a apresentação .:te 
qualquer delles sem calçado ou com calçado dive1·so do obr·J.:.. 
gato1·io, sem dolman ou sem camisa, e ::em gorro; 

12, pelo ·comparecimento das turmas aos S[!rvíços, ae
aecórdo com a ordem do di&.; 

13, pela c:onservucão e trato drt$ mãéhina;; e appa~r,ihos 
do est:Jbclecimento, impedindo qualquer damnificação. e· 
ar.rcsentondo a puni~ão os que as maltratarem ou damnif:
caJ•cm; · 

14, para que não entrem no estabelecimento pessoas .:x-
tranhas nem penetrem nelle armas ou instrumento!> [}ortan
h~> ou pcrfuranles, alcool, nem sub;;tanclas entorpecent,es, 
inflamtnaveis, cartas e ohjectos pat•a jogar, destinadas a n•
clusos ou a inspectores, vigilantes, guardas ou empregados· 
que lenbnm contàclo direclo ou indirecto com os senten
ciados; 

15, para que os senten:!iados só recebam as \'iSitas que· 
lhes for·em permittidas, nos dias e hor.•as predelerminads6,. 
vigiando-as discretamente em todôs os sentidos, salvo ordem, 
ou t·ecommendaçiio espe~íal; 

16, para que nenhuma pertm·baciill nocturnn se vt~rifl
que, fazendo os vigilanles ou gll.lU'das :.oa1• slgnaes de alarmo 
internos o externos conforme a situação anormal que tivr!
rem de defrontar, e agindo com calma a decisõo sempre que 
s~ fizer necees11ri:-~ uma act;üo Pl'ompln e energica PRra evi
tllt' mal maior. podendo ainda fazet uso de ~uns nr·mas .,m· 
Ct\so de nbsoiutn necessidade, quando assumirll.o a responsn- · 
"ilidnde d!l seu neto, ouJn justlficatlvu rnrão de manet:·a 
clal'a e concludente. 

At•t. 475. A' sub-seccüo disciplinar Incumbe ainda: 
t, vetar para qua nenhuma evt.tsilo se vet•ifique, tra:t.enuo· 

sóh vi~tas attentas os pretensos ou indigitados cabocns oe· · 
!•eclnmn~õcs ou motim, de molde a prevenh· qualqu!lr h·ama• 
porventm·a mdida ness~ sentido pelos sentenciados; 

2, reoebot• as queixas dos sen~enciados com a maior ur
banidade e transmittil-as a quem de direito sempre '}ue· 
houver nellas algum fundamento; 

3. in~pecoionar diariamente, tantas vezes quanto seja 
possive!, as varias dependencias do estabelecimento OlHie· 
vivam ou trabalhem sentenoindos, velnndo· pe!a · fiel oxa
cu(.}ão por .p .. rte destes de todas as ordens recebidas ~ je· 
t-odas as presr.l'ipções regillumentaro!!. 

Art. 476. A sub-seccão pilnal terá Pm· fim prooede1• a 
est,udo .itHlividualizado dos sentenciados. apurando e regis
lrundo em livros especiaes todas as observn~,;ões relativas ao
bom ou mau pt·ocedimento dellcs, seu amor ao' trabalho, 3tms 
aptidões, seus hnbitos e preferenciaos. de modo a facilitar 
á npplicacii.o d!l um tratamento inàividua.llzndo e cuntribuiJr 
par.a a períeitn ot·ganização dos promptuarios. 
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Art. 477 . A !'eccão Pennl-Disciplinar terâ; salvo mo
·díficaçõe.; impostas P,êla or.ganização dos servioos. além do 
·chefe e do inspector-chefe, tantos inspectores (zeladores o 
vigilante;;) quantos forem os raios.·ou pavilhões isolados a 
!'erem vigiados durarlte a noite e durante · o dia, e tantos 
guardas de p:·iméira classe quantos forem os grupos de tres 

:.guélrdas de segunda classe; e tantos guarda~ de segunda clall
se quantos forem os .grnpo5 de doze sentenchdos. 

Al'l. 4 78. Entende-se qne o numero de inspectores e 
guardas de crue trata o a::ligo anteceuctile é o minimo q'.Je 
-se póde admiLtir para uma vigilancia normal, ficando a c•:\
terio da administrncão ampliar este quadro de accôrdo com 
as necessidades do sarvico e as particularidades da organ!
·zaciío onda a cada estabelecimento penal. 

Art. 479. Os cargos de cbefe da Secção Penai-Discipli.:. 
nar e de inspector geral serão considerados em commissão e 
·de confiança do díreclot; o afastamento de ambos cntrettmt•l, 
-só se dará por motivos de ordem relevante, fundado em in
subrtl.issão, desleixo, connivenc.ia com praticas e aclos con.o 
demnndos pelo regulamento, ou abandono do serviço, devendo 
tacs motivos constar da proposta de suspensão, disponibili
dade ou nfastamento dos t·eferidos funcciOtiar'ios. 

Art. 480. Tratando-se do inspeotor geral, a dlspen'!a 
impllcnrá em reversõ.o ao posto que anteriormente exerola. 

Art. <i81. A Snb-secção Penal ficará sob ~ immediala 
dii·eccão do r.hefc da Seccüo Penal Disciplinar que terá ;:~s 
amdliores que forem necessat·ios aos servicos de observa;ão 
individual do5 sentenciados e ao registro diarto elas· observa
ções colhidas. inclusive a organização dos mappas estati~
ticos . 

Arl. <182. Todos os dias, pela manl1il e ·iló tecotb:el', 
todos os sentenciados ·deverão ser passados em revista, e no 
caso de ausencia ou desapparecimento seriio tomadas promt'
tas providencias e inteirado immodiatamene o di~ector. 

Art. 483. Quando se tratar de cstabelecimenlo penal 
localizado fót·a dos centros urbanos. o chefe da Seccão Penal 
deverá itlformnr os morador-es dns looalidades proximas so
bre n r:"espon~ubilidndo em . que incorrerâ aQuelle quo r!er 
.asylo ou abrigo a evadido, sabE>ndo-o tal. 

CAPITULO XI 

COMM!SSÃO DISCIPLINAR 

Art. 481. Haverá em todos os estabelecimentos penal.'s 
t~ma Commissüo Disciplinar, composta do dh•ector, que a pre
sidirá, do medico-.chefe, do chefe da Secclio Penal Disc\
plinnr, e a _ella competirá; 

a) velnr pela fiel execuçno do 1·egimen adaptado por este 
{)"digo; 

b) velar P.eln disciplina geral; 
c) extuninnr as queixas relativas á disciplina a'preson~ 

tndns pelos vigilantes, professores, mestres de officinas, ·ou 
por quulqne1• sentenciado, u respeito de seus · companheiro~; 
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mantida, neste caso, a indispensavel subordinaciio hierat·-
cbica; · 

á) ouvir os accusados e os accusadores, com o mais elf'-' 
vado espirito de justiça; 

e) proferir o julgamento, dentro das pr!lscrípÇÕE!s regu
lamentares, lançando em livro proprio e nos promptuario:J 
dos sentenciados ns respectivas deliberações; 

f) velar para que a applioacúo das sanccões disciplíJlll- . 
res não seja deturpada peJos funccionnrios responsaveiD. 

Art. 485. A' mesma Commissüo cumprirá: 

a) verificar o procedimento e o grau de dedicação no. 
trabaltJo do cada sentenciado; 

b) apurar a rigorosa applicacão dos preceitos !egaes ou. 
regulamenlnres quanto á. marcação dos pontos conquistad\)S 
ou perdidos pelos sentenciados; 

c) toJvar os que praticarem accões altrui&licas ou tiv.l
rem perm'anentc procedim:ml'Q exemplar; 

d) conceder premi os e regalias especificados na lei uu.. 
nos .reguhunentos, salvo aquelles que couberem. ao director; 

e) superintender a organização das conferencias e jogos · 
esportivos que forem permittidos. e providenciar para a ri- · 
gorosa manutencão do s.ilencio e da ordem durante umas e 
outras. 

Art. 486. A' mesma Cornmissão caberá conhecer das. 
queixas dos reclusos contra seus guardas, on outros em
pregados do estabelecimento, procedendo de inodo a não per
mittir que se fortaleça no espírito daquelles a desorenca na . 
justiça· de seus superiores. 

Art. 487. Quando se apurar que o queixoso é um r&i!l~. 
cldente nãs suas t•ecriminacôes ou denuncias sem ftmdnmeu
lo, ou pot' vindictn, ou por espírito de Intriga, cump!'e á Com
missão Di!!oiplinat· punil-o convenientemente, 

Art. iBB. Ficarão subordinados A fiscalizaçiio por parte · 
da Comm!ssüo Disciplinnt· o serviço de promptuàrios !los sen
lenciadcs, o elas respectivas cudérnetns individuat's e o~ das.' 
cadernetas dos liberados condicionaes . 

. Art. 489. Nos estabelecimentos de grnnde ou médio ili'
fectivo, onde houvet• více-direotor, caberá a esto, na ause.I
oia do director, a presidencia da Commissiío Disciplinar, com .· 
recurso obl'igntorio para o director, sem cuja approvação · 
não set•á executada qualqum: resolução tomada pela mesma. 

CAPITULO XII 

VlOILAI.'iiClA EXTERNA 

•Art. 490, A Secçii.o de Vigilanala Externa ser(( consti-· .. 
tuidi:t por forca militar o terá P.Or funcção preoipua montai:" 
gua'rda pct·mnnonte e nttentn nos estabélecimentos pennes, .. 
seja qual for suu. natureza ou categoria. 

Art. 491. A forca !llilit~;~t• a que se rdere o artigo an
teriot• serll federal ou ce,adua!, confor~io o ostnbeleoimcnto ., 
seja ctn direccão da União ou dos Estados~· · 
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Art. 492. A S'ecr;ão de Vígitnncia Externa receberá· oi:.. 
J(jens d ir·~.ctas do direclor, e, na nusencia deste, do vice-dr .. 
rector, do chefe da Seccã.o Penal ou do inspect.or-chefe, e~t.e 
uitimo sórnentc quando se lt·utar de emerg~ncia de alta gra
·yidarlc. 

Art. 493. A força militar a que incumbit• a vigilancia a 
_guarda ser:í, sempi·e que lle tratar de estabeleci'mento d~ 
grande ou médio effectivo, commtmdada por um offieial, p >
dcndo nos demai!i casos obedecer ao commando de um infe•
r·ior. Cl.lrn requisitos especiaes. 

Art.. 494.. A Seccuo de Vigilancia Externa será localiz:t
oda f(ira dos muros do estabelecimento penal, e fornecei'Ú os 
soldados que ful'iío a ronda d inrna e noclurna sem a meíwr 
soluciio de continuidade, occttpando C\S postos d-e observação, 
-vigiando os portões e os muros, e especialmente a Portnrra, 
.onde lmvct·a, pelo menos, uma pt·aça á ordem do porteiro
,cnefc. 

Art. 4 95. Nos cstllbelecimenlos de grande ou médio c~
íeclivo a forca militar deverá ser sempre apparelhada de 
.a; rnamenlo estJecial e de meios de tr·imsporte rapido c ndc
.quado ú região onde tiver tio operar. 

Art. 496. Tanto o commandnnte da forca de guarda 
.eomo o chefe· da Secção Penal far;1o sempre aos inferiores e 
soldados prelcccões sobre os seus deveres e a necessldad~ ds 
>Uma vigiluucia activa e incossante. 

At>t. 497. O director organizar~\ e mandará imprlmll', 
.distribuindo-a por todos os elementos de vigilnncia externa, 
·uma· caderneta com as obrigações, I'cspecfivas, de modo a quo 
·as tenham per•manenlemcnte pre:;rmtes, nuo pod•mcto all!'gnT' 
{)esconhecimenlo ·OU esquecimento para Justificar qualquer 
falta ou omissão. . 

Art. 498. As antoridRdes do estabelecimento penaL 
ti'ansmittírão Bs ordem~ e inslruccões do serviço pot• esm•iptf), 
·e étn duas vias, de-vendo numa dollns por o commnndnnte o 
scicnle, devolvendo~a á SP.crelurin e 11 oult•a ficlinJIO em seu 
poc'er e devera:o ser tronSéripta C'm livro proprio e arcbi
'\'ada. 

Art. 499. Nos caso~ de tumulto, revolta ou tentntivll de 
·evasão, o cammandv.nte poderá. receber ordens urgentes pelo 
lephone ou verbalmente, e as cumprirá. dentro das presct'i
pções regulamentares, fazendo-as, porém, testemunhar por 
tres ou· mais de seus ~ubordinndos c funcdonnrios peniten-
riarios. :presenles:. ·· ·· 

Ar L 500. Sómcule em casos de gravidarle excep"cionul 
l)odcrá a forca penetrar na parte penal do eslabell'cimenl.o, 
-e ahi agirá então de accordo com a &Huncíio, rn:t~ usando oa 
maio!' prndenoia e sans·ue frio .. 

At't. 50!. A disciplina en Ire os que compõem a gunrd1~ 
!lllil.itar será. a. mais dgol'oSa, devendo. ll~ procas t1Ue se nlcoo
Iiznr.em se1· não. só. afastadas mas ninda ·castigad~s 1:1 .p:·oc!•s
sadtts quando .. re::~tHuidas no corpo da milicia do QUe fncam 
1>nrte. · · · 

Art. 502. Em casos de necessidade, poderá o director 
•COJlCflztlrnr a guarda mHiiar érn ponlo~. e"slralegico~ PIUEt n 
-de-fesa· "do estnbelecimm)to contra ntnques tle fóra eu conll'll 
.espel'ados levantas inte-rnos. · ' 
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Art. 503. Nenhum offícial, inferiot· ou praça, pod erá 
servir de vehiculo á · cor·respondencia, objeclos ou recado"' 
dos presos parn terceiros ou de terceiros para os pre,;os. 

Art.. 50 : . Todos os dias. pela manhã e ·á noite, por oc
(:: fi ifio da nmclicão das palrulhas. o coirt!'nnndanle deverà 
ft-rmar milit.,·u·mcnte sua fo!'çn, pnra que a lnvestitdurn d:~ 
vigilnncia sr- fapn rom a devida solcnnidade. 

Arl. 505. Duranl~ a noite, a prava que ficar de guarda 
no alojamento deverá dar de ho!'a em hora um signal de seu
lido p:H·a impedir que qualquer dos visitantes escalados no~ 
poslos de observação adormeca c todos deverão accu:>nr, pot• 
meio de cnmpninllâs ou Jampadas elech·icas, collocadas .no 
centr·u dn vigilnncin inlnrnn. o referido signal, devendo o 
chefe desta vigilnncia tom:u nota dos que nüo o fizerem para 
repr c.5cntar conlm elles no diâ seguinte , 

Parngrnpho unico. Os mes mos signaes serão dados por 
t Jdos os cncat·r·cgados de vigilancia interna, para o que dis
por:\ o l'Sinbcler.imento de uma installação elecLrica adaptada 
n este mistér . · 

Arl. 500. Em caso do signul de evasão de ttm o umais pre
go!', n ~;unrdn m i !il~r c~tah('lecerá Cilt'co immcdiato ao esh\
l>elecimen l o~. e se a fu~m se houver reali;:ado. serão destn
cudos prao;as pni·a a pésqu i;o;a nas immediações. 

Art. 507. Sempre qu('. presenlida a fuga, o vigihmt:~ 
inlimnr o pt·eso que l'sliver transpondo oi.t houver tt·anspost.o 
n!l m•H·alllns, a pnrnr. (bve nste fazal-o immediatamente, le
''anlnndo os br·n()os Dcimn da r.abeca, sob pena de ser lllve
.lado . 

Pnt•agmph o nn ico. No caso de que trata o presente ar 
tigo, o ~\Hll'rln dnr:\ pr ime!ro um Lira para o ar, des tinado 
' ' :· nwtl t'OIIInr· o fugitivo ou fngilivol>, e sómenle no caso dn 
r!t>~nh~dif'ltda 011 r·o~i~lencin n '\'Oll no " Alto!" empregará OS 
ml'fo~ rpr•• fnr·~m nronselhuveis á captura • 

. ht. riOR. Cnmpre á r,nardn impedir que, durante !\ 
n oil ,., :>1.• npr•md nw quem qn r.r qne :<P.jn dns mu ralha!! dos 
-pnvilhioc•,, Jl r•n :~ r~ onde permnne~nm ulojadn,; os senlrmciaflos. 

TITULO IX 

Trabalho penal 

CAPITULO I 

0111\ JIJ.\'1'01\IlmADE DO TRo\BALiiO PENAL 

Art. !íOn . Bm todas as penitenc iarias do Bt•asil, seja qual 
·f c) r· s nn denominnç fi !), e nos Cí' lnbclccitncntos pcnac~ de se
'gnntirt (H'rilml. onde, (t falta d r~ lo~ar nas nrimcirus , senten
·ni :Jdos rir qnnl tpH•t· nülnreza cumpram pena, o t.mbnlho ser:\ 
obrigniOI' io c n ellc deverão su bmetlrr-sl.'. nos lermos da loi , 
P de nccorcro cl'm ns determlna~:õcs r egulamentares, os sen
l elld ados cte um e outro sexos . 

Pn t•agt•npho 1.0 Os senlendactos só porlcriio c~imir-sc dn 
1 rnb~llro mcrlianto pl'eviu dispensv. do d ircctor da prisão por 
molivn imprevisto, do qual só est.e njuizn:r:í, o nos cusos «Jo 
invnlirlez. en fel'midnde ou molêslin contogiosn, qmmdo será 
lnrlispcnsuvcl o ntlestado firmndo por medico do ~stabeleoi
mento. 
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·· Parag-rapho 2.0 o pdncipio da obrigatoriedade do tra
balho penal sofft•er:i a restrícciio prevista no Codigo Crimi
nal em relação aos sentenciados á prisii.o simples, que o re
qui~ilarem por escl'ipto, aos quaes será assegurada ocoupa
~;au <:oJr,putlvel llom as suas aptidões e em (ogares nãc arces
~h 1.!18 aos eondemnados ele ont.ras categOl'ius. 

Art. 510. O lt·abnlho será executado todos os dias uteis, 
ueveudo os sentenciados f01·mar, por classes ou tunnas, ác,. 
signal convencionado e no lagar dé costume, sob a direcçà() 
de l;eu vigilante, marchando em rigoroso ~ilencio pam a~ ot'
ficinas ou campos, onde receberão os instrumentos ou fet't"a
mentas de trabalho das mãos do chefe da turma, ao qual t•i;.. 
gorosamente obedecerão emquanto durar o serviço e a quetJi, 
os devolve1•ão ao fim do trabalho. 

Pnmgrapho unico. Para os serYll,'us de asseio e nõa or
c!ern nas dependencias geraes da prisão, inclusive aos domin
gos e dias santos oli t'el'iados, o director escalará gradativa
mente todos os sentenciados. podendo, P.ntretanto, dispensar 
delles o~ de exemplur procedimento, os quaes serão substitui
d05 (Jelos insubmissos ou indoceis, que tenham commettido 
faltas ou sido pünidos disciplinarmente durante a semana 
anterior. 

At'l, 5:11. O~ condcmnados á pena de detencão serão. 
ud~ lrlclos ao trabalho de acco!'do com o que dispuzer o G.o~ 
digo Criminal. 

Arl. 5:12. Nas prisões do intet•ior, onde nao haja offi
r.:inu~. J>l'Oceder-se-á de !"arma que os sentenciados tenham 
nmu occupacfto util, sendo terminantemente pt•ohibida. à 
ocio~iducle dos candcmtiados, cumprindo oos respectivos aa
minislradores pmvidcnciar no ~entldo de fncilitat·-lhe tra
l.lalho, l'r.speitruJas, porém, us detsrminuções doo a1•tigos an
tecedentes. 

CAPl'fULO 11 

UUJ EC'l' IVO DO TI\ABALHO PEN.\L 

Al't, 513 . .Entende-se por trabalho penal a utilizacão tln. 
mão de obra uos sentenciados, visando produzit· trabalhtl de
Utilidade pubUctl. 

Art. f> H, Nos regulamentos que fot·um baixados te:·-~e-n 
sempre em visla que as duns prmcipaes finalidades do tt·u
balho penal consistem em alivwr os encargos do Thf)souro 
publico cum u mnnutenr;iio das prisões e em promover· vor 
seu intermüdio n educnçuo pt'ofissiunal e a readaptação so
cial dos sentenóados. 

At·l. 515. Para que possam ser alcancados os objectivos 
constantes do ai'tigo anterior o trnbulho penal deverá sur 
sempt·c util, melhedicà, hygienico, attrahenle, proporcionado 
ás forças physieus e á cupacidüde dos sentenciados, realizuciQ
em oHicinlls convenicntemenle are,iadas e illuminadas, ou 
em lagares socoos e salubres. 

Art. 51n. Sendo o trabalho penal attribuido como um 
r~gt~ne. de nttenu~çílo _da pena, devet•á constar entre as penas 
dlsc1phnares a ll!"Jvacao do trabalho nté 30 dias, no 5entencia
do que pmtioar faltas graves, quando deverá. permanecer em 
rigoroso isolamento. 
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CAPITULO I11 

ORGANlZAQÁO E DISTR~UIQÃO DO TllAl!ALltO PENAL 

Art. 517. Os estabelecimentos, no que entende com a or-
ganização .rlo trabalho, serão considerados industrill,es, agrí
colas, mixtos ou de pesca. 

Art. 518. Entende-se por prisão industrial aquella em 
que a mão de obra dos sentenciados é empregada em offici
nas mecanicas ou não, produzindo artefactos ou artigo~ de 
consumo; por prisão agrícola aquella em que os sentenciados 
se dediquem aos serviços de lavoura ou criação de gado, 
corte de madeiras, preparo de lenha ou fabrico de carv§.õ 
vegetal; por prisão mixta. aquelta em que se associem aeti
vidndes industriaes e agrícolas; de pesca a que fõr installa
da em ilha; ou porto ou navio, tendo por fim a pesca e as 
industrias oorrelatas. 

Art. 5:19. A' distribuição do trabalho pelos sentenciados 
deverá preceder exame medico, untbropo!ogtco e psyohiatrico, 
que; será lancado em livro especial, cumprindo ao directO!' 
·procede.r de accordo com esse eJ:IUile, no qual se mencionarão 
a capaeidade phyeica, as taras diathesicos, infecciosas, to
xicas e neuropathicas, as defioiencias mentaes e estigmas 
anthropolog1cos do paciente, com uma indicação da sua re
sistertcia . media e outras possibilidades profissionaes, re· 
acções, vicias e tendencias crHninaee. 

Art. 520. Compete aós lnGtHutos do Anthropologia Pe
nitenciaria, ás secçiles psychintricas, c, na falta des·l.as, á 
secçüo medico-ch•m•glca dos estabelecimentos penaes, tornar 
·cxequiveis as c:dgen~lns do arligo anterior. 

ArL. 521. Atlondcndo a QUo a miio de obra penal deve 
concorrer o monos possiv!ll com a lndusll•i!1 e o oommercio 
livros, ns prlsôos lndustr!nes deverão orionl:ir-stl no sentido 
do prtidiuh· n1•Ugos rio itnmDdinto consumo do Estado. 

Art. 52.2, O trnhnlho, qualquer que seja o typo do \lsfn· 
bo1eclmenf.o, SOI't\ d!strlbuldo de accordo com n profissão "ln
tel'ior, n ldndo, o sexo, ils aptidões e 11 c:apacidnde p~fllho
physlcn do o11dn sontenc!ndo, tendo·se em vista a pericfa me· 
dlco-psychclogi~o. o o quo dispõe o nrLigo immedlato, 

Art. 523. b trabalho obrigntorJo será effedundo, de 
nccordo oom os sontoncas e com o qua dispõe o presentt? 
Codlgo. ; 

Art. 521\. Na dislribuiciio do trabalho, o director pro~ 
videncinrti de modo quo L) gonero de industrin escolhido'não 
correspondn ás tendencias criminosas dos súlltencia.dos. nem 
possa servir do aperfeiçoamento dos meios de que olle ~e 
utilizava ou possa utilizar-se para a pratica de novos cri
rr.es. 

Art. 525. As disposições relativas á organizaciio e dis~ 
tribuioiio do trabalho penal serão aPPiiaadns corn as neoe:l!Hl
rias adaptuçõ~i>s e attenuações, ás prisões militares, .sejam d') 
Exercito, da Mal'inha ou da Policia. 

CAPITULO tv. 
ADIIPTACÁO DAS PJIIBÕES AO 'mABALHO 

Art. 526. Os Governos da Uniüo e dos Estados provi
denoia.rilo de modo a adaptar as respectivas pl'isl5es ás na
ce~sidades. economicos dns 1·egiões a que sirvam, tendo por 

C. D, - YOLUME I - 1935, 20 
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<Jbjectivo produzir utilidades de seu consumo e habilitar os 
sentenciados ás profissões mais aocessiveis nas localidades 
de origem de cada. qual e que lhes possam assegurar,· quando 
libertados, emprego prompto e compensador. 

Art. 527. Nas prisões urbanas, que não tiverem offioinas 
mecanicas montadas, o Governo providenciará no sentido rl9 

,:installal-as, consultando o criterio estabelecido no artigo an
tecedente, dotando-as do n:.aehinismo estrictamente necessa

·rio e regulando o serviÇo de modo a permittir o trabalho 
manual dos sentenciados. 

Art. 528. Nas prisões mixtas, além dos campos para 
uulturas, serão montadas as offieino.s que a pratica aconse
lhar e que visem o beneficiamento ou a transformaoão da 
·materia prima originaria da mesma prisão. 

CAPITULO V 

TRABALHO PENAL EXTERNO DE U'l'ILIDADE PUliLfCA 

Art. 529. Sempre que se impuzer a necessidade de tro.
balhos externos de ut.nidade publlcà, poderá o Govemo de
terminar o emprego de sentenciados, respeitadas ns pres
cripções do Codigo Criminal e do Codigo Penltencinrio. 

Art. 580. O trabalho externo serli orgauiz11do de molde 
a nüo expor os sontenoindos ás vistas ou n ouriosidoclo pu
'blico.s e seu tl'lmsporte se farâ, quando o local do trabnlbo 
'fo1· distante da prisão, em vehiculol! O.l)ropr!ndos. 

Art. 531. Em hypothose alguma, so utilizarão os senlen
.oiados em trnbnlhos perigosos e em Jogares postilenoiaes. 

Quando o trabalho o. BB l'l)llliznr fór u grande rUstaucln. 
.da priei\o, poder!\ o Governo localizar 9s trabalhadores nm 
!nst.allnoõos provlsorln~. com o pusslvel conforto o as de
_vidas cuulolns o vlgllunc!n, Inclusivo nHslstencla medica. 

Art. 582. o trabalho c:'!lorno uborlocot•á ns meRmn~ ro
@r:~s o sot•ú coroado das moslilas gllL'tUltiu~ que Bll. altt•ibuem 
-ao h·llbalho roalizndo no l nloz•lor dos cstnbolodmcntos penacs. 

Art. 533. Qij rcgulumcntos dos n~tuhclécimento~ pcni
tenclarios dotermjnnJ•no ponnlld11dos disciplinares severas 
parll o caso de evasão do sentonoiodo, Qllando em trabalho nu 
ar livro. 

CAPITULO VI 

DUUAÇÃO DO TRABALHO 

ArL 534. Os sentenciados trabalharão oito hol•ns, no 
ma:ximo, iJOr dia, e teriio resm·vados par11 descanso os dias 
santificados· e os feriados nacíonaes, qi.w.ndo se r.-;ali~arão 
eolannidades commembrativas ou educativas. 

Arl. 535. Cada dial'ia de Ü'abíllho ser<'t dividido. em :Jé
riodos distinclos que facilitem as refeições, o descan~o. ··os 
exet'oicios militnre.s ou de gymno.stícn, u frequenciu escolar e 

os serviços de asseio e disciplina prisionnl. 

Paragrapho unioo. E~te hot·a.rio será determinado pelo 
· regulnmenlo e variará conformo a natureza do Blll'VÍQO e us 
·llst.noões ·do anno. 
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Art. ·sa6. Afim de não perturbar a Ma marcha do tra-
, balbo interno ou externo da t>risão, é aconselhava! que as 
classes escolares funccionem durl\nte as primeiras horas da 
noite e que se reservem duas tardes, todas as semanas, para 
os exercícios de gymnastica, musica e cantbs 'ilõraas. 

CAPITULO VII 

REMUNERACÃO DO TRABALHO 

Art. 537. Se bem o Estado tenha o trabalho penal como 
um dever do sentenciado, fica estabelecido que todo tra.baltl'J 
industrial ou agricola, realizado nas prisões ou fóra dellns, 
será remunerado, de accordo com o. clnssificncfio geral e a 
tabella. ~e remunerações previamente fixada. 

Art.· 538. Para o fim previsto no at•tlgo antecedente, se
rão organizadas tres tabellas especiaes : a primeira, r,çm as 
r emunera<;ões rnnximas; corresponderá aos reclusos da mais 
alta categoria pelo procedimento e pela dedicação e compe~ 

· tencia technica; a segunda, éom o abatimento de vinte por 
cento, corresponderá aos reclusos da cat~gorin média, com 
procedimento bom e regular capacidade de trabalho; a ter~ 
ceira, com quarenta po1· cento de abnlimento, corre~pondcrá 
aos reclusos insubmissos, faltosos e de menor productlvidàde. 

Art. 539 . Ao dh•ector da prisão cabe acompanhar com 
attenoão o movimento das offiéinas e outros se1·vicos, fa?.endo 
annotar em livro proprio todas as occurrencias e a evolur;üo 
ou ilwoluciíO do tr abalhador, de modo a prúCeder Lodos os 
trimestres a uma revisiio das categorias ou classes d(l Pl'·~sos, 
promovendo-os ou rebaixando-os, conforme seu procA'.Juuentc> 
e e!ficiem~ia. 

Art. 5'•0. Toda produccão dos estabelecimentos ponac3 
será propriedade do Estado, mas o producto de sua ncquisi
çüo pelas repnrticões ou por particulares rovortcri\ !lo Funrlo 
Penitehciario, e se dostlnarâ a movimentar o trabalho Indu:>• 
tt·ial ou agriooln, revertendo os saldos que su nput•nt•em, o 
quo serão devidamente escripturndos, 'Jil1 beneficio do do:.~on
volvimento da proprla prisfio. 

Art. 541. A remuneração de onda sentenciado lhe Sfli'Ú. 
creditada em livro proprío e mensalmente numa cad6rnotu 
que lho Sérá: distribuida; esta remuncraçiio constifmrn um 
poculio, que se dividirá em peculio da resorva, de indomniza
cão, disponível e de custeio, destinado esl.a a r eforQar 11~ vor
bas de manutoncão da prisão, o disponível p!lra pequenas 
despesas e auxilias á familia, se a tiver , ficando o de re~e\·vn 
para quando sahir da prisão, c o de indemnizacão para ::.er 
applicado nos termos do art. 26 do presente Codigo. 

At·t. 542. Como medida de ses·uranca, poderá o Conse
lho Penitenciaria determinar que a entrega do pecnlio de 
reserva se faca por parcellns mensaes ou quim:enaes, o.té quo 
o liberado hàjõ. obtido um emprego ou revelado sua adapta
ção ti sociedade honesta. 

Art. 543 . Em caso de ·evasão, se o preso não fô1• r e
captUl'O.do, seu paoulio revet•teró integralmente para o fundo 
de custeio da prisíio n que o sentenciado pertencer; se f()r 
.cllptut·ado fJca ao Conselho Penit.enoillrio, ao qual aertl abri-
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· gatoria .a · co_mmunfcaçio de facto, · a faculdade . do. inó01'porar 
lodo o peculio disponivel ao de reserva, privando o evadido 
das facilidades que tal peouiio lhe proporcionava. · 

Art. 5H. Sem~rc que o sentenciado ·tiver familia, o 
dir ector indagará das co·ndi()õe~ ·dessa e dos cuidados que lhe 
dispensar o recluso, podendo coagil-o a dispender o seu l)C
oulio disponível em beneficio ·do lar que houver deü::ado ao 
desamparo. 

CAPITULO VIII 

l>ESSOAL TECHNICO E .DiSCIPLINA DO TRABALHO 

Art.. 545. O Governo providenciará no sentido de dotar 
os estabelecimentos penaes de pessoal technieo espeoiaHzudo 
e exigirá dos que se propuzerem a preencher esses cargos um 
exame prévio, no qunl se apurarti sua capacidade profissioaal 
e sua idoneidade moral. 

Art. 546. Nas officinas o trabalho deve ser superinten· 
dido exciusivo.mente pelos mestres, nellns só devendo enlr:ar 
vigilantes e forca armada em casos de tumulto, e mediant.e 
pt•évio sigl\9.1 do alarma. 

Art. $4'7. Na.s offióinas e nos oompos será permittirto 
ilos t•ecltt~os que se oommuniquem no quo fôr estriotamente 
necessario, de modo a não ser prejudicado ó trabalho nem 
pel'turbada a disciplina. 

CAPiTULO IX 

TRABALHO FE~IININO E DE MBNORBB 

Ar t. MS. Nos r egulamentos, rel.ativos ás prisões -:l o:! me. 
nores de mais de i8 e menos de 2i annos, ou de mu!lleres, 
e nas secções especiaes de mulheres ou de menores, da~ 
prisões communs, o trabalho obedi!aerá ás r egras geu.cs dfu;ta 
organização, com ns nttenuacões aconselhadas pela idad'.l e 
pelo sexo. 

Art. 549. Ta.nlo nas prisões espeolaes cóino na'l ;ec:;!!{lS 
femininas das prisões corn::nuns, emquanto nüo houvet· pri:!'ln 
especializada, ns profissões e s erviços devem se1· os peculia
res a seu sexo, 

Art. fi 50. Os mestres e vigilantes das officinas e demais 
scrviQos femininos set•ão sempre mulheres . 

CAPl'rULO X 

AOClOENTES NO •rRABALHO 

· Art. 5S:f. Os accidentes de frnbalho veri fi cados nos esta~ 
belecimentos pénaes serüo regulados, no que se refere á in~ 
cnpncidade temporar ia ou permanente, de nocor do com o que 
dispõem os t.~I'Ligos subscquentes. · 

Art. 652. Para quo tal obriguollo e o verifiquo dovem 
occot·rer n11 . l!llgulntoe c!rcumstnnoiM: que o 8erviQo ten))a 
sido dnquolloe que eo podem do antemno considerar perigosos, 
e que nilo houvesse do pnrto do sentenciado o proposllo do 
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inutilizar~se para niio trabalhar ou fazer jlis i fn(bmniza..; 
ção, 

Art. 553. Quando o Estado pagar nlguma indemnizaçlio, 
esta será levada ao credito do peculio de reserva d1J pr~so 
viotimo.do, e ficará sujeita ao que presorC\'6 o art. 5U • 

. Art. 554.. Se do accidcnte resultar a morte, o peculio 
será entregue, sem maiores formalidades processuaes, por 
llrdem da autoridade competente, aos herdeiros da victima, 
respeitado o que preceitua o Codigo Civil. 

Art. 555. Ao ministro da Justiça, quando a pl'isiio fôr 
federal, e aos secretarios da Justiça, nas estaduaes, cabilrá 
determinar a indemnizncão, cujo valor deverá representar a 
metade do que for arbitrado pela justiça em casos scmolhanles 
ou analogos, regulados pela lei de accidentcs do tl'ablllbo. 

TITULO :X: 

EducaÇão dos sentenciados 

CAPI'l'ULO I 

EDUCAÇÃO INTELLEC:TUAL 

Art. 556. A educacüo intelleclunl ou inslrucoão propl'lU~ 
mente dita cõnstarã de um pr<lgrlifilma préviamenttJ appro· 
vado pelo Governo, por proposta da lnspectorio. Gel'al Pf.ni
tenciaria, e será ministrada em cursos regulares peio:; pro
fessores especialmente designados para tal fim. 

Art. 557. Os cursos penitenoiarios ndaptar-se·ilo ao de
senvolvimento mental dos sentenciadoo, os quues serão pre
viamente exnminn<los e clal:'sificados de accordo com n médi.'4 
de sua inteligencia e .conbeoimentos. 

Art. 558. O ensino será o primaria, elemonl.nl', mns 
poderá o direotor estnbelecer o complementar, ~e para tal 
curso houver sentenciados com o suffioiente aperft'licaamento. 

ArL. 559. A Inspectot•ia Geral Penitenoiarin pruv!den• 
cinrá 110 silnlido de 5Bl'Cffi prcpnro.dos O editados livro'! 112-
peciaes de leitura pat·a os ecnlcnciados, de modo a evital' 
que nos udoptados se contenham idéns cxcessivumenlt> l'Udi
mentores, improprias para o cspirito de homens toitos, ou 
capu~es de contribuir para avigürilr pelos odios individüaes, 
de classe, roligiosos ou politicos. ' 

Ar L 560. Haverá egualmcnte nus penitenciaria!; ume. 
classe especial para os retardados mentiies e nella serão ad
mittidos os sentenciados que se revelarem incapazes de fre
quentar .os cursos regulat·es, ou que tenbaq1 reoomendn-:ão 
especial do Instituto de Anthropologln Penitenciaria. 

Art. 561. O dircolor inspeccionnrá diariamente os cursos, 
para cujo registro haverá boletins e. livros cspeciaes, onde 
s'e farãó as aunotações relativas á lreQ'ucncia, · procP.dimonto 
'e aproveitamento dos alumnos, e presidirá ns commi~~li~s de 
'exame, devendo adaptar um servico cspeeinl de tes~ .• :oura 9 
·:rJm vlsado pelo art. 558. 

·Art. 562. Do regulamento ou do regimento interno dos 
cursos dllverli const11r. um eystemo tntellirente do premioa ~ 
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de saneções disciplinares, tendentes a assegurar a f.requencia; 
o gosto pelos estudos, a hygiene individual e o respeito .aos' 
superiores e companheiros durante as aulas. 

Art. 563. Os cursos deverão funccionai' em salas espc
cie.es em cujas. paredes se a!fixariio mappas e· quadros ins~· 
tructivos, e se farão inscripções adequad~s á condição dos 
alumnos que os frequentam. 

Art. 564. Para o fim de auxiliar os professores poderãO: 
ser admittidos inspectores que tenham a necessaria capaci-. 
dade, e ainda, sentenciados em quem a adminislraçiio reco
nheça capacidade intelleotual e qualidades excepcionaes de-. 
moradamente verificadas na vida do estabelecimento, dto· 
vendo taes serv1cos constar dos aEsentamentos do impectot' 
e do promptuario dos sentenciadoe. 

CAPITULO li 

EDUCAÇÃO MOI\AL E CIV!CA 

Art. 565. A ·educaÇão moral e civica ·do!! senleneiujos 
far-se-á: 

1) pelos conselhos do director e de seus auxiliares de 
imMediata confiança: 

2) pelo exemplo dos funcoionariol!, especialmente dos vi
gilantes e guardns: 

3) pelas prelecções dos ptófêssores durante a~ aulas so..: 
bre themas pat.rioticos ou a!lusivos aos sentiml:lntos de bon• 
dade, humanidade e cooperação, e sobre os deveres do horn!!m 
em sociedade, obedienoia, disciplina, respeito á justiça, ho
nestidade, resignação confiança no Estado nos sur1eriore~ nos 
oompunhe;ros e em ~uas proprias energias sobre o trabalho. 
a familia, a temperanoa e a tenacidade; : 

4) pelãs conferencias realizadas na Jlrlslio de accordo 
com as determinações regulamentares; · 

5) pela leitura de livros e de esl'lriptos Jlrevinmente ce~
surados palo director e que só seríio permlttidos ao! presos 
de bom procedimento; , 

6) pelos discm·sos dos membros do Conselho Penitcn
aiario ou juizes presentes, nos untos solemnes de livramento 
condicional; ' 

7) pelo emprego discreto do oinematographO, com pro-
. grammas rigorosamente organizados pelo director, e pelas 

audições de rudiotelephonia como premio aos que houverem 
tido exemplar proecdimento durante a semana anterior. 

CAPI'l'ULO Ill 

ASSISTENClA RGLIGIOSA 

Art, 566. Todos os estabelecimentos penaes dú Brasn 
deverão facilitar a educacüo e a assistencia religiosa~ aos 
sentenciados il.ellas recolhidos. · · . 

Art. 567. O direator designará ealas especiaes e reser-:
vadas pa1·a os oulios, podendo construir capêl\il para o t:1.1ltó 
religioso da maioria, e cercaró. de todas as garantias e res"\' 
peito os cultos professados pela minoria, admittindo reuniõeé 
conjuntas dos vinculados a qualquer conflsstio religiosa. 

Paragl'àpho uni co. A toda e quàlquer reuniAo' pa1•á fln~ 
religiosos estnrá present_, um vigilante;. . . : J 
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Art. 568. 08 actos e· predicas re11giosas só se realizat•ão 
nos dias de: domingo e santificados de guarda, respeitados 
pelo Estado, em hora e Jogar previamente designados pt'lo 
liirector, de acoordo com as necessidades do eslabelechnento 
e do culto, permittindo-se a entrada para esse fim aos sacer
dotes .~> past<Jrcs ·previamente autorizados. · : 

Art. 569. Reunidos para o aoto .religioso os sentenciados 
e seu guia espiritual, neilhtima intervenção terA a adminls~ 
tração .do estabelecimento emquanto elle durar. 

Art. 570. Nenhum sacerdote ou pastor poderá envolvei' 
nas criticas de suas predicas os aotos da administração, nem 
o Estado, suaj! leis e seus serviços. 

Art. 571. A nenhum recluso se negarâ a participa~;Ao 
nos actos; e ceremonias de seu culto nem se coagirá o. tomar 
parte nos de outro. 

Art. 572. E' absolutamente prohibida. a propaganda rc·· 
ligiosa nos estabelecimentos penaes do Brasil. bem assirr, a 
discussão entre reclusos sobra materill. de é'Ultos. 

Art. 573. Os sentenciados de maior prestigio moral so .. 
bre ·seus companheiros e que tiverem exemplar procedimento 
poderão Sel' encarregados ,de presidir as preces · do recolher. · , 

Art. 574 . Aos enfermos que o requisitarem será sem .. 
pre faonttade~ 11. àsllistenottl. religioe~, 

CAPITULO IV 

BDUCAÇ.~O AI\Tt8TICA 

Art. 575. A educaçGo artistloa dos sentenoiado& · far
se .. a\: 

t) por melo tle · efi!llnàmentos mlnlstrado3 nas nulns, 
pelos professores ou em conferen~ins sobre themas previa~ 
mente suhmettidos á. dlreotorla; 

2) pelo estudo du musloa, or•ganlznçilo de philnrmonio~s, 
orchestras e orphellos: 

3) Jlela nprendl:mgem dos offloios, durante os quães os 
mestres das otricinas devem dar bt·eves lições sobro eslylos 
e modalidades artisUcas em sua espe~ia!!dade; 

4) pehi collocact!o de quadros e estampas nas salas de 
nulas c nas cellulas, prohibidos os quo tiverem caracte1' lrn
moral ou sei·virem de illüstr!l()ão ao noUolario da orlm&~. su1~ 
cidios ou escundnlos do qualquer natureza; -
. 6) pela leitura de livros npprovados, permittida aos re-
clusos de · exemplar procedimento. 

CAPITULO V 
:. 

BDUCI\CÃo PHYSICA 

At·t. 576. Em todos os estabeleoimenl.os pennes do Bro.sil 
será obrigatoria a· educaçuo physica dós sentenciados, ·a· qual 
se fn1•á : 
· · ~ 1) pelos ensina.ment·os de hygiene ministrados pelos me~ 
dicoe, pmú·maceuUcos; cfrurgii!es dentistas e enfermeiros; · i 

2) pela ·r!gorosà .Obse..Vancla ·do asseio 'individual e do 
estnbeleoim~nto; · · · :; 
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' ·· 3) pelos exercicio11 physleos e jogos ~porUvog que forem 
adaptaveis ás condições de cada estabelecu:pent.o; . . 

4) pelos exeréicioa militares~ 
Al't. · 577. Os regulamentos deverão reservar dias e ho

ras para esses exeroioios, jogos é dive'tsõ·es, ·os Q\taes ·n!io po
derão, sob pretexto algum, ser· occupados por s.ervlcos de 
qualquer nntnreza, e só não ee realitarão por ·motivos"de for
oa maior, eomo sejam: solemnidndes civicas, visita de auto~ 
ridades administrativas ou jUdicillrias, ou remoção dos re~ 
elusos para Jogar onde taes jogos não possam efíecttiar-se. 

Art. 578, A todos os exereicios presidirli sempre· um ca
racter educativo systematízado, com objectivo civico. 

Art. 570. Os oslabelecimentos penses deverão possuh· 
oampos adequados. praças e salas destinadas aos jogos spor
tivos e exercícios nthletícos. 

CAPITULO VI 

fli!JLIOTHECA E BERVIÇO DE iNFORMAçnEs AOS SENTENCIADOS 

Art. 580. Todo estabelecimento penal póssülri 'ltnà 
bibliotheca especlahnente adaptada aos leitores a que so 
desUna. 

Ai't. 581 • As bibliotbecas penitenciarias· constituem-se: 
t) pot• livros adquiridos pelos rovernos e a ellas desti

nados; 
2) por livros adquh·ldos pela admini&traç!l.o do set~ba

lecimentc, dentro das sub-conslrnar;ões oronmentartas; 
3) por livros offereotdos por peuGaa estranhas ao esta-

belecimento ; · 
6) pelos livros dldnoUooa, oftereoidos pelos reepeêtlvos 

autores ou edllores~ 
5} pelas dilpllontns das blbHothecas publicas; de obras 

natJ oondloOeiJ previstas, lia quaes aerâo obr!1nt.oriamente en
viadas aos ostnbeltloimontos pennea existentes nn mesma ci
dade ou localidade; 

6) pelaa revistas do ooraoter tnatruotlvo: 
7) por m!ppall, quadros, photographias ou esf.:lmpaa 
Art. 582. Os sentenciados de bom procedimento podorllo 

utilizar-se doa livros na proprla blbllotheen; e tcrllo, como 
ooncessll.o e!lpeclal1 permissllo paz-a lol-os em sua cellt113, 
quando se lhes í'aCJIJtard, por ordem eaor!pta do dlreotor. até 
uma hora de loz a mais, deve~do ser affixnda na parte e:ot
terior da celluln onde houver desses reclusos uma placa wm 
a palavra Premio, que servirá de aviso nos vigilantes e de 
estimulo aos outros scnteeindos . 

Art. 583. O beneficiado responderá polà conservação do 
exemplar retirado não lhe sendo permittido emprestai-o aos 
oompanbeiros, nem aos guardas . . . . . 

Art. 58-i. A frequeilõia ile oadà sentenciado ã biblio
theca dependerá da conquista de um determinado : numero 
de pontos de aproveitamento nas nulas e nas offieinas, e de 
procedi~ant.o aUeslar.lo pelos vlgilan~es ou pardas. 
· At·t. ·. 5811. Todo• o~ dla1 utel11, li .hora do de~eanso, o 
dfrector fará a!flxar quadroa nos pateos oom recorte. de .no. 
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Ueias, telegrammas e eseriptos dós jornaes que forem uteis 
ou servirem para pOr os sentenciados em contacto com a vida 
exterior, excluídos os escriptos e estampas que contenhám 
at$ques ás autorjdades; á justiçn, classes, assoelaçiJes ou in• 
dividuos, descripções de crimes ou suicidios e escandalos 
domestioos, o quaes possam de QUalquer maneira perturbnt• a 
obra de apaziguamento e de aperfeiçoamento moral dos re
clusos. 

Paragrapho uni co. Ao direc tor caberá afastar deternli
nados sentenciados do gozo desí..e beneficio, bem como suspen-. 
rlel-o temporariamente em casos de agitação, di.scussão ou 
tumulto verificado em virtude da leitura dos cartazes. 

TITULO XI 

Deveres e prerogativas cios sentenciados 

CAPI'l'ULO 1 . 

PESSOA bO SENTtNCtAOO 

Art. 586. Entende··Se por seJitenclndo todo o individuo, 
de um e outro sexo, recolhido ou nll.o a estabelecimento pc
pai em obedieocia· a sentenças de juizes ou t.ribuna&s, pàssn
dns em julgado, afim de cumprir pena de nccordo com o quo 
prescrevem o Codigo Criminal e o Codigo Penitenciaria, 

Art. 58':'"". Todo sentenciado, seja qual fõr a natut•eza de 
seu crime, será tratado como um individuo que o Esttldo 
constrange á segregaoüo ou á restriecilo de direitos, nilo só 
com o ubjectivo de restaurar ... lhe as energilís physicas e mo~ 
raes, como no de defesa da sociedade . 

Art. 588. Os reclusos serll.o dlstribui<.ios e classtficar:las 
de llCOordo com es .sentenças dos juizes ·ou t r ib\lnl\es, a n:~tu
rea:o do Cl'írné e da pena, o gráo de temibilidnc:!e e os laudos 
do Instituto de Anthropologia Penileileio.ria. 

Art. 589. A classificncão dos sentenciados ob~deeei'á ús 
determinações que regetn a mataria e será feita sob as vis
tas das nut.orldades superiores do estnbeleciml3nto penal de 
modo n nllo ser prejudicado o objeeUvo do systemn, nem os 
interesses do recluso, cuja de!esn r"!gorosa consWue lJe,·er · 
indeclinavel das mesmas autoridades. 

Art. 1!90. Nenhum sentenciado póde ser oonstrangido ~ 
fazer ou deixar de fazer seniio aquillo que lho houver stdo 
·determinado por forca dns leis e dos regulamentos. 

Art. 591. Ao s~ntenciado cabe a prerogati\'a d& repr!:l
sentação, nos termos em que o admitte e regüla este Codigo. 
· Art. 592. A administração de cada estabelecimento. pe
nal .fará sentir ao sentenciado que a elle proprio oabe tracar 
.e consolidar sua situaçüo, logr ando premios e aocessos por 
sau exemplar prooedimenw e ~pirHo de cooperação, ou dos
.cendo na classlflcilção . penitenciaria. oom a oonscquente r:ii
.minuicão das l"Oifalias. obt1tlas e sendo finalmente custigado. 

CAPITULO Ir 

OADBRNBTA9 INDIVtDUAJ!S 

Art.. ~93. A dlrootoria provldenolnrá para quo seja di~' 
·.trlbulda ll "oada preso uma oadornola eapoolnl, na qu111 ae ta~ 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2810112015 10:45- Página 90 de 154 

- 3:14' -

Tão, além de · outras julgadas con-venientes, as seguintes an• 
notações: 

a) nome, filiação, naturalidade e numero; 
b) resumo da sentença e pena a que foi eondemnado; 
c) data da entrada na prisão e data do fim da pena; 
d) pavilhão e classe a que pertence; 
e) registro dos premias e castigos: 
() profissão ou officio que exerce: 
g) lançamento do peculio resultante do trabalho que exe

cutar, com a devilla distribuição das quotns e dos saldo~ exis
tentes; 

h) lançamento mensal dos pontos obtidos e do;; perdidos 
no regime de encurtamento gradativo da pena que fôr ada
ptado; 

i) lançamento annual do tempo dt> pri;;ão descontado até 
a data do assentamento. 

Art. 594. Da caderneta individual deverão constar o.s 
obrigações cto !;entenciado: 

1°, para com a Palria a a sociedade : 
20, para com a ndministrncão do eslobclecimento penal; 
3°, para com os seus companheiros; 

· 4°, para com os serviços penitenciarias; 
5°, para com a fnmilia; · 
ti0 , para com as victimas do delicto. 
Art. 595. Entendem-se por obrigações para com n Pa

tria e n sociedade os deveres de ordem moral e oivica, a pre
occupaçiio continuada de regenerar-se peln obediencia, pAio 
procedimento exemp\nr, pelo estndo e pelo trubaJho. · . 

Art. 590. Entendem-se pot· obrigações pnrn com a admi
r:isttacüo do estabelecimento o respeito nos regttlamento-J e 
ás ordens dos superiores, a discip!ina sem quebra, a obedien-· 
cia nos encc.l'regndo~ da vigHancia e gtiardã, a· assoio, o es
pirito de E•conomia e conservação dos moveia !.' utensilios da 
prisüo, o esforco e n persistcucta no trabalho. a attenc~o a 
dedicação no estudo e u seus mestres e guias espirituues. 

Art. 597. Entendem-se por obrigações pnra com os com
panheiros o urbonidade no tr·ato, n bondade, o sentimento de 

.sólidar iedadeo no infortunio, o conselho dos mais prudentes I) 

avisados aos mais alrnzados e rebeldes, a intervenção dis
creta para evitar mai maior, c a a.iuda nos serviços de que 
r c;ultem beneficios para todos os reclusos . 

Art. 598. Entendem-se por obrigações para com os ~er~ 
viÇCs penitenciarias n prompta tllôvimentaciio ás ordens do!l 
funccionarilis do estnbclecimento, o levantar e recolh'3r á 
'horn exacta, o conijYfi'recimento immediato aos toques de ro'
·unir e de formar, a ordem e o silencio nas marchas, officina!! 
·e classes, u conservação dos miichinismos. vehiculos e utemi~ 
iíos de ttabnlho, o cumprimento exaeto dn~ tarefas ou dill
rias do trabalho, L\ldo,emfim, de c:ue r esulte ó bom anda" 
menta dos servi~;o.s penilenciarios. 

Art. 599. Entendem-se por obrigacões para com El fami
lía n ucolhidu affoctuosn á esposa, descendentes ou collnt-~
.raes, e ·outros parontes mais chegados, u preuooupaçilo pala 
·Sil.ude 1'1 pela .sor!.E:l dos que antes viviam d~) seu trabalho o 
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proteccão, e a remessa de seu peculio disponi"vel para o fim 
de ajudar-lhes a subsistencia. 

Art. 600. Entendem-ee pOl." obrigações pal."a eom as vi
climas do delicto o interesse manifestado pela sorte e destino 
dos que ficaram orphãos ou passaram a uma situaçáo phy
sica ou moral precarla por forca de seu crime, e a reserva de 
parte de seu peculio para resarcJmento do damno causado ou 
amparo das victimas. 

Art. 601. Da caderneta individual dos ;;entencia..1os 
constará tambem uma synthese do regime penitenciaria, com 
o systema de pontos adoptado, as obrigações impostas aos 
sentenciados para que possam ser beneficiados pelo livl·a
mento condicional ou reduccão gradativa e syste.malica da 
pena, e ainda tudo quanto seja imprescindível dar-lhes a co
nhecer, para lhes facilitar & fiel obediencia ao regulamento, 
na part,e qu~ se lhes refere e applica. 

Art. 602. As cadernetas individuaes deverão ser revistas 
trimestralmente pelo Conselho Penitenciaria. 

CAPITULO Ili 

INFRACÇÕES REGULAMENTARES E SANCÇÕES DISCIPLINARES 

Art.. 603. Os sentenciados ficam submetticlos ás san
cQões disciplinares ql1e este Codigo prescl."eve, não podendo 
os regulamentos dos estabelecimentos penaes inscreveL· ou
tras sob qualquer pretexto, disfarce ou denominação que 
seja, 

At·t. 604. As sanccões disciplinares devem corresponder 
á gravidade e reit.cracíio das infraccões praticadas petos s!ln
tenciados e de accordo com estas serão consideradas de pri. 
melro e de segundo grau. 

Art. 60\5. Serão do primeiro grau as que corresponder em 
ás infraccões leves, as quacs são as seguintes: 

111, attitudea desattenciosas perante os. guardas e vigi
\untes, ou em fórma; 

ii.B, desattenciio nos exercícios, nas aulas ou em qualqnel' 
servil}o do eslnbeleolmento; 

aa, troca ou abandono de roupa<' e enleados; 
48

, uso de uniforme ou divisa que não sejam as que lhos 
c~.bem pelo regu!ainento; · 

58 , usurpação de attribuicões; 
fiB, desleixo; 
7a, falta de hygieae; 
88 , communicacão por meio de signaes; 
oa, realização de netos de commercio de qualquer nature-

za com companheiros oc:. 'empregados; · 
iO, tentativa de introducc!io de cat•tas dê jogfit'; 
U, perturbação do silencio, risadas e gritos durant~ o 

servi co ou nos x·eereios; 
i2, retardamento propositado em obedecer ás vozes de 

mando; 
13, riso ou chnlnca dümte dos guardas;. 

, :14, co!ltestaçiio ás. m•dens recebidas; 
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!5, dcsasseio da .cerlula; 
1.6, falta de execução meticulosa das tarefas a seu cargo; 
f7, responder por cJmpa.nheiro durante as revistas; 
1.8, não se apresentilr nos loga1•es determinados; 
HJ, pequenas rixas ou discuf'sÕe3; 
20, cuspi.- no chão ou ilas pa::.-edes; 
21, dorr:1ir com a roupa de trabalho; 
22, levar corr.sigo ferramentas e utensilios; 
2a. toda violacão 6em gravidade das prescripcões regn~ 

Jahkfttare5 e das delet•rninai)ões superíore~. 

Art. 606. Serão de 2° gran as que cmTesponderem ü~ 
illf!·nccões m.;.is graves, as quacs são as seguintes: 

t•, desobeàiencia; 
2", nbandono do sel'vico ~em autcrizacâo superior: 
3", lulas ou aggressõcs a companheiros; 
4", pratica de actos immoraes; 
51 , emprego cótttinuadc de palavras obscenas ou de ges-

1 o~ lntl o c orosos; 
Qll, furto de objelltOS da pl'iSâO, dGS funcCionariOS OU dOS 

c-ompanheiros; 
7", damnaicução intencional de maohinas, utensilios, ~ct!~ 

flcat:Ms. moveis e objectu5 de uso proprio: 
sa, acquisicão, mo, fornecimento de nlr:oo1 e subsl'ln.l:a!-1 

cn!Drpecentes em geral; 
9a. insulto~ ou aggressões a emp~·P.gados; 
iO. perturbação da ordem; 
U, provocação a molins de sublevação; 
12, mentit·a e simulação de enfermidades; 
i3, aocusacões infundadas a companheiros ou . a func-

cionarios; 
:!·i, ameaças; 
t5, desrespeito ao director e autoridades superiOt·es; 
i6, evasão ou tentativa de evasão; 
i 7, pratic!l de jogos pt•ohibid.:>s. 

Art. 6U7. A l'eilcração de infracçõt:l~ leves, qu~ demJns
tre fni!D de senso moral ou pet•mancntc proposito de desre~
peitlu• a uuloríàade da prisão, póde converter em g1•ave~ 
as infrucções leves, caso .em .:tUe serão applioadas ns ~anc
(;Ões col'respondentes. 

Art. 608. O chefe da Secção Pênal Digciplinar em casos 
especines rer,inml)n\ um exume neuro-psyohióo do infract•Jr, 
afim de verificar, antes de qualquer ~ancção, o seu eGtado de 
sanidade .. 

Art. 609. As sanéoüel!> oGrrespondentes ás infracç6oa 
~eve!.' sel·íio as seguintes: 

:ta, reprehensão reservada pelo lnspector ou gunrdii.; 
2a., reprehensfio reservada pelo lnspector~cheíe; 
311-, I'epi·ehensfio parlicu:nr- ou puhlíca pelo chefe da Stl-

coi\o Disciplinar; · 
4a, reprehensüo particulcr ou publica polo dircclor; 
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5•,. privação de correspondeneia e de visita durante a 
semana; 

· G•, privação de recreios, leitura e exercícios durante a 
semana; 

7f!., permanenoia em regimen ocllular por um dia; 
86 , prohibiciio de aequisllio de genero!! da cantina du

rante a semana. 

Art. 61 O. ('..s sanctõés cotrespondantes ás iffiracções do 
segundo grau · serfio as seguintes.: . . 

1•, perdas de pontos, Cúrrespondentes a dia~ de .prisão, 
para o fim do livramento· c::mdioional ou da reduccão da 
pena; 

2•, rebaixamento de classa e uso de uniforme listado; 
3", privação de recreio, de jogos e de exercícios; 
48 , · privação de correspondeí:!cia e de leitura; 
5a; multas disciplinares; 
68 , privação de visitas; 
'78 , privilção de aulas e officinas; 
s•, ~uppréssão dé luz na cellula; 
96 , permanencia em i'egimén oellulnr até i5 dias: 
iO, reclusão em celluia disciplinar; 
11, perda do direito ao eücaminhamento, dentro do se

mestre a contar da data da inf<'acçiio, de qualquer petição de 
indulto ou livramento; · 

12, transfercncia para outro estabelecimctno Penal de 
regimen mais r igoroso . 

. Art. 6H. As sancçoos disciplinar.es do primeiro g1·au 
· serão applicadas pelo director por proposta rto chefe âl\ llie
ciplina, as do ~egund:l grau pelo tiireotor após delibet•aç§.o 
da Gommisaão Penal Disciplbar. 

Arl. 612. ~a applicaçüo das sancçôes disciplinares ter· 
se-á em vista r.:ão só a gl'~vidade da infrncciio, como o l'ein,
cidencia do recluso r:ella, podendo combinar-se duns ou mais 
sancçõ!B das que tratam ol' artigos an~ecedentes. 

Art.. 6f3. RecolhidQ o sentenciado 3. cellula diso!plinar, 
atê o maximo de i5 dins nas infracções de cm·auler multo 
grnve, providenciará a adndnistracão para que seja éllé vi
silallo diariamente pelo madlco e tenha de meia a uma hol1l 
do ar livre num paleo que será de exclusiva serventia úo 
quat·teirão das ditas cellula~ . 

Paragrapbo unico. Nos mezes de vet·ão essa retirada do 
paciente será por duas vezes, uma depois dn raçiió-alm(•Ço, 
outra depois da i'áção-jantar. 

Art. 614. Em bypothese alguma será permittida a cons
trucc-ão de celulas disciplinares subterraneas, nom. n reclu
são de sentenciadós á's oelulns deste gcnero e::tisteutes nos 
eslabelooimento·s penaes do Brasil, civis ou militares; 

Art. 615, As colulns disciplinares terão a mesma cubn
gem de ar das oelulas communs, n serão conv!mienlf!mente 
ventiladas, ·muito embora a · pnrtc destinnda á permanco::ia 
do!'! :reclusos &oja di.miuüt.A e separada do ~·estante da ,arcll por 
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-um11 grade de ferro que permitta ac eastigudo útilizar" t.:•do 
o ar existente na oelula, 

Art. 616. A violação deste artigo e dos :intecedeut~i! 
constitue o crimo de abuso de autoridade, incorrendo n:l 
cumplicidade o funcoior.ario que obedecer a ordens supe
riores no sentido de tal violar;ão. 

Art. Gt7. Quando se tratar de faltas -leves, o directtJr 
só as mandará inscrever no prontuat•lo do sentenciado se ex
cederem de tres, devidamente verificadas, e, quando ·se tl"'atdr 
de falta grave, poderá mandar eancellar a notação se dentro 
de dois annos o recluso não reincidiu, mas no caso da reite
ração mandará niío só fazer a annotação da nova como da an
terior que houver sido cancellada. 

Art. 618. Quando um sentenciado, que houver praticado, 
nos primeiros tempos da pena, graves infracções di~ciplina
res, se mostrar uos subsequentes perfeitamente regenerado, 
de modo a receber permanentemente elogios e premios da ad
ministração, pelo seu trabalho; dedicação o exemplar vroce
diment.o, poderá o director, mediante parecer do Conslllho 
Penitenciaria, proceder ao {'.ancellamento das notas relativas 
a essas infractões e ~os castigos c0rre~pondentes, pal'a o !tm 
de facilitar a vida futura e a perfeita reitengraçiio do librwado 
na actividade social. 

CAPITULO IV 

REGALIAS E PREMIOB 

Art. 619. Aos sentenciados que procederem de maneira 
exemplar, quer quanto ao trabalho, quer quanto á ordem, 
quer qt.~anto á moralidade, ou. que praticarem ao tos de al
truísmo e de abnegRC~Q, facultarão os regulilmêntt>"g os se
guintes premios e regalias : 

1o, elogios nas annotações ou em solemnidudes off:ciaes, 
2°, pontos que importem em acqulsição de dias rle liber-

dade e de remuneração; 
3°, aocesso de classe; 
4°, uso de vestuario especial; 
5o, postos de auxiliares de set•viços penilenci.arios nos 

cursos, nas officinas, nos campos a exercicios, gymnasl.icos 
ou militares; · 

6°, melhora da alimentação; 
7°, leitura nas horas vagas, uso moderado do cigarro, 

acquisit;ão de alimentos e artigos de uso na cantina; 
so, recepção duas a quatro vezes por mez de vi~i !:~.s d<) 

parentes e de amigos·; 
9°, trabalho em celula; 
10, faculdnde de adornat• a sua celula; 
t 1, prorogação do tempo de leitura; 
12, facilidade maior de correspondencia; 
i3, transferencia pat•a estll.belecimcnto de regimen maü~ 

suave;· , 
U, recom~nendut.ão pura indulto, integral ou pax·cinl; 
f5, recommendação para o livramento condicional; 
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16. recommendação especial para empregiJ após a libe~ 
ração. 

Art. 620. O regulamento especificará os casos em que os 
premias e· regalias constantes do artigo antecedento podem 
ser conferidos. 

ArL Gi!t . Salvo os elogios, a faculdade de fazer as l'l!
feições em mesa especial c adornar a celula, a indieacfio 
·para os postos de auxiliares de serviços, da leitura nas horM 
vagas, é por mais tempo à noite, o trabalho et'n celuta, !a<:-ili
dade de maior correspondencia e de maior numero de dias 
para visitas, que cabem ao director, por suggestão do chefe 

·da Secção Pena1; os demais premias e regalias da que trat.:\ o 
artigo anterior serão conferidos pelo dircctor por dclillcracüo 
da Commissão Penal Disciplinar, ouvido, nos casos de transfe
rencia, indulto e livramento condicionul, o Conselho Peuilen
ciario ~ 

CAPITULO V 

PREPAA.AÇÃO DO SENTENCIADO PARA. A LIBERAÇÃO 

Art. 622. Em todos os estabelecimentos penaes haverá 
utna secção especial destinada a pôr sob sua guarda e orien · 
tt.cão os sentenciados que estivérem para obter sua liber
dade, definitivamente ou sob condicções. 

Art. 623. Esta secção compOr-se-á de tres funcciona
rios, designados pelo director, e della deverão fazer parle, 

.como auxiliares, um medico, um professor e o guia espir i
tual do liberado . 

Art. G24 . A seccão, que se denominará Serviço dd En
caminhamento e I)rotccção aos Liberados, terá por fim: 

1°, avivar no espirito do liberado l'S seus compromissos 
e os seus deveres pat•a com a sociedade; 

2o, fa.~~er-lbe sentir o! perigos das tnl\s companhias, doe 
Jogares duvidosos, do uso de bebida~ nlcoolicas, da frequcn
oia de bordeis e casas de tavolagem, e do porte de arrnns ; 

so, mostrar-lhe a necessidade de tnbalhnr e em caso do 
insucéésso pt·ocurar 6. secçii.o t. os patronatos; . 

4°, fnoilitar-lbe roupa e onlcndo para a sabida do lista
. belecimento; 

5°, providencinr p!lra que esta sahida se faça sem rui
do e sem publicidade, de modo a pouoar o que sae á curio-
sidade e no despreso publico.; · · 

so, manter contaotó coin as empresas subordinndas ao 
·Governo, ou que della recebam favoras, afim de obter sua 
fàoil oollooacüo; 

7•, jnsistir opportunamcnte parn que os parentes, amigos 
tl protectot·os do liberando . procurem e.mparal-o e obter-lhe 
emprego; 

a•, representar ao director do estabelecimento a quo elle 
·pertencer, quando s9 fizer necessario prolongar n pt•otecçiio 
ao liberado peJ.o tempo e nas condições previstas neste co
digo, dando-lhe alimento e casa; 

g•, manter contaoto immediato com os patronatos, fisoa~ 
lizar-lhes a acção dcntt·o dos estabolecimentos penaes e re-
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eommendar á sua attenciio e cuidados os que estiverem pro
ximos da Iiberacão; ., ; 

10, providenciar -para a in~mação dos que quizerem 
fixar-se nas colonias de trabalhadores livres; 

11, fiscalizar os seus documentos para que á sahida 
todo3 estejam em ordem, inclusive a l;Ua conta correiiUI e 
caderneta individual; · 

. 12, defender o liberado de qualquer perseguição poli" ... 
cial ou de terceiros, especialmente de antigos sentanciados 
que pretendam coagil-o .a .reingressar na vida primit~va; ·. 

13, tomar, enfim, Lodos as providencias · requ~ridas pa-:-a 
n protoooão e o enimminnawento do mciividuo que terminar 
a purgação de sua pena. 

. ' 
CAPILO VI 

ViBI'l'AOORES OH'lQl,\58 

Art. 625. A administração dos es~abelecimenlos pcnaes 
procurará facililii.l' aos representantes <.:os patronatos legal
mente organizndos, em diâs e horas que não perturbem a 
bóa Ordem dos serviços, a vista individual ao~ sent~npiados. 

Art.. 626. Terá sempre presente a administração que b 
fim do patronato é o qtie constn ·Jo titulo especial deste 
codigo, não podendo seus membros, individual ou collooti~ 
vamente: 

a) intervir na vida dos estabelecimentoil penaes; 
b) commentnr perante os reclusos os actos da udministt'a,l. 

çfio no o rigor d:~s leis e dos regulamentos: 
c) fazer-'se vehieulo de queixas o de reclamações, indi-

Yiduaes ou coUectivas, dos senlenciadils; ' 
d) p1•estnr~se a pox·tador de corrP.spondencia cltmdesti

nn de dentro para fóra ou de fórli. paJ'I!. dentro; 
e) censor11r qualquer empregado cu funccionnrio; 
·f) promovel' reuniões de sentenoiudos parn fim de qual

quer nnlurozu; 
g) desobedecer ou tentar desobedecer aos horlu;ios do-

terminados pela dü•ecloria; · 
h) vehicularizar notiel.as pela imprensa attinentes a 

quebms dos visitantes ou a falhlls do uppnl'eillo peníten.;. 
ciario. 

Art. 627. Verificada a infracçü<> de qualquer destas 
prescr!pções o dircctor poderá prohibir a entrada do in
fractor no estnbelocimcnto, communicando o facto ao Oon• 
solha Penitcncillrio, pot• intermedio do chefe da sua óírcum
scripçíi.o. 

Art. 628. Cadu ·patronato offioialmente reconhecido de
verá fa3er sciente a administração penitanoiarilí dos pessoas 
oncurregadas de visi!.ar os presos em determinado estabel&-
oimento, sendo prohibida a visita aos que não oons~rem da 
lista official como d;;veudo actuar em tal estllbeleoimento. 

Art. u29. O director· dará pleno, liberdade aos viaitanlE!s 
no .ucto ela visitncílo, salvo qunnto ao tempo de eonversncão, 
-que doverà ser distl'ibuido de maiwira a tocar a todos os 
reclusos. 
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. 
Art, ~ao. Filla Jtsseguradn aos reclusos· a ·garantia de 

presoindirein de 'Viilitadores ou de declararem sua preferencia· 
por !tlgum ou alguns , dentre elles. 

Art. 631. Em liypothcse alguma admittirá a adminis-:
tração a "Visitação de mulheres nos estabelecimentos de ho
mêns E!"Üe homeris nos de mulheres, seja qual fór a idade de 
uns ou de outros. 

Art. 632. igtal prohibição se est!lnderá aos visitadores 
de menos ·de 18 annos de idade, ainda quando se trate de 
estabelecimento destinado a reclusos de seu sexo . 

Art. 633. Os visitadores devem mant.er a mais estreita 
harmonia de vistas càm á ãdminist.•ação do estabelecimentl} 
penal onde servirem, e dar o exemplo de respeito e cot•diali
iiade diante dos in~pectores, vigilantes e guardas. 

TITULO XII 

Providencias pua execução das sentenças crhninaes 

CAPITULO UNICO 

Art. 634. Ao receber a carlà de guia de sentença cofi~ 
demfiatoria o presidente do Conselho Penitenciaria examinará 
as suas formalidades externas, devolvendo á autoridade judi
ciaria remettente a, carta de guia que não se encontrai' nas 
condições esta tu idas na legislacão em vigor. · 

Art. 635. Verificando o IJresidente do Conselho que a 
carta do guia foi regulal'mento expedida, mandará autüal-a, 
inscrevel-a integralmente no livro de ·registro· e extrahir 
duas fichas syntheticas, sendo uma destinada ao Archivo do 
Conselho e outra r~mettida ao Gadastro Geral Peniten"cicirio 
do Brasil, a cargo do Conselho Penitenciaria do Distrioto 
Federal. · 

Art. 636. Requisitará, tambem, logo, o presidente do 
Conselho: 

1", clo Gabinete de Identificacão, informações relativas 
á vida pregressa do sentenciado; 

2•, do Cadastro Gllrnl Penitenciaria do Brasil, infor
mnoiil) sobre n existencia de ficha reiativa no sentenciado I) 

em caso affirmativo a cdvia dessa :ficha; 
3", da autoridade sob cuja guarda se achar o senten.,

ciado em situação de prisão pt·eventiva, informações relativas 
á data da sua in~\lrnacií.o, á autoridade que a tiver deorelado, 
ao seu procedimento durante o tempo da reclusão, lis enfol'
midades quo tivel' soffrido ou esteja soffrendo, completadas 
por um parecer minucioso do chefe do scrvico medico, sobre 
as suas condições physicas e psychiMs. 

Art. 637. be todas v.s providencias constantes dos ar:
tigos anteriores dev~ri\. ser lavrado terrr\0 nos autos;· com a 
indicacúo das· datas das remessas, 'subscriPto pelo. seCJretal'i() 
e rubricado pelo presidente tio ·conselho. 

Art. 638. No. mesmo despacho êm que o presidente ~r,
denar a autuação e o ·registro d.a Ctu·ta de Guia, dever:í dts
tribuilo..a a um dos membros do Conselho que, como relator, 
estudará. o modo da sua oxeouQÜo e as providencias· conve
nientes, as qunes, quando urf!;entes, poderá r·eqnisitar logo 
do presidente, nfim de que níío sofft•am demor.a. 

C. 1.1.- VOLUME 1- 1935. 21 
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Art. 639. Na primeira sessão do Conselho, subsequente, 
á distribuição e ao recebimento dos autos da execução cri
minal, exporá o relator verbalmente o resultado do seu e.~
ludo, deliberando em seguida o Conselho sobre a designRÇiiú 
ôo estabelecimento penal em que deva ser effectuada 1\ in• 
.teruaÇão db sentenciado e solu•e as demais provideneias para 
a execução da sentença condemnaloria. 

Art. 640. Em cumprimento da deliberação do Conselho, 
ó presidente expedirá guia de execuçtío da pena delenliva, di
rigida ao dircotor do est:~belecimenlo, no qual tiver de ser 
intemado o sentenciado, c o requisitará da autoridade, sob 
cuja guarda estiver em situaçãó de prisão preventiva, pro
videnciando para a effectivacão Lia transferencia. 

Art . 641. Estando o sentenciado solto ou foragido, o 
prcsídcut.e · do Conselho r equisitará do cnefe de Policia a 
prisão delle, procedendo na conformidade do di:sposlo no ar
ligo anlel'ior logo que receber dessa autoridade policial in
fol·mação de se achar recolhido o sentenciado ao local des-
timJdo á pl'isão prevenlhu. · 

Art. 642. Logo qu~ mr realizada a lransferoncia para o 
'{'St:ihelccimcnlo pE>nal, Qt1:> lhe tiver sido designado pelo Con
selh<l Pertitcncinrio, dev'!rá o presidente enviar officio com'" 
municnndo á nutorid~.de judiciat•ia respectiva a internaÇão 
do sentenciado, pt·ocedenrto do mesmo modo semp1·E> que õ 
sentenciado fôr trrmsferirlo de um para outro estabel:Jcimen
to pcnál, ãfirn .de que conste dos autos do proêesS'ó cl'ime a 
sua locnlizru;iio. 

ArL. 643. Dopois da deliberação a respeito da pentl de
tentiva, passará o Conselho, na mesma sessão ou na sessão 
seguinte, ao esl.udo da eucução das penas pecunio.rias. da. 
indemnizaçüo do damno e das penas nccessorias, determinan
do as imporlancins das prestações que o sentenciado deverá 
sntisfa7.1!r para integral pagamento éiOs encargos constantes 
,dn senten.;:a condr.mnatoria. 

Arl. 644. Em caso de não se achar positivada, na Carta 
de Guia integral ou nã segunda carta, de modo claro, a im
'portancfn liquida, apmllda previamente pelo contador do 
Juizo, dn mult.a. d.a indemnização do dnnno e das custas, ln
C·luslvo tnxn penitenr.iarin, o presid~nte do Conselhó Peni
t('noint'io, sem demorar n deliborocão sobre n pena deleiltlva, 
tlrovidenr.iará para conseguir dn autoridade judiciarla do 
.p,•ocesso criminal que seja a dita lmportanoia liquida devi-
damente apurada. · 

Art. M5. D ecorrendo mais de dois mezes conLnrios da 
·ctatu do officio requisitando da autoridade judioilu·ia a apu
ração da imporltwcia liquida devid!l pelo sentenoiac!o, o pre
'!!ident<l do Conselho requisitarã os autos ot•iginnos do pro
cesso crime a que r!?spondou o sentenciado, deliberando o 

.Conselho, com inteira autonomia, sobre a.s providencias ne
•Cessarias }>ara a liquidnciio da multa, da indemnizaçâo do 
.darnno e das custas, iMlusive taxa judioi:.tria, cOm recurso 
para o tribunal de segunda insluncin local ou federal, facul-
tativo .no respectivo represcntantfl do Miuisfel"io Publico e 

·no sentenciado. · 

Art. 646. As prestn~õe s scrõ.o fixadas pelo Conselho Pe
·nilenciurio, tendo em consideração as cil.'cumsluncias econo
' rnicas do sentenciado c os seus P.noargos de fnmilia, e podé
l·ão ser deduzidas até uma quarta parte du ·re~uneraQilo dos 
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tr.abalhos realizadcs· no eslabelecimenfo penal ~·õu em ser:vi ... 
ços externos. O Conselho poderá .allerar -a todo ·O :tempo, por 
~o licitação do .sentenciado, a . únporlancia da prestação, ·:d& 
modo a facilitar o seu pensamento,. sendo-lhe, porém, vedado 
.dispensai-o completamente. · . 
. Art. iJ47. O relator, membro do Conselbo Penitenciarid, 
a quem tiver sido distribuida originariamente a carta. d-e 
sénlença, continuará velando pela bôa execucão das penas 
nelt3 estatuídas, pt·ornovenrlo plitanlt' o Conselho e o seu pre
sidente as pt•ovidencia~ que entender convemenles. 

·Arl. MS·. Na -primeit·a· sessão de cada mez deverão ser 
:Presentes ao Conselho .as informações . enviadas pelos dire
ctores dos estabelecimentos penncs, afirn de que os respe
ctivos relatores possam propor as providencias convenientes 
li oxccuçi.io da pena, lran~ferencin pnt•n outro es labolecimen
lo penal, ou pat·a set•viços externos, livramento condicional-, 
medidas de segurança que importem em prolongamento de
l~ntivo, comrnulaçâo, indulto, soltura dt:finitivD, e:tlinccão 

..Qa pena c rehabilitnção do condemnado. 
Art. 649. Na ultima sessão de dezembro de onda anuo, 

os relatores informarão sobre os s!mlenciados cuja pena de-.. 
.tentiva deva terminar no correr do anno soguinlEl, afim de 
que o presidel\lé do Conselho possa providenciar sobro a ot·
ga:.dnação, em _livro memorial, da .indicacüo du:> datas das 
.sulturas definitivas, ou. da cxlincÇíi.o da pena, bom como so
bre a requisição dli' auloridad.e judicial'ia competente relo.li
·va ao alvará de soltura ou á senlen-:n de extincçlio dn pena 
ym caso de seu integral cumprimento. 

Art. 650. Po.rn inteira cfficloncin do disposto no artiiJO 
-anterior, os directores de estabelecimentos penncs, em que so 
:acharem ou tiverem estado t•eclusos os sont&'ttoindós, deve
rão, no correr do mez de. novembro, ~nvio.r ao pre~idenle do 
Conselho listn pormenol'izndü dlls do.h\s do lerrninnciio dn. 
:vcnn detentiva, quer dos que se noiHu'om intet•nadol!, quer dos 
que estivet•em lrobnlhnntlo em serviços externos, que t• dos 
libet·ndos condicionnes sob sv11 vlgil!lncin, quót• dos foragido~. 

. Art . G51 . Em relnollo nos condomnotlos, ou.ha seutonon 
t.c-nhl\ sido objcólo de susponsi\o ur. pnrle . rolnlivn t\ pena 
delenlivu, os rolal.~;~ros, mombros do Conselho Ponltonolaa·lo, 
.vehu·!ío pelo. effecltvldade do po.gDmento dn peno pocunlat•ln. 
da lnd!!mnh:ucilo do damno e dos penas o.caossot•las, rcquisi

. tnndo do pt·esidento, pot· escriplo ou verhnlmeulo em se_!~.süo, 
as providencias oonvenlcnles. 

Art. 652. Em caso d& roiteraolio oriminosa, pmticnda 
por sentenciado beneficiado pela suspensão dn execução da 
pena detentiva, o relator do processo da execuoão ot•iginnria 

'requisitará do presidente do Conselho ns providencia::; necos
sarias, e, logo que se realizar a prisão do sentenciado, prooc
:der--se-á na formn do disposto nos al'tigos nnteriores st>lli'u 
a execucão das penas detentivas. 

Art. 653 . Em caso de qualQUer incidente superveniente 
.durant..l a execuoiio da sentenca oondemnatoria, delibernt•á o 
Conselho, providenciando o P.rosidente nas eme,-gencial! de 
-car!lcter urgente. 

Art. 654. No cor..!'er do moz de janeiro o presidente do 
Conselhó deVei•á remetter ás nutor.idndes judiciarins cr imi
nnes, .cujas senlilnoas condemnntorins esti_verem em execuolio 
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l$ob n dire~o des~e Conl!{'llho, bol~tins com -~formações ao• 
l;Jr~ a local de internação do sentenciado, sobr.e as suas eon~ 
dições physicas, sob1·e o seu procedimenlc e quanlo ao modo 
de cumprimento da pena. 

Paragrapho unico. Um outro exemplar desses bol~tins 
tleve ser enviado ao Cadá.stro Geral Penítenciario do Brasil• 
~ cargo do Conselho Penitenciar! o. do DisLricto Jt'ederal. 

TITULO XIII 

Suspensão condivional da exevução da peDa 

CAPITULO UNIGO 

Art. 655. A execução da pena detentiva poderá ser sus.;. 
pensa pelos prazos e nas condições estnluiçlas no Codigo 
Criminal. 

Art.. . 656. A sent.cnça de suspensão da pena será sempre 
motivada, e della constarií.u as regras p~las quaes Lerá o con ... 
demnado de pautar o seu procedimento dm•anle o periodo de 
prova. 

Az·t. 657. O prazo dn suspensão começa a correr da au4 

diencia na qual a autoridade judiciaria der conhecimento da 
:sentença uo condemnado. 

Art. 658. Dentro. de i O dins opós haver transitado em 
julgado a decisiío condemna.toria, nn quill fiiiô seja expressa,:; 
mente negada n suspensão da execução da pena, poderá o 
sentenciado, preso ou solto, com ou sem fianco, que se npre~ 
sentar voluntariamente ti prisilo, requerer ao juiz do Tl'ibu~ 
nal que lhe seja decretada a suspensilo, juuto.ndo provas ra• 
lntivus aos seus antecedenLcs c condloõos pcasones, dooidindo 
o juiz em 48 horas, ou. o Tribun~tl na &>rimoira sessão. · 

AI't. 659, Quo.ndo n condemnnçllo fór Imposta por dcci· 
slio tio Tribuno! do Jury, a stispenB!lo será deorotadn pelo 
jüi:t Pl'esidenttl. 

ArL. 660. A suAponsüo da oxccuçllo do. penu detentiva 
nüo compl'ehondc ns pcnug poouninrias e nccossorins c inca
paoid_ndos, nem os ofleitos rosultnntos dn infro.cçi'io da lei 
crimh:líd, o sl1ró o.indn subordinndn E\ obrigaçilo de i'azer o 
co·ndcmnado as repo.t•acOes, lndemnlznçõoR ou restituições de~ 
vidas o.nles de findo o pruzo a quo so rofot·e o nrtigo anterior. 

ArL. 661. Pnrn que possn ter curnpl'in:tenLo o disposto 
nos ar.ligos nutoriores deverá a sentença conclemnntoria fazer 
e:.tpressa refe1•encia ú quunlin oxaotn da penn pecuninrin, 
isto 6, á multa, ns ouslns, inclusive taxa penitenciaria, á im· 
portnncia npurndn da inll'!riiniznÇão do dnmno causado ó 
victiina da infraocão criminal, e tis rest.ituiçõos devidas . 

· · .Att:-662. · A -~uspensão da. execução da penà detentiva 
só póde ser conoedidà uma vez, salvo se a primoira houver 
sido applicada em. processo de contravenção que niio rev!'Jle 
vicio ou mã· índole do nocusado, e, lainbem, se a J!Ova in
fraccão criminal fôr commottida tO annos ·depois da data dn 
pratica do dolicto: pelo q\lal fôr anteriorments oondemnado, 
e durante este período o be\\cficiado ni:io tiver sido con
Qemnado P9la pratica de outro ~:rima. 

Art. 663. Em caso de co-delinquonciil, poder~ a su$pell~ 
·81\o ser. concedida· a. uns e ·negada a ·outros accusndos. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:45 + Pág ina 101 de 154 

-- 325"""" 
Art. 664. A suspensll.o da execu~iio da pena ée ·P.flcctUil• 

ré depois de haver transitado em Julgado· a seaten~a con.;. 
demnatoria, salvo o disposto no at't!go seguinte: . . .. 

Art. 665. Jijslando Q réo preso, à appellaciio in~erp~!!ta 
da sentença condemn~:~.t.oria, na. qUal houver sldo decretada a 
suspensão da execução da pena detentiva, não terá etteito 
suspensivo, se, com essa medida se houver conformado o 
appellante, ou n!lo puder; em segunda instancía,' ser aggrli
vada a pena imposta, de sorte ·a exCluir a concessão de~sé 
beneficio. 

Art. 666. Passando em julgado a sentença coildem.nl!.tti-· 
ria, da qual . conste a suspensão condicional da execução d& 
pena detentiva, mandará o Juiz ou presidente dó tl•ibutuü 
expedir ,carta de gUia . da execuoão dessa senteillja,. dirigidà. 
ao pres1dente 'do co·nselho Peni~nciario, afim de que, ob
servadas as disposições relativas A. exe~ueão das sentenç:,~, 
sejam promovidas as providencias quanto á execnoão da pena. 
'pecul\iarla, das penas ·accessoth\s e da indemnização do 
damno, causado á victima da inn-accii.o criminal, nc1 confól'
midade ·do estattl.ido ne~te Codigo. 

Art. 667 •. O juiz ou presidente do tribunal, que conce
der a suspensão, leri ao eóndemnad.o, em audiencia, a sc.n
tenç& respeetiva e o adverUrii das obnsequencias, para elle, 
da nova infraoção. Se o accusooo t.iver sido revel, o juiz ou 
tribunal poderá tomar em consideração essa ciroum!llancia, 
para conceder ou niío a suspensão .. 

Paragrapho unico. Se, entretanto, citado pessoalmente 
ou por edital com prazo de 2C dia~I, não comparecer o tlilh
demnildo 11 audienoia ·e.l!lpeciàl tnarcad& i)ara esse fim, serâ 
&·evopdâ à aus'pensão é e:J:eoutada immediatatt\ente 1\ peni\, 
salvo se allegar e provar legit.imo impedimento, que Ju~ti
fioasse o adiamento da .audi~nBie.. 

Art. 668. A execuçiLo da pentl. det~ntiva imposta ao vadi() 
ou falso mendigo, ficará suspensa., se o oondemnado apre
sentar fiador idonéo, que por ·eUe se obrigue mediante te•·
mo por ambos assignado. 

Art. 669. A fi ano• valerA por f 5 dias. Findo este prazo 
poderá o juiz, e:c·otficio', ou a requerimento do Munlaterlo Pu
blico ou do fiador, proceder 4s diHige'noias ('!Ue forem neces
sàrlas para verifioar se perslst~ o afianoado na oeiooldade, 
afim de ser declarada sem értelto a tia\\01' e executada a sen .. 
tenoa. 

Art.. 670. A eondt>otrmllo!io serl insorlpta, com a nota d-e 
suspensa, em livros ospeoiaes do Gabinete de ldentifJcaol\o 
e Estatística, averbando"-Gt>, mediimte a oommunioa.oD.o dl> 
juii ou tribunal, se for revoKada a su~ensão, extincta 3 ooil
demnncüo ou cumprida a pena, 

Al't. 67L ~sse registro é de caracter aeorelo, salVo 
quando requisitadas informa.cões por autoridades judioinri:.\s 
para os effeitos da applicação deste Codigo. Em. caso .·d~ ~
vogUQÜo da suspensão será feita a o.vol'~aoão 110 reg~stro 
geral. 

Art. 6'72. Duranle i:l prtzo da. !!Uepensiio, r<i!.o cort•ei'A 
presoripçllo. 

Art. {i'i3. Se durante o prazo da euspei.lsão da ~xeiluoõ.o 
da pená detentiva, flx&do na sentencn cnndemnutor!n, vBti'-
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.ficav o: Gons~ho Pei,~iteneil)pio ·que· 1;10 ~entt'.ncládo. foi im~· 
posta outra pena. por facto anterior- ·o.u po;,teriov á -suspen~ 
ç·ãot promoysrá Jogo o presideutP., e~ cumpt•inJCnlo da deU., 
beração do Conselho, por off_icio, a.o juiz Oll presidente do 
.Jlribu:fllli,_· a revogação-' da. suspensão da pena dotentivn, para 
q~e beja immediáLamérite execulada, de forma a nào so con..: 
fundir com a: execução da s~gunda eond~mna~ão. ·: 
, .. Paz:agrapho· unico. Da. ·sentença. de revogação cáberá ré~ 
eqrso sezr:l cffeito suspensiyo. · . · · ·.: 

Art. 67-i. Ao findar o prazo da su~pensão verificando. ó 
GonsellJ,o .Pt\nitenci~rio, ea:ro({icia ou a requerimento do con
"@m.nàdo _que· cumpriu est.e todas as determinações· da sen:o; 
tenca · condemnatoril!-,. !3 que. não str· acha rospondendo por 
outt·o proc~so crime nem lhe foi impostn outra pena, será pelo presidente, em· execução. da deliberaeão do Gonse,.: 
lho, solicitndu, por officic. dirigido ao juiz ou tribunal, senl 
ténc~· dechú·ator·Ja da inexistencia da oondemnacâo. · · 

;§ 1.0 Não será considerada inexistente a condernnação em, 
'ql).anlo não . for o uccusado. absolvido·. definitivamente nos 
'p'roce:.;.sos chrnes a que estiver respondqndo, poz• factos a'O~ 
terioreil ou põsteriore_s á suspensão. · ·• 

"'". ·-§ -z.o A falt.h· do c·umJ)rirnento ·das {Jenas ·pe~.upiar~~s .9 
lia, satisf~cão dti' indemmzacão do damno, não justificará ü 
·revogaÇão dn suspencíio d.a execução da pena detentiva, mas-, 
'emqtiatJ.to ·não fOr inteiramente cumprida a sentença con:' 
·demmitoria. niio poderá ser determinada pelo Conselho Pe
nitene!iario a splicitação da sentenoa declaratoria da inexi-<1• 
:tenoia: desta·. · · · · · · · . ····) 

Art. 67~. Cessarão os. effeitoo penaes <la c0ndemnacíio 
,nq dia em que esta. fó1: por sente,nca declarada inexistenlt!. 

TITULO XlV· 

(. Soltura de cond~ll!nado .. , 
CAPITULO .UNICO . 

.. 
4.rt. 676; A soltura ·do coridertmado dtwerá roalizàr-se: 

I I''' I • ' , ' • '1 

" .. 'i] quan~o. em seU íavor ·tivt!r' .. hnvidQ de6ret~ ele (\Jl~n~s.h_~~~; 
.- : . . 2, qnando. t.iver .s~do ooncodido perdão pelo offendido, 
-Q~se~vad~s,.as conàicõ.eS' da sua admissibilü:iade; . . ; 

3, quando se effectuar o mwamenÍi) do offensor com a 
, r,nulh.er po1· . {\lle ·.ag~ravatia ~m .. sua honra; 
; · ·4, quando, por deoreio,· tiver Bido concedido indlllto in,. 
,l'egràl oli éommutaoiio ·da pena detentiva, e a nová pena haja 
·absor:vld<. todo .ou .parte do: tempo. jé cumprido de prisão;:·. 

5. em caso do suspensão' coni:lioional da ·execução cià 
,p~na deten•,tva, so o condemnudo. estiver preso; · · 

6, quando tívet' .passado em julgado a simtenoa de con'· 
c-essão de 'llvhüne1ito· condicional;· · · · · · · · · 

I :. • '1, I]UDndo; ti'rer findada· o· tempo da poua detentiva, -~fe 
não tiver sido impoota ou niio fOr nocessaria medida de ·sri'
:'SU~ança qu,e J11Jpor.te ~o· prolong~m~t~nto d~ · Pl'i.são o.u ~o in-
tel·nnmt>nto om estf\beleoimonto especial; . : · ·· .•. 

. 8, quando .. tormins(lo .0. .nr.azo ,da medida de. segurança 
'dofentativ:\ õ hão 'houve1· ·. ~tccossldlli.le rJo PI'olungnl-'o; .. 
••• j ~ • > I • ' ' ' -' ' I ~ • .... • 1/1 • ,' • o • ,. (' ·~ 1,• I • • • .. < 1 < , - ' :. ) 
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· 9, am •!oaso dQ c~nvcrsão da pri('líio eJ:ll multa; 
·10, em caso de concess&o de habeas-corpus;· 
H, em caso de alvárâ de soltura expedido em co!Uia.;. 

quencia de revisão criminal. . 

Art. 677. A 8~Ílura do eondemnado depeude de verifica~ 
ção _da sua legaluiade pelo .conselho Penitllnciario, a cujo 
prestdente. davem sor . romettidos os decretos, cartas de guia 
e a~vat·ás de soltura para que ·p1·ovidenllie sobt•e a sua exe..,. 
cucao. · 

. Art. '678. O Conselho Penitenciado t-m suas ~essões or.:. 
O:mari&J l:tnles de iniciar. a relatorio e discussão dos proces
sos sujeitos á sua delibera.;ão, deverá toma1· conbecimento 
do livro me-morial, contendo as datas de terminação da pena 
delentativa e exlinccão geral das penas, afim da verificar 
quaes os condemnudos em favor de quem conv~nha solicitar 
dos respectivos juizes ou presidentes dos tl'Jbuna;;s, alvar~ 
do soltura ou sentenca declarando extioctn a pena. . 

. Art. 67l!. Como resultado da verifjcnção ·de que trata o 
artigo anterior, deverá o Conselho delibel'ar sohre a~ solioi-. 
tações majs urgentes, de modo que, com á antecedenoia de 
tros mezes, poss~Jm ser dadllG as convomenles providencias, 
quer quanto ás medidas de segurança, que importtlrn em pt•o, 
longamento dôtontivo, quer quanto á solLUI'Il, quer quanto á 
extincçâo da pena. · 

Art. 680. Em caso de deliberação do Conselho, favora.:. 
vel á solioita~iio de soltura condicional ou definitiva, deverá 
o Oonsellw verificar a situação peouniaria do liberando, para 
o que poderá o presidente requisitar, nas casos ~ ~tt•ictam0nte 
necessal'io&; a conta-corrente do esto.beleeimen~ü penal e as 
informaÇões da' Caixa Eoonomica ou estabe.lecimenlo banca
rio, que tiver eltl d~posilo o dinheiro do condamnado, 

Al't. 681. Para facilitnr as deliberações do Gonse!ho fi 
respeito do qt\e tratam os dois artigos Pr'ecedentoo, _ devet·~o 
os S\'US membros, relatol'CS dos processos do e::oo:ecucao, Vlll'l
flcar ns condições pessoaes, physic~, psychieas, m01·aes .e 
coonomico.s dos recpectivos sentenciados, requisitando dh 
roctamente do presidente todas as informaçõe,a Q~le onten.,. 
dam necessaria~. 

Paragrapho unh~o. As condições fiscaos e psych icas do 
libenndo deverão ser minuciosamente indicadas em l'elat()-. 
rio do direoto1· do Instituto de Anthropologia Penilencinria, 
o na sua falta, do ollofe do serviço medico do estabeleci
mento penal em Q\,10 se ::ohar aquelle internad.o. 

Art. 682. O Çonselho Penilenciario, no deliberar sobre 
R!; prHvidencias relativas á soltura do condenmad.o, dev~~·á at~ 
tender 6. conveniertcia, ou não, ()e ser o liberado sujeito a 
um. iWazo de Uberdarle vigiudu, obsel•vados os dispositivos do 
Codigo Cl'i~inul relattvos ás medidas de segurança. 

. Art. 683 • .ll;m cumprimento ct.a deliberação do Conselho 
enviará o prcs1dente á autoridade judici!n•ia, que fôr com• 
potente, officio so!icilando imposição do med-ida do s~guran
ça detontiva ou a ooncessiio de liberdade vigiada, devend{) 
ser instruido com a cópia do parecer do Conselho, indicação
da data da deliberaçüo e c~_pia do relutorio informalivq do 
!fh•ectol,' do estabelecimento penal. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU112015 10:45 - Pêgina 104 ae 154 

...... S28 -..: 

Art. ast. o Juit bu presidente dó trtb•iiiâl, perante o 
qual tiver sido realizado o julgamento eJn primeira ou em 
unica instancia, logo que .receber o oíficio de. solioita~lio do 
presidente do ConselhO Penitenoiilrió, côm .os documentos 
que o instruirem, mandará junlál-os l,\Ós .. iiutos do processo 
Cl'imé e abrir. vista ao representante do Ministerio Público, 
que perante elle funccioilar . 

Art. 685. Conclusos os autos com o parecér do rem·e
sentante do Ministel'io Publillo, · o juiz ori presidenU! do Tri
bunal proferirá sentença concedendo ou denegandl) a pro~ 
vidiencia solicitada pelo presidente do conselho-. 

Art. 686. ba sentllnÇa cabéi-A reetirso faeultátivo ao 
representante do 1\tinisterio Publico ou ao cotiderrinad<i, in
t~po~to ~arà ~- tribi.tnál. éompetente _p~ra o~ ~êcu~sos cri: 
ftimaes, no prá!o de cinco du1s depois dá mtuiiaQão para 
~eli;iicia da sentençá. 

Àrt .. 687. , Passando em .Julsado a sentenoa, dever& & 
autoridade judiciaria expedir carta de guia, com a ,cópia 
integral dn mesma para sua exeeuçliô; dirigidà ào i>reàidente 
do Conselho Penitencinrio. 

Art. 688. o presidente. do . Conselho Peniterieiario, aó 
réceher bs decretos, câftás de gUia e alvaràs dâ &olt.ura, a 
grie se reteref-1. o.~ .àrtigos rin~erlo,te-!l, ver~tfoar~ preliiil_ina~
mente as defiCienctas e a regularidade das suas for~ah
dades extrinsacas, devolvendo-o~ ás autorl&des respectivas. 
com o. exposiçiio das suas duvidas. 

Art. 6B9, itesoivida a duvid41, ou Dão havendo, inánd~ 
r~ ti pre~idente_ juntar o deri_i-~to, .â cá~~ de jili~ óú o al_v~ri 
de soltura, ao Pl'Ooesso de execução di!. perla crtmhial já e.tzs
tênll:l, e, requisitátido o PrompUiariO dó éôildemnrido, eiiviâ-
:i!v~~ie11rii1ãf:rm~ric~:o á~ a r~~~~~ir~ii:efs~~ So 1êi~:et~ci8~~~t 
~e~ciartc., o qual . poder4 set· convonado eKtraordinariamente 
nos CfUos urgentes . . 

Parti#i'8pbo unióo. Em rias o de árrinistia ou quando à 
lolturii tenha sittó solicitada, em curilprimentti de dêliberii
çllb tttl oomi~Slho, o l)resld~nte proviâenolàrã Pài.'a a sua exê~ 
oucAii, sem ilecés"lddile de no·vti f>XIime nlit:n de no~a. deU.:. 
bera~o. · 

Art. 690 . Enlce as providencias relatlvllll 4 soltura do 
cohàemnndo, deverã o Conselho Penitenciaria deliberar so.:. 
hre o modo de cobrança da pena pecuniaria, custa&, indlusl
''e tua penitenciaria, e indemnizaclio do darnno oausado 11 
victima d!! infracçã<i penal, éstati.tindo a import.aiicia o a p!!~ 
riodioidade das prestações, cujtl quilntia integral e compro
misso de pagamento devem ser autheriticados por termo, as
aignado etn livro proprio pelo liberando juntam~nte com o 
presidente e o sec1·etario do Conselho. 

Paragrapho ·unico. O Conseli1o Penitenciaria podarA a 
todoo o tempo, a reguerill)ento do llberndô, deliberar sobro 
as modWoações que possam hotlltat• os pagamentos de
vidos. · 

Ái't. 69i. ó conselho Pbiilleiuliario dever4 avet•IHUIU' 
pt:~-vtain,~Ii~~. do . ~ib~r~nd~ qunes !)s Qield~ , córn . ijue 1:outa 
pará encnmltlhamentó da sua vidll futura. afim de !lUO 
pósSá sM. nüxilindo iiii" suli . oollocll.ii.iio efu ~erViQdi exto1•nd~ 
do utiliõade publica, recbmméndattdo-o · · ia â~tâtenola da 
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Patronato Jurídico dos Condemnados; ou li dó Patronato 
das Presàs do Distl'icto Federal, oli á dos patronatos ana;;. 
logos nos Estados. 

Art.· 692. No acto da soleimidada da soltura deverão 
ser entregues ao liberado a importnncil\ em dinheiro, que o 
Conselho Peniteneiario houver fixaQO, e uma Caderneta es
pecial analoga á c'oo livramento C01ldioional, que lhe servir!1 
& salvó-conduato, e da qual deverão constar a sua proiiss§.o, 
capacidade dê ttàbatho, serviços que tiver prestado ~· de
niaes observações que possam concorrer para facilitar a sua 
collocação em trabalho rernuil.erado. 

Art. 693. Ao egresso doente poderá ser permitlida a 
sua permnnencia na enfermaria do estabelecimento penal até 
que seja providenciada a sua soltura seín perigo para a !lUa 
saude ou a sua transferencia para hospital ou instituto con
veniente. 

Art. 694. Achando-se o liberando em estabelecimento 
penal situado fóra do municipio, onde tem séde o Conselho 
Penitenciaria, poderá o presidente provideneiar do mesmo 
modo previsto no art. 730 deste Codigo, para situacão ana
lolfil no Capitulo dó Livramento Condicional. 

Art. 695, Do terin() lavrad\> por occasiiló da soltut•a. 
do~ condemnadôs deverão ser extrahidas tres cópias sUb
scl'iptas pelas pessoas que tiverem funcciónadu ~omo pre
sidente e secretario, uma para sei' junta ao PI'omptuario do 
liberado, remettendo-se. as outras, respectivamente, ao. juhs 
cómpeteb.tà, pai·a ser jUnta ao prooe~so crirne, e aQ presiden
te do Oonselho. Penitenéiai'ió do D1stricto Fede.ràl para ser 
ailhotád'lll no Cadastro Pe{\iteiUJili.i'io do Brasi.!. 

TITULO iV 

Livramento ciond.icion&l 

CAPITULO UNICv 

Art. 69B. Poderll ser otuicedrdo Uvram~nt~t oohdi~io
nal . a todos os condemno.dos o. penas restrlotivlls da liber
dade, põr tnals da um onno de pt•isão, desde que se verifi
queln as condições se~uintes: 

I, oumprimento da metade tio tempo dé prlsllo a QUi! foi 
ooilttemha'do o orimiii.oso prlmnrlo e de dotis teroos 11 que fbi' 
oond"émnado, pór urna OU por Vllria!! sehtllt\Oe.l!, tratondiH!e de 
órlmiiroso por indole óü reinoidilhte. 

II, presumpção razoavel de corrf!l'r;ii.o dMuzidll do oonjun"' 
litó dtl sl111. 'Vida carcero.ria; 

m. pr~\risli.o i:ie v~ilo. hónést~ fútura deduzida 'dé suns 
ãptiliões e estimulo pnra o trill:lalho. · 

Àrt. 697. O livramento condicional póde ser eóncedid~ 
por iniciativà ·da qualque~· dos membros do Conselho Penitei\M 
{:ia~io1 ~~J?r~sentaoão do dir~tor do e~ta~e!ocimento penàl 
ou a reqüerxmento do Bentenc1ado, s~u cbUJuge, pn.rentes em 
l1till.á reeta ou de algum Pn.t.roilato, dirigido ao prasi'd~IIle r11 
Conselho Pênitencinrio. 

Art. 698. Aa cóndicõ~s de possibilidade, oonvenioniliáJ<~ 
OI?PQI'tl,lil}~ade da. óónoesálio do .livi·a~~nto condióional sàrll.~ 
verllJcndas · pelo Constllho ilemtono[arlo. 
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'.•' . ~ fO 0 direétor dO estabeleoirilento. penal,' dever·:\ .apr.e.:.' 
sentar ao Conselho Penitenciario um relatório informativo 
que versará sobre o seguinte: · 

·i o. eircunst.aneias peculiares . á infracção . da lei p~nal 
que ·possam concorrer para aprcciacão da índole do preso;- ·. 
, 2°, caract~r do )jberando revelado tanto nos antecedentes 

como na pratica delictuosa, que oriente · sobt•e a natureza· 
psychica e anthropologica do preso (tendeneia para o crim.3 
i~stinetos brutaes; inf~uencio. do meio, costumes, grão de emo-": 
tividade, ele.) ; · . 

3°, _p rocedimenlo do sentenciado na prisão, sua dociHdadé 
ou ·rebelilia· em face do regime, aptidão J>aril. o trabalho E> 
relações com os companheiros e-· funccionarios do estabeleci.;; 
rnento; 
... : ' 40, rel~ões effootiva~ do sentenciadO (famili:~., ami.;. 

gos, etc.) ; · ·· : 
•:.": ·5o, situaçiia Intelectual e prof1ssional com a -indicação dos 
serviços i)m que ha trabalhado, e da especialização anteri"ot: 
o'u adquirida na prisão; . . . 

6•, "situação economica, cómprov.ada por u·ma conta lev(ln: ... :
tada na data ·cjo· ultimo dia do mez anterior á data do rala~· 
to~tó · ·discríminando a importanala total da rêlrtUnerucão pelo 
trabalho carcerario do liberando durante todo o tem-po dá· 
})l'lsíio, as dedUCÇÕes legaes, O saldo do peoulio disponível e O 
soldo ·do drsti"nado ·á garantia em caso de soltura; 

· . · 7"; projectos do liberando ·par~ depois do livt"t\mento, es~ 
P,e~:ialm~nte futuro meio de vida, juntando o direotor, semprs, 
qi:ie 'fór , possivel, ·doóunienlo, devidamente legalh:ado, . con~· 
tPndo promessa de oollocacão do liberando, com indioal)ão do 
serviço e da remunerncão promeltida. · 

§ 2.• j!Jsse relator ia do'· di.reotor do estabelecimento penr.l 
deverâ ser acompanllado do proJ:tlptuario . do sentenciado. 

§ a.• Para melhor esciareeimento sobre a concessão do 
livramento oondioional, deverá o direclor do estabciecimento 
penal registrar as suas observações successivas, a respeito de 
o~da .preso, em livro· apropriado, qu_e lferá presen~11 M Con. 
IÍelho sempre .que e"ste o pedi i'. 
·_; : · § · ·4,• . Niio. apresentando o dirootor do esl.abeleohne~to pe~ 
na!, em que se encontrar o libernndo, o relatorio informaUvo 
a. que , se refere ,este artigo, no ,.prazo do um mez, .r.ontado da 
d~la. do despachei .. do presidente no reque~imento ou da data, 
Q.a · requisição, deliberat'á o Conselho livremente, dando desta 
falta, quando niio justificada, ·conhecimento á .autoridade. 
a~~inistrati:va competente. : . . . ·. · . · · · · 

§ 5. • Deverão sempre assistir ás l!essões do Conselho: 
Pe~iton,oi~rio. o diroQtOl' e o· medico do esta!Jeleoilpento penal 
em que se acharem os OOlldemnndos, sobre os· quaes haja ·de 
deliberar o Consallló Penltenciario, afim de .que posso~ pres-' 
ta r informacõea , A. au~encia, n!io justl1londa destes fun· 
QOionnrlos, coristHuJrá lnlracollo dlso!pllnar. · · ' . . . . . 
. , Art. 699. O presidente do Conselho 11Qdorl\ requisitar do. 
Gl\binete· de Ideniirloaoilo e do servtoo do- Cadastro Peniten· 
oiario informa.cões sobre os onteocedenlee do liberando, e d~ 
Ct\ixa Ec()no~ioa sob.r!l.a .siLuaclio da .sUo. caderpeta, be\n como 
do juiz ou presiden~e do Tribunal, onde se acharem. os. autos 
ortglnaes do proóess~ or.ime a' que respondeu o seu~e~ciado.; 
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·: ·: At't; 700. ~Tràtand0"8ei·dà .sentenciado · P<'r Tribunal mi~ 
Hlal';. qualquer que .seja a natureza da infracçao criminal, ·dia,.. 
t.ribulrá o .presidente do ·Gcnselho o· proo~so do livramento 
eoJ!dicional ao re.pl,'esentanle do .Min,isterio Publ~co que Uv9~ 
sido designado pelo procurador geral da Justic~ Milit!)r, pai:~ 
f.urt,cci.onar no Ç~ns.elho PeJ;J..itenoiario. ·· · 

': ;Art, 701. o Genselh~ PEmítenoiario, no vedfiog.r as oon .. 
dieões de cadQ. preso,· deverá . ter sempre eJ;n vista que o li"' 
'l(ramen,to. condi!'jo'l;lal. se des.tina a estimular ·o .eonde.mnado. á 
yiver. honestamente em. Jil?erdade, reintegrando-se · poué1f ·á 
P.O\,lç~ .na soeied.ade ·dos homens livres, mantido, ·porém,. ·a 
temor da sua. nova reclusão, caso não proeeda satisfar.torfa'.. 
men.le.. · · · · · · 
~ · ~rt.- 702·. ·o \ivra.mento con.dicional devérâ, sempre que 
(or pqssivel, importar na trans!erencia do liberado. para é.O:.: 
lWlia de trabalhadores .livres, onde lhe poderã ser conoedido 
uin .lote de terra; cuja propriedade poderá adquirir mediant~ 
condiÇões modicas e pagaipentós. parcellados, sendo-:lbe lioit.o 
tránsferil:' para nhi a !amilia. · 

' . .... 
Art. 703. DeUberando o ·.Conselho .Penitenciaria que .o 

sentenciado merece o livramento condicional, será. a"sua ·oó&,. 
96SSiio solicitada. á autocidade judioiaria. Cb!llputentEI por 
officio do presiderit.e, archivando-se o processo ·se a: d!!libe
faoão, for desfavorável sem· prejuizo de nova iniciatjva depois 
Q!l _seis mezes, . e ·por. qualquer das Jórmas eonstãiltes : 41> 
\lrtlgo 697 (leste Codlgo. · . · : · 
. , Paragrapho · unico. ·o parecer ·do Conselho deverá ser prQ:. 
ferido nos autos do processo de ·livramento condicional, ex.;. 
trnhindo-se uma cópia para ser reunida ao promp~uai:'lo d6 
sentenciado. · · · . ·· · 
' ".Art. 704·~ ·o· 'otcioio do presidente do Conaelho Peniteo .. 
éiàrio; solicitando 'á. autoridade Judioiaria OODCl"88iiO do livra:.. 
ll}enta condiçionall deve ser instruido com a cópia do parAoer 
fàvoravel, ·indicaono da cJata da aota da deUberacllo do Con-
t=~~~~ e c~pi~ ~~ r~la~.o~i~ infor~ativo que tive'r ·i!Jdô a'presen• 

Art. 705. O juiz ou· presidente do Tribun~l, perant~ .o 
qual tiver sido realizado o julgamento em primeira ou eni 
Unloa' instancia, ioga que receber o ófficio de solicilnoão do 
.presid"nte do Conselho Penitenciaria, com· os lfficumen.tos 
·que ·o ·instruam, mandará juntai-os aos autos do processo:. 
crime e abrir vista ao representante do Ministerio Publico, 
_que · per.aute o li e fu~ooionar, . . . 

· Art .. 706. Conclusos .esses autos com o parecer do repre=· 
.$entimte ·do Minislerio Publico, o jUiz ou presidente do tri~ 
:buúal proferirá. a sentenca concedendo ou denegando o · H·~ 
Yrnmento solicitado IJO!a presidente do Conselho Peniten-
,ciario . 

Art. 707. Da concessão ott da dencgaciio do livramento 
·condlcionnl r11berá recurso · )acultativo ao representante do 
:Minii'Lerlo Pnbllco. no senletJCiado ou· n. quem tiver requarido 
·o Jlvrnmenlo em seu· fovor, 'interposto poril o tribunnt oon1-
·pell'nle pnl'!l os rooursos ·crimlmuis, no prazo de dez (10) ·dia;} 
"{fetlols dn inllmacM para sllienoia da sentença. · 
. . J?.nl'ngrnpho \tnioo. O recurso, interposto pelo Minist'erfo 
l>tiblico, tei•á effeito suspensivo. · ,, ~ · :.~ 
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. · Art. '708. A deneiacJ.o d·o livramento· eôndlõtonal. em 
prhneirà ou seW\lnd&. ihstaneia nl.\o itnP'edlr-4 que o Gon~lbó 
Péblh!n~iário, lloiJ\)rovan~o novo })à"e~er tavoravet, delibt'i:-6 
bOvils sóliottaeõol! que serAo. processadas do .mesmo modo que 
às ant~i.·iói"és. . 

Ar f. 709.. Em caso dê ser retormâdil, em séguniià rn~
t.ncia, a serit·enta iiefielatoria; para o i!Ut~'ito dé ser Mnce
dldo o li'vramente cobdloionàl soll~itàdo \télo Cons-elhO P@h·i• 
teneii!.rió, dé~~ó ó! i;.ütós bâli:ãr ao Jdl~ ou preilldéntâ tlo 
tribunal d'e ll'i'lrrteirà ln\Jta'itil'iã, Mim 'Jle tt\í'é, pbr sentenoa, 
detiftfuih~ i!Speeificad!U'nente aS condições que ~ititen'dá diver 
impor âo li beta Mo. 

Art. 710. Na sentenca de concessão do livramento cõn.;. 
Hi'óional d'óverá a autoridtd'e JUdiciarta sübmettér o Uberan
i:'ló A! enndl~es que ih e forem -eonvehientes, taes Mtm>: sub:. 
mi.!~~o. ~ u~ .P~tt'!>ilato, o~servancia a 'eer\68 .. ~sras d'é )>ro• 
Çedimento, pt'ohibu:ill de morar em determinado lagar, abil• 
len'O!o de bebidas a\coolioas, de uso di& atmlls, àdópl;ão de 
Jtleios de vida honesta e util, dentro em pràzo tiXado, e il.pl'eo. 
eentaocüo peri'Odieà ao director ~o ll!llabeléeimento penal de 
onde eabír. 

Ari. 1n. o livr'il\Derll.o eondioinnal seril. stÜióNinàdo l 
obrigaciio d.e fazér o condemnado as ~pataÇÕé!, .í'ê!tUut~b·e; 
cJàvidàs, i'ndeínnizaçiio do datnl.\o é. vlolima dt intraoolo cri• 
'.itlinal, bern éomo pagar á mulltl Íl as oú'stas .do prô~es·so, in• 
otusive taxa penitenciaria, o que tudo ileve flói\i' olai'aD'l.\!l'ble 
13*t)re"S~o na senlértça, Mm a espeemeao!!.o daa ®àD.Uas apu
rai!as. 

Art. 712. Em caso em que nAo tenham sido anterior• 
mente aPUr$das e .multa .peqal, • inde~~~~ç!p do damuo 
cauf'.ado a ·vicUma da intra~ll.o. ol'lmtnal nem ll~dà ll. tãxs 
~pitenciaria, à .a·utor!dadá judiClària !leter!Ylli1arà i\s p~ó
videnoias necéslie.rias, u oonf~rmitJade do dispos'to neste Có
d,i(Jo, de modn a que a imporlnncia to.tal, devida por laes mó
uvas, conste da senl.enca, prooedendo-se depois ao ea~oulo 
das custas pelo contador, o>Jjo total Lambem deve constar dll 
mé!lrna sentenôa. 

Art·. '7i3. Conoedldo o livramento oondtolonal, d~wert\ 
• autoridade Judlolarla expedir earta de (Juia, com a oopis 
iutegral da sentença para a sua execuoil.o, diri1ida ao J.~reai
dente do Conselho Penit.enci1lrio. 

Art. 7U. Em caso algum pó'de o livramento ooildlóioíilU 
ser concedido por acLo de qualquer autori-dade administra
tiv'n, hem sém prévia solicitacão do GQnsolbo Peniteneiario, 
sendo nulla de pleno direito e in~xequivel a coneessão dada 
com preleri!>iio desta formalidade e ·dns deste Codigo. 

Art. 7t5. O presidente do Conselho Penitenciaria, ilo 
receber a Carta de Guia da aenLenca de conceesllo do livra
mento condicional, deverá veritloar a reJUiarJdnde das fo•·
tnalidades extrineecas e se na sent.enoa fórlitb observada• as 
disposiolles relativas 6. pena pecuninl'ia, ás penas aoooeso
ritls e á indemnizaoúo do damno 4 vioUma da lnfrllOI,llo cri
minal, na conformidade do &statuido neat~S CodliJe>, devol
yendo ,logo n car ta de guia, na qual encontrar deflciencia de 
foritlàll.dades legaes ou de 'ésclareoimen:tos posit·ivos ne(lessa-
rios â completa exeoucilo. · 
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ArL. '716. Em caso em que a sentença condemnatorill 
nã.o haja compreendido a taxa penitenoiaria nein a impor
tancil!. exaela da indernnizaoão do danmo causado á viotima 
da infracção criminal, deverá a ·autoridade judioiaria supprll' 
as faltas providenciando quanto ás diligencias neces~arias na 
conformida,de do disposto neste Codigo. 

Art. 7~7. V~!rificli.ildo o presi~ent'l! do Conselho Peni
tenciaria que a Carta de Guia dll sentença de concessão d~ 
livramento condic~onal solicitado se encontra ~!ls condições 
de regularidade, extrínseca~ e intrínsecas, estatuídas neste 
Codígo, mandtn·á pa.ra seu cumprimenta seja ella junta ao 
processo inicial do livramento, a cUjo relator caberá pro"i~ 
denciar para assegurar completa execução das penas pe~ 
cuni2rias e acccssorias, inclemnização do damno e custas, 
inclusíve a ta:xa penitenciaria. 

,Art. 718. Apurad.Q. o saldo que ainda estiver devendo o 
liberando, fixará o Con~elho Penitenciaria a prestação rnen .. 
sal il pagar até final liquidação, podendo o Conselho a todo o 
tempo, attendendo ás difficuldades· supervenientes, facilitar 
o modo de pagamento conforme meihor entender. 

Art. 7{9. O livramento condicional serâ effectundo em 
dia marcado pelo presidente do Conselho Peníteneiario, so~ 
lennemcnte, para estimulo da regeneraciio dos outt·os l)l''!sos, 
observando-se o seguinte: 

I - A ~entenoa serâ lida pelo presidente do Conselho 
Penileneiario. na presença dos demais presos, salvo motivo 
relevante; 

11 - O direotor do e!!labeleoimento penal despertará a 
attencão do liberando sobre as condições a observar, no gozo 
dessa. liberdade limitada: 

III - O preso deverá declarar se ucceltn ãS condloõe!J 
impostas, e prometter, sob palavra, nüo mnis ctoltnquir, do 
que tudo será lavrado, em livro pl'oprlo, competente 
termo, subscripto pot· elle, pelo presidente e polo secre
tario do Con~ellw, director dCl estabaleoirocnto penal 
e pessôas estt·anho.s presentes; e desse termo ae lho 
dará copia, authenticado. pelo dit•ocl{)r do estabeleoí~ 
manto penal, devendo !ler outras copias remettida3 ao 
juiz respectivo para ser junta no processo penal, e ao pre
sidente do Conselho Penítenoio.l'io do Dl~tt·lcto Federal vara' 
ser arohivada no Cadastro Geral PenHenciarlo do Brasil. 

Art. 720. O liberado rccobe~·ú, ao sahir da prisão, uma 
Qacternet.a que será obrigado a exhibir á autoridade judioia
rla 04 administrativo., que a requisitar. Essa cadel'Uela con
ted.: 

I ~ A reproduccão da fieha de identidade o o retrato 
do pt:oso; 

II - O texto dos arts. 696, 70i, 702, 710, 711, 712, 7i8, a 
7~0, deste Capitulo; . . . 

lll -A sontenoa quo concedeu o livramento condicional; 
IV ._,.. As condições imposta~ ao liberado. 
Art. 721. O liberado ficará obrigado n communicar men

enlmcrite ao direotor i:!o estubeleoimonto penal de onde sahi~·. 
a stia residencia ·e occupação ott PI'OVentos de que vive, eco
BQID.iás qne consegui.(· depositar, dificuldades com Que· lutar 
para manter-se. · · 
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.'J • Art. 722. O liberado· ficará sujeito ~- vigjlancia .do di
peetor do estabelecimento penal, de onde sahi~, auxiliado pelo 
Patronato Juridico dos Condemnados e pelo. Patronato daa 
Presas do. Districto_ Federal, e pelos patronatos analogos aos 
outros pont9s ·do territorio nacional. 

Art. 723. Essa vígilancia tP.rá os segu'intes effeitos; · 
~. prohibir ao liberado a residência, estadia ou passagem 

em eertôs locaes não permittidos pela sentença; ·. 
. 2, ordenar visitas e buscas indispeil.saveis â veri!.ieaolil) 
~o procedimento do liberados; . 
· 3, deter o liberado que transgredir as condições . constan
fes dri sentença até ulterior detiberacão do Conselho Peni~ 
tencial'io, a quem dará logo co!lhecimento dó facto. 

Art. 724, Verificando o Conselho Penitenciaria que o li~ 
berado transgrediu qualquer das condições impostas( poderá, 
conforme a gravidade das faltas repref!entar ao ju z respe
étivo pedindo a revogação do livramento condicional conce
dido e a volta do liberado á prisão de onde sahiu ou a outra 
mais sevéra. · 

Art. 725. Pratic~da pelo liberado nova infl"acçíio cdmina\ 
poderá o Juiz, ouvido õ Conselho, mandar recolhel-o ao esta
belecimento penitenciaria que melhor convenha, quer du
rante o novo processo, quer . depois delle; devendo, porém, 
sempre terminar primeiro o tempo da pena da infracolio 
oriminal anterior; sem direito algum a qualquer regalia, nem 
mesmo á sua ·manutenção na classe em que primitivamente 
se encontrava ao tempo da oonoessllo do livramento condi
cional. ' n 

Art. 726. O livramento condicional eerá revogado: 
§ :1.o Se o liberado vier a ser oondemnado por Qualquer 

infruccl!.o criminal que o sujeite a pena restrictha da Hber-
dade. · 

§ 2.0 Be não cumprir as condiOÕMI, que lhe tiverem sldo 
· 'mpostas na sentenoa; · 

Art. 727. A falta de cumprimento da pena pet;)Uniaria. dt1. 
satisfação do damno causado á victima da infracção erimitHl.l 
e das cust!UI; inclilsive taxa penitenciaria, níio delorminarl\ a 

· revogaçl\o do livremento condicional: mas, émquanto Mo íOt 
inteiramente cumprida a sentenQa condemne.toria, não poderá 
ser detel'minada pelo Conselho Penitenciaria a solicítaçlio da 
sentença. da extinccão da pena. 

Art. 728. Em caso de revogaçilo do livramento condjoio
nal, niio será computado na duraciío da pena o tempo em 

"qUe o liberado esteve solto. niio correrá prescripcão,. nem 
se lhe concederá mais aquelle beneficio. 

Paragrapho unico. Da sentença sobre revog·acão "do livt·a
mento condicional caberá recurso, no prazo de dez dias, serri 

. effeito suspensivo. 
Art. 729. Expirado o prazo do livramento oondici!>nu:: 

·-sem revogação, a pena detentiva se haverá por cun\prida, su
,ieilo, porém, sempre, o liberando a, em caso de nova inf~ã
ccíio ci"iminal a que fOr condemnado no t.~razo de cinco nn
nos, ser considerado revogado asse livramento com todas U'! 

·. consequenoius da revogação estatuídas no artigo antel'ior. 
Art. 730. Em oaso de se acharem fóra do municiDio, !<ll'l 

coe tenha sua._ sédo o Conselho Penitenciaria, os estabel~ci+-
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. :.lentos penaes; cU.jos sentenciados . obtenham livrt.ímento~ ~nn~ 
diciona.l, e quando !fôr difficil o comparecimento pess<.'al" doa 

,membros do Conseh:G, poderá o presidenle solicitnt. da prin
cipal autoridade judicinr.-ia do. localidatle em qUe. estiverem 
situados, que presida a soléinnidade do_ líyramento, remetteri.:. 

'do-lhe carta_ de guia especial contendo a c~pia integral M 
· sentenoa e a caderneta liberatoria, ·observando-se o dispoJtp 
nos arts. 719 e '720, deste Codigo. " 

§ 1.0 Da solennidade cl'everá· ser lavrado- ferm() com o 
'rómpromisso · do libei'n{\do, ~m livro proprío, aberto e nt
bricado pelo presidente do Conselho Jlenitr.ncinrio. envia:io 
ao direclor do estabelecimento penal, q~1e servir& de ·secc• ,-
tario da solennidade. - . - . -

· § 2.0 Desse 'termo doverá o direetór do estabelcciml'nl'> 
penal fazer extrahir tres cópias z:ubricadas peta auto!"idad~ 
judiciaria, que houver presidido á solennidade ~o livramento, 
para serem remeltidas ao presidente · do Conselho Penilen

. ciario, afim de serem, respectivamente. juntas aos ·autos do 
processo crime e aos do proc-:!sso de livrament<J condicional 
é enviada uma ao pi"esidente do Conselho J>enitenoiario do 
Distrícto Federal para ser aréhivada no Cada~tro Geral Pe-
nitenciaria do Brasil. · 

§ 3.0 A vigilancia e a proteCÇão do liberado serão e~er
cidas pelo direotor do estabelecimento penal onde aqltelle !;e 
&.ohava, auxiliado pelo Patronato que tiver ~ido ou venha . a 
ser creado, sempre em connexllo com inslituiciio analoga da 
sédé do Conselho. 

TITULO XVI 

Med.lda11 de segurança 

CAPITULO UNICO 

Art. 73L As sentenoas proferidas nos pro<'.essos-et•imc, 
Q'u(>, impondo pena ou isentando della, dispuzerem n respeito 
de medidas de sP.gurrlnçn de gu~lquer natureza, sertlo objeoto 
de especial es tudo do Conselho Penilenciario, ao qual caberá 
providenciar sobro a sua execuolio. 

Art. 732. Em caso em que a medida de segurança seJà 
decretada pela· autoridade .iudioiaria no decurso de proceaso 
·t~rime, com enraoter provisorio, deverá a senten~;n int"lrlo
cutoria ser expedida por· meio de carta de guia o o Conselho 
.Penitenoiario, afim de que sejam por elle dadas as eonve
.filentes providencias. 

Art. 733. As medidas de seguranca dete ntivas serão, em 
&xeouoüo de sentenoa judicial, applfcadns por delibéração d(l 
Conselho Penítencfario, internando os sentenciados nos se. · 
:guintes estabelecimentos: 

t - ManiMmio J'udioiario; 
li - Sanatorios para tó:itioomr.mos; 
In - Reformatprios; 
ry - Colonias agricolas . 
Art. 734. Em caso de não haver na oireumscripQão qual

quer doB estabeleoim·entos especiaes a que se refere o artigo 
.anterior, poderá o Conselho Penitenclario providenciar p iu'a 
-que a medidn de segurança, oon!orme a sua nalui'eza, sejs 
.~xecutada :: - .. 
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I '"""' Em ·secçlo espeoial de estabelecimento- oonsane1·o, 
ainda que sítuaáo fóra da oireumsoripQiio: 

11 ·- Em secçllo de estabelecimento differente, que t~ 
tenha especialmente adaptado li sua execução; · 
· III -·Em secçlio especial de hospital de psychopat~Jas, 

na qual, com o tratamento do detento, se lhe assegure a 
custodia • 

.Art. 735. A's medidas de segurança detentivas, confor
tpe a .sua natureza, serão aP:Plicavei! as disposil,lões relativas 
á execução simples da pena de prisão previstas no Codigo 
Criminal • 

.Art. 736. Quando na sentença houver sido isentado a 
!enten~iâdo da pena por ser inimput.a.vel e perigoso á socie
dade, imp~mdo-se-lbe, por tempo indeterminado, o intern:t
mento, deverá este ser: 

I - Em Manicomio Judiciario, se se tratar de crime 
grave, cuja repeli:;ão se deva presumir da tendencia morbida 
do inimputavel; 

li - Em casa de tratamento, tratando-se de cl'ime le..,e, 
89 do resultado da pericia fór licito esperar que, com o b•at:\
men~o, desappareca a ~cndeocia a delinquir. 

Art. 737. Verificando o Conselho Penitenciaria que, coJO 
o restabelecimento do internado inimputnvel, Pareça prova
vel que tenha eess&do a sua periculosidade social, poderá so
licitar da autoridade judiciaria competente a suspensão do 
internamento por prazo a fixar, entre um e quatro annos, su~· 
jeito, porém, o sentenciado á liberdad:3 vigiada. 

Art. '138. For occasião da sahidn do internado inimpu
tave!, deverá este assignat· um termo, em ·livro proprio sub
scripto pelo director do estabelecimento em que se achar re
colhido, obrigando-·se a apresentar-se trimestralmente PIU'!\ 
fazer rubricar, pelo medico, a caderneta de sanidade mental, 
{JUe lhe será entregue com a indicacão da sua t•esidenéia e 
modo de occupação, cujas mudanças deverão ser communi
oadas M mesmo direclor. 

Art. 739. Qurmdo a sentonoa condemnatoria declarar 
restricta a imputabilidade do condemnado, o Conselho Peni
tenciaria, deliberando para execução dessa sentença, determi .. 
nará qual o eslabelecimento especial, em que mais wnvenbll 
o internamento curaqvo, e as llNVidencias subsequentes, 

Ar.t. 740. ·Por occasião do internamento, realizado em 
exeoução do medida de segurança, determinada em sentem~[\ 
judicial, o direotor do estabelecimento, desi8D!ldo pelo Con· 
selbo Penitenciario deverá proceder a minuoi(lso· oxame qaa 
condiçqes physicas e psychicas do inter~Jp, de cujo resul,.. 
tudo enviará ao presidente desse Gon.~elhJ su(lcint.o relatorio 
com as suas .impressões sobre o Dr.ognoslico e plano do tra
tamento curativo. 

Art. 741. Trimestralmente deverá o ·ruesmq director en
viar ao presidtante do Conselho Penitenciaria boletim infor .... 
malivo, especialmente sobre a marcha e effeitos do tratament~ 
dos internados ~m execuçii.o de me~ Ida de aeguranca. 

Arf .• H2. Com a ontecedenoia, pelo menos do um mer; 
d!l data da terminncão do prazo fixado na medida de segu~ 
rança det.e,ntiva, deverá o direclor do estabelec-imento, em que 
estiver internado o sentenciado, enviar no presidente d(dlón-
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selho. Penitenciaria, pormenorizado relatorio informativo, es
(}larecendo de modo e:xpresso: 

a) se pode ser eessada a e:xecução dessa medida de se-
guranca; · 

b) se convém pro rogar, e pot• quanto tempo, o prazo par'l 
se conseguir o restabelecimento do internado; 

c) se o casú é incuravei. 
Arl. 7 43. O Conselho Peniteflciarlo, lendo em considerli.

~;ào as informações succcssivamente, prestadas pelos direclo
res dos estabelecimentos especiaes de internamento curativo, 
poderá, por deliberação sua, promover a solicllacào, á au
toridade judiciaria competente: 

a) da cessadío, em caso de tornar-se evidente o re.9l:J.
bel ecimento; 

· b} do prolongamento temporario; 
c) do prolongamento, por prazo indeterminado, da me

dida de seguram;a detentiva. 
Paragrapho uni co. Em qualquer destes r,nsos, o offic i o 

do presidente devetá, ser acompanhado de cópia do pnrecet· 
approvado e do relatorio informativo. 

Art. 744. ind~Jpendontemento de intervencão judiciaria, 
poderá o Conselho Penitenciut•io determinar a l!•tmsferenci::l 
do sentenciado de um para outro estabelecimento e~pociul de 
tratame·nto ou dn oustodin, devendo, porém, semtu·o dnr o 
presidente, por officio, á autoridade judicin1·in, conhuoimcnt.; 
do Jocnl pnrn onde foi lt•ansferido o internlldo. 

Art. 745. A Vigilnncia e n pi'oteccllo do bencrtctndo pc!n 
suspensão do. medida de scgnranca curullvn cxecutndn, depoi~ 
da pena, ou isenta da penu, serilo cxerclflns P~llo director do 
rospectivo estnbelccimonto especial, nuxllindo polOs êomrnls
sarios do Conselho Pcnitencint•io e pelos plltronnlos. 

Art. 74\6, Trlmestrnlmcnte, dovord. o dlroclor do ostubele
cimento em que se tiverem nchndo interno.dos, em conse
quencia. de sentença crimiual, enviar ao Conselho Ponilen
clario in1'm•maçücs sobre n situação moral dos bonoficlndos 
com a suspensão do internamento e espaoíolmenle sobt•o o. 
comparec.imcnto pedodico. 

Art. 7117. A falta de aprcsentnc,;iio da caderneta de sn:~ 
nidado mental uus épocas prei'ix.n.dus, a mudança dn resi
ciencht para local ignorado, o desapparecimento ou qualquer 
manifeslacão de inecJUivocn pel'turbncflo psych i cu do eviden
te gravidade. que revele vel'iculosidn.do do beneficiado, po
derá determinar deliberncão do r..onselho Penilenciario no 
sentido de ser solicitado da autoridade judiciada o reinter
m.mwnto rio mesmo ou em outro estabelecimento. 

Art. 748. Em caso urgente, que não admitta demor;l, 
poderá o preRidenle dô Conselho Penitencinl'io ou o director 
d[l estabelecimento, sob cuja -vigilancia estiver o beneficiado, 
providenciar pura o reinternamento de emergencia. dando 
logo de tudo immeclinto ccnhecítílénto ao Conselho Pcniteri
cíiwio. 

Art. 7 4:9. Junló aos autos do processo crime, o officio 
de solicitação, enviado pelo presidente, 0 m cumprimento do 
delibera;:;ão. do Conselho, a autoridade judiGiaria, depois de 
o~vido ~ representante dó' mitiiste'(io publico, profedrá set~· · 

C • .D. - VOLUME f - Hl35. 22 
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tença relativa á cessncão, ao prolongamento do internamento 
ou ao reinternamento por t!lmpo indeterminado. 

Pat•agrUilho uni co. Tratando-se de solicitação para in
tet•namento otl rointernamento do inimputavel, deverá tam
bem ser ouvirto o seu curadm·, previ:1mente nomeado pela au
toridade judiciaria. 

Art. 750. Se ao terminar o pmzo fixado de pl'Ova, vel'i
ficar o Gonse(ho Penitenicario que o beneficiado, depois da 
~uspen~iio do inlerr,amcnto não reve(ou mais nenhum indicto 
df' periculosidade, solicitará o presidente, mediante officio 
acompanhado de cópia da deliberação, á autoridade judicia
ria, senlença declarando findo o internamento e livre o be
neficiado das obrigacões eonsequentes. 

Art. 751. Das sentenças, a que se referem os dois arti
gos anteriores, caberá recurso facult:üivo ao ministerio pu
blico, ao interessado ou ao curador do inimputavl!l, nü:> 
tendo effcito suspensivo quando a decisão prolongar o in
ternamento ou impuzer l'eintemamento por tempo indetet'· 
minado. 

Art. 752, Quando a sentença r.ondemnatoria impuzer, 
l!imnltaneamcnte com a pena, medida de seguranca a con
demnados imputaveis, poJ' se tl'àlar dP. infrnctores classifi
cados como incorrigí-veis ou profissionaea, ou cuja periculo
sidade estiv~r em relaciio com a mendicancia, a vagabunda
gem, a prosl.ituicüo ou com os influencias perniciosnB de rneio 
íamilinr ou social, o Conselho Penltencinrlo, depois de es
tudo das condil;õcs individltnes do condemnado, especialmen
te durnntc o tempo do cumprimento da pena, deliberará so
bre o modo do internnm(lilto em colonia agrícola ou reCormu
torio judh~-luric, por prazo nüo excedente a tros annos. 

Art. 7á3. O Co!lselho lle~itenclnrio. se ver.ificar, de~ois 
de pelo mP.nos um anno. qno foram obtidos os ims, que visn
vn n medidn de ~egurnncn, podet·~ '!Oiicltar. do nutoridnde 
Jndlclnt·ia que o lnl(lt•numont.o Mja ~ubstttuido pela liberdu
dt1 viglndn pdo lompo. quo fnlt1u·. 

At·t, 754 .. Quunrlo n sentr.ncn judicial, simulínnenmente 
com a ponn ou nbslrnllindo f.!l~lln, imp.uzcr nos que responde
l'Am por llmcncn conf.ra pessoa determinada, ou po1· consLnn
tl's pi'J·t.m•bnc!'les dn ordem publlõil, por se envolverem repe
tidas vezes em l'Íxas e de~ordens t\m tosares publicas, ctlução 
de bom procedimento flnl dlnbeh·o ou fidei,iussoria, o Con
~elho Penilencinrio velar:i pela observancin dQ compromisso 
assumido no termo da .HUQÕ.o, podendo submetter o condem
nado á vigilancia de um dos seus Commissal'ios ou õos Pa
tronatos. 

Art. 755. Se duranle o prazo fixado na sentença judi
oial. pr.oticar o caucionado alguma ini'racção criminal ou 
deixar do cümprir alguma das obrigações a qw~ se sujeitar, 
constantes do tcrrr\o de r.uução, deverá o Con·sclho Peniten
olurio providenciar para qLie, por meio de officio do ~eu pre
sidente. se.in solicitada da autoridade judicinria competente 
n declaração de ber sido quebrndn a caução, devendo rever
ter ao Fundo PcnHoneiario o deposito õtn dinheiro. e pro
videnciando o Conselho Penit(mcinrio para a execuçüo da 
caucfío fideijussoria nfim de que seu producto seja recolhido 
a esse fundo. 

Art. )56. Verificando o Oonselho Penitenciaria, qlle ter
minou o prmi.o da caucüo sêm que o caucionado hnja nomet-
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lido qualquer infracção criminal, nem deixado de cumprir 
~~~ obrigações assumidas, será pelo seu presidente, por officio 
acompanhado de cópia. do parecer npprovado, solicitada sen
tença decretando a extinccüo da caução e a restituição do 
deposito. 

Ad. 757. Quo.Údo 03 condemnados a pena detentiva, pol' 
prazo maior de tres annos, não tiverem conseguido o bene
tioio do livramento condicional, ficarão sujeitos á medida do 
segurnnca de librdade vigiada durante prazo não excedente 
de tres mezes, e obrigado!< a &o apresentarem pessoalmente 
ao dil'ector do estabelecimento de onde sahirem. sob pen:t 
de serem internado3 no mesmo e~tabelccimento ou em out1·o 
designudo pelo Conselho Penitenciarlo pelo tempo que. faltat·. 

Art. 758. Durante o prazo de liberdade viginda. os egres
~;os definitivos rlos estnhelecimenlo~ penaas ficarão sujeito~ 
ás mesmas disposições relativas nos libm·ados condicionaes . 

Art. 759. Os directores dos estabelecimentos pertaes, 
que tiverem sob sua vigilancia liberlldos condicionaes, óu 
égressos no regimén de liberdade vigiada, devet·ão cnviur, 
de tres em (rés mezes. no Consél h o Penitencint·io, boletim 
informativo a respeito dll cotnparetimentiJ, modo de vid&., e 
registro das cadernetas liberatoria!l. 

TITULO XVII 

Graoa 

CAPITULO rJNICO 

Art. 760 . A concessâCJ de graça, quer d~ indulto lntogr~l . 
quer de commutnçüo da pono. ~ó póde ser (elbt dApols •lu 
pnssnda em julgado n seutencn condemnotori.n, dependo do 
parecer do Conselho Peuitcncio.rio e deva !!Br ptocossndn nn 
t~onformídad~ do disposto sobre !l lnlclativn e sobt•o na fot·
malidodes relntivns no iivrnmento condicional proscriptns 
neste Codigo, 

Art. 761, A graça nno podert1 ser concedido nem o:to
cutada sem que o condemnodo tenha oomeoado a uxotmQ!lo 
da penu. 

Art. 762. O Consnlho Pcnltonoial'lO, paru Lomur conllc·.' 
cimento do pedido de graça, apt•esento.do dlt·octamente a este 
Conselho, ou enviado pelo ministro dn .rustica, deve estudar a 
vida pt·egressa do indultando, o seu pz·0cedimenlo no estabo~ 
ler,imento penal, em que se encontre, d os autos originaos do 
processo crime a que respondeu, quando ussim o entenda o 
Conselho, devendo ser elles enviado<J ao presidente do Con
selho sempr~ que os requisitar, qualquer que seja o juizo ou 
tribunal em que se o.ohem. 

Art. 763. Os autos especiaea de sraça, organizados no 
Conse lho Penitonciurio, deveriio Ler numeração clifferente dCFI 
de Livramento Condicionul, e nelles deverão ser proferidos 
os pareoeros, os qüaes, entretanto, st.l'ào numerados segui
damente, na ordem ohronologica das deliberações do Con-
selho. · 

Art. 76~. Qualquer que seja a dr11iberaçüo do Conselho 
Penltanclarlo deverá o seu presidente ufíioiar ao ministro -dn 
Justiça, enviatldo aopia do pat•eoer com a indieacüo da do.ia 
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da deliberação do mesmo Conselho, da peticilo e do relatorio 
informativo que tiverem sido· apreseni.ados. 

Art. 765. Em caso _em que a cono·~ssão da graQa ~;eja Ja. 
exclusiva competencia, do Pode1· ~.egisialivo, o ot'Iwio do pr~;
sidenLe do Gonselbo deverá set· dirigido a.o presidente da Ca
mara competente . 

Art. 7ô6. Concedida a graca, Mvcrá ser o àecmto l'e
mettido ao presidente do Conselho Penil.enóiatio, que pre
liminarmente deverá ve1·ificar se houvE; omissão de alguma 
circunstancia essencial que devel'ía influir para denegação 
da graça, ou deficienciu de formalidv.o:!es extdnsecas, devol
vendo neste caso o decl'elo e expondo respeitosamente a sua 
duvida. 

Ar L. 767. Decidida, pelo poder competente, a duvida 
apresentada, ou não havendo, pt•ovid..:cciarli o pr·esidente du 
Conselho pat·a a execucão do dect•eto, :nandando juntai-a nos 
autos especiaes de graça para registro do indulto ou da nova 
pena si a graça se limilo.r á. commulaçào. 

Art. 168 .A solturá, em oonsequeucia da concessão de 
graça, deve ser realizada solennement.! com as mesmas for
malidades estatuidus ueste Codigo para o livramento condi
ciunul, lavraudo-se ém livro proprio tet•mo de con1prornisso 
de não mais delinquír, assignado .pelo indultando e llelo pre
sidente do Conselho. 

Ad. 709. Ao indultando dc1•erá ser entr€gue, por oc
casião da solennidade de solLura, uma cademela Hbot·atoriJ 
ami.loga á de livramento condicional. contendo a copia dv 
decreto que concedeu a gmça e do Lermo de compl'omisso. 

Art. 770. De todos esses factos deverá o p1·esidonto do 
Conselho Penitenciaria <la1· o~,mheci:nento 110 juiz ou pt•esl
ctente do tt·ibunal a cuja gual'da O.!$tiv·Jt'cm os nulos ol'i8'lnnes 
do procos~o crime, enviando oCficio instt•ttido com ns copi111:1 
do decreto e do termo do compt•omis~o nssignndo polo lndul
tnndo pot· oocnslüo do sua soltun1. · 

Ad,. 77i. Ao pt·omplunriu clo senloniliv.do dOV(Il'iio sor 
,iuntns copias do pm·ccor do Comwlho .PcuiLollllial'io, ilo do
or~to Ql..\e concedeu a grtll)n o do lermo do compromi!ltiO put• 
eile nssignndo. 

Paragrnpho unlco. Ao pt•asidcnta do Consolho Pcniten
oiario do Distri('.lô Fedeml deVfl i'ÜO t'lmbom ser renmltida~ 
cc-pias desse decreto e desse termo para o competente archi
vo no Cadustro Goi'al Penitenoiario do Brasil. 

Art. 772. Achando-se o beneficiado pelo decreto da con
cessão do graça em ostubelecimento peuul situado fóra do 
munícipio onde tem sóde o Conselho Penitenciario, podcrú 
o presidente providonc:iur do mesm::J modo previsto [JRi'a ~i
tuaç[io anuloga no capitulo dà Livt·amento Condicional (ar
tigo 73(1). 

TITULO XVIII 

Jb:Uncção da oolidom.nação 

CAPITULO UNICO 

Art . . 773 . A oxtíncoüo li!l o.ond.emn,'açãq cr;minnl deverá 
&êr deQI8ri!.d~ ~qr ~el)(eAcn q.i!. aut_()I'lq~de judio.iari~ á quZJl 
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coubf'.r a fiscaliza~;ão do modo de sua execução, por solici
tação do Conselho Penitenciaria . 

. Ar~. 774. Para qua possa ser .profçrida a sentença de 
extmcç<W da pena, deverá o Conselho Penitenciaria verificar 
as CC?Ildições es~abelecidas no Codigo Criminal pat•a que seja 
considerada extmcta a condemnação, e que são as seguintes: 

I, morte do culpado; 
li, amnistia, a qual não comprehende os ct·imes com

mur:.s_ nem a restituição dos objectos ~cnfiscados, salvo dts·· 
pos1çao expressa em conti·acto; 

III. NJ.Sâmento do offensor com a. mulher por clle agt·a
vada em sua honra; 

IV, pagamento dR pena pecuniaria, quando fur esta a 
unica pena. applicada; 

V, graca; 
VI, perdão do offcndido, observaõas ns condições da sua 

adminissibil idade; 
VJT, comprimento àa pena e das I'E:spc~tivus medidas do 

seguranca; 
VI!I, cumprimento das condi~-ões da ··~nspensüo condicio

nal da execu~iw ela pena e do livramtmto condicional; 
IX, prescripcão. 

Al't. '775. Com il terminação do t·~mpu da pena dctontt
vu, niio so exlinsue a oiJl'igacüo de l'O[Hn'ar o dP.mno causado 
pl•lo cl'ime, salvo quundo no pordúo ~lo oHcndido ou no in
dulto 11slivet· oxp•·ossntncnto incluidu, I:.O todo ou em pnt·lc, a 
.'ltlll o:dlnociio. 

Pm·ng·mpho t.tnicn. A romissüo da pena pela gr·nca niío 
oxlmu o nsn·acindo da obrignl)iío civil d(} 1'\J[}arar o Jnnmo 
quo t.ivor cnusndo o dclicto. · 

A1•t .. 770. Na <m-nnlol'ia, o pordiio dado n um extingue 
P. llnntlcnwncilo tio todos os t•o-t·éos, nn purle apenas delon
Llvu, ma~ quuntn t\ I'O[lHt'llCilo do rlnmno só apmveila uos 
nummulmenLI! c,ouLamplndos o nu Dt'OI)()l'Cilo em que o Livo
J'um sido. 

Paragl'npho tmico. Sul·vo o ouso de perdüo do offcn<'.ido 
ou do grncn, o offeilo dn pr·esct•itwüo na co-aulol'ill. ó reslri
otnuwnle 11essoal a cada um dos co-rllos. 

Art. 777. Nilo poderá ser solicitada, nem concerl·ida a · 
exlincção da. condemnaçüo emquarito perdurar o offeito das 
Pflnns accessorirts relativas li interdicção ab~oluta ou I'elnti
vu, inclusive, incapacidade paro. o exercieio de direi los. 

. Art. 778. Em caso doe presct•ipção da pena, deverá o 
Coniiclho . PrmnenciariG vet·ifkar que essa pt·escr·ipçiio co
meça a coner do din em que a sentmwa conrh~mno.totü pas
sar• em juigad·o, ou um quo t.iver sido revogada a suspensão 

. cJ.a exccuçu<.) dl"! pcüa, ou o livramento condicional~ ou em 
que, por qualquer modo, se intt!rromper a execucuo, salvo 
_qunnt:lo .o tempo da inlorrupçiio so computar na pena. 

Art. 779. S11 o condemnado jú cumpl"io. p(mn, tl. pre
scl'ipçiio comecará a COI'rm· do di!!. em qu() u sogunda pP.na 
deva sor cumprida. . 

Art. 780. A pena do simples doeloncllo prescl'OVO pelo 
tempo por que t·ivm· sido imposta e mais. metade. 
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Art. 78i. Com a preseripcão da pena principal pre
screvem as penas accessorins e com as penas mais graves 
ns mais leves. 

Parngrapho unico. A r eparação do damno ca\JSndo pela 
inf1·acção penal é impt·eseripfivel . 

. _Art .. 782. Os prazos para a prescripção das penas de 
pr~sao, amda que converUdos em detenção, são os se
gumles : 

I , em trinta e cinco annos prescreve a pena de trinta; 
IJ, em vinte e cinco a de mais de dez e menos de trinta : 
III, em quinze a de mais de cinco até dez; 
IV, em oito a de mais de tres até cinco; 
V, em cinco a pena alé tres. 
Parngrapho unico. Em se tratando de criminosos por 

indolEl, reincidentes, incorrigíveis ou profissionaes não basta 
para. a prescripcão o decurso do tempo, e faz-~e tambem 
prec1so a prova de haver o sentenciado mantido durante 
aquelle tempo bom procedimento. 

Art. 783 . A condemnfic.ão eltl multa prescreve: 
J, em um anno a que não exceder de 500$000; 
H, em tres nnnos a que niio eXceder c'.9 t :000$000; 
111, em cinco annos a que não exceder de 3 :000$000; 
lV, em sete annos o. que não exceder de 5:000$000; 
V, em dez anos a muHa que exceder da quantia de réis 

!í:000$000 • 
. Art. 784. A pt•escripçiio dn pena interrompe-se: 
1, polu inicio da ox~uçüo; 
li, polo. captura do condemnudo; 
ÍU, peln pet·pclmclio de novo crime. 
At•L. 785. Do dia em que o condemnado se tlver eva

dido, comcçurá n om't•er novo praw oo pre~;oripção, regu~ 
Indo pelo Lompo da pena q\lq restava a cump1•ir. 

At•t. 786 . A. extincção da condemnacuo. inclusive, em 
caso do m·et>ct•ipçúo, sm·á vedfic2da pelo Conselho Peni
tencial'io, por iüic iativu de um dos seus membros, ou do 
Ministerio Publico, ou o. t•equerimento do intet·essado, d!(js 
seus ropresenlant.cs legaes ou dos }latronat.os, ao prfls ide nlo 
desse Conselho, observando-se o pt·ocesso estabelecido para 
o livramento condicional. 

. Art. 787. E m caso de paL'ecer favm·uvol do Conselho 
Penitenci:-orio, quer quanto á oxt inocâo da condGmnacão, 
quer quanto á pt·esci·ipçfto, enviará o presidente o offioio de 
solicitaçilo á autoridade judicinria competente, acompanha
do da cópia desse parecer, d~ta da dclibernçiio e dotmment.os 
apresentados. 

Parugrapho unico. Quando o parecer do Consfl lho Po
n iLencinrio fOr .con~rario e ntio houver sido udoplndo por 
unanimidade de votos, poderá o interessado rooot·ret• dessa 
cloolibernção, no p razo du dez dias, pnrtt o tribunnl do se-· 
gunda insl~mcia fodernl ou locnl competente, podendo roqul-· 
sitnr cópia do parecor, N~sles casos, o t•ccm•so será enca
minhado pelo pt•esldcnto elo Consolho PcniLonolnrlo. 

Art. 788 . Junto nos autos do processo ot•irno, m•iglnnob, 
o officlo de solloitaollo, com a cópin ôo po.reoer do Conselho 
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Penitenciaria, e depois de ouvido o representante do Minis
teria Publico, será proferida a senlenca definitiva, da qual 
caberá recurso facultativo ao Ministerio Publico ou ao in~ 
teressado ou impetrante para o Tribunal competente de se
gunda instancia, no prazo de dez dias. 

TlTULO XIX 

R e habilitação 

OAPITULO UNICO 

Art. 789. Quando o Supremo Tribunal Fcdcr·al, em con~ 
sequencia de revisão de processo findo, declarar innocenle o 
condemnado, .resultará immedialamente do accórrlão, pas
sado em julgado, a rchahilitação, que consistirá na reinte
gração em todos os direi tos que houver perdido por força 
de condemnacão 

§ :1.0 Nesse caso o rchabililado terá direito o. uma justa 
reptU'açlio reconhecida pelo mesmo tribunal, a qual ~m·á li
quidada na execução, pot• todos os prejuízos decorrentes da 
~ondemnação. 

§ 2.0 A UniãO cu o Estado, cuja justiça tenha conde
nüJado o rohubilitado, será respünsavcl pela indomniz:açõ.o. 

Art. 790. Quando já tiver falle~ido a pessóa, cuja con
demnação tiver de ser revista, deverá sei" nomt'.ado um 
curador para allegar o que ft'lr a bem da defesa, e so, pelo 
exame do processo, se reconhecer et·ro ou injusLica da con
d(lmnação, sará rehnbilitada n sua memoria, 

Art. 791. Não será devida n indemni7.acüo dn Unii\o oll do 
Estado se o erro ou injustiça da condernnaçüo do réo rl'hubl
litado proceder de neto ou !'alta imputnvel no mesmo t•t1o. 

Art. 792. A União, ou o Eslttdo, terá, em todo o cnso, 
nccão regressiva conl'ra ns nulot'idadcs e as pat•le3 intcressn
dns na cõndemnacfio, que forem convencidas do cU!Jlrt ott rfo 1 ,, 

. Art. 193. Pas~nndo em julgado o Ar.cO!'rliín di\ 
Côde Suprema, que reformar u sontcnca condemmüoriu 
parn clet:lnrnt• ifiúocento o oon4icmnndo, dovcl'tl SOl' onvilldll 
e:r:-of(iaio carta de guia, com [\ cópia lnlog!'nl, no presidl'nto 
do Conselho PcnHenciario roSJ)ectivo, afim de sm·em dndns' n~ · 
providencias para solicitacão dr. sentcncn do rxtinccrto c!n ponh 
o de rohaiJilitncüo, e consequente cnncellnmcnto no Promptuu
rio o no Cadastro Geral Pcnilencinrio do Brnsil. 

Art. 79-i. O condemnado â interdicciio dos direitos oJvi~ 
por tempo não in~orim· a ti'és anno~, podera, ãocorrido tempo 
igual ao da peml,- rehabilitm·-se !t exercei-os, provando havei 
mantido, durau.t.e esse tempo, bom procedimento e reparndr.• 
o dnmno ou se esforçado pot· fnzcl-o na medida das su!ls 
posses. 

Ar·t. 795. As mesmas J•egr•as e prazos serão observRdOs: 

1°, quando se tratar ele ~xercicio de funcçõos publicaR; 
2°, quando se fratar do exm·cicio do induslrin. arte, offi~ 

olo ou prof!~sl"io, do potril'l podrr, dn tutaln ·o da cumtnle., 
disponsv.dn, no nnto-ponultlmo cnso, a prova dn roparactio do 
dnmno o S\1bal.ltuldn, nos do!~ ulttmos, tJoll\ sentonl)tl, julgrmdo 
as conlns bóas o bom p:•ostndas. 
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Arl .. 796. O condemnado, que decahiu do patr.io poder, 
da tutela ou da curatela, por haver abusado do filho, tutelado 
ou curatelado, não se poderá rehahilitar ao e:tercicio des.;;as 
funcções, nem ao da cltefia da sociedade conjugal o marido 
oandcmnado por lenocinio. 

At·~. 797. Pode ri ser concedida a rehabilitacão: 
1°, âquelle que, tendo sido condemnado, pela. primeira 

vez, á pena delenliva, mantive~· bom prooedirn~nto liurante 
cinco annos d(' residencia no Paiz, a conttn• do dia da ter!ni
nação do cumprimento dessa pena ott ela extinccão delln; 

2•, ác:uelle que, tendo sido condemnado, por duas vezes, 
par crime doloso_, á pena detentiva, mantiver bom procedi
mento durante dez annos de residencia no Paiz, a contar d,, 
dia da terminação do cumprimento da segunda pena ou d:>. 
extincção desLa; 

3", áquelle que, tendo sido condemnado, pol' mais de dua~ 
vezes, á pena detentiva por crime doloso, houver conseguido 
a revogação de medida de segurança de intcl'Dacão em colo
nia penàl ou de relegação com;llclon:ll, c mantiver bom pt·o
cedimento durãnte dez annos de residencia ilo Paiz. a contu:· 
dCJ dia dessa !'evogaçíió. 

§ i.• Qttl'.ndo se tratar de eondemnação por infracçõeo; 
criminaes culposas ou a pena fOr de simples dellmção por 

· menos de um anno, poderá o condemnado obter a sua re
. hobíiHacão decorrido o prazo de quatro ânnos, observadas as 
condi1;ões previstos no lll'esente artigo. 

§ 2.• E' condição imprescindivel, para que possa ser con
cedida a rehabilitação, que o condemnado hnjn reparado ,, 
rlnmno causado pela inft•ucção penal, ou se esforcado por 
fazel-o na medida das suas posses, podendo n autm·idade jn
tliciarla fi:xar uma somrna provisoria, quando ainda não es
tiver liquidada a indcmnizacno. 

§ 3.• Em caso de convencer-se a autoridade judiciarin 
d:l. insincel'idnde do r.ehnbilitando ou da simulação do arre
pendimento, noderá ser deneg-ada a re.habilttação. 

Art. 798. 'Pnra facilitar a conquista da t•ehabilituçüo po. 
dera ser concedida pelo Conselho Penilenciario, a requeri
mento do interessado, umà ilntlernetn denominada de "Boin 
procedimento", da qual deveriio constar, além da phologr:l
phin e clemais indicucões de identidade, n data e o motivo d11 
soltmn e as nnnotações trim~straes do dlrector do estabeleci
mento penal de que snhiu. 

Paragrupho unico. Os liberados conriicionaes poderrw 
continuar a fazer annotnr as suas cadernetas libet·atorias tri
mestralmente para o e1'feito da rohabl.litncão. 

Art. 799. O pedido de rêhlibilitaciio do condcmnndo ser(\ 
dirigido ao presidente do Conselho Penit.encinrio, obsP.rvan
do-se· o processo estatuido ptu·n o livramento Ctmdicionnl; e, 
om caso de approvucão de parecer favornvel. seró. enviado. 
pelo presidepte, á tn~toridade judiciuria competente, officio 
de solicitação, acompanhado da. cópia desse parerer e d<Js do
cumentos que tiverem sido apresentados. 

Art. !JOO. Junto aos aut.os originnes do processo crime, 
(l offir.io de solicitacú(), e ouvido o r epresentante llo Minis
teria Pnblico, profe.rirá u nutorídalie júdicl!lria a sentença, ·~ 
dn reha.Alitaçi.io concedida caberá rec\lt's·o necessnrio para o 
tribunal de segunda inslnncia. 
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Paragrapho unico. Em caso de denegação, poderá ser 
marcad() novo prazo ao rehahilit.ando para rénovar o pedido. 

Art. 80i . A todo tempo em que vier a ser imposta ao re
.hahilitudo nova pena privativa da liberdade por crlme doloso, 
ser f> r.evogada a rellabilitucúo que niio se poderá· mais re
petir. 

Art. 802. A sentença de rehabilitação, passada em jul
gado. determinará o cancellamcnto do registro da se.ntenca 
condemnatoria no prompt.uario do condcmnado e no Cadastro 
Penitenciaria, mas será restaurado esse registro etn caso d~ 
sentença de revogação. 

TITULO XX 

Recursos 

CAPITULO UNICO 

Art. 803. Das deliberações dos Conselhos !:'enHenciario;. 
sobrll assumpto relativo á execU4:;âo dn pena, só.mente cabE!r:l 
recnr·;;o quando expt·essamcntc admittido por este Codigo, s:) 
tendo curador suspensivo os interpostos pelo repr·esentantc 
do Ministerio Publico. 

Art. 804. Das senlcn<.:as dos juizes e tribunaes crimi
naes, conredrndo ou denegando suspensão condiciono! da ex':!
cucão da pcnu, sem ser l)ffi scnlencu condcmnatoria, livr•J
ment r. oôrHiiuionul, exlinccão du ponn e rchnbilita(;rio, cabeL·à 
rccnr?o com cffeilo suspensivo. 

A1·t. 805. Os rocurl'>Os, qL!llr dns deliberncües do Conselho 
Penit(•rrrinrio sobre ussumplo rnlnLivo u execucüo cfn pena, no~ 
casos ('Xpressnmenle delet·minados neste Cor/igo, quer d11s sen
tenca~. 11 quo se refere o artigiJ nnteúcr, r.nbcri'lo nos l!•ibu
naes de segundo instnncin, fedo-rnes ou loC'ues. con!or•me n ju
dsdic~:üo preestnbolecida no resJJCCtivo processo crime, no 
qna! tiver sido proferida n sentcncn condemnntorin. 

Art. 801l. Esses recurso~. interpostos no prazo de d~t. 
dias das sentl'ncas sobre livramento cond!ciônttl, extinccão dl) 
pena e rehnbilitflçúb e de cirtco dias nos oem{\is, eontndos d,t 
datu dn inUmncii.o r.omprovnda pela dec\araci\u· do seiencit~. 
ns~ignada pelos inleressa<los. sl'riío pt·ocessndos pela fórma 
estnlnidn nas respectivas leis de orgnniz::11;üo judicinria Plli'<I 

os rcrui'sos Pl'OPI'inmente rlit""', 
Art. 807. Em C'U80 de niio terem sido interpostos re

cursos das sentent;~as de denegacão de suspensão r.ondicional 
da execuciio da pena, sem ser em sentença comlernnntoria, 
do livratrtento condicional, de extinccfio da pena c de t•ehabi
litaçiio. nos pt•azos indicados no m·ligo anterior, poderão os in~ 
t.et·essado!> impetl·nr, a todo o tempo, a pt·ovidencia do habeas
corpus. 

TITULO XXI 

Patronatos dos presos e doi! libel'8dos 

CAPITULO UNICO 

Art. 808. No Districto Fcdcr•n! e nns cnpH~ns dns Estndog 
e d.o Terrilorio do Acre, funMionnrl\o, junto nos Comclhrls 
Ponitenciarios, PnLronatos Jurldl~os doa Condomnndos o Pa-
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tronatos das Presas para a assistenci~ juridica, moral e ma
terill.l dos sentenciados, para a vigilancia e protecção dos h
bel·ados condicionaes e dos egressos definitivos dos estabelc
<.>imentos penaes, para collaborar na obra da regeneração dos 
delinquentes, para trabalhar para a sua reintegração sor,ini. 
de modo a evitar a reiteraÇão criminosa, e para auxili~z· a 
obra do amparo das suas famílias e filhos, e:dendendo â aõ
sislencia ás víctílnas das infracções criminaes, quando neces
sarí{l. 

Art. 809. Os Patt'onatos serão sociedades civis autono
rnas, com personalidade jurídica propria, decorronte do re
gistro dos seus Estatutos na Iuspecf..oria Geral Penitenciaria, 
dependendo os que se vierem a crear de informação dos Con
selhos Penitenciarias, junto dos q•1aes funcoionarem, e 2m 
cujas secretarias será tambem feito prévio registro. 

Paragrapho unioo. Os Patronatos installados como fi
liaes dos do Distrioto Federal, poderão, em qualque•• tempo, 
desaggregar-se para funccionnr. autonomamente, devenrlo 
ne8to caso registrar os seus Estatutos, na f6rmn estabelecida 
neste al'tigo. 

Art. 810. Denlr:) de cada circumscripçil.o peniteucial'~:l 
poderão Sêr estabelecidos sub-patronatos filiados, em loca
lidades distantes das sédes e em que existam estal>élecimentos 
penaes ou onde venham a loc!llizar-se liberados coudicionaes 
ou definiUvos. · 

Art. ai 1. A acção dos Patronatos, comquanl.o t:ómente 
exl't·dda na su11 rircumscripçilo penitenciaria, póde estend!.'t'
se ás outus circumscripções, por effeito de muluo accordo 
em caso de transf6rencin de presos e de liberados condicionaes 
ou definitivos, cujas vtgilancia e protecçll.o possam ser ne
oessarias. 

ArL. 8!2. Os Patronatos, comquanto lndependen.les no 
seu funcciono.mento, poderão condensar os seus esforcas E'm 
umn concentrncilo nacional, constituindo Federar;:ão, cuja séde 
será D!l cidade do Rio de Janeiro, presidida pelo presidente do 
Pntronnlo Jurid!co dos Condcmnadcs do Dislrlcto Federal, a 
quem dcvet·t~ ser remeLI.Ido no mez de Janeiro um relntorio 
succinto dos tl'abnlhos do unno nntorlor, acompBnhado de qu~
dros eslatist\cos, afim de ser possivel ll[Jurar o resullndo dos 
esfol'~M conjugados PUl'l\ a rcget\eL·nçiio;~ dos criminosos em 
todo o Brasil. 

1\.rt. 813. Biennnlmenle deverá ser l'enliznda na séde ua 
Federnçüo uma conferencia dos delegados de todos os Palrn
nF-to~ de presos pal'll o estud() das diCficuldudes na execuçiio 
do~ fins soe ines e das providencias convenientes. 

Pnragrapho unico. A convocação dessa Conferencia set•á 
1eila pe\o presidente da Federação, de accm·do com o Inspe
ctor Geral Penilonciaria, organizando-se o programrna com 
anLecerJencia sufficienté para que os Patronatos federados 
enviem por escriplo as suas snggoslões e a indicação dos 
seus delegados. 

Art. 81-i. Os Patronatos, antes ou depois de realizada a 
concentrucílo brasileira, poderão, por intermedio da In:sp()
ctodn Geral Penitenciaria, estabclecel' relações oom as socie
dades de Patronatos de outros paizes a nté mesmo confederar
se com as concent.racões ou federações estrangeiras, de modo 

.a fornmr-se ~ma. ·concentrucüo inttn•nacional para o effeito 
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da vigilancia e da proteccão dos liberados condicionaes que 
obtenham permissão para a transferencia de urn para outro 
paiz. 

Art. 815. A accão do Patronato Jurídico dos Condemna~ 
dos e do Patronato das Presas será. exercida durante ou após 
a prisão, observadas, quanto aos encarcet·ados, as disposições 
de~te Codigo e dos regulamento: dos respectivos estabeleci
mentos ,Jenaes pela: 

i assislencia jurídica; 
2 assístencia moral; 
3 assistencia á família; 
4 assistencia material; 
5 - assiptencia á victima da infracção criminal. 
Art. 81( A assistencia jurídica comprehende o e~am~ 

meticuloso do processo, afim de verificar a possibilidade ,ü 
unificacão das penas, de revisão, indulto integral, commuta
ção da pena, livramento condicional e suas consequencias ju
diciarias, extincçiio da pena, rehabililação, quando a assi~
tenoia fór solicitada pelo interessado. 

Art. 817. A nssistencia moral, visando a l'egeneraçüo do 
condcmnado por meio db influencia ~.tffectiva, abrange il VI
sita pessoal, as palestras e confcr•enci~s. collcclivas gerae11 
ou pol' !l grupos, u díslrilmiçüo de livros, folhetos e x·evi·~-

. las, tudo convenienle.mente escolhido, de rH·oferencia sobro 
assumplos moraes ou educativos de ordem pratica, como 
l:.rlcs, off1cios, agt•icultura, induslria e diversões adequadas. 

Art. 818. A as.sistencia á fumilin do condemnndo deve 
ser obj,!cto de especial altoncão, desde o sou ingt•esso n<> 
estabelecimento penal, apnrondo-se, tom o seu assenti
monto, a situncúo economicD., isto ó, se as pessoas que acom
panham ou ao.:: que viviam Rob sua guarda o prolecçílo, se 
nch11m em estado de pobt•ezn, e em cnso de constar que tem 
o Jn•eso família i\legilima, convirá promover-se, ~om dis
ci'e~i.o, a legitunacilo delhi, nos termos da leg.islacii(} dvil o 
da religil\u do preso. 

Pm·agr·apho unico. Havendo filhos menot•es n nssisten
cia compt•nhendct·à a collocacu(} em nsylo ou em estabeleci
mento;; educativos convenionl~. 

At·t. 819. A nssistonciu mato!'inl oonsislirú om subsidioii 
em dinheit·o ou em obh1clos de necessidades ou de utilidade 
prntioa. 

Art.820. A assistencin ã victima da infrncçüo penal de
verá ser objeolo d<> pr'l3occupaciio dos Putr·onatoa, p!'incipul
mente em cuso de comprovada indigoncin, do offendido ou de 
sua familia. 

Art. 821. A ns8istencia aos liberados oondioionaes e 
egressos definitivos dus prisões Sl\rÓ. tambe.m exercida: 

i, pelo rncolhimento em albergue pt•oprio, se fôr nem>o
sario e cmquanlo dut'lll' a nocossidude; 

2; pela protcccão junto de quem p:1ssa dat·-lhe trabalho 
ou collocltOÇüo; 

3, pelo ampnro moral pnrn r·egulDI"izaçiio da sua vida e 
em qualquer circumstnncia. 

Arl. ~22. Og Patronato~ d~vet·üo, como auxllio.l'es dl
roolo!J do~ Con~olhos !Jonitcncinl'ios. tomar a seu mugo a vi-
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gilapcm P. B proteccão dos J.i·berado.> ·condlcionaoo, de forma 
a encaminhil!-os para a sua regeneracão; esforçando-se por 
impedir que dcüem de cumprir as condicões estatuídas. nas 
sentença;; iiberatorias e providenciando para que obtenhaÚ• 
~ol!ocação remuneradora. 

Art. 623. Pata ~s.:.e effeilo deverão os .Patronos, com a 
nelies.,ada ant eceti~ncia e de accm:-do colll o director do es
tabeiecin·,ent r, penal. providenciar de modo que no dia do 
hvr-arCienlo sr. lhe depare occupação honesla com a rcmu
neraçao sufficíenie ás necessidades da sua cond ir,ão. 

Art. R24. Pum garantia dos Asforcos dos Patronatos, de
vet·ão, no~ cçu!.t•twtos de obl'3.'! ou serviços de pe·~~;ous ou de 
emp1·esa~ com o Governa por clausula especial, set· t'eser
vados pam os libcJaes, ~~u.io pt•ocedim(:nto exemplar. puder 
ser alt~stado veios pl'esittc!ltcs dGo Const!lhos Peni tenciarios, 
lagares e.m ·3eus estuheleciment.os ou sct•vh;os commer·cines 
·ou íntln~lt•J nes. 

ilrt. S2ú. ~cs serviços publicos, re!llizad(}~ direetamento 
pela udrrjnistz·n!:f•o publica ou contracl~dos com empresaó 
parlicnl~u·es e e.spcé'ialmentc relativos a esLraclas de ferre., 
estradas de rodagem. trnnspurtes urhnnos, fluvial;ls e mariti
mo3. limpnza publica n outl'oi; :mnlogos, deverão ser ndmit
t idos o~ liberados condieimJae~ e egressos d~finilivos daJ 
prisiks, scni n cxigenr:ia do r.nrleira po!Jr.ial de idt!í:Jtidad~;, 
quo st3rá ,;.upprid:l· rwln cadt>r·ncl a· espl'cial fornecida pelos 
Con,o;eltJO;t ·:-'rmi,.cnciarins compi·obatoria dr. born procedi
mento d1• ldl(:railo. 

AI't. 8~6. 5r.mpt'•l quE! fôr couvenilH)le poderüo w patt">
mllos pronwvcr junto dos Conselho!' Pohitcnciurios a traw;
ferrmcia dó~ lihet·nclas condir.ionaf!S rur outras circumscn
P~~ücs, I'necmnnendando-o an Putronnlo rcspocUvo, bem como 
a n~pat.l'ift!)iio ou (!XPO.lriaciio dos libct•r.dos, futnecendo-lh~s 
us ga:·nntins n•~ce:-~ariu~. · 

-" r·t. 1127, Os Pai ronntos lli'Ocnrarão oht.c(' frequentes in
forttincüo·t; ~obro o twoccdimento dos liberados, e sobre as 
oondi4.:iiPs, em qUe ~c nohnrAm, u l'im de protug-el-os como 
fl)r 1\l'·l'l'fntlo o emqlilmto o met•ecem pela cori'eccão dó seu 
modo de vidn. 

API. 828. 86 sc1•ão ndmit.tidos iudi\'idnalmet~te á prn
h,cr_iin /In~ J>alrrmnlo,;; OS CS'I'e~,;os definil.ivos das pr•isões, QUI3 
se nwslz'nJ·em nnimudu~ rlc sincet•o desejo rlc t·ehubililacão e 
quv soliei!nrom c:tprl!~.sarllçnt,) essu JH'olecci.io. 

At·t.. 829. Aos Patronatos .TuridicM dor; Condemnados, 
quo funl\cionnrem .i unto de· ~uda Conselho Penitcnciurio, oa
bct'â o oncargo cte l'azt!t' di~ct•clumfmtc ns pesquisas conve~ 
nienLeB sobre os anlecerlentes t) ;;obt'fl o procedimento nog 
·e~rcssos das prisões, df'pois du l'eg.resso :i vida lívr0 para 0 
cffcilo de conseguit·~m u sentencn de sua r•lhabilitacno. O re

·sult.ndo ·de<·3n8 Jl('Rquisas serú sem·elo ~ .i•.mlo em appenso; o 
só podendo sn1· ext.rahicla · cct·Udfio a r equerimento do pro
Pt;JO inlerrssnrlo, do snu represenlãttle leg11l on dn !\Uniste
rio Publico. Pas-:;;undo em julgado a sentenr,:.n, concedendo on 
não a rehnbilitação, doverú ~~n· -separado o reiel'ido upponso 
c restituido no Pat\'onato informante. 

Art. 830. Os Patronato~ ·poderão promover n inslal!ação 
de a\ber~uos, a3ylos,. cotoniRs agl'icollls, colonias de peaoa, 
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estabelecimt>nlos industriaes pa,'a abrigo e localização do·> 
liberados condicionE-os e de egressos definitivos das prisões. 

Art. 831. Sempr•e que os membros dos Patronatos es
Uvcrem ern cffeetivo serviço de vigi!ancia e de protecção 
dm liberc.dos cvndiciontws, terão ellcs direito ao uso do dís
tinctivo de corninissar:-ios de polícia, com todas a~ preroga
tivas correspondente:; a essas funcc;õcs. Os distinctivos e a!i 
respectivas caJ•lei1•as de- identidade devet·ão •3C!' entregues 
pelas autoridades j)úliciaes competentes, por solicitação do 
presidente do Patronato, VlSUda pelo presidente do Conselhn 
Penítcnoial'io Junto ao qual funcc-ionar. 

A!'!.. 832. Os sei·viços -prestados pdos membros do-3 Patr·o
nalos cujos estatutos ~stiverem regularmeni.e J'egist.rados na 
rns1.1ectoria Gr~·al Pcnil(\nciaria, e cujos nomes constarem dt) 
lista euviac!a pelo·~ seus p1·esictenl.es, visadas pelos J)l'csiden · 
tes dos Conselhos Penitenciarias, junto dos quaes funcciona
rem, serão considerados serviços publico!\ relevm1te~, e 
quando :exercidos durante de.: annos consecnlivos, dal'ão dí
reil0 :\ ilm diploma ue boMmel'CD·~in expedido pela Inspccta
riu G~>r·a! PP.nilertciaria, por solicitaçií.o do Conselho Peniten
ciado respectivo. 

Art. 833. O~ Pnfr~natos ;:!!riiQ subvenciona;Io~. de ac
COl'do com as rliscriminaçõc~ feitns, on vidn~: os t·espectivM 
Cons•Jihos Penitencilll'ioo, devendo preslnt· contas da aPllli~ 
ca~iio das subvenções á Insnectoria Geral Perdcncial'ia 

Art. 834. Sempre que se verificar QuulquE>r clesintrlti
genciu ·entr·e representantes dr um patronato e o administra
cão de um estabelecimento penal, caberá no Conselho ~P.
uitencinrio tomar conhecimento da divergench. tendo em 
vista a necessidude de mllnler a discitJlina r::n·cernrin e o 
n;speito ú auto.ridade do dit'ect.ül' 11 fios orgão~ auxiliare~ da 
artministrnçúo. 

Art. 835. O Inspeclor Geral PenHenciari.·1 expedirá as 
instruc~õcs que for·em convenientes para o bom funcciona
rr.E'lif,o elos Patronatos, sobre os qu~es exercerü constanle fis
calümção, devendo ser-lhe apl•esenl,ados relntorios annuaes. 

TlTULO XXII 

Cadastro penitenciario 

CAPITULO ONICO 

ArL 836. O Cadastro PenJtenciario do Brasil concentrará 
todns as informações sobr~ processo ponal e exucuçito drl prma 
a!'i·rt.Jinal, de fórma a conseguir-se a Estatist1ca da Criminà
lidad.e em todo o l'aiz e a collabol·acão brnsileira par.:. a uni
ficaçilo da Estntistica da Criminalidude · lntm·natiGnUl. 
. Art. 837. O serviço do Cadastro Penitenr.iario do Brasil 

!' da organi.zal,lão permanente da Eslatistiea da Criminalidnde 
oom as suos correlações para a unificucüo dá Egtntistica da 
Criminalidade internacional siio da exclusiva competlmcin 
da l:nspectoria Gerai Penitencinritl, exercida pelo Conselho 
PenHenciurio do Districto Fedet•nl. devendo ser enviados {I 
Díreotoria do Cadastro. pslns autoridades udminlsf.ralivns e 
J.Udii)ÜH'ias, além dus infO'l'mncões QUe lhes fot•em requisita~ 
das, os :doournentos seguin~es: · 
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i -- Cópia authentica da petição inicln! ou d!l porU1!•ia. 
auto ou despacho que originar processo penal, ou iiimples 
h1q1Jcrito, 'cxtrahida antes do inicio das diligencias JII"OCes~ 
~uaes c remeltlda com officio subscripto pelns r•espectivas 
nutrJt"idaàes judiciarias ou policíaes; · 

2 - Cópia aulhent.ica do auto de prisão em flagrante e 
da nota de culpa e um exemplar da individual ductyloscopica, 
nCt inwtru·-se qualquel." pi'ocesso penal, ou de inve,stigação, ou 
ri~ ínquel'ito policia!; 

3 - Ctopia aulhentica do mandado de prisão, antes ou de
pois da senlcnt;tt condemnatória, e do auto de que constem o 
seu curnprimenlo, da nota de culpa e de um exemplar tia in
dividunl dar:tyloscotJica; 

4 - Copia authent.ica das distribuicões dos processos pe
naes e das peticões de habeas.corpus; 

5 ~ Copia authenilica dos autos de exume de ccr·po tle 
dclicto, de exume de sanidade e de outros exames complem'3n~ 
lares nos processos penaes; 

6 - Copia authentica. das senle~cas de pronuncio., o.bsol
vicilo da inslancia, exlincção da acção, do. julgamento, o dll.i 
sentencas subsequcntes sobre recurso do ju!gnmonl.o, do livn~ 
menlo ~::ondiciona!, da revogncão da suspensão condlolonal e 
do livramento, dd ~xtinc~ão da condemna~;iio, e dn reho.bl
!ilação; 

7 --- Copia authentica 'de senlotu;as e uccordiios .~obro 
habeas-corpus e seus recursos; 

S - Lista mensal, pormenorizada, dos presos int.ernndnr. 
dm•anlo u mez no.s Ca&as de Dotenção e nos quarteis, em es
Lagio de prisão preventiva, com a específicacão do motivo da 
prü;ão, da autoridade QU(l prendeu, acompanhado. de dupli
cata <.111 ficha dos presos; 

9 - Duplieala da ficha d(l aoousado de infracção penal, 
identificado pelo Gabinete de Idenlificacão do Districto, Ter
rilorio Federal ou Estado respectivo, acompanhada das pho
togr~.phial:' de frente e de perfil e da folha dos nutecodenteg 
cl'iminaes; 

lO - Lista mensal pormenorizada dôs coudemnnlios in' 
ternados. durante o mez, nas Casas de Correociio, Penilencia
l'ias, Fortalezas e quaesquer outros eslabelecimenLos pénaes, 
em cumprimento de se ntencas condemnatorias crirninaes, on 
Lransferid os, acompanhada da duplicata da l'lcha e da photo
g~aphia e do numero de seu promptuario; 

11 - Lista mensal dos internados nos estabelecimentos 
41e dt:tposito de preso3 G df:l cumpt·imeu!.o de \JOI\n crirninal, 
fallecidos, transferidos ou soltos, com as informações porme~ 
norizndus, es-pecialmente a respeito dos que terminaram o 
tempo da pena detentiva; 

12 - Lista mensal dos internados nos estabelecimentos 
penne-~ militares e manicotrtios ,judiciurio~. corn especiflcn
~ão da situação legal e sanito.rin de cada recluso; 

13 -Boletim mensal dos direcLores dos estuhelecimentos 
penaes contendo a lisla pol'me!lórizadu dos liberados condlcio~ 
naes, que tiverem sido soit.os, duro.nle o mez, dos !iber·l\dos 
em est.ado de prova, dos que Lenham faltudo ao cumprimento 
àa.s condições, dos que terminaram o tempo da condemnacão, 
P finalmente dos liblJrndos que Lenhntn sido reinternados pela 
revogar,;iio do livt·umento; 

H - Bolelim mensal uos directores ·dos BStabeleclmsntos 
penoes, contendo a lista pormenoriznda dos· egressos defini ti~ 
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vos por cumprimento da pena detentiva, autoridade judiciario. 
que o delermmou e motivo da eondemnacão indicando o ar
tigo da Lei Penal; 

15 - Boletim mensal do director dos estabelecimentos 
pena&s contendo a wtalidadc dos condcmnados, com especifica
ção discriminada do sexe, ual.\lralidad.e, idade, cór, estado, 
parentesco en tr·e elles, pr·ofis~ão anlerio;•, religião. gráo de 
instrncção, motivo da condemnar;ão, indicando o ar\igo da lei 
penal; 

16 - Boletim mensai do secrct.ario do Conselho Peniten
ciaria com a indicação das sessões re<tlizadus, numet·o das 
deliberações especialment•! sol.Jr·e livramento condicional e 
suu revoga~ão. sobre indulto com e5pecificação dôs n\.iii\eros 
das favoravcis e elas contmrias, solemnidade de livramento 
condicional. numero de liberados em estagio de pr·ovu, lí
berodos fallo~os. liberarlo~. CJUe incidiram -!m :·ciluraclío 
t•rl!:ninoc~n. liberados que tenninnram regularmente o tempo 
d.a conrlemnação. acompanhado da cópia aulhentica dos parc
cen~s yblados no mez; 

s 1.0 Das remessas das cópias authenticas extrahidas d.: 
autos, deverá o esct•ivão uu o secretario do tribunal Juvrnr 
lermo subscripto pelo ,iui~ oü presidcnl'.!, sob il!'!HI de multa 
de cem mil réis. 

§ 2.õ A remt'ssa daa dt~pl!calas de fichas dos pt·csos deve
rá constar de dt~claraÇão no Promptuarlo do prcsu, l'Ubt•icada 
pelo derector do estabelecimento penal. 

§ 3.0 A reniessã das listas ou boletins. mensnes deverá 
constar de regi~tro P.m livro especial, rubricando o directm• 
do estabelecimento ou o presidente do Conselho, respeclivn
mente, a declaração de cada remessa e a cópia do bolelim 
enviado, o qual deverá ser· numerado e recolhido ao archivo 
e;:pecial. 

Art. 838. n Presitlente do Conselho Pcnilenciario do 
Districlu F·ederal, promov~rá accordo~ com os paizes. repre
sent!ldos na Cornmissiio Internacional Penal e Penitenciaria, 
e com outros, sobre a base de r•eciprocidnde, pam completar 
o Cadastro com os elsmentos da infotrnaçõe!:l sujeitos. porém, 
e~ses accordos á deliberação do Gonselilo e á npprovacüo rio 
ministro da Justiça. 

Art. 839. Annnalmenle a Direcloria do Serviço do Ca~ 
daslro l'"enitenciario organizará um boletim concentt•ando e 
oonden.sando as informa~;õe.s enviadtts. 

Ar L. 840. Na classi.'.'.icac,;fio da~ infraccões penaee para a 
ostatisticn dn criminaliànde, será observada a seguinte 
norma: 

I - Crimes contra n pessOa; 
Ir ~ Crimes contra n oropriedade; 
lU - Crimes confr!l n pessóa e n propriedade. 
Ar L 8~0. A contar de um anno, depois de organizado o 

ServiÇo do Cadastro Penilencial'io do Brasil, para. prova d~ 
bom procediment.o, além das "folhas corridas" locaes, deverá 
(1 interessado obter certificado do Cadastro de que, desse pe
!'iodo em diante contra ello não coneu nenhum proces~o 
criminal, ou, em cuso affirmativo, se foi declnr.ado improce
dente ou nllllo em qualiJ'ueL' dos Estados ou circumscripcões 
do Brasil. · 

Ar L SH. A contar de f5 annos depois do tunccionamen
to deste servico, as actuaes "folhas corridas" locaes serão 
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substituidas pelo certificadó negativo em materia criminal, 
passado pelo Cadastro Penitenciaria do Brasil, tendo tal do
cumento valor leg.al de bom procedimento em todo o paiz, no 
[.iCri o do mencionado. 

TITULO XXIII 

Museu Criminal do Brasil 

CAPITULO UNICO 

Arl. 8''2. Os objeclos que tive1'em sido utilizados ua 
pratica das ihfraq;ões criminaes e que dl:lVam Ser aprehen
oidoa em benefício du Naçilo, serão recolhidos ui Museu Ct'l
minal do lil'asil, ct·eado e rn'lnlido peh Insp(\Ctoria GeNl 
l'enilencial'ia. 

At·L 843. Com e:xcep\)[io dos objeclos que constituam pe
ças de convicção ás quaes Jaçam especial rcfercncia os autos 
dt• exame de corpo de dnlicto, todas as demais que fm·em 
uprehendidas serão envinàas ao conselho Penileneiario da 
!·espectiva Cil"t:umscripç[w, cujo presidente deVel'a dar inune
dia lo conhecimento a (I !n~pcctor Geral Penitenciaria para 9-S 

.~mbsequenlcs provi(h~ncias, Iieando em deposito em poder do 
:;ecl·ela!·io do Conselho. 

At·t. B·Vt. Os obJeclos necessarios á curtlProvacuo das 
mi'rue.ções crimiLUles, refeJ•idos nos aulas de exame do corpo 
de deliclo, acompanharão o pt·ocesso crime até sua fhui.1 seh
teuça, e, passando c~;la em julgado. serão pela aulol'idado 
judicíari.a. a quem competir u expedição da Carta de Guia, 
para exccuc~o, rcmcttidos ao presidente do Conselho Penl
Lenciarío da cireumsct•ipção, seguindo-se as formrllidades 
pt•cscriptas 110 artigo ant0t'iot· relativas ~os demats objectos. 

Art. 845. No auto de aprehr.nsão dos oh.ieclos, que tivo
r~m sido utilizados na pPatica da infracção criminal, d~ver:\ 
<oer .!'eitD pela aut.oJ•idadc, que o prllsidir, a discl'inlinação do~ 
qll8 tivet·cm dP. acompanhar o pt·or,Qsso !!l'iminal, como ele
men Los de prova e a cumunet·acuo tl'i.íftucim:m dos demais 
objeclos aprehendidos, que deverão ser rcmittidos 1to presi~ 
dente do Conselllo Pcnilenciurio da circnmscripçl\o. acompa
nbudos da c6pia do auto dll aprehensão. 

Parngrapho unico. Outra cópia autlwntica do auto de 
aprehcnsão será remettidu ao Inspedor Geral Ponitenci.urio, 
devendo O CSCl'iVÜO lavrar lcL'tnO nOS autos, SUOSCripto pela 
autoridade nue presidi!' a aprehensüo, sob pena de cem mil 
;:éb de multa. 

Art. B46. O Inspecto:· Gct·al Penit.enciario, ao rc,wber olo 
prosidente do Conselho Penitenciaria ns oomtmüiicacões de~ 
l.t•rminndas nest.e cat>illllo, providenciará para que sejam 
tlwolhidos ao Museu Crimimi·l do BL'usil os ob.ioctos que offe
recerém intet•esse artístico, ll'adicional ou soientifico e para 
o venda dos· demais ob,iectos aprehendidos, l'ecolbeiido o pro-
dueto ao Fundo Penitenciaria. · 

Art. 847. O Inspector Geral Penit.enciario expedirá u~ 
eonvcnientes·· insll'ucções para o bom funccionamot'lto do Mu
seu Criminal do Bt'asil. e para qno a elle sejam recolhi(los· 
os ob,iectos interossantes apreendidos nos est.abelecimeritos 
ponaes., ou Já eJ<;istet1tes · nelles ou um oulros _'{)eparlamenlos 
j\ddioiarios e polioiaas. · 
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TITULO XXIV 

Fundo penitenciaria 

CAPITULO UNICO 

Art. 848. Para a installação, conse1.·vaçuo e- mnnut~n
çi:o dos e~tabelecímenlos penaes, colonias penilenciarias. co~ 
lonias de egl·essos das prisões, Inspecl.oria Geral Peniten
ciaria, auxilio aos patronatos e aos asylos destinados aos 
filhos elos conoomnados, em serviços de vigilanoia e prole
,.ção dos libet•ados e realizar;ão de outras providencias con
venientes á prevenção e á repressão criminal, fica crendo 
um fundo especial, constituído pelas seguintes verbas: 
. I ~ Multas pcnaes impostas pelos juizes e tribunaes 

criminaes, ou as arrecadadas pelas autoridades policiaes ou 
administrativas em conseuuencia de infracções penaes de 
qualquer natureza, em todo o Brasil, ou de faltas disciplina .. 
res, ou de falta oo comparecimento de juízes de fac.to e de 
peritos, nos processos criminaes; 

H - Taxa penitenciaria imposta á CI'illlrio dos juizes 
e lribunaes criminhes em todas as sontcnças condemnatorias 
no.s processos penaes entre o minimo de cincoenta mil réis e 
o maximo de cinco contos de réis (5 :000$000), de accordo 
com a gravidade dn. infracçao e as condü;ões economicas do 
condemnado (art. 30); 

III - 'I'axa de dez POI' cento da importancia das fiança~ 
cJ•iminaes, paga com o termo don fia.n4;a; 

IV - Importanci~ das fiancas criminaes, queb1•adas ou 
perdidas na forma da legislação em vigor; 

V - Taxa de dez. vor cento accrcscida sobre 11 impm·
tancia, a cujõ pagamento fur conrlemnado o rtsponsavel pela 
indemnizaclío do damno, prod<uzido por infracção penal; 

VI - Taxas que vierem a ser r.readas para o effeito de 
se•·em applicadas em auxilio da execuÇão das t•eformas 
penaes. 

VII -Taxa sobre o movimento do todas as funocões em 
que lw,ia apostas em dinheiro, ou de j?go em funco!onru~eQ.
to pcrmiltido ou tolerado pot auto!'lclade~ admmt:o.trnttvas 
ou judiciarias; como lambem d~ todas a~ operaçõf.s. con
ll'aclos, cU!)ílalizacGes em que haja premio ou sorteio õe 
objeclo ou de dinheiro; 

VIH - Taxa paga em todos os r~queriment.os paNl. li
cenca ou relativos a f1.1nccionl\mento {oe botequim. b~rs per
manentes ou provisor1os e ngenc.ins e casas de lolcr1as e de 
venda do arm!ls; 

JX - llroducto da venda doa objecto» utilizados nas in
ft•accões penaes que tenham sido apt·ehenrliôos e que por 
sentencu sejam declarados pe•·Lencentes á nação, exclmdos 
os que deverem ser oosll•uido.:; ou reGolhidos ao Museu 
Criminal: 

X - Renda proc\ur.ida pelns certidões do Cadastro Pe
nitenciaria; 

XI·- Verbas ·estabelecidas rms leis do orçamento des
tinadas á manutenção· dos estabelecimentos penaes e outras 
pb.t•n refm•co do Fundo Penilcncio.rio. 

XII - Doncões e Jegadoa. 
O. n. - VOLU:Mll: I - tV3~. 23 
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Art. 849. As multas pena~s e as taxas creadas neste 
Codigú serão pagas ern estampilhas com o titulo de Sello 
Penítencía1'io, ott. recolhidas ao Banco do , Brasil em Mnta 
especial :i. d-isposição da Insp!!cloria Get•al Penitenciaria, re
vogadas qnaesquer disposições, anteriormente em vigor, 
wnndnndo c'.ar outra applicação á~ multas pcnar.s. 

Arl. 850. Trimestral monte serú recolhida ao Banco do 
Bt·asil a importancia da verba das estampilhas do Sello 
Pcni lE?ncínrio que tiver sido apurada. 

Al't. 851. A In.>pecloria Gct'al Penitenciaria, constituída 
pelo Conselho .Penitenciaria do Districlo Federal, m·gani
zarú o plano de arrecadacão das verbas e da distribuição 
da despesa do Func'10 P enitenciario, afim de ser applicado na 
conformidade do disposto neste Codigo, e expedirá ns con
VI'nicnles inslt·uc~ões para o bom funccionamenlo do;: ser
viços t•elalivos a esse fundo. 

TITULO XXV 

Disposições geraes 

CAPITULO UNICO 

Ad. 852. Os regulamentos dos e'stabelecimentos penaes, 
existentes no Brasil, dcvcriio St' !' ndnr>lnrlos ao regime. esta~ 
tuido pot· este Codigo dentro de trcs mezes após a sua pu
blicação. 

Art. 853. Pa!'a compleLa applicncão deste Codigo aos 
pro!:essos de execução cl'iminal serão opportunamente pr o
mulgadas as d-isposições t rnnsilorias. 

Art. 854. Tres mczes det,ois da publicação deste Co
digo ficarão l'evogodas todas as leis, decretos, r egulamentos 
e insh·ucçÜ6S sobre execuçi\o da pena criminal e quaesquer· 
<lispusiçõcs em conh•ario. 

Jw;ti /icaçdo 

1. A Bancndn do Partido Progressista da Pnrahybn toma 
a iniciativa de trnzor, nesta legislatura, t\ deliberação da Ca
mar·n el os Deputados um projecto de G0digo Penitenciar i o . 

Fal-o em obediencia nos postulado~ do seu progrn.mma 
purtidBrio que pleiteia umn solucüo t~umana e racional pnr·a 
u execução das penas criminnes. 

H existindo n respe ito um t.rnbo,lho notavel como é o 
ante-pro,jecto clabot'Udo pelos emlnont,~s brasileh·os Candido 
Jlfendes de Almeida, José Gabriel do Lemos Britto e Heitor 
Pereira Car.ilho, - n Banoada do Pl\rt.irJo Progressisto. da 
Parnbyba. o ildopta e subscreve, reconhecendo quo é pre
ciso neile introduzir algumas modificações, fazer suprc:>
sões e adapta i-o ás exigenoias oreadas pela Cons tituicão t.lu 
f93q, ilm a letra c do n. XIX do artigo r;o e§ 3°. 

Essa adapiocílo poderá ser feita no oorrer · dos debates, 
por em mulas quo a Bancada protesta nprosontar. 

Convem lransr.revet• aqni o cxpo;i;:ão de motivos sub~·
ol'iplu por aquelles eminentes jurislll~: 
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EXPOSICÃO DE MO'J'íVOS 

2. A Ha Sub-Commissüo Leglsla!iva intitulada - ü o 
Regime Penitt>nciario, - composta d1. profes!>or Candic.!o 
Mendes de Almeida, presidente, E! do5 Doutores José G&.
briel de Lemos Britto c Heitor Pereir·a Cnrrilho, os do is 
primeiros jurhtas e o ultimo medico psyehiatra, tendo-st! 
reunido t•egularmente duas vezes por r-emana no edificio d ·~ 
Camara dos Deputados, e r ealizado :l H sessões, organizou o 

pro.iecto do Codigo l'enitenciario ou Codigo das Execuções 
CI'iminaes, i~teiramente distinclo do Codigo Cl'iminal e de. 
Codigo do Processo Penal, cuja actuação termina com a 
passagem em' jüli;lldo da senlen~a condcmnutoda criminal. 

O trabalho da i4.a Sub-Commissão Legislati~·a é longo 
e minucioso, compreendendo torlos os actos de exccucào ca 
peua criminal nas suas -varias mocl::olidndes de penas de·· 
tentivas, }}enas pecuniariai! e penas accessorias, encaradas 
todas com o proposilo bnsico tia defes~ social, quer por meio 
de afa~;tamento - dos elementos anti-sociaes, quer para o eífei-
to da !'egenera~iio dos rlelinquontes, · ~endo-se em considm·a
Qíi.o as anomalias psychicas e as situações morbidas dos 
condemnados. 

Considerando que é da óompelenc~ :, federal o Direito l'e
nitenciat·io, foi ó i.\Ovo Codigo l'eúigit.lo ·cte m<ldo a ser obsct·
vado étn todo o BraGil; e a effecllViàüdo da e:tecução da 
pena criminal é assegurada pela ncluaci\t) direet.a e perma
nente dos Conselhos Penitenolal'ios, -~omposlos de lrcs ju
t•ístas, dois medicos, e de r eprl3sentant.es do Ministc::io i'l:
blico Federal, 1\{ilitar e Locai, sob a fi~caliz\\l)lío, pcrrém, daê 
autol'idades judicinrias é .mpet•int~Hdcncla da lnspeclona 
Geral Penitenciaria, que mnntet·i.\ o f:adnslro Penltenciano 
de todo o Brasil, facilitando a apur·a~&o periodica da esta
tística ~get·al da crtminalidade e pe!:mt.'Lindo o ·estudo da sua 
evolução e dM suns causas em futurl! connexão com o pro
jeclado Cadastro Internncionnl, organismo indispensavol ti 
segurança tlUblicn, eu.ins cert idões 1"·~ 1 ntivns ás oondomou
ções bt•nsíleiras, deverão dent!'ô de algum tempo, tmbsliLwt' 
as actuacs fo?has con 'idos, que $ÕO ap!\nos locnes . 

A indemnizacüo do dono ás victhm.1s dns infracções crJ
minncs é ob.ieoto do ospcoinl cuidado, pois , considorada como 
pena pecunim·in, deve sér l'cgulndo ,, dt>U pagamento que. 
como o das cusl.us e da multn pc1•tenreu te ao Estado, dav(! 
ser offectivn;'ne nle cobt•ndo, cabendo uos Con~elhos Penitcn
cíal'ios facilitar o parcelamento em :: restacões, mas cuja 
falta imped irá !l sentençn de cxlincciio ela pena e a d•J reha~ 
billtacüo, só possivels depois do seu completo pagamento, o 
qual, em caso algum, poderá ser convertido em prisão. 

Sobre a pena. detentiva, pormcmm·!za o Oodigo os varios 
estabelecimentos pennes, discriminando-os confot•me se das
tinem a eondemnndos do iB o 21 unno;:,, a condcmnrtdos adul
tos primàrlos, separados os dos cl'lrncs de S!iiigne dos de cri
mes conll·a. a propriedade, e n coildemnados reincidentes con
sidet·!ldos incot·rigíveis. 

A regulamentação de cada um :l.t:s!'és estabolecimenLo:> 
penaes, de prcfer encia ngrieolns, afim tio cvitat· o per igo de 
nccumtilo do proletariado industrial r o congeslionamenlo 
oóorat·io, attcndeu ás mais moderna~ exigencias de defesa 
social conformo decisões dos congressos penit.enciarios, mas 
tendo .sompre em consideraQão o p!·oposit.o de regenerar o 
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de afeiçoar esses estabelecimentos á~ condições e possi.bili
dades brasileiras. 

Crêa o Codigo um organismo co!lcentríco anthropologi
co, medico e psychiatrico para o exame systemalico dos re
clusos, visando a individualização cl0 tratamento pt~a..~ 
para attender aos psychopatilas, toxiCtl:lJanos e alcoolatras, em 
Institutos de Anthropologiu, manicGmws judiciarios, secçõe.> 
psychíatricas, :reformatorios, sanatori;>s penaes para os con
demnados tnberculosos c secções esp·~ciaes para os leproso<> 
e enfermos de molestias colltagiosa3, além da supel'lnten
dencía da hyg1ene e da assistencia medica e odontologilla 
em todos os estabelecimentos pena~s minuciosamente t·.-~ 
gulamen lados. 

Para a formação do pessoal especializado desses estabe
lecimentos penaes são instituídos cunos techmcos de pt·t:·
pat•ação penitenciaria para todos o;; g1·áos da administra
ção e do funccionamento carcerario, 

Completam o Cod"igo a regulamentação das colonias pe · 
uaes, u das Medidas de Segurança, da Suspensão Condicional 
da Execução da Pena, da Soltura do Condemnado, do Livt·a
mento Condicional, permissível ás oonriemnações de mais de 
um anno, da Graça, da Extincção da pena, da Rehabilitação 
dos .:::ondcmnados com o cnncelameni.o dos antecedentes de
lictuosos, dos Rj!cursos, do Museu Cri:J.lJDal e do Fundo Pe
nilenciario. 

Minuciosa é a. organização. do tl'abalho penal, assiill 
como a educação physica, moral, oivu;a e profissional dos 
condemnados, tudo no proposito de enc.aminhar a regenera
ção e a reatiaptação social dos crimbosos. 

Contém o Codigo oitocentos e cincoenta e quatro .. rti
gos, e a sua extensão se justifica não só pela multiplicirtade 
dos servi~~os, em grande parte completamente novos no Bra
sil, como pela necessidad~ de estabecelecer IH minue~ns da 
r•egulnmentnc!iõ, nmn do fllcililnr n pr·ócura nos capitulas 
~specines e a sua exacta execuçii.o, evitando deformações in~ 
terpt•etotivns. 

Comprehendo o Co~igo Penilcncinrio Tilttlos, desenvolvi
dos em Cflpitulos, ass.ím discriminados. 

1'itttio - Ea:ecuçt'io das pena1 criminae.r - Ca.pitulo I 
- Sentenças exequendns, t\t'ts. de t o 8 - Capitulo Il -
Pl:'nas Detentivas. arts. 9° a 17 -Capitulo UI - Penas Pe
cunia•·ins, at·l~. 18 a 3t - Cnpitulo IV - Penas Acccsso-
rías, arts. 32 a 36. • 

Tit1tlo ll - Oroãos supe1•iores da e::t:cução penilttnciarin 
-:- Capitulo I - Discriminação " competencia, nrls. 37 a U 

Capitulo II - Conselho Penitenciarias, arts. 42 a 54 -
Capitulo III - Suporintendencia Geral Penitenciaria, arti
gos 55 a 58. 

. Tttulo !11, -,.. Organi~açao antropolooica médica e psy
c~tat?•tc~ crurm~al - Capitulo I - Institutos de Anthropolo
gm P~mt!Jncwna, arts. 59 a 63 - Capitulo li - Secções 
psy«?hJatrwns dos e~tabelecimentos penaes, arts. 64 a 66 -
Capttulo lU - Manioomios Judioiaríos, arts. 67 a 80 - Ca
pitulo IV - Sanutorios Pe<mes, arts. 81 a 88 - Capitulo V 
- Secqões especiaes para delinquenles leprosos, aPls. 89 a 65 
- 911pttulo VI - Secções especiaes para alcoolatras o outros 
toxtcomanos, arts. 915 é HJol. 
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Titulo IV - Preparo techníco e lfcientifico do pe~Jsoal 
penitencia1'io - Capitulo unico, arts. 105 a 126. 

Titulo V - Funccionali3mo penitenciaria - Capitulo I 
- Organização, direitos e deveres dos funccionario~ peniten
ctarios em geraC, arlc;_ i27 a 149 - Capitulo li - Dit·ectores, 
arts. 105 a 171 - Capitulo UI- Vice-directores, arts. 172 a 
'175 - CapítUlo IV - Secretarias, arts. 176 a 184 - Capi
tulo \1 - Chefe da Secção Penal disciplinar, arts. 185 a i 90 
- Capitulo VI - Inspectores vigilantes e guardas, ars. i91 
a 206 - Gllpitulo VII - Chefe da Secção meriico-cirurgica 
c odontologica, arts. 207 a 214 - Capitulo VIII - Chefe da 
Secção de educação, arts. 215 a 222 - Capitulo IX - Che
fes de serviços c demais funccionarios, arts, 223 o 224 -
Capitulo X = Oommissão administrativa, art. 225. 

Titulo VI - Circumscripções penitenciarias - Capitulo 
unico, arts. 226 a 235. 

Titulo VII - Estabelecimento.• penaeF - Capitulo I -
Interdependencia dos estabelecimentos penaes, arts. 236 a 2H 
- Capitulo 11 - Colonias de defesa social, arl.s. 245 a 263 
- Capitulo UI - Casas de Detenção, arts. 264 a 278 -
Capitulo IV - Reformatot•ios para homens, arts. 279 a 318 
- Capitulo V - Refol'matorio federal para mulhei·és, artigos 
319 a 3·i6 - Capitulo VI - Estabeleciinenlos destinados a 
menores delinquentes do mai~ de iS c menores de 2i annos, 
arts. 3.\7 a 357 - Capilulo VII - Penitenciarias destinadas 
a sentenciados difficeis ouirreformaveis (Casa d~ Correccüo), 
arts; 358 a 376 ~ Capitulo VIII - Colonia da regcneraciio, 
art.s, 377 a 402 - Capilu\o !X - "Estabelecimentos penaes 
militares, arts. 403 a 4i3. 

Titulo VIII - Reuime penitenciaria - Capitulo I -
Regime penHenciaric em geral, a!.'t. 414 - Capitulo Il -
Organização geral dos serviços internos, arts. 415 e .U6 -
Capitulo UI- Directoria, .arts, 417 1\ H9 - Capitulo IV -
'Seccão de expediente, nl'ls. 420 n 426 - Capitulo V - Almo
xarifado, arts. 427 a 429 - Capitulo VI - lnstrucQüo e edu
cação, arts. 430 a -'39 - Capitulo VII - Seccão iildustrinl ou 
agricola, arts. 440 ~ 41\4 - Capitulo VIH - Seei)ão médi~o
cirurgica, arts. 445 a 46-i - Ca pitule rx - Secção odonto
logica, nl'!.s. 465 a 469 - CnpituloX - Secçilo penal discipli~ 
na1·. arts. 479 a 483 - Cnpihtlo XI - Commissão disoiplinar, 
a r ts. 484 a 489 - Capitulo XII - Vigilancia externa, arts. 490 
a 508. 

Titttlo !X- TrabaU~o penal.- Ct\'pituto 1: - 0\wigl~lorie
dndc do tt·allalho penal, nrts, 509 a 512- Capitulo II- Obje
tivo do l1•abalho penal, arts. 513 a 5t6 - Capitulo lll - Or-· 
gnnização e distribuioüo do trabalho penal, arts. 517 a 522 ...... 
Capitulo IV - Adapta(,lão das prisões no trabalho, arts. 526 
a 528 - Capitu lo V - Trabalho penal externo rte '-tt iiiti n.:J'3 
public11, at·ts. 1í29 a 533 - Capitulo - VI - Durr11;ão dü ti·a
balho, at•ts. 534 a 5.36 - Capitulo VU - Reml\tiét•iu.;ão do tra
balho. nr!s. 5:l7 a 544 - Cat>ilulo VtU- Péssoo.! tcehnir.o ~ 
!li~cinlina do ft•nbalho. arts. S45 t1 547- Capitulo IX -~ T:-a
batho f()minlno e de menores. arts. 548 n !150 -- Capil\1\n X 
__.. Acc idt>nfcs no t.ral\nl ho, nrts. á5t a 555. 

T i tulo X: - Ed1tcnção dos 3entenciados - cn·nitUlo 1 -
Eriucnr.rto inte11ectuol, arts. 556 a 564 - Capitulo lT - EcltJ· 
ca~ão mo\'nl f ~ivicr~ . art. 565 - Capitulo Til - 1\.~s i>ten cir, 
n•ligiM:t. artl'. ll66 a 574 -Capitulo IV - Edncal.'ilo a t·lisl ica, 
ort .. 575 - Cnpilulo •J - Educ~tí'io phy~ica, artíl. 1\76 n 5í9 -
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Capitulo VI --- Bibliotheca. e set•vico tle informaçõeli aos sên
tenciados. arts. 580 a 585. 

Titulo XI - Deve1·ea e prero(Jativas dos sentenr.imlüS -
Capitulo 1 - Pessôa do sentenciado, arts. 586 a 592 - Cnp.í
tulo II - Cadernetas md:viduaes, arts. 593 a 602 - Capi
tulo n - lnfracções regulamentares e sanccões disciplinares. 
arts. 603 a 618 -Capitulo lV- Regalias e premios. arts. 619 
a 62i -Capitulo V ~ Preparação do senténciaào para a lib~
t"ação. arts. 622 a 624 - Capitulo VI - Visi tadores. offidacs, 
nrt~. 525 a 633. 

Titul(J XI!- P1•óvidencia~ para a execução dàa aentcru.:atr 
crimitwes ·- Capitulo unico, arts. 634 a 65.\ . 

Titulo XIII - Suspensão cottclicional da ezecttçâo t!a ruma 
- Capitulo unico, arts. 655 a 675, 

7'itulo XIV - Soltura do condemnado - Oapitulo unico, 
arts. 676 a 695. 

Tittllo XV - LivJ·am11nto condicional - Capitulo unico, 
arts. 696 1.1 730. 

T.:tulo XVI - Medidas de Uf7UI'f.lttça - Capitulo unico, 
arls. 73i. a 759. 

Titulo X.Vll - Graça - Capitulo unico, arts. 760 a 772 . 
. Titulo X.Vlli - E:Jitifw;ão da condemnação - C't?ilulo 

umco, arts. 773 a 788. 

1'it11lo XIX - Rehabilitação - Capitulo unico, arts. 789 
R 802. 

Titttla XX - Recu1•sos - Capitulo unico, arts. 803 u 
807. 

Titulo XXI - P{',tf'onato.s dos p1•esos e dos libel'f'lrlOJ -
GnpHulo unico, arl~ . 808 a 831i. 

'l'itulo :XXll - Cadastro pen,i!enciario Capitulo 
uniro, 11rls. 33G a 84i. 

Titulo XXlll - M1tseu Crimino.l do BrasiL - Gapltulo 
unico, arlA. 842 a 847. 

Titu!o XXIV - l<"undo penitenciariu - ._;,lP{tu~o U11iõõ, 
nrt~. 848 à 85f. 

1'itulo XXV - Disposição oeraes - ;.';'lpltulo unioo, ar-
t igo~ 852 u 854. · 

O presente anLeprojer.to do Codigo Penitenclo.u·!o, orga
nizado pela Hr. Sub-Comm~aiio Legislativa, vae tornar pas
sivo! realizar no Brasil, o que alndn é uma nspu·uciio ~m 
outros paizes e aponn·3 ohjeoto de estudo em !)ostulndos de 
Congt·essos Internacionaes. 

Rio de Janeiro, 26 de m&io de i933. - CandiDo llle11des 
de ACmeido., pre l:lídente. - losz Gabriel d11 Lemos Britto. 
- Heitor Pereira Carrifl~o . 

.'1 - O trabalho da i 4n Sub-Com missão Logislat.íva é o 
mai-.3 moderno que se conhece e recolhe as mais re
cente::' acquisicões scienti!ions dos ultimas Congr!lllSos Pe
nitencinrios. 
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E!le, pois, é que servirá á Oamara para atncat' de 
frente uma questão que reclama tiio urgente e hU111anitâria 
~oluçilo. 

Sola das Sessões, 001 6 de maio de 1935. - José Pe1•ctra 
Lira. - Odcm Bezerra Cavalcanti. - José Gomes tla Silva. 
- Samuel Duarte. - Rui) Ct;~rneiro. - Mathias Freire. -
Gratuliano Brito. 

Subscrevemos: - Generoso Ponce Filho. Agenor 
Fw•tado Meneze~. - Manoel Cald11ira. dê Alva:renaa. 

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

3 

Aellando-se na antcsala os Srs. Deput.ados Luiz Vianna 
Filho. pela Bahia, Hol'ncio Lafet· e Hyppolit.o do Rego, por 
São :Paulo; Henrique Rnpp Junior, por Santa Catharina; 
Fra~cisco de Paola SoarP.s Netto, pelo Paranà; Lovi Car
neil•o, pr.leo R1o de .Janeiro; Victor Russomano, pelo Rio 
Graud~;~ do Sul; e Abelardo de Albuquerque Mnt'ínho Au
dralle, do Grupo das Profissões Liberaes, convida os se
nhores 3° e 4° Seorclnrios, pnra, em commissão, inh·oduzi
rem no t•ecinto SS. EE.,.s., afim de prestarem o oomprrJmisso 
regimental. 

~ompln·eccm SS. EExs., acompanhado da L'e->
pectivn commissilo e, junto á !\lesa, pr·estam o 
compl'ornisso rcgimenlal, tomando assento, em 
seguida. 

4 

O Br. Baeta Neves (Pela ordem) - Sr. PL·esidellte, a 
CIUnat·;l, pot· gt•undc maioria dos seus membros. rtcnõa do 
detXUL' na nw.,:u um requeJ•im;mt.o sobt•u o qual etltou in
cumbido do lli'Ofcl'ir Rlgumas palaVt•ns. Dovo dizol' quo E).3Se 

podido como que consulistanoia o sentimento total do Brasil, 
<IUil aqui ropt•ésentnmos. 

P•~dimos, Elt·. Pre~;idont(', se consigno ern nctl:\ um voto 
de puzru· pelas occo!'l'encias nestes ulti mos dia-& \'Br!ficadas 
nu .Bahiu, com as grandru tempestadas quo desabaram .so!Jre 
uquella cidade. Vimos Lrnzct· 11 no~sa solidariedade aoa. 
!Ju.hiunns, nos hubilantes dRquellu linda o!lpitnl, onde a 
Nat.UJ'ezu, semprB dadivosa, Pa1·eco quo, nest6 instante, quiz 
uLLcntur contra uma das ,joias mais preciosas da sua ot'ell
l,)âo, quo o homem soube bem aproveitar. 

'Não vou minudencinr a configuracão des5u cidnrle, por 
isllo que, muitas vozes, o tanbô feito da tribuna de coufe
renoias, du cathedi·a du Univer•sidnde dll 1\fina~ Gm•nr.s, en
sinando nos moços de minha terra a amar aquellc Estado 
·- o Estado da Bahia ......:. que ó tnmhen1 nosso, o onde, em 
vida profi.ssionnl, sempre encot1trei o matot' espit•Ho de bra~ 
sil.idade. 

SI". Pre.;;idente, a gl'tmde cidade, nos relevos encantado
t•os do um solo caprichoso, relevos quo lhe movimentam os 
aspectos e o feitio topographioo, acaba de pusso.r por urna 
grande caintilidndc, acaba. de soffrm· os efreitos de trcr~ 
rnendu tempe~tnde: as aguas pluviaes, cahidn.s om oata
dupas, como que de nuvens rompidas para innundtu· a oi-
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dade, no alto de -suas virenlcs C{)l!inas, sobt·e os contra
fortes ajardinados da pllninsula bahiana desceram turbi
bilhionariamenf.e I~nt·a o valle, art·astando, no seu caminho, 
t~rras e con~t.rucçocs. destruindo casas, ceifando vidas, t,ra~ 
gJcamenLc cxtmc!as sub O::; escombros das habiLaçõcs at·ru:.:a
da.a ou afogadas nn htnundação indomavcl. 

E, ainda maü;, no st~hramcnto das v1ctimas desse desas
tre, brasilnil'os va!ot·osos foram soterrados; ass im da Fo!'ça 
Publsca d:• ~ahia, como do !!CU Corpo de Bombeiros, sete 
homens l::t f11~aram, com G.:'U deuodauo commandante, o 
Llfficml Wanderley, a cn.in memol'ia rendo, neste momento, 
o preito commovído do meu respetl.o. 

St· . Prc~idcnl•J, bastaria esta exposição succinta para 
,imlificur o t'l'Q\I••t·imento que est:i sob as vistas de Y. E.s., 
ma::>, eliü, rmsith1111menLe, ll'aduz, por s1 mesmo, nos seu~> 
propositos, a pl'opria just.ific;~tiva. 

Os Deput.ados aqui Ilrcscnles, s ignalnrios desse reque
rimento. quet•em ligar o ::!CU ao sentimento da Bahia; soli
cit!lm que esse voto se traduza como demonslt·açáu de seu 
affooto. dP. seu senLir, como bt·asilc iros que são; c, especial
mente mmha bancada, a bancada t:lassistn na Camara dos 
Deputados, une-s~ com os oompatriotas bahianos num só 
sentimento, numa só alma, que ú a alma . indivisível do 
Povo Brasilé.iro, e pede ao Governo da Repnblica que am
pare, na medida doo cffuitos verificados des'se cataclysmo, 
os comr.mtl'icios, as familias po!n·es que lá se acham victi-
mados. . 

Pensamos que, déntro do espírito das pi.'0{)1'iàs leis, 
o poder publico achará meios de !oval' esse nux.Uio necessn~ 
l'io, que, se não fos.:sc um dever de fraternidade, o seria de 
solidariedade humana, ~obrctudo ã Bahia, á augusta Sal
\'ador, meio onde nnRceu a nossa naoionalidade. E' essa ci
dade, abencoadn do Dc\ts, de tnctu - com0 j:i foi ohamada 
- n BP.lém sagrada d6 Brasil. (Patmas.) 

Vem á mesa o s.;guintP. 
nEQU El\lMENTO 

Os deput.ados abaixo assignados, i;;•ofundamwle constel'
nndos pelas tl'lstes occmencias que Mili.Jlim de abalar a Ba
hin, oom a~ g1·nndos tcmpes!.ades cahulas, nos ultimos dias. 
na cidndc dó Salvado\', requerem ~:~ejn t!ansignado na actu dos 
trabalhos ptll'lamcnlures, de ho.ic, urt. voto de pczur e de 
compat•licipnçiio no sol'fror de s<Jus compall'iotas bahiauu, 
pok trite ucontccimeulo, quo lanlo compu~a '' nlma na
oionnl. 

S11la das Ses~ões, 5 de Maio de 1935 . - Pedro Rache. 
- Lourenço Baeta Neves . -- Ascanío Tubitw . - Valente 
de Lima. -Emílio de Mava. -José ,iuousto. - Thompson 
Fló1•ea. - llica·rdo Machado. - Renato Barbo~·a. - Leon
çio a. A1•aujo. - Silvio Leitão .. - Bart•os l'enteail<l. -
Ri l!dro Juniot•. - J . I. Seabru. - Pedru ;:,uyo . - Do·ll~in
(10~:< Yie-ira. - lleitor Maia. -Raul, Bit-teneo :d·t. -- Dw·io 
C!'cspo. - DcmeU·io Met•c'io .Xav.ier. - Adu~bt:rl.o f101'1'(!tl. 
- Aclolpfw Celso. - Adolpho Cm·doso .4vrcs. - 7'ci.xeir•J 
Lr?'ite. - Bm·bosa Linia Sobrinho. ~ A1~tero llfltellw. Tl!.eo
domito Sànt'iãgó. - Pol1Jcm•po V·iotti. - Vi<:il'a Morq,~.e~. 
-A ti.Q1Uto V·ieuas. - Delfim Moreira. - Bí'lj Portt18. -
L,vi.ndo Coelho. -João de Rezende Tostes . -- Jos,J Bci'IIW'-
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di no. - Carlos Reis. - Prisco Parais o. - Ji'tutado de 
Menezes. - Henr-ique Lage. 

O Sr. Homero Pires - Ha uns poucos de dias, senhor 
Prc:sidente, que da nossa amada e distante terra natal no,~ 
chegam noticias dolorosas, descrPvcndu os il'a-gicos aconle
Clmollos alli desencadeadõs pelos elementos d:.~ !uüut·oza. e 
qu,~ despertaram em toda a alma nacional sol:lr<~:>ail.o:; c senti
mentos de piedade e afflicção pelo poyo quo demora naquel
le trecho do territorío nacional. 

Plantada no altó da montanha, uum clima propicio a 
libndado e a lodos os instinctos nob1•es do honwm, Pur essa 
sua mesma situacão telluric~ a Bahia, através de toda a sua 
histol'ia, tem sido sujeitã a essas tempestades, a esses ca
taolysmos, que ~m varios momeniog ihe teem al!lançarto o 
terriiorio, a suil. beiJa e fm·mosa capital. 

As pnlavras commovidas do nobr-e representante clas
sista nesta Casa nos tocaram profundamente o coração; c 
nós as J"ecebcmos como a voz mesma do Brasil, de que a 
Bahia, como S. Ex. nol-o disse, foi a alma. mat-.:t, a alma pa-
1'ens da grande nacíonalidade brasileira. 

A's suas palavras; ao voto que, som duvida, a Camar_. 
dará á sua mocíio, solidarisando- se, assim, com a a.lma ba
hiana, nós apresentamos a S. Ex., ~ esta Ca~a. os senti
mtmtos do nosso mais sincero agradecimento. (Pal'inas). 

Em seguida, é approvaclo o reqi.ledmcnlo cl<? 
Sr. Pedro Rache e outros. 

5 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e vou submottcr 
a votos o seguinte 

REQU ER!M:BNTO 

Requeiro seja inserido na acta dv~ nossos trabalhos dl:l 
hoje um voto de pl'o.fundo peznr p~lo fallecimento do co
ronel Joaquim Theopompo de Godoy Vasco.aJ~l!üs, dedicn
cudo patriota c grando bt•asileü·o. 

Sala das Sessões, G de Maio de 11)35. - Laerte Sc
t·ubal. 

O Sr. Laerte Setubal (Pel~ o1•dem) - Sr. Presidente, 
noticias reoebidils de S. José dos Campos, Eslado de SãJ 
Paulo, relatam o fallecimento do Om·onel Joaquim 'l'heopom
po do Godoy Vasconcellos, official da acliva do Exercit() Na
cional, dedicado paLriota, grande brasilmro. O illusLre morte 
tem, inilludivelínente, direito ás homenagens posthumas t)Ua 
a Camara oonfere ao~ brasileiros d;, pró), pelos serviços pl·es
lados :\. Nação, pelo muito que amou u que se sacdficou p(3lo 
Patria. 

Soldado, iln. grande llcepcão da palavra, distinguiu-se o 
Coronel 'rheopompo, nos estudos mi!Haros, dosdP o seu lm
cio até sua formacflo nos cursos especializado.~. 

Sua caL'l'eil•a ó feita do dedicacuo, de tJMíorco, !.H:1 lnta 
de disciplina, dA llomudez e de nobreza. 

I•~m 1924, nstlwn o Coronel 'l'heopompo servmao uo ·'''t> 
tndo Mr1ior du Di'igadu Potyguat•u c: combateu, deuoduóa· 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU11201 5 10:45 - Pêgina 138 ae 154 

-362-

mente, em Sno Pàulo, nil. defaza da legalidade, sendo então 
promovido [Jor neto do bravura. 

Ao ladl) do seu chefe, foi attingido pela oomba crtm111o~ 
sa quo explodi\! em cheio sobre o v~!oroso cabo de gt\erNl, 
o General l>otyguara, escapando ambr.e t'Qm vida, milagro
samente. 

r;m 30, uo secwr til' Ourinhos, .:.cmmandava ·o Goronel 
Theqpompo um destacamento quo combatia pela lei. '.rl1o 
dignamente s13 portou na peleja o sautloso militar, que a Re
volucão victot•iosa não prescindiu dos seus serviços; o Gc· 
nera! Izidoro, então commandante da 2a Regiãr., rtum gesto 
de elegante justiça, o que, aliás, é peculiar úqudle General 
invesliu o Coronel 'J~h1:opompo no commando do 40 B. C., 
acnntonudo hil capital paulis ta . A nccii.o do novo comman
danle marcou época na hist.oria gloriosa do invir,to baLa
lhão . Afastado o Genm·al lzidoro dcl Uep;ião Mililat', foi <i 
Cot·oncl Thcopompo lambem afastado da sua unidade e, em 
seguida, reformado, sem justa causa. 

Iniciou, então, o Coronel Theopompo as suas activida· 
des po!Licas em favor da constitucionnlização do Pai~. Foi 
o fundador de Yilr1os r.cmro& do prop,;,rand!\ constilucionatis· 
ta, trabalhando comnosco, os paulistas, para o restabeZ.~ci
menio do imperio da lei, que hoje desfruclamos. 

Em seguida, é preso, r ecolhido 1ii.1 3° R. I. da (Japital 
llederal, accusado com.o conspirador A revolução paulisiil 
~ncontrou-o no presidia do navio "Pedro I", d" onde é 
tratspoi'tado pat-a õ exilio. 

Do volla á Patria, foi-lh e reparada a injustiça da refor
ma. fieingrcssn ás fileit·as do cxercil.1. Sua saudc, porém, 
Pet'irllitn. Os sofft'imentos, as angustias, as vicissitude~. ~e 
não lho abatct·am o esph•ito inquebranLavel, abalaram-lhe o 
organismo, que tombou exanime . 

Sr . Pt·esidente, prestemos · ao Cor onel Theopompo as 
horncn<\gons de nossa gt•utidào, (nserindo na acta de nossos 
trabalhos um voto de profundo pesat• 'pelo seu tullecimunlo : 
- clle collabm·uu comnosco, collocnndo a sua intolligencia, o 
·seu valor pessoal, a sua infntigavel ttutivldade, no sorvico dn 
constitucionallzacão do Bt·usil. (Pnlmn:t). 

O Sr. Theotonio ·Monteiro de Barros (Pela onlem) -
Sr. Presidente, a bancada do Par Lido Constitucionalista do 
Sil.o !lauto n~socin-·so , com sincot•idad0 n pt•ofmu.ln emoção, no 
voto de pesnr quo ur.abu do requerer o S1·. Doputudo Lam·to 
Setubnl, pelo fallccimenlo tlu Cot·ou•·! Th!!opompo tio Vu~
concello~. 

Dcsupparcct~, com a morte dclle, uma figura do idealista 
e do lutador que, nestes utiimos annos do oonvulsüo politicâ 
do Brasil, avultou, destacando-se en!.re tnntns outms que 
so dodicnrnm M bem collectivo. 

E' por i~so, SI'. IJrosideuLe, que nós, retn'ôSentuntes do 
Pm·tido Cc.nstitucionalista ·de Süo Paulo, com abundaucin 
d'almu, tmrll'JClll damos a nossu. solidariedade n tão justa 
homenagem. 

Em seguida, ó app1·ovnrio o ,·~querimonlo no 
Sr. Laerle Selubal . 
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6 

O Sr. Presidente - Achando-sa na ante-sala os senho
res Deputados Raul Fernandes, pelo Rio de Janeir0, e Demo-. 
crito Rocha, pelo Ceará, .convido os Sr·s. 3° e 4° Secretarios 
pa1•a, em commissão, introduzirem no recinto SS. EEx., a!'im 
de prestarem o compromisso regimental . 

Comparecem SS. EE:x:. acomnanhado~ da l'es
pecliva commissão c, j nnto á !\lesa, prestam o 
compromisso regimental, tomando as~ento, em !'c
guida. (Palmas.) 

O Sr . Pl'esidente - Tem a palavra o Sr. Agostinho l\Ion
teiro. 

'1. 

O Sr. Agostinho Monteiro - Sr. Presidente, antes de 
iniciar o meu discur·so, sinto .. mc no de'llel' de trmmr lambein 
á r..amara, em nome dn bancada outaensr., r1 home1mgcm elo 
seu respcíto e da sun dõr ante il catasLrophe iiUc ma!·t)•rizu 
um grande Estado do Norte. 

E' a Duhia, Sr·. Presidente. mão da nacionalidade, açoi
tada. pelo V(1ndavcl numa aggt•essilo de diluvio, [\tut•dindo-se 
npavol'ada ao fragor dos seus prcdios que de;;a!Jilm solerL·an
do-se nos .avalanches das suas montat11'1às quo '3e desfazem 
numa angustiosa sonsacão da parada brusca ela vida. 

A Bahia, ninho ve1·de murmuroso do etet•na poesia, (lnde 
cantou Castro Alves, nasceu Ruy Barbosa, .bePço privilegiàdo 
dos grandea homens, das mais gloriosas trad!1;lícs do Brasil, 
sacudida pelo genio doido da tempestade 3m couvnlsõos de 
terremoto, se acabrm1ha deprimida nu desolaciio de su:ts 
ruinas e contempla a ~epultura dnnte$tll1 de de:wnas o1c filhos, 
em onda ruína de escombros, em cada dobra <lo chão. 

A Bahia, Sr. Presidentl\, ltl\roina herculaa de seios tita
nicos, exangue, excru'.liada nas suas en{'.ostas, •;incul.lndo as 
nossas contemplações e as t•en)iniscuncias historicas do Bra
sil, no encanto de suas !ondas, n& liçüo rl'J:> s<!us fastos, é 
ncs~a sua agonia, a Matar Dolot•osa, quo todos os cm·uçõcs bl'::t
s ileiros acompanham e a~,jistem com dévoeüo o ~mor filiaes . 

Sr. Presidente. A calamidade que marLy!'iz.1 a Bahia ~ 
nacional. Os olhos dos pm·aonscs se banham nas lag1·lmas ~ 
os nossos corações sn enlutam na d(k e na umnrgura dos ba
hianos, ante a immen~a catast,ropho que lhos rett·ae n alma 
heroica, nesta hora atormentada do seu g1•nnde ~ immoNcido 
infortunio. 

Sr. Presidente, prestada essa homenagem á Bahi~. vou 
iniciar o mesmo discurso. 

A ultima quinzonu da vida polHion ln·n~ilcira 8Xige dos
taque, por isso que alinha factos e attitnctos d•1 alto$ eminu
mentos. A agitacúo nn actualidade nmndiu l, t·ot'loctintlo-so no 
Brasil. vorr. crenmlo um mnl-estur quo se niio compadece nóm 
as "realidades bt•nsileh·lls", o qu~ t&OS nossos homens de 11;"0-
vul'no -' na oXOt1U4{no e ittltll'tu·etaoi\u dn!l l e\·3, e, sobretudo, 
tlll sua fuilum- oumpt•o dn~ru:~~ot• numa ntltllRI)ilu 1it•me e s.in
ceru., qllo domino os oilpirlto11 u l 'liR I .~IwloQn 'l c:on filmQa geral. 
O que suocodo no mom<mlo hl'U!ôllc,il•o, t\ llttt•f<lllnnwnto ••xpli
cuvel, como Ci:Jilsoquonciu du •ll~fmhlo :oPilitd, •~wnomh1o o fl-
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nanceiro do reajuslamenlo, que a snuacão c-r··~ada pela ulti
ma guerra impoz. a Lodos os palzes. Se as gl'ande.~ e vellws 
uar.;õcs, de problemas economicos e ~ocia·es perfeita::wnte e8-
tududos e definidos, sentiram c ate hoje exp,ldmentam difii
culdudes de soluçii(), pot• que se atormentarem os homens do 
Brz.sil, paiz novo, cheio de possibilidades e CLljD ambiente so
cial está )JerJeilamente tranquillo, com seu l"eg·im0 de gu
vcmo e a Constituição Que elabot•ámos e nos ro)ge ? Nenhum 
mal pódc nos vir, do entrechoque de idéas, dcnlto düs supe
riores interesses da Nação. O que é pt•eciso, é t:_xccutat•mas 
integt•almente u regime que, acc.usado de mal exut·r.ilatlo t:m 
quarenta annos, mesmo assim, foi ralifíca!.lo. Ningumn tem 
o dirdtu t.le malsinar e pcdurbar a cffec.tiv8.çt\o du ~obcro.nia 
nacional, expressa no novo estaluto, antes (la dcmonstruçfi.o 
rxacla dos seus t·csultados. Que se faça uma lJ•)JiLica de 'ver
dade, renuncia e sucrificio. Que se integrem lodos c,s podel'P.S 
nos quadt·u~ que lhe são dernan:ados pela Cun~lituiç[í.o, evi
tando-se a hypcrlrophia fie qualquer dclle~, fJMt"!itamentc: · 
cxcquivcl, desde que, cada um de seus responsavf: i~. 5~ja in
flexível na con~cicncia de suas funcções. 

E' justamente na apreciação dos aconleciml~uf.os tJOliltcos 
que se del'dübl'aram na ultima quinzena, com o eno•Jrrumento 
de uma c abertura de oull'a legislatm:J, e a consLJtL•cionutb:a
vão da maioria dos Estados, que enconlrarnos os el•!.menlos de 
sadio optimismG que nos tn7. acr~dilar que n r,orfeiLa appli
cacüo do regime, satisfará a indo!~: pacifica ·~ as tendencias 
J)<ogressistas do PoYo Brasileiro. A inslit.uir;ão elo voto ~e
ereto e a sua codi1'ieação, co!'l'igindo os antct·iot·es processos 
t\()ilol'aes, neutralizando ns ínt'hiencias do .Poder Executivo, 
cuja natlll'al inclinação é pura o abuso da força de que dispõe, 
e ao mesmo tempo, subtrahindo no Legislativo, de indole emt
nentomente política, o julgamento definitivo ua sua propria 
composição, despertou confiança nn expressão das clrna~. (·amo 
se v~rifica da percentagem no comparecimento actual dn 
cot•po electivo, em todo o Paiz. A creacão do um direito eleiw 
tora!, cn.ia judspl'Udcncia vem s·f. fo1·mnnno com relo inexc~
divel pelo ruspectivo Tribunal SupeJ'ÍOl' rto .rusliça, permHti
ró. L:ada vez m<til' Ul< gat•antiR~ irnpt·esCit1diveis á nmni"fe~laçüo 
da sobemnht nacional, rio concernente á ConsW.uiçuo do Podet· 
Legislativo. 

Incentivando e ussegut•ando !I ot·gnnizaçUo de pal'~idos, dr, 
que !.unto se Lem resenlido n llcpublica; fn.cullnntl., u l't!PI'P.SN1-
t:Jçilo do todas as col'l'ente if:lei>lõgillas pelo ru~[H! i to as mino
rias e ás profissões; estabeleceu a mais larga cooptH'!H.Ifio po
pulat• nos destinos dn nacio-nalidade. Nilo ha negar, uma 
melhor Constitniciío do Poder Legislativo se irnpm,Jn, 'l'mgo 
o meu testemunho pessoal úe -.,~anta.gcns do~.;e t>nsso seguro 
no cxorcillio drt DemooJ•aci.a pelos resultado~ ((llc rnêu Jo~stado 
colheu, no tt·tlbulho het·oicc da sua reoou,;titucionulir.açii.o. 

E' preciso dar conhecimento á Cnmara, que a populnçíio 
puraeusc, no justo e inc.onleste direito de se defemiu1' rle \Lma 
tymnnia, vrestigiou iniciulrnenle com i?-. Oóo \'Olos num total 
de t.rinta e tantos mil, n organillaçtio que se pt•opo·r. liber
tai-a, mas u exiguidadc de tempo não lhe tinha possibilitado 
alist[lr mil ~leitores. O Pará, por meu iht()l'hled!o, al'fit•mn 
que a grande victoria que vem de obter, com a cleiQüo de um 
provecto mestrfl aõ dh·cito á governanca do Esl.(:rl,l, é urnll de
J"llonstraçüo e resultante da perfeita harmonia dos podBr"s dn 
Rr>.publica, mnoa COffilll'r!henslio elevncla da dei !m ilação de snM 
funccões. 
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0 SR. MARIO CHER~10N'.r- Muito bem. 

O SR. AGOSTINHO MONTEIRO -A accao rigorosa Jo 
Poder Judiciario, resguardando a vontade popular· das trova
lias qu& prclcntliam perl,ut'bal-«, !oi solicif,aml"lnte ~;~ounduda, 
como llile cumpria, pelo Poder Executivo, na.> gar:mtiàs à 
necessat·ia independencia de acção do LegishLiv(l locaL Como 
o Pará, outros :Estados neste grave instante uaJional vêm ex
perimentando os beneficio~ du nossa Con;;tituiç.ãu, num pr<J
cesso lJOl' vezes doloroso, porém, salutar, de affirmação da 
vontade popular. Nenhum Estado quanto o Pal'á gofft;~u a 
lorment.a de um despotismo que affrontou u conscicncia e 11 
dignidade da Nação e terminou por dcvorur. qual Saturno, 
os s1ms propt•ios filho~. E na angustia das no:;~a.~ provuções, 
como so estivessemos saldando lodos os erros da nacíonali
tlade, por vezes esbo.t-ravamos na duvida de auseneb o aba!.
dono dos poderes tutelares da Republica. O animo, porém, 
não se nos intibiou na rcsistencia B per~eve::-an(,'a que nos 
eram ~entimento!) intimas da convicciio do direito e de uma 
ConsUtuição quP. acabava de 3er dada ao Brasil e.omo o t'<,rnl 
de suas liberdades. E nos iicoll da aspera paleja o conheci
mento cxacto de quo r. 1\a luta pelos s!lus direitos, que •J 
homem educa as suas qualidades de cidadão util á Patria. 

O desespero paraense ecoou n esta Casa, na voz eloquente 
e patriotica de seus ot'adOL·e:>, hoje inscriplos no reconheci
mento do povo de minha terra. 

Era a soberania populat•, aondindo-oós nú vwluo'lo ({o 
:;tias fral\QUias. A JusUça Eleitoral, acomp:mhanr:lo-no~ im
parcial e serena, assegurando a cada um o seu dirtJilo, garan
tiu a victm·ia int.egral da ool!ectividade paraeoso, inflesi-.-el 
as nossas impacíencías, como á~ exhibicõe~ do ]lG[!Ot'. O E:w
cutivo, cujo delegado no Pará so desmandat•a num ''oquinte d{) 
oppressão, deu todos oi'. elementos dP. forca e pro~tigio r.rans
formados pela mnldade em instrumentos de lyratmin; niio 
faltou com a devida confiança. ao seu agente, até que, enca
minhadas pro,·~roa -e l·azões pelas v.ias normaes ao poder com
petente, dentl'o do espírito o pratica do regim'.> e novos in
Gt~tu~os asRegm•adores da verducte, tomou a aUitmJo quo lhtl 
t:abia no limite e J.'igor do suas gmves atlribuicões. 

E quando o Pode1· Judlcbrio, no exame henHditino tio 
caso, sentenciou ll t•eslabelecirnento da ordem o da l,Ji do 
Pm·á., o Executivo roi por igual inflexível na cffnntivaQiio das 
providencias constitucionaes; e numa decisiva acçüo contra o 
:,eu ptopJ·io poder, que a feitur·a da Ctn•ta Magna dnixara ain
aa, em largo intet•t•egno, discricionariamente c.mtreglll) nos 
l!;stados aos seus delegados, testemunhou sup~~riormenh~. [ler
feita corntH·ehen~ão do preceito de independ1.mch e harmonia 
dos poderes du Hepublica. O Pal'á, o r. Pt·usidt~r,~~. revi v!' 
lJara seus dia~ gloriosos, na c:melhmcia das qualidasd'.l do s~u 
povo genet•oso, na fot'()ú de expansão dti sus. dquezu, IH\ bel-· 
leza deslumbrante de seus aspeclos naturaes, na vibNlCiio em 
commum dó sen civismo, dontt·o de um espi!'ito de frulcrni
dt.rlo QUe nüo persogt1e, do nm11 oonscioncia ,illl'l1liea !]Uo su 
niio dobra, do uma intcgr!clndc nrtolonnl quo ilüo sept\t'a por
quo tudo nelle ó a idón gr·und!08l\ da Pntl;lll. 

8 

O Sr. José do Patrooinlo ·- St•. Prosident.ó, pah•ava 
em men espírito a duvida de que o projcoto quo pretendo 
apresenta~· puasa~se despercebido nesta Casa, sem o. atlenoiio 
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que elle realmente merece. Entretanto, a manifestação dos 
senhores deputados que me precerieram encheu-me de cora
gem para trazer á consideraçiío do Podet· Legislativo o re
ferido projecto, c est.ou certo de que niio serão poucos, mas 
a unanimidade dos senhores congressistas, o lhe darem in
teit·o apoio. Com effeito, constituem uma verdadeira calami
dade os acontecimentos de que nos dá noticia o telegrapho, 
r esultantes de uma prolongada perturba~~ão nos elementos 
d:t nat nrcza, desencadeados em violenta ternpeslad-3 sobre a 
capital bahiana. com sacrifício de numerosas famílias. pri
vadas de seus lares, attingidos pelas enxurradas. Sóbe a 
mai~ de 400 o numero de vietlmas, segundo o noticiario aqui 
divulgudo. e diante disso não póde haver, Sr. Presidente, co
t•açl\o, por mais índifferenle que seja aos sentimentos de 
humanidade, que negue sua solidariedade no soccm·ro áquel
les que foram alcançados por tamanha cata::.lt'ophe. 

Convicto, pois, da ncquiescr.ncia dos slmhores deputados, 
vou lêt· o pt•oject.o, que Lenho a llont·a de offerecer a esta 
Onsa, contundo com o voLo unanime da Cnmaru, tanto mais 
quanto os maiores prejudicalios foram os proletatios e pe
quenos 1'uncciunarios, os quaes, por dP.ficiencia de recursos , 
são obrigados a procurar morada em sitios onde a natureza 
a~t.ua com intensídade, fíM:ndo ãssim mais expostos á violen
cia (k\s aguas em coneutcza ou á impetuosidade dos ventos: 

Não preciso implorar, não p1·eciso tornar mais ,·ehemen
te o meu appello, pbi'Qtie LOdós que aqui se acham estão pos:.. 
suidos daquelles sentimentos de humanidade e, por devet• de 
patt•ioiismo, darüà inteiro apoio á medida que vou suggerir. 

E is o projecLo: (Lê) 

. . "Art. t.° Fica aber to, de accordo com o dispo8LO 
no § 1°, art. 186, da Con~tituicão Fcdel'lll, o credito 
exb·norrJiuat·io de mil contos para soocorret• a popu
lação proJetaria da eidade do Salvador, capital do Es
tado da Bnhln, e m face das consequoncias causadas 
pelos ullimos tcmporaes ali desencadeados. 

Art. 2.0 A verba relativa ao credito de quo trata 
o artigo unLet•iot· será distribuída no 'Ministerio do 
'l't•aba!ho, Industria c Commcrcio, e posta ú disposi
ção de uma Commisliüo Federal do Soccot•ros para os 
devidos fins. 

Art. 3.0 A Commissfio FPd~ral de Soocorros será 
nomeada pelo 1\finisko do Trabalho, Industr ia e Com
rnel'cio o constituida de quatro funccionarios: um 
chefe, um contabilista, um sel•retal'io-dactylographo e 
um continuo. 

Ad . 4.0 Aos funocionarios nomeBdos pura a Com
missüo Fedet•n.! de Soocorros nüo serll nttribuida ne
nhuma grntificução. ospeoial, percebendo os mesmos 
ap•.!uns o njndn do cus lus o as dim•lns regnlnmontares. 

Ad. 5.0 Se o vuito do Sllt'vico de soccorro deter
minar o emprego de maior- numero de pos~ons, serão 
estas escolhidas entro os opernr!os syndioalizados que 
tenham sido prejudicados pelos tempornes, nttribn!u:.: 
do-se n cr.da um destes auxiliares nmn diaria que níio 
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poderá exceder a do~ salaríos de cnda um delles, es
pecificada na respectiva carteira profissional, 

Justi(icaçüo 

O projeclo de lei acima justifica-se plenarnenLe 
no vulto que tomou a cala!Strophe que ora flngella os 
lares da populuçüo prolclal•ia da Bahia. Esl:io as 
olasees pobres da grande metropole nortista a hraços 
com uma verdadcil·a calamidade pui.Jlica, reconh~cida 
pelo propi"io governo do Estado, cujas providencias, 
em soccorro du..:> victima~. devem sut· secundadas pela 
União, em obediencia uo t exto consLitucional, em 
obsorvancia d~ praxes ató hoje invariavelmente se
guidas, e, sobretudo, tendo em consideração os su
premos e imposlergaveis ti<>vet·cs da solidariedade 
humana. 

E1~a. Sr. Presidente, o que linha a dizer. 

Vem ú mesa um projecto do Sr. José do Pa
trocínio. 

O Sr. Chrysostomo ·de Oliveira (Pelt~ ordem) - Sr. Pre
t;idente, requeremos, de accôrdo com o disposto no 
§ f 0 do artigo 112 e no artigo '1f6 do Regimento Intet·no. Ul'
gencia para o lH'Ojecto aprt>sentado pelo Sr. Dcputa,Jo .João 
José do PaLJ•ocinio, em favor das viclimc.s dos tempomes 
desabados sobr!l a Capital da Bahill. 

E~lá assignado esse requerimtlnto, o quul p~lsso iÍs mitos 
de V. Ex., pelos nobres collegas Agostinho Monteiro, Adal
berto Uamarg·o, Abela1·do Mr.rinho, Barbo~n Lima e pelo ora
dor. 

Apresentamol-o nesta opp01tuuídade, com fundamento 
no ar~igo 112 do Regimento interno, que deLerrnina, em sou 
§ 3°, quo os rcquot•imentos de Ul'Beneía podem ger formula
dos em qualquer occasião, devnudo sr:L' assiguados p'ot· cinco 
Depu tudo~;, 

9 

Vem á mcs~ urn roquerimcnto. 

O Sr. Presidente ·- 1'enho sobre a mesa o vou submcltcr 
n votos o seguinte 

1\EQU EI\IMEN'I'O 

Exma. Bt•. Presidente da Comam dos Deputados. 
Venho ~·equeret· á llíesa um volo do sentido posnt p~lo 

fallooimcnto, oDcorrido nesta Capital, da oonheoida educn
dm·a IH'ofosaor•a Loolindu de Figuoiredo Dt\ltro; quo, além 
de figura de dl'dnquo no mngistet•io nacional, a que pt•es
tou reluvun~es llerviços, l\Ló ti sua modo, !oi um grande es
pirito de batnlhtldOI'I'I, revelnndo sompre os mais olevnckJs 
sentimentos do civismo. Uoncorrou para n obra do on!.e
chese dos índios no nosso Po.iz, fundou 11 primeirn esooln 
de enf(lt'meiras leigas e foi uma ·das primeiros orientadoras 
do movimento em prol da L'eivindicacuo dos direitos poli-
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Licus da mulher, que o Codigo Eleitoral reconheceu e que a 
Constituição de 16 de Julh'O acaba de comagrar. 

Sala das Sessões, 6 dé Maio de 1935. - Ca1'lota Pereira 
de Queiroz. 

Approvado. 

O Sr. Presidente- Vou submetter a ·votos o seguinte 

REQUERIMEN'fO 

Requeremos a inserção, em aota, de um voto de ~sar 
pelo fallecimento, n:.t Bahia, quando no cumprimento rlo de
ver, de um official e sete praças do Corpo de Bombeiros ·e 
de dois populares que os auxiliavam. 

Sala das Sessões, 6 de Maio de 1935. - Clemente Ma
riani. - Homero Pires. - Francuco Rocha. - Al(reda 
Mascarenhas. - Arnold Silva. - Pinto Dantas. - Prisco 
Paraiso. - RaphaeZ Cinr:orá. -.Magalhães Netto. -Lauro 
Passos. - Arthur Neiva. -Leoncio Galrii.o. - Altamiran
do Requiii.o. - Edgard Sanches. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Camara sobre o se
guinte 

Rl!:QUBRIMEN'l'O 

Requeremos que na acta de hoje seja inserido um voto 
de profundo pesar peiiJ fallecimento da professora Leolinda 
Daltro, leader do movimento ferninista no Brasil. 

Sala <ias Sessões, 6 de Maio de 1935. - A marat Pei
:roto. - No(lueb·a Penido. - J. Novaes. -Henrique LflgC, 

AnprovudG. 

10 

O Sr. Pedro Calmon - Sr. Pt·esidente, em nome da b&n
cnda opposioionista dA Bahia, desejo trazer a todos os meus 
collogas que se manifestaram tão gonerosamcnte n rospeitt ... 
das desgraças que ultimumcnte varrere.m n capltnl do men 
Estado, o nosso profundo e sincero agJ•adeolmento, si bem 
que as noticias acerca des~as calamidades sejam exagoradnil 
11 as suas proporc6es nuo sejam tão vastas, tt'ío extensas, 
tüo terl'iveis como o noticiaria dr. imprensa quer fazer crer. 
A nossa emoclio, entretanto, a nossa slncora commooiío em 
virtude dessa manit'eslação geral de solidariedade para ce~m 
l.l minha terra, pi'ovém da oerteza que temos de que a Bahi:l, 
na grandeza do seu passado, nas propot·cõcs do seu dl'slino 
llistorico; n~ sun predestinação brasileira, continúa a mere
cer do .Brasil o mesmo. conceito que StlffiJ're vimmlou a Ba
hia ú communidadc nacional. (Muito bem.) 

Soffro hoje o ~r~eu Estado devéras, em virtude dessa 
predestinncão brasileira, que lhe deu a topographia o. aspe
cto marcial, mediante o qual a Bahia foi, outrora, a mura
lha do Brasil, a parede de sustontacüo da Patria, por traz 
de cujos heroicos muros a nacionalidade se formou num bar-' 
ço protegido pelos ridentes das velhas fortalezas, agora cas~ 
Ligadas por aguaceiro~ U\o violentos . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:45 + Pág ina 145 de 154 

-369-

A ·Bahia. não foi, pr'imitivamente, uma cidade, com a su:i 
t.opographias de largas perspectivas, óom as suas linhas 
amplas. Ella foi inicialmente uma fol'talczll, a séde militar 
do B1·asi1, o muro() que defendeu a Patl"Ía em tres seculos da 

. historia nacional (Muito bem) . No proseguimenLo de SUll 
vida, ella afronta períodicamente a calamidade das intem
perics. Os bahianos, Sr ~ .Presidente, reconhecendo a impor
tanci.a dtt papel historico da sua tllrr-a, saberão agt·adecer 
aos que têm, par·a com a Bahia, tão genetósas palrivras de 
·solidariedade humana, que são mais de piedade filial.; 
-E assim, de piedade filial, c.Jassifico o gesto unanime dEI 
apoio, de soccorro moral á minha t.errn neste momento do 
íanlas afflícçõcs populares. .. 

Srs·. Deputados,. essas palavras genet·osas praferid.ai 
em homenagem â minha terra n6s as sabercmo~ h·ansmitlh\ 
áquelle heroico povo da Dahiu; saberemos dotZCl'-lile como na 
Camara dos Deputados da Nação o nome d,a Bahia reper
cute nesta emergrmcia, despertando unanimc sympathia; sa
bereinos, Srs. Deputados, não esquecer os nomes dos illus
tres oradores que, dn tribuna desta Casa, hypothécaram a 
sua solidariedade espiritual e seu conforto moral ao povo 
daquello Estado. 

Muito obriga!Jº, (Palmas.) 

11 

O Sr. Presidente - Está finda a hor·a destinada ao Ex.,. 
pedi ente. 

Vae-se passar á ordem do dia, (Pmtsa.) 

Compm•ecem mo.is os Srs.: 

Mal'iô •GI!ermont, Henrique Couto, AgQOOt' Monte, Hugo 
Napoleão, Ade1mar Rocha, Pires de Gnyoso, Fernandes Tavo
ra, Humberto Andrade, Josá de Borba., Figueiredo Rodt'igue.s, 
Jehcvah Motta, Martins Veras, Rego Bart·os, Arnaldo Bnsf,o!l, 
Mario Domingues, Arthur Gavaloanti, Aldo Sampaio, Teixei. 
ra LcHe, :Uumherto !\loura, Simões Barbosa, Motta Lima, 01'
lando Arl.\ujo, Mello Machado, Izidro de VnsconMilos, Dr.o
dalo Maia, Manoel Novaes, C!P.ment.e Mm•iani, Luiz Vianm1 
Filho, Arlindo Leoni, Octavio M1mgabeira, Pedro Culrp.on1 
Leoncio Gnlrão, Edgard Sanches, Alt.ila Amarttl, Fl·nncisc~ 
Gonçalves, Nogueira Penido, Amarul Peixolo, Julio do No
:vae~. HenriqtHl Lage, Salle~ Filho, Sampaio Gonêa, João 
Guimarães, Eduardo Duvivier, Prado Kelly, Qesat• Tirtc~co, 
Alipio Costullut, Cardillto Filho, Nilo do Alvarenga, A!'t.hur 
Bcrnardes, Noraldino Lima, Dja·lma Pinheit'o Chagas. Mart,ins 
Soares, Pedro Alei:xoo, Clemr..nüo Módra.do, Josó Braz, Addio 
MacieL Augusto Viegas, .João B(!ra.l<lo, ,Tuscolino 1\ubitschell;, 
,Po~yoarpo Viotti, Daniel Carvalho, Carneiro, de RezEnde, 
Ohristiano Maullado, Negriío de Lima, Josó Alkmnn, Celsi:l Ma
chado, nczende 'l'osLes, Joü.o Honrlque, Bueno Bran(iüo l~ilho, 
Jucques Montnn<ion, Paulo Nogue.irn·, Waldetl'mr Ferreit·a, 
Santos Filho, Cal'lota de Queiroz, Moraes Andrade, Cardos~ 
de Mello Nelto, Cinoinato. Braga, Castro Pra<lo, Alves P~l.m!l, 
Miranda Junior, Uorrêa da Costa, Generoso Ponce, l hnw 
Tourinho, Octavio da Silvoira, Lauro {;opes, Dorval Melchin:-
des, João Gnr.tos, Baptista· Luzardo, Annes Dias, Pcd~·o Vl'r-

c. l>,- VOLUME I- 1935. 24 
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gara, Frederico Wolrenbuttel, Ascanio Tubino, FranciS'co di 
i'iori, Silva Costa Moura, Alberto Surek, Edmar Carvalho, 
Gastão de B·rit(}, Vicente Galliez, Abguar Bastos, Eugenio 
~luller, Moacyr Barbosa, Augusto Cor.sino, Salgado Filho, Mt>
raes Paiva, Barreto Pinto ( 1'07) , 

Deí1i:atn de comparecer os Srs.: 

God·Ofredo Vianna, João Penido, Simão da Cunha, Abreu 
Sodré, Pereira Lima, Vergueiro Cesar, Gama Cerqueira, Joa
quim Sampaio Vidal, Roberto Moreira, Teixeira Pinto, Au
reliano Leile, José Cassio, Laudelino Gomes, Vieira Mal'f'dO, 
1\larlinho Prado, Olivei<'a Coutinho, Pauto Assump~o, Ro
berto Simonsen e Gastao Vidigal (21). 

12 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Emílio de Maya (Pela ordem) ~ Sr. Presidente, 
~stã annunciada, para a ordem do dia de ho:e, a eleição rlo 
primeiro grupo das commissões permanentes. 

A proposilo du il.ssümpto, um autorizado ot·giio ãn. im
prensa local noticiou, em sua edição de. hontem, quo o meu 
illush·e collega de representll.Qão, o (:;r. Dcputa•iv Motta 
Lima. havia feito, em nome da bancada de A~agoas, a indi~ 
cvção. de alguns Deputados para a composição das referidas 
Com missões. · 

Essa noticia; Sr. Presidente, merece do minha parle 
um pequeno reparo. 

E' que, de accórdo com os seus lermos, t.eria o rneu 
nobre collegn fallado em nome de todos os r !presenlontes 
d~ Alagoas nesta Camara, 

E, para que assim fosse, necessarlo seri9. que S. Ex. 
tivesse tido antes um entendimento com todo~ o~ membros 
do b&.ncadu.. 

Tal, porém, nll.o se verificou e, por isso, Dcredito que 
o digno Deputado, ao fazer nquolla indieacl'to, !cnh11 falindo 
ni.io em nome de toda u banca~a de Alagoas, ''• sim, repre
sentando o pensamento dos collegas que o es~<'lhertun pnl'a 
sem leader nesta Casn . 

Rram, S1·. Presidente, os esctarecímenlos <rue desejavn 
prE>star, declarando, ao mesmo tempo, que estou de Illeno 
:accórdo com algumas das indicações feitos p'llo meu nobre 
con1panheiro. 

D Sr. Motta Lima (:Pela ordem) - Sr. Presidente, eu 
(Juasi não precisaria do explicar minha u.ttitude, deante. da 
IJropria rectificucão feita pelo meu illustre coiiega, Sr. 
Dt>putado Emitia de 1\faya. 

Devo, pot•ém, a V. Ex:. e á Camnrn um e~l'larecimcnto, 
que julgo nocess11rio, pam que se saiba quo ainrla não mudel 
d(l meus habitas e s6 costumo me inVestir d:1 nüLOt'idade 
q\Hl me seja dudn e que achem mo possa onb~r. 

O SR. EMJL!O DE MA'yA - Aliás, eu disse !lU nob1·o aol
Jega que o engano era da uotieia. 
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O SR. MOTTA LIMA - Não preciearia, pvh - repito 
- dizer lDII.Ís nada, em face doa termos com que ao caso 

. Be referiu o illust,re .companheiro. 
Devo, P.Ol.'ém, ir mais lonse no esclarecimento, vara 

dJzel' que, não tendo ainda a bancada alo~ana um leuder 
· es~olhi~o, compareci á reunião, em companhiã do distincto 
D~pulado Sr. Valente de Lima, com delega(lãll d~ um grupo 
de meus oollegas, E ambos entregámos a V. Ex: .. Sr. Pt'(1-
sider.te, a lista das suggestões por nós aprearmtadas l)lll':i 
que membros daquella bancada. fizessem parte das Com-

. missões. 
Está comprehendido, deste mQ.do, que, mesmo sem ser 

leader, eu só poderia levar a palavra daquelles · que compu
zeram commigo a chapa. do Part.ido Republi~ano de Alagoas. 
E, ainda ahi foi em ininba companhia o illust.re coHega Sr. 
Valente de Lima. 

0 SR. VALENTE DE LIMA- Muito bem, neste ponto. 
O SR. MOTTA LIMA - Propuz, portanto, aqueUes no

. mes de pleno aceôrdo com um grupo de meus companhei
ros e nesta qualidade foi que me aprtiSent.ei a V. Ex., Sr. 
Pt'esidente. 

Dadas estas explicações, penso que estará ent;errado 
o incident~. 

O SR. EMILio DE MAYA -· Estou perfeitamente ~atis-
faíto com as explicações de V. Ex. . 

O SR. MOTTA LIMA - Era o que Unha a dizer. 

O Sr. Presir!ente - A lista de prcl!cncv. accusa o compa
l"ccimento de 22-i Srs. Deputadoe. 
. Vae-se proceder ã votação da materia que se nchll SO• 

bre a mesa e da const-hnlc da ordem do dta, 

Vaé ser julgado objecto dB deliberação um projecto. 

13 

E' lido, considerado objecto de deliberacüo e 
enviado n Commissão de Finanças e On;umento, o 
seguinte 

Pl\OJl!lCTO 

N. 2- 193~ 

(PRIMEIRA J,EGrSLATURA) 

Abre o crr.dir11 extraordinario r!e 1.000:000$000, pam soq. 
corros d população proletaria da capital do Estado da 
Bahia. 

(Financas 1, de 1935 - 1• legislatura) 

Art. 1,0 Fica aberto, de accordo com o dispos~o n~ § 1", 
arLigo 186 da Constituição Federal, o credito extruordmt\t'!o 
de :1.000 :000$000 (mil contos do réis), para S?ccorros á po

. putaolin prolel.arla da Cidade do S~lvador, Capttal do Es_tado 
dtt Bnhill, em !ace das· consequenetaa oausadM peloa ult1mos. 
témpotae~ aUI deseneàdMdO!. 
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Art; 2;~-A verbl\ telati-v&. -ao creditode que tra~.l\ o ar
, tigo anterior, sera dislrlbuida ao. Minist.erio do Trabalho, 
Industria e Commercio e posta à di.sposição de uma Comnrts
são FederAl de Soceot•ros, para os devidos fins. 

Art. 3 ;o A Cdmmissão F ederal de Soccorros ser:i'nom'ea
dn pelo Ministro do 'trabalho, Industria e Commércio e cori· 
slitnida de quatro funccionarios: um chefe, um oontabilistn, 
l\Ifi secrctario-dactylographo e um continuo. 

Art. 4.• Aos funccionarios · que torem nomeados -para a 
Commissão Feder<~! de Soccorros, não serã aiLribuida nenhu
ma gratificação especial, porceoeudo os mesmos, apenas. a 

· ajuda de custo e as diarias r egulamentares. · -
Art. 5. o Se o vulto dos serviços de soccorros determinar

. o emp1·ego de maior numero de pessoas, serão esLas escolhi
das entre os operarias syndicalizados que- tenham sido pre
judicados pelos tempóracs, atLt•ibuind_o-se a cada .um desses 
auxiliares uma diaria que não poderá exceder a dos salaríos 
de cada urn delles especificados na respectiva carteira prq-

"!issionul. · 

Justificação 

O projccLo de lei acima, justlflca~se plennrnénte no vulto 
que tomou n catastrflphe que· ora flagella os lares da popu~ 
!ação proJetada lh Bahia. Estão ris cln.sses pobres da grand& 
metropole nortista a braços eotu -uma verdadeira calamidade 
llUblica, reconhecida pelo proprio Governo do Eslado, cujas 

· orovidencias, em soccorro àus victimns, devem sor seeunda· 
das pela União, em obedienoía !to f.exLo constitucional, em 
obsêt'-'ilmcia de praxes aló hoje invariavelmenLEl S\lgmda~ e, 
sobreludo lendo em consideracào os .supremos e 1rnposterga~ 
veis deveres de solidariedade humana. 

Bula. das Sessões. 6 de M-aio de i935 . -Jos-é Joilo do Pa
t!·ocinio. - Chl-isostomo de Oliveira. - Antonio Francisco 
Cal'valhat. 

O Sr. Presidente - A proposito desle projccto. foi nprc
. sentado um requl'rim-EJnto do urgencia, pnrn sua lrnmediatB 
discussão o vótnc!io. 

O Regimento, entretanto, exig& que, nos cnsog de oon
cossfto de urgenciu, seja dndo parecer verbal sobre u ma
l~ria. Ora, esse parece\' só se tornar(, possivol depois de 
constitui das ns Commissões. Assim, o requerimento só sert\ 
submetlido á doliberaclio dn Cnmnra opportunamente, após 
a eleição das Commissões Permanentes . 

Passa-se á votacão da muteri'n constante dn. ordem do 
dia. 

14 

ELEIÇÃO DO PRIMEIRO GRUPO DE COMMISSôES PER
MANEN'l'EB 

Elct~ção do primeiro grupo de Commissóes 
Permanentes (Constituição e lustiça; Aut·icu.ltu'/la, 
Industria e Commercio; Diplomacia e 1'ratado.s; 
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· Educação e Cultura; Segurança Nacional; e Obras 
Publicas, Transportes e Communicaçõe.s). 

. . . . ' 

O Sr. Pxssidente · "'--'- · Vae:...se · procedm· á cleiçãt' do pri
meiro gL'UPO de· Commissões l:'erma&entes. 

, O Sr. Pereira ·Lyra (t• Secretario) e Agenor Rabello (1' 
Secretario) procedem á chamada dos Deputados. 

Ao ser chamado o. nome do SI'. Pedro Lago: 

O Sr. Pedro Lago (Pela ordem} :- SI·. Presidente, a mi
minoria está presentE> müs já usou da faculdade r<-gimentnl 
que assegura sua representação nas Commissões, h:wndo in
d~cução de accordo com o art. 35. 

Nesta~ condicões, parel)e-me Qlll" não pode mais votar, 
porqu ll seria ter dupliCüta de direito. 
' E' por isso que a minoria não attende á chamada. 

O Sa. PRESIDENTE - A minoria tem o direito àe votar 
em H nome~ para as CommissÕ!.'S. · Já elegeu 1; tem, por 
nonsegulnte ü. direito de votnr em m!l.ís iO. 

O SR. PEDRO LAGO·- Pelo art. 35, niío. 
o SR. PnESlDEN'l'E - Póde abrir müô. 

Duruiit~ a chamada o Sr. Antonio ·carlos, 
Presidente, deixa a oadt>ira da p!'esidenoia, que é 
ovcupada pelos Sl's. Euvaldo Lodi, 2" Vice-Presi~ 
dente e Arruda Camara, i • Vice-Presidente. 

O Sr, Presidente - Responderam á chnmada 187 senho
ra~ Deputados. 

Vno-ss pNtoader á contagem dus cedulas. 

Proc~de-sl'l l'i contagem das oedul~s. 

O Br. Presidente - Vai-se proçed.er á apuração da olei
çfio c.lu Commissüo de Oons~ituiciio ~ Justiça. 

Siio apuradas 187 cedulas que dão o seguinte 
result11do: 

PAfiA A COMMIBSÃO llE OONS'l'ITUIQÃO E JUSTIÇ~ 

Cedulas ern branco. : . ....... , ... . ............... . 

:1. Homêrc:. Pire::. ............................... . 
2. Ascanio 'I:ubino ..••..•...•.••................. 
3. Godof1·edo Viannn ........................... . 
4. Carlos Gomés de Oliveira .................... . 
5. Pedro Aleixo ..•......................... · • · · · 
6. Waldemar Ferreh·a ....... ' . ................. . 
·7. Levi Carneiro .••.•..............•..•...•.... ·. 
~.S. Domingos Vféira .............. · .............. . 
.g. Deodoro Men(l.ouca ..•...•.•....•......•..•..... 
10. Albol'to Alvares ..••..........•.•.•........•.. 

Joii.o Mangabeir~ •.............•.....•........ 
Cardoso de Mello Netto ... , ................... . 

15 

Votos 
17j 
:171 
i 7·1 
:17:1 
170 
110 
170 
170 
i70 
167 

2 
i 
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Sampaio Costa ................... · ........... . 
.Fablo Aranha .....••......• , •....•.••.... , .. . 
José Ca:;;sio ....•.•..•.....•.....•... , .... , , .. 
J. J. Seabra ............... · ................. . 
Prii>co P.araiso ......•....••......... . ..••• , .. 
Soares Filbo .... , .•.•................ , •...... 
Matta Machado .......... . ................... . 
Josá Bet•nardino ..... , ....................... . 

Votos em branco, 6 .. 

Votog 
3 
i 
1 
1 
1 
1 
i 
1 

O Sr. Presidente - Proclamo membros da Cummiss!io de 
Constituição e Justiça os Srs. Homero Pires, Asmmh Tubincr, 
Godofredo Vianna, Carlos Gome.~ dB Ohveira, Perlro Aleixo, 
\Valdemar Ferreira, Lev1 Carneiro, Domingos Vieira, Deodoro 
de ~1cndonça, Alberto Alvares e mais o Sr. Arthur Santos, in
dicado em lista assignada por mais de 28 Deputados. 

Vae-se proceder á apuracão d'l eleição da Commissão de 
Agricultura, Industria e Commercio. 

São apuradas 187 cedulas que dão o seguinte 
resultado: 

PARA A COMMtBSÃo DE A(H\ICtJJJI'UnA, lNOU!I'l'l\1!1. 11: CoMMFl\ClO 

Cadulos em brancos . . f(\ 

Voto'! 

t. Ricnt·do Mnchado ........ , ... , . . . . . 171 
2. Jonquim Snmpaio Vidal , . . ..... . , . . . . . . . . . . . f7:1 
3. Pires Gnyoso . . . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. t70 
.f. ,\t-fllur Neivn . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
5. Cardil!o Filho . . . .. . .. . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . .. 17(} 
O. TeL"CP.iJ·a Leite . • . . . ................ , . . . . . . i70 
7. Humbc1•lo Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 70 
8. 1\ezendl' Tosle~ . . . .. . .. . .. . ................ ·.. if,9 
9. Ft·anclsco dl Flori . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . 169 

10. Mello Illachado . . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . 169. 
Eclgard Sanches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

J. .r. Senbra . . ....................... , . . . . 1 
Vieira Marques 
Franoi~~o· . Moura 

Votos em brõlnco ... 

1 
1 

7 

O Sr. Presidente - Proclnrho tüembi·os du Commlssão de 
Agricultura, Industria c Commereio os· Srs. Ricardo Machado, 
Joaquim Sampaio Vida!, Pir•es Gayoso, Arthur Neiva. Cai:'
dillo I<'ilbo, Teixeira Leite, Humberto· Andt·ade, Rezende Tos
tes, Francig()() dl Fiori, Mello Mn~hado, e mais o Sr·. Castro 
.Pl'!ldo, indlcado em lista assJgnafla poP ml.lia de 28 Depu
tados. 
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Yae-se }lroceder a apuração da eleição da Commissão de 
DiploiWteía e Tratados. 

L 
2. 
3. 
oi. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

São apuradas 187 cedulas, que dão o seguinte 
resultado: 

PARA A COMMISS.{o 011 DIPf.Ol\fACJA E TRATADOS 

Cedulas em branco 

Rena lo Barbo5a , ....... . ................. . 
Hugo Napoleão . . ......................... . 
Horacio Lafer . . . . .......................... . 
Leoncio Galriio . • • . ........•....... , ....... . 
Diniz J!.lnior • . . . .............•............... 
Oliveira CouUnhu • . . . ...•................... 
Trigo de Loureiro ....................... , .. . 
Fernandes 'l'avora . . . . .................. . ... . 
Ncgrão de Lima • • ....•.......•.•.•.......... 
Salles Filho. . . . .........•.....•.•. i •••••••• 
Theodomiro Santiago . . . ..•........•.......... 
Juscelino l\:ubitscheck . . . .. ............... . 
C:u·doso :Mello Netto • . . . .................... . 
Nilo Alvarenga . . . . ........................ . 
Cm·lota de Queiroz . . ..........•..... , ....... . 
Celso Machado . . . . ..•....••••..•• , ....•.••.•. 
Souza Leiio . . • . .......... i •••••••••••••••••• 

16 
Votos 

!70 
170 
170 
170 
170 
j69 
169 
169 
·168 
168 

f 
1 
f 
f 
j 
j 
j 

Votos em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1(\ 

O S:-. Presidente - Proclamo mcmbt·os da Ctitnmis~l\o elo 
DiplornMi!l e 'trnta.lo.s os Sre. Ronnto Barbosa, HLtgo Ntwo
leão, Horacio Lafer, Leoncio Gnlrüo, Diniz Junior, OJiv,Jh•n 
Coutinho, 'frigo de Loureiro, Fornnndos 'l'avol'll, Ncgril.o cto 
Lima, Salles -Filho e mais o St•. Souzo. Lello, por t<!t' sido 
indicado om lista corn rnni11 do 28 nssignalurn~. 

Vaa-se O.(!Urar " ololção da. Co1'1missüo d«:! Educucilo o 
CuUurn. 

L 
2. 
3. 
4. 
.5. 
6. 
7; 
8. 
9. 

w. 

SIIo tlpm•adas tai' couulas, quo dl1o o st.'lgulnlo 
rost1!t.ado: 

PAliA t\ COMMISSÃO m:: EDUCAÇÃO 'E (',UI.'I'ili\A 

Codulas crn bmncos 
Cedulas inulilii:adus 

'l'heotonio Monf.eü·o de Barros . . ........... . 
Edgurd Sanciies • . .......................... . 
Raul BittencouH . • ................ . ........ . 
Martins Soares •........... . ................... 
Osorio Borba . . . . ................ · · ........ . 
Baefu Neves . . . . ..........•................. 
Lontra Costa . . ..... . .............. . ........ . 
tnudelino Gomes . . . . .•..................... 
Pedt•o lrirml?za . . ..........................• , . 
Francisco 1\foura . . .......................... . 
Antonio Ullrisostomo do OJi\'eira . . ............ . 

'10 
3 

Votos 
l\311 
1% 
1G8 
1Ó8 
Hl8 
1ü8 
HiS 
1GB 
1.68 
.167 

1 

O Sr. Prllsidente - :Proclamo membros da.Commi.sslio do 
Educação e Cultura os Sl's. Theotonio Monteiro de Bnrroa, 
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~Edgnrd Sanches, RnU:l '.BHtencourt, Martins Soares, Osorio 
Borba, Baeta Neves, Lontra. Costa, Laudelino Gomes, Pedro 
J!'irmeza, Francisco Moura, e mais o Sr. Luiz Vianna, por te1• 
·sido inr!icudo em listâ ãssignada por mais de 28 Srs. Depu
lados. 

Vae-se proceder a apuracão da eleição da Commissão do 
Segur·nn~a Nacional. 

São apurúdas 1S7 cedulas, que dão o seguinte 
resultado: 

PARA A COMM!SSÃ() .DE. BEGURJ,\N,ÇA NACIONAL 

C~dulas em branco . . . . ....................... . 
Cectulas inutilizadas . . . . ..................... . 

. 16 
2 

Votos 
i. Magalhães de Almeida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i !t9 
2. Dcmetrio Xavier . .. .. . .... .. .. ... .. .. . .. .. .. . 169 
3. Plinio Tourinho . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 168 
4. Agenor Monle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tG7 
5. José Allrmim . . • .. .. .. .. . .. .. . .. ... .. .. . .. . . ili'i 

· t. Ali pio Coslallal • • • .. ..... ·... .. . .. .. .. .. . .. .. Hi7 
' "/. Dorval Melchiades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 
· 8. Humberto Moura ... .. ... · .. ,................. f67 

9. Antonio Per·eira Lima . . .. , . : . : .. . ·........... Hi7 
1t0. Ribeil·o Junior . . • . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . .. .. .. 103 

Carlos Luz • . . . ....... , . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Amat•nl Peixoto , , •................••......... 
Salles Filho . . •...•.•.............•...• ·, • . 1 
José Bel'llardino . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Pcdr•o Calmon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Votos em branco 7 

O Sr. Presidente - Proclamo mombros d~a Commlssflo do 
'Segut•unça N!lcionnl os Srs. Mogulh::i!Js d:J · Almeida, Donwl rio 
Xavic.t:. Pli.nio 'l'pqt:inl10, Agcnor Mont1), J.osó Alkrnlm, ,\llplo 
Coslulint, Dorvnl Molchiflàos, Humberto Mom•n, Poroi!•a Li
ma, Ribeiro Junillr, o mais o St•, Domingos Vellnsco, imli
cado um lista nssignndn pot• mais (lo 28 Srs. Deputados. 

, Vnc-se proceder á apurucll.o da oleicüo da Commissno 
:de Obras Publicas, Transpol'le~ o Communlcllcõos. 
,. ' 

São npuradas 187 oodul11.s, qne ctão o seguiuie 
resultado: 

~PARA A CoMM!SSÃo DE OBRAS PUBLICAS, TI\ANSPORTES E OOM
MUNICAÇÕES 

t. 
2. 
3. 
4. 

,' 6. 

Codul"a's em branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1G 
Ccdulas inutilizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Victor Russomano . . . . ....................... . 
Celso Moolmdo . • • . .......................... . 
Martinho Pt•ado • , ........................... . 
Mnrio Ohermont" . • • . ........................ . 
l'lioio Pompeu . · , . . ...•...•... •............. 

votos 

17.0 
169 
100 
1(j!) 

1G9 
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Votos 
6, Motta Lima • • • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • . • . • • i69 
7. Barros Penteado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16~ 
8. Lauro Passos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i68 
9, José do Patrocinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Gb 

fO. Francisco Pereira . . . ....................... : t63 
Henrique Lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti 
Alberto Surek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Antonio Carvalhal • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Votos em branco . . 12 

O Sr. Presidente - Proclamo membros da Conunissâo de 
Obras Publicas, •rransportes e Communicacões os Srs. Victor 
Russomano, Celso Machado, Mat·linho Prado, Mario Cher
mont, Plínio Pompeu, l\Iotta Lima, Barros Penteado, Lauro 
Passos. Jos.\ do Patl'ocinio, Francisco Pereira, e mais o sê
nhor OhrisLiano Machado indicado em lista assignada por 
mais da 28 Srs. Deputados. 

Nada mais havendo a tratar "ou le\'nnlnr a sessão desi
I!'Uando para. a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DlA 

15 

Eleit:ao do segundo grupo de Commissôes Permanentes 
(Finanças e Or•çamentos, Legislacllo Sociui, Saude Publica, 
'!'ornada de Contas e Hedacção). 

Levanta-se a Sessão ás i8 boras. 
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3" Sessão, em 7 de Maio de 1935 

?residenoia dos Srs, Arruda Camara, 1• Vice-Presidente, e 
Euvaldo Lodi, 2• Vice-Presidente 

1 

A'a H horas, compat·ecem os Srs.: 

Arruda Camnra, Pereira Lyra, Agenor Rabello Generoso 
Ponce, Caldeit·a Alvareng!l, Edmar Carvalho, Clat•o' de Godoy 
Lau~o Lopes, Café Filho, Ribeiro J"Qnior, Mario Chermon~ 
Açylmo de Leão, Ahguar Bastos, José Pingat·ilho, Agostinho 
Montei~·o, Genaro P.ont..e, Lino Machado, Henrique Couto. Car
los Re1s, Adelmar Roohu, Fernandes TàvGra, Olavo Oliveira, 
Humbet·to Andrade, Martins Veras, José Augusto, Gratulian<~ 
Briw, José Gort!ElS, Malhias Freire, Samuel Dual'f.e, Boltó de 
Menezes, Odon Bezerra, Barbosa Lima Sobrinho, .Antonio de 
Góes, Domingos Vieira, Heitor Maia, Tcixeb·a Loite, Hum
berto Mouro, Simões Barbosa, Emilio de Mayu, Valente de 
Lima, Melohiscdcck Monte, Altamirnndo Requiiio, Olemente 
lll'l~iuni, J·,~dr<.J Lugo, Luiz Viannn, J. J. ;:>;ahl'tl, llri>Cil Paraiso, 
Pinto Dantas, Alft·edo Mascarenhas, Arnold Silva, Francisco 
Rocha, Wanderley Pinho, Leoncio GaJ.r.üo Francisco Goncal-. 
ves, Nogueira Penido

1 
Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, 

Candido Pe5.'lôa, Hcnr1que Lage, Sampuio Cort•On, Pmdo Kclly, 
Lemgruher Filh9, Cardillo F!lbo, Bandeira Vaughan, Artbur 
Born:U'des, Bias F ortes, Dj!llma Pinheiro Chogãs, Pedro Alei
:oto, José Braz, Levindo Coelho, Augusto Viegas, Juscelino 
Kubitschek, Polyont•po Viotti, Furtado de Monezes, Chrlstiano 
l\lncllllcto. Vieira Mal'quf3s, Celso Machado, José Bernardino. 
l\lattn Machado, Bueno Bnmdüo, Jucques MonLundor., Bnnos 
]lontondo, Gnrdoso do Mello Netto, Custro Prado, H.ezonde Tos
tes, 1\fnccdo BittBnoourt, Laorto Setubal, Blas Bueno, Jorge 
Guedc~. HyppolHo do Rego, Felix Ribns, Gomes Ferraz, Ro~ 
horto Moreira, Tolxefn Pint.o, Justo de Moraes, Miranda Ju
nior, l<,nbio Arnnhn, Domingos Vellasoo, Laudeiino Gomes.
Vioent.e Miguel, Plinio Tout•inho, Arthur dos Santos, Octnvio 
Ja Silveira, Paula Soares, Francisco .Pet·e it•n, !>ini.z Junior, 
Dorval Melohiades, Joüo Carlos, Baptista Lusardo, Vespucio 
do Abreu, Renato Barbosa, Dem<llrio Xavier·. Pf:dl'o 'Vergara, 
J oão Simplicio, Frederico Woll'enbutlel, Raul Bittencom·t; 
Dado C1·espo, Eurico Ribeiro, Francisco dl F'iori, Antonio 
Carvnlha.l, Art.bur da Rooha, Silva .Costa, Francisco ~0\~rn, 
Adnlbei'to Camargo,. Dt\mas Ortiz, Ohrysostomo de. Ohvetrn. 
José do )latrocínio, Ferreiro.. Lima, RiC!lrdo Machado, Alberto. 
Alvares, Pedro Rache, Gastão de Brito, Leonoio Araujo, Moacyr 
Barbosa, A'rlindo Pinto, ·Cardoso Ayros, Vicente Gouveia, 
Bneta Neves, Salgado Fllllo, Paulo Madin.s o Tbomp~on .Flo
l.'es (f39), 
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O St. Presidente - A lista de presença accusn. o compa-
rcc•menlo de 138 Srs. Deputados . 

J~slá aberta a sessão. 

O Sr. Agenor Rahello {20 Sccreturiu) procede á lettura 
da AcLa da Sessão antecedente, a qual é, sem observações, 
appeovada. 

, .. 
'. 

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

2 

. O Sr. Pereira Lyra (I• Secretario) declara que não 1ut· 
expediente a ser lido. 

E' lido e vai n imprimir, para ser remcttidó 
á Commissão de Constituictl.o e Justiça, de acco:·
do com ô. § 3° do art . 146 do Regimento, o ee
guinte 

PROJECTO 

N. 3 - 1935 

PermUte aos empregados de quadros annexos i1iscl·evc••am-se 
em co11CW'sos de habilitaçci.o ott de entra12cia, indepen
dentemente do limite de idade. 

(Justiç!L 1, do 1935 - 1a legislatura) 

O Poder Legisla ti v o resolve: 

Art. 1.0 Os empregados publicas, de quadros complc
menlnt·cs ou anncxos, de bierarchia inferior, poderão se 
insct•evcr nos concursos de habllitnçilo ou d'1 cntrnnoln, parn 
provimento dos cargo11 inicioes dn clltteira ndrnlniskntiva 
(los diffcrcntcs Ministcrio:3, independentemente do limite da 
idúde . 
: Pnrngropho unioo. Parn o effeilo da inscritJ~Jn:'l, bns
tnrá o attestado do chefe da ropnrth;uo, no qual BP.,tu ind i
çado o eargo e a cffactividndo do seu exercício. 

At•L. 2.0 Os crmdldntos que por esse modo forem cl:~s~i
flcndos. tcri\o, em iguald!lde do condições, profercnoia J.mrn 
a nomeaciio. 

ArL. 3.o Os empregados roferidol't no art. 1° '>~t·uo nd..,. 
mittidos nos concursos que se estiverem realizando á d11ta · 
da publicacão deste decreto; submettendo-se os candidatos 
assim admtttidos ás provus jâ r ealizadato, em bancns aspe
ciaes, até a hoi'malizi\cüo dos trabalhos dos respectivus con
cursos. 

Art. 4.o Revogam-se as disposições <'m cont.rario . 
.Snla das Sessões, 7 do Maio de :1935. - Paulo Martins. 

- lllorael· PaivrJ. - Arthur BC!'IU.Wdes. - Roberto 3Jo1'c.·il·ll. 
L Henl'ique lJodsworth. - Núouei1•a Penido. - Amaral 
Peixoto Junior. - Huracio La{er. - L 1imgruber Filho. -
Th.ompsot• J<'lóres. - Hyppolito do lleuo. - Botto d<: Me
hezes. - lu~é Br«z. - · Joii.(J Mangabeira. - Bm·bosa Lirnn 
Sobrinho. - Edmundo Barreto Pi1~to. - Wandertev Piu!w . 
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Justificação 

O projeclo Yisa corrigir uma grave injustiça, Como 
se sabe, os Jogares inicines nos quadt•os ndministrativos dos 
differentes Mnisterios deverão ser preenchidos por meio de 
concurso a que são admittidos, em regra geral, candidutos 
maiores de i8 e mêtióres do 25 annos. Tal iimilação de idade 
estabelece um circulo de fct·ro para os empregados de qua
dros de categm·ia inferior, como guardas de alfandcgas, •:kr
teiros, dactylographo~, contínuos; serventes, etc. E' qu~. 
não raro, encontram-se empregados de grande mer·Ho, di
plomados em medicina, direito,· engenhal'iu, etc., os quae.; 
obtiveram collocação, com ou sem concurso, .á somht·a ua 
qual puderaru tói:tliilu<!r os seus estudos. E' o que com.mu:n
mente succede com os estudantes pobres, dentre os quaes 
se encontram, ás vezes, grandes intel!igencias. Obtida uma 
hôa classificação, formam-se quando exercendo modesto em
prego, que depois não podem abandonar pelos annos de l'et·
vico publico já conquistados. Ficam, dcss'arte, num cir
culo fechado, sem horizonte, apesar da competencia e il!us
tracãô decorréiltés dos estudos especializados, corno do IJro
prio tirocínio profissional, sem, comtudo, poderem aspirar, 
pela p·orta larga do concurso, o ingresso nos quadrtJ~ cha
mados de carreira. 

O pro.iccto abre novos hdrizónles aos. empregados de 
valor que, se ilõo fôra a.. limitacão da idade, prestariam o 
concurso exigido para a obtenção do cat•go que marca o niil• 
c:!o das carreiras administrativos . · 

As nomeações quo se fizerem por esse proces3o ~E!lo
ctivo !Jl'oduzirüo os melhores resultados porque os respecti
vos candidatos já possul!m o necessario tirocínio c até mes
mo certo conhecimento das legislações respectivas, o quo 

. será altamente proveítoso pura o serviço publico; o :~o fun
ccionat•io se dá opporlunidade para., na carr~irn aümini,;l!';j,• 
ti·ta, ascender aos mais elevados postos, constituindo isl1o 
um c!!limulo p3rn os que desejurem subir pelo seu pl•o[n•io 
es!orc;-o c 11mor á. caneirn vublioa . - l'auLo Ma?'tills. 

O Sr. Presillen\e - Aobnndo-so na ante-sala o Sr. Ar
lhur Bot'nn1·des Fliho, reconhecido e m·oolarllndo Deputado 
polo Estado de Mluas Ge1·acs, convido os St•s. 3° e -i0 Se
c~eLnr•ioet, para, em commissüo, introduz!rem no t•ecinto 
S. Ex., ufim de prestat• o compromisso regimental.· 

Com\)Drece S. Ex., ocompanhad1l da respectiva 
Commissüo, e, junto á Mesa, pt•esta o compt•o-
misso regimental, tonl!mdo assento, em seguida. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Acylino dé 
Leão. 

O Sr. Acylino de Leão - Sr. Presidente, recom-chegndo 
e ainda dosoonheoido) nüo era meu _intento, subir tíio cedo .a 

. esta tribuna, e, tüo pouco, importunar a Garoara com o cha
mado caso do Pará • 

. Quaesquer que foss.em ns suas origens e circumst.anclas 
mnis ~u menos impi•cvislns e emocionantes, ~ Naoiío tinha 
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considerado os acontecimentos como f11ctos consummaC.~s, e 
eu assim os acceHára, pela harmonia e cohesiío da bancac'.:t, 
em beneficio do Estado que represen~o e da pacíficação 
brasileira.. 

O d•iscurso brilhante do illustrc collega de bancada, se
nhm· Agostinho Monteiro, entretanto, forçou-me. a dizer. 
algo, pois que aquel!es que ilonlern o ouviram podiam fi~ 
cnr pensando que o Pará vivera irnrnerso na tyrannia e no 

·despotismo. 
Não era tanto assim . 

O SR.. CARLos REIB - QUet· diz~r que era sempre· al
guma coisa ••. 

O Sa. MARIO CHEn.MoN•r ~ E' logico. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Embora o governo :revo

lucionario do Pará fosso um governo de força e de energia, 
deixou, ao par de manifestações de força c de energia, muito 
ch udminislração c de progresso, •.. 

O SI\. MARIO CHEnMoNT - Ninguem o contesta. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO- .. , como néfihum gover

no, no mesmo prazo, produziu durante a Rcpublica. 
O SR. MARio t:HERMONT ~ Nínguem contesta esse 

ponto. 
O SI\. DoMtNoos VELLAsco - Já é grailde vimtligem, 

pam o rrmjor Barata, ter feito uma boa administrução. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - E' preciso, de começo, 

convir que o major Magalhães Barata tomou conta do Pará 
como revolucionaria, e levava, naturalmente, idéas de re
formar os costumes IJOliticos e as praxes administrativus. 
Foi assim que derribou os detentores do Estado, o grupo 
dos que lâ chamamos de "laul'istas", os quaes, sob o pa
trocínio do Dr. Lauro Sodré, se tinham apossado da admi
nlstrnçl'lo estadm11, Pa.ra conservar o Pará em marasmo; em 
estagnuçiio durante vinte annos em que os politicos enri
queceram á custa do governo. 

o SR. Aoós'IJNHO MoNTEmõ - Nüõ apoiado. Apesn.r de 
não ter sido da política passada, pe(;o a V . Ex, que de
monstre perante o Congresso qual o govornudor que. deixou 
o poder cmiquecido. 

O Sn. MARio CHEilMONT - O orador affirma isso por
que foi adversat·io acorbo do Dr. Lauro Sodró. 

O SR. CARLOS Rms - O Dt•. Lo.uro Sodt·é é um dos 
· homens mais impolluto~ do Palz. 

O SR. ACYLINO DE LE,lO - J.i'oi n dcrl'ibnda C.'.> lr:m
rismo a pl'imeim lyrannia da revolução • . 

Não contesto que o major Magalhães Barata tenha., 
dentro do nosso regime, idéas talvez demasiado uvunr,;adas, 
pelo que semprs protegeu o fraco oonll'U o forte, o plebeu 
conlra o aristocrfita, ·o pobre contra o rico. 

E foi por isso que ello grangeou no Estado formictn
vel potmlaridade: o povo não o abandonou, nem no momen
to do descalabro; das manifestações o passeatas, todas gt·o.n
diosus, devo accentuar que a maior se renlizóu no mesmo 
dia em que era !lpresent.ado para o cargo de governadDr o 
nome do D1•. José :r.lalohet·. 
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O SR. AooS'MNICo MONTEIRo- V. Ex. sabe muito bem 
como são feitas essas manifestações no Pará: â custa dos 
~cofres publicos. 

0 SR. AMARAL PEIXOTO -A offensa Ó ao povo do Pará, 
não ao major Ba.rata . 

O SR, AGYLINO DE LEÃO - }:\reciso elucidar que 
quandCI as grandes manifestações . a. Barata se fizeram, o 
Interventor já era ó màjor CameirQ de Ml:ludonc~. Barata 
não t"inha mais qualquer accão publica, não dispunha mais 
da cha-ve do Thesouro. 

O Sn. 1\fAI\lo GllRRMON'l' -Tinha as conc.enlracões. 
O SR. AMARi.L PErxOTO - As conceulracões eram or-

8&.nizacões politioas •. 
O SR. 1\fARro CHERMON'l'- E' bom que. V. Ex. allegue 

o facto de serem organizações politicas essas concentrações, 
porque. mais tarde, verá se tenho ou não razão. 

O Sa. AMARAL PEixoTo - R.eservar~me~ei pp,ra essa 
opportunidade, mesmo porque não comprebendi até onde 
:v. Ex. pretenoo chegar. 

O SR. AGYLINO DE LEÃO - E' forçoso accentuar qun 
no meio dessa população que delirava, e não era formada de 
empregado~ publicas, pm·que Baral.a já não era mais go~ 
verno, havia, pelo meuos, um lerco de senhoras, senhoras 
da nossa eliltl social. 

O Sa. BIAB FoRTl'!S ._ Os jornaes de hoje annuncinm 
que víio até offereceL· um banquete ao major Barata ... 

0 Sn. AMARAL PRIXO'l'O - E' muita popularidade. 
O SR. ACYLINO DE LE,\0 - Essas senhoras, em nu~ 

.mero do 300, dentro as quaes não hnvia uma empregada 
publica, apresentaram no Interventor Carneiro do Mendonça 
um protesto porque, como eleitoras; quando -compnrecoi·:un 
áa urnas, votaram nos Constltuint~s para que estes ele~ 
gessem o mnjot• Barato e, não, outro qualquer. 

O Sn. MARIO CHBRMÓNT - Sómente o mnjor Barata? 
O Sn. DoMINO os VELLASoo - Que V: Ex. defendia até 

ha poucos dios. 
0 Sa. AMARAL PEIXOTO ·- 0 majól' Cl'a Oll não o cnndi~ 

ooto do Partido Liberal no governo rin Estado? Logo, quem 
votou n~ chapa do Partido Liberal, votou no major B~rata 
pat•o. govomo.dor, 

O SR. MARio CHERMONT- v. Ex. desconhece os factos. 
Pergunto, por isso, no orodor se o compromisso a.:~sumido 
foi só parn elege1· o major Barata. 

O SR. ACYLINO DE LEi\.0 - Respondo. Qu~ndo se 
fez n p1·opaganda., dirigida pelo proprio major Barata, cssll 
propaganda foi toda Iio senLído de elegei-o, No momén lo da 
eleição, muitas pessoas não quc:-iam votar naquella cbapa 
em Q.tie nüo figurava o nome do major Barata. Era preciso 
explicat• não ser possível estar ali o nome do majm·, por
que a oleil}úo niio podia ser directn, era ind.irectn. Escla
recia~se, então, qüe os nom~s que figurnvurn na chiliià eram 

· dM pessoas que iriam depois votar no major Barata, e só 
deante dessa esplnnal)iio foi que muitos dos eleilores resol

. veram votar na chapa, onde ap!)areclam nomes inteiramente 
oosconhecidos do eleilorndo. 
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0 SI\. MARIO . CHERMON!l'- Isso é fantasia. 
O Sn. Aaos'tiNHo- MoN'l'StR.o - O nobre orador está fa.?. 

zendo apregoamento ext.raordin:u·io elo Jirestigio do mnjor 
Barata. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - O· Partido Liborul ern o 
major Barata. Por sl, o· Par-tido Liberal nada .vnlln: oro. 
Partitlo que nem tinha programma. ' 

o Sn. MMio CHEI\MONT - Peco l icenca a. V. :Ex. pnra. 
desmentir essa asset'ç1i.o com as pl·oprias palavras do mlljor 
B:irata. ' 

0 Sn. DOMINGOS VELLASCO -Era, afinai, O PnrLldo do 
íntervcntor. Isso é incontcsta.vo1. · 

O SR. ACYLJNO DE LEÃO - Era o lnterventot• que 
fazia o .Partido . 

O SR. JosÉ PINGARILHO- V. Ex. permitt.e um aparto' 
Anles do V , Ex. enaltecer a obra administrativa do mn,Jor 
Barata, deve dizer que nüo· é um privilegio delle. Ello • 
deve aos atL'\:iliares que, com ardor, sem medir esforooa, 
procui·aram collaborar nesso grande obra, pnra mclhot• õ'VI
.dcncial-a. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não nego isso. 
O Sn. JosK PINOARILHO - V. Ex . deve, neste plonnrlo, 

onde se encontram homens conscienciosos, referh· Q8 vllu
nias pralicacltl.s pel-::. major Barata, Como viee-presldonto do 
Direotorio do Partido, quando V.· Ex., éom os seus i\lus .. 
trcs .companheiros eram expulsos claquella agremiacílc, o ou 
procurava. apagar essa maculn, era o meu domicilio lnvu
dido 'pelos capangas, a mando do major Barnta, pnt•a fiO• 
questra1• um Deputado c depilai-o. V. Ex. firmou um to
legramma no Dr. Getulio Vargas, verberando osso pa•ooo
d imento doe vilani'l. : 

O SR. MARIO 0HERMON'l' - Quando o .oratlot• foi iiõ
hcrentc? Quando S. Ex. falava a verdat\ü? 

O Sn. AMARAL P.ÉixoTo - Isso de col1eroncio, no Pnt•a\, 
é dif,ficil. (Risos . ) 

O Sn. M 'Anto 'cmm!\tONT - Niio ó só no. Parti. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Esso caso é muito POB• 

soo.l o eu n~o posso tmtal-o no momento. Só tl'IÜarol dtillo 
se o meu illuslre collega, Deputado Gennro PonLes 
o trouxer á baila. 

0 Sn. BIAB Fot\TES ~V . Ex. tem a seu fnVOl' um llPIU'lO 
que acaba do ser dado. O apartisla declarou a V. Ex. qno o 
i\fajor l3arala foi feliz no seu governo porque soube eMolhor 
s ecre tu ri os. 

O SR. AêYLINO DE LRi\.0 - Realmente, o Major 1111· 
rat.a tinha uma tmalidade e:ttrnordínarín p::11•a escolher seus 
auxHiares. Dou testemunho. 

O Sn. CAiiLOS REIS - Entre esses áu:xiliares estava o 
· Sr. José J>ingar.i!h(l,. . 

O SR. ÁCYLINO DE LEÃO- Assim como o Si'. Dopu
tauo Genaro Pontes . O l'líajor Bnro.tn ia procurar os auxi
liares, cnke os mais capa:c.es a os mais competentes. Nõo 
nego, não posso negar isso. ;Elle tinha mesmo, por t\Ssim di
zet•, furo especial . 
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O SR. BrAB FORTBB - Tin.o. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - .. TJno esvecial uara eACOlhar 

o funeeionario que DJaJ& convinha a tal ou qual departa
mento. 

O Sn. CARLos REIS- !''aro, lá, tem outro signifioadrJ, 
o Sa. BIAs FoRTES- Por i-sso mesmo foi que suggerí o 

utino administrativo". 
O Sa. Co\1\Los REIS- Talvez V. Ex.· não conheça bem o 

glosaria dõ Norte. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO ·- Assim é que, para dirigir 

o Museu Goeldi, que de&abava, e que é uma das nossas me
lhol·~s instituições, foi buscar o Sr. Ca•·lo.s Estev:~m, per~ 
nambucano, criatura que estava no Pará ha mais de 20 an
nos, e do qual oinguem se havia lembrado, Pois bam, esse 
homem remodelou o Museu, ampliou-o, deu~lhe vida !)ropria, 
de modo que, boje, aqucllo eslabelecimento se mantém á sua 
c1,1sta; para o sustento dos anlmaes, já não necessita do go
verno, pela adm!nistraçllo orlloriosa e efficiente do Sr. Car
los Estavam. 

Rooonheco, porinnt.o, quo a administra.;:Ao do Sr. Mlljor 
Barata se basl'oU nos Aeus o.uxillo.rcs, auxiliares qu~ soube 
escolher com grandl!. lino, 

O SR. AaosTLNUo MoNTEIRo - V. l!:x. sabe qu~ nt!stl\ 
Casa não tratarei da parto rigorosamente política do Pará. 
Essa está mais enlt•egue aos inlét•essadm; nn.!l tricas do !~ar
tido Liberal. Mas não posso consentir que V. Ex. apreso te 
á Ca.mara o Major Barata como alto administrador quando 
V. Ex. está rigorosamente convencido da sua inetJcia, da 
sua inca~aoidade administrativa. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não houve no Estado ad
ministrador algum, a não ser Montcnegro, que tenha tido a 
capacidade do Major Barata. 

0 SR. AGOSTINHO MONTEnt.o - Tenho docum~ntos que 
são a prova da minha affirmativa. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não conheço as adminis
trações monarchicas, porque não tenho ainda, apesar de 
meus cabellos brancos, idade provec~a para conhecer a ad
ministração do Irllperio. Mus, nas administrações republica
nas, não houve ninguem - repilo - a não ser Augusto 
M:cmtenegro, que i)DS\\n ser colloondo aoima de Barata. E 
aquelle mesmo teve oito nnnos de governo, emquanto Ql.le e~t~;~ 
teve apenas quatro. 

O SR. 1\iAI\lo CHEI\MON1' - Vou mostrar como foi V. Ex. 
quem, na Congregação da Faculdade de Medicina, atirem a 
pécha de ladroeirn no govet•no do Major Barata •.. 

O SR. ACYLINO DE LlllÃO- Não, 
O SR. MARio CHEfiMONT- • , • no caso de fornecimentos 

â Saude Publica, quando V. Ex. estava em opposicii.o. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não taxei o Mnjo~· Ba-

1'3f.a ••• 

O Sn. MAmo CHERMONT - E~pliquo bem esse facto. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO- Vou explicar. . 
Existia no Pará um phnrmnoeutico - eu dosvlo meu 

discurso porque tenho do nttender aos apartes - existia no 
Pará um plml'rnaceutico bomeopnthn ..• 

O. D. - VOLUMI!) I - 1935. 25 
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o SR. LAuDELINo GoMES -Era um grande Dharmnccn~ 
ti co. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO- .•. que el'a muilo amigo 
do Major Barata, e os direclores da Saude Publica, entro os 
quaes o pl·oprio Dr. Mario Chermont, ... 

· O SR. MARIO CHEilMON'r - D{'clare. 

O SR. ACYLINO DE I~EÃO- , .. para conservarem Ma 
amizade com csle individuo, que Unha grande valor perante 
o Major Barata, compravam um preparado de Hahnemarm 
- Vormóbil. 

O SR. MARio CHli:RMONT - A mando do Sr. 1\iajilr Ba
rata. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não deviam acceitar o 
mando . 

. 0 SR. 1\IARIO CHERMONT - Devo declarar que isto só fiz 
uma vez, a mando - repito - do Major Barata. E, no en
tanto, V. Ex. asseverou que o Ma,iou Barata tinha ... 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Eu não disse qus era o 
Major Barata: disse que era a Saude Publiea, representada lá 
por um dos professores- o Dr. Gurjão. 

O SR. MARIO CHERMONT ~De quem V. Ex. ~ Inimigo. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Não digo que não seja 

inimigo do Dr. Gurjão. Naturalmente, fiz accusaçii\J porque 
era inimigo delle; senão, nada teria dito ... 

O SI\. BIAS FoRTEs - Nâo era preciso dizer. Todo~ cs. 
tavamo:s sabendo. 

0 SR. LAUDELINO GoMI>S- V. Ex. accusa por que? 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - Accuso quem? 
O SR. BIAS FoRTES - Pelo contrario: o orador está de

fendendo. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO- Prosigo, porém, na minha 
narrativa. 

Entll.o, o Estado compPavn, de Vermobit, um:\ quantia 
talvez exaggerada - uns oitr:nta a cem contos. 

O 8R. MARIO CHBRMONT - Duvido que V, Ex. provi! 
isto. Comprei eeroa (Íe cinco contos desse Vermobil 

O SR. ACYLíNO DE LEÃO - Eu tinha o.ffirmnçâo, de 
um dos medioos da Saude Publica, que se poctio. fazer lJOr 
rr>uito menos, comprando remedios estrangeiros, entre os 
quaes o teLra-chloreto de carbono. 

OI·a, devido a isso, eu ar.eusava o Direetor da Saud~ Pu
blica, que preferia remedios mais caros, qu&ndo P'Jdia obter 
Pl'eço muito mais barato com remedios estnngciros. 

O Sa, B1As FoaTES - E V. Ex. se defendeu brilhnte
mente, não accusando o Major 13arata. O acerl<l de eontas era 
entre V. Ex. e seu inimigo. 

O Sn. LAuoEL!No GoMES - Este aparte, ago1'a, ~'l dirige 
a mim. Sou obt•igado 1.1 respóndêr. O nobre or.Wor diz qua 
accusn. porque a. Snudl'l Publica. ndquil'iu remedio homeopa
tha. E' a maioL' Sauda Public<a do Brasil, porque is(.Q está de 
aooordo oom princípios scientii'ioos. positiv.os. da escola do 
l!nhuemanu., porque o remcdio nio into.rie&va. COíillO o ietrn
chloreto de carbono. 
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O ~R. BIAs . .fo!IT~s --:- Mas, qe acco.rdo cqq~, íl sitnal}~o ti
nanceira do :E~tl\do .•• 

O ~!\· ~.<\liilJtLl~o GoMES - N&o é questíiQ financeira, é 
questão scientifica, 6 auestão de honestidade .;;cientifica. A 
Saude Publica, portanto, agiu do melhor modo possiveL E 
tem aqui V. Ex. o meu protesto, como homeopath:t. Dcsüfió 
os allopathas a terçar 11rma.s neste ass~mp~{) scientifico. 

O SR. ACYLINO DE LEA.O - Acho que, tratando-se do 
nma scienc~u, que conla, aqu1,. tantos 1-pminares ... 

0 Sn. Mr\UlO CHERMQi'iT - Entre os quacs V. Ex, 
O SR . .:\.C"'VLINO D~ LEL\0 - ..• deve ter alguma coisa 

~e verdade. 
O SR. BIAB FoRTES -As phar~aci~s ~ommpathicas da

vem estar c~ntentcs, pela ~ropagand!\ que nqui se está fa-
zendo ... (Rtsos). · 

O SR. ACYLINO DE L E.~ O - A nccusacão do meu no
tayel cqlle~a, Sr. A!fost\nho Montei r?, :Qaseava-se justamente 
J,l~ tyraDIJl~, ;ta oppressão q~e qommaya o Pará. 

O SR. AooS<r.INHo MoNTEmo"- O oradoi' sabe queo Paiz 
conhece tudo isso e está a fazer um gt·ande sacrificio tent~n~ 
do p1·ovar o con tral'io. 

(} SR. AÓYLINO DE IJEÃO - O Major Barata tyranni-
20U o commercio, não o comrncrciante honesto, más o nego
pil),nta q4e se tjnQa atejçoadp ªq cqntrab!HJÀQ e 11ijo quePia 
P:Jjlar itnposto~ aq ~sl11do e ao& ~Utiioipios. ll;r~ esse com'" 
ilHlrcio que S. S. tyrannizava. 

0 !::»\. AGO!!Tit!HO MPNTEII\0 - Pelo deoreto n. f. 464, 
de ~ <!e Jqneir!l qe Hl3~. S. S. o Major Barialll., a pretexto !ie 
dipiilNir os impostos, no que diz r-espeito a oleos, azeite, grá
xas par.a motores, augm!lntou-os nn proporção de 500 · %, 
""ln.ito ·eiil~or!l >e s~Jba ~me· o PFoR!~m~ !lll9PQtp.ico d~ P!!-r.t 
assenta, ·exciustvamente, nas suas v1as de conducç~o milrltJ
ma. Assim é Q\Je uma tonelada de oleo, que pagnvà t5$0ó0, 
lJ9i!l I>~ga ºll'OOQ I 

O SR. DE,ME'l'Rio XAVIER. = Oul)ari)OS ó Oi'I}~Or, 

O Sil. AoosTrNHo MoNTElf\O - Pe~f~H!H!Jep.te; ~as ,iul-
g~ei necéssm•io o esclarecimento. . 

O Sfl: . .:\9YLif'lO PJ!l L~~q - 9 gcvçl'OQ pe'foluciqn;U'jo 
c,JPIJt'!PJiu qs 1!!-tif~u(liar~P.~:,, · . . · 

· O Sn. A~IAFIAL PEIXOTO- Se todoi;i fj~eS!Jem o ÍIJesmo! ... 
O &. AaoarriNHo 1\tON'I'Etno - Se o nobr(l Deputado 

co11llecesse o l?Ui'á, não faria essa. affiru~at iva. 
O Sn. A!f•~I\A!-< Pl!:•~PTP - falp NP ~p~s~, 
O SR. ACYLlN'O DE LÊXQ - Remqq.~sqmte çios c\ans, 

que ha mais de seculo domi"ri.avnm ·o centro-sul · qo llai~, 
e::dsLe, no Pará, um proprietario rural. o Sr. Coronel 'Jilsé 
Julio de Andr3~~. ql!-13 posSUj) um rnu~j$)jpio inteiro -:- o de 
Almeirhn ·.:.._ cuja superficie não é. talvez, in1'eri.or á pa 
Suissa. 

O SR. Aoosrrri>IHo MON'l'EJRO -E o Major Barata r_e:l!rq,u 
cssé latifundio do seu antigo p~·oprieturiç ? 

Q [:iR. A._C~lNQ PE T~~.!O .,.;-Nesse }J:ll)llepso lJ;lifl.l-n~ip, 
!l.?n·em t,r~.~ FiriH~4.el? dqs: o ~M'Y, R .C,I;)j qry ~ ~ !> 1'iH'ij, Np~s.~s 
rtos P.m,B'~P,.p-\ P?d.ll}, p~v.t~~~r .: ~~ ~!!l~,g.~'PI\9PiJ8 E~nu~ re~ldl,J..~; .. 
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0 SR. AGOSTINHo MONTEIRO - Entretanto, V. Ex, era 
Deputado dos Governos q!le consentiam nisto. 

O SR. ACYLlNO DE LEÃO - Fui sempre opposicio
nista no P.ará .•. 

o Sa. MAR1o CHERMüNT - Não é verdade. 
O SR. AGYLINO DE LEÃO - • • • desde o tempo de 

Enéas. 
0 SR. AGOSTINHo MONTEIRO - Quando Se deram essas 

concessões V. Ex. era gmrernista. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO- Quando cheguei ao Pará, 

em 1909, formado, já o lemismo ::abira. Assim, por tudo 
aquillo que Antonio Lemos e Augusto Monlenegro fizeram 
não posso ser respons.avel, visto que estava longe. 

Depois que o laurismo tomou posse, acompanhei a cor
•·er.te conservadora, que era lemista, contra usurpadores e 
ladrões. 

Eu referia, Sr. Presidente, que nesses rios, ninguem po
dia viajar. Vapores, lanchas e canôas eram detidos na fóz 
pelo representante do potentado. Nesse municipio não se 
cobravam impostos de sahida. Os generos sabiam sem pagar 
imposto. 

O SR. BIAB FORTES - Até ahi, era unm orientação 
bôa •.• 

O SR. ACYLINO DE LEÃO- E, como o m:iiao commer
ciarlte erli. justamente o Coronel Jose Julio de Andrade, toda 
a renda ia para seu bolso. · 

Um dos primeiros actos do govP.rno revoluoionario do 
Major Barata foi justamente abrir ~ navegacii.c desses rios, 
Iibertat• o seu commercio e os seus h:~hitantes, que, dahi, p':l1 
diante, puderam comprar e vender a quem quizessem. 

O Sa. AMARAL PE:xoTo - Viva ~ntão o governo do M<i.
jor Barata! 

O SR. AoosTINHo MoNTEIRO - Ist.o sê fazia até então. 
O orador está procurando impressionar a Camara com uma 
coisa que não é real . 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - .1!:' realissima. Só o gc;. .. 
verno revolucionado conseguiu abater o poderio de Jose 
Julio. Nenhum dos outros, nem mesmo o propi•i<> laurismo 
obteve esse resultado, porque aquelle iJOdoroso tinha dinhei
ro o corria oom ell(1, 

A quocla do Major Barata, Sr. P·, esidonte, não :foi pt•o
dtizida pelo povo do Pará, mas pelo conluio de uma minoria 
do letrados e de ricos. Foram ricos {! letrados que o der
rubaram, em minoria, e nlio o conjuncto geral d!!. populnçii.o. 

O Sn. AooBTINHO MoN•mmo - V. Ex. con~.~orreu mui
to para isso . 

O Sn. BIAEI FoRTES - Mas o orador faz parto dos lo
tmdos. 

O Sn. AooS'l'INHo lHol'ITEino - E Lalvcz dos ricos; qucrr. 
subo? 

O i'5R. AOYLINO DE LEÃO -- Ho.Yia em Belém uns ter~ 
renos dados por sesmaria no tempo d'EI-roy, que impediam 
o l'rogrcsso, o dosonvolvimonto Q o O!l~bollezarrlCnLu da cida
de. E!'am os chamados tenen0s dos Lobos o Guimarães. 
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Aforavam.nos a pobre:z:11, que cons1ruia seus casebres, 
mas não beneficiavam a posse nem vendiam; demodo que 
a cidade ficava em completa estagnação sem poder desen
volver-se e embellezar-se, 

O SR. AoaTINHo MoNTEIRo - PeQo á Camara que acom
panhe o raciocinio do orador que é muito interessa·nte. 

O SR. ACYLINO DE LEXO - ') Major Barata, sahonà(' 
que os foros municipaes não tinham siGo devidamente pa.os, 
fez cahir em comisso os ditos terrenos e retalhou-os pela 
população pobre, e, assim, hoje, em ~ada Jogar onde havia 
uma barraca sordida, &Urgem bellas casinhas, porque cada 
qua: v~e construir dentro de sua propriedade. 

Tambefn se diz que o governo itlvoluciooario do Pará 
mal tratava os baehareis .•. 

o SR. Brt.s Foi\TEs - Injustica.,. 
o SR. ACYLINO DE LE,\0- De iacto, elle acabou com 

a advocacia administrativa, •.. 
O Sa. BJAB FoRTEs- Ahi andou nerto. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - .•• que realizava cou~ 

tractos onet•osos com o Estado, compt·<wa ordenados atraza
dos e fomentava monopolios. Acaboü tambem com a pequó
na advocacia de porta de xadrez, creando ~: Assistelle-ia .Ju
diciaria, •.. 

O SR. BrAs FoRTES -Desceu, a,;.;;im, a detalhes. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - ... que d:i aos pobres, 

de graça, aquillo que lhes ia ser tirath pelos advogados em 
honorarios. 

"O Governo revoluoiouurio perseguia os jol'nalistns •.. h 

E' igualmente, uma historia comprido. 
O SR. BrAS FoRTES - V. Ex. entre nesse ter:rllno com 

muito cuJdado, porque a bancada da imprensa nesta Ca
mara é um caso sério • 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Hfl, no Pàra, um pam~ 
phletario ir("mendo - o Professor Paulo Maranhílo. 

O SR. AGoSTINHo MoN'l'IURO - D'.l quem V. Ex. é ini
migo rancoroso. 

o SR. AMARAL Pu:•xoTo ·- Se fosse amigo não o ~tao~~ 
l'Í!l. 

0 Sn. Aoos'l'INHO MONTEIRO - Mas atRCil-"-0 na ausen-
ciu. 

O SR. MAI\!O CH8RMON'l'- Permitia o orador \11\\ aparte: 
assisti V. Ex. instigar n major Barata a quo arrasasse a 
"Folha do Nol'te". Estava presenLe o Parh'•) Clotario. 

o SR. BlA~> F'olrrr;:s - O nobre apartettnt., foi lóatemu-
nha tio aeto e ní\v interveio? (Ri$o). 

O SR. M;osTINllo :MoNTEmo - Como ningucm interveio. 
0 SR. AMARAL PEIXOTO - E não protestou'? 
o Sn. MARIO CXi~I\MoNT - Nos.o11 épooa nfio havia ainda 

a Lei de Segurança. 
O SR ACYLINO DE LEÃO- De t897 a HÜ2, o senhor 

Paulo M~r::mbõ.o er·a searctario da "Folha. do Norl:J'', ga-
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nband'ó qui'tll.ent()S mlt réis POI' ~~z e hloi.·ahdo nas í.l1Nns
furtaàll.s 'dd pr~di'ó tlb j~riial. Fot · de!;l!'õlls àltura~ '(lu-e forJou 
os ntios com que fuln1ín'Oü. o Vêlhô Ant:ni\io l>efuo:i e fé'ri\1 
a reputaçoão do Dr. Augusto Mont'eneg:r·ó~ 

Dum o ndvento do Iaurismo, fez'-se pr·oc'urador dás In
twdenc1n.a d'ó interior. Diz"-Se ·que em cBrLo::~ hegvcios eUe 
fiçaya com o,~. réditos. Fõi depois dir!)ctot dtl Re.êébediltia. 
Nessa ép.Qca, que eta a do Governo do Dr. Sllur.a Casl;:o, em 
'Q'üé se não pàgiwa aos fliuccionados publb~os nem. ao;; fOl'
:O.eo'edóres, havia sempre atrazo. Os orrl~llatlos ati.·azados 
'ér:úii comprados pelos amigos dà ·situação com lucros de 
9'0 ~o. Àffirma-S'e tâmbefu, á socapa, que o jornalista fazia 
desses negocias. 

O SR. AoosTrNH:o ·MoN'l'ElRO - V. E~. nilo ig'n1.ú'a Que, 
noosa occa~iiio, eu hostilizava o Dr. Souza Cash·o, a quem 
V. Ex. acaba de accusar da tribuna e, ·entretanto, V. Ex. era 
seu amigo p~~rticular. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO ...;..;.. Amigo Imrticular, não. 
Conservei sempre ·com o Dr. Souza Castro alguínas relações 
por- se tratar de collega, que eu não podia hostilizar -tãÕ 
a\'l;~~d-tatil'éiltc como ora ô racó, porque nàQ.uella épo'éa eu não 
e~~ i)olitico. 

O SR. AaoS'riNno MoNTEIRo- Sempre V. Ex. foi politico. 
ü SH.. AüYLll'IO DE l.EÃO - Mats on menos csconrlidr), 

.1\lantinha :·eiaçóes com o Partido Consc1·vado1', que estava 
llvt· 1>u1 xo ..• 

O SYl. MÀRio CHEilMONT ·.;;._ lnnoC'entf'mcnt.e ... 
O SR. ACYJ..INO DE LEÃO - ... ll iL•l quut ninguem 

dava 1\np'orb.\ncitl.. Assim ia eu 'viverrd.o, 
o sn. l~AuDELl~o Go:r.i:Bs -V. Ex. ·~i':l por!La nà ;~oliti.ca. 
ó ·sil. Ã.c'YU'Nó 't>~ LEÃô - Ju.s .. ünent.e. ·Mu.s, dizia eu 

que, de qualque'r modó, logo depois .Ia direcçüo ~'a ReoG?à~ 
doria, o Sr. Paulo Maranhiio comprava o jornal e mandava 
btlscar um grande prélo Marinoni, adquh·il\ ,;ois linotypos 
e construiu pl'edio novo, quo.si 'o.rranha-'oéo, c hoje não vende 
~ . ·~Folbo. do Norte" por menos de dois mil contos. Além 
disso, tem aqui no Rio ... 

(I SR. MAI\Io CHERMONT - V. Ex. estâ discutindo o caso 
mu'ito npni:tonadamente; o orador devia dec1arnr quo 6 ini
migo acerbo do jornalista. 

Õ SR. AC\"LINO ':DE L'EAO .-. ·Preci!IO narrar os factos, 
tm :r a a terra ... 
.. o SR' AMAI\Ar• PEÚC.OTo - 'v. Ex. ~::;fá bsolarecondo a 
Camam. 

O SR. AGYLiNO f)E LEÃO.- Di~em QUe t.udo era ty
r:.mnin. Nlio é tanto ásB1.m: bavil!. i'llüitl\ oousa. Que não era 
tyt•annia .. ; 

O Sn. BlAS FoiiTE6 ...,.- V. Ex. o,otá nos 'trimsportando 
para O theatro êJà's a~Oll~ÓCÍtnê'tlt6s, 'eorú n\.uita iroilÍn .. · 

'o ··sn. AaosT•N-'rto MóN'ol.(l!:ll\0 ...:....:. R-n v'tnta 'nnn'(os ..• 
. . O, SR. ACYLINO DE LEÃO -:- Dizia eu que, .. além de 

tüãô, U'nbã 'ello, Mi!li no R1o 'd'é ifanoirb, üth 'i>í+ed'ti:l à uma 
Ctr'bgil.i'ia, vale'n'do qtiantia ·semólbni:ttl:l. . 
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O Sft. AGOSTINHo .MoNrn!!R() - O homem é rico mesmo ... 

O SR. ACYL"!NO DE LEXO -O Govern~J Revolucio
naria . . . 

O SR. Aoos•r1NHO MoNTEfRo- Não metlcu na cadeia esse 
homem .•• 

O SR. ACYLINO DE LEÃO- •.• "maltratava os juizes 
desrespeitava a Just.ica, acabava cóm certas comarcas. só 
para afastar os juizes". 

A comarca dé que fôra afastado o juiz era a do doutor 
Aoeioly Lins. Seu tio ou pae, o antigo desembargador Ar,.. 
cioly, já era aposentado no segundo governo Lauro Sodré e 
no de Souza Castro. Como fiaquelles tempos beroicos nãO ss 
pagava aos aposenlados, o velho tinha de it ao 1'ribunal 
todos os mezes, quando os effectivoi! recebià m, para angal'iar 
de um e de outro esportulas de 1.0$000 e 20$000, afim do 
1·azer sua mesada e pod!'!r sustentar n atribulada velhice. Ao 
galgar o poder o major Magalhães Barata, Accioly Lins, o 
moço, era simples promotor da roca, ganhando 333t333 pot 
trn!Z, quando lhe pa~avam . • • 

O SR. BtAB FORTES - O Governo gosta muito ·de paga~ 
rom estes q~ebrados ... 

O SR. AGYLINO DE LEÃO- O majõr Barata Ítll.-o Juiz 
de Dh·eitn, dando-lhe uma excellen\e comarca - a de Objdos. 
O . primeiro gesto do m~gistmdo foi, mancommunado com utn 
advogado politiqueiro e trampolineiro, oom~ar a pereeguh• 
os amigos da situaçiio. 

O SR. Aooll'mlBo MON•rEIRO - Nllo acha V. Ex:. que •.9 
mna u-ecus~o gnve a um mu.gistrndo' 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - E' a v.erdado; ~Sl'O asse
gurar !1. V . Ex. 

O Sn. Aoos.TtNUo MoN~BlRO - Oual 11 documentaçii.o Q·llê 
V , Ex. apresenta? 

o Sa. 'PooPoo VaoARA - A maior prova é o sihmoio ·do 
Sr. Murio Cherrnont ... 

O Sn . MAruo Clistu.«ONor ~- .Como '1 
O Sn. Pmcno VV.l\OARA - V. Ex. nüo aparteou até 

ugora. . . (Ri• o) • 
o SI\. MAnto CHF.RMONT - Ni\o sei 1\ que ponto se refe

ria o Ol'lldOJ', porqut', no momento. convet·sava com um col
legu. O s ilencio, .porém, não serta prova. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - O Mn.ior Magalhúos Bn
rata nüo opprimin a Justlca; o quo não teve foi sorte com os 
juizes... (Riso.) 

Os doscmbm•gndot•es recebiam ~ :70(18 por mcz, quaudo 
recebiam ... 

O governo t•evolucionarlo attgmcntou .tis m'denados paL·a 
"2 :.250$ e pagou-oH son;1pre pontualmente • . 

{)Sr . Magulh~s &r&b fez 'l:le~mb1\~ndGr 'O jut.>: Drm
t.a'S Ca~lcant.i, cu.ios t'Hhos, mal !lerd;.a.m :o ern'J)«lgtl, <eram 
-oontempludos .nom outros, .rendosGS e im'!>Ol'bt:nres, :,peia •!lf7-
Uci'tudo 'Elo ll:ntel'\l'ea.tor. 

;().SR. AGOS'l'lNUo l\'101"1~0- ;j'llrml'tta. V. "Ex. quo X\]ll
d.e .soil peitlS(\IMiltO. A oaffiMnn.'tiva .nlio €Sl.á. bem BegJ.l1'11.. "O 
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Sr, Dantas Cavalcanti não foi nomeado pelo Major Barata, 
V. Ex. sabe muito bem disso. Procure dar justeza. á nf~ 

"firmativa, afim de que tenha valor. 
O SR. MARIO CHERMONT - Il'oi nomeado pela Junta Re

volucionaria. 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - . Foi este deilmnbargador 

que, sendo presidente do Tribunal Regional EleitrJí'al, levou, 
como simples béleguim, o kabeas-corpus ao quartel onde se 
achavam exilados os Deputados. 

O SR. JosE' PJNOARILHo - E V. Ex. 'lcha cabível que 
um juiz troque seu criterio de magistrado por um emprego 
dado a um filho? 

O SR. ACYI~iNO DE LEÃO - Estou apenas dizendo que 
o Major Barata r.ão tinha sorte com os juizes. 

O Sn. PRF:SIDBNTE - Attenção! Devo advertir n.o nobre 
orador que est.á terminada a hora de expediente. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO -'- O desembat·gndm· Neves 
que, quando juiz, se viu desacatado, em pleno trihunal, pelo 

. Dr. Abel Chet·monl, que lhe atirarára ovos podres, por oo~ 
casiüo do processo do escriptor Raymundo Morae3, foi tnm
bCtn nomeado desembargador pelo Major Magalhães Barata. 

0 SR. AOOSTINHo MON'l'BIRO - V. Ex. sabe que não é 
exacto. 

O Sn. MARio CHERMONT '- Estamos á espera do!l factos. 
0 SR. ACYLINO DE LEÃO - Oürmlo aos tilhó~, mal o 

pimpolho sabia da Facl!ldade, era logo premiado com um 
emprago. Pois bem, este desembar1ador, que era. Pt•flsident.e 
do Tribunal da terraJ nlio respondeu ao Major Barata. a com

·mun!caolio que elle tne fe~~: no momento dB derrocada. 
Mu, Sr. Presidente, terminado que estâ o meu tempo, 

deixarei par.a concluir na prlmeh•s opiJortuni~lide que .V. Ex. 
me proporcwnor, nUm dll nlio cortar em nedaços o fio das 
minhns consldornoões. Pcoo, portanto, a V. Ex. me inscreva 
para explicoofio pe!ísoal. 

O Sr. Presidente - V. Ex. ficarA Jnscripto. 

O Sr. Presidente - Eslã finda n hora dostinada no Ex~ 
p(ldiente. 

Yae-se passar á ordem do dia, {Pa•ua.) 

Comparecem mais os Srs.: 

Euvaldo I.odi, Mario Chermont, Agenor 1\lonll', Hugo Na
pol(lúo, Pires de Gayoso, Waldomar Falcão, Pedro Fii'lileza, 
Figueiredo Rodrigues, Jehovah l\lotta, Alberto Roselli, Ruy 
.Carneiro, Souza Leão, Rego Barros, Arnaldo Bastos, Adolpho 
Celso, Mario Domi11gues, At·thur Cavalcanti, Aldo Sampaio, 
Izidro de Vasoonoellos, Mello Machado, Deodato Maia, Ar
mundo Fontes, Munoel Novnes, Lauro Passos, Al'lindo Leoni, 
Magalhães Netto, Ootavio Mangabeira, Pedro Calmon, Arthm• 
Neivn, Raphael Ginoor_á, Edgard Brmches, Attiln Amaral, Ubal
do Ramalhete, Jair Tovar, Julio de N-ovaes, Sallfls Filho, João 
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Guimarães, Raul Fernandes, 'Eduardo Duvivier, Bento Costa, 
Rermete Silva, Cesar Tinoco, Alipio Costallat; Lontra Costa, 
:Nilo Alvarenga, Carloe. Luz, Noraldino Lima, Martin$ Scare~, 
Clemente Medrado. Theodomiro Santia11:o, Ade:io Maciel, 
João Heraldo, Dattiel Carvalho, Carneiro de R•~zende, Ncgrão 
de Lima, .Tosé Alkmim, Jo!io Henriqne, Anthero Botelhtl, 
Delphim Moreir-a, Waldcmar Ferreil'a, Santos Filho, Oscar 
Stevenson, Carlota Queiroz, Morac~ Andrade, f.Uucinato Braga, 
Alves Palma, Horacio Lafer, •rrigo de Loureiro, Corrêa da 
Costa, Rupp Junior, José Muller-, Annes Dia!!, A.3c:mio Tubino, 
Ermano Gomes, Alberto Surek, Roberto Sim.onsen, Vicente 
GalJiez, França Filho, Augusto C<lrsino, Abo!arclo Marinho, 
Sylvio Leitão, Moraes Paiva, Barreto Pinto. (t$!5). 

Deixam de comparecer os Srs.: 
Antonio Carlos, Godofredo Vianna, Plinio Pompeu, José 

de Borba, Motta Lima, Orlando Araujo, Sampaio Costa, Ho
mero Pires, Levi CarnP.iro, João Penido, ·Simão da Cunha . 

. Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Pereira Lima, Vet•gueiro Ce
sa.r, Gama Cerqueira, Joaquim Sampaio Vida!, AUI·~tiauo J,ei
te, Jairo FraUéo, José Cassio, VIctor Russomano, Yieira Ma
cedo, M::u·tinho Prado, Oliveira Coutinh<' Paulo Assumpçiio, 
e Gàstão Vidigal ( · 26). 

5 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença se e usa o compa
recimento de 225 Srs. Deputados, com o que tomou posse 
hoje. 

Vai-se proceder á vota~ão da materia constante da Or
dem do dia. 

El>EtÇÁO DO SEOtJNDO 01\lJPO DE COM!M!88~E8 PIR.MANI!:NTBII 

(Finança• e Orçamento, Legidaçc1o Social, 
Saude Publica, Tomada de Cont(JI o R.edacçlfo.) 

o Sr. Preúdeute - Vai-se pt•ooedol' á ele!oAo do segundo 
grupo de a·omniissões Permnne;ttcs. 

Vo.i-F.e pt•ooodor â chamada. 

O Sr. Pereira L)'l'a (t" Secrtttorio) e Aaeaor Raballo (!2-
secretario) procedem á eho.mndn. 

Durani.e a chamndn, o Sr. At·l'Uda Cnm.nrn, .f• 
Vice-Presidente deixa a cadeira dn pres1deno1a. 
que ó occupildiÍ pelo Sr. Euvaldo Lodi, 2° Vice· 
Presid(!tlte, e, novamente, pelo Sr. Ai'l·uda Camn
ra. 1o Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente - Responderam ã ohnmnda 216 senho
res Deputados. 

Vne-se pt•oceuer á con tngem das · cedutns . 

Proced~-se á contagem das ccdulns. 

O Sr. Presidente - Vai~se proceder ú apurucil.o da elei
·c.:ão da Gommissõo de Finanças . 
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São &puradas 216 eedulaa que dio o aeSQdnt• 
resultàdo: · 

PARA A COMM.JBSA() Plil FINAN()AIJ E ORÇAM~TO 

L Cardoso de Mello Netto ..................... . 
2 •• Toão Símpllcio ............ . .......... ... .. 
3. Fr~nca .J!'ilho. . . ........... . . . . . ... , , . . , . . -. , 
·4 • .'Joao Gu1maraes. • ••• " ... .. .. ,. ......... .. 
5. Adaiberto Camargo. . . . ... , , " .. ..•• - -•...••• 
6. Vergueiro Ce~ar . • .. .. -. .... . ....... ·· ..... . 
7 . Wáldernar Falcã.o .. ......... ..... .. ; .. .. .. 
8. Gratuliano de Britto. • ... .... " ... -.. ... . . .. 
9. Arnaldo Bastos. . • . .. . . .. . . . .. .. . ....•. . . . 

to. Clement.e Marlani. . ... ....... ........ .. .. 
i i . Amaral Peixoto . . .. ... . .. . . ..... , . . .. . .. . . 
12. Orl!mdo de Araujo • ... . . . ... . . . .. .......•. 
13. Carlos Luz. . .. . .. . . ... . . ..... .. ..... _ . . . . . 

.tosé Bernardino . ...... . ...• . .• • .....•.... 
Bias Bueno. . , . .. . . .. .. .. .• •. . •.• -.... ....• 
Paulo Martins. . .. ...... . . . . . ....... ..... .. . 
Cinoinalo Braga. . . . .... . . . . . . .. - ..... - - .. 

Votlii 
157 
.151 
tSd 
156 
HiG 
156 
15G 
156 
i 55 
165 
155 
140 
i3S 

61> 
'58 
50 

2 

Sampaio Costa, Candido Pessoa, . Theodomiro Santiago, 
Barros Penteado, Henriqu~ . Dodswot·th, Sampaio Corrêa, 
Adhemar Rocha_ e Ootavio Mangabeira, um voto a cada um. 

·Em br-anco, 5~ votos. 
Em branco, 11 oedulas. 
lnutili~adas, 4 e.edul~s, 

O Sr. Presidente - Proclamo membros da Commissllo 
de ,FinfltlQlls <e Ol'()ament-o, o! S-rt~. Gal'dotao de l\lellu Netto, 
João Simplicio, França Filh'o, João Guimarães, Adalberto 

.Gamérgo, V-ergue1ra Ces-ar, W"llldernar F-flklo, Gratuliano de 
llrttt-o, Al•naldo Bastos, Gl~men~ M~ti&fti, .\marai Peixoto, 
Orlando de Araujo, Carlos Luz e mnls os Srs. Henrique Dods
wol'U\ ·e Daniel d-e 'Carvalho, indioados ~tn l~as n~adas 
por ma i~ de 20 Srs. Deputados . 

Vae-se proceder â npuraol~ da eleiçAo da Commtaslio de 
Legisloçiio Social. 

São apuradas 2t& oêdt,tns que tUlo o ge8'Utnto 
resultado: 

PAI\A A coMMIEISÃO l>B LF.:GlBLAÇÀO SOCIAL 
Votos 

1. João Bei'aldo. . ...... . -.. .. , ". .. . .. . . .. . . . . .. 156 
2. Deodato Mn'ia. · , • . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . tlld 
3·. Altanürando Requião . . _ .. , . .... .. ....... .... . ,.. 166 
3. Odon Bezerl'a. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. 166 
5. Moraes Andrade.. . ..... .. ........ .......... 166 
6. Alberto Surek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161) 
7 . Carlos Reis . . .•. ... ... . , . .. .. . ...... . . . . . 166 
8. Olavo de Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i6ti 
'9. Sa-lgado -Filho~ • .. , .... ... , ..... , • . ... .. .. •. 166 

ió. 'Vioenle GaiHez. . .. .. . .. ...... . • . .. . .. .. .. .. i~j ·-
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.•Noraldino de Lima, Qarlota de Queiroz e Pedr·o Firmeza. 
um voto a cada. 

Em hl•anco, 9 Yotos. 
Em braneo, 48 cedulas. 
Inutilizada, 1 cedula. 

O Sr. Presidente - Proclamo membros da Commissão 
de Legislação Social os St•s.: João Heraldo, Deodato Maia, 
A.ltamirando Requião, Odon BezerrR, Moraes Andrade, Alber
to Surek, Carlos Reis, Olavo de Oliveira, Salgado Filho, Vi
cente Galliez tJ mais o Sr. Laerte Selubal, indicado em lista 
assignada por mais de 28 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á apmação da ·eleição da Commissão d~ 
Saude Publica. 

São apuradas 216 cedulas, que dão o "St:g'l\inte 
resultado: 

PARA A COMMisSÃQ DE SAÚDE PUBLICA 

L Agostinho Monteiro ............................. . 
2·. A\\rl'es Dias .. ·, ...• · ...................... , ...•.. 
3. Abelardo Marinho .............................. . 
4. Magalhães Netto ,. .......................... .. 

· 5 , tlilrl'Ott de Queiroz ... , ......................... .. 
6. Bento Costa ..................... ·. · ...... , ..... . 
7. Julio de Novaes ....... , .............. , ......... , 
8. Juscelino Kúbitschck ........................ . 
9. Lino Machado .•.......•......................... 

l'O~ ~igueiredo Rodrigues ......................... , 

V!ll1!1 
~ 

16G 
·tuü 
1ôS 
166 
1!}1:; 
J&!l 
166 
165 
1G5 
164 

Jair Tovar, Acthelrriar Rocha, Salles Filho e Levi ·Car-
aeh·o, 'um voto cada um. 

Flm ·branco, to votos. 
Em ·branco, 48 cedula.s. 
Imitilizada, 1 cedula-. 

i) S:t. Pt'erJfdeilte - Proclamo membros dil. C.om~i!!~3o 
de Legislucüo Social os Srs.: Agostinho Monteii:·o, Al)fU:l~ 
Dias, Abelardo Mat·inho, Mugulhües Netto, Carlola de Quei
roz, Bento Costa, Julio Novaes, Juscelino Kubitschek, l.ino 
Machado, Figueiredo Rodrigues e ·mais ô Sr. Buptista Lu
_za.rdo, indicado em lista assignada por mais dl} ~8 senhore~ 
Depúl:ad(is. 

Vae-se proce<iér á apuraoíio da Cõmmissão Ele 'l'onu:.'l'IG 
de Contas. 

São upuritdil.s 2i6 c'edulns, que diio 'O 5~'
guint'il rcsultãdo: 

PARA A COMMISSÃO DE TOMAD" DB OONTAB 

i . Bueno Brandão . . ' ~ '• • "o • • • • • • .. 9 • • • ~ ' '• t o I 

2. Nogueira . Penido 
3. Moraes P'a!fVà . . ·. ' • •• 4 • '• O •• '• • "o "• '•" O O ~ ••••• I 

Votoil 
157 
:167 
167 
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4 . Damas Ortiz • . . . • . ...........••....•.•• 
5. Frederico Wolffenbutel • . . . ........... .. 
6. Francisco Gon~;alves . • . • •..............•• 
7 . .Tosé Cassio . . • . . . .....•.......•.......•• 
8. Moacyr B&rbosa • • • • . • .......•...... : .. . 
9. Vieira .Mat·ques ......................... . 

10. Lemgruber Filho • • • . ...........•....••.• 
Pauio .Martins • . . • •.•..... , ..........•.•• 

Voto.> 
t67 
167 
t6ó 
t66 
iG6 
i6.) 
t65 

2 

Corrêa da Costa, Jair Tovar, Rezende 'l'0>3tes e Simõed 
Barbosu, tlm voto a cada um. 

Em branco 45 cedulas. 
Inulililadas 4 cedulas. 

O Sr. Presidente - Proclamo membros da Commissiio 
de Tomada <ie ConL11s, os Srs.: .Bueno Brandão, Nogueira 
Penido, Moraes Paiva, Damas Ortiz; .Frederico Wolffeu
hutel, Ftancisco Gonçalves, José Cassio, Moacyr Barbm•a, 
Vieira 1\larques, Lemg1·uber Filho e mais o Sr. Ubaldo Ra
malhete, indicado em lista a.ssignada por· mais de 28 senho
res Deputados. 

V;1e-se proceder a apuração da eleic~ão da Cbinínissiio 
de Redacçfiv. 

São á{mradus 216 cediilas, que diio o seguiu
te resultado: 

PARA A COMMlSS.~O DE •tEDACÇÃO 

Votos 
1. Vicente l\flgue! . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • iô-i 
2, Heitor Mui a . , • • . , , ..•..•.•........... · ·••. 163 
3. Valente de Lima . . . . . .. , • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 
4. CoPrêa da Costa .. • . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . • . • . . . • f 62 
5. Malhias Freire . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . 160 

Clementino Lisbóa, José do Pah·noir.io, Ruy Carneiro, 
Barreto Pinto c Octavio da Silveira, nm voto a oado. um. 

Em branco 4 votos. 
Em branco 50 cedul&s. 
Inutilizadas 2 cedulas. 

O Sr. Presidentu - Proclamo membros da Com missão 
de Rcdaccão os Srs. : Vicente Miguel, lleitm• Maia, Valente 
de Lima, Corrêa da Costa e Mathias Froire. 

Nada mais havendo a tratar vou levantar a sessão, de
signando para n do amanhã a seguinl~ 

ORDEM DO DIA 

6 

Trabalhos de Commis8ii.o. 

Levanta-se a sessüo as t 8 hnt·as. 
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4"' Sessão, em 8 de Maio de 1935 

Presidencia dos Sn. Arruda Ciamara, t• Vice-Presidente, e 
Euvaldo Lodi, 2• Vice~PreP>idente 

1 

A's 14 horas comparecem os SJ'S.: 

Arruda Camara, Euvaldo Lodi, Pereira Lyra, Agenor Ra
bello, Generoso Ponce, Caldeira de. Alvarenga, Claro de ào
doy, Lauro Lopes, f.&!é Filho, Mario Ghernlont, Acylino de 
Lefio, Abguar Bastos, José Pingari!ho, Agostinho Monteiro, 
Genaro Ponte, Li~o Machado, Henrique Couto,. Carlos Reis, 
Hugo Napoleão, Adelmar Rocha, Democrito Rocha, Fernandes 
'favora, Pedro Firmeza, Olavo Oliveira, Martins Veras, José 
Augusto, Gre.tuliano Brito, José Gomes, Mathias Freire, Sa~ 
muel Duarte, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Antonio de Góes, 
Oomingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Oswaldo 
Lima, Simões Barbosa, Motta Lima, Emilio de Maya, Mello 
Machado, Valente 1e Lima, Altamirando Requião, Pedro La
go, Luiz Vianna Filho, J. J. Seabra, Prisco Paraiso, Pinto 
Dantas, Alfredo Mascarenhns, Arnold Silva, Arlindo Leoni, 
Francisco Rocha, Wanderley Pinho, Leoncio Galriio, Rapbael 
Cincorá, Francisco Gonçalvel:', Henrique DodsWortb, Amaral 
Peixoto, Candido Pessoa, Sampaio Cort·êa, Raul Fernandes, 
Bento CosLa, Prado Kelly, Alipio· Costallo.t, Cardilho Filho, 
Bandeira Vuughhan, i .. r~hur Bernat·des, !lias Fortes, Martins 
Som·es, Pedro Aleixo, Levindo Coelho, Augusto Viegas, João 
Bernldo, Arthur Bernnrdes Filho, Polycnrpo Viotti, Furtado 
do Menezes, Daniel Carvalho, Carneiro de Rezende, Christiaú.'~ 
Maohnrlo, Vieira Marques, Josó Alkmim, Malta. r.fachado, Re
r.:endo Tostes, Barros Penteado, Castro Prado, Macedo DHten~ 
oourt, Luert Setubal, Bius Bueno, Alves Palma, Hyppolito do 
Rogo, Jorge Guedes, Gomes Ferra:t, Horaoio Lafer, Fabio Ara
nha, Domingos Vellasoo, Vicente Miguel, Corrêa da Oo~ta, 
Arthur Santos, Ootavio da Silveira, Paula ;,oares. Frannisro 
Pereira, Rupv Junior, Eugenio M.uller, Diniz Junior, Dorva! 
Melchiados, João Carlos, Baptista Luzardo, Ve~puoio de 
A.b:t'eu, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Annes Dias, ,Toão 
Simplieio, Frederico Wolfenbuttel, Asoanio 'l'ubino, Eurico 
Ribeiro, Ermano Gomes, Franolsco di Fior·i, Arthur da Ró~ 
cha, Adulber·to Camargo, Alberto Sureck, Cbrisostol'no de Oli~ 
veira José do Patrocínio, Ferreit•a Lima, Ricardo ~Inchado, 
Olive'ira Oontinhu, Alberto Alvares, Pedro Rache, Gastão de 
Brito, Leonoio Araujo, M011cyr Barbosa, Arlindo pjnto, Car
doso Ayres, Vicente Gouveia, Baotn Neves, Abelardo M1winho, 
Sylvio Leiti.io, Bat'l'eto Pinto e Thompson Flores (135.) 
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O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o oompa· 
r ccimento de i36 Srs. Deputados. 

Está aberta a .sessão. 

·O Sr. Generoso Ponce (3" Sf)cretario, servindo de 2"} pro~ 
cede á leitura da acta cia sessão antecedente, à qual é, sem 
observações, approvada. 

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

2 

P ~r. !'tr~~r• ~r a W ~~cr~ttp·~q} pro c~~~ ~ \~ltqrt\ rto 
se8'uinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Dois do Ministerio das Relações Exteriores, q~ 2~ e 27 
do mez findo, remettendo as seguintes 

u~·~n~~q~N.~ 

~Aii'tlwes M~mllrflll t;J• Pllm~.-n ~o~ ..Qr.pqW)aP.': 

· D~ al)aora~ llQii'J q. Jlr~oei~g l:l!l~J>titQJ,Jiop!l\ 1 ~lclPil)~lt.Q ~ 
: ~~!iP.IS. wP,PrQ\'§QiO, ~\lo 1\\Q\~S_(\ cppU\ ~U~\wnt~'? .. dl}1 ~OffiPíh 
MJ~Jda !!~: PI\lil ~ppsi9íiA dQ Mini.$t.r.o li~.l\!~~dq dQ.~ .R~l~~ij~, 
~~.t.er{QTC.$1. o 'fntiJfJo <ta (:_Qll'lffi~rolg ,.~ltHW~Q Il~ ~~a~~ll ~~ 

!Jiõ~IJl~tql,ldl~ 2 qll f~v~rt.Pf' QJ;l .l~tmo li§ft:eq~fl, 1lP.l>'l) Q 
, r-~~11 ~ Q~ Jli' a49~ Qp.1~q~~ .~ . .Amenç'!- dp ():rte, 

RiQ I}~;~ Jq,aei·PO, llO de Abril de :t9S6. 

G&TUl'.lo 'V.4RGAB. 

IJU>0~19A0 DE ~ecrlv~ 

· A 8u~ E~~el)ep.oia 9 Jilell~e:r PQl)to~ ~tuljo 'Va~f; 
Pil~lilqente da J(ep~ºlioa: 

S&nh~ Prealdeate: 

Tenho a honra de subm&t.tel' i conslderaQno de VosBa 
Jb&ellimel.a ·o t.eiW annexa· do T'Pntado dé · Oommet·Gie aid.; 
ftado em. Waahingtoíi, a . IJ 'dfl FeveP6iro prox:imo JlaRiaoo, 
Jielo Embaíxado11 ·do Bt>aail, Senhor Oawil.ldo Aranha, e · pelo 
.Seot·etuio de E11tndo dos Estados· Unidos da· Americn, lillilnhor corden Hult. · · · · · .. · 

.?. a.~:vpndp,..J.I!J M.QfflD!)ni).ll-flQ pat·l P.~-~~. YP~Im lll~c~h· 
hmçt~ HP!i..~ce .fi~ PP'l'PJeP\)re!l .9íl!!. ~llgo~\~cõa~ d~ IIAA . . ~l>ltP. 
;w.QordQ 9 o t~h:lí re;>qJ~~do. J'~J.Q aJto ll~~n·tto cJ~ ,Ç.or~i:*ç!Jl.~~ 
.~ mp.tuu. .opmurc~~nl3fi.o c:tQiil ~~ •*·'ilJftú~l)1 ll.~!!\\~ nejQ.CJACP.liJ 
4,àfr:!J.U.3tj'flr~IlJ1 · :'lU!..tl~ '!-fl'lll -ye'fl, ~ ~xc.~J.t>l}P.ia 11).~ }'Pl~?.QP.~ !i~ 
.~1zooe ~~~!f~~~ til~ Oil~+~ .~ n.Qr;~~ ~ a .~!:~M.Il- . ?P~nJ~.Q'~ am~
r~.ll~»-• 

~- Pe!!Mfl relg.~6.es ~.e páde, f.elia:m.enw. dia!lr q~Jp ~1-laJI 
&~ .~18ndero, boJ.e, cpm Jgu.al "lt}fltqem JlaJ.'A <~mbo~; M pel;
.MI!, a t.OO'li M liomitt·i.oa P.a ellà (Jipiema.Jiu, a&~\ll'llnM-UleiJ, 
!!CID r!lat.J'ÍI}O~IJ, tlm iil.11Uobr,-qtqv,~ l,llljiiJQ li!l ~Pt.~ijpim~J.\~.Q 
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reciproco, tanto ttm Q:uestões de ordem material, como a quo 
orn offeJ:"eço ao oxa.me de VoBsa :Exeallen·oia, quanto em a•· 
l'Uiliptos que di11em respeito nos ideaes politic;,s u hup 
manos de que os nossos povos a governos se têm tornado os 
defellliores a campeões, já. especialmente, nesl~ parte do 
mundo, já, de umll maneira ge:ral, eni.I•e as demai.s naçõaa 
dos outros continentea. 

4. O pt•esente Tr~tado vem substituir o regime · ins~i
tuido pelo Convenio de i8 de 0\,llubi'o de i 923 e leva a ef{eito 
os princípios incorporados na Resoluclio sobre polltica eco
nomica, commercia; o tal'ifaria approvada em 16 de Dezem
bro de 1933 pela 7" Conferencia Internacio3al Americana. 
E' elle, além disso, uma necessidade imposta pela tormen
tosa evolução da situação economica, financeira e commer
cial do globo. E, marcando, quiçá, a hora crespu:,:oulur de uma. 
ém do iucel'lezas, desorientação e ruinas, elle âbt•e as pt·e
vlsõe!l e as esperanças de uma. nova. phaae, rntlb pr>omis
aora nn aotividada do intorcambio dos dois Povoi. 

5. Oom effeito, consagra a convençíio em apreço o 
triumpho da primeira das duas tendeocias seguintes, em que 
se manifesta a opinião dos e$ladist-as canlemporãnoo8 em ma
teria df:l commoroio interno e internacional: - a corrente 
libl)ral, e .a que preéoniza n eoonomia dil'i~ida e o ~ystema 
tte equivnlenciQ · e:stticta da& troças, na~ pr;~rm~Jtas intenu~ ... 
cionael!. 
· 6. Des$'arte, o tratado (la 2 de Fevereli'O se iilBPtr&, 
prQfundamente, nos objo6tivoa pelus qnaea militam quaotoa 
~~ edotcam pm.• libel'tar o oommel'cio antt'e os ·pavoa das 
peiu que o aoleacarn de l'lllrl'essii.o a idade:t em gue u nft.l) 
conllooia uma. n1edida. oommutn pal'o. os vuloru~: 8U, mai1 
p&rto de nós, a um ef!tado de coiea1 10b muitos aBpe~tolJ JIJ• 
melhante áquelle em que jazia a nou• Americil, antes de qua 
o aopro oreador dQ ideal de amlmGipf.ç.io VIStre.ue viotoriosa.. 
mente do sólo do :novo mundo os symbowa e a.s inlltitt.iioOu 
da pres10ão colonial. 

7, A.ileim, ~;.o apteflentci-r a vo.,sa Ew.cellencia, no conjuu;. 
ot.o definitiva do! aalii!i artigos, o ~;stutuf.o destinado o. l'P.Sar, 
dentro em breve, as no.s.»a.s r.eiJOÕt~8 tn«ll'CUDt!i ootn IM Es.. 
todos Unidos, é oom real a~rado qu.e lhe assignalo pol' P.rin
clpD.I caracteri8Uca ser eHe in$ph·ndo nos mesmo)l ~lfitlcipi9$ 
- trlldlotonaes na Am~rica, - QUe d~>termina/.'llm b nó:ISÇt 
advento continental á vida livre entre os povos sobe1'1.mos e 
que, por i~Bo mesmo, nelle esUi.o firmemente ganntidns a 
liberdade do nosso já notavel desenvolvimento industrial e a 
plenitude <lo aJ)roveítamento remunerador das inesgotaveis 
riquezas .naturne:~ que po~.suimos, 

Aproveito a opportunidadc pnra reitento a VoJ:sn lilx~et. 
lenoia. os protestos do meu mais prot'Uildo respeito. - losd 
Ca'l'los dfJ Macedo Soates. 

-A' Comrnissllo de Diplomacia c Tra.tados e de Filu.üicas 
a Ol'Çamen to. 

Senhores MamJ.nops do Podar L!:1(6lsl!liivo; 

De .nooordo oom .o p~·eoe!to eon~Ut\lcipnr.\1, ~J.lbme~to .6 
Vossa consideral)~o, em· ~!lditamento á minh4 .MIIIlBiiJem ~UJ.· 
terior, sobre o Tratado <ie Cmnmeroio assignado, mn Wll8~ 
hiDC:ton. a 2 de Fe<YeNl;'l'e ultimo, entr.e .o Brasil e 41!11 l:iltados 
Unidos da Amerioa, â cópia auth~t;i.el\da, -ae01IItlanhad~ ~ 
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uma Exposicão de Motivos, das notas trocadas, em t7 do 
corrente, entre o Ministro de Estado das Relaoões Exteriores 
do Brasil e o Encarregado de Negocias dos Esta:tos Unidos 
da Amerioa~ pelas quaes fica I'esalvado o compromisso for
mal, que o Governo brasileiro havia assumido, n respeito dó 
art. 282, da nova Tarifa AUandegaril\ Brasileira, quando das 
negociações do referido Tratado, e que nelle deixou de fi
gurar. 

·Rio de Janeiro, 23 de Abril de 1935. 

GBTULIO V MOAS, 

BXPOSIÇÃO Di MOTIVOS 

A Sua Exoellencia o Senhor Doutor Getulio Dornelle& 
Varga!;l, Presidente da Republica dos Estados Unidos do 
Brasil. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de, em additamento á Exposição do 1\olo
tivos que acomp!l.nhou o Tratado de Commercio assignado, 
em Washington, entre o Brasil e os Estados Unidos da Ame
rica, a 2 de Fevereiro ultimo, passar ás mr,oa de Vossa Ex
cellenoia cópia authenlicada das notas trocadae. nest" data, 
entre o abaixo assignado, Ministro de Estado das Relações 
Exteriores do Brasil e o Enca1•regaào de Negoeios dos Esta
dos Unidos no· Rio de Janeiro, pelas quaes fica rJJsalvado o 
compromisso formal que o Governo brasileiro havia assu
mido, quando das negooiacões do referido Tra~ndo, e quo 
nelle deixou de fig\].~ar, a respeito do art. 282 da nova Tarifa 
Alfandegaria. Brasileira. 

2. Vossa Excellencia, em seu alto criterio, ,iulgará da 
opportunidade de sUbmetter á 11pprovacfio do Poder Legis
lativo o texto dessas notas, que devem tornar~se 1)arte irato
grnnde do Tratado de 2 de Fevereiro. 

Aproveito a opportunidade para reiterar a Vosil~ Ex· 
cellencia os p:rotestos do meu mais profttndo reF:Jpeito. -
José Carlos de Macedo Soare3. 

- A's Commissões de Diplomacia e Tralados e de Fi· 
nancas e Oroamento. 

Do l'tlinistorio da Viação e Obras Publicas, d~ 6 do oo;:-
rente, remettendo as seguintes 

INFORMAOÕEEI 

Cumprindo . a résolucão da Camara dos Deputados, da 
qual me foi dado conhecimento pelo off.icio n. 368, do 5 de 
Abril ultimo, do seu secretario, tenho a honra de pasaar âs 
mãos de V. Ex, cópia da nova tarifa para o pot'to ijQ Santos, 
proposta pela Companhia Docas de Santos, a que so refeN 
o mesmo officio. 

Reitero a V. Ex. os metis protestos de elevurla estlml\ o 
distincta cousideracões. - Marqu.c·s do' Rei11. 
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T.Wm,.A A ·'""'7 U'J'll..olftAÇÁO Do PORTo ~ TAX41'1 l>~
VJOAS PELO A'I\MADol\ 

Esp6cie e incidencia 

TaX1l!! geraes: 
1. Por tonelada. de mercadoria carregada, des

carregada ou baldeada no porto. , . , ... 

lsencões: 

São isentos do pagamento dessa taxe.: 

2t500 

. i.0 Os volumes que, na fórma do decreto n. 24.023, de 
21 de Marco de 1934, constituírem bagagem de passagoüos 
e immigrantes, as malas do Correio e as importancias ~rn 
dinheiro pertencentes aos Governos da União e dos Estados. 

2.0 Os genei·os de pequena lavoura, o peixe e outros ar
tigos, quando, destinados ao abastecimento do mercado mu
nicipal da cidade de Santos, forem transportados por em~ 
barcacões do trafego interno do port~ e descarregndos por 
conta dos respectivos donos, em tocaes determinados para 
osso fim, pela Fiscalização do Porto, ouvidas a administra
ç!l.o de:sts o as autoridades estadoaes ou municipaes Cómp~
tentes. 

Observa<:õcs: 

A taxa desta tabella sppltca-so ao peso bruto das me~
cadorias. 

TAIIELL:\. B - ATRA<JAÇÃo - TÁXAS DEVIDAS PELO 
AnMADOI\ 

Espel,li e e incldencia 

Tax-as geraes : 
1. Por met.ro linear de mies occupado por em

barcação de propulsão mechanica e por 
dia. . . ......................... . 

2. Por metro linear de cáos occupado pm.• emp 
barca<;:ão a vela, por alvarengas ou 
saveiros e por dia ................... . 

Isenções: 

Estão isent.as das taxas pesta tabel~.a; 

Valor 

$700 

t500 

f.O As embarollQÕos n que se referem os artigos 3° o 7Cl 
do decreto n. 24. 5H, de 29 de .Tuuhp dê Hl34. 

2,0 Os saveiros ou alvnrengas, juando atracados nos na
vios em operações no cães. 

Obsel"V'ac.ões: 
a) Aos navios que, por sua convonieneia, atro.oo.rem !lOr 

t6ra de navios ntrQ.Cados no oúas, para. operaoões de oai"re~ 
gamlln.to, descarga ou baldenoão, sertio applicndas as taxas 

o: D.- VOLUME I·- :1935. 26 
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desta tabella como se estivessem atrac2dos direotamente ao 
mesmo c~es; 

b) a atracação 'será feita sob a responsabi~dade do ar..; 
mador e eom o emprego do pessoal e material do navio. 
Compete, porém, á administracão do porto, auxiliar a ope
ração, com pessoal .seu, sobre o cáes, para a tomada dos ca
bos de amarração e para fixação desles nos cabeoos, indi
cados pelo commandante do navio ou seus prepostos. 

TABELLA C - CAPATAZIAS 

TaJ:as devidas pelos donos das mercadorias 
TllJ:as geraes para mercadorias de impor
tação do est1'angl'!íro 

Especie a ínoidencia 
1. Por kilogramma, quando em volumes de peso 

bruto superior a 30 kilos e ate 100 
kilós. . ............•........ · .. · 

2. Por kilogramma quando em volumes de 
peso bruto sup~rior a iOO kilos e até 
t50 kilos .•.•......•••....•.....• 

3. Por kilogramma, quando em volumes de 
peso bruto superior a 150 ki!os e &té 
500 kilos. • ....... , .....•...... 

4. Por kilogramma, quando em volumes de 
peso bruto superior a 600 kilos e até 
700 kilos. . ...................• 

5. Por kilogràmtna, quando em volume~ de 
peso brut() superior a 700 kilos e até 
L 000 kilos. . . • .............•.... 

6. Por kilogramma, quando em v~lumes . de 
peso bruto superior a i.OOO kUo·s e 
até i . '500 kilos. • ...•.••....•...... 

1. Por kilogrammn,· (!Uando em volumes de 
peso bruto supel'ior a i. 500 kilos e 
até 2. 000 kilos. • ........... ,. ... . 

8. Por kilogramma, quando em volumes de 
peso bruto superiol' a 2. 000 kllos .•.• 

9. Por kilogramma, quando em volumes de 
peso brulo inferior a i. 000 kilos, mas 
medindo mais de dois e melo metros 
cubicos. . . . ....•...........•...• 

tO. Por kilogrnmma de mercadoria a granel •• 
11. Volumes a~é 30 ltilos: tax~ mínima por vo-

lume. • . ...................... . 

Para mercadorias de exportação 
para o e~trangeiro 

Valor 

e o os 

$008,5 

$009,5 

•o to 

,0:15 
$004 

$200 

i2. Por kllogmmma, quando em vulumes de 
peso br:uto superior' a 40 kilos e até 
100 kilos. ·• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . •ooo 

i3. Por kilogro.mma, quando em volumes de 
peso bruto supel'ior a 100 kiloa e atá 
500 kilos. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eoo7 

H. Por kilogramma, quando em volumes de 
peso bruto superior a 500 kilos e até 
1 . ooo kilos. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •oos 
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Espeeie e. incidenriia · 
i!S. Por kilogramma, quando em volumes de 

peso bruto superior a i . 000 ki1os ou 
medi.ndo mais de d,ois e meio metros 
eubico·s. . .. , ..... · ....... .. .• . . 

16. Por ki!ogramma de mercadoria a granel.. 
i7. Volumes até 40 kilos: taxa mi~ima por 

volume... . ... · . ... ........ ... .. .. . . 

Para mercadorias ·d~ . impôrtação 
ou e:cportação por cabotage1n 

18. Por kilogramma, quando em volumes de 
t•eso bl'l1to superior a 50 kilos e até 

Valor 

IOU 
$004 

1200 

100 kilos. . ..•.•........... , . • • • . . ~00~ 
i9. Por kilogramma, quando em volumes de 

poso bruto superior a 100 kiloa e até 
5o o kilo~. . . . . . .. • .. .. .. . .. . .. . •ootl 

20, Por kilogramma, quando em volumes de 
peso bruto superior a 500 kilos e até 
t . ooo kilos. . • • . . . . . . . . • . . . . • . . • • •oo7 

2t . Por kilogl'amma, qualido em volumes da 
peso bruto superior a t . 000 kilos ou 
medindo mais de dois e meio metro! 
cubicos. • • . . . .. . .. .. • . .. • .. .. .. .. •012 

22. Por kilogrnmmii de mercado riu a sranet.. eooo~ 
23. Volumes até 50 kilos: taxo. minima por 

volume. • . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 1.200 

2t. 

.25. 

2~. 

27. 

28. 

2Y. 

30. 

3L 

32. 

Taxas especiaes : 
Por sacco de café, cereaes. assucar e o:J.

roço de algodão, PlH'IL exportação, pe
sando bruto até 60 kilos ..•...••..•• 

Por kiiogr!unmo. de fl'Ucta& frescas, para 
exportação. • •..••.... , ...• , •.. , • 

Por oaoho de bananas, para exportaçllo, 
calculado o peso de oado. oaoho em 2C> 
kilos. • • . ........ . ..•... - • ..•. . •• 

Por kllogrnmmo., de adubos e inseetlofdas, 
importados para a lavourn, em volu
mes de qualquer espeoie: 

até 60 kilos. • ...... , ... .. . . .. 
de mais de 60 kilos ...... .. .. .. 

Por kilogramma de adubos e inseotiolda. 
importados para a lavoura; a granel. . 

Por kilogramme. de carne congelada, pa1-a 
exportao·iio . . . • ........•..••...•• 

Por ki!ogramma de couros verdes, salgados 
ou .crús, para exportacã.o •.•...• • . ... 

Por kilogrnmma dé madeira de qualquer 
qualidade, em toras, serrada ou bene
íioiadn, {Juando Importada por cabo
tagem ou exportada para o estran-
geiro ou por cabotagem .......... .. 

Pol' kilogramma de gnzolina a granel, ex
portada, quando em deposit~ nas ins-
talllloões c. D. s. .. ............ .. 

.200 

f003 

1040 

eoo2.~ 
fOOt 

.002 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:49 + Pág ina 8 de 92 

Especie e incidencia 
33. Por cabeça de gado emba~lld.a ou desem

barcado.. sem aaiol& ou jaula: 
L B-oi ou. (}avalio. , .", •...•.•...... 
li. Vitella ou gl\rrote. . .....••••.•. 
111. Carneiro ou cl\b~·íto ........... . 
IV. Porco. . ...... , •............ 
V. Leitão ••...........•...••.... 
VI. Ciio. • ................•.. , • 

Isencões: 

São isentos das taxas desta tabella: 

Valor 

4,000 
2~000 
$500 
$800 
$40() 
$400 

i.0 Os volumes que, na formá do disposto no decreto 
n. 24.023, de 21 de Marco de 1934, constituirem bagagem 
de passageiros e immigrantes, as malas do Correio ·e as im
portancias em dinheiro pertencenteB aos Governos da União 
fi dos Estados, 

2.0 Os pacotes, ou embrulhos, que contenham amostra!! 
de nenhum ou diminuto valor, isentas. de direitos o cuja 
sabida se dê independentemente do processo de despaêho 
aduaneiro. 

Observações : 
a) As taxas desta tabeHa applioam-se ao peso bruto das 

mercadorias ; 
b) no caso das mercadorias em transito, previsto no 

§ 3x do BrLigo 7° do decreto n. 24.511, de .29 de Junho de 
1934, app1iear .. se-ão ás taxas numeros 9, iO, U, 12, :13 e :U, 
desta. tabella, seja qual fllr a eliPMie dns referidas meroa~ 
d()rias; 

c; quando o gado espeoificado na taxa C - sa, !Or em~ 
baroado em gaiolas ou jaulll.l!, será cobrada, t\ parte, n oapa
tnzia destas, applioando-so a taxa geral desta tabella em que, 
de accordo com o reapeoUvo peso, ou volutne, incidirem. 

TAl'lm:.LA D - Al\MAZENAOEM !NTru\NA 

Ta:tas devidas pe[os donos das mercadoria,~ 

Espeoie e inoidenoia 

Taxas ger!les: 

1. Süo as taxas oonstantes da tnbella approvada 
pelo decreto n. 2L 324, de i de Junho de 
Hl3•L 

Toxaa e11peoíaee : 

2. Por kilogramma de mercadoria em transito, 
no caso previsto no § 3" do art. 7~, do de· 

ereto n. 24.5U, de 29· do Junho de 
seja qual fôr a sua espeoítJ ou peso ·por vo~ 
lume, peln primeiro mez, ou 1'racçlio desse 

Valor 

mez . • ~, •. , • . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . . . . . . $003 
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Espeoie e incideneia 
3. Por kilogramma de mercadoria indicada na 

taxa n . 2. por inez, ou fraliéão <1e me.Z, de-
pois do primeiro ........................ . 

Isenções: 

Valor 

As mesmas da tabella C, desde que os artigos ou merca
dorias beneficiadas sejatn retirados dentro do pra:~:o de 30 
dias, contados da data d11 respectiva deso~rga. 

Observações: 
a) as taxas geraes desta tabella applicam-se ã.s merca. 

dorlas de importação, lanto do estrangeiro, como de oabota
g~m, sendo estas consideradas como mercadorias despacha
dás sobre agua; 

b) a armazenagem das mercadorias em transito, a que 
se applicam as taxas ns. 2 e 3, desta tabella, é devida pelo 
armador Que requisitar a descarga para posterior reem
barque. 

TABELLA ll:- Al\MAZENAGBM 1!XTEI\NA 

Taa-a$ devidcu .pelo& dono• deu mercadorüu 

Especie e ineidenoia 

Taxas geraes : 
f. Mercadorins diversas, naoionnee ou naolona· 

lizadas, não inflammaveis ou explosivas, 
nem corrosivas ou agressivas, em volu
mes. pe~ando até 6, 000 kilos, ilXoepto os 
vehioulQs armados ou montados e o algo. 
dll.o, em armazens, ou pat.eos, niio alfande· 
gados, por kilo, no pr1melro mei, ou fra~ 
oção dea.se mez ... , . , ..... ·· .. , ...... , .. , .. ~ 

2. Ae mesmas mercadorias da taxa n. 1., s naa 
mesmas condicl.les, por kilo e p<~r mez, . ou 
f1•aocíl.o de mez, depois do pr1meiro .. ·· •. , 

8. 'Vehieulos até o peso de 2 .. 000. kilos, .arma~ 
dos ou montados, por período de 30 dias, 
ou fraccão, cada um •................... 

4. Vehiculos pesando. mais de 2.000 kilos, ar-
mados ou montados, por período de 30 dias, 
ou fract;ão, cada um .................... . 

5. Algodão em fardos, por kilogramma, no pl,'i-
meiro mez ou traocão de.'lse mez . ~ ....... . 

6. Allf{)dáo em fardos, por kilogramma, e por 
mez; ou· fraco!w de iriez,· depois õo , pri-
meiro .. · ............................... . 

Taxas aooessorias: 
M 7. Pela verifica~;íio de peso e estado do!l vo• 

lumes d!l' meroadorias ou generos, exoo
ptuado o oafé, não sujeito a imposto!'! 
aduaneiros· ou· ·nacienalizados, por 60 
kilos . · ·. . , .. ·· ~. . ~ ...... -... ~ .-, ~ ·. · .. ~ . ~ . ~ ..... . 

M 8. Pelo reensaque, e ensa·que, · por 60 kilos 
M 9. Pelo repeso, por 60 kilos ............ .. 

Valor 

0008,5 

f002,5 

10$000 

f003 

,300 
lHO O 
.400 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:49 + Pág ina 10 de 92 

~.to&-. 

»f. ·10. Pelo repeso e empilhação, por 60 kilos 
M H. Peta viração para embarque, por 60 

kilos . • ..•....•.•.•..•....•.........•. 
M 12. Pela viração e reempilhaeão, por 60 kilos · 
1t1 13. Marcação de volumes com remoção, cada 

60 kilos . . ............................ . 
M H. Encapacão e desencapaçio, cada 60 kilos 
M u;. Liga para ensaque, cada 60 kilos ...... . 
M i6. Tirãgem de amostras, por lote ........ . 
M 11. Remoção de volumes, cada 60 kilos ... . 
M 18. Costura cão de suecos, cada um .....•.• 
1\1 19. Por kllogramma de merendaria retirada 

da rua para deposito nos armàzens 

Isencões: 

5-ióO 

$200 
.400 

1300 
1300 
$200 

1.000 
$300 
.100 

$003 

As mercadorias desta tabelta entregues a esta Companhia 
nos desvios das Estradas de Ferro, para embarque em vapor 
previamente designado, terão estadia livre de dez dias. 

Observaç5es : 
«) as taxas desta tabella applioam-sé ao pes(} bruto das 

mercadorias armazenadas; 
b) os serviços retribui dos pelas t.Bxas ns. t a 6; eompre

hendem a. movimentação das mercadorias nos armazena ou 
pa.teos, desde o seu recebimento até a entrega. 

TABEt.LA P - ARMAZENAGEM EM AI\MA!:ENS GEI\AES 

Ta.traa devidw peto1 donol daa mercadorias 

Especle e incidencia 

Taxas arernes : 
i . Por kilogramma d~ meraadoria em volumes 

de peso bruto até :!00 kilos, pelo primeiro 
mez ou fracoão desse mez .•..••..•..•.... 

2. Por kilogro.mma de mercadoria em volumes 
de peso bi•uto euperior a iOO kilos e até 
500 kilos, pelo primeiro mez, ou frncciío 
desse n1ez .•....•...••...•.••.•.•..•... , . 

3, Por kilogramma da mercadoria oon!!iderada 
na taxa n. J, mas, por quinzena, ou fra
cção de qninzena, depois do primeiro mez 

4. Po.r .kilogramma da mercadoria considerada 
na· ta:xa.· h; 2, mas, por· quinzena, ou fra
ocão de ·quinzena, deyois do primeiro mez 

5. Pela emissão de titülo de .simples deposito, 
cada um . • ...•. , .•. :. , ... · ............. . 

6. Pela emissão de titulo de deposite c "war
rant", oildil um.···'·'····"''·'·········· 

7, Commíssiio sobre os premio5 de segnro das 
mercad{)rias armazenadas ·. . , ........... . 

Ta'xa~ 'espeoiaes: 
8. Por sncoo ·de café 1·ecebido nos armazens, nos 

primeir~,>s 30 dias .. · ... ; .... ; ............ . 
9. Por saceo de onfé recebido no!) armazene, 

. por quiÍlZBÍUI oll.frarcão' fie .'{j:!Ítl7.t'Dft~ de-· 
. ,, . pois dos. primeiros 30 dhs ..... , , ......... .. 

Valol' 

'002,5 

SOOi· 

$001;5 

2$000 

l'i$000 

10% 

$100 

$050 
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Espooie e lnoidencia . 
Taxas accessoria!J : 

M 20. Abertura e funcci<mam~nto . dos arma
zens, nos domingos e feriados, desõe as 
7,30 até ãs i6,30 horas, por qualquer 
tempo .... .......... . . . . . ............ . .. . 

M 21 . Abertura e funcoionamonto dos arma
zena, depois dl:ia horas ordinarias de tra-
balho, desde as :18 até ás 22 horas . ... . . . 

M 22. Idem, da!! i8 ás 2~ horas ....... ..... .. 
M 23. Idem, das t8 ás 6 horas da manhã .... . 
M 24. En.saque á gamella, empilhado ou não, 

po1· saoco . •........ ....... ........... .. 
M 25 . Pesador . • ........ . .. •. . .. ...... ...... 
M 26. Repeso, empilhado a 10 ou não ...... .. 
M 27. Virado e repesado (empilhado a 10 ou 

não) .. ..... . ... .. .... ............... .. 
M 28. Repeso na Estrada de ferro ...... .... . . 
M 29. Reempilhação até 25 de alto ...•. ...... 
M 30. Descarga a :10 .•...... . ................. 
M 31 . Descarga para pilhl\, , ................. . 
M 32 . Descarga a furador .. .. ............ .. .. 
M 33. Descarga sem furador .. . ....... . . ... . . 
M 3~. lÀ!scarga para oat.ação .. , . , .. . . . ... . .. . 
M 35. Descarga para rehenefieio . .. , ..... . .. . 
M 36. Descal'ga de onfé de volta ............ .. 
M 37. Deposito alto até 25 .................. . 
M 38. Carga e descarga a i O ...... ........... . 
M 39. MudanQas no armnzem (saeco aberto ou 

feohado.) .••.•....• , .. , ........ •.... 
M 40. Verlfiooo!ío de peso ... ........ ... .... . 
M 41. Viraolo (saccos novos ou velhos) empi-

lhados .a to ou .nl.o •..• , • , ••. . .• . . •. . .. 
M .&2. Viraçilo (saecos novos ou velhos) empl-

lhados a 2~ ou nl\o .. , .. , •....... .. ... 
M 43. Arra~to • , ...•.....• . .•............... 
M U, Arrasto e remonte ....•................ 
M 45. Remonte .• .... . . .• •••.. .... . ... . : .... 
lil •a. Gosturn . . ... . .... •. ................. 
M 47 . Pllhã rebatida . . .... . ....... . ........ .. 
M 48 . l!'o['mae11o de pilha ...••.•....•......... 
M 49. Enco.paçi'lo • • ....• , ................ .. . 
M ~o. Embarque • . ....... . . . . . ...... • ... ... 
M· 5f. Disl.nnoios de mais de 70 metros, para 

oarga, descarga, e mudanQR, acima da 
tabella mais • • ... . •.•. . ..... •. . .. ..• 

Observações : 

Valor 

501000 . 

25$000 
50$000 

100$000 

$420 
$025 
$280 

1380 
$340 
$210 
$120 
$f20 
.f30 
$120 
.120 
.120 
.!20 
t240 
t240 

f120 
tt80 

U20 

.340 
tOM 
•ui !i 
fUO 
f031S 
10155 . 
ti20 
f330 
.195 

$055 

a) al!l taxas ns . i e 2, desta tabella, applioam-se ao total 
da partida, desde a entrada, no armazem, do .primeiro vo
lume, ou parte da partida, contando-se no prazo da armaze-
nagem os dias de entrada e de sabida das mercadorias; . 

õ ) o seguro das mercadorias worrantadas é obdgatorio; 
c) a admin·istrlloão do porto poderá attonder a requisi...: 

OÕO! dos depositantes, para· abertura dos armazens e movi
mentnoão das morcadoril1s, fóra das horas ordina.rias de ser
vioo e nns domingos e feriados, npplleando-se a esse sorvioo 
o disposto no art . 2~ do decreto n. 24.508, de 29 de Junho 
de i93-l'; · 
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d) as taxas de ns. M 24 ll illlf fftltl'~pondem ao servioo 
exec-utado, em horas ordinai•iaa; . qualldQ ~ ~"•t.ar de !lerviQo 
extraordinar i o, aquellas taxas terão tim accresoimo de 5o o/o; 

e) fica oompreb•ndido que as faxat d& n.s. K 2~ a·M 5f 
oorresponderio sempre as ll.doptadat pelo Syndic&to dos Tra
balhadores em Café, com um aec1.~seimo de iO o/o, unia vez 
que essa socnedade tem O priV ileiJÍO dlil taes serviçOs e pode, 
por isso, moditiear, a qu11.lquer temPO, a respectiva tabeila . 

'.I'MII!LLA 0-:l - A1lM.U&N3 BfWBQIAES 

Ta:rlU deVidas pdo; donof dtU flt~cadótia3 

Armazenagem oonveneional 

Especie ~ incidenclá 

'l'axas especlaes: 
:1. Café - por saaoo de 60 kilôs, pélo es{)llco 

de quatro mezee de deposito, c<ím a 
execução dos serviços de ensaque, pe
sagem, marcação e einpíthaçâo . . ... 

2. Algodão em fardos - por kiloít'âtnma, paio 
espaço de 30 dias de deposito; com 1\ 
exeauoão dos servlooa de pesqem, 
maroação, empilhaci\o e tràneport.e 
para embarque .. . .. . .. ...... ..... . .. . 

3. Cnrooo de algodão - por kiloiramma, pelo 
espaço de 30 dias de depo~ito, com a 
execução dos servioos de "Pesa1em, 
marc84>Ao empilhaolo e transporte 
para ·om.barque ............ . ~ ...... . .. _ 

Observac~es : 

A armazenagem convencional se tarll mediante cón(ra
cto definindo os obrigações o dlróitos dos contracl.antes e po
dendo prever B installnul1o e funcoionamento . de maohlnns 
n~ armazens, destinadas ao boneticinmentO das meroadó· 
ri~ts a armazenar. 

TADBLLA o-2 - AI\MAZBNAOENS ESPE01ÁE8 

Ta:rM de1lidas peto• donoi clti4 mercadorias 

Lo{laoão de áren em armnzens, ou pateos externo.s 

Especie o inoidcnoia 

'1\\"tías g'crd.os : 

i . Pói' l'llttti'o c;iUadrndo d\1 área ém !tt'm:tzem 
externo e por mez ... ....... . ... . ... . 

~- :Por metro qu11clraáo de át'oa em pateo ex
terne) e pol' m!!!! . , . .. , .• , .... , • ; ..•. ; 

Ob'sertãeõ~a- ~ 

Valor 

i$000 

$400 

a) A JocaQilo de áreá em armazem, ou jmf.êo, o."Xlill'UOS, 
Se {ará mediante OOUtrnoto definin(Í() llS obrigac~eS 8 dirAi~. 
tos d~~ contraotantes e podendo preve1· n inst.allaQãó e f'un-
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tolO!lamento de machinaa, n~ ári!Ss lOCadas, para o oone.
ficiamento das mercadorias a armazenar. 

~) A movimentação e a benefieiamento dl1.8 mercadorins, 
nas área~ loMdllls, eon9tituem serviço· accees<lrio. 

TABELLA G-3 - ARM.UBNAOENB EBPEClA.lllS 

Ta:za.s devidas peloa donos daa mercadorias 

Armazenagem de vorumes pesados 

Especie e íncidencia 

Ta:xas @'eraes : 
1. 1.fercadorias em volumes com peso superior 

a 3.000 kilos, em 'pateo apparelhado 
para sua fiel gunrda, conservação e 
movimentação - por kilogramma, no 
primeiro mcz ou f:raccüo desse mez .. 

2. As mesmas iilel'!ladorias, nas mesmas cóndi
cões e~ecifi<Jadas na taxa n. :l -
por kiiogramma e por mez ou fraccão 
de mez, depois do primeiro ...•...... 

Observaoôes: 

Valor 

$010 

$000 

a) As t&xas desta tabella appl!cam-se ao pesQ bruto das 
me1·cadorias; 

· b) A administração do pm·to fará o serviço accassori" 
de carregamento de volumes pesados, nos vchiculos em que 
:torem condu~idos para fóra das inslallacõcs portuarias e 
a sua descarga no caso de recebimento~ 

e) Emquanto nilo tiverem eido desembnraco.dos pela ,\1-
fQndega, ou na. falta de requisioão da armazenagem !!spe
ti~l, os volumes pes!\doe ficarão sujeitos ao r(l8ime a ia 
taxas da armazenagem interna. 

'l'A.BRLLA o-4 - ARMAal!:NAOENf:l ESPKOIAES 

Taxas devidas pelo• ®no.t da& morcador,ia~ , 

Armazenaaem íri1orifica 

Espade e lncidenci{i. 

Taxas seraes : 
1. Por volume de poso até 25 kilos, po1· méz 

ou fracção dG mez ................. . 
2. Por volume de 26 11 35 ldlos e por 

mez ou fracção do mez ............. . 
3. Por volume de 36 a ~5 kilos e por mez ou 

fracciio do mez ..... . ........... · . · · · 
,. . Por volume de 46 a 65 kilcg e por mez ou 

fraoção de mez ........•........ . ·. · · 
5. Por volume de 60 a 85 ldlos o por mez ou 

rrâll<:iio de tnoz ..................... . 
t1. ~or volume de M 11. 105 kiios e por mei ou 

fracçüo de mez ..................... · 

Va!M 

$500 

$600 

$700 
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Eapeoie e incidencia 
7. Por volume de 106 e H5 kilos e por mez 

ou fraccão de mez .. ; .•........•..•.• 
9. Por volume de i2ô a '135 kilos e por mez 

ou fracção de mez .. , , , ....•.•...••• 
f O. Por volume de mais de 135 kilos, cada 20 

kilos que tiver a mais e por mez ou 
frac~:ão de mez .....•........ , .....• , 

Taxas especiaes: 
t 1. Carne a Cüngela.r e artnazenamento, por 

kilo no primeiro mez ou fraccão 
desse mez ...... ~ ..... , ................ .. 

:12, Carne congelada, po-r kilo e por semana ou 
fraccão de semana ................. .. 

13. Carne resfriada, por kilo no primeiro mez 
ou fracção desse mez ...........•...• 

H. Carne resfriadu, por kílo e por semana ou 
fracçüo de sem:ma, depois do primei-
ro mez .............................. . 

t5. Peixe a congelar, por kilo, inclusive àrma
zenamento; por semana ou fracção de 
s~mana .............................. . 

t6. Peixe congelado, por kilo e por semana ou 
fracoão de semana ......... , ....... .. 

17. Peixe resfriado, por kilo e por semana ou 
fracolio de semana •..••.••.......•••• 

i8. Peixe salgado, por kílo e por mez ou tro.-
cçiio de mez ......••...........•.•••• 

f 9, GaliJnaceos congelados, por kilo e por se4 
mana (lU fraccão de semana .•.....• 

20. Oallinaoeos resfriados, por kllo e por · se4 

mana ou rracQI!.o de semana ; ....... .. 
21. Ovos, onda 50 kilos e pol' 30 dias .•...••..• 
22. Cebolas, por kilo e por 30 dias .......... . 
23. Couros, por k1lo e por 30 dias .......... .. 
2.1. Pelles confcccionad[ls, por kilo e p&r 30 

dia.~ .....•...•.•....................... 
25. Tabaco, por kilo e por 30 dias .....•..•.. 
26. Legúfnos, por kilo e por semana •......• 
27, Cerveja, por barril de 25 litros e por s~Jma~ 

na ou fro.coilo de semanP. ........... . 
28. Leite e creme, por lítro e por semana •..• 
29. Laranjas para exportaciío, por IJO.ixe. até 35 

kilos nos primeiros sete díaa •...•..• 
30. A mesma mercadoria da taxa n. 29, nas 

semanas subsequentes, por semana ou 
fro.ocão de semana e por caixa ..... . 

T;n;:as o.ccessori as : 
M 52. Ensacoamento do carne, por quarto .... 

Observações : 

Valor 

$500 

$(152 

$015 

$0-tú 

f030 

1030 

tO:lO 

$050 

t0 50 

f030 
:l.fOOO 
eo2o 
easo 

11000 
$100 
•os o 
$100 e o ao 
f200 

$100 

$200 

a) As taxas desta tabella applicam~se a.o peso bruto dn 
meroadorin; 

b) A movimentnoão dus mercadorias nos armazene frl~ 
gorificos desde n suo. entrada até a entrega, est!l. oompl·e
hendida no· serviço de nrmuzonamonto; 
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c) Os saecos para: o en&accamenlo da carne, serão for
necidos pelo dono desta; 

d) Emquanto não tiverem sido desembaracadas pela Al
fandega as mercadorias de importação do estrangeiro, depo~ 
sitadas nos armazons frigorificos, ficarão sujeitas aó têgime 
e tuas da armazenagem interna, além das constantes desta 
tabella. 

TABELLA G/5 - ARMAZENAGENS ESPEG\..\ES 

Taxa~; devidas pelos donos das mercaàorias 

Armazenagem em silos 

Especie e incidencia 

Taxas geraes: 
1. Trigo e outros oereaes a granel, nos silo!, 

por tonelada e por mez ou fracçãó de mez 

Taxas accessorias : 

Valor 

f$200 

M 53. Ensaque com pesagem, por sacco. . . . . . t200 

Observaoões : 
a) Está incluída no serviço retribuído pel8'1 la:J:as desln. 

lnbella, a movimentaçilo da mercadoria de um silo para 
outro, quando por convenienc!n da admintstraoão do porto; 

b) a pesagem da mo1•ondor1a, nas balanças nulomations, 
para a respectivo entl·ego, osln lnoluido. no serviço retri~ 
buido com a taxa n. i, desta tnbello; 

c) os sncoos par11 o cnsocoamcnto dos eer.anes d!!pOili
tados, sorllo fornllcldoa pelos do,Jos destes; 

d) amquanto ntl.o tiverem sido desembaraondo$ pela 
Alfandegn, os oereae& lmportadós do estrangeh·o e deposi
tadoe nos silos, flcnrl.\o sujeitos ao regime e taxa~ da arma
zenagem interna. 

TABEl.LA 0/6 - ARMAZRNAOENS EBPEOIASB 

Taxa.s devidas pelo& donos das m.ercador•ias 

Armazenagens de oleos, de inflammaveis e ll~plosívos 

Espeoie o incidencia 

Taxas geraes: 
i. OI e o combu.~livel, oloo diesel, oleo pore. gaz 

e semellmntes, a granel, em tanques -
pelo primeiro prazo do seis mezes, ou 
fraoçíio desse pr':\ZO e por kilogramma. 

2. As mesmas mercadorias da taxa n. t -
por prazo de seis mazes ou fro.ocll.o desse 
prazo, · dopois do pt•imelro o por lt!lo-
grammn ........ , ............... . 

Valol' 

$(}0i,6 
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~specie e ineldeneia 
a. GazoUnu, kerozene, aloool e semelhantes, a 

granel, em tanquils ---. pelo primeiró 
prazo de seis mezes ou fraecilo desse 
prazo e por kílogramma ...• • ......... 

4. As mesmas meréádorias da taxa n. 3- por 
prazo de seis mezes ou fraccão desse 
prazo, depois do primeiro e por kilo-
gramma •............... · · ·. · .. · · · · 

5. Oleo, gazoliua, kero.tene, alcool e semelhan~ 
tas, em caixas de peso até 40 kilos - por 
onix:a e por mez ou fra.ccão de mez .. . ••• 

6. As mesmas mercadorias da taxa n. ií, em 
tambores pesando até 200 kilos - por 
tambor e por mez ou fr:accão de mez .... 

7. Polvora, estopim e semelhantes, em oaixas 
ou latas ....... por mez ou fracçllo de mez e 
por kilo, no primeiro mez .• .• ......... 

8. As mesmas mercadorias da taxa n. 7- por 
mez ou frl\coão de inez, nos mezea eub-
sequ~nLes •••••.•.. , ..• . .•. • •.•.•• 

9. Dynamite e outros explosivos, em caixas, 
latas e outros em'olucros - por mea ou 
fracção de mez e por kilo, no primeiro 
n\e!: • • a • • 1 • • t • 1 • o • • t t p t t • • tI 1 t t t t 

iO. As mesmas mercadorias d& ta.xa n. 9- pot" 
mez ou fracç!l.o de mez e por kilo, os ma-
l!es subaequen'tes • . • . ............ .. . . 

Tli.xas acoeasoria"S : 
M ~". Remoolo de volumes avariad:.s, para 

concerto, por kito • , •.. , .. , ......•.•. 
M li5. Abêrt.ura de volumes parli vistoria, por 

kilo . . . . .. ..... ~ ...... , .. , , ...... .. 

ObservocOcs : 

Valor 

$0(11,6 

$150 

$750 

$1ÓO 

$0$0 

fl)80 

tOOO 

a) O armazenamento de ole>oa, ga.;;ollna, kerozene, nl
~ooJ e semelhantos, a granel, em tanques, sed feito me
diante conlraot.o definindo as obrisol)õea e dir~:~ito" dos con
tractantes c podenuo p1·ever instn!lações aooessorias J)llra 
o enchimento de tambores, ou vagões, ou caminhões tan
queE. 
. b) A movimentaofio da3 mercadorias nos a :·mazens des

di:! o recebimento até li. sua entrega está incluida no serviçõ 
de armazenagem. 

c) As taxas de ns. õ, 6, 7, 8, 9 e 10, desta tllbella, appll
aam-se ao peso bl'ulo. das mercadorias. 

d) E' obrlgator.io pnra os respet>tivos donos, o. ~egnro 
eohtra fogo. das .mercadorias a que se t•etel.'e e~ ti\ tabel111 . 

e) Emquanto não tiverem sido desemba:racadas pola 
Alfnndegn, us memRdorias •. espeoil!oada! noeta tabolla, im
portadas do estrangeiro, !ioo.l'lio sujeitas ao regimo é taxas 
d~ armazenasem Interna. 
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TABELLA G/7 ·.,:. ARMAZ~NAGENS ESPECI.\lrb 

TaXC!B devida' pelo1 dotto• àm mtreadoritU 

Armazenagem de mercadofias corrosiva• ou a~rrel!sivM, 
não lnflnmmnvels ou e'.:tploslvaa 

Especie e inoidencia 
Taxas geraes: 

i . Mercadorias oot•t•osivas ou aggressivas, não 
inflammaveis ou explosivas, em caixas, 
tambores, !alas ou outros envolucros, 
armazens apropriados - por ltilogram-
ma, no primeit·o mez ou fracciio desse 
mez ... .... .......... , ....... , .• .. 

2. As mes::nas mercadorias, nas mesmas condi
cõe3 especificadas na taxa n. f - por 
kilogramma e por mez, ou frocQiG de 
mez, depois do primeiro ..• . •• • ••.••• • 

Taxns accessorias: 
M 156 . RemOção de volumes avariados, para 

concerto, por kilo . . ............. . . . 
1\1 67. Abertura de volumes para vis toria, pot· 

kilo ..•.. ..•. , .................. .• 

Observacües: 

Valor 

$005 

$003 

$002,1> 

$005 

a) As taxas desla tabella !lpplicam-se au peso b1·u~o 
dali ltHíl'óádorins, 

b) A movimentaoi1o das mercadorias no armnzem, desde 
o seu recebimento até á entrega, está compr~bendida no 
servioo de ll'rmRzcnilgem espeoial. 

c) Emquanto nüo tiverem sido desembarJcadn~ pela 
Aliundega e, bom assim, na fnlta de requis ição dtl armaze
namento espeoinl, as mercadorias especificadas nesta ta
belln, e que forem de ~mpol'tnciio do. estrangeh·o, filiarlio 
sujeitas ao rerimen e ás taxas de armRzenagént interna. 

TADELLA )I - TRANSPORTE 

Ta:r:cu devidas pelos dono~ das mercadoJ•icu 

Especie e inoidenoin 

Taxas geraes : 
t. Pelo carregament-o ou descarga e tt•ansporte 

de meroadorins em vagons do porto, ou 
dns vias ferrea~ a este ligadas, ou em ou
tros vehioulos, de Cl.Uillquer ponto das 
installacões portuarias, para qualquer 
outro ponto dessa~! installações, ou para 
as est ncões daquellas vias fer'i'éas, ou 
ainda, paro armazena ou installaoões 
parUoulares, servidas pelas linha3 do 
porto ou vioe-verCJa, desde que em volu
mes de peso nãl) excedente de t. 600 kílo:~ 
...;... por llilogramm~& . • ......... .... . . 

Valor 

$003 
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Especie e incidencia 
2. Por serviço identico ao especificado na taxa 

n. i, desde que os .volumes tenham peso 
superior a i. 500 kilos, mas não exceden-

Valor 

te de 5. 000 kilos - por kílogramma. • . . $0(l.i 
3. Por serviço identico ao especificado na taxa 

n. 1, desde que os volumes excedam de 
5. ooo ki!os - preço· .........•........ Convf;ncional 

4. Por serviço identioo ao especificado ria taxa 
n. 1, quando executado com mercadorias 
que tenham pago um primeiro transpor-
te - por kilogramma............... $0021 

Taxas especiaes: 
5. Por serviço idêntico ·ao .especificado na taxa 

n. 1. quando applicado a sal e carvão, 
por tonelada ou fraccão ......•........ 

6. Por servico identico ao especificado na taxa 
n, 1, quando applioado n banana e aos 
oereaes exportados - por tonelada ou 
fi:'aéçãô . • •••....•..... • • · .. · ·. · · · · 

7. Pelo transporte do trigo em grão e cereaes 
semelhantes, do cáes, a granel, pelas es
teiras ll•ansportadorns, até aos moinhos, . 
em distancia não superior a 250 melros, 
por ton~lada ou frncciio. • • . ..•...... 

8. Pelo transporte do trigo em grão e eereaes 
semelhantes, a granel, depositados nos 
silos, destes nté a bocca de rel}ebimento 
da.s esteiras de cada moinho no cães, por 
tonelada ou fraccão • . ••...••....... 

Taxas accessorlas: 
.M 58. Por operação addicional de carregamento 

ou descarga de vagons ou outros vehi
culos, além da que esttl comprehendida 
no serviço de transporte, · por kilo-
gramma .•.••. , , •••.......••....... 

M 59. Pela pesagem de mercadorias carrega
das em vagons ou outros vehiculos, por 
kilogramma de carga e tara do vehiculo 

M 60. Pela estadia de vagões C. D, S., de lo
tacõ.o não excedente a iO toneladas, por 
dia e por vagiiô ............•..•.....• 

M 61. Idem, de .lotnciio, superior a 10 tonela-
das, por dia e por vagiio .......••..... 

M 62. Pela estadia de vagões das Estradas de 
Ferro, coprar-se-ão as taxas por ellas 
adoptadns, com um accrescimo de ... ,. 

M 63. Pelo serviço requisitado, de locomotiva 
fóra das horas ordinarias de trabalho, ou 
om domingos e feriados, por locomotiva 
e por hora . • ...•••.. , •... , •.•..•. 
- Taxa mini ma . • .•. , .• , . , .... , ... 

2,000 

2$000 

i$000 

iiOOO 

t001,5 

i0$000 

i5,000 

tO% 

25$000 
30,000 
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Espeoie e incidencia 
111 64. Pelo embarque de mercadorias em va

gões da Estrada de Ferro, em domingos, 
feriados e em horas extraordinarias de 
trabalho, feito mediante prévio pedido 
<los interessados, cobrar-se-á, a.lém das 
taxas estipuladas na labella H - 1, 2 a 
3, por tonelada . . ........... , .•...•• 

Isenções: 

São isentos das taxas desta tabella: 

Valor 

3$000 

1° - Os passageiros destinados a navios atraeados e 
as respectivas hagagens, quando transportados em carros 
das vias ferreas, desde . as estações destas, uté junto SJ.O 
navio, sendo esla concessão extensiva ao turismo. 

2° - Os immigrantes e suas bagagens, q•1nndo trans
llDrtadcs em carros da5 vias ferreas, desde o locil do desem
barque no cães, até ás estações dessas vias fer reMi!. 

Observações: 
a} taxas desta tabella applicam-st~ ao peso btulo dtu 

mercadorias. 
b) Está comprehendida no serviço de transporte, uma 

das operacões: a de carregamento ou a de descargo. 
c) A traccão nos transportes nas linhas rerreas do 

porto sorâ sempre fornecida pela administraç!'iJ do l)O!.'to. 

'l'ADELLA J - ESTIVA DAS EMBARCAÇÕES 

Ttu:as d~vidas pêLo a1 mador 

Especio e incidencia 

Taxo.s Geraes : 
i. Pela rotlrl\da da mercadoria dos putrões das 

embarcações ou do local om quo tenha 
sido transportada, e eua movltnentnono 
nté o convoz onde deVI\ sel' entrogua 
PllrB desembarque, ou pela tomada dll 
mercadoria nt~sso ponto e sua movl
menta<;i\o e ar1•umaçíío nos porões ou 
no local ~m que deva ser LL'ansporta. 
da, quando seja mercadoria a granel ou 
em volumes da peso níio excedente a 
L500 kilos - pOl' tonelada ou fracciio 
de tonelada , ..................••• 

2. Por serviço identico ao especifica1lo ila Laxa 
numero i, no caso de volumo:, pesando 
mais de i . 500 kilos e que não exoe
do.m do 5. ooo kilos ~ por L 1Helada ou 
fraoçiio de tonelada ..........•....• 

8. Por serviço .identico no especificado na taxa 
numero 1, desde que os voh:mes e:x:
oedam de 5. 000 kilos - preço •.•..... 

Valor 

$000 

$000 

fO()() 
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Espeeie e àneidenci• 
.f.. Por serviço identieo ao .etipeeificad'it nas ta~ 

xas numeros i e 2, '~uando effootua
do em botas ntraordinat•ias por ta~ 
nelada, o dobro das bu:a11 enume-
radas , . . .• . . . . . .....•.. .. ..... .. . 

Taxas Especiaes: 

Valor 

eooo 

5. Por serviço identico ao da taxa numero 1, 
com couros verdes ou salgados, por to-
nelada . . . . . . . . . ...............• , $00~ 

6. Por serviço identiClo ao da taxa numero 1, 
com bll.lltlnas a serem arrumadas a bor-
do, em frigarifíco, por tonelada. ..... $000 

'J. iPan. o trigo a gl'Bnel, desembarr.adCI pelos 
sugadores, por tonelada . . . . . . . . . . tOOO 

8. No caso d~ carregamento de café, em do
mingos, forindos e em bo1·a~ extraot·
dinarias de trabalho, sendo) a estiva 
feita pela Companhia, cobrar-E e-á: -
a taxa de estiva em dobro, - e mais 
$ por sacco embnt•cado, atén1 da ca
pataz.ia. 
Observações : 

a) As taxas desta tabella npplicarn-se no peso b1·uto da~ 
mercadorias: 

b) O serviço de estiva 6 feito sob a responsabilidad$ ao 
eommandante da embnrcnciio; 

c) O trigo em saccos, quando exija a abe1·tura dos volu
mes, para ser descarregado pelos SUHOdores, estli sujeito âs 
toXIl:s I~t e 1-4 i 

d) O servico de estiva é tuou!Lativo para os armadores e 
;Para a Companhia. 

TABELLA J - SUPPRIM~N'fO DO AP'PARELHAMII:NTO PonTUARtO 

Ta:tas devidas pelos re.qui&itante1 

Espocle e inoldenoia 
Tous Especiaes: 

Apparelhamento Ter1·estre 
1. Pela utilizaQii.o dos gulndasb•es do cães, de 

de 4, 5 a 6 toneladas, no d3rvioo de 
estiva, quando este sejs executado pot• 
extr.anhos á adm·inistracão d' porto -
por tonclada ou fracoão . . . ..• ~ ..... 
- Hnportnncla minimn a ser cobrado, 
por guindaste . . . . . . • .. . . . ... . ...• 

2. Pela utilízao~o, em serviço no porão, para 
estiva particular, de guindastB de 6 to~ 
neladas juntamente com o "grub", para 
desoarga de carvlio, por tonelada ou 
frnccíio ...... . ............. · ... . 
- Importanola minima a ser cobrada, 
por guindaste • • • . . . . ... .. . . . .. . .• 

Valor 

$500 

20$000 

$800 

35$000 
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Espeeie e incidencia 

3. Pela utilizaciio de gulndàste di:l 30 tone-
ladas, por tonelada ou fraccão ....... . 
- Imp~rtanoia minima a ser cobrada; 
por ·gutndaste . . . . • .. .••.....•.... 

4. Pela utilízação de guindastes el~ciricos, a 
vapor, ou automoveis, fóra da faixa 
do cáes, mediante prévia requtsiclio pe
los interessados, para movime;ntação de 
cargas, já retiradas pat•a a rua, por 
kilo ou fracção . . . . . . . ........... . 
- Importaneia minima a se.- cobrada, 
por guindaste . . . . . . .......•...... 

5. Fel:> ut ilização da da la de ca.rregamento de 
banana embarcada, calculada na base 
de 20 kilos em cacho, por lcilo ••.... 
- Importancin :!linimn a se1· cobrada, 
por dala ••...•... .. •........ •.. . 

6. Pein utilização do apparelho espiJCinl para 
carga e descarga de autom{•veis, por 
autor.aovel . . . • . • . . . • • •..••.••... 
~ Jmportaneia minima a ser cobrada, 
por apparélho . . . , . . . ........•.. 

7. Pela utilização de cacnmbas pan1 descar-
811 de me1·oadoria::~ o. gran~l. POl' dia 
de 8 horas de servil.)o, ou fracçiio e 
por· caçamba • . . . . . . ..•.........• 

8. Pela utilização de · tabolelros, per dia de 
8 horas de servi~, ou !raccüo, e por 
·taboleiro . . . . , • . • • .•. , . ••• , ••..• , 

9 • .!?ela utilizacão da balança de 70 toneladas, 
a peditlo dc.s interessados, po1• toueln
da de mercadoria pesadà e tara do 
vehiculo • . . . . . . ... . . ..•. .. , , .••. 

Importnnoia :'"';Dima a ser oô-
brnda .•.•••.. . •... • •• .... .• •• ••.. 

10. Pela utilizaoüo do tractor automovel pnra 
manobras no cáes, por hora ou fracçúo 

li. Pela u tilizacão dos carrinhos ele,•Ll'icos, a 
bordo, por dia :>U Irncçüo .) por car-
rinho • . . • • . . . ....... • .•... . . , ... . 

12. Pela uLilizaciio dos nppnrelhos fUgndures 
do trigo, por tonelada ou fracçi!.o . •. , .• 
- Importanoia mínima a se!' oobradn. 

~ 3. Pola utilização do t\pparelhamenf o desti
nado ao supprimento de oleo ~~ embar
cações - por tonelada dessa combus
tivel, rccnlcac!o dos to.nque\0 c. entre
gues em mangueiras ligacto.s \lOS enca
namentos do cáes do Vnllongo, ás em
barcações ahi atracadas . . . . • ..... , 
- Ta.-,:a mínima . • • . . . . .••.• ..• 

Apparelbamenl.o flucLuante 
i4. Peln uU!izaç~o. de fluctuantes para atra

cncüo de navios no cáes - por fluotuan
tes e por dia ou .:rrncçiio de dia •••. , . 

C, D, - VOL1JMJ!l I - f931i . 

Valor 

5$000 

i00$000 

$003 

20$00C 

$003,5 

30$000 

ã:ilOOO 

f5$000 

10$000 

t0$000 

iSOOO 

20$000 

20$000 

• 30$00<:1 

i$000 
200$000 

4$000 
t00$000 

50~0!i0 

27 
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15. 

16. 

i7 . 

-18. 

29. 

-~ ~18 .'"""; 

E~pecie e jnch.tencia · 
Pela utilizacão de chatas, saveiNs ou al

varengas, com capac1dllde não c,.ceden
te de 1.00 toneladas - por . embar
caQ~Q .e l}(_)rqia_ Ç>\l _f~aco_ão. do dm ...••. 

P13la estadia das mesmas chatas, saveiros ou 
a!varengas, depois de carrehadu.s, . por 
dia .. .. .. .. . . . .•. . .. . .•. . . . · ... . 

Pela utilizacão da cabrea fluctuante, por 
dia ou fraccão de dia ... .. . ; . . ... . .. . 

Pela u tilização do apparelhamentn desti
nado ·aó suppritnento de oleo ás embar
cações - por lonclãda dess,; combus
livel,· r ecebido é •transportado em bar
cas ·de oleo e recalcado para bordo de 
embarcações ntr &cadas ao cá •a, cu fun
deadas em frente ao càes em trafego .. 
- Taxa mínima . . . . . . . . . . ..... · . . 

Pela utilizacão do apparelhnmentc. destina
do ao suppriment~;~ de oleó Úb embar..: 
cacões - por tonelada de oleo rec~bidó 
e transportado em bracns de oleó e re
calcado para bot•do de timbarcàções fun
tleadas no onnal, entre .a barra e a 
Mortonn ....... .. . ... . . . , •...•. 
~ 1'a:s:a minima .. ...... . 

ObsE>rvacõos : 

·valor 

40$000 

30$000 

!;OÕ0$000 

7$000 
200$0-.Ji) 

8$000 
300$000 

a) A Companhia só se incumbe do recebimento, transpor
t e ou recalque de olco, cuja requisição compete aos armado

: res fazer ás . .e.mpresas .vendedoras . de.ss~. producto . 
b) O fornecimento dos mnngot.es, llSsim como o assenta

mento é ii r et·lradá dest-os, estão incl uido.s no serviço remu
nerado pe:ns tnxns nu meros 13, 18 e 1 ll. desta tabella . 

'l'A!lELLA li - RB~OQUES 

Tax~ devida.r pelos ·req;iúita1itcs 
Especia e incidencin 

Taxas Gernos : .. 
Pelo scrvi~o do rebocador, prestado LlO~ na

vio~, no porto, para as manobras da 
ntrncação ou desntracacão ao cães ou 
tmra mudnt)cn de fundeadouro ou do lo
cal de atracação ao cács - qmiildo 
os ná.vios f o1•em de passagch•os e ti-
verem, ele deslocamento : · · 

1. At.é -i . OOQ toneladas - por operação . . . .. . 
2. De & .oot até 5. 000 toneladas - por opa-

ração ... .. . . . •. .. .. . . • . . . . · ... . . . . 
a. De 5.001 ntl! 6.000 toneladas - por . 

operação . ...•. 
4 . De G.OOi até 7.000 toneladas .:...... por 

operação . . ........ . ....•... ... .. 
:5 . Do 7 . 001 nté 8 .000 .toneladas · - por 

operllQiio . . • . . . . . • • . . . . • •........ .... 

Valol' 

20o$oeo 

220$000 

250$001) 

300$000 

350$000 
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l~spccie e incidencia 

6. Do mliiP.o du S.OOO toneladas - por ope-
·rl\çno . , . . . . . . . . . ........ . ........ . 

Quando O!! unvloK ftll 't!m eurgueiros u t1vcrem, 
do du~loctlllH!llto: 

7. Ató G. otiO lot~uhulu~ - por opera~.flO., •... 
3. De r; . OOt utô g. 000 toneladas - }JOr ope-

I'D~\t(o , , o , • • • • • •• • • • •• • •• ••••••• 

!1 . Du m11 114 du H.lioo toneladas - por ope-
I•u(:Ao • . . ~ . . . . . ........ ~ ........ . 

10. Pelo 1°t.'hOCfllf' do saveir·os, dentr:> do por
to, um di~"<lllncia não rxcedcnto de kilo-
mctt•<,!l, pot• viagem . • . . . .. . , , . .. . . . 

de ou 1:nra fóra 

Valol' 

450$001) 

i20$0()í) 

170$00'1 

230$00G 

50$000 

11. 

12. 

'l'uxn11 l·:~rJCciues: 

1\ebO<jllO tiO CtriiJ:U't:ll~\ttO 
ÚO })Ol' lO ••• , .... 

:Jm·vico tJu ~ot•cuiTO, ou 
ciflcnrlos , . . . 

. . . . . . . . • . . . . . . . Convcnciono1l 
outros !lão espe-
. . . . . . . . . . . . . . . . Convencionai 

Oh:!l'I'\'UI.'llt!X: 

Será cum~cdliltl 111011 t'llUUCI,lÜO de 25 }? r.a im
ptll'l.llllt'.ltl a pn('ato, so o nrm1<1or solici
tUI', t•uujutwUuncntc, os serviços partt 
nh•twu~;l\o o parti .:iesatracaçãu do mes
mo IIIIVIO, 

'l'o\lll•:l,l.,\ I. - - l'lt ll•l•tu;-.mNTO DE AGt;A AS EMUAIICM)ÕES 

~l'tu~as tlcviclas 11elo (U"tttadol' 

l·:~pecic e incidoncia 

'l'IIXII~ (ll'l'iii!S! 

i. Por mutt•u 1111hlllu tlc ogu~ fornecida ús em
litlt'tl!ll)tiUH tlllonctldns, por 1nch! d() cana-
llzttcüoH tio ctícs e pontes de acos-
tt\gom . . . • . . . • . .. .... ... . ...•... 

2. Por molt·o mthltHJ do ngun fot·necida. ás em
l!tll'CI\\lc'illli fundm1das nôs a ncura.douros 
do JIOI'tu, Jllll' moio de barcas d'aguo. . . 

3 . Por mott•o nuhloo do agun for:l~'{)ida por 
bntocnl! dtl IIIHlll !.'. embarcações fundea-
dns no lJOl'lo, mns fóra do~ anco1·a-
douros . . . . . . . . . ....... .. .... ... . 

4. Pot· metro cu hino úo ngun fornecida, POI' 
bnrcns chl ugnn, n embnrcacões f óra do 
port.o . . , . . .. o • • , • o • ••• • • • ••••• 

Observações: 

Vali) r 

i$SOJ 

3$001) 

Preço oon~ 
venoionul 

a) Nos fol'necimontos dil ngua ás cmbarca.;-õcs. a adm i
nistracão do porto fot·necorá as mangueiras e o possonl ne
cessario ú sua ligncão "' n manobra dos hydrantes, valvulas o 
·outros appnrelhos. 

b) A tnxu L-i foi estalJelecido peta em preso. que explo
ra o servil;o de abastecimento de ngun da cidade do Suntos ~ 
pódé ser por olla_ ai~dificada. 
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TABELLA .M - SER'IilÇO$ ACCI!:SSORIOS 

'l'a:cas devidas pelos requisitant!!s 

Especie u incidenoia 

Serviços acce.;;sol'ios extraordinarios 
1. Abertura do arnmzem d!.' bagagem, fóra das 

horas ordinarius de trabalho ou nos 
domingos e dias feriados .•..•••...••.• 

" Abertura de arrnazem alfandegado, fóra 
das horas ordinurias de trabalho, ou 
nos domingos e di.as feriadoo ......... . 

~. Abertura de nrmazem iião alfandegado, fóra 
das hm·as ordinm·ias de lrabalh.:>, desde 
ás i8 até ás 22 hOI'IIS ................ .. 

4.. Idem, das 18 nté é.s 24 horas ............... . 
5. Idem, das 18 at~ ás 5 horas da manhã .... . 
6. AbeJ:tura de armnzem não alfandegado, nos 

domingos e rerindos, desde ás 7,30 até 
ás 16,30 hO!'ns, por qualquer tempo ...• 

Valor 

200$000 

1001iil000 

25$000 
50$000 

100$000 

50$000 

Serv~ços nccessorios em al·mazimagem ezlerna 

7. Pela verificação de peso e estado dos volu
mes de mer·co.dorins ou g·eneros, exce• 
ptuado o café, uão sujeitos a imposlos 
aduanei!·os ou nacionalizados; por 60 

8. 
9. 

10. 
11. 
:1 ') 
~. 

:13. 

H. 
15. 
H>. 
17. 
18. 
19. 

kilos ................•............ ·. 
Pelo recnsaque e ensaque, por 60 kilos ..• 
Pelo repeso, por 50 ltilos ................. . 
Pelo repeso a empilhação, por 60 kilos ...• 
Pola viração para embarque, por 60 kilos .• 
Pela v11·açuo e reempilhncão, por 60 ki'los. 
Mai·caç~ J. d() vojumes, com remoção, cada 

60 lnlos . . . . . . . ................... · · 
Encapução e desenottpac1ío, cada 60 kilos .. 
Ligu para ensaque, cudn 60 kilos •......... 
Timge?m (i e ãmostras, por lote ........... . 
Remoção. de volumes, onda 60 kilos ..•..••• 
Costuraçiio de suecos, cada um .......•..•. 
Por kilogrumm.n rle mercadoria rellrada da 

rua, para 'dopúsilo nos 11rmnzens ..... . 

$300 
$400 
$-lO O 
$400 
$200 
$400 

$300 
$300 
$200 

1$000 
$300 
$100 

$003 

SePviços acCC$SOrios em armazenaaem de a1'mazens geraes 

20. _o\bertura e funccionamento dos arma:zens, 
nos domingos e feriados, desde ns 7,30 
até ó.s 15.30 hor:~s, Por qualquer tempo. 

21. Abertura e :funccionamento dos armazena, 
depois das horas ordinal'ias de trabalho, 
deSdê ás 18 até ás 22 horas ........... . 

22. Idem, das -18 ás 2'Í hOras ................. . 
23. Iderr,., das i 8 ás 6 horas da manhã ........ .. 
24. Ensaque á gamella, empilhado ou não, por 

sacco .......................•..•..•.. 
25. Pesa dor . . . . . . . , ..................... · · · 
20. Repeso, empilhado a 10 ou nüo ......... .. 
27. Virado e repesado (empilhado a 10 ou não) 
28. Repo~o na Estrndn de Ferro ............. .. 
29. Reempilhaciio alé 25 cie alto ........... . 

50$000 

25$000 
50$000 

:100$000 

$~20 
$025 
$280 
$380 
f34ú 
$210 
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30. 
3i. 
!12. 
33 . 
34. 
35. 
36. 
37 . 
38. 
39. 

lsO. 
41. 

42. 

43 . 
44. 
~5. 
~6. 
~7. 
48. 
49 , 
so. 
51. 

-421-

Especie e incidencia 
Descarga a i O . . . . . . . .................. . 
Descarga pitra pilha ........ .. ..•... . .... 
Descarga a furador . . • . . . . . . .. ...... ... . . 
Descarga sem furador . . . ...... ......... . 
Descarg.t\ para catação ................... . 
Descat·ga para rebcnefiCio ....... , ....... . 
Descm·ga de café de volln .. . . ............ . 
Deposito alto até 25 .... .. .............. . 
Carga e descarga (l 10 .. . . ....... ...... ... . 
Mudanças no aruuzcm (sueco aberto ou 

fechado) ....................... .. , . 
Verificação de peso .... . ................. . 
Vii•ação (saccos novos ou velhos) emPi lha

dos a i O ou nfto .... . . . .....•.... .. ... 
Viraçflo (sacco~; novos ou velhos) empilha-

dos a 25 ou não .. ...... ............. . 
At·l'a~to . . . . . . . ........ . . •... .. . ....... 
Arraslo !' r etnonlc ...................... . . 
Remonte . .. ...............•............ 
Costura .................•.............. 
Pilha t·eba tidtt . . . . . . . ..............•.... 
Formaçiio de pi!hn . . . . . . . ............... . 
Encnmrçiio .. . .... ....... . . .. . ..•.. .... . 
'Emilat·que . . . . . ..... .. .. . . . .•........... 
Distancias de mnis de 70 metros, para cal'

ga, descarga, o tnudança, acima da tà-
·bella mais . . . . . . . .................. . 

Valor 
$12 0 
$120 
$1 30 
$120 
$120 
$:120 
$120 
$2!t0 
$240 

$1:!0 
3180 

5340 
8055 
S1ü5 
SitO 
$035 
$055 
$120 
$330 
8195 

S05õ 

Ser·viços accessorios em m·ma:enazen: e.~peciacs 

Armazenagem frigorifica 

52. EnsaccamenLo de carne, pm· quarto . . . . . . . . $200 

Armazenagem F;tn silos 
$200 53. Ensaque com pesng•~m .. por sacco .... ..... . 

Armazenagem de oleos, itlflamml\veis e explosivos 
tiL Remoçao de volumes avuriados, para con-

certo, por kilo . . . ....... .. . .. ... ... . $002,5 
55. Abertura (lo volume~, vara \'isloria, por 

kilõ.. .. .. .. ...... ............ ...... soe::; . 
Armazenagem de mercadoria:; corrosivas ou uggressivrts. 

não inflammnvois ou explosivas 
56. Remoção do volunws avariados, para cón-

ccrlo, por kilo . . . . . . .. . ....... . · .. . 
57. Abertura d~ volumes, para vistoriá, por ldlo 

Serv'iços access01'ios em t?'mtsportc 
58. Pm· operação addicióMI di! carregamento 

ou descarga de vugõo::- ou outros ve
hiculos, além da que está comprchen-
dida no serviço rte transporte, por ki-
logrammn ............... .... .... . 

·59. Pela pesagem de mel'cadorius car regadas em 
vagút>s on outros vchiculos, por kilo
gramma de cnrgn e lnrn de vshiculo .. 

50. Pela es(adin de vagões C. D. S., de lolaçíio 
excede11le n 1.0 toneladas, por dia e por 
vag·ão ........................ ...... . . 

6J, Idem, de .lolacüo sup~ri01· a 10 t.oneladru;, 
por d1a e pot· vagao •. ...........• . ...... 

$002,5 
$005 

$001,5 

$00t 

10$000 

15$000 
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Especie e incidencía 
62. Pela estadia de vagões das Esf.radas d~ Fer-

ro, cobrar-·se-ão as taxas por ellas ado
t[J.das, com um accrescimo de 1.0 %. 

63. Pelo serviço requisitado, de locqmotiva, t'óra 
das horas ordinari~s de trabalho, ou em 
domingos e feriados, por locomotiva e 
hora ................. . ............. . 
Taía mínima . . . . . ...... , ......... . 

04. Pelo embarque de mercadorias em vagões 
da Estrada de Ferro, em domingos, fe-
riados e em horas exlraorõinnl'ius de 
lraballw, feito mediante prévio tJl!dido 
dos interessados, cobrar-se-á, além das 
ttlxas estipul~da.~ na tabelln H-1, 2 c 3, 
por tonelada . . . . . . . ................ . 

Fornecimento de certidões 

Valor 

25$000 
30$000 ' 

il$000 

65. Referentes ao exerci cio corrente • . . . . . . . . . . . . . Gratis 
66. Referentes ao 1° afino antecedente . . . . . . . . 3$000 
67. Desde o 1° anno antecedênte até o 4° anno, 

por anuo . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 5$000 
68. Do 5° anno em dcante, inclusive, por anno.. f0$00ô 
ô9. Certificados de ver i fi Ilação de peso, 1\ada um 2$000 

Serviços acces;;orio::> não esper,ificados 
70. Serviços diversos não especificados. Preços convencional. 

Observações: 
A taxa n. i, será applicadn em partes iguaes, aos navios 

quo simultaneamente se utilizarem do sen·ico retribuído por 
e:ssa t.nxa. Se entre a terminação do serviço de um navio 
e o comeco do de outro, mediar mais dG uma hora, os ser
viços desses navios não serão considerados simultaneos. 

'I'".ti.BELLA N - MOVlMEN'r,\fJ;\.0 DAS M1ERCAD0:1.!AS NOS P0R'1'0lJ 
ORGAN!SADOS, FÓRA DO CÁES E PONTES DE .i\COBTAGEM 

Contribuições devidas pelos requisitantes 

Especie o inoidenoía 
Taxas gerues: 

1. Por tonelada de mercadoria movimentadl\ 
fóru do c<íes e pontes de aco~tagern, no 
oàso das excepçõus li, Ill e IV do art. 3° 
do decreto n. 24.511, do 29 de junho de 
:193~. e do arL 5° do mesmo deoret.o, 
quando importada do estrangeiro ..... . 

2. Serviço identico ao da taxa n. i, quando com 
mercadorias do exportação para o es-
trangeiro, por tonelada ............... . 

3. Sorvico identico ao dn tax3 n. :l, quando com 
mercadorias de importa{,)ão ou expor
tllção l)or cabotagem, por toneludu .... 
Taxas especiaes: 

4. Por toMiada do carvlio movimentado fóra do 
cáes e pontes de ucostogem. no caso das 
exce)lcõos r-t III e· IV ·do art. · 3° do do
ereto n. 2(1.511, de zg do junho de 
1934, u do art. 5° do mesmo decreto. 

Valur 

5$000 

4$000 

3$000 

2$000 
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. · Espécie e inddencia Valor 

5. Por tonelada de sal movimentado nas condi-
ções enumeradas na taxa n. 4 . . . . . . . . 2$000 

6. Por tonelada de madeira movimentada nas 
condi~ões ·enumeradas na taxa n. 4.... 2$000 

7. Por tonelada de areia movimentada nas cun-
dições enumeradas na taxa n. 4 . . . . . . 2$000 

8. Por tonelada de bananas, calculada na base 
de 20 kilos em cacho, e movimentada 
nas condições enumeradas an ta:xa n. '!. $800 

9. llor tonelada de outras fructas l'eesous, movi-
mentadas nas condições enumeradas na 
taxa numero 4 .......... .'... . . . . . . . . . . 1$300 

Obscrvacõcs: 

A administr.acão Jo porto fiscalizará a movimentação 
de mercadorias, a que se refere esta tabella, de accordo corri 
a Alfandega (ou a l\Iesa de Rendas), pela f6rma que melhor 
conduzir ao conhecimento da tonelagem movimentada, sem 
embaraçar as operações de carregamento o descarga. 

S. T. Confere. 17141935. - Evelina de Me{leiros Muniz, 
4° official. · , 

- A' quem fez a requisição. 

Do Ministerio da Guerra, de 7 do co;:-r~nl•~, Pnviaodo AS 
seguintes 

INFORMAçÕES 

Em officio n. 344, de 27 de man1o findo, por ::.olicitução 
da Oommissão de Finanças, pede V. l~x. que o Minislerio d::t 
Guen·a informe se as tahollas enviadas n essa Carnara, oom a 
relação dos funcoionar.ios que têm diroíto ás gratifioacõés ad~ 
dicíonaos de 1 de Janeiro de 1930 a 31 de Dezembro de 193<\, 
oonsignam as importancias que estavam sendo pagas em 1930, 
ou outras, oom accreseimos deoorrentos de 1.ovo3 voocim<'n!.os 
e tempo de servico. . 

Attendendo a esse pedido, cabe -me dizer a V, Ex. que 
as demonstrações para pagamento rJe gratificaaões uddicio~ 
liaes, durante o periodo de 1.930 11 i93-í foram bnsendas nos 
';encimentos qi.le eram estipulados aa oocssiii.o, attend1.1ndo-se, 
J)Orém, á ciroumstancia do tempo de serviço variuvel pnro. o· 
rrspectivo abono entro 5 o 60 %, completajo em épocas diffe-· 
rentes, o que Justifica a differença rlo quantwm n pagar t\ 
cada interessado. 

Reitero a V. Ex. os meus prole9tos de nlta estima e dis
Uncta consideração. - P. Góe8. 

- A quem Jez a roquisioiio. 

Do Secretariado Geral do Estado drJ P::m\, de 1 f do mez 
findo, t•emeWindo ll.S seguintes 

INF0IÜiiAÇÕE9 

Exmo. f O Si!ot·etnrio da Cnmara dos J)eputncto~ w••• Rio 
de· Janeiro . 

.. · A.t'téndertdo :io qti e foi requisitfvló ao Exmo. Sr. Govor;.; 
nador do Estudo, tenho a honra dl} passar 'ús mãos de V. Ex:. 
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inclusas as informações sobre concessões rfe terras devolutas 
em vatios municípios do Estado, feitas á Compauhia Indus
trial Ford do Brasil. 

Apresento a V. Ex. os meus respe~tosus protestos de es
tima c consideracão distincla. Saudai.iõ'~S. - 1lmazonas de 

• Fiuueú·edo, Seci·etario Geral. 

Tel"ras devolutas concedidas á Com11anhia Ford Industrial 
do Brasil em diversas Prefeituras Municipaes - Estado 
do Pará - Brasil. 

Copia - Termo de opção pelo prazo de dois annos, que t>.s
. signa o engenheiro Jorge Dumont Villares, em relacJ.o 

a terras devolutas do Estado. 

Aos vinte e nove dia~ do mcz de Abril de mil novecentos 
~ vinte e seis, presentes na Direotoria de Obra5 Publicas, 
Terras o Viação do Estado do Pará, o 01•. Hem·ique Ame
rico Santa Rosa, director geral, o engenheiro -:livil João 
·de Palma Muniz, chefe da 3" seccão da mesma Directoria e 
o engenheiro Jorge Dumunt Villares, commigo Boanerges 
Cardoso, ngrimensor ela referida repartição, para n effeHo 
de ser dado cumprimento ao despachá dó exccllentissimo ~ê
nhor doutm· governador do Estado, de doze do mez de abril 
do unno corrente de mil novl•centos e vinte e sei~. cornmu
nicado á Directoria de Obras Publicas, Terras e Viacüo pelo 
officio numero mil é quarenta e seis, de treze de abril do 
corrente anno. do senhor duutor secretario geral do Estado, 
mandado cumprir pelo officio numero cento e quarenta e 
quatro, dl' dezeseis, ainda do ·mesmo mez df:' abriL de senhcr 
doutor director geral desta Reparti~.:flo, foi mandado lavrar 
o pre:1ente termo de opçiio, pelo PL'Iizo de dois annos, em 
virtude do qulll fica o senhor engenheiro Jorge Dumcnt Vil
lares investido· dos direitos, onet•ado com as obrigacões <J 
sujeito ás restriccões nelle consignadas. de tlcoorl:lo eom as 
clnusulns seguintes: 

1. • A titulo de opçiio, pelo prazo de dois annos, a contar 
da. data do presente tem1o, concede o Governo do Estado do> 
Pa1·á no (;'ngenheiro Jorge Dumont Villares uma extensão 
de terrns dl'volutns Rlé um milhão de hectares, para o fim 
de cstnbeleccr empresas com direito de uso e gozo gratuit•J 
do llPl'OVeituml'nlo dess~s terras na e~loração Ql' serin
gae~ ou no plunUo intensivo de seringueiras, assim como na 
utilizar;i'w dus materins p1·imas de produccão nativa do Es
tndo e planlnt:üo de especies vegetaes de valor <'r.onomioJ.J. 
niio cxcodendo !l nren distribuída a cada umn dellns do ma
ximo consignado nns leis vigentes do Estudo. 

So, pot'ém, o concessionario quizer effecluar esse beno
fioiamenlo por umn ou mais empresas, cbtlvindo-lhes que 
seja excedido esse muximo, poderá fazel-o, sujeito. esta 
clausula á· ratificação rlo Congresso Ll'gislntivo de Estado 
nà suá proxima reunião, quanto a esta ultima parte. 

2.a Pat'a o aproveitamento das terras devolut::~s. em que 
deverão essas empresas applicar os seus cupitaP.s, com o 
objectivo da clausula precedente, ficam, conforme indicação 
do concessionario, pr·eferidns as seguintes nreas sitund'.\S 
nos municipios de Santurem, Boim, Ilnilubtt e Aveiros, res
peitados quo.esqU'el' direitos de proprietul'ios posseil'os ou 
conccssío;r:mrios anteriores: 
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a) Lote com cento e eincoenta e S(>te mil e quinhentos 
hectares, ou sejam trinta e cinco mil melros de frente c 
c;zuarenta e cinco mil metros de f\mdos, para o centro da 
~argem direita do rio 'rapajés, distantE:' cerca de seis kílo
metros dessa margem, e a começar de um ponto fronteiro á~ 
ultimas moradas do Jogar denom-inado Aramanaky, no Mil
l'licipio de Santarem, subindo até completar a frente indica
çta. abrangendo provavelmente o valle do rio Mojuky. afflu
entr.> do rio Curuá-lma, indo até <' Município de A\'eiros, em 
posição fronteira ao lagar Itaponma, confinando todos os 
pontos indicados com terras devolutas do Estado. 

li) Lote com cento e tres mil e quinhentos hectares, ou 
sejan'l quarcnt'l mil metros de frente ao longo do Ghapad1b 
da serra do Curuá, a partir do angulo nordeste do lote des
cripto sob a letlra A, e vinte e uinco mil oítocentos e se
tcnla e cinco metros \lc fundos, mais ou menos, em di.rt!
c~üo ot·dcnada á primeir:t, abl'angendo pt•ov:welment" o valid 
do alto CurUtí-una c do seu afflucnte denominado Rio 1\Io
juky, no Municipio de Santarem, limitando-se po!' todos oa 
lados com tert·as devolutas do Estudo. 

c) LCJte no planalto da serra do Curuá, com trinta a 
nove mil hectares, ou sejam trinta mil metros d~ frente e 
tt·eze mil metros de fundos, .mais ou menos, a come~:ar do 
ungulo Norte do lote descripto sob a letra B até cvrcn de 
seis kilometros da mat•gem esquerda do rio àut·uú-nen,u 
pela frente c cerca de um kilometro d:t margem csquerd'l 
do rio Una ou Curuá~lirta pelos fundos. tndo fio Municipi<J 
de Santarem. Este lote confina pelo Indo do Curuá-un:~ com 
terras de João Bapti sta Miléo, e pelos dPmais latlc•s com t er
ras devolutas do Estado; 

d) Lote com quinhentos mil ltcctnres, ou sdam cem 
mil melr<',; de ft•ento e cincoenta mil metros clo:l fnndns, 
mais ou ménos, no r,ent.ro da rnargt!m dit·~ita do rio Ta
pajós, distante cerca de seis kilmMh·õs do lilloPul, a o.:.
rnecar do ponto t'rontch•o t\ mcdiciio de do1.r! ldlomct:·os noima 
th cmboocadura do t•io Cupnry, no Municirjio dl~ Aveiros, 
aguas aeimu até eomp!olm· n ctisl.nnein indicildn crn um 
poulo lambem frontch·o 1\ medicào do t1o7.c kll.omull'Os p~n 
baixo d n bocca do r io Tnpnourú, no munio)plo ::hJ Ilnlluhn, 
ilbrnngcndo provnvolmonta ns vortonlo~ elo. margum e~
QUCI'da do Cupury o dh•cila do 'fn1mcm·á. llS.!fllll como ns 
ver tentes dos igm•apés lntormodi:u•ios, nffluentcs dt\ mar
gem direita do 'l' upajós. no trecho indicudo, r.vnfinnndo 
t:unbem por todos os Mldos com l tn•t•as devolutas do Estruto. 

e) Lote com cem mil boolar~s. ou sejam quat•cnla mil me .. 
lros de frente e vinte o cinco mil mctrol' de !ul\dos. mais 
ou menos, oo centro da margem E!sq uerda do rio 'fnpnjó;, 
dis lanl.f! crrca de seis k ilometros do littorn!. n comet:nr d., 
um ponto correspondente á povonçüo do Pinhel, no MutJ. i
cipio do Aveiros, !iguas acima até completar a distanc ia in
dicnda. em pó~iclio fronteira á ooccu do lr.go Uruoaguy, 
abt'ilngondo pro\'U velmento as i'lnsc€:'ntos do Igarapé An~ 
Clurú c outros pequenos tributa rios do 'i;npajós. G~· limite.,; 
éu(l tnmbem com tet·rns devolutas do Estado. 
: 3. • As Empresas a que se obriga o I!Oncession~~rio esl!\
lecet· para o objccto do npt•oveitnmenlo das terra~. a que ~-!
refet•e a presente concessão, sr?rão constituídas em oondl
cões ele ~erfeita idoneidnde financeit•a, para pt•e•!UCbimcnto 
do~ fins desta concessão, n juizo do Governo, c d evid1.1.menb 
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autOrizada a funccionar no Brasil, sujeitas ás leis federaM 
e do Estado e aos tribunaes competentes da Republica. 

4. • Dentro do prazo da opção deverá o conccssionario 
submetter á approvação do Governo do Estado os documen~ 
tos referentes á organização das empresas, conforme a· clau
sula precedente, bem como os piEmos e orojectos de cada. 
empresa, para a exploração e beneficiamento das terras con•· 
cedidas, os quacs deverão ser approvados pelo Governo do 
Estado ou modificados de commum accordo com a:s respe.
ctivas . empresas, constituindo obrigações necessarias qu0 
terão de ser observadas, conforme os seguintes dispositivos, 
que conswrüo dos competentes titulas então exp('didos. 

a) O plantio em larga escala de seringueiras ou heveas, 
cacaueiros, caf~, quina, palmeira oleaginosas, kola, casta
nheiros e extensas culturas de algodão, cereas, juLa e outra·a 

fibras tcxtis. fumo, etc.: 
h) Cl'ear dentt•o dos prazos Que fvrem mat•cados Iios 

titu.los de concns~ão provisoría eslacões de agricultura ex
pertmcnlal. em numero sufficiente para aprendizagem 
agl'icota, não só do;; trabalhadores uLilizadt>3 nelu conccssio
uario ou empt'Dsas fjue organizar, como tambom pm·a me
l.lores a cargo do Eslado ou de seus estabelecimentos do en·
sinu. até o numero de cincocnta; 

c) Installar usinas e fabl'icas de benefir.iamento, relati
va;; aos productoo e:~:p]()J'ndos á medida que os interesses do 
concu~sionat•io ou empresas Qtle orgatdzar o exigirem, assim 
como fazrmdas rb crincão c llllHura em condições adequadas; 

· cl) Instnllur hospitues destinado~ ao traiamento do pes
soal do conces..sionurio ou das em(H'esas que organizat•: e 
manter um ~crviço de assistencia sanitarin nbnmgcndo as 
zonas da concessão; 

e) Crear e manter escolas .pura instrucciio primaria e 
elementar dos menor•!s filhos dos operarias a am·vil)o do 
corice~sionm·io ou empresas que m•g-unizar, sendo ãs Plantas 
dos t·es]wctivos edifícios submetliclas a approvacuo do Go-
verno; 

f) Organizur· e pt·omovet· dentro do pruzo de doi.,:; annos, 
a contar da dnla do titulo ou titulos de concussi\o JH'ovlso~ 
ria dns tct·t·ns requortdas, a introllucc;iío do numot·o necossa.
·rio do tt·nbnlhndores do prcfm·encill uucionaos, e dentro do 
mesmo iWnzo iniciar o UI>proveilumento das torras parll ns 
cultums. de quo truta a pre~enlfJ conccssfio, que i'o!'om oon
,·onionlo.3 om cudu r.nso. 

õ.o Dm·anto o pl'nzo da op'"iio tm·ú o concossionni'IO rJl~ 
n~ilo do pesqul·3!1S de mincracs nas nt·eas concedidas, pnra 
effeito de preferencia dns lnVI"as, conformo a Jegislacilo do 
'Eslarlo como suhrogado deste em con{oi'rnídade com o ar
'tigo trinta c seis do Decreto federal numero quinze mil 
·duzentos c onzP., de vinte é oito de dezumbro de mil nove-' 
.centos e vinte e um. 

ti.n A:o .coucessionario l'ioa concedido o direito de, no 
prazo da opc,:.íio, (n•oceder ·aos es.tud~s de reconheéimento o 
uxplm·acüo das viQs. de communwucuo ferre as. o~ de roda
gens qne, desde :t c:dado de San.laré.m até .o lumte estremo. 
da o.onccs!)iio c.onsiderc I~ecessario _constl·~u~ •. pnru o bom 
c~ito dns emp"e~ns, e cuJU conces~uo 10flmttvu ::Jorá .. dn4u 
pelo J.i:st.ndo, de .uccoJ'do com 1.1 legislaçuo respectiva, ~espe~
tndos quacsqocr direitos anteriores, tendo o concess10nartO 
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preferencia sobre os lot~~ devolutas marginaes a essas es
tradas, de que necessite Pl!-a completar a area de sua con~ 
cessão. 

7 .a A utilizacão das quédas d' agua par::. a producçilo 
da enr,rgia eleclt•ica indispcnsavel para as installaçõcs in
dustr !aea das empresas ou para os serviços de aviação, po
derá eet• feita pelo conr;.essionario, dentro dos limites da 
concessão, de conformidade com os planos que forem appro
vados pelo Govarno do Estado, nos termos das leis em 
vigor .. 

s.a Ao ooncessionario e ás ernprel3aii que forem OI'gani
z..td~ti para os fins do approveilanwnto dllS terras do .E::tacto 
a que se refere o presente termo de opcão, ficam assegura
dM, dcs:fle o funccionametito de-ssas empresas, todos os fa
vores das leis em vigor relativas no beneficiamento dessas 
terrns e utilisaçile industrial de suas muterias prima-.s, e 
quaesquer outros favoi·es gci'aes quo para o mesmo fim ve
nham sei' c1·eados por leis no Estado. 

9.a Ad re{e1·enclti'l'it elo Congresso Legislativo do Eslado 
tel'iio ao3 emp!'csns quo oi·ganizar o conccssionai'Ío, diL·eito a 
i~enção de todos os impostos, taxas, contribuic,;ões uo qual
quer. OI'igem, natureza ou denominação (]llf~ sejam, quer do 
Estado, quer de seus municípios, dumnlc o pruzo de cin
coenta e.rmos, a contar da data dü funccionamcnto dessas 
emp1;osas, obrigados o conce->sionario o as empresas a, depois 
dos pri·.meiros doze nnnos, reti•ibüii·em ao Estado a isencão 
do que continuarao a gosar, mediante sete por cento dos 
seus. lucros liquidas, sondo cinco POl' ce.nlo pura o Estado 
o dois por cento para os rnunicipioa interessados. 

tO. Em conlructo udditivo o Go..,.emo :regulará com o 
conccssionario o modo de se fazrt• effecUva a fisc;.lizRção 
dos set•v!ços oa concessão, por conta lias respe,>tiV:l.!; ~.m
prcsns, bem como os prazos dentro d03 quao::; deverão sP-r 
convoni('ntemcnte discl'iminadas de ac~ot·do com o Hoguln
menlo do 'f<!rrn.s do Estodo, M 4roas distrihuidns ás diver-
5118 ompresas. Emqunnto não for f'citó õ conh'il!:lo !'uiditivo 
prcvlsto nesta clau-sula, o Govei·no poderú designm· um 
fisonl quo perccbtJrú dois contos do réis mensues dn t.odus 
ns empl'fJS!\S em coujunoto, respondendo o\lns so\irluriumen
te pul' osso pagamento: e o prazo lltU'l\ que ~e.in inicinrlu n 
discriominnQilo da--s nreus não JlOderá excml~r do quutt·o unnos 
contados do I>I'csente eonL!'acto. 

11. O nfio cumprimento das olwigacões impostas no 
presente cohlrnclo, em vil'tude dn opçüo por prazo de dois 
a.nnos, imrw1·ta em caducidade immediala da concessiio. sem 
estrepito judicinrio, nem direito de qualquer indemniznçfio 
·ao concessionario ou empresas qu(' organizar. 

~2. O ootwes;;ionario óll as empi'e&as que o;•ganizai' se 
obrigam a adaptai' o arbitramento para solnçiiQ d-e quu!quor 
divergcnom com o Governo do Estado e, em toda eventuali
dade, a .subrnetter-se às leis do Brasil ~> :í~ decisões ou sen
tenca!; dus respectivos tribunnes compelflnlcs, se11Lio o .foro 
o destt'l Capital. 

E mandou o referido engenheiro J()fio do Palma Mtmiz, 
Chefe de Secção, em cnmp1•imento :10 ct ntormina~o no offi
cio numero cento e quarenta o quatro de ctezese1s de Abri\ 
de mil novN:entos c vinte c seis do senhor Doutor Director 
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Ge}'al ue~1 a Rcpnrtição, lav-rar o presente termo, que, de
pms de lido e achado conforme, vae assignado pelo senhor 
Doutm·. Dire_ctor Ger·al, _velo refer·ido Chefe de Sccciio e p~lo 
coucesswn:lrto eugcnhen·o Jm·ge Dumont Villares, conjun
ctamente com a respectiva copra authentica. nesta data en
trcf:"Ue ao mesmo concessionario, como titulo de opção, e 
eu .Boanergos Cardoso, agrimensor o subscrevi e assigno. -
Boanerges Cardoso. - Henrique A. Santa Rosa. -"Joao de 
Palma Muni:. - lo1'fN Dumont ViUar!!s. Estava collu
da c devidamente inutilizada com as assignaluras supra 
u.rna c~tampilha estacloa\ do valor ele cinco mil réis. 

Recebi a copia do termo supra. Belém, 29 de Abril de 
192fi. - JoJ•ge l.Jumont Yillares. 

Confere com o original. - 3" Secção, 30 de Março de 
:1935. - V·ice11te MawJs, Chefe de Secção. 

Copia: 
'Tet·mo de opção pelo prazo de dois annos, que assigna W. L. 

Reeves Elakcley, em relação ás Lcn·us cJcvolLüas do Es
tado ad ?'eferenclum do Congresso Legislativo do Estado. 

Aos vinte um dias do mez de Julho do anno de mil no-
vecentos e viilte sete, preselites na Ditectoria d.c Obt'il.\i l'u
blic:.s. Tanns c Yiacão do Estado do Par<i; o Engenheiro 
civll João de Palma Muniz, Direelor Get·al, inl,edno, o agt'i
rnensor Bounerges Cat·doso, chefe inlct'Íllo da Leroeit•a secção 
da mesma Directoria e o Senhor W. L. Reeve~ Blakcloy, 
commigo Pedro de Almeida Genu', primeiro official da refe
rida Rep[lrt.icão, para effeito de ser dado cumi>rimcmto !i.O 
despacho do Excellcnlissimo Senhor Doutor Governador do 
Estado, de vinto de julho do anno corrente de mil novecentos 
e vint~ selll, communicado a Diroctoria dP. Obr.1s I•ublicas, 
Terras e Viação, pot· oi'ficio desta data, do S<Jnllo: Doutor 
Sect·•~t.ario Geral do Estado, mandando cnmp!:'it' aquelle des~ 
pacho o per officio numero duzentos c trinta e um. uindu 
ljeslu data do Senhot• Engenheiro Di!·eclor Geral desta Ro
partioüo, foi mundndo lavt•ar o presente ICH'tno de opcão pelo 
pl'Uzo de dois annos, em virtude do qunl fi[)t1 :l ScnhOi' W. L. 
Recvcs Dlakcley investido dos ctit·eitos, onel'udo com as o!Jri
gações e sujeito ás r·estricções nelle consignadas. de accordo 
rom as clausulas seguinles, tudo .a.d re(e-renrlu.lll do Con
gr•esso Leg·islativo do Estudo, nos lermos do r~ferido de~pu
cho de vinte de julho de mil novecentos e vir.t•) sete do Dou
tm· Govemndor do Estado: 

Primeira - A titulo de OPviio, pelo prazo dll dois annos, 
a contar da data do lm·mo de Con!J('ssuo, o Govol'llo do Es
tado concede ao peticionnl'io \V. L. Reeve$ Blakole:;, uma 
!!reu de terras devolutas situadas na zomt marginul direita. 
do t•io Tapajós, nos municípios de Avei;·o.:; e E;liluba, limi
tadas .pela frente com o rio Tapajós. do lado d•J cima com 
uma linhn á distancia de doze ldlometros ela orla marginal 
"esquerda do rio Tapacurá, fJelo Indo de baixo com outra linha 
·3. distancia de doze . kilome!t·os da orla murginal direita do 
l'io Cupury, e pelos fundos com uma linha paralloln uo curso 
geral do rio Tapajós disluuía cento e vinte kilomelros ón 
sua Ol'lã oiltrginal direita, confim.ndo pela ft•ente com o l'f.
fel'ido rio Tapajós, e lados de cima. de baix:o o pelos fundos 
.com terras presumivelmente devolutas, compretvmdendo essa 
·área cet'Cil de um milhüo de hectares, resalvactas ns 1.errus 
do propriedade legitima, posses legilimnveis, e concessões 
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l'm vigor, dadas pelo poder competente do EstaJo, assim tam· 
bem o direito de desapropriação, na fórma da presente êon-
cessão e da legislação em vigor. ' 

Segunda - A concessão terá por fim o ~stabelecimento 
de uma ou mais empresas ou companhias, com direito á 
propriedade, uso e gozo dessas ter-ras, para exploração de 
scringaes nativos e plantio intensivo de seringueira,~, assim 
como para utilização das materius primas de peo,Jttcção na
tiva do Estacto e plantação de espeeies vcgetaes d•! valor eco
nomico, exploração das riquezas minera e:; e da. forQa by
(lraulica, estabelecimento de vias de communicação de qual
quer' natureza, edificaçües e outras bemfeitorias e melhor<l
menlo~ con~ernente~ á utilizaouo das terras e ao bem eslar 
do pessoal nella lvcnJjzados. 

Terceira - Logo que o conaessiooario vrr;aniza..- pela 
fô1•ma anonyma ou outra que lhe convier, mna ou mais com" 
panhías ou empresas, com o capHal minimo 1e oito mil con
tos para transferir a presente concessão, será expedido ~i
tulo definitivo á dita companhia, ou companhias ou empre· 
sas, das terras que fazem objeato du presente conces.:;ão afl 
instar do que foi autorizado pela Lei do Estndo numero mil 
setecentos e quarenta e cinco de dezoito do novemll!'O de mil 
novecentos e dezoito. 

Quarta - O concessionnrio so obriga a planlat• serin
gueiras rms áreas dns terras concedidas e nos pm:ws conta
dos da data do termo dn concessão, em segttida mencionados: 
quatrocentos ·hectares durante os dous primeir'J~ annos, qua-' 
t.rocentos hectm·cs dmante o terceiro tmno o quatrocentos 
hectares durtm te o quarto anno. 

Quinta - o concossionario terá o direito do utilizar as 
Quédas dagua llnl'h n producc!io de energia elnctrica, assim 
1.~1 mbem o de construir as insta!luções necessnrin.g pnm esse 
fim, inclusivo represas e açudes e toda cspecie f.i•J estrtlclmM 
c rnoiós do lrunsmissfio destinado~ o. gerar e transportar a 
energia do corr•!!nte n qimosqucr, fubrico.s, al'mtlze.ns, depa
Rítos on edifícios do tod!l nntureza partencentes uo conr,%-. 
sümnrio. 

S('x!a - O concess!onarlo terá. direito á cor.strueoãn do 
csh·ndas de ferr·o c do rodngem. compo~ de nviaç~o a {ttJne~
quot• outras vias do communicnçüo, tm•t•cst!.'es, fluvines e aé
reas, no inlet'H)l' dns t()tTu~ conoediclnB, o nssiril hlmbom par'l 
commmlical-as com o t•io Tapajós, parn o cff•3it.o do traflliO 
agt•iooln, industvinl e •:ommot·cinl dns mesmns lerrus, e des
tas em prolongamento até o l'io TBpajós. 

Sctima- O concessionnrío terá il direito de exm•cm·, por 
~un conta, à navegnoãa dos l'iOs Tapnjcís e Ama7.onns e ou
tros q\le lho convier, e n constrnir armnzen:>, 11octlS e melhC?
ramentos em pol'los assim nas terras concedidas, como no rto 
Tapajós c no rio Amnzonns, notadamente em Sant.art'im ou 
perto dest.n cidade, cumprindo para o effcito desta clausula 
o (]ue depender do Governo Pedernl, mediante os oompe
!.cntes reqttel'imentos e contractos, em que seró. assistido pelo 
Governo do Estado. 

·oitava - O ooncessionario terá o direito d.é constrnir nus 
terras concedidas ou na oidllde dn Santarém 0U nontro lognr 
conveniente, as Jnbricas ou installa(lões que lh\l convierem 
para beneficiamento ot' preparo de proiluct?s das terras oon
cedidns, podendo, entretanto, ex:portllt' os dttos produat.os em 
bruto, como tambem beneficiados ou mnnufaotmndos, qual-
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. quer que seja a natureza destes produclml, tanto agricolus, 
. (;Orno minet•aes ou outros. 

Nona - O concessionario executará todas as medidas 
hygienica6 c 8anitarias nas tcnas concedidas, manwmlo pata 
esse efl'erlo as ·necessarias installa•;ões hospiblar~s e cirur
gicas, como o pessoal de medicos e enfermeiro:; qu13 fôr ne
cessario. 

Decima - O concessionario poderá crear estnbelecimen
. tos bancarios e eirecluar toda~ as operações diJsla natureza 
em J·t:lacii,J t-t e.tplor·ução ugricola e industrial das terras con

. cedidas, preenchidas as formalidades da legi&lao;;ão federal. 
Decirila primeira -· O concessionario terá o direito tle 

construir e manter nas terras concedidas o set'Yico llc com
municaçües te!eplwnicas, teicgruhicas e radiograpllicns, pc!os 

· meio.;; rle lrnnsmíssiio já conhecidos e out.ros que vcnlHlm 
a .ser descobertos, podendo estender esses serviços para 1'dm 

· das ditas ton·a6 rn~diante accol·do com o proprio E;;tado ou 
· com os concessionarios de oulms linhas ou mo3ios de commu

nicação observadas ns clisposicões da legislação fedem<. 
bccirna segunda - O concessionario terá o direito de 

crear e manter escolas p:ll'a a instrucção primat•ia e ele
rnenlar de operados a set·viços dus tenas conct>diclas, po·· 
dendo nelll\s adrnittir outros habitantes das mesmas terras 

· ov dus r-egiõe~:< adjacentes. 
Decima terceira - O concessionario poderil ir.staHur 

nuclcos tie povoação com as necessarias condicõés da hygiane, 
salubridade, policia de segurança, defesa conl!'a inccndios, 
podendo adoptar o l'>lano e regras que melhor eanvierem para 
construcção ou edHrcação desses nucleos. 

Decima quarta - O oonccssionario nüo será ebt•ígudo :r 
~ulHneUet• ú appt·ovaçiio de quaesqt~er uutoridad\]s as phmr.us 
dto. todas e quaesquer edificações ou consh·uccõe~ que exe
cute nas tert•as concêdiaus, assim como o plano de quaesquor 
trabalhos agrícolas pu industriues nellas realiz:..do~. 

Decima quinta - O coneo~:;sionnrio terá. o dil·eito de Jrear 
ntni.azen.s e doposilos de mercadoria, ou conunis8:n·iado~ pnra 
fornecimento aos seus proprios empregados c ll•nbv.lhudot•es 
ou a outras pessôas moradoras na :wna cLn .:onccssr10. 

Decima sexta - Ad 1'efet-cmlum do Congresw I.ngisla;
ttvo do Estudo, terüo o coneessionut·io c us oompu.n~d11s ou 
nnpresns quo o concossionut·io orgunizar on a qu\1 o conces
~inario vier a trunsfet•ir a presente concessão 110 todo ou 
em par-te, direito á isonçilo do todos os imposto!:,. tuxqs e 
l'Olllt•ibuic;ões de qualquer origem, nntLlreza Ot:. denomma
ção que ~ejam, qum· do Estado, quer dos suu~ município», 
d•u·uute o pt•azo de ~incoenla unnos. a contar da clatn em 
que {)Ssas companhias ott cmpt•usas uomecarem a funccionar; 
fioando (•stas obl'igudas; depois dos primuiros doze annos do 

. seu funccionamento, a rolrilluit· ao Esl:1do e município~ a 
· ísenção de que continuam a gozat·, mediante seto por conto 

dos seus luói'os líquidos, sendo cinco por cento pura o Estado 
e dois pot' cento' ptü'a os municípios into~esso.dos. 

· Deoima selim~• - O Estado st obriga a pro~ la!.' a con
venienle llSSistenci::, no concessionario, afim de ~er eonce

. dida a este pelo Governo Federal !\ bençii.o dos ·impostos 
de impoi~lacão pnra todo o mntorial, macllinismos, fornee!

. mentos o mercadorias quo importar para a explo~·uyão agn
. :colo. .e industrial das terras ooncedidas o coash·ucciio e in-
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·:slallacão de fabricas, urmazens, devo.>itos, vias de ciHnmu
nicação e tudo quanto seja neccssar10 para completa t·eahza

. cão dos fins da presente concessão; assim tambem ds oulro.:> 
jmpo~tos e taxas federaes. 

Dccimn oitava - Dm·ante o prazo da epçüo, terá o con
oessiouario direito de pesquisas de r'ninemcs nas areus con
~ediuas. para effeit.o de preferencia das lavras, nos lermo~ 
cta Lrgi~laçüo do Estado c como ~UI)l'ogado tleste, em con
fot·midade com o ar'iigo trinta e se:s do decret.o federal nu
mero quinze mil duzei!l.ós ü onze, tlc vin~c e oit.o de dez.ambro 
(!(' rnil rwveccntos c vinte e um; e, clepl)is de 0btido o titulo 
definitivo das tonns concedid~tS. os dcmui.'l tiitcitos inhcrcn
t~s a este n•speito no dit•cito de IH'opl'iedade. 

Dcoima nona - Ao l'Oncesionari<J e conc:e\lido o dircllc• 
de, nu IJt'azo !la O!Jvào, ]Jt'Uc~der 'lUoJ Hsludos úe t·econln:ci
mento e exploração das vias de oomm1tnicnçiío t'crreas ou do.! 
rodagem que desde a cidade de Snnt.::wem 11Lé ao limite ex
tremo da concessão, considet'e neccssariJ con~tt·nir, para o 
lJnm exito da dita l:oncossão, tendo prefet'encia para obter 
do Govemo do Estado, conuessão definitiva de tuc:> estradUF 
de ferro ou de ·rodagem, assim como d" eommunicnçõos pm· 
via aeren, de m;cm·do com a legislavão l'esp<ictiva, respeitado~ 
quacsqucr direitos anteriores; e mais a preferenoia. tambcm 
soht·e os lotr~ dcvolutos marginnes a essas est.r:1das, de que 
noc:essir.e paru completar a conces3ão. 

Vlgesim:l - O concessionarío ou as companhias ou cm
presns que organizar· ou a que transfel'ir a prcs1mte con
ccssíio. promovr.ri.io a intl'Oducção do nurnei'O J~ecessal'io do 
trahalhador('.::J de pl'efcrencia naclonaes, podendo tamb~m. lo

.. calizat· colonos e immíg1·ant.es estr:mgoiros, e tendo o direita 
;:le contractar mecanico~. artifice~ e ernpregurlos ~ or>ez·uf:'ioll 
rlc qunlquc2· natureza, como melhor lhe convier. 

Vig·esima primeira - Ac con<J~ssionario ou companhiaF 
ou empresas a que f{lr trnüsferída a presente concessão ficam 
assegurados todos os favores das leis em vigm·, relativos ao 
bencfioinmento e utilizacão indust!'ial d:ts torras concE:>dldail 
f' ~~~lls pr·octuoto!>, o qua.esquer outros f:l\·ores quo para o 

· mesmo fim venham a ser concedidos ·u outrem, ou C1'cu'dos 
· po1• lei~ do Estudo. 
. v~·igesimu segunda - Ü COnCC'SSÍOlll1l'ifl C Oilllll Oillpl'OSilS 
on companhias gozariio do direito flo dosapt•opriaçiio por ne
cessinacle ou uliliriado publica de toclns as lerrns nooossm•in~ 
ou utcis püt•a implemento dos !'ins d11 proscmt~ conces~ão, 
assim como de qunesquer utilidad\'ls ou bemfoitorias nellas 
existentes, tudo na fórmu da legislacãa em vigor. 

Vigcsima tei·ceh·[! ~ Para eff.:Ji!.o da fiscalização dos in
ter·esses que tc~m o Estado nn presento coóoessiio, fica 
<JdoiJtado o exame das contas e balanços por ll uditores ou 

· cf~en•te?·ed accottntants, na fórma u.5ada polas empresas e 
· companhias norle-amerionria.s e inglezas, devendo para esse 
. fim o concossianario ou companhias ou empt·osns n quo fôl' 

tr·nnsferiàu a presente concessão, submette1· a taes nuditot'N 
suas contas e balancos pela mnnoirn usual a respeito dfl~ 
companhias IJ empresas congeneres, :mtol'i:.omd'as a funccionnr 

·no Hrasil. · 
Vigesima quarta _.:_ As companhias ou empr·esas u tlue 

. soja feita p{Jlo oonocssional'io n trausferenola da prese;Jto 
, concessão no todo ou om parte serão consf.ituidas em oondi-
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r;ües de pel'feila idoneidade financeira, para preenchimenttt 
dos fins 1lesta concessão, a juizo do Uovet•no e devidamente 
autodzudas a funceional' no Brasil as comtituidas no estran
gett:o, sujeilas todas ás leis fetlerues a do Estudo e aos Tri
n·:,nacs competentes da Republica. 

Vigesima quinta - A pt·csente con01Jssã9 . será sujeita 
a ratificação do Cüngresso Legislãttvo do Estado na sua 
proxima reunião, para approvação definitiva de todas as 
clausulas que o Podei" Executivo do Estado não é por si !!Ó 
cul!lpetente para cooceder ou auto:izar, 

Vigesima sexta ~ O coneessionario ou u companhia ou 
corn[Janhias ou empresas a que f<).l' trausl'ol'ida esta c-onces
~ilo, poderão, independentemente da presilnte coucc~são, 
excr·cer qualquet' óutra actividade, indus~ri:l on comm~rcio, 
notadamente bancariu de ~JOmpra a venrla, de commissões e 
consjgnacõcs, importação e exportacão, e transportes mari
t.imo, fluvial e tenestrc, podendo tambem cuntractar com 
us governos da União, dos Estados ou dus Munioipios, ou 
executar de conta propriu, n coustruccão de estradas de :fer
ro, estradas de rodagem, campos de aviação e meios de 
transporte aereo por apparelhos -i"<~ qualquor natureza, es
tações e linhas de telephones e tel~graphos marítimos. sub
fluviaes, terrestres e sem fios ou radiogl'!l.phicos nos tt!rrnos 
das leis do Brasil. 

Vigesíma solima ~ O não cump1'itll.ento fias obr•igaçõe~ 
impostas no presente conh·acto, em virtud(:l da opção por 
prazo do dois annos, importa em caducidade immodiata ela 
rencessã.o, sem estrepito jucliciario, nem direito á mdemni
za~!l.o. 

Vigesima oitava - O concessionat·io ou companhias e 
empresas a que trnnMerir esLa conce~sU.o ob1•igam-se a 
adaptar o arbitramento para solução de qualquer divergen~ 
cio com o Governo do Estado e em toctu eventualida•l6, a 
'lUllmetter-:~e ás leis do Brasil e ds deoL~uo~ ou sentencas do~ 
rrspecti•<o~ . Tribunues competentes, adaptando como fôro 
o desta Capital. 

E mo.ndou o referido agrlmonso'l' Bonnerg~s Cardoso, 
êhefe inter1no da terceira seco;âo, arn cumpdmento !10 des
pat~ho de vinto lle julho do correntt! :mno do mil novur.entos 
e vinte e sote, do E:a:cellcntissimo Senhol' Houtor· uovm•ua
dor do Estudo, communicado n Dirt:lctorit' Geral de Obraq 
Pnbl:t•ns, '{'erras e Vinciío, por officio de vint~ e um de ,iulho 
do mesmo anno, do Senhot' Doutot· Som·et.nrio Gorai ;fo E11-
tllo1tJ, ll po1· offioit. numero duzentos a trlnl.u e um tia mes1nn 
data do Senhor Engenheiro Dircctor Geral intArino defltu 
rapartici\o, dirigido a esta terceira scoçüo da mesma Dit·u
ctorlu, que se lavrasse o presente ~ermCJ, que, 1lepoid <lo lirio 
e uch:;do conforme, vae assiguado pelo Senhor Em;cuheiro 
Director Geral interim•, pelo referido oht!fe de secção ~) pelo 
oonr.essionario Senhor W. L. Reeves ntakeley, conjuncta
mente. coro duns cópias authenticas, mista data extruhidas o 
enh-egues ao mesmo concessionuriõ, corno titulo de opção. E 
en, Pod-ro de Almeida Genu', prirnilÍl'o offioinl da tt•rct~ira 
seccüo, o subscrevi. - PedTo cie /l.!meida Gen.v,'. - João 
de P~lm.a Mttni:, director interino. - Boanel'oes Cardoso, 
c hefo de sec,.üo, interino. - W. L. llcevcs Blakeley. Esta
vam oollndo.s e devidamente inutilhadao; com as Msignatuns 
~tlPI'n duo.A ostnmpillms cstadoaes do valor de t.rinta mil reiu. 
Rcc11b\ 1111 duo.s r.ópia!l nuthenUens n que se refere o termo 
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supra. Belém, 21 de Julb'O de t927. - W. L. Reeve3 Bla
/celev. 

Confere com o ói.'iguial, 38 Sr~cçil.o, · 30 de marco de ·1935. 
- Vicente Maués, Chefe de. Secção. 

Copia - Termo de trnnsferencJa que assign~m W. L . . Ree
ves Blakeley e a Companhia Ford Industrial do Brasil 
das concessões a titulo de opção de terras devolutas nos 
Municípios de Itaituba e de Aveiros, de que é o primei 4 

ro conccssionario por termo de concessão de vinle e um 
de julho do anno corrente e cessionario por lermo da 
trnnsferencia de data de vinte e sete do mesmo mez e 
anno, e a segunda cessionaria por deferimento do Go
verno do Estado em despacho de & do presente mez de 
dezembro e conforme decreto numero quatro mil tr~
zentos e setenta e · quatro do dia sete immcdiato. 

Aos treze dias do mez de Dezembro do anno de mil no
vecentos e vinte e sete, presentes na Directoria de ·Obras 
Publicas, Terras e Viação, o Director Ger!\1 Engenheiro Hen
rique Americo Santa Rosa e o Chefe da Terceira Secção En
genheiro João de Palma Muniz, ahi compareceram de uma 
parte como transfer·ente W. L_ Reeves Blakeléy . . norte 
amer·ictmo, imlustr·ial t•eprcsentado pelo seu vrocurador o
doutor Samuel Mac-Dowell. devidamente constituido con
forme instrumento que exhibiu, e de outra como cessionaria 
a Ccmpanhia Ford Industrial do Brasil, trunbem devidamen
te representada pelos seus di rectores o dout.or Samuel Mao
Dowell, W. L. Reeves Blakele:;, industrial, este pelo sen 
procurador ac ima referido,. George H. Pickerell, comme~
cinnte e Jorge Dumont Villates. engenhei!·o agronomo, si
gnatarios· dos Estatutos publicado no ' Diario Of(icial deste 
Estado de data de ·vinte e tres de outubro do cort•entc anno, 
commigo Rufino Nelsis de Abreu Maciel. segundo official· da 
referida Repartição, e por elles foi declarado desejarem qu& 
pela directol'in seja dado cumprimento ao despachO do Ex
ccllcntiss imo Senhor· Doulot• Governador do Estado de data 
de s•!·is do mez de dezembro corrente. confirmado pelo de-· 
ereto numet•o quatro mil Lrezentos e setenta e quatro do dia 
se te immed iato, communicado n esta director ia por offici() 
numero dois mil oitocentos e trinta c tlin desta mesma ulti
mn dnta, do doutor Sccrotnrio Geral do Estado, ·em virLud~ 
de cujos decisões fo i permitlido u W. L. Reeves Blakeley. 
concessionur io,' n." titulo do opção, por prazo de: dois annos, 
de uma· arou de terras devolutas oompt•chontlendo cerca de 
um milhão de hectares, situados na zona marginal direitn do 
rio l'apnjós, nos Municípios de Aveiros e de Itaitubn, limi
tada~ -pela ft•ente com o rio TnP<~.iós, do Indo do cima com 
uma linha na distancia de doze k ilomelros da orla marginal 
esquerda do rio Tapncurú, pelo lado de baixo odm outra li
nha na distancia de doze kilometros da oi'ln mnrginàl ·di
reita do t•io Cupary e pelos · fundos, com uma linha parallel11 
ao curso gernl do rio l'apajós, .distante cen.to e vinte kilome~ 
tros da sua orla marginal direita, eon!inundo pela frente 
com . o referido l'io Tap11-jós e pelàs ·Jados de cima e de baixo 
e pelos .fundos com terrns presumivelmente devolttt.as, con
forme desct'Í!)ciio feita nn clausula primeiro do· ter·mo de 
ooncossiio lav-rudo e .uss ignado nesta Direotorin de"Obrns Pu
blicas, Tcrl'as e Viaciio em vinle e ·lim de julho dest.e a:nno 

C. D. - VOLUME I ~ i 935. 28 
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d!!-'llli:l novecetl~OS .f! vint.e. 11 seiP., !I ·t~JuallJ)ente fliHIPJS~\!J!llb 
rio a titulo de opção pelo me~mo prazo de dois annQs, a 
ct;~nf!\r da. data, dq ter!I)Q da. l'especliva trllns.fer~f!IJÍII, qe um 
lote de terras devolutas popceft•do por ~ssa fot·ma .!lo ,"fqrge 
DumonL Villa•·cs no Municipio de Avciro$, por termo Javradõ. 
~ icV•sigf1ado nest~. pjrectoria. ern vinte e m~v.e de ~bril de mil 
"owç~t]tos I! :yiqhul sei;;, e cuJa trapsferencia a W, ~; Ree
~c;; llla]te!ey foi perrni~tjda por çles~acho do: Jl;JÇce!!~ntl~simo 
~~HIH1r IJo.utor Gover!la~or (lo E5l!ldo, de pa~a qe vinte e 
~ei~ d~ julho QQ ~P.nQ corrente, lote este .rio wunicf~io do 
.A.-veiros. cQm a extensão de quinpentos mil b.ect~r«;J~. QU se
Jaw cem J!lil melros qe fr!lnle e cincQenta mil metros de 
f~ndos, in!1is ou menos, no cell~l'o da margem direita, do rio 
~.('an'lic\s. disla~~c corça de ~eis kilometros do littoral, 'l co• 
meGtú· 'do ponto fronl!!iro ;\ medição .d!l doze l!ilometros aci-
ma rltt çrnnocadura do rio Gupary, aguas acima p.t~ cQmple
tar a distancia indicad{l em um ponto tambem fronteiro á 
~e~iç~o _de ~m~e ~i!ornetros para baixo da bpcca dQ riQ Ta
l?PdUI'.â no Ml.lniciplo. de Itaituba, abrangendo provavéhnenta 
a~ ved!ffi. te~ da margem esqqerda dll. rio Cupat•y e da dircitl\ 
~" riQ 'l'~pacurá !ls8irn cqmo as vertentes dos igarapés i!l
~e~mediarfos, aff1uentes da mJlrgem direita dQ rio 'l'apajQ~; 
tlQ. ttechq \pdioado confitllindp por todos oa lados com tern~ 
~cvo\4!.as Q.o Estaqo, conforme ·çqnst~ da ol~usula primeira,, 
leHr.a d, do citado termo de opção de vinte e no\'e de abril 
e da clausula primeira do termo do transferencia de vinte e 
eete de julho de mil noyeccntos e vinte e sete; peJ/ls ditos 
deoii5es, repete.,se, lhe foi permitt.ido transferir li Compa
n~ia Ford Il'ldtJStrial do Brasil os alludidas conaes~ões do 
terra~; devolutas, dadas n titulo rle opção no~ Município! di! 
Itait~ba e da Avoiros, opm as extensões e limitas acima de
clandos, o oom lodos· 0s direito~ e obrigaoões constantes do11 
oitados termo~ de vinte e um e vinte e sete de julbo de mil 
11bveeentoa o vinte e sete. !avrados J! assiiJDados nestR ·DirP.~ 
ctqria de Obl'as Publieas, Terras e Viac;ia o appx•pvados para 
todos o~ effeitos lego.es. em sQas olaul1ula.a, ·oondiQões e com
Jll'Omissos pela lei do· Estado elo Pará nutrler .. doia mli qui
nhentos e noventa e dois de lres de outubro deste 11nno Bor
r~nte. pelo que mandou o senho~ doutor Dlreotor Geral desta 
ftopar.tíoilo lav11al' o presente hirmo. em virtude do qual se 
faz effectiva a trpnsferenoia reque11ido ll que se referem o 
•Iludido deoreló numero quatro tnll trezentos e setenta e 
q\l~tro fie· gete dó presente meill de nezembro e o oitndo offic.io 
da mesma rlato, do doutor Seul'elario Geral do Elslatlo, em 
oril'tude do qual f~ua 1\ Oompimhia Ford Industrial do BPasil, 
irtvesUdà em ~odos o!'l dir:eitos c obrigaqões constantes dos 
ditos tet~mos p~ra todos os cffeitos legaes nelles meneiona
doo, plidendo de àCco:rdo oom sll{!s entrar no uso e goao gra
tuitn e apro.veilamenlo das terrlis oonoedidas, em conformi~ 
dade d!lll leis a que obedeMm as oonceesõés feitas e do de., 
ereta j6 :r8feridtl de sote de d~:tembro de mil novec~n~os e 
"lnt6 e· ~ete. :E havendo declarado os lnl"ereesados que o.Mel
lnm 8 tranlfel'enutn nQB termos dó de!!p&cbo . dÓ BCtlhOll dou
ti.JI' Governado., a do d11oret9 aotma a Iludido que a confh•mo. o 
Gl<llaret~e, e oomo otpooifloado no preaente termo, foi es!e, 
depois d& lido o aobadr:i oontorme, a~slgnado pelo senhor dou
tl>r Dizoeator Gct~nl, pelo ongonholro oho!e da Terceira Secção, 
pelo traoBfcl'ente W .·L. l\eevo9 Blakoley, e pelos directores 
da Oompanhia Ford Industt•ial do Brasil, cessionaria, IJendo 

.. I : • :~ •-'' '1 ~ f .. .. ··' 
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~ I'Jlesma occasião extri!!.hidas ~res copias authentitas que, 
devidamente conferidas, foram entregues aos alludidos dlre-

•Ctores. E eu, Rufino Nelsis de Abreu Maciel, 2° Officlal da 
Terceira Secção o esm:evi e assi'gno . Ru/ino Netsi1 de. Ab1'cnt 
Maciel. - Benriq,ue A. Santá Rosa. - João de Palma· Mu
riQ. - Por procú~acão de W. L . Reeves Blakeley, ·Samue~ 
Jfar:•Dowe{l. - Pel.a Companl;lla FQrd Industrial do Br~sil, 
os. directores; Samuel- M.ac-DoweU, (lol' si e por W. 
L. Reeves Bli!-k.~ley. - G. H. Pick,;rell. -- Jorge Dumoni 
Vitlares.. Estavam colladas e devidamente inutilizadas com 
as nssignaturas supra, tres estampilhas estadoa~s dó vlilõr dé 
trinta Qlil réis. - Confere com o original. Terceira Seccã~ 

.3.0 de Março de 1~35. . ..,.... Vicrnte Manés, Cbefe de Secqão'' . 

.. Ç.opia - Termo de esclareci-mento da clausula primeira do 
· coutr-acto de OP!}ilo de vinte e um de Julho de. mil nove

centos e vinte e ·sele, ~~~ as.>ignou nest;1 Dil'ectol·ia de 
Obras Publicas, Terr;,1s e Viação o Senhor \V. L. Reeves 
Blakeley, c-oncedendo-lhe uma área de terras óevolulas 
de um milhão de b.ecll\res, situadas na zona marB'inal 
direita do llio Tapajós, no.s Municípios de Aveiros e llai;. 
tuba, do t~rmo de transferencia de trezo de dll:lefubt•o do 
~esmo anno, que assisnou n" mesma Dire~to1•i:' o refe· 
rido. Senhor \V. L . Reeves Blakeley, lransf4;3dndo dita 
-concessão á Compimhia Ford industrial do Bt-a:-;il, em 
virtude do decreto numero quat.ro mil trezentos e se
hmta e quatro, de sete do mesmo mez e anuo, e láoiben\ 
do titulo def~~itiV1,l que roi e:xpcdid~;> t\ essa Corç.pa~;~hta 
em dezoito de agosto de mil novecento.; o vinte e oito. 
nos termos da clausul!l terceira do contra.cto de opÇão; 
como abai)to se declar~: · ·. . 

Aos nave dias do mez de Maio do anno de mil noveoentoa 
:o~~ trinta e dois, nesta cidade de Belém, Capital do E8tlldo do 
Pnrá, Republica dos Estad-os Unidos -do Brasil, na Dirl!ctor.ia 

-<ill Obras Publicas, Terras e Viação, pm:ante o Engenheiro 
Civil Raymundo 'Tavares Vianna, Director Geral, inlerinn, 
.<Jn ·mesma Direetoria e ·o Chefe da tei"ceira secot\o Enrenheiro 
·Civil Vicente Al'lton_io· Maués, á villla do de~pnriho do E~cl"l· 
lentissimo Sanhor Doutor Clementino de Almeid!\ LisbOa, 
Intervimtor Federal do Estado, interino, de sois · E!o cpr
rente mez, exarado no offh;fo numero set-e do ·quatro do mes
.mo mcz do Senhor Doutor Procurador Fiscnl du Fa:.:enda do 
Es~ado e do . otcicio numero quint11intus e do~e. d~. ~~is al:n~fo\ 

·do mesmo mez, dó Senhor .Eng~nheiro Di'rl!.(<to::- Geral, inte
Tino. desta Reparticiio mandando ·cumprir aquel\ó ·despnc~·9f 
-compareceu o Senhor Engenheiro A. J onhstmi ' h ir(•étor Ge
rente da Companhia Ford ~ndUs~~ili1 do BrasH: afilll -de ass!~ 

· ,snnr o presente .termo de esclar~cimrinto dtt clausula pri,.. 
maita do contl·ncto de opção, assignildo nesta· l)irectOI·ia, em 
·vinte fl um de julho. de mil . novcc~ntos e _vint~ e sete pelo 
·s~nhor W. L. Reeves Blakelcy, do termo tle. transíorencl~~t 
-desse mesmo contracto de opção, ~ssignn!Jo nesta mesma Di
rectoria, em treze de dezembro do mesmo nnno pela Com
vanhlu Ford Industri11l do Brasil, o, tainbem, do titulo defi
·nltivo que foi ·exepedldo a esta Companhia, em dezoito do 
agoslo do mil novecentos e vinte e oito, por esta Director:tll 
<lo Obras Publicas, Terras o Viação, ficando pelo Pl'osente 
·termo rectiticad~ a cl!lusula p1•imeira dps refer~do:~ ll)t'mos 
·e do titulo definitivo, nD. par.te ~·eferenle -á direcQiio qqe de~ 
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vem t~r . as duas !inflas de limites la.leraes de . cima e de · 
baixo. da área de um milhão de hectares a Qll'! ~e refere, a 
qual pass!lrá a ser a seguinte: . 

Clausula primeira - A concessão compr·3hNlilet•;í uma 
át•ea de terras devolutas, situadas na ZOJJa m:u·ginal direita. 
fl(l riu 'fapnjós, nos municípios do Aveiros e Itaituba, nesL•; 
Estado, limitando-!:e pela frente com o mesmo rio Tapajós;. 
pelo Jacto de cima com uma linha recta em rumo lltll>roximao.
do de dezoito grãos sudéste (tso-s. E) , partintl.:J de 1.1m ponto : 
da ol'la marginal direita do rio Tapajós, nc.ima do rio Tapa
curá-assu', e á uma distancia de .doze kilomlllros (12 klm.; 
da margem esquerda des te rio, na sua foz; pelo lado de-baixo 
com uma linha recta em rumo approximado de dezoito grãos .. 
sudéste (18°-S. E .), partindo de outro ponto da mesma orla 
marginul do rio Tapajós, abaixo do rio Cupa~-r. e á uma dis
tancia de doze kilometros (i2 klm.) da margem direita deste 
rio, na sua f6z; pelos fundos com uma ·linha recb Ul:proxi
madamente pnrallela ao curso geral do rio Tapajós e disl.mle 
cento e ·vinte kilometros (120 klm.) da sua orla marginal 
dir·eita, confinando pela frente com o referido rio Tapaj6s, e 

. pelos lados do cima, de baixo e pelos fundos, r.om terras prc
~urriivelmenLc devolutas, comprchendendo essa área cerca de · 
11m milhão de hectares (L 000. 000) r~.:;'l l vndas as terras de · 
propriedade legitima e posses Jegitimaveis e concessões ern 
vigor, á data da de qile é titular u supplicante, assim tam- · 
bem o direito de desal)ropriacão na fórma dn legi5lação em 
vigor. 

Ficam cqnfirmados sem alteração, para todos os <tfCeitos . 
<1e direito, todos os termos, clausulas e condicõcs do contracto 
anteril't', de vinte e um de julho de mH novccento~ e ymte · 
c se1(j, do d" transfcrencia de treze de dezombro de mesmo 
anno e do titulo definitivo de dezoito de agosto de mil 1wve~ · 
centos e vinte e oito, com excepção da clausul.1 primeira f'ub
!'ti.tuida pelo presente, que passa a fazer pnrte integrante '· 
componente daquelles, para \•alerem os trP-s como um so · 
todo. · 

Em face das obrigações rcciprocamcnhe a>~:mmida~ lJelu~ · 
parle's contt·r.ctantes, foi o prP.stmlo instruml:l nlo lavrado, pc,r · 
ordem do Senhor Doulot• Dircctor Geral, Jntlll'i:w, deixandt, 
iie ser selludo por gozar o. concessiunarl!4 de isen~iio de to .. 
\lo~ os imposto~. taxas c conLl'ibuiciics lia quulqwn· ó!:igNr., 
:oalur~za ou dené.1minnciio que ~ejam, quer rto Ji:stndo, quet· 
dos Municípios (clausula deci!l'ltt sexta) e dqJois rle \Ido e· 
ilchado conforme, foi asslgnado pelo Senhó1 Doutor Dit•er.lol' 
Geral, interino, pelo Engenheiro Chefe da 'l'crctlira Sccçiio,·. 
peló Direclor Gerente da Companhia Ford Industrial do 
:Brasil, ·cessionnria, . sendo na mesma occa.~ião <'Xlrnhidas lt'I\S 
cópias authénticas que. devidumenle oonffll'id:Js, fo ram en
tr.egues ao alludido .Director Gerente. E eu, nu fino !'ielsis de · 

·Abreu Muoiol, prjmeir·o official da 'l.'er.ceir:t Setlçllo o nst:.t'cv~ · 
· 6 a ssigno, Ru{íno Ne·lsis de Abreu Mac'iel. ·- lln!Jmrmdo Ta
'l!(~r>~s ''ianna, Direr.tor, interino. - Vi~·enlil Att!~fzio _1Juul1s, 
Chi.lfi, de Sccc1io. - Pela Cornpnnhiu Ford lnd üst.l'ial tio Brn- · 
si!, A. Jonhstan, Dircctor Gerente. 

. Reoobi as trcs oóvlas, uulhenticus sup:·u,uioncionnrinl' . · 
Pnrá, ll-5-:12• - A. J.o.nh.st<m. . · · .· :. . · · • 

l1onfor'.l com o original, ·sa Seccii(), 3~ de Março de i93f5 ·, 
Vicente Mau~.s, Chefe de Sleccüo. · 
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''Cópia - Directoria de Obras Publ\cas, Tm•ras e 'V ia~ão 
Republica dos Estados Unidos cto BrasH -· Estauu do 
Pará - Titulo definitivo. 

Eu, Dr. Diunysio Auzier Bentes, Governado;- do Estad'J 
do Pará: Faco saber que tendo a Companhia Ford Tndustrial 
do Brasil, requerido ao Governo do Estado o ti tu lo definitivo 
das terras das concessões feitas a W. L. !l.l.wves lJlakf.llcy e 
parte das que obteve Jorge Dumont Villarcs, amba:; ilpprn
vactas pela lei numero dois mil quinhentos e noventa e d'-•is 

. de tres de outubro de mil novecenlo~ e vi~Le e sele e trans• 
! CJ'iclns em virtude do rlecrcto numero quat~o mi! tr·ezcnlos e 

· setenta e quatro, de sete de Dezembro de mil novecentos t' 
Yinte e sele a Companhia requerente: 

Fica concedida, a titulo definitivo á Companhia Ford 
Industrial do Brasil, a extcnsiio de cerca d~ um ;nilllão de 
hectares delimitada pela fó1·ma seguinte: 

Uma área de terras devolutas situadas na 1.·1na •nnt•gi-
~ nal direita do do Tapajós, nos Municípios de Aveir'Js c Hai

tuba. limitada pela frente com o l'io Tapajós. pelo lado de 
rima por uma linha á distanda de doze kilmnelro~ da orh 
marginal esquerda do rio Tapactu·:i. pelo lado de baixo t'iJtll 
nutra linha á distancia de doze kilometros da orl:l marginal 
rlireita do ri C' Cu p3ry e pelos fundos cnm uma linha parai
'! ela no curso geriU dó rio Tapajós, distante cento e vit!L~ Jdlo
·melros da sua orla ma1·ginal direita, confin'lndo pl'la frente 
com o referido rio Tapajós. e lados doei ma, clll baixn e pelos 

'fundos com terras presumivelmente devolnlas, compl'l~hen
do essa área cerca de um milhão de hecla\'e~. resalvadas a3 
'terras de p1·opricdnde !egit.ima. posses legitimavP-is e conces
sões ('tn vigor, dadas pelo Poder competente cio E,;tada, a~sim 
·tambmn o dil•eito de dcsa]Jroprinç.üo na fót•:nol da iegislncão 
em vigor, n respeito das terras resalvadas i3 que venham a 

· ser abrangida~. que teriio demUJ'caciio oppo!'hma. 
Vm loto com quinhentos mil hectares, tJU seJam cem mil 

melros de frente. e t·incoenln mil ml'lros dt} f•Jndos. mal s ou 
menos, no cPnlro dn margem dit•eitn fio Rio Tapnjós. dis
l.imte cercn de 9!1is ki!omctro5 do !i lorul. n c.o~ne(l'lr elo ponto 

·fronteiro á medi~ílo de fio~€' kilometros acim1 dn cmboct!ll'
. dura do Rio Gup11r;v. no Mnnir,ipio de Aveio:-u~. l\lo1'l11HI nt~irna, 
r,t é cnmplelnr n dislnnoia indicndn em .1n1 ponto lambem 
fi'IJnfE'iro á mediciio rle doze ldlomch·os P!li'Jt bnixo da bocca 
do Rio 1'npncurá, no Mnnicipio de Ttnltnbn, nbt•nngent1n pro

.. vnv!llmente as vert.entos du margem esquerda do Cupnr~· e 
dircitn do Tnpncnr•á, assim como ns vertenles doR igar:i]lé~ 
inlermerlinrio~. affluentes dn margem dírail.il do Tnpajós, no 
IJ·echo incticndo, confinando, lambem. por !:J1la sos lados com 
tert·as rlPvolutas do Estado. resulvadas as lerr":\~ de p!'Oprie· 
dnde le!'itim!\. posses legitimavei6 e conr~·JilSÕIB f\m vigl•r 

·dadas pelo Poder competente do Bstndo. ns:;im como o direito 
de dempropriaciio na fórma dn legislação rnn vigor. a res
peito dns terras rcsalvnctns e que venham !, ser ãbrangidas, 

. quo terão demnrcaciio opportuna, 
Pelo presente titulo, fica a Compnnhia Ford Indu~trial do 

·Brasil, inve~fidn no rlireito de propriedade ':l outros e nt
jeHa às obrigacões estipuladas no oontract.l." !•ssignado pela 
me~mn na Directoria de Obras Publica~. Terr~s c Vinoíío, nos 

treze dias do moz de D!!zembro de mil novecentos rJ vi·ll11 ~ctr:-. 
pelo qual obteve ns transferencinR dns coneessües feitas :\ 
\V. L. Reevfl~ Rlnlwley e .Torgr. Dumont Villares. ronfo!'nw 

' termos nssilmados na mesmn Repnrticfí.o aos vinle c um e 
vinte s.elo dius do mcz de julho de mil ·no,·ecenlo~ o vinte 
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sete, respectivamente, e appt'ovadas pt>la lei numero dois mil." 
quinhentos e noventa e dois de tres de outubro do mesmo anna
de mil novecentos e vinte sete . 

. Da~o na Directoria de Obra.s Publicas, '!'erras e Viacã<>' 
do ·Estado do P~rã, a~s dezoito dias do mez de agosto de mil 
noveeentos e vmte oito. - O Governador db Eslndo, Dfo-· 
nv$iO Bentes. - O S!lcretarlo ~era~ do Estado, DeodOTo Men
donça. - O Direetor Geral, mtermo, Ra·ymuhd..? 7'avarP.s · 
Vianna. Isento de sello. 36 Secção, 18 de Agosto rlP. 192~. -
Boanerges Cardoso, Chefe de Sect;ão, interbo. Recebí o ti
tulo de que tratnm as tolhas retro. Porá, 22 de ngoslo de 
1928. - Companhia Ford "Inéiuslrial do Brasil, lV. L. Reet1es 
Blal•eley, Direetor Gerente. - Confere com o nriginnl. aa.. 
8ecoão, 30 de marco de 1935. - Vicente .Umlé-9, ChC:!fe da 
Secção. 

Copia - Termo additivo que assigna a Companhia Ford. 
Induastrial do Brasil, representada por seu directot•
gerente, para permuta de uma are~ de sua actual con-· 
ces~>ão por outra de terras presumivelmente devolutas 
do Estado. 

·Aos quatro dias d.o mez de . Maio de mil tuvnc.lntos e. 
'trinta e quatro, presente na Dirootoria Gei'al de Obras Pu
blicas, Terras e Viação do Bstlido do ·para, o engeuheirO. 
civil Rny.rnundo 'l.'avares Vianna, direotor geral, em com
missão, o engenheiro civ1l Vioe11t.e Antomo Maués, chefe 
da Terceira l::ieeção, da mesma directoria, ahi compareceu o 
.engenheiro A. Jobnston, direetor gerente da Companhia Ford
lildustrial do Brasil, para o fim. de sa dar cumprimento ao 
despacho do exoellimtis!limo senhor major Interventor Fe
uel'IU Oo Estaco, de 1.1·es do conente me:.::, exarado no t•equ.,
riinélito da dita Companhia Fot·d lndustrial -do .Brasil, em 
·.que tem pedido ao Góvel'DO para se1· concedido á requerente 
fazer a permuta de uma Rl'Ca de terras de duzeoto1:1 e oiten
'ta e um mil e quinhentos ·hectares (28i.500H.-'OOa.~OOc.) de: 
eua ac~ual concessão, urea essa, situada nos fun.dos d6s 
te&·ras da mesma concessão, téndo a -forma ·de uin parallelo
gl·ammo, qué tem de base cento e vinte kilometros (120km.)., 
!lómprimeli.to total da linha ·dos fundos da sua ·conceesão e 
de alt~u -vinte e -tree kHomeLros e quinhentos metros 
(23,ltm.ó00ms.) -por uma 'outr·a area de terr11.s do ·Estado, pre
sumivelmente devolut.us, l!ituadas á margem direita do rio 
Tapajós, ·com .frente .para o ·mesmo rio, ·limitadt\s pelo lado 
de ·baixo •ou ·do No.-te por uma ·linhll •reotu .. de oincocuta 
kilometros de e:x:ten!liio ·em rumo E'ste verwdeil•1J, a qual • 
. pttrtindo da ponta denominado. "Plndobnl". tungencie no ·lago 
·~surueuhy", ·pela ·sua ·e:.octrcmidade ·sul: ·pelo ·lado ·de cima 

·dtJ ·dt> SLd 'POr ·uma linhll reota r.!e scssenlu e dois ·kilome
tros de ·exiensüo, p()Ueo mais ou ·menos, tambem, em ·rumo 
Bllle vet•dadeiro, partindo da pontn donominud.a "São JOão", 
situnda na margem esqoerd:i ·geographica da ·fóz dil. enaea
·d" &~nominlu1a ''Oaohíriquituba": pelos ;fundos .por umn li
nha -recta de clno·oenta ·kilometros de extensão, que partindO> 

•da ellllt'amldudc 'da linhn lnternl dl> 'ln6o ·l:le •tiaixo ou ·do
:·NC!rte, 'Dti ·rumo Nckte-Sut .Yerdadelró, vã ·ancofttrar a 'linhn 
intt~ràl ·do lati o de ·cima ou do 'Sul: te, ·pele frente, •com 'n; 
··marg~rh <direita ·do rib Tapl(józ •dé9db n ponta ·.ctenominhr:ln. 
'fPiniJobal '!, rio acima· ate a 1pohtu. denonilnaõa ''Blio ·João", 
situncta na margem :esquerda geographica till :·fóz ·dn ensell:
·oo denorrHnada "·Oaohiriquitúbn", ·1ifim de ·laoiütar b •embtir:-
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que de seus productos em qualquer éptlca do·anno ·e, tambem, 
•J desenvolvimento de novas pltmtações e ext11oruções agriCO-' 
llls e zndustriaes, eonoernentes a sua concessão, ficando assim 
substituída pura lodos os efl'eilos do cont.raclo <le cuuce~'
siio firmado entre a Companhia e o Governo n an·a anle'
riormente concedidll, de cet·ca de um milhão de heclat·e~ 
(LOOO.OOOH,-OOa. OOc.), despacho aquelle uoncebido no:s 
seguintes termos: "Deferido de accordu com o pan~cer da 
Direcloría de Obras .Publicas, 'ferras c Viacíio ", e mandado 
cumpril· pelo officio numero mil setecentos e noventa e 
oito de tres do corrente mez do desembargador Secret.ario 
Geral do Estado. Declarou o senhor director geral que o 
aclo do Governo fôra mandaõo cumpril· pelo officio numero 
quinhentos e uove!Ita e tres, de tt·es do mesmo mcz~ diri
gido ao engenhen·o chefe da Terceira Scccão. e em vrt·hi.de 
delle, folalandado lavrar o presente termo additivo, em vir
tud-e do ~ai HiJ'Vcrte à ;Jl'O!lricdad~;> do E~tado a area de 
duzentos e oitenta e um mil e quinhentos heclal'es. acima 
descripto, entreguf! pela refcl'idn Companhia Ford lndus
~rial do Brasil, a qual tica ne~la data reincorporada nu pa
trimonio do Estadõ, e fico wcorporada á concr~ssão uctual 
daquella Oompanhia, pnra compensar a arca acima cedida 
ao t:st~do, a area de terras devolutas do pntr·imonío do Es
tado, !l. margem direito do •·io Tnpnjóz, acima . descl'iptn, 
concessão constante do termo primitivo, c' e vmlc c um de 
julho de mil novecentos il vinte e sele, lavrBdo nesta di
rectoria de Obras Publicas, Terras il ViacO.o, do termo 
de traQsferencü~o e contirma;;llo assignado pela Com
panhia Ford Industrial do Brasil a treze de dezembro do 
mesmo ~nho, nesta. mesma direot.oz·in. c do termo de esclll
recimento do r!.a qlausuln primP.ira do oontraci.Q de opo~o 
constante do mencionado termo pri01nivó, o qual termo de 
esclarecimento, tambem lavrado ne11l!!. Directoria de Obras 
Pnhlicas1 Terras e ViaoAo, " I'.OVfl da maio de mil novecen
tos e trinta e dois. retificou a refer.lda clo.usuln e assim. 
lambem o ttiulo definitivo das mesmo.s tarras, na parte 
referente a dlreccllo que rlevem ler 8!1 008!1 linhas de Jimi
tl)s lateraes de cima e d>! baixo: ficando confirmadOs sem 
llltaraçAo, para todos os eff(dtos de direito, todos os í.ermós, 
olausullls e condioôes do contraclo anterior, de vinte e úm 
tfe Julho de mil novecentos e vinte c sete, nsslgnado por 
W •. L. Reeves .àla~eley, do do lNimftlrencin dósle il referi
da Compqhhln Ford ~ncustrial <'o :Brnsi\, assignado a treze 
de dezembl'o d(1 mesmo nnno e tiUnbem lavrado neslà Dl
t•ectoria de Obras Publicas, Terras e Viação, e do tilulo 
tieí'initzvo expedido a !Je!oito de agosto de mil novecentos .6 
vinte e oito, com excepciio dn lllausula primeira do pri
meiro dos termos mencionadcs, substituida pela clausula 
cot·respondente . d-o dito lermo de esclarecimento de nove 
<le maió de mil novecentos e trinta e dois, conjunotnmente 
Mm o estipulado nb presente lermo, ficnhdo assim enten
dida a oi·en ô.ríteriot•ment.E' conc~dldtt t~ aerca de um 
rtl!lhil.o rfe hectares (i. 000. OOOHa,) . E porque nenhuma 
oütrn l'tltorilçl'lo f(n•a ootet•tninada ôom o l'ehwic!o neto •io 
sCTihor il1ajor Intervenlbr .Fêderill, mandou o senhor dire
ctor gerr,l, e em cumprimento ao alludido despacho de tres 
de mn1o do ool'reJJte 11-nno, ençerriir o presente te•·mo nd{!i
tivo. quo depois do hdo o achnno conforme. vaà assignndo 
Pelo ~n~f'nhf'irn ffire11fm• orrrnl Rnymnndó Tav:nes Viantiil, 
engenheiro chefe dO. TeJ'celrn Eleccíln. VIcente Antotlio Manés 
~ pelo ilhgenhelt•o A. Johnston, cl.lrector-geJ•ente da Com-' 
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panhia Forà Industrial do Brasil; ao qual nesta mesma- data, 
são entregues tl·es copias authenticas do presente t!.•rmo, de 
ordem do senhor engenheiro dir~tor · geral-. . Eu, Rufino 
Nelsls de Abl'eu Maciel,· primeiro official, o fiz c subscrevo. 
Rufino Nlllsis de Abreu Maciel , ptirneiro official. - Ray
mnndn Tavares Vianna , director em commissão. - Vicente 
Antonio Maw:s, engenheiro chefe da Te'i'eeira Secção. -
Pela Companhia Ford Industrial do. Brasil, A . Johnston, 
direc i.or-gcrente. 

Recebi ns trcs copias authenlicas supt·a mt:>ncionadas. 
Pará. quatro de muio de mil novPeentos e tt·inta e qualt·o. 
- A. Johnston. 

Confere coin o original. aa Secção, 3(1 dt- Marco de 
1935 . - Vicente Mattés, chefe de secÇão. 

BSTAOO DO PAnA' 

'"' Cópia - Lei n • . 2. 5H A, de 30 tü: outubro de 1926. 

Appt·ovu, pura todos os effeitos legues, Hil suus clausulas, 
condições e compromissos. o termo de opção peio prazo 

· de dois annos assignado em 29 ele abril do cót'!'cnte unno, 
ua Direct.orla de Obras Publicas, Terras e Viacüo, pelo 
r::ngenheiro Jorge Drurnont Villar•}S, 11ara o 1'im con
stante desta · 
O Congresso Legislativo do Estaria uo Pará decretou c 

eu sancciono a segUinte lei: 
Artigo unico. Fica npprovadó, pa1·a todos os effeilos le

gaes, em suas clausulas, condições e comrwomisso:~, o termo 
de opção pelo prato de dois annos, assignado ~~m 20 do obr!l 
do ocrrente anno, na Directorin de Obras Publicas, 'l'el'l'OS tl 
Viação, pelo engenheiro Jorge Drumonl Villut•es, Pllrn o fim 
de estabelecei', numa exLenst\o de Lerrns devolutas até um 
m•lhão de hectares, nos municípios de SnnLUl'l1Jn, ltailubo e 
.~velro, empresas com dire.ito de uso, @'Ozo ·gt·attlilo e npro
vcltnmenlo dessas terras nu explornuã:> de Sul'ingues ou no 
plantio intensivo dA sei'in~uoit·ns, ns:~im Ct'lno na u:.ili~u-cilo 
das matarias primas de produ11çüo uativn. tio Eslildo, e plnn
tnQüo de cspeci'!s vegetncs de vulo!' cconomico; re\'ogadas · !ls 
:iisrJo.síções om contrario. 

O · Seoretario Geral du Estado uosim u fucn executor. 
Palacio do Governo do El>lndo do Pará, .30 do OutubrC' 

de 1926. - Dionvsio Bentes. - Deod.tn-o Mendonça. 
Confere com o ot·iginal. 3a · Secção, ::!0 ue marco de 

1935 . . - l''i.cente. JJfaué~·. Chllfe da. Secção • . 

l.':STADO DO P.\n,\" 

Cópia - Lei n. 2 .592, de 3 do Outubro de 1927. 

Appt•ovu, pnra lodos os ef1'eitos, o t e:·mo J•O!' opção pelo prazo 
de ttois unnos da conc~ssão de um milhão de hcotat•es do 
t erras, assignudo pelo induslrinl W. L. l'l.efwes B.lake-
1 oy e o . de transforencia ao mesmo ~e parle da cunCliSsão 
de terras de Jorgo Dumout Villnrlls, l;os municípios de 
ltaituba o Aven·o 
O Congre!"so Legislativo do E s la<lo tio Pará decretou ~ 

eu snncciono n segu inte lei: 
Artigo unico. J.o'icam àpprovados, put·u todos os. ef!eilos 

legae.s, om suus cluu~ulas, condições ll cOn1proó.üssos, ·a .ler-
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mo- de 'concessão medlante opção peio prazo de dois annos . 
. :assignado em 21 de Julhó do corrente anno, na Dircdorh -d:• 
Obras Publicas, Tert·as e Viação, pelo industrial W. I.. Ree
ves Blakeley, e o de t.ransferencia de 11nrte dê concessão. 
assignado pelo mesmo e por Jot·ge D11Tilont Villares, em 27 
do dito me2:, na mesma Díreétõria de Obras Publicas, Terras 
~ Viação, para o rim de estabolccer numa ·!XLensão tle lfrra& 
·devolutas de cerca de um milhão de hedares, nos município;; 
de Ilaituba e Aveiro. c no lote a Qll<: ~e refct·e a predita 

.t.ransferencia, tambern nos mesmos · ~ Junü:ip!o.~. emJtresas on 
empresas com direito de uso, gozo gt•aLuit.o e apt•oveilamcnlo 
dé.'isas terras lia exploração de seringulls ou plrmlio intcn~iv0 
de seringueiras, assim como na utiliza!)iio das malerias pri
mas de produc~ü.o nativa do Es tado, plant.acfio de e~r·•·cies dl) 

-valor -economico e desenvolvimento agrícola, mineral c ill
duslrial t>m geral; revogada~ ns Jispo;;içiill>- f'm contraT·io. 

O Secretat·io Geral do 'Estado assim i\ faça l'Xecular. 
Palacio do Govet·no do Estado do P:m.'., 3 de Outubrc 

-de i 927. - Dionvsio Bentes. - Dt:otit!l't' Akndonçu. 
Confere com o original . B8 Secção, 30 de Março de 

·1935 . - Vicente JfaurJs, Chefe dà Séécão. 

ESTADO DO P.\Rt\ 

Cópia - Decreto n. 4 . 374, de 7 de Dezembro de 1927. 

·Transfet•e para todos ós effeilos l ega.~a. á Companhio :F'ord 
Industrial do Bl'Usil, 11 conccss5o UP. 1. 001). UOO de llucla
l'es de terras devoluta::> dadas !lo~· opvão a W, L. Reeves 
Blakeley nos municípios de llttil ulla p Aveit·o e n de 
parte da concessão de t-wra~ no>' nwsmo; municípios 
dadas n JorB"e Dumont Villut·~s c lransf~rldas áquelle. 
O Gm·m·nador do Estado, rttl(!tlflendo no qnc •·cquneu 

\\ • L. Recves Blaluiley. co nc ess iJJMl" O uus lel'l'P5 durJus J'lot· 
opçiio nos municipios de Itni t.nba u Av~in pelo lermo ll"'l'Hdn 

.-em 21 de Julho ultimo o 0 de transfêlrencia de p:u•Lr! da cnn
cc.ssiío assignado pelo mesmo n por· ,Tor·gr~ Dumont Yillur•l•s. 
em 27 do citado mcz, 11 Director!:l de Obt·ao Publ iort!l, Tct·
l'U)! - o Vincüo, e na conformidade •Ju l•!i u. 2.592. •la 3 de 
oul nt>n- do corrcntP. unno. QU? tiOPL'O\'an 0!', i•efcl'idus t~r·mo• 
.de O!·C.ão. rcsolve dPCt'!!lUt' como :'1-:!,)'.'i' l a: 

At·l.igo unico. - Ficam lrat'l'-flwblos, }IUl'n lodos o.-. effei
tos legaes com t.orlas n;; suas 11ltlltsula;;, con!licõ~s !' !'Oill \ll'O
.rnissos, a concessão de oet·cn .de i.tiiJO.OOO do hí!l'fnre~ ;w 
·terras, mediante termo de opção pelo prazo de tloi;; anuo~ 
-nssignado em 21 de julho ultimo, pell, :ndu~l.r•ial W, L. fltH!
ves Blakeley, nu Dit·ecLol'iu de Olll'rts Puhlioas, TetT!lli e Via
cão. e a de pnt·le da conr.osüo :1~ LJJl't'as no~ rnunieipivs d11 

Hnituba e Aveiro. por termo ussignnclo Pntre .Torgo Dumonl 
Villares e o mesmo W. L. Roeves BJa!,nh1~·. t\n mendonadrt 
Directoria de Obras Publinns. Tel't't\~ e Viação, pm· leJ•mo 
,ue lransferc-ncin em 27 do citado mez do Julho do t:orrcn tu 
anno, ambos· appruvados ·pela l' l:! f~t· idu lei. á_ Companhia Fo!'d 
lnnm.tt·ia l do E-rnsil-, Sociedade Annn~·tu;t, ot·g-ani:r.Hda e •~on
·~tituida nesta capi lal, ·para o t'lm' tl•l-~k\ l!;;labelt!c~·t'-se numa 
•extensão de tcrt·as tievolutns de ~~:~r•.~n <11-l 1.000 1!00 d<l he
-ctare;; nos município>' de ltnituba o Avcit·o c no lóte 
il. que se refere a prodita - lt·ansfer•m•!ta. nos nwsmos mun i
cipio·s, com dit·eil.o de- proprio!lndo, u~o r. gozo gt•atuito -t.' 
apr·o·vbi!umenlo dos~õus LetTn;; na •)XPI •JI•tu;ii(l de sel'ingaf'~ ou 
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planlio intensivo de seringueiras, assim eomo na utilizaQiiO· 
das ma(erias primas de produccão nativa do Estado, phmt~.,. 
CÚll de especies vegetues do valor ecouomico, e desenvolvi
mento n:!r!colu, mineral e industrlll e geral; r1:1vogndas as
dl~t,osiçõ,es em contrario. 

O Secretario Geral do Estado assim o faca t:'xeelltar. 
Paiacio do Governo do Estado do Pará., 7 de DezembN>· 

de 1927. - Diony$iO Bentes. - Dcodor-1 Mendonço. 
Confere com o original. a~ Secção, 30 de Marco dt>· 

:1935. - Vicente Maués, Chefe dt\ Secção. 
- A quem fez a requisição. 

Da SecreLaria dos Negocios do InLel'ior, Justiça e· 
lnstruc.Jão Publica <Jo Estado do Pamnã, de 30 do mez:. 
findo, 1·cmettendo as ~eguintes 

INFORMAQ0EB 

Exmo. Sr. Dr. Secretario da Camara dos Deputados -· 
Rio de hneiro: 

Respondendo o officio de V. Ex:. n. 2GO (Ementa numero· 
t. 73ô), de 27. de fevereiro do corrente am1o, dirigido ao. 
Ex:mo. Sr. Goven·ua!itlr do Esl a.do, tenho a honra de, anneJ~:as,. 
encaminhar a V. Ex. Bt> informações pre.;tadas, de accordo 
C()m c questionaria junto ao ·mesmo o.fficiô. 

Apresento " V. Ex os meus prote.dos de estima e con;. 
side~ação. 

Saude e fraternidade, Dr. Euripede' Garce: do Na:rcC-· 
mer~to, Secretat'io do Interior. 

Copia: 

Dnndô eumprimentô aó âespacho supra, tenbo a h\'
formar qui', a ração diat•iamenle vencida pefos presidiarioa. 
e detentos, reclu-aos neste Estabeleoimento, ê a coua&ant.e ciU· 
pedido impresso que junto se encontra, com as BeiJUiP.tell. 
modificações: 

A'!! terca.a e snbbndos, veneem xaa•que no almol)o e onr
ne verde no j!lntar. 

Aos domingos e quinta-feiras, além dos alhuentoa i!S-· 
pecificados no refet·ido pedido, vencem maoart•llo e batatM,. 
nilo lht!S sendo di,;tribuido o feijito. 

Quanto ao t>reco _,os 8'eneros que silo qulm:enalmente · 
requisitados por esto \hnox(ü'ifa.do, pára o fhn acima men·· 
cionado, julgo convenienté ser ouvido o Almonrlfado Oeral 
do E;,t.ndo, onde se acha·m as proposhs dos fornecedoraJ• 
desta Ponitencilwia. 

O vv..stuario vencido annualmente pelos presidiarios1 ,. 

o seguinte, com o ·respectivo custo, va1•i!tvel: 
Mescla (4niformes, 2) . . ........•.. , ..• 
Camisas ufl risondo (2) ..•.............. 
Cuecas de a!godõ.o (2l . . ...... , ... • .. . 
'toalbas de algodão (2) . . .•.... , ...... . 
Lençóes de algodão ~2) . l •••••• •••••.•• 

I:ronhus de algodão (2) • • ........ , . . .. 
Forro para confocçtlo . • , . , .............. . 
Mindeaas para confeoçüo . . . . ............. . 

Silo est.11s ns luformncões que tenho a dar, nll 
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qW! se relaciona com e-.;ta Penitenciaria, constante do prê.:.
settte officio. 

Penitenciaria do Estado, em f5 de Março da {935 . _._ 
S!:dmo Amori1n, Almoxarifc Chefe de Secção. 

Confere - D. I., 30-4-1935. - R. Maranhão, 10 official.. 

Copia - Informacão. 

A ração e o valor médio da alimentncão diaria forne-· 
cida aos menores internados neste Abri do é o seguinie: · 

Arrcz de primeil'a ............ . . . 
Fu1·inha de mandioca ......•...•.. 

iOO grammas 1095 
1032' 
11036· 
1094 
IOU 
i039 
12-iO' 
$060 
1021 
I tas: 
1124. 
1124. 
1033; 
li7B· 
11120' 
1035 
11025· 
1105-

Feijão pl'elo .................... . 
Assuc:u· moido. . ............ ... . 
Batata ............ . ........... . 
Cebola ........ . ..... . ........ .. 
Massa de tomadate ..... . .. ..... .. . 
Pimenta do reino ..... ..... .. .. . . . 
Sal. ........ . ..... . . ......... . 
Banha .............. . ..... . ... . 
Macarrão .... . ... .. . . .. .. . . .. . . 
Canjica. . . .. ....... .... . .. , .•. , 
Fubá ................ .. .... . •.. 
Oofé em pd . . ....... . , ......... , . 
Carne •.•.......... . ..... ...... 
Ve1·duras. . . . , ..... , . ......... , 
Bananas (uuidnde). . ........ , , .. . 
Pll.o. · ....... . . . . .. •..... . . .. ... 

20 .. 
150 

90 
50 
5 
i 
1 

15 
t8 

200 
8 

100 
20 

200 
50 
2 

150 

·" 

" 
... 

" 

Quanto ao item b), 11 vesthnenln e o !lí!U valor médio,. 
distribuído por unno ó o eesuinte: 

3 uutrormes. . . • ............. .. • .....•...•. 
8 o11mlsns . . . . . . ......... . .....•.. . ..• . . • • • 
~ oasquotcs. . . . .... . . ..... ... .. . . ...... .. . . 
:J toalhas. . . . ........ . ..............•...... 
2 lunoóes . . .... ... . . · · · .. · · · ..... . · · • · · · · · • 
2 fronhas .. , . .... ....•. .. ••. •..... . ..... • .• 
2 pares de sopato . . .. . .... . .... . . . . ....... .. . . 
4 pnrcs de meio .......... . ... . . .• . ........ . . 

miudezas, remedios, etc. . ................... . 

Em 2$ dé hbrit de ill35 . .,_ Heor~v!l!e Hin tz. 

i6.()00-· 
f8f000' 
6f00~ 
411500 

UIOO() 
2.60() 

2-iiOOOt 
4100!J 

iiiOO!J 

' :!28$000 

Confere. D. I., 30 de Abril de 1935. - E. Marar1M.o. 

(ji,lpia - intorllúióllo. 

Cump:çq-me infor1Jlar .n V. Ex. Q\to o~ pfeços d(ls _gene-, 
rós ~ói-nccldos ã Pcnllónclürin do Eslàdo SÜO os segumtes ;. 

Elt"ne 'v'él'd~ , kilo. • . .. , . . • 1 • • •• • ••• ••• • •••••• 

~rqu~. kllo ...• • .......... · ..... . •.. . . .. .... 
IJ~1Uit1:t_\i , ~ih). ·. . . ' .. I • ' ••• • ' • • •••••••••••• •• 

Bnnbll.; , • ·. 1 , • •• , L • , : • • •••• • • •• • ••••• , •• •• ••• 

t$690' 
il600· 
3S!JOO 
i'7()() 
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.:Macart•ão, kilo . • ... ..• .. ... .. .. · .......•• -.•• 
Assucar moi do, kilo .... .. .. .. . . .... . •.. ... .. . . 
R1tata Inglezn. kilo. . .. ...... . ... . ....• ...• . . 
Cebolas, kil•.1. . ...•....•...................... 
Alho, kilo ... .... ..........................• 
Pimenta elo P.>üno, · kilo .. ...• . , .... . • . .. .• ... . 
Massa de tomat e, l<ilo .. .... ... .............. . 
Café em pu, kilo .... . ..... . .... .. · ... .... .. ... . 
Mattc em í'olha, kilo . .... .. ... ... ... .. ......... . 
Arro1. t:atlele. kilo . .......................... · 
Farinha Sururi. kilo. . .... .. . . ... . ... . . ... .. . 
Feijão preto, kilo. . ........................ . 
Azeite doce, Bertolli , la lu .. .. .... .• ... . . • ....•. 
·'.'inagre :'lucional, litro. . ...................•. 
~u! commum, kilo . . .. . ...... . ... . .......... . 
Pãe~ de 120 grammas, ld!u . ................. . 
Leite, garrafa. . .. ... ...... ... .... .. .. ... .... . 
Lenha. melt·o . . . .... ... .......•.•..... .. .... 
,Plw~phoros, caixão. . ... .. .........• • . .. ... . 

E' o que tenho a informar. 

it340 
1!030 
-$275 
$.\90 

1$4CO 
6$500 
2$800 
2$~1!}0 
$900 
$889 
$39() 
$275 

85800 
8400 
,285 
$980 
$-\00 

7$400 " 
2198900 

A. do Estado, 29 de Abril do 1935. - Edtüb·do F . Gui
. .tnarcias. 

Confere. D . I., 30 do Abril do 1935 . - E. Marcwhdo. 

- A' quem fez n t·eqnislc!io. 

B' lido o vne u Imprimir para ser rPmeltido 
~\s Cornmis~ÕI'S rir L!!gi~lucr.o Soc ial c de Flnuncus 
c Or·cnmnnlu, du nccoJ·do com o § 3° do ut•t. Uü 
do Jlt)glrnt•nlo, o segulnlll 

PIHIJ !IG'l'O 

1'1. ~ - 193& 

( i" !,JtOI t!LA'i'UHA) 

.DelCI'lllilla Sttlutio minimu flUI'a os trabalhadores de Hm~eo., 
em (J e1•ul 

\Loglslacüo Social 1 e Fimmc.ns .2 de 1935- i" legislnta t•n) 

O Poder Legislativo llecrota: 

A1·LI 1.° Fica instituído um salario nummo para todos 
os ql!e lt·abnlhnm om estabelecimentos bancarios, no tel'l'i
torio do Paiz. 
. Art. 2.0 Os trabalhndor05 banourios, para os fins vi• 
·sados pot· ~ste projcclo, serão class ificados em tres catego
rin8 gomes: escripLurat•ios, continuas c set'\'!mles, e terãt>, 
respectivamente, os ordenados de 700$000, 400$000 e 300$000 

·mensaes . · 
Art.. 3.o 05 oroenados contidos no art . 20 serüo au

·gmenLa<los de i O%, do trigesimo sotimo mez de trnbalho · 
om dinnte, e de mais 5 o/o , no prime ii·o 1bez de cada · onno 

,de sQrvico, a oomecar do decimo nnno até no vlgeslmo. · 
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Art. 4.0- A percentagem dos augmentos a que se refere . 
o artigo anterior, recairá sobre as importaneins dos salm
rios mínimos fixados. 

Art. 5.0 Independentemente do augmento proporciona\, . 
estabelecido no art. 3°, erá garantido ao bancnrio de qual
qu~r . categoria, e desde que tenha mais de cl.neo annbs dl!> 
trabalho ctfectivo e ininterrupto, um augmento e6pecial de· 
50JfJOO mensaes, para auxilio e. manutenetlo de oada filho 
menor até ao numero de tres. 

Art. 6.0 Para o entendimento da expressão trabalho 
e{fcctivo e ininterrupto, hão é preciso que esse traoalho· 
haja sido realiz11do num só estabelcimento banca rio. 

"Art. 7.0 O augmento especial, ampar•ador da descen
dencia, conforme o que estabelece o art. 5o, será suspenso,. 
na mesma base de sua concoosão obrigatoria, pelo fa lleci
mento ou pela rnaioridada de cada filho, mediante as p ro·vai! 
instituidas na logls!acão civil. 

Art. · 8.0 Serüo exercidos em commissão, os cargos de · 
uanl:tdor SÜl>-oonlador-. ChP.fl' dP secçãO. çhctre de CaiXa, 
tt,i"udantf' d:> oatxn. aju1aniP. de secção. conferente e pl"o
~urador. 

Art. 9.0 Aos QUE' exercerem ns commissões dlscr)mino. 
das no artigo Pl'<JCedente, mesmo que o fa4;.am por um dia, . 
corresponderá remunerncão nddiclonnl o trnnsiloriu, quto 
deMlppnrccct·á com a cesdaçào do encnrgo de emergeneia •. · 

~ 1.0 A rcmuneraçiic addioional do coútndor será de 
t:000$000. 

§ 2.0 A do sub-cGntndor serl\ de 8DOeooo. 
§ 3.0 As do chefe de Secoll.(l e do AJt1dante dfl On.ix~ 

~eriio do 600JOOO. 
§ 4.0 As doa Ajudantes dtt .Secçlll• -o Cnilm serüo do 

~00$000. 

§ 5.o A~ do Conforonto c do Pro()urnllor ~ct•iio do 300.000. 

Art. fO. 09 ndtiiclonncs expressos no~ pat•ngt•npho3 rto 
urt. H0

, nppllcnr.-sc·ilo ao~ t'C.'IJIOctlvo!l cnrgo~. nli~ ml\lrh:c~ 
elos Banco!!, e nn!l sun!l ngtmcln!l ot, fihnc!l coneiclorndos do 
Jll"lmcira classe. 

Arl. f I. Aos mesmo~ ourgos, em ouh'll! agencias ou 
íiliues, ntribui.--so-iio addicional's oquivnlonlcs á motado · 
cm a um te.1·co, conformo a clnsso n quo puL'tcnc;am as di~s 
agcncius, nu orf)em decresccnlo tio movimento b1mcat-io' 

Ar L. t 2. Sení assegurada a irreductibilicladc dos ven
c imon liJs já pe.-cebidos, antct·i~rmc:mte á. vigoracíi.o . d_~s J?re- · 
l:cilos ci~ste projeclo e quo seJam s,uperJOres aos hmttos ·do 
!W.!ririo rninirno no mesmo estabelecrdo. 

Art. i ~~ . Será obr igator io o reujustameuto i.mn1ediato: 
dos or·denndos dos banl:arios em geral, de accôrdo o.on:J O· 
tempo de sorvico de cada cmpr·egado.. . . 

Art. t4. Nenhum bancaria sorú compellido a .set•vir 
noutra praon ou localidade em que os Bancos tenllnm agen-,: 
cms ou fillnes, dosdo que . () AffiJ)r.egndo tran~fe·rido .soja oa- · 
f;nc:lo o tcnhn filhos e . rosidn hu mais áe dez annos no logm·· 
om quo so encont~u. . • . . ' · 
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Ar~. i 5. Tambem não sará obripdo a aoceitar bans
'ror.e~ci~ IIQU~Ila que por moUv() d6 do~nca, Gomprovada por. 
·atteslado do medico do seu syndicato,. nilo .eativer em. éon
'diçõe!! de vi1.1jar. 

~rt, ~~ .. $al'• Jl.UllCI, de pleno dtl'cito, qualt~uer acnôr
d.o, liJt!ste ou contral}~o, que, de qualquer modo, contrarie o11 

·diillfl&itivos ci~ Pf~nle projecto. 
Sala das Sessões, 1 de Maio de i935. - Altamiranda Rt:

quiiio. - Clemente Maria'!li. - Pinto Dantas. - Leoncio 
·G~Ir4t;l. - Prt,tco i'~ra~o. ,...,.,. Arfhur Neiva, - Attila Amarm. ~ Frq.n,ci•co no;:l&a. - Edgard S11.nchef. - Manot!l 
.Novaes. Lauro .P~so.s . .,....,.. Arnold Sitva. """""'A~fredo Mas-
carenhas. - !laphael Cincorá. - F. Magalhães Netto. -
Arlhldo Leonl. - Democrito l'.o~~a. - Ac;;lino de Lelfo. 

Justificação 

A conscicncia perfeita c os imperativos categoricas dn 
Yidr. eooial é que dietam a presente medida legislativa abor

·dada ,no texto da Canstituit:ão da Republicil., em seu' artigo 
·H.a, n. 3i, quando, sobre os direitos indivlduaes, reza o se
,guínte: "Art. H3, 34} A todos cabe o direito de TJl'over a 
·propt'il,l suP6istencia e á de lma f&milia, mediante trabalho 
·honel!lp- O pod&r publico deve. amparar, na formil ila lei, ils 
·qtJe e,t~J~m em indigeneia." Ora, os b3ncarios brasileiro:~, 
medi.ante certas e Hmitadas excepcõeã, acham-se, de rete.,. 

'rencia aos proventos para aquella subsistencia, em situação 
lutimavel de d~BJinPài'o e desapreço, que se descobre na 
sua propria situação, dentro da sociedade organiz!u!a, Ila 
funccionarios de ~st~ll,j!lec!mentos de credito, no Pai:~:, qUI! 
·trabalham, ha longo11 annos, nos mesmos, sob o peso de vel'
·dadeirR!J sobrecargas, e de grandes responsabilidades func
•cionaes, pura perceber vencimentos verdadeiramente irriso
~~~s. c~mo sóe acontecer na m·aiorla dos b11.ncos estranget
·ro!!. O bancaria, entre nós, põr via de regt•a, é um homem 
q~o.; <!l.ES esUol[\, que !!te de~sóra, que se e.~vae, que se anni

·-qútl!a, que se hypostheniza, entre a tuberculoRc o a~ nenro-
se~. llOl' vi~~o d~ inleJ1sidade e (Jns ta.refns qnf', lhe commettem 

·e da ~~~uftlciencia do salario que ,lhe nt.tribuem, 1:1ste nl'lo 
·r11rci, 'Q'-'e~ dr.a exisenci•s dt~. sua rillmentM1io e da Uêsis· 
hmcin devida á ~un ramllla, Ha fnncoionarlo$ de carteira, 
·e~ srandc~ B.aneo~, de prosperidade incqtiivoca e patente, 
que, eomo frueto ·de uw.~ aotividar1o rle mnis do lustros, re
,:!~tm a. p~ga Mdlcu~~ ~o 3508, 300~ o até 250f000 men .. 

Nos Estados, então, essa iniquidade chocante •aUü:1g~ no 
~. rl:a 01i:Jilo~acão, . :!W ·esoital, em ··faco da locacão preca

.~- ch : .serviços, independente de qualqulll' formalidade con
tractual, nggravada com outras oircum~Lancias de caracter 

•deshumano, vel"ificnnrto-se, c~J>m:o ainda ha pouco se verifi.,. 
·cou, em plen~ capital da Bahia, a dispema odiosa de alto 
furi~etonârio bro.silei'!'o de um banco estrangeiro, mrnwega~ 
-do con'i cerca" de·' trintn annos do efficiente cooperação, com 
nltestados honrosissimos do proprio· cr,tn'be\ccimenl.o, e qUe 

·se vl~ na immlrumcia de conhecer as agruras da miseria, 
•t\9Mie de uma existencia de zillo e honestidudll prafissional. 

· '~m relRcllio, eoh·etrmto, áqucl\o articulado da pouqui
·dl® d41 v.enetmontoa, .eontldn. em ilnha~ pl'llllllflntes, venci
•mooloa quo nll.o attondem a~ dl!lposltivo ~:~o.nstituolonal dY. 
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:ar& • . H3, a~nz tran1crlpto, e que 11e refere ao direito 1.1 to.,. 
·doll ~~Jtor~do pela lei 116 Pf'O"et' d FQJW'fa ~•f)aútet~eim • ela 
.(amtlta, · nmguem menos do que a8 vlctimas dessa falta de 
nossa organização · social, póderã !'n!m·, sobr-e a espoofe. E 

:do alias, pela palavra de um de seu11 syndieatos, qua falam 
aos ciollegas, em documento angustioso: "Quantos, dentre CIS 

;30. 000 que somos, no Pai~, não se alimentam muito menos 
-do que necessita um trabrslhador que gu6te metade da ener
_gla que um banoarlo ~iSJ)ende? E; dentre a grande maioria 
-dos que, nesie easo, se acham, quantos os que vive!J\ cru., 
-clticados, no seu pro-prio salario-miserin '1" (Da Pt'oclarn.p-
ção do Sllndicato do8 Bancarias da Bah.ia.) . 

Ora, não se poderá discutir contra o salarlo minii'nb 
·para os bancarias, invocando motivos de inoapacida9e eco
nomiea ·ct~ Bancos respectivOé, emquanto os seus Direoto
res perceberem tres,· - ~rcs . e . ~eio c quatro contos de réis 

· mensaes, incluído nessas medidas o que lbes fôr adj"ut!i
cado a titulo do ordenado, gratiíicaçüo, percentagem! Yerba 
de representação, ou emquanto houver transferenCJa, da 

·conta de lucros para qualqul!r fundo de reserva ou de oom
. pensaçfío, ou, ainda, emquanto subsistirem dividenrlo~ eu-
perlores a 15 % • . 

Sendo as~im, justo é esperar--se que a Camara entre no 
·estudo cuidadoso e impreacindivel do projento ora propoS~() 
afim de que n Oonstituição seja cumprida num· de sens m~as 
'bellos e edifioantee preceitos. 

o Sr.Preetcltate- ~!it• ·rinda a leitura do Expediente. 

Tenho sobre !l Mesa e vou submelter a votoa o sesulnte 

RliQUWllliiiN'PO 

Qon_s,~awto que é. dever preclpqo dos pOOei'eil f'UbliOOI 
'f!slimulat' o culto das ~~rrandes figua•a! naolonlll'l~r; 

Considerando que o& rep1·e~ntantea do povo hão de ssr 
-os primeiros a compt•ellender e pratieã1• essn reverencia para, 
com ()s que bem servirem á Patria e a enàlleceram; 

Considerando que o dia de hoJe lembra uma. das maill 
expressivas e mais bollos personagens do scenarlo poliUoo 
bruslleir·o -- o ~onerai Pinbelro Machado; .· . 

Proponho: 
Seja laneadQ, na act~ doe nossos trabflbos de hoje, um 

"·oto de gr"nta e orgulhosa record~ão da person.alidade, forte 
-e cmpolganJ.e, do grande republicano. · 

Sala das ·séssõea, 8 d~ Maio de i93~. - Dini~ JuJO.ior. 

O Sr. Dinu Junior (Pela 01'dt!m) - Sl'. Presi~ente nllQ 
vcdi es&J voto I>lli'ii. que se recordasse em vllo a personatldade 
de 9inheiro Machado. · 

Ha vinlo annos, subíamos, pela ultima vez, o Morro dá 
Graça, p;n·a nos congratular ·Dom elle,. pelo seu anniversarlo. 
· N_ós, os homens que vivemos aquella époea, sabomos, -nitida"
inente, o que exprimia a intensa romaria À colina "m que se 
fl.ecldlam os destinos politioos do Brasil; sat)iamos, 5im, .:Se.;. 
•tlbor l'residente, todo o valor da approximaello com aquelle 
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que vamos c.ompreh!!ndendo ·cada vez mais o QUe era, até,. 
uma ratão do equilíbrio na vida do nosso povo. (Muito bem). 

O SR. B.~ni\ETo PIN~o - O tempo tem-no ·provado . 
O SR. DINIZ JUNIOR --,. Não era, apenas, um homem que 

~e e ntregasse á s entrefalus das combinações políticas; era.· 
um cidadão que encernrva em si mesmo um grande destinG· 
r. resumir os proprios destinos de um povo, de uma época . 

Joven, Pinhcil·o Machado, · é empolgado pela emoção do 
um patriotismo que devia -restar-lhe padrão para a vida in
teira; abandona os livros, na Academin, e vae reclamar, nas' 
fileiras do Exercito, em guerra, no Pnraguay, o seu Jogar, 
Na pt·opagandn republíôtma, o seu p.npcl é incont'undivel, ao 
lado de Cn!>tilhos, Venancio Ayl'es, Borges de Medeiros e tantos 
outros. Na revolta de 23, deixa, de cavo, .a commodidade de
gua vida habitual, abandona a poltrona que occupa no Par
lamento Brasileiro, busca seu poncho de campanha e desem
bainha r~ espapa, em defesa do regim.e. São dois annos arduos 
àEJ peleja, são dois annos de affirmacões de amOr m1litanto · 
aos pr incípios c de brav(n·a. de coragem e de civismo I 

Cessada .::t luta, vem buscar outra vez a sua cadeira, · e abl 
começa, então, liCU papel marcado de conduclor de povo~ 
americunos, como disse Ruy Barbosa ; vem para o seu papel 'du 
condotiére da nossa politica, bem assignnlado,.bem fixado, bem. 
steriotypado, porque a elle não faltava nenhum dos utlrjbu-· 
tos, nenhuma das virtuHe!; indispensavcis ao desempenho da 
chefia, poi'que ét•a um homem para. a paz, um homem quu · 
Unhti o segredo de todas as formulas capazes de harmonisat· 
os homens desavindos; mas r.ra tambllrn um homem de guerra,. 
1.1ma alma semore em estado de vigilanoin pelos princípios, 
que incarnava, c pelo regime, que d i!fendia. · 

Na vida de Pinheiro Machado, o que so nos ev!denoir1, 
desdb logo, é o seu papel de escudo da ordem: é o Senador · 
da Re publica, que espera o intcrt•egno das sessões parlamen- · 
t:u·es para se a[)J'c~entur á pt·i~üo, m'ls que, qu11ndu seus com
.1-Jilnhcit·os . politicol! o querem levar á reooldia deanla dall · 
injlts ticn:- soffridas. lhes fl:tz vêr que, se esta rebeldia -medrar. 
o primci:·o n se!: em:ontl'ndO uo lado do podt!r c:onsliluido e 
elle, Pinheiro Machado, pot·qut' seu pnpel é ·de antemut·al do 
r egime . 

!'iüu puiJct·ei oxtcnfl•!r ·estu." cun9idf!l'l\f;Õc!!, Ss·. Prcsiden- . 
Lt:, IJOis comprobcndo que devo respeitar o Rcgimcntr_., Con
oluirt>i, em breve~ palavras, .r('cordundo, aindn, nesta da ta . 
que, l)!lra rió;;, hn :..O nnno:::. era ·de fe:'>f !l $, [\qucl!e que. pouco,; 
mezes depois, tombava nnquelle iance shnkf.~pent•cuno em. 
q•H.' u illusiio dP. tanta gente imagimwu quo) s~ havia ufu~lnrJ.l 
•) molivo de erros e l'i sco~ para a Republicn e pat·u u Bras il . 
C• · qnc havia apenas, Sr. PL·esidenle, Cl'U uquella dnsgrnçadll 
~ vcnt ul'a . tant :~s vP.zcs t•epontando na his lorin dos povos; . 
lvgo ao dia SC!IUintc da mnrl r dos getmdt>s homeM, do:l super
hoirtCms. quando sem inimigos .immedintos e ctireclo8 imagi-·· 
n::tm que n p nV(J e~tá em .iubilo. !?m f es la, ') o que sobt'Pvem 
é o at.01·doamento. ~ a. eslupducc;:iu da millUdi'lo. perguut.nndo: 
por. qt•o ? (Muii CJ 1Jem) • · 

Pinheit·o !\f achado .jt\ nüo t! c.1o mundo dos vivo:.: mn:., . 
. r.c,;;tn mesma · horu ·em que evoco sPu· nome no recinto •Jt\ 
Gamurn. ço recinto do PoC:r.r Lcgii'lolivo, ·onde melhor pode
remos .s~ntir, onde mellJOt' poderemos medh· ~uns qualidades 
, .. vil)tudes, so~re elle falo cQm nquelln mesma emoQüo de vin
te -· nt)nos p_assndos. qunndo imaginavnmos que bastava um se) . 
dr,.s.llus a,ceenos Ptll'n que fo~semos occ.Llpar as prlmclr!ls trln- · 
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cheiras em defesa de seu nome P dos principias que elle 
incarnava. 

E' opportuno, Sr. l'residente, pet·guntar· onde está o prb·· 
Jecto:~ do monumento a Pinheiro Machado ? Aqui, nesta Gas&.. 
o Sr. .F•·anc1sco Valladares, Deputado por Minas, offereeeu 
á Mesa up-1 pro)eclo po.rn. que fosse erigido esse monumenttJ, 
e nunca mais se falou delle. 

O SR. BARRKTO PINHo - Se fosse vivo, lalvez já v hou
vt:sseu. ergutdo ..•. , 

O SR. DINIZ JUNIOR ~ Aliás, até nhi, está o destino 
rios authenticos grandes homens. Quando se imagina que o 
passat• do tempo os vae consumir, precisamente quanto mais 
o tenipo pas!'a, é que ellcs são reclamados e a P.tla memoria 
vive entre nós como se vivos fossem. Este monumento pre
eJ sn nascer aos nossos olhos. 

Vou terminar. Sr. Presidente, fazendo um appello para 
que se lhe não empreste a algidez de uma figura demasiada
mente humana. 

Os anatomistas na0 conhecem o sentido dos verdadeiros 
retratos_ A vida é ascenção, e só os symbolos, nas suas re
presentações syntheticas ou allegoricas, podem phologl'a
pbal-a, exhibil-a. E niuguem mais do que Pinheiro Machado 
pode viver, no bNnze e no marmore, a attitude e a belleza 
dos symbolos. No dia em que a justiça invisível dos povos re
clamar, em nossa terra, o monumento ao gunrdador, ao fix:~
dor das nossas fronteiras meridionaes; quando comprehen
dermos que devemos ter numa das nossas prncns, como ha em 
Buenos Aires e Monlevidéo, o monumento ao Gaucho, nesse 
dia, fixllndo a varoniliduds e perpetuando a fascinação desse 
typo, Sr. Presidente, teremos de dar-lhe uma physionomia: a 
de Pinheiro lllachadol (Palmas. O orador é abraçado). 

Em seguida, é approvodo o t•equerimento do 
Sr. Diniz Junior. 

O Sr. Presidente - Tem a po.l n vre o Sr. Gh rysoslomo de 
OlivcirG, primeit·o orador inscrlplo. 

O Sr. Chrysostomo de Oliveira - Sr. Pt•csirlonto, vnrios 
Deputados nprcsenlnrnm á Camara votos de pcztn· pela ea- · 
taslrophe que assola n Bnhi~ . Todos os dias chegam notici .. s . 
da gravíssima situação que atravessam os prolclnt•ios dn
quellc Estado, passando horas de amorgt1rl1 <J soffrimento. 
A bancada trabalhista tem recebido telegrummus de recla
mnoões em v!rtude da affliC\lÚO em quo se encontram. For
mam-se bandos pt·ecalor ios; recebem-se obulo~. Temos de 
sahir do terreno da fanta~ ia para (lnh·tu·mos. ho terreno 
pratico, humano. 'frata-so de vet·dadoirn calamidade publica, 
c a Cnmara não pode ficar impassível ante a s ituação dn
quelles ptlb't'es lrnbal1Htdores bahianos. 

·Assim, aproveito a opportunidadc, Sr. Presidente, ·pat'a, 
em nome dos rcp•·cscnlantes dos tmballuidor cs ncs t.n Casa, 
faier um nppello a todos os Srs. Dopütndos, de todos os Es
tudos, principalment~ o de Minas .Oeraes, que so acha só
monte separado da Bahia pelo rio Siio Francisco, no sentido 
do que seja approvado o pedido do urgcncln apresen!.ado n 
Cnmllro., 

O, D. - VOLUMtll I- 1935. 29 
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Tem a palavra o Sr. Genaro Ponte . 

· · · O Sr. Genaro Ponte (Para explicarão pessoal) -...:. Sr. Pre-:· 
s.idcnt.e,· o meu prezado companheiro de bancada, cujo nom(J' · 
peço licenca para declinar, e o faço com extremada sympa
Ut.ia, pt•o,fessor Acylino de- .Leão, . é m~gnifico medico.· .Mas, 
não e 'só medico magnifico. E'; sobretudo, meu i co caritativo, 
e bondadoso, Onde quer Q\1~, po{'Ventura, .ouca um gemido 
af.fliclo, ou, acaso, sinta que se faz necessat'ia a intervenção 
d(l uin curativo urgen.te, ahi· elle surge pressuroso e. solicito,· 
trazendo para o enfermo o amparo da sua assistencía; 
~ · ·: .'jÚs · pm·qUs S. Ex., reaffirmando as suas curiosas quall~ 

dades 'âe philanthropia, ·.:urgiu ~ontem nesta tribuna, de se
ringa em punho, conduzindo o oleo :}átnpborado das suas a-.·
guméntações e a. 'e.sparteina amavel de suas attitudes jososas,. 
pensando ,talvez; ~num e-xplü:avel erro de diagnostico, que :,r. 
tratasse de um pobre enfermo em estt1do de precoma, ou d•; 
algucm que parecesse cnhido em cata\f;pcia. ·Erro de dicgnos
liw, o do reputado ·clinico. Porque, em verdade, devera subit 
as eEcndas desta t.ribuna, armado, não rom a. seringa dos es
timulantes, ma.;; com o frasco do fornwl, porque, senhores, o 
de que ;e trata não é de doente que pt•wise de soccot·ros in'· 
dicos, mas slm, e indiscutivelmente, "ie cadavel' em vesper.1 
de decomposicliol · 

o SR. LAliDELtNo GoMES - Esque>ce-se v. Ex. de que o 
formo! endurece. 

O SR. GENARO PONTE - Será um cadaver duro eo;no 
todos os cada veres. • . · · 

o· meu prezado companheiro de l•ancadn, não podendo 
oncontl•u, na sua farta lherapeutica ~ na sua amavel nrLe. 
de formular, um remildio que, em vilrdnde, pudesse solucio
nar o ()llso clmi()o, que nqui ::.préclo\:!, tt'ansfol'mou-sa em 
novclistll, l'lsonbo e sarcastico, . e tivr.mol~o, Sr. Prosldenle, 
Q.l1lll \lm. t•omanceiro imaginoso, trazendo para a tribuna, nli.o 
u verdade v~wdnd'eira, que .. aqui é imp.·esoindivel •.. 

O SI\. AoYr.rNo DE LEÃO -Trouxe a verdade verdudeirl\, 
historica. 

O SR. GENARO PONTE - • , . mns, como vou provai-o, 
a inteira nusencia de verdlldo ••• 

o Sn. ACYLINo !)1~ Lllli.o - Trouxe n verdade absoluta . 
. ) SR. G:ENARO PONTE - EssJ r.holulbmo 6 et•ro de 

v. Ex. como ,;e vne ver, até porque, dll ns:ora por deant.e, nt~o 
falarei pela minha bocca, poi~ vou arrm~tar para osla tribuou 
o ·fantasma. daquelle que já morreu J.>ara o panorama poli-

. tico na~.>ionai. · · 
Nl'sta tribuna, d' hora avante, at.é daqui ha alguns mo

mentos, quem vae fakr' e u propria linguagem de Magalhães 
Barata. 

Vou trazer, parfl contl'at•í:u· a idealistica ri~onha elo meu 
companheiro· de bancada, as proprias i;JD.lavras do Sr. Cardoso 
de Mc.g!llhúes, que as fez indeleveis através do sello de 
chumbo das expressões escriptas. 

0 SR. MAnJO GUERMCN'r - Est.a é QUe será e verdade. 
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() srt. DINÍZ .JUNIOR ,_.:Acho que o oradôr" não deverm 
trazer para o recinto desta Camara casos regionaes c.omo 
esse. · 

O SR. GENARO PONTE - Caso regional?! Como?! 

. .. Q SR. ·MARio ClttrnMoNT ..:... Caso "que tanto affectou a 
·9pinião nacional! . 
. . o SR. LiNo MACHADO - Factos com~ esse devem ser 
-largamente ventilado3 nesta Casa~ 

O SR· GENARO PONTE - Srs. Deputados. casos como 
esse devem ser ventilados Jal-gamente n<>sla Camaru. sululnr
mcnte transformada em gabinete de Iiecropcia; pam a .luz 
deste plenario devemos arrastar os deturpadores da politica 
nacional que aqui muita vez, fluctuam, falseados por· noti~ 
elas que nüo são verdadeiras. E' preciso que elles sejam tra
zidos a este recinto, atraVés· de documentos insophismaveis. 
através da verdade que se não destróe, porque se \evl,nt:i 
firme e ir.destructivel, alicerçada no que realmente !l.aja 
occorrido. Essa é a verdade que · se transportará para :tqÜi, 
por meio de documentos que, por nifigliém, pódeiíl set• con
tradictados. 

O SR. DINIZ JUNIOR- V. Ex. não acabou de dizci: que o 
Major Barntá hãviil mor1;iiWI Comõ Vei"i"i debater· o assumpto? 

O .SR .. GENARO .PONTE - Morreu em effigie. e é preciso 
qtie ·eu ' faça desta tribuna o necrologio daquelle que já não 
vive, para que amnnhii, quando o nobre Deputado que me 
aparteia, eom a piedade que naturalmente o oaract'llrizn, tive;
de fnze1· uma prece em 13Un intencão, possa lembrar-se· de 
que reza por algucm quo nuo respeitou a sua terra! (Tro .. 
r.am-se nume!'030s apartes.) · 

O SR .. PRssmnN'l'E - Peco uttençüol Está .com a pal.avra 
o Sr. Deputado Gcuaro Ponle. 

O ·sJl. GENARO PONTE- Se permlttem, eu continuare!. 
Como disse hn pouco, de agora t.Un d!!ante a minhm orn

Qào . que lJl'OoUt·arei . fazer o mais rnpidn possível, será nl!.à • 
lhndn, acompanhando argumento por nrgumento, po.Io.vra po.~ 
pnlavl·a, citaç!io poa· citaciio, as palavrnf, os nrgumentos, ns ct
laoõcs do mim honrado companheiro dr, bancada. 

Hontem S. Ex. iniciou o seu dlsem'!lO dlzoodo quo o Pn•·
tido Liberal, no . P11t·â, núo or11 sonilo ume formula vooaiJulal', 
quo se manifestnva tão somente pela fot·co. o pela one1·gia 
desta oub•a formula vocnbulnr: Major Barilta. 

Tudo, no Pará - partidos, o.r•regimontaQúo, eleitornd'l, 
propaganda, equilíbrio, prestigio - tudo .,. , 

o Sn, ACYLINO nm LnÃo - Eta do ·"ajor Ba1•ata. 
O SR. GENARO PONTE - , • • ora do Mn.iOl' Bamta, 
O SR. ACYLINo rm L~Ão ~ Mas V. Ex. pcrm.itta: e niio d 

a expressão do. verdade'! E' o que se uá em todo o Brasil ? 

O SR. GENARO PON'rE - Niío é tai. 
ú Sn. CIJ\LOs RllliB - Já dizia Silveirt\ 1\lnr·tins: governo 

é· -governo. · . · · · 
. . . o Sn. D~METJÚO XAVIER .: ..... : AlÚ\s, ·)"nobre orador fói eioÚ)1 
polo pa1•tido do hlajor Baratu. · · · · 
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O SR. GENARO PONTE ...:.. Não avoiado. Pelo Parti~o 
Liberal. · · 

O Sa. MARIO CHERMON1' - Pelo Partido Liberal, que era 
leg~~da. · 

O SR. GE~ARO PONTE -O nob':'P. Deputado gauctw 
quer dar-me a honra do sua attençíio? St;J o quizer fazer; 'ler!\ 
que se precipitou em phrascs que não têm, absolutamente, 
finalidade pratica·. 

Se o illustre collega tiver um pl'>uco de calma e quizt;Jc 
dar ao obscuro orador a honra de su~ attenc!io, por alguns 
minutos, eu responderei integt•nlmentc. tanto a S. Ex. quanw 
a meu prE>zado companheiro de bancada, Sr. Acylino de Leii" 

E, para esse fill1; dnu a pnlav!'n, nesta occasião, ao Se
nllor Cat'd.oso Magalhães , 

0 SR. BARRETO PINTO -V. Ex. se refere ao Major Ba
rata ? 

O SR. GENARO PONTE - Elle lem quatro nomes e is!O 
atrapalha um bocado ... (Ri&os). 

O Sn. CAFÉ FILHO -... V. Ex., assim, perde a serenidade. 
V. Ex. deve tratar o Major Barata ctll:i:ló elle merece fl como 
esperamos (j\le trate. V. E:~; . esquece que o Major Barata 
perdeu 8 t>leiçíio _governamentaJ, mas fiCOU com B opiniãO r~
vo}ucionaria do Paiz. 

O SR. GENARO PONTE - Daqui a pouco V. Ex. irá 
vêr que elle mentiu a essa opinião revolucionaria. 

V. Ex. está falando através de informacões que chegam 
deturpadas aos seus ouvidos, 

. V. Ex. irá vêr que l\la~alhAes Barata abjurou e cuspiu 
nas maiores conquistas, nas roals denodadas conquistas da 
revolução de Outubro. 

O SR. CAFé FILHo- Quero que V. E:t. o demonstre, 
O SR. GENARO PONTE - Demõnstrarei 11 V. Ex. 

·· Para tanto, só peco um pouco de calma e, mais que para 
mim, para V. Ex. : sercnidarte. 

O Sn. CAFt Fn.Ho- Estou reclamando de V. El:. jus
tamente isto: serenidade. 

O SR. GENARO PONTE- Sou sereno de mais. 
O SR. CAFÉ FILHo - No emtanto está se atrapalhando 

par& tratar o Major Barata pelo seu nome . •. 
O SR. GENARO PONTE - Implico com o tmtamento de 

Major Bai·nw . ·E' Magalhães Barata, Cnt'doso Magalhães, Joa
quim Cardoso de Magalhães . .• E' natural que me confunda . 

O meu proprio nome - Genarc Ponte Souza - cad11 dia 
EOáe de uma 1'órma na imprensa da Capital do Paiz. O meu 
collega, Sr. Generoso Ponce, se viu muito embaraçado, varhs 
vezes. po1· cnu~a de-sta histm·la de nomes. Sérá possivel que 
tm não possa confütldir tambem os nomes do Major Barata? 

O Sa. .HlúuuiTo PIN'ro --,... O nohre orador dá licenca para 
um aparte '! 

O Sll. GENARO PON'l'E - Duzentos. 
O Sa. BAnRETO PINTO- V. Ex. deve se referir, de um 

Qutro modo, ao Major Barata, de quem roi aliás, a uxilirn• 
muito dedicado ... 
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O SR. GENAR0 PONTE - Muito obrigado. 

O SR. BARitF.'l'o PINTo - • • • a não ser que ess!l tro~-ll 
de nomes seja propositada. E' que V .Ex.., novamente, po
derá vir a adherir ao Ma.ior Barata, numa outra situação. "• 
assim, poderá arranjar uma sahida honrosa .•• 

Pe~:o desculpas a V. Ex .. por este apat·te, um tanto lnn~eo, 
nesse caso typicamenle regional A feito por um rep''"sentmnt.u 
dos funccionarios publico~. mas nessa historia do Pnrâ llU 
posso tomar parte, porque a conheço em todos os seus muiló
res detalhes. A.té ~e1Jl poucos dias fui funccionnrio do 'i'ri
bunal Eleitoral J ahi tiv() occasião de ouvir gregos e troyu
nos. Não eslon úefender.do o Major Barnt.a. Nunca lhe aper
tei a mão. Mas quer o que l:e lhe faca Justiça e qu~ a qliestilo 
seja collocada no lert•eno da d ignidade. 

O SR. GENARO PONTE- Desejaria que V. E.x . tives~u 
a bondade de perrn;tLi•· que cu preenchesse a liora regimental 
com os argumentos que possúo . 

O SR.. BARRETo PIN'l'O- V . Ex . está proferindo um dia
CUl'\!O brilhante. Se prccj.so, !arei um requerimento de proro• 
gacão para ouvir a V_ Ex. 

O SR. YliARio CHERMONT- O Regimento não permilto. 

o SR. BARRETo PIN1'0 - Falará. então, como expUcnoilo 
llCSSOal. 

(T1·ocarn-se apm•tes. O S1•. Presidente reclama attenç4o). 
O SR. GENARO PONTE - Sr. Presidente, se, de nccor

do com as normas regimenlaes. houver vossibilidMe dl' !IUt' 
pt·olongadn a minha estadia na tribuna para terminar u ml· 
1~ha orat,;ão, embora a: procure fazer da muneira a mnls colore 
possivel - acceitarei, com redobrado prazer, os &Pill'los lll'O~ 
longados dos meus dignos collegas, 

O 8R. PR.ESIDENTI!: - O nobre Deputado displ!e. ntndl&, 
de ~o ·rninulôs . Devo diz'lr. entretanto, que a hora destinada 
ao expediente é improrogaveL Podi!rei inscrever S. Ex. , 
afim de que termine o discurso, se os 20 minutos niio íOI'OIII 
bastantes, para uma explicaç!lo pe!?sonl . 

O SR. GENARO PON.TE - Vêm os nobres Deputndoa: 
!enbo apenas 20 minutos. quando precisaria ninda de i20 . 

Desejo dizer cousas curios issimas ·e posso g!lrantir qua 
a Camnra vae se interessar pelas t•evelncões que hei de fazor, 
pois se l'elaoionam, todns ~lias. com o panorama pollttco nu
cionul. E' imperativo ci~·ico diz.:r a verdade. sem a qual aa 
altitudes nüo se articulam de fórma pet·pendicular. E' pre
ciso mostrar á Nação, por intermed\o das forças mngnM dO 
seu Pm·lnmento, as figuras da sua politica, não como parecem 
~er. mas come effeclivumcnte são, denuncillndo o que ellas 
escondem, ret:tificando o que cllas delurpam. 

Permiltam. enlr(~ t anto , que continue a falar. 
P"CO licença para vrevenir á Oamar& que, toda vez' que, 

por en!!'ll'nO. t~traplllht> os nomes "Carnoso". ~Magalhfies" e 
~Bnrata". nüo devt' hllver duvido: trata-E{' do 1\fa.ior Barata." 
I Risos). · ' 

O Sn _ BAnmrro l)IN1'0 - Agora. V . Ex. explicou. 
O SR. OENA~O PON'l'E - Voe fnlm· o St•, Cardoso 111a

l!'!!lhães. 

O Sn. BJ•IU\E'l'o PtN•ro - Bnratn . 
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0 SR. GENARO :P:O,N.'!'JL:. - -~st~ ~~.!'to: {L~~" , u.:na 
carta.) · ··· · · 
• f • • , • • • 

. ·"Dizem · por 'ahi· riüé ·estQ victoria ... ,; - retere-se 
á vic-toi'in do Pa'rildo Liberal, na~ ult.ima~ eleiçõl.'le ...:... 
" ... dizem por ahi que esta victoria cabe-me. pela 
maneira_: popular ·e crihn·iosa .Com que governei; · mas 
sem uma organização não venceríamos ·e o ·organiza-" 
dor âessa· victoria foi você ... " 

· · () Sa. BJAS FoRTEs -..:. O ótàdói' não pércebeu que isso é 
modestia ? . .. . · · · . · 

·. O SR. GENÂRO PONTE- V. Ex. quer que continue? 
H a de mudar de opinião. : · ·· . 

. • ~ e o órganlza·dor dessa victoria foi voéê, você 
sozinho, devO' accrescentar para ser bem justo." ·-

.. · O. Sa. MARTIIlls:.VmAs - V. Ex. poderá explicar quem 
é ·~você"? . · , · · - . . · . . . . .. . . . . 

O SR. GENARO PONTE- E' ·o Sr; Abel Chermont. chefe 
e presidente do .Parlido Liberal .do Pará; 
-... O SR• AOYLINO.'Dn LEÃO-.- De facto, o M,ajor B~~:ra~a -viv1a 
~ugge·stionlli:lo pelos Chet·móiit. Acreditava ne\les como numa 
divindade.~. -. . . . . ·.· . . . _ _ · • . · · 

. O SR. GEN.t\RO PONTE - Contim.la o . meu excellente 
companheiro .d~ bancada ·a ·se·i.- um novellista .- Que puüeria 
importar a suggestão que, porventura, os Chermont 'de queni, 
~ntre. parenthesis vou 'dizendo, não sou :advogado; pois não 
snbi ·a esta tr.bun~ p'ára· a'dvogat: -o ponto de vista dos Senho
res · Ohermont · ('cito nome;; seus episodicameotl\) ..;._ mas quero 
lego repostar ao aparte do meu collega, Sr. Acylino de Leão. 

··affirmnndo que, :por, moior· que fosse a suggestão dessa fami
lia sobre o animo··do Sr, Major Barata, {V; Ex. Bostou, se
nhor Bnrret.o . ..Pinto "!) ;,.; (R-isos . ) 

.. o SR' . . BARRETO PINTO ':- Q 'que esló.U -gostando ó quê 
V. EX., vem tirando uma ju'stn differença do mal que lhe 
fez. o Major ~arata . . ( Rúms). · 

.. · o SR. GENARÜ' P'óNTE ,;....;. ' . . . por' maior que fosse ess::.\ 
lnfl~encia, é preoiso que· a Camnrn saiba : O Sr. Mngalhãe:> 
Cardoso. sem.pre proclamou,· em 'todas !'IS manifestações de sua 
pàlovra. com mais Ou- menos. synlaxe, ser homem que nuooa 
~e d'cixou subjugar por suggeslãO' dé qualquer especie; sem
pre· dccla·t'im - ·càrdm . p_opulo - que sua figura; acoslumad.a 
aos 1ance·s da casern·a, no poi:lei', nó mando e nas 'deLermina
Çõl)s ·dô Risg, jámtiis se poderit\ subordinar .a suggeslões, mes
mo· dnqtielles Q\1C :·mâior nutr~ero de rnllões tivessem· para ae 
julg·ar com direito ·de -as dar. · · 

Pecca, pÕrtn~tb, ''pela base 6 apal'te · do Sr . Adylino de 
Lêâo que,- ilésLa ' tóail~ira.'e por mais um motivó- e elles so
bem a· milbnt;~s .__:,· demo~strtl . que 'conhece ' tanto a politica 
<:o Pàr!S. como eu conhec;o·-as ·paginas - m~·steriosns do Al~orão I 

_!'lão _parou ahi,, pot•ém:. a "modesti~" do _.Sr. Cardos'o,· Ma-
~alhaes.·• ·· · · · · · · ·· 

: O'Sn. AOYLiNo DE ·i.I~~~o'- _;,: ·A' modestia;. diz v: Ex·; 'qluilo 
bem. EUe era o chefo, ello et·n quem valin, e, entretanto; 
davn valor a quem de fa,qi.Q.-nüo o .tin.h!l. (Ri.,o-') ·: :. 
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.... .-_: ·.0: :SR; GENARO PONTE:.....:.· Muitó beriL'. -Tàlvez -~or 
. is.so· -é· que ;V. Ex., ·sem nenhum. valor poli ti co, foi clwdi
.datQ .apresentado. por· elle a deputação..... . '. :; 

·o Sit.'. MARIO CHERMONT - Provarei .á. 'çam~ra. que ·o 
nobr'e collega, Sr. Acylino . de Leão .lh~ de\'e, exclusivamen-
te· à : elle; a sua candidatura. · 

.O SR. GENARO PONTE - ·D~ os prezados cullegas 
licenca para que continue. Pecó treguas aos illt.tstres Depu-
tados. {Continuando a lêr) : . • · . . . 

"A você cabe a honra e o orgulho des'ta vÍcto·~·~a.:" 
.. · 'o 'sn·~ BARRETo Pm;o - Na carta que esiá sendo lidn, 
-~~você". é o Sr. Abel Chermont" ora,_ V . .Ex. já declarou que 
.~ão, é. advogado dos Chermonts. Quanta confusão. 

O SR. GENARO PONTE- E' verdade que não sou. 
· .o·. SR. BÀRnETO. PiNTo ..:..:.... Como conseguiu obter· essa 

'car.t.:i; dirigida ao Sr. Abel Chermont. quando, pela ConstJ~ 
'túiÇüo, é inviolavel o sigillo da correspondencia? 
, . ·O SR. 0:E~ARO PONTE - Està pergunta é' de Pi'lmef
~~n!li§~ :.ile .dir1Hto. Eu -já ·esperava que ella viesse. Res-
pond~q~i.· · 

O SR. BARRETo PtNTo' .:.....:. Ficarei multo satisfeito. 
{I stt. GENARO PONTE- Desde ~uando comecei a re

velar esta carta sensacional, que esperava :i liciio · de que o 
sigillo da correspondeoCio. é htviolavàl. · 

.;. -.0 :SR.· BliRR&To PINTo --E como ehegou, ás mÜ()S do 
V. Ex. a carta? . 
· : () ~·sR. GENARo : PONTE · ·~ · Fur'tei-a. : i' . 

Prosigo na leitura : 

~. ··. . "A você cabe n honra ·o .o (irgulho destA vietoria, 
. . 'maximé após . os qUatro ânnos' de pompleta dasarth 

culacão oleitorill." . ' \ ' ., ·,' --- \ 

... . .. Senhores, ·jáo~1ssevere! que· riiio e.stou advogando a causá 
do·. Sl.•. Abel Chern'lont, d'e · qüem, ·por oril, ainda.· mà. resta!ii. 
re~entimentos· nãô·-curndos: 'Eu,.:pcirórii, ost:iravo ciri .verct':üie; 
apostolo dessa verdade que, acho, se deve tran~formar s8m~· 
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pre em tbermo-cauterio para queimar tantas chagas aber
J.as na epiderme da nacionalidad·e, trago :.. carta a este :- , _ 
narin para demonstrar que a primeira opinillo risonbamante 
.artjculada desta tribuna pelo Sr . Ac~lino de Leão não passa 
de nóvella, da esparteina, de oleo camphorado e se transfor
mará numa coisa inconseq•Jente e inoperante como inop<>-
rante e inconsequente é a poeira das rua·S, 

Passo á segunda: o Sr. Acy!ino de Leão, a pretexto de 
mostrar o Sr. Cardoso de Magalhães como um homem de 
idéas avançadas, querendo apontai-o á consíderacão da Ca
mara como, por ventura, o Krishnamurti brasileiro das for
mula;; que o olho de Moscou projecta sobre o universo, 
affirmou que elle, com seducçiio pelo igualitarismo social, 
havia ido examhi.ar a grande zona latifundlaria do meu Es
tado natal e a recortara e a repartira, num rasgo de abne
gação, pela pobreza desamparada, tirando-a ·das mãos rapa
ces dos poteni.ados burguezes que a dPtin~am secularmente . 

Meus . hpnrados collegas, attenlae, por um segundo, o.tne 
ldes Ficar edificados; aguardae, .Por um momento, que vou 
referir os nomes de algumas pessoas pobres e desproteglr''ls 
por quem foram distribuídos esses immensos lntifurliiós. 
É vou fazel-o eom a energia de quem affirma uma verdade, 
raptando, de peito aberto e fronte altiva a que venha des"' 
mentido ás affirmativas com que vou estarrecer a senst· 
bilidade da camara do meu Paiz I 

Meus senhores, o primeiro pobre que foi sct•vii.lo :· ~lo 
·falifundio libertado pelo Sr. Cardoso de 1\Jagalhães .. _ 

O SR. BARRETo PtNTo - Barata. 
O SR. GENARO PONTE - .•. foi o Sr. Joaquim de 

Magalhães Cardoso Barata. 
Ahi estâ o nome todo; V. Ex. fará delle o uso que 

quizer. (Risos.) 

O Sa. MARio CnttnMONT .,..-- Esta é o. verdade. Quero 
ver, agora, a resposta ·ao desafio. 

O SR. GENARO PONTE - Peco aos nobres colle~as 
permittam que eu prGsiga ... 

Sabem quem foi o segundo· pobre, pobretão de sac{lla 
que pedia pão para mitigar a fome? · 

O SR. CAFÉ FILHo - Por que V. Ex. niio protestou na 
·occasiiiõ oppôrtuná '? . 

O SR. GENARO PONTE- V. Ex. é que não estA sendo 
tlppm·tuno. 

0 SR. ÜAPÉ FILHO - Quando foi feita OSS!L distribuição? 
. Ç) Sf!.. GENARO PONTE - Quando foi feill\'t 

O SR, CAl"É FILHo - Não era V. Ex. auxiliar da admi
nistração a esse tempo? 

O SR. GENARO PONTE -Era . 
. :O SR. CANOIDO PEBRÔA - Então, não tem autoridade 

moral para falar. 
0 SR. AOOSTINHO 1\IONTEIRO - 0 orndor está apenas 

lendo uma comm1Jnicaclio que i'iz a s. Ex.,. afim de com ta r 
li<is.' "AnnaosH.. E eu tenllo autoridade pt\ra falar, autori
(tiide moral ou .de ·qualquer outra natureza.: (Ela ou1~r.ft 
aP,(lT t~a ')' 
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O SR. GENARO PONTE - Peoo aos meus colleiJ'II& de 
·bancada que não me Interrompam. 

Quero que troveje sobre a minha cabeça O furaclio dO!! 
.apartes conlra.rios. Ainda tenho tres annos de tribuna. E' 
·o bastante para ir ao fim do meu discurso ... 

O aparte do meu ex()ellente collegã MnriL-me por de
masia e merece qu·e eu o revide immediatamente, com pro
Juizo das cousa!! interessantes que ainda tenho a dizl'!r. 

Com o advento da revolução, logo na alvorada adminis
.trativa, fui exercer as funcções de procurador fiscal da Fa
zenda do Estado . O nobre collega Sr . Acylinu de Leu•l sabe, 
.por cert.o, a esphera de acção do procurador· fiscal. 

O SR . AcYLi i'!o DE LEÃo -'- Cobrar dividas. Mas V. l!!x. 
não era sómente isso; •·epresentava, por assim diiet·, o verbo 
da revolução. 

O SR . GENARO PONTE - Obrigado. 
O Sa. AcYLINo DB LEÃO .:...... Era V . Ex . quem falava ~m 

todas as reuniões. V. Ex. era o .. lingua" do Partido . 
(Risos.) 

O SR . GENARO PONTE- Obrigadissimo. 
O SR. ÀcYLtNo DE LEÃo- V. Ex. fazia os maiort>s élógioit 

ao major Magalhães Bar11ta, sempre e em todas Bs oocasiõe~. 

O SR . GENARO PONTE - E aquenes elogios que fazia, 
:ainda os farei desta tribuna,. parn mostrar ql,l.é ~s .minbâs 
palavras não se caldeiam no fermento nocivo do od1o . Na
quillo em qt1c _elogiei o Sr. Cardoso de Magalble4. 

O SR . BARRETO PINTO- Barata . 
O SR. GENARO PONTE - • . . ainda boje l> poderei 

elogiar. 

O SI\ . CAt·É FIUIO - Esperamos que V. Ex. faoa jm•· 
tica ao ma,jor Barata. 

O SR . GENARO PONTE- Faço a justtoa quo elle me· 
•·ece . Devo declarar que estou fazendo essa Justiça, extir
pando o cancro. 

O SR. ALTA?.IlltANDo REQUiÃo - Mas tirar cancro a um 
c:idáVei'? 

O SR. GENARO PONTE- V. Ex. 6 · medicb~ 

0 SR . ÁLTAMIRANOo REQUIÃO- Não, senhor. 

O, SR. GENARO PONTE - Entllo, nüo se êmbrulhe 
V. Ex. nessas questões... (Risos) 

O SR . ALTAMIRANôo R!iQUIÃo - Se V. Ex. Já matou, 
como vàe operat•?l 

o SR. GENARO PON'l'E - Faltam-me cinco minutos . 
Vou lerminnt· e~ta pnrte. 

Oulro pobt·ctão: Joaquim Ferreira· de Aguiar, major do 
Exercilo Nacional, Chefe de Policia do Estado do Pará: 

o terceiro lnlifundiat•io, pdllre, pobre de sacola ~ Clau
dio Barata, parente do intorvenlor; a seguir, de· novo. 111rm
dio Bnrat.a. que niio se content.ou com um só: qulz dols pe"' 
dnços . 
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., · .. . .,Depois, ,veq1 1\laria. Car.do~o .-Barata,:. parenta. :do _inter
' vento r; em seguida. Marçel)e Barata pnr~mte do int~rventor. 

Adeante, 'l'homaz Carvalló. . • . . . 
. 'AllTThomaz"Carvallól Falta-'me tempo 'para dizer. queq~ 
·erà · Thóninz Carvalló, o giletista, conhecida de toda Bel~ni! 

.Na ad.mirifstraç&o. ~evoluoioparia ·elh:l, que é compadre 
·do Sr. Barata,. passou a. ser chef~ das minas e dos casta,.. 
nhaes. E· aquella ,cousa· das lnlnas e dos. castanhaes foi uma 
"mina'' · pai•a o Sr. Ca1•valló: liôje, é e!Ie um individuo de 

-barriga entupida, cheio de dinheiro,. que empresta a juros o 
.faz viagens de aut.omovel, todas· as noites, para desconges:. 
tionar a bolsa .dos milhares que· amontoou.· 

Thomaz Carvalló ._:·um! Thomaz Carvalló- dois! Tho
maz Gat!vallá -:- tres! O Sr.. Thomaz Garvalló é pobre de-

: mais ... .Quii lres te'rrenos! · · : · 

O Sn. CANomo PEs~ôA ·_Quem sabe se não é parente rio · 
major Barata? 

.•. o SR .. G-ENARO PPN'rE -~ n· .compadre, já· disse. 
, ·Peço .attênção, Sénl\ores, para o outro - Joãc) Casanov, 

Luz e Silva. Ganhou tr·e~ terrenos Intifúndiarios. Esse ho~ 
mem, que é primo dilecto do major Barata, atnea!Mu tanta 
pecuhia, tornoll\.!se ·tão fortem~nte ·con~o!idado na· vida que, 
J~~~m. BeJ~nh,:e\i,nã~)~e ·ch"mo..m~is.-:- João'OB!!a.nova Luz 
. e ~il va. ~ ~~m ~. João. Casano:va L\l:i: e Agua Encanada .. , 
(Ris,o&) . . . 
·'• · ' 'Jósé· Alve~ Maia, pro[lurador da Fazenda, meu substituto. 
Eu. que fui' 0: · "lingua" da' revoluoão, como disse; com bon .. 
·dade; 1 meu)lhistrEj. co.llega Sr ... Acrlino de LE!ão: eu, que fui 
o "fac-totum"·'do· ma,tor 'Barata; eu, ·que sou· o nada e· o obs..i 
curo, não adqulrl terre.no algum I 
i~~. \Q )S~t, •. Aq"lfLI~Ç;·DR ~E!o .- Porque v. Ex. n~o pediu ... 
li11808 . 

.. . ,_,: ~. V ?~!ts. :7: 9~ i ·.' 
0 Si\. MARIO CHI!:RMONT - Que ariJUmentol 

- ·' O! SR-: · GENAR:O PONTE·- Peço attencil.o, . Senhm•es: 
-sir~n de tnortnlha no meu·colh~ga Sr. Acyllno dP. Le!io a de;. 
c1arací\o que acaba de fazer, Implore, S, E:\:. R esmola· d!i 
jgoominia, .QtUJ,ndo acuso elln. lhé despertar a cobiçll; deixe-
'me n mim; obscúro. e de pé. . . . . 

O Sa.- .ACYLINO l>ll' Lm1o -:- Eu nunca .. Preciset. :feli.t-
mente. · · · ' · · · · · ' · 

O SR. ·(iENARO PON'l'E ~ Mas V. Ex. acaba de .dl:te1· 
que··~i.J:. niio pedi; Nfig tnoo pedidos que envergonham. . • . . 

Quero dizer sómente ·que o Sr: Alves Muiu, chcgndo ·ao 
,.PBrf!:,no. ~ercelra ann.o da revolucilo,. ,já se encontra, tambem 
__.. pobrezinho! - com um terreno que a .magnanimidade do 
major .Barata lhe deu.. . 

· ,., · · '· r ·1: ·· • • · . · · · · · · ... o sJ\'. PRRS!IlX-NTE -~ Resto.m àp~uas dois minutos da hot'n 
do Expedient~ . . 
; · P. SR.: .. · G-:iliN~:Ítp : PQNTR ...:... Sr.··· Presidente,'. con~ultG 
V. Ex. sobre. se ho ordem do ctia marcada .par" hoje, . 
~. · · 0-SR.;~ , P~É~IDENT!! ~·.A ~rd~m d~ dia· de. Íloje. ~o.nsiste 
.e.p1 trabalhos de Commissjes •. · V. Ex .• podel'á inscrever-se 
para falar em explicul)iio pessoal. 
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· Q.SR; GEN.ARO PONTE ........ Logo em sesuida7 ... r.:·· . . ·.r 
·v ~-O•·Sa-.· PREÉir~ENTE'-• Ha um orador inscripto :para 'ex.: 
plicação .pessoaL :;. .· Ex. poder.á . inscrever-se em a.egundo 
Jogar. · ... _ 

O SR, ·GENARO PONTE--' E'· o que. desejo fazer. 
Para te1'mlnar, Sr .. Presidet.t'e; eshs mlnhns· considera .i 

ções, que estão ainda em t:omeco -- em todo caso, vamos a 
.prestações - eu precisava dizer á Câmara que meu provecto 
collega, Dr. Acylino. de Leão, clinico .reputado .. de cultura 
invejavel ... 

o· Sn.- ÁCYLtNO~ DE' LE.\o_- Muito .. o~rigado. 
O SR. GENARO PONTE- ... é, na sciéncia medica na

.cional, um .'caso ·de. exccpcão. S.· Ex. consorcia, dentro do 
.seu consultoria, a sciencia allopathica com a sciencin homre
palhica. S. Ex. tem a habilidade de accender uma véla a 
Deus, que, no caso, é a allopalhia, e outra ao Diabo, que é 
a bomrepalbía. · 

O SR. AcYt..tN~ ns LEÃo - Ab~Í:Ilulàmente 'não. se trata. 
de accender uma vela a Deus e outl'a ao Diabo. Sou apenas 

um conhecedor da hommpathia; que não exerço. 
O SR. GENARO PONTE --.;.Pois bem, & . Prê~idente; 

o meu collega Acylino de Leão em politica é a mesma c.oisa 
que na clínica. · · 

o Slt. ALTAM!RANDO RBQUIÃO :;__:_ v.·'·Ex. é mêdico? .. . : ' ' ' . . ' . ~ ' 

0 .SR. GENARO P.ONTE....,... Não. ' 
. O SR. ALTAMtRAN:oó REQurÃ:o ...:... Entii·o, não se embrulhe 
:nessa~ questões. (Ri$os) 

.. O SR. GENARO PONTE ..- Permltta v.. E:x, que eil 

.continu11 .. Não es~ou .examinando. o caso como medico,· mas 

.como politico. ·o Dr. Acylino de Leão, na politicn, faz· como 
na clii:lioa. ·Provarei daqui q pouco que 13; 'Eli:. se ~olidaL·iza 
com o. Sr .. major Barata, al'lópathicamente, através dog :xero.; 
.pes e das pilulas dos· seus argumentos e quer ·dal'..;nos a nó!',' 
di$sídentes. ··sua solidariedade homcepathica, .com ne tlntu-
~as dos seus 8o.rrisos n~enos .. · . . · . 

o· sà. Am;LINÓ. DE LEÃO ~ sfib as. tinluras-milcs •• ·• 
I ' ' •' • . ,' ' ' 

. .O SR.· GENARO FONTE - Era, Sr. Presidente, o !lU~ 
eu tinbá a dizer, por. emquanto. 

5 

·'·:O Sr. Presidente ' ~ Tenho sobre a mesa o seguintlf · 

R!"\)V.[miM,ENTQ . . 

,. 
N: '1·- ~935 ., 

~· · R!lqi~~~-~~os ·que a Camar.a ~ande. · !nset·.Jr. na AC~a da. 
sess~o de· hoje, .um voto de profundq pez(lr pela .morte ~o. 
Coronel RoçiriguElE.'· ·de bu:rvalbo; uq1 dos 1 paladinos da incot'..;,· 
~<m~Ç~o <io'. Tel'ri~o~·.h> ~o. Açr~ il.o mui>[m do Erusi! •. o que se· 
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mande nubllcar nos Annae,. desf>~~ damara. a sua biolfl.'aphin, 
publícada pel() "Correio da Manhã.", no dia 1 de Maio de 1935. 
- Fiuueiredo Rodrigues. - Joa~ Attgu.ftb. - Pedf'o Firm"Ja. 
- Jeltovah Motta. 

O requerimento consta de duns partes; a primeira po
derá ser immediatamente votada, por~m. li segunda, âépende 
de parecer da Commissão Executiva . 

Vou submetter á Camara, a primeira parte dó requeri
mento n. 1, de 1935, isto é, o voto de pezar. 

Approvada a primeira parte do requeri
mento n . i, de 1935 . 

O Sr. Presidente - O requerimento vai á Commissão 
Executiva, pnra ser offerecido parecer, Quanto á segunda 
parte . 

Está finda a hora destinada ao expediente. 
Vae-se passar á ord-em do dia. (Pau&a.) 

6 

Comparecem mais os Srs . : 

Edmar Carvalho, Ribeiro Junior, Agenor !\fonte, Pires de 
Gayoso, Waldemar Falcão, Humberto Andrad~, Figueiredo 
Rmh'igues, Jehovah Motta, Martins Veras, Alberto Roselli, 
Botto de Menezes, Souza Leão, Rego Barros, Arnaldo Bastos, 
Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Mario Domingues, 
Alde Sampaio, Teixeira Leite, Humberw Moura, Orland\1 
At·aujo, Izidro de Vasconcellos, Deodato M'aía, Melchisedec 
Monte, Amando. Fontes, Manoel Novnes, Clemente Mariani, 
Lauro Passos, J. J. Seabra, Magalhães Netto, Octavio Man
gabeira, Pedro ·Calmon, ArUm:r- Nê'iva, Edgard Se,nohes, 
~Jbnldo Ramalhete, Jair Tovar, Nogueira Pe:nido, Julio da 
NovMs, Henrique Lage, S!illes Filho, JoP.o Guimarães, Levy 
Carneiro, Eduardo Duvivier, Hermeto Silva, Lemgrubet> Fi
lho, Ocsar Tinoco, Nilo Alvarenga, Carlos Luz, Noraldino LJ
ma, Pinheiro Chngns; Clemente Medrado, José Braz, Thaodo
miro Santiago, Adelio J'llaoiel. Jusol)lino Kubitschek. Negrl\o 
de Lima, Celso Maohudo, Anthero Botelho, Buono Bti\ndüo. 
Jaoqucs Montandon, Delphim Mot•eira, Sonlos Filbo, Osonr 
Stevonson, Cnrlota de Queiroz, M:oraos Andrade, .. Clnoinato 
Bt•ngu, Roberto Moreh·a, Justo de Moraes, Luudelino Gomes, 
Trigo de Lonreiro, Plinio Tourinho, Petiro Vergara, Rnul 
Bittcncourt, Dario Crespo, Ad:llberto Cort•êa, Antonio Cnrvn
lhal, Silva Costa, Frnncisco Moura, Damas Ortiz, Roberto Si
monsen, Vicente Galliez, Franca Filho, Augusto Corsino, !\lo· 
raes Pniva (85). · 

Dsixam de comp:n·ecer os Srs. :· 

Antonio Carlo.s, Godofredo Vianna, Pllnio Pompeu, José 
de Borba, Sampaio Costa, Attila Amaral, Homero Pires •. Lon
tra Costa, João Penidó, José Bernardino, Simão da Cunha, 
Abreu · eodré, Paulo Nogueira. Pereira Lima, Theotonio Mon· 
teíro d~ .Barros, Waldem!Dr Ferreira, Ve1•g.ueiro Ce~~r. G~tna 
Cerquilii-a, Cardoso rJe Mono Netto, ·Joaqmm Snmpn1o V1dal, 
Teixeira Pinto, Felix Ribas, Aureliano Leite,· Miranda Junior~ 
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Jairo Franco, José Cassio, · Viotor Russomano, Vieira Macedo, 
Martinh.o Prado, Paulo Assumpo~o. Gastão Vidi~al, Salga.do 
Filho e Paulo Martins (33) • 

'i 

ORbEM DO DIA 

O Sr. Presídente - Constando a 01·dem do din de Traba
lhos de Commissão, convido as Commissõcs a se reunirem . 

Tem a palavra, pat'a explicação pessoal, o Sr . Bias 
Fortes. 

O Sr. Bias Fortes (Para e:~:plicação pessoal) - Sr. Presi
dente, dada a urgencia do as.sumpto que me obriga a vir á 
tribuna, neste momento, investido do mandato que me foi 
confiado pela minoria desta OaEa, fui forçado a me utilizar 
da faculdade conferida pelo Regimento de falar paro uma 
explicação pessoal . 

Ainda . ~ dO:! nossos dias - porque f'oi da legislatura 
que se findou ...-. a agitação travil.da no seio desta Assembléa 
em torno da Lei de Segurança Nacio:nat. Por essa oooasii\o, 
V. }o;x. bem o 61\be, Sr. Prosidenf.e, tive oppot•tunidnde qe 
occupar a tribuna, no debate do projcoto, occentunndo de 
modo frisante que não se justificava uma lei de setJurnnoa 
nacional para defesa ctns inslilulcões e do t•eglme, pois o que 
se verificava no momento or·a uma crise auLhenlica o por• 
feita de nutorldnde, (muito bem), cl'lse da qual fiz o histo· 
rico, salientando que SI' ot•ls-inava do. lnve~lhlut•o com C!llll 011 
homens do gover•no chegot·nm aos po@los almtljndos. Dis~;e 
lembro-me bem - que o erro Inicial dos aoontoolmentos que 
se vão dese nvolvendo no regime legul, llltrLiu do suio da 
A<~scmbléa Nocionnl Constituinte, quo pormlttht n ololcâo do 
Chefe do Governo Provi! orlo o (los Srs. Interventores do! 
Est.ndos. (Apo!'ado•). 

Is11o .qúo eu previa, -entilo, vcrl!ioo dln ·11 dia obnfii'modo, 
pr.• lo11 netos quf' t~e p1•ntioarn na admfnlstragllo publfe". 

St·. Prosldente, comõ n minorlll que tom assento noet11 
Cas11. fh•mou o seu pt•ogt·nmma no forlnlooimt-nlo de t"Udo 
uqulllo quo constitua, dentro da Loi, n ordem legal, eel!ll mi
norin pnrlumontnr, nn l1ora pt•csonl.e, em quo ocoorro episo
rlio impodnnlu da vida nllcijonnl, quet•, nocentuando seus pon
tos do vista, ni•pellnr no sentido de quo a maioria, peln pula- · 
vra o.ulorizndn do sou /.eader, explique ao Paiz a causa da 
oxoneraQiio do St·. Ministro dn Guerra, bem como porque na 
entrevist.n concedida por esse ilhtstre general brasileiro, quo 
.fl. inoontestavelmenla, reconhecido como uma das figuras 
cnnf.l'Ues dtts rto:;sas IOI·cas ele lel'l'a - o Sr. g~ncral Góes Mon
teiro (m.fl.ito bem) - S. Ex. deixa duvidas no espirito do 
Povo, acerca dos dois motivos -um de ordem politica e ou-

. tro de ordem pessoal - que o levaram a doi:tar a pasta . 
Faz o general Góes Montoiro, oomo é praxe, grande no:.. 

cusnciio aos politicos b~:asileiros, e como il minoria "pnrla
menlal' tambem constitue esse grupo politico, quer desàe .iá 
lavar sua . tootadn, mosh·ando não ter oontribuido, de qual
quer modo, .para us agitações, perturbaQÜos ou indisciplinas 
v.eri!idil.dlis no Exeroito. · · 
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.. · Sr :· Présidente, o que se'depreheride da· entrevista do ··sr. 
Ministro <lii Guerra é · que os políticqs' que o perturbam não 
são os da minoria, mas sim os da propria maioria. 

O SR. PINHEIRO CHAoAE!-:- São os seus proprios compa
nheiro!!. 

O SP... BIAS FORTES- Basta lér alguns trechos da en
trevista, para se verificar, desde logo, as affirtnações do Mi-
njstro -da Guerl'a, Diz S. Ex.: .. 

.•. 

"Por tudo iss·o, por dever e p·or necessidade, de
liberei deixal' o cargo de Ministro da Guer.ra. Dever 
por ter verificado que tendo· a: politiea minado 6 ·an-·· 
nullado todos os meus esforcas e propositos, não po,· 
deria mais ser util ao Exercito; ne(!essidade, ·porque 

·. a minha situação pessoal prejudicaria o proprio go
verno a que eu sirvo como llflinistro. " 

. "Basta essa declaração, Sr. Presidente, para que a mi
noria se colloqu& a salvo da accusacão constante da entre~ 
vi:;ta, ·pois· ao .Chefe. da Nação. só pode prejudicar a falta de 
solidariedade ou de apoio do m!'ioriâ parlamentar. Só e!la, 
Sr. Presidente, pode . ter essas exigencias que determinem 
ó afastamento do .Mí11istro da Guerra, e· só ella pode ter esso. 
exige,ncia, provavelmente estimulando o Governo á pratica. 
de actos, sôb ameaça de nii.o me dar. a solidariedade e o 
~po~. . . 
·· O acoti.teoimento, Sr. Presidente, é· gravíssimo, tanto 
mais quanto 'devem~ lembrar que vivemos no regime de
mocrntico-liberni, - apesar do Sr, .Ministro da Guerr11 com 
elle não eoncordur - em que os homens publicas têm o 
dever de dar satlsrnclies e esclnreclmontos ·de todos os actos 
~\\e . pai!sem pellls altas es)Jheras da ndmlnistracão. 
. A Cnmara niio podo permanecer impnssivol deant•l 

deste aclo, que é, ·lncontoslnvclmente, um neto importantf1 
da. "·ido. nnoionnl: - u afasta monto da· :Ministro du ·Guerra 
...:... por nilo poder ollo h'lülir.tú; scü pi'oghünma, de bcrn ser
vir á Po.b•ln, dlseipllnllndo-lhe as forcas armadas. 

A C~mnrR dos Depul.ndos ·tem o imperativo dever de es
c·unrocot• - pelA }}ainVI'Il t~ut.orizado dos · rcpresontanli!~ 
da mrdorin que upoium o Governo - por que rnzllo o Mi
nistro da Guerrn, nostn hora e nesta altura em que o Plliz 
mais nocessitn de calma pura o trabalho e para ll prosperi
dnde, abandona sou posto, sem que tenha desmerecido da 
o·onfinnca do St•. Presidente dn Republicu, que ironicam"lnto 
affirmo, em sua carta, qUe o vem acompanhando ha cinco 
annoo, desde o posto de tenente coronel até o de Genl'!ral de 
Divisão, fixando, pol'lanto, que toda sua carreira foi feita á 
spmbt·a de S: Ex. 
. . Devo, em nome da minoria porlnmÊmtnr, fixando e posi
tiva~do .os fnctos, soliciLar do honrado leader da maioria, -
qUe, Q.uundo exet'llou a funccão na Oórtsti~uinte passada, tan
to bt'ilhó. tanto fulgor·, tanta elegancio. den 'aos seus gestos, 
!l'.Pm osc:ltu•ocimento.s, sempre dados li O~mara sobre todos- oo · 
ac'tos ucerca dos quaes êra interpellado; - devo, :om 'nome 
da rninorift, solicitar esclnrecimentos nE!{)essarios ás directri
z.es no seio desta Assembléia, para acceutuur qné est:mi..'ella 
cohesu e firme, sempre que nocessario fôl', para: libertar·· o· 
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Governo· da Republica das infhiencias regionalistas que 'per
turbam a vida da Nação. Quem o affirma não sou eu, Sr. 
Preside~ te,· é· o propriC' Sr. Ministro da Guerra, o· qual nos 
annunina que jã estão di.spostas liAS pe(!ras no tablado·do xa- · 
dre~, para a solução do enso da 'suiJcessão da Presidencia do 
Republica. 

0 Sn, JOÃO CARLOS MACHADO - Dâ liccnca para um 
npal'lc? 

O SR. :i3IAS FORTES- Com todo tmÍzor, _ 
O SR. JoÃo CAitLOs MAcii:Ai>o - Ha toda convenieuuia -

não só para orientacão da Camara dos Deputados, como para · 
o julgamento que o Paiz inteiro·deva faze1· posteriormente da 
s.ituaçã{) - em qu~ V. Ex. caracterize perfeitamente quaeiil : 
essas int'luenci.as regionalistas. . · 

O SR. BIAS FORTES - Interp~llo a maioria da Ca- : 
mara, porque, não fazendo pat·te dos L~onselhas do Governo, ' 
afastado ha muito dos gabinetes ·palacianos e do· conlactQ 
.!Om os homens ·da situacão; não serei eu, cta minoria' parta~ ·' 
mentar, que possa esclarecer o Paü:, dando as razões pelati ' 
quues o Sr ~ M"inistrj) da Guerra deixou a pasta. 
· Quero qull Sll escl.areça o caso, tanto mais quanto ·se tra- • 

la de entrevista concedida a nln oi•gão insuspeito ao Gover- : 
no da Repüblicu, que é "O Jornal", quo tem dado decisivo : 
ápoio á situação e que, pela palavt·a do St·. Ministro da Guer- · 
1'::1, assegura se desen.hat• na vídt1 p.olitica do Brasi-l, desde já, · 
o trama da luta da successão })residencial, E vae atem:· a f- · 
firma que estão collocados, em campos opposlos, de um lado, : 
o· a c tua! Presidente de São Paulo, Sr. Armando Saltes de O li- · 
veira, e, do outro, o Sr. general Flore e da Cunha. · 

0 SR. Jo,\o CARLOS MACHADO ·~ ·o ge.neral Flores da 
Cunha, em deolamcões publicas, nffirmou que o Rio Gr!lndo : 
ôo Sul não deve absolutamAnte plcitonl' u. succo·ssii.o dll pr-c
sidencia da Rcpublica. Ainda hoje, pela palavra nutoi'iznda · 
do S1·, Fl·aucisoo Flores dn Ounha, foi repetida essa depla
rtwão no Senndo Federal. Não act•cdlto que qualquer dos Sre. 
Se'ilndot·es ou Deputados possa ter duvidas qunnlo á since
ridade do Sr. generul Flores da Cunha, no fnze1· somelhanlo 
uft'irmativn. Aliás, os termos em que está vusada são do oh'- . 
roza morslallina, o só u pouca vontade do bom interprntnr o 
sou pommmento é que poderia dm· mtu·gom n qunesquor du
vidas. 

O SR. DIAS FORTES- 0 aparte lJUC uenbn de ser dndo 
pelo lcader da bancRdn !ibernl do Rio Orando do Sul já ó 
urn g1·nndo esclarecimento parll o Brosll. Felicito-me -por · 
ter tido a opportunidado do nvontnr no scenurio desta Casa · 
t~. quostiio suscit.nd11 na entrevista do Sr. Ministro da Guerra, 
porquu do Rio Grande do Sul já partiu o palavra autorizadu . 
de seu l.:ader, affirrnando que o Sr. general Flores da Cunha · 
não ó candidato á futura presidencia da Hepublion. 

Sr. Pt·esidente, o Ministro da Guerra rooignl\tario dé
Dinra que se tem procm·ado envolver o E,.órcito nos aconto
oimentus políticos. Assumpto de alta gravidade, é indispen
savel Q:Ué aquelles sobre os qmies · pesam essas ncousações 
px·oferidos na entr•evista compareçam á tribuna, em nome do 
Govorno e du Demooraoia Bt·asileil'a, e trrmqui\lizem o Paiz. 
assegurando que todos nós, revolucionarias ou não, que pro
pugnamos pehl ordem, pela paz e pelo socego da fnmilit~ · 
nacio0111, queremos real'izor, na administraoão o nestl'l Ca-
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mara, uma politica em que a Constituição seja effeotivamen .. 
te executada, offenda a quem offender, suceptibilize a quem 
suscllptibilizar, afastados os sentinwnt06 regwnalístas, porq\le 
nós da minoria, dentro desta Casa, vemos só uma uoisa - o 
Brasil uno, integro e feliz. (Palmas.) 

O Sr. Raul Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente, · 
acudo, tão presto quanto possível, ao l'epto, desafio, intima
cão ou que melhor nome tenha que acaba de ser lançado no
minalmente ao leader da maioria peio nobre Deputado por 
Minas Geraes. Mas acudo para indeferir o pedido. 

S. Ex., de posse das deciaracõcs feitas pelo nobilissimo 
Ministro dn Guerra, resignatario, intima a maioria da Ca
ma!·a, representada pelo seu "leader", a dizer quaes são as 
razões de Ol'dem politica que determinal'am o pedido de de
missão apresentado pelo General Góes Monteiro, e attendid.o 
pelo Presidente da Republica, na lcl'ceirP. voz em que 1.2.1 so
licitação lhe era apresentada. 

Parece, Sr. -Presidente, que estamos assistindo a episo
dio parlamentar em regime que não é nosso . . O meu nobre 
collega por Minas, que ouvi com a maxima at!.enção e res
peito, a que faz jús, de todos os seus pares, pelas eminentes 
qualidades que o exornam, tem nctualmente pm· cl1efe, chefe 
supremo, um ex .. Presidenle dã Repüblica; e é para o teste
munho do seu cbeío que quero .appellar, afim do _que diga 
desde quando, em regime presillencial, em que os Ministros 
são meros secretarias do Presidente da Republica, o que con
stitue, por assim dizezj sua familia politica, póde-se intimar 
uma corporação legislativa a explicai' as razões intimas que 
levam um Ministro a pedir a sua exoneração ou o Presidente 
a concedel-a. 

O SR. BIAB FoRTES - Quem deve sil defender é a maio
ria da Camara . 

O SR. RAUL F.ER:NANDES - A maioria da Camara é 
estl'anha a esse episodio. Nüo tem mzã.o nem motivo para 
conhecer as causas que o determinaram. (Mui to bem). Não 
sou qualificado para dllr as explicações Que me são pedidas. 
Presto-me á tarefa do coordenar a actividade legislativa. i>a
hi não saio nem sallil'ei nunca. CQordP.no quanw posso, aju
dado pot· todos os meus ccllegas, os Ll'!lbalhos technicos e 
politioos da Cr.mara. E os oooi·deno etn conta eLo com o Exe
cutivo, naquillo que é da noasa osphera e da nossa oompc
tencia_ 

Ignoro, Sr. Presidente, nem tenho razão para suber, 
nem quero silbel', quues os motivos intimas que induziram 
o Sr. Ministro da Guerra a solicitar a sua demissão. (Muito 
bem.) 

O SR. ClNCINATo EnAOA - Muito bem, ní1o; é o aban
dono do Pl'csidtmte da Republica pela mnioriil parlamentar! 
(Apoiados e não apoiados. ) 

O SR. RAUL FERNANDES - Is to perLcnce ao fôro in
timo lio Ministro resignutario o ao Jôro intimo do Presidente 
lia Republica. 

O SR. ·B bi.B FoRTRB - Niio estamos no mesmo regime da 
Rcpublioa Velha. Podemos, agora, intel'pellnr os Ministros 
fazendo-os vir a este plena rio dar informações_ 
:) O SR, RAUL FE~NANOES - Os Ministros podem SQr 
~titerpell.ados, e, no . ouso do que go trata, é o Ministro r esi
!~ 
"l 
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gnatario=que deve-ser interpelltldo;. Só elh~ : póde ·explicar aa 
razões Bão . expressas de seu pedido de. demissão. Esses mo·· 
tivos escapam a nós mesmos, políticos, e determinaram, no 
animo do Ministro da Guerra, a convicção de que não podi~ 
servir com utilidade ao Presidente da Republica e ao E:er
c.ito. Não contesto, aaffirroativa. Part_indo de onde pa~·tiu, 
deve ser· verdad'eira, mas não são razões políticas, ligada's ao 
funccionamento do Poder Legislativo. Isto eu o affirmo .
·(Muito bem). Ao . Ministro da Guerra, ge;:;tor SlJpremo do 
Exerci !.o, nunca esta Camara .recusou medida algum.a. Sem-. 
pr-e que o Ministcri.o da Guerra se dirigiu ao Legislativo re-· 
clamando providen!}ias para ·o . bom andamento· dos negocios 
ao seu cargo foi invariavelmente, attendido nas suas solicl-
tQçÕes. . · 

. -Não partiu, pois, do Poder Legislativo, qualqu~r manl
festAç.ão ~te desapreço ou desconfiança no terreno politlco. 
O Legis1ativo, como tal, a maioriá politica, como tal, é es-· 
tranP,a ao : diss.idiQ. Ignoro as ra'zões, não quero conhecei-as. 
por is!;o que escl!-pam á minha cornpeteooia. Pediria ao· no-. 
bre Deputado, Sr. Bias Fortes, que interpellasse, se quizess' 
os autores e protagonistas deste drama. (PalmCll_.) 

O Sr. Octuio MangalleirA (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
o nobre !eader da maioria da Camara talvez tenha dito bem: 
não estã ~m jogo. no· caso, a representação nac~ona}, no seu 
car.acter de poder politico - ·mas estão em jogo· ôs politicos. 

Um general do Exercito declara, se>b a ·responsabilidade 
dõ seu nome, que se . vif compellido a deixàr 'a. pasta da 
Guerra "por ter verificado que os politicos minavam e an
nullavam todos os seus esforços para servir ao Exercito". 

O SR . AATlll.'R BmNARDKà - Este é o ponto que se dis
cute. 

O SR. OCTAVlO MANGA!BEIRA - P esa, por couse
guinte sobre os politicos brasileiras uma acousaoiio gravissia 
ma_., 

O Sn. ÁMAJ\At. PEixoTo - Acousaç!io que vem deste 
i924, porque desde i924 os politicos minam a disoipliilà no 
Exercito~ 

. 0 SR. DJALMA PINHBIRO ' CHAÕAS- Quaes são esses po
líticos que minam, no momento? A minot'Ül declara - ape
nas - que não tem responsabliidRde nisso. 

O SR. OCTAVIO MANGABElRA- De duas, urna: ou e. 
honra ·da farda que o Geenral Góes Monteiro enverga o 
obriga a vir déolnrnr á Nacllo· quaes são esses pólitioos -
porque não póde pesat• .,;obre a politica brasileira, em :faoe 
do Paiz, uma aocusacúo desta ordem - o~ .. _. 

O SR. ADALBsi\To CoRR:aA - O General Góes Monteiro 
já deolarou que iu esclal'ecer seu pensament.o pela imprensa.· 

O SR. OCTAVIO MANGABEIRA- Pois então vou en . .' 
cerrar minltas considerações, Sr. Presidente, deante da pa ... 
lavra do nobre Deputado. . 

O illustre collega, tem razão: ·o General Góes Monteiro 
já declarou que falará ao 'Paiz. O fiobi.'6 Deputado me lem
brn esta circumstanoia: eu me rendo a ella. Aguarderrns il 
palavra do Gen.eral' Góes Monteiro. (Pal.;mas.) · 

Durante o disour::;o do Sr. Octavio Manga-· 
beira o ·Sr. Arru-da Camara, 1° Vice...Presidente 

O. O.- VOLUME l- i935 . 30 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:49 + Pág ina 70 de 92 

e:;,, 
- 4~6-

r 

deixa a oadelra da presidtmoia, . que é .oooupada
pelo Sr; Euvaldo Lodi; 2° Vice-Presidente. 

8 

O Sr, Presld.eíl•tl --'--7 1'em a p!llavra o Sr. Genaro Poiitê, 
para lixplie~icao pe~smU;I 

e Sr. Gênlito i'ón~e· (.Pa·ra expu~·açao pessoaO - Sr. PNi
sidente; se a daritiir~, ~or seus .u.igu~tos membrôs, qui~er tel' 
a bondade dê cbntinmir a ouvir o bb~curo orador, proseguirel; 
por alguns minütos; nils deolarlicões que vinha fnientl(jl tttte 
I:Eiptita iltiportàntês e indeolirinveis para o inteiro elucitla'
mento da politica paraense, sem o que ·a consciencit~, da Cn.:. 
mri.rrt· Federal. permariec"erâ em equivoco; reb.tivatnente ás 
a~serç6es horitein feita$ neste j:llenario pela meti preztido 
companheiro de baiieada, St:. Acylino de ·Lêlio. 

Jâ siifficientêtnl!-nte derrionsbr;jj, dê goitó irtilludivi!lj de 
miln~i~a lr~et,dr~:~,u~'fel ê: i~soplli.~~~~v~l tiilt as historias aqut 
contada!, por entre. sbrr1so! . e itttltudM . s1Javas1 vazo se..: 
nbor Acylind d~ l..eât:i; relativáthr--n~e àCJ Pártido Lihêral a 
cqn,c~rn~n~es. ~ ~uestã~ . latif;t:~,I;Jdlarla,_ ell1 Bel~~. constituíram 
vérdiidê1rô ea~ntuld' de nbv!!lla, por js~li qüe o oratldr, no 
dEi!!envdlver de liuli dtaç!o; tlbstJu-se dà tealid!ldê;;. 

O SR. ÃcYLINO DE i:Kio - N"ãci é llil. 
(j Sr. GENARO PONTE __;_ • . . . com aqueu~ mes-· 

mo ;Panicd êóíri atJ,ttêlÍe rM~mo t;Eirr(ll'. com que1 se..: 
guridd diz~m. as léndas da· no~~a puerieili., . o " d!tJtlci 
fo~, e~o·nvdridci; da cruz". SI!!, re1eriooo..:se lltJ p"io
bléma, latifundiario, o Sr .. Aeylino de Leão Yirou a!i· coslas, 
com descortezia, para a figura tràmilucidà ti rêspeitâvêl_ d•\ 
verdade, tambeiil de igual forma s,e _portou p.o .Que .respéitli 
ao caso para .aqtii traz~ilo~ co~ ref~teôêi~ts ao. Sr, Josâ Ju
lii:r de Andrade. :este cldt!.dlí.o, disse S. Éx . hontém~ tirá ti 
dono, o ~enhor feudal tle todas as terras que constitl!em o· 
rtnmiciplo de Almeirim. E proclamem; em seguida, ooni pa
nar.he, :fl'it1ootmdo foguet.es cotii anthu8iasmo; qtie o .Sr. 031'
doso Magalhães havia del'rubado o mandão, fazendo Útir ô 
seu feudalismo pernicioso. 

o Sn: Ati-rliNo i>i T:.E!o ~ v. Ex. nãd p~de· negar qi.te 
foi a Revolução ctuf:Í derrtlbou j1Jstamettt~ esse potentado; 
do ponto de vista da liberd~de de naveg~Aoão r, do commtlroio. 

0 S·R. GENARO PONTE ..:..:.: Afinal; sr~ Pi!lsidente, rrro
SP;8,!JÍUj impe~tur~~Jel; o 8!". Ac"Y~ino de. L~ftd1 esse bir.arro 
Ptranaello da hanliada p!lraertse, no enredo de suas novenas 
interessantissim~A~; A vet'dàd~. potém·, é liSta: o Sr. Jo~G 
JuHc de A!idi~ada ainda hoje· é o m.esmo barrigudo senhol' 
que mantem fe1Jhados1 na . de:itra e na sin,istra,_ o riia~tdo. ~ 
o poderio daqtiollmi ~rras .. Man~o que attingiu o ptoprio 
despdtismô do Sr. Mnga!h!tes Batâtn; .. ~ 

O Sn. AaYLINo DE LEÃo ....... Não é reaL 
· o sit. díriN.ttl\o Pb'MTE ..:...; • . . através de tlina ll'r-"ndo 

iler:lonQtidadl) que lá . oo11ocou: o Sr. Franeiello Moüra; oi· 
dadãó' que, rio PUrá:, _quixMo a Re~oluollo nloangau o se!i tld.:. 
vento, era simpielirnente! o db11o de uma papBh\rln fnllldit. d 
que,, hoje, ~p~t,ra, pelas aye~idns llj~rdh~ndo.s do Dolóm o 
pelp~,, sln.is c~t~tros nootu.1~qs, ontie'. as . !io~a~ ballllm llOil:OU 
o· panrio vêri:W, a rot.tilidíl!nde de· :rult barriga oplpara e lym~ 
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panioa: .potqut. o_ Sr~ Mobi'a nlo ~ mais o cbmmtn'ciante 
f~llido .<l~,.P3P~Iarj,a ~ •. sí~, o. arlep~rio que_ .~\1\>l, ,em_ dcpo
illt~" tlüntarlBiJ- cllnt~tlâs de cotttb~ que áH aJüntdü á custa 
~~ .. e~_'Jbli$i,llb . ij~ )~sÍ\ _j4J1Q d~ A:Mfái:t~, i:qlli quêm ~~~ , aé!}tn:.. 
pá rl:lu; com-o. rcpres~ntuttte da â.dl'rlUhstiitbãtl l:lo Sr. Ma;.. 
gá lh!les ll~i'â t:l. . . . 

t
o SR. AcYLINO DE LEÃO - v. 

udu il.r. 
Ex. fantasia neste pa.-

O .SR. GENA~O PONTE- Esta fantasia vàe ser traus
{tlfwa."'a . ~ih reâli~áül! edncreta; Côrlio tulfti . tl tiu~ áqÜi bei 
ptoferidd ate :t8ora. ; • 

O Sr. ,Dep{itado AcyÜno de Leão, nfio con.tente em pre
senlear o .Sr. Cardoso de Magalhães •.• 

Ó Sa.' BARRETo PINTo - Barata . 
O SR~ GENARO PON'IE ....::: ~ ~ .. com ~ vario!! titulos 

creados vbr sua imaginatha de novellieta .. ; 
ti ~: Acl'tH~o Il~ Lt-.to :.::..: A. vét-!Íiidê vérdàd~lhi: 
O SR. GÉNÀkÔ PÓNTE _.. ... déul ri.o càso do Sr. JÓsé 

Julio de Andra'dê, dti ih~ilio Sr; Bar~ a; fórÔS re~m:rccios 
do· D. Jbiid VI; .dizendo que a eU e- .eouMro. abrir ~ agua:; 
da corrl!nte bydrographica; do Almerim á navegaoiio _, aQ 
eomtileroio _de todos ds paraenses •. . . ,. . - ... 
. Oon:io a sua imll8il[l.aQiW se .~este~pe~à . e se_ detu-,;pat 

Besdfi(t; _,..;... Ouça .be;n V; Ex;_., Sr .. Pres~de_nte; _ou~a bem . a 
Camara Legts11}ti~ .tie meu Paiz; des~~ofio, 0911\ todas_ llii Je;. 
tras, repto!. com todas as letras, .o .Sr. Acylino de Le!lo a 
iràter :1· este plenarló úm acto i;Júbtlco .dd Sh Mtigàlhães 
Barata que revele a idoneidade dessa affirmativa. E; !.e o 
Sr; Aey-Hno de Lélio não apresentar a es~ plen~rio; hoje ou 
amanbl; o acti:l pu,blioo qué transformou aq1,1e1les riot~, d~ 
tlscravltados; fl!n livre!!, fica suá palavra, entlo, ,_çaraoendo 
de penhor para a Cl!mara, que não se póde embahir coro 
sorrisos mais ou menos feiticeiros ... 

o' sR.. M:'ARIO CHERMONT- E' ironia._ talvez. . 
O .SR, GENARO PONTE.- :; : qJie n~o se pód'L' illudir 

com_ .eluoubraçtsee .. mais ou. _menos . ill~lfic!l~. F~Qa, port"'!ll1o, 
a. P!llavra. de . a. Ex., .até _q,ue ~QIJ8 _,. este. plen~rio o r_e~e:. 
rido acto :publico; oBre.~l,ldo _ daqu~i~e. {i~nl1pr s.f:J.m o qua! 
eUa deixa de s~r a .m.apitesta_ção. ye~az, de. ~lU espirit~ .~e~:
sato, para se transformar. _ell) bolha. d~ ~~abao, que o~cma 
no ar e desappnrece sem deixar vestigioa 1 

o sn. Aotü/ô ni.i LE:Ão - V: Ex. permltte um apart;é? 
o 8R. <ikNÂRÓ PONTili -· ôi.hi.niôs tiüeira ... 
O Sa. AcYLrNo DE LEÃo - Náo bouvê mtstér ãe um 

a:oto publieo _pára da~: liher.do.ç!~ á gent.e do Jnry. _Basto1J qua 
o govotno t'aVciluõiôfiario tira!}lle .a . prot.ecciio que t9dqs ~i:
nhnm dado no potentado de lá, Gorpn(ll Julio de ..\n<;l\1l4.o, 
dl' modo que hoje não pode mais haver nquelle . (erz-enho 
àeHiótisrrlo, .. iiotqüe rllíl:i êxlste jhâi~ ulti .Pbcrãi1 pti.lllibo que 
risse!rhre iliipünidlidé ilnr~ ô m~~Jilita\ 

O SR: GENARO PONTE ·- Isso Já' ~ qu3~i um dlsourào: 
Em todO o caso llstott contento p"or vêt. «tue o Sr: Aoyliúo de 
Leão já não sorri ... 

. O Sa; MARzo O:HEilMONT - Reo.\Jou~ 
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0 SR. ACYLINO DB LEÃ_o· ...-. Não apoiado; não recuei. 
O SR; GENARO PONTE· . ..:.:. S. Ex. já está .. serio, e eu 

noto que sua fronte interessante jsí. se vae sulcando de rug.JI!I 
temerosa~. que niio são mais do que a previ~ão da ·tormenta 
que está escurecendo o horizonte e que trovejará sobre sua 
cabeça deS[lrevenid::L •.• 

O SR~ AGYLmo DE L~Ão - Não afloiado. Estou inlei,·a
meute tranquillo. 

O SR; GENARO PONTE - . • • porque S. Ex. é uma 
Aspeoie de amador da polilica paraensc; S. Ex: .é um homem 
que sempre se pt·coccupou, apenas, com o iuipahidismo e as 
vermlnoaes. , • 

O SR. MARio CH.EnMON'l' - S. Ex. faz pclitica innocc~.:. 
temente. . . 

O SR. GENARO PONT.E - S. E:z:. e um ingenuo, um 
innocente e eu .ja pr.incipio, neste pé do meu discurso, a 
ter vontade do1 dar-lhé a mio Para que não t!&corregue na 
c3i!ca de manga que trouxe para o plenario da Camara. 

0 SR. AGYLlNO DE LEÃO - Não tenha receio, 
O SR. GF,NARO PONTE - O Sr. Acylino de Leão, ém 

defess tló homem cuja personalidade c.u aqui veuho disse· 
cando, affil'IIIIOU que o seu cliente havia orcado a assistenoia 
Judiciaria. Assistenoia judiciaria que dava o Direito ai) 
pobre, levando-o a evitat• que a sua iiecunia mingUada se 
desviásse para as algibeil•aa dos bachareis de porta de xadrez. 

O SR. AcYLINo liB L'"o -E V. Ex. contesta esse taoto 
pubhoo't 

O SR. OENARO PONTE - Quer V. Ex. ouvir-me até o 
fim? Irá fioar em mudez absoluta. E' questão ·de esperar. · 

A assistencia judiciaria, t.odos nós baehareis, obsoul'os 
como eu .•• 

O SR. CARLOS RBtS - Não apoiado. V. Ex. é dos mais 
brilhantea. 

O SH. GENARO PONTE - . • . e luminosos como vós, 
:onbemos, em demasia, que é uma in~tituição, destinada n 
distribuir justiça gratuita A pobreza. O pubre vae ao pre
torio da nssistencia judiciaria reclamar o seu direito, plei
teando-o como ~m qualquer outro· pretorio, com a vanta
gem, p01·ém, de 1n7.el-o sem o onus das custas. 

A ns.sistencia judioiario. do Pará - que linda institui
tão, que modelar inslitui.-;ãol - transfol."mou-se em cuva. 
de cacos pela extl'aordnnda estultieo do Sr. Magalhães Ba
rata. 

Vou pro•.-al-o. 
Quereis saber, senhores da Cllinara dos Deputados, onde 

era o pratorio .a cUjas portas o pobre careoedor de dfrttito 
ia bater'i' A cadeia de São José. 

Cita1·ei um facto. Para elle paço, ou, melhor, e.:EIJo o 
tes,emunllo do Sr. AoyUno de Letio, porque eu quero deaoar 
desta tribuna lewndo oommigo, nllo o consolo de vos oon
wucer, Sl'll. Deputados, porque etnto já. estaes eobaJamento 
oQOvl.olos, mae a ufania de oonvenoer o meu oollesa, ~ue 
estA tio desviado da vel'dade, ... 

O Sa. AOYLil'fO D~ LBÃo - Se V. Ex. o ooru!eguir •. • 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:49 + Pág ina 73 de 92 

--'.469--

,. O SR~ GENARO PONTE ....... ·.·.·; .eslá ·no escuro, na 'som-
bva de suns idéas fementidas e .falsas. · ' ' · ·. 

Approximou-se, cer~a vez, da assi~tcncia judiciaria uml!. 
mulher:. levava, ao colo, uma-. cr:eança, e -de.clarou ao assis
tente judiciario: "Sr. Dr .·, tenbó. !0111e; aqui está minha 
1'ilha. Tem um anno de idade; o meu pe,ito já seccou e eu 
não posso dar de comer á minha filha. O pae desta criança, 
o homem que me enganou, ·o homem que me enfeitiçou a 
adolescencia fazencio-me entregar-lhe o condão da minha 
vida - que era a minha virgindade - esse homem anda 
em publico, pe!âs ruas, ufano e victorio!o porque f;Spesi
nhou a minha fraqueza!". 
· E' bonito isto, não, meus Senhores? 

O SR. AcYLINO DE LEÃo - Muito bonito. Mas Isto é 
que é fantasia }iteraria. 

O SR. GENARO PONTE - Isso é fantasia liLeraria 
pqrque se tratava, effecUvamente, de fantasia daquella mu
lher, que et·a uma rness·alina oonbeoicin, uma hetaira, cujo 
corpo já se tinha espojado em innumeros leitos. O assis
tenf,e judiciurio, que não soube ver, corno agora está vemio 
o Sr, Acylino de Leão, naq,lellas palavras, méra fnnt.asia, 
que fez? Accumulou provas para promover a acçào de in• 
vestisacão du puternidade, como det~rminava a lei, pot· s~us 

· evidentes imperativos? Não. Prefério teeuat• tres seculoti de 
t:'ivilização e, como se fosse um cardeal inquisidor, mandou 
que se prendesse aquelle que a bocca infamante apontava 
como pae, trancando-o nas masmorras·cte Sü.o José..· . 

O .a~sistente : judiciario, em "ez . de ser· o , patrono da P.~ 
brez.a, tr_lj.n~fm;mou-se em capuchinbo. de. Torquernad~ e1 sem 
ouv1r, ·stquer, as palavras da defesa, mandou para· o· car
cere o .innocente, até QlHl -0lle fornecesse <Ima pe.nsão para 
o. filho ·do myst·eriol 

O SR •. Apw·:o DE LE.~o - São erros da Justiç!l.. 
O SR. GENARO POi-l".i'E - São erros da Justiça? Niiol 

São, sim, erros da administração. />.. · Justicm erra, quando 
envereda por caminho .que, ás vezes, niio é certo, mas se
gundo ns normas que o processo determina. Ahi, o assis
tente judicinrio nii.o enveredou por caminho processual, mas 
pelo caminho a si, apontado pelo Sr. Interventor. E, a!l
sim, 1fez mal não sómente. ãquelle homem, que foi tangido 
para o carcere sem culpa, :formada e· sem ser ouvido, ma.s 
tambcm á propx'iíl institui.Qão, ·que fOra creada sob os me
lhores auspícios· e• que·passára a ehafurdar na Lama. Porque 
()nde não ha lib'erdade só _l.ióde ·existir o miasma e a estngna
cão.da lama, que at'rophia; envenena, deteriot'a e mata.-

:Eis, Sr. P:esidente, a Assistencia Judiclaria. 
1 

~. '· 
O Sr. Acylino de Leão referiu-se no .comm~woio, e, fa

zendo--o, naquelle seu meio tom ros~o de Pauglo~s,- · disse: 
não eram persegliidós os commerciantes dignos, .• .. _. · 

O SR. AcYLINo DE LEÃo.- Honestos... ;··· , , 
O .SR . . GENARO PONTE ...,.. ••• mas s6men.te; ~s; affeita~ 

ao contrabando, os que ~aziam mercancia em .~er"llnos esoon
sos e prohibldos. Quer. dizer,· a. pcrseguicilo~ ctu.e,. o G~verno 
baratista fazia ao oomrne1'cio, atti~gín, sóm~,n~e; as flgurms 
de alguns aommerciunles: ·os quo fraudavam· ·a' Fazenda Pu .. 
bUca, · ' '- : .• ;: 
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Dra, S~:. Presldal:1te, respondo ao Br. Ac~lno de Leão ~. 
desta vez, ainda de forma documentai; insbphisma:vel, in-
desmentivel. · · 

4 "Fo~ha do Norte" !'i~ 27 d'~ Abril' de HJ~5~ r~cebida 
~P, .f'iu·~· PO!.' via -~~-~r·ea; tr!li!Scrne, ~!!Javra por palayfa, Vir~ 
~~~~ pqr vire;ull)., o tele~raroJila ~nv1a~P. p.~}a cla:Sll!! CQIT.J-m~r-: 
cmi .do meu· E~~a~o ao· Sr. Dr. ~aLuho· Vargas, Pres1dento~ 
da 'Republiél\, bo !Juql ~niiv,im~merite," topas as firma.~;· ~~~·fi~ 
!! WJ.i~ hmnilcf~ ~té'a Íj1aif; )'~Hqsa, 4Pf~iliú1t~jp ~P Chefe d~ 
~!!-~~() a &!l~~rllr:~!l jle qtlll com p Oover~o 4o §r •. Jo~~ _ M~t
ii\ler, ·que substi~u~ o do despot.a, volt~ ~ ,,.fl~uustraçao qP. 
Pará ás suas actlvldapes tranqmll!l& e llr!}flcuas e re~Qrna '' 
cidade de Belém a gosar daqí.lellês ares 'de· serenidàde,' que 
ba muito tempo desertaram de suas paragens long;nquas a 
muito amadas. Diz o telegramma: 

. ~~rr~~td.~~~~ ~outpr ~~Wh> y~rP.fi. ~ l\iQ. ~ 
;F~Fffi!':s. PR~m..e~p~~f'l$ a~aqe ~~s1~aa~.. s~l.ldan4q 
YPSS!ltl~l!l-, f9-_JifJp. a~n em tqltQS. }i~Us. !)QJ1Celt~s P. 1!)1~-:
~r-am~a !-)nyu~~9 Pela ~~::mcuw~o qotllHJ~~cu~J d1'5~ 
pr~ca .. a pró.pp~ilp ' di!>~P,luc!io Qri ça~·q d.p -s-oyerno 

j~t~4~~~~:~~~~tâ~p~j~g;.4:~f:4~~~~~~ !lo~~ ~o goutor 

t
. ~.~~á 1.\S~i!f~ll~o f!!lt~ tlll~~axp~~ p~r m~~~ ~e 4~n:n~ll~ 

'lr.pll!-~ ~ 
Sr. Pr[!sidente, estA, portanto, de forma juat& e inequí

voca, pa!pav'el e ii1illudivtl, pedeit·amente provada •.. 

9 t-· A<?):';L.INp DE L~Ão ~ ;i. s~!l~~ri~da~~ Hgll C'?fl!-: 
~~fPl~ll ~s. 

O SR. GENARO PONTE- •.• a solidariedade dos con1-
merciant11~ fl&r~en~~s 11!' ~ovp Q~v~rno,_ 1\\~li~arie~~~~e !lSaa, 
meu nobre coll~ga, que tmporta na nes-attva de apolo ãquelle 
que,' ãntês', é'stava. tyrannicamente' entupindo 'a . curul presí-
d'!)m~~al do meu 'Estado. · · · · 

r .. ~ (::!olidtu~~ed~qe d~; plJtrP. IJlQdp~ s~ a Pll S.f. A~;yli~o de 
M"ll0 • · 

Mas, Sr. Presidente, nií.o pára nhi o espírito novellista 
do meu prezado companheiro' do bancada.' Pàlmilhou (\11"3 
eáminhos ·:varias e diversos. Entr:ou pelo la.liirinto de mui
Uplos assumptos e, onde quGl' ·qUe fosse,' alti deixou. piu
g~ndo o venenl) de alguma coi~o. Qllf3 ni'io sube a verdade. 
Mas não quh: S. Ex. deixar qne ·ricl\s"e a· salvo dessa. c.onta
minnção toxiea a figura in.col'l'llPtivel da .Tu$ti~a. Elle, na 
sua entorpeoenta o~.:~cila, !lffinnou .~h1as ~pisas, quo ainda 
~~or~ r!l_a,~s~yeri! sere~ ~lis"lqt:tjjlfll}t;~· d!"\'~rcijaan~ Ji~' ver
O~Cl!l• D1ss~ !nfll I)~ ~~s. D~n~as Ço(lyalc,!lnt! .~ ~!l~OJ!I :r;etto 
toram levados ii.s suas caden'as de desembar~ai:lores do Es-
tado pelo Sr.' Hagalbfi.es Cardoso~ · .... · ·· · · · 

Nlio quero orer quo S. Ex. o nWl'ma~sa de m4 f~. 
0 SR. A~Yt.I~O DB LBÃo -- NAo; "?UII.o de Ma tA~ 
O fm. GEtl-M~-P P.O.NT,JJ: - fdultq J!~ bóG !é. Ai11da b~~n 

~lJP, P, !lf>~DhÔ~ -~ ifl.itq .. ,. 4~1 flSI4 pqq1q ~~ ~~~ ~~-S. ~~· 
f~ t1mt~ ~ttfJrm.~tiYR~ ine~lll'tq.~. 

O Sn. AcYLlNO nE LEÃo - Niío tlDOtaclo. 
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9 SR. GElllJ\.RO IHUjTE - Os dea~:~aJ:Sf.d.Qree ]')antas 
Gn:vafeanle e Mãrola !l~tto;· quando p Sr. ·N:,.gal~i~s C~.": 
doso entrcn a dirigir os destinos do Par~. já se en<~~mtra
l'~lll sen~~~ ~,.. ~».~~ ca~~ir~, ·para a:t. quaes ~ub_iram 
Illl~!:!~ . ~~tt~~o~ ~~~~o~ ~~ ~ll~F!l~t!l â \~~ e á (j.Lgntda4e 
pro~rta •.. 

O SR. MAJuo CHJ>il.MONT - E pelo mereciment_Q, 

O SR . GENARO PONTJ!j - . . • e pelo alto mereci
ment:o, ci:imo ' líém ".aparteia o· pt-ezallOJ collega .'· 

0l}vi-mc bem, senhores Deputados; prestae-we bem at
lencuo, 'senhores . da . Co.mara; se o meu prezado . collega, 
Sr' AC3'1ino de Leão, desta tribuna affirmou que o sr· . Ma
g~Jp~es l1!H'•~ i~ ~ollqcando pre~sul'DS!lrnef)te QS pimnolhos 
!ffiP $!Jhiam ~ll J\pa~!liQi~ ~ Q!lB ~inqa~ a paternidade de5se~ 
dpJs . desel1lba!Ja<Jores .• e n~o ~onseJ}liq, com ess~ mi~o de 
uRU~Dl ffi~U f!lflp, ))elj~ mjn~~ }:l~pa ~dqc~". ·~ra!lS~orn~r Q 
e.Qltilibrló ~esse!,! ~pis ma_glslrMos, bem tiaJI\m . esses m~
gfstrados que sobrimac:'.am ás astu!}ias dl) I!Sdttccllo que; se 
ora têm a rcsonancia rutila ela moeda vil, outras vezes ap~ 
parecem enoapuoadas pela forma viperina do um cQnvite 
f~itq á amblçllo pes~oal! 

Sp ef~e!J ~ag~~t~$Jo~, es~~c~ndQ ps !~V(l~e~ gue o Sr ~ 
~!lr!t~~ lh!3s. t~~e. r~, sem. a pt~nqr !!!'llei~OAO da parte delles~ 
sé manif~s~~ram eempre l)Qnr~~am~nte; sem 'J)re~uizo .~e 
sua consclenota, bem baja a magistratura do meu Estado, 
qúe assim se aolloca acima dns competlcões PoUUnas, mos
trando-se estoiot., firme, :ligna e impolutal 

O Sa. ACYLJNo DB LBÃQ-:- E p~rclai, muJtas ~~zee. 
0 aR. ll~o CHKRMOI\IT- Grande !njUStiOil V, ~J:. faz 

co111 ~sn aff~r~atlvl!. · · : · · · · 

O &R. GENARO PONTE - Parcta17 Entllo o nobre 
9eputado Umi tl" coragem de noousar de pri.rcfal a juaUça bra-
sileira? ' . . . ' . 

Q Sf}: A!J~'No DE l"-úo - NAo a Jultllt!' brasill!h'a . E' 
~ P.o~sa JP-SlJQa, la 4o r.a~. 

O a~ . GEIVARO PONTE - A justjça prasllelra, repftol 
.\ Ju~~ica do P~r4 ~'P f!!z · L!eD~() ll.llUjlló <ille· i" o~ · sanoolopadó 
!nte!f~!lli11~nte. . . · 

O SR. MARJP CHERMOJ::o!T ~· UnanimernQnte. 
O SR. (}"!)1l")ARO PQNTE ~ . , • pela justiça eleitoral 

~UP.eripr ~O pa.j~ . V. l!Jx. tem a OOfagem de .se o.tir!ll' C!)ntra essa justiÇa? . . .. . . . . .. . . ,. 

? ?S~, B~BTP PI11!11~ :-:- Pá o or!l~or li~p~jj& P!!ra um 
nparoe 

P SR.· GENARO PO:Nl'E -.... Não tenia vontade de dar, 
mas dou. 

O SR. BAN\Iiro PINTo - Então dou o àpute, sem ·Jieençm. 
A justioa local nada tem a vpr oom este caso; 'quo foi resol-
vido uqui, por meio de habeas-corpus. · · 

O Sn. ABGUAn BASTOS - V, Ex. esté, o nUlo, du.ndo ra
I!:~Jl aQ or~!lQr. 

O SR. BARnmro PJN'l'O- Neste p&nto, dou. 
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O SR. MAR to CHERMONT - Responda agora o Dr .· Acylí
no, se tem coragem, a essa declaracão do Deputado Barre
to Pinto. 

O SR. GENARO PONTE - Desejaria COiilinua·r, se os 
nobres Deputados o consentissem. O illustre collegn classis
ta está laborando em equivoco. resultante de sua vouca 
bacharelice. 

O Sn· B,\n~ETO Pn~:r~.- V. Ex. sabe perfeitamente qual 
a minha attitude no caso. V . Ex_. está respigando os factos e 
eu quero .rememorar o que se passou .. 

0 SR. MARIO CHERMONT - Trata-se, agora, de Uiíl mal
entendido .. 

O SR. GEN.ARO PONTE - O mal entendido resulta, mais 
uma vez o affi rmo, da pouca baoharelice do meu ' collega. · 

0 SR. BARRETO PINTO - Prefiro ficar com n . mlnlia ' ba..; 
cbarelice a acceitar as lições de V. Ex. que, em. materia de 
ordem politica, prega a moral de que as cartas devem .ser · 
furtadas e lidas á C:: amara. ,. , I 

O SR. GENARO PONTE - O nobre collega contiue. a 
ser pouco bacharel. Eu, quando alludi ás cartas, não ·det 
lição de bacharelice. Vou, porém, continuar. Quer., eluoi· 
dar o mou nobre collega que a justioa da Capital do paiz 
não .se. pode 'manifestar de primeira instnncia em nenhum 
facto que decqrra de contlicto d~ dh·elto num Estado. 

· O Sn.' BARRBII'O PINTO - Mas V. Ex., como mestrl' de 
direito. ní.ío se deve esquecer· que obteve um habl!ru-corpru 
originnrio no tribunal · da .Capital da . Republloa, . ecm qual• 
quer fnterferencin da justiça do ParA . 

O . ~m:.' GENARO P.ONTE ·__:_ O que quero d~lxar claro 
é que o connieto, que surgiu no Estado· do Puâ e teve M 
votos · dos .juizes Dant.o.s Ca.valeanU e Maroja Netlo, ·veiu ac. 
oonhe.cimer>to. dâ Camat-a Alta do palz e esse poder, essa 
elevada córtt:> sanccionou ir~ totum, definitivamente, o que 
no .E)s~ado se h.ouvéra feito. 

·Estava eu pedindo no sr·. Acylino de Lello, que se es
quecesse dos desembargadores paraen!le!!' e se atirasse, oomo 
gallo . de .ca~pinn, contx:~:. a justioa da Capital da Re(niblicà 
que, .em fulgt~rautes jactoa de verdade judiciaria, fizera des
írnldnr, numa tarde tormentos!! da minha terra, a bandeira 
branca das reivlndioaoões, garantindo que se reunissem, 
num plcnario · éleitoral, 1.6 oonsclencies liv1•es que estavam 
toC!lindns dentr,o de uma Jaula, por assim dizor, temerosas 
d\,' 'vi ~et;il ao erco~tro djls' rpetraihndoras e granadàs de milo, 
qu~ '·bracos 'faêinorosos guat•davam ·para ensopar de sangue 
o solo bemdiclo de minha querida Belém! · 

· O SR. MARIO CHllRMONT - V . Ex. nega esse facto, Sr. 
Acylino de Leão? · · 

O SR. GENARO PONTE- A justioa de ' minha l~Jrra; Sr. 
Aoyliilo de Le11o, não tem nas suas togas... . . · · · : 

. '·O· Sn. Ac~INo DB· Ldo ·- Não· disse• que tenha -agido 
bem· ou.:mal. Declarei, apenas,- que·:o Ma.ior Barata não· tem 
sortecomajuslica . . · · ·. ·, .1 •. :· . :o,. 

-•;~ Q:.SH,, GENARO PONTE~ Nlo ... tem.soJ:te com a justioal:, 
O Sn. MAmo CIIERMONT ~ Chnmou a justlca de parcial,:. 

e eu, pnrnense que sou, prote!to . .. _ '.i 
• · .• 'f• ' ••"' - . . . • ·· · -· .. :1 
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• · · O Sn. · Am'LtNo DB LEÃO ~ . Os juizeil eram ·todos pa.-..c. 
óines, em relacã'o a elle. : r 
. O SR. · GENARO PONTE __:_ Se V.' Ex., vivesse no tem~ 
po dos romanos e tivesse, naquellas épocas remota:!, a auda
cia de dizer. q1,1e Cesar não · tinha sorte com seus pretc.res; 
seria V. Ex. trucidado na praça publica! 

Não ter· sorte com juizes! .' 
O juiz não dá sor~. a ninguem. O juiz só dá justiça, 'e 

justiça que se não pede. O juiz está acima dessas bastar.: 
dices partidarias em que se ennovellou tão prematut·umen.: 
te o Sr. Acylino de Leão. O juiz é uma entidade que zela 
pela brancura de seus arrninhos, porque não quer que elle;; 
se par·ecarn com a lanugem das carneiradas. O juiz é um 
homem que, ás vez{ls, se afigura a um Deus, porque Deus 
baixa através da oonsoiencia dos homens, pàra que se in
cuta, na de alguns, o animo de julgar, o direito lucilante 
de julgar, direito que, pelas Escripturas, a Elle só, lá nas ·al
turas, se deveria conferir. E V. Ex. que é pe,ccador, e V . 
Ex. que tem carcunda e é por isso mais peccador que nós ou
tros' que não a temos, V. Ex. atira-se contra li. mag!.stratura 
da minha terra, dizendo que o Sr. Magalhães BaraLIJ. não 
tem sorte com os juizes I 

Melhor que assim seja, Sr . .,'\cylino; melhor que assim 
seja para qúe possámos, sempre de cabeça erguida, procla
mar · que .nas horas de agrura,, nas horas de angustitl, nas 
horas em que os ares de minlla terra, todos se diminuem em 
oxygenio, fazendo que a nossa respiracão se transforme em 
respir~cão mortífera, surge· sempre por cima de tudo, al
ti.\Íoilill:lte, translucida, uma ClJanaan luminosa para. onde todoa 
os des!.lmparados podem olhar · tranquillos, vendo oonsolado
r.amente a ·imagem · impolluf.a. da· Justioa.,· que ao men~ a. 
ella não pOde deturpar il veneno político, que é o veneno 
que· dislilla. o Sr. Magalhães Cardoso. 

Mas, Sr . Presidente e honrados collegas do Pot.let• Lt'
gislat\vo, - e prometto não passar de mais de uni! dez mi
nutos, - quero aitida contar uma historia da polltico do 
Para\. · . . . 

O Sr. · Aoylino de Leão, aqui, desta tribuna a lodos en
cantando oom aquelle sorriso de =que me niio esqueço e com 
aquellas ·attitudes interessautissimas de que não · m~ posso 
deslembrar, jamais tratou da . politica do meu .Estado, 
: . O sn: MAnro CHERMONT ·- ).>orque não conyém •. 
. ·O SR. GENARO PONTE_.:.: S. Ex. só 'andou por cima 

da administração, tropeçando. ·. : •. 

o SR. AcYLINo LEÃo - ·E' JÜstametito a pntt.e · pt-ii:lcipal 
de um governo : a sua administraÇão: . 

. O ·sa.. GENARO PONTE . ...:... Na~ p'atrias mudas·, 'nãf:l nas 
patrias. :demooratico-liberaes; como ·a ·uossu, em que as fôl'CüS 
politicas t~m qúe se manifestar em toda sua pl eriilr.ld~, POl' 
isso •QUe; se dos · !tmbitos . da ad·ministraoão el.las . desllrt~m. 
desarticula-se a propria administraciio e . se transfol'mn·· todo 
o ;!lpparelhamento publico num meçani~mo sem eslhetiQa so-
c'i'ol'Õgii:!a' e ' sem hnrmonia oriel.llli1do~a._ ,' ,. . . · 

~abo V. , Ex. que não é pO~!JiY~l 'suQi,r, a esta tr,ib,una es
qúecem;lo a. ' politica, não nquella politica•que · tant.Q ·tem des.
niv~l!\dp o. cón$·eiencia nacional; 'mas' t~: poliPbril',philosophical 
dà.·qua'l v~: E:X•.: sabe tli<l ·bem, colnb -estudiol!o':e ·euHo quu é~ 
Se V ;: E..1: :-, porém, quizcr examinar o meu discurso, verá quo 
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ainda nio trouxe para ~ projecçij!) ~e~~ f.f~~pn~ mpa !lfflr~ 
maLivn sequer que 88 nào alicerce' 6D1 {1f0fq$ 1.14~ !lciui. ea~~ 
e ll!iP de pcr!P~pee!!r nos "A,unae&' d!' Çla111!\r~ ~egHilatlva !io 
ffi!IJ.J paiz, ;fim r:le !JlU(lfdar OS postero~ SO~re tudo quanto n§l? 
sl)·~aJ!ia e~~ es!# ~abendo !lJOra. · 

Quando a Allianç~ Liberal desfr~l!lou sobr~ o pa~~ • 
bandeir3 de seu culto program~!\· pncoJ1tr!)~:-gJe CO!l)O sol~ 
~a~o ~e seu crjldo, ~ pela ~p:~afOP.I~, ~P Jado de br:~,vos pom~ 
panbeJros !ij! ltit~ e propag'and~, !91 ~ p11n~9r vo:z; o~s~ura qq~ 
ao~ Rfla~ro CBfl~O~ daq~~llas p~r~J.en~. en~~rou .á;;; P.Oill!l~ç~~~ 
a :y.erdade RP.I) ~·formula da 1d~a noya procur~va · Implantar 
no prg~nism~ lJ<íHtfria ~a nàc~?~ · · · · · · · 

O Sr. 4bel (lQ!3rZmmt, fig!IrJ R<>li~ca. aut~,ra po Estad?, 
do P!lrli, 1Qarch91.' para a fr~tl!~~ d~s~q mQvimento e procuro11 

· ar.ticp.lar, por fp~.ó Q iºtlii-ió~,' üma fpr~ parti~l!.ii~ q\i11 g~~ 
EIJJJ~hlsfl, n• ~f.ilba Wff!l, q a~ll!l~llJ paq~!1Jl!'s ppv!l' pi'~-:: 
gaooll$. 

'fodol vds, meu~ honrados eolleps, qu!> e11~es nQ ~o~ 
nbooimento dos vari~s aspectos ct.a :ROHtlca nacjpnal Qll!l~!lll 
ultimas 'annos, sabeis bem QU!il foi de um JlQD~or.~io ~a~ f~r::: 
ça11. libera&s, com remane$ceutEls da$ fQro,s r.ev.oh~llHmari** 
de 22 e 2~ que surgiu o advento dá ta,r~lQ.cio qutub.r.ina. 

· ~ois ~em, 1.1uan~q ? Sr. ~11:~albAes Barata, &ntio tenente, 
chf!gou ao Pàrê., li encontrou o Estado em plena actuaçãQ 
réyolucio~arià, sob P- ·mando de um tdumvira.to, do. qual fa~ 
zl~ lla~te !> ~!' ~ ~~~ Cbermont. · 

O ~1\· M~lQ CH~}doN~ :o::' ~a prim~~-r~ juq~a IJQY~~~:-: 
tir~ fi~rni'avapf,qu#ro mein roll; n'á s_ell'lli) a!· tre~; o ~1' •. A.Jiel 
c~~rmp~·t· r~fp~rt~· ~~~~il~1!P.étr·~·~· · .P.-:.. .. · · ~1 'f· · 

Q SR. GENAI\0 PONTE ..,.,... ~adeço ' elueidaoio dP 
nobre· collega. · · · 

Quero dizer que quando o enlio t~nente B~rata chegoq, 
llo Pará, já encontrou a organizaçio adliainisü-ativa feita, a 
foram as forças Uberaés, OOOl'denadas. 'pelo Sr. Abel Cbêr.· 
mont, p'ela sua Opinião' ua praça publioa,· que o levaram ' In.:. 
terventoria. O Sr. Magalhães Barata não sm•gtu na gove.:• 
nança do Bar.i. como surgem os cogumelos nas raizes dos 
troncos limOiiiOIII, mas como J)or.ollarlo de uma força, força que 
foi a propria' Allianca Libenal,· chefiada, orientalfa e ooorde" 
nada pelo Si-. Abel .GhermonL. Foi essa foi!Ça partidaria quq 

se transforJllP,U !tiD Pa~tido t.iber~tl e ili!QII~gpip ao goy!Jrno 
do major B'at•ala; dando-1he ii. forca dei ·seu prestigio; que o 
Sr .. Barata, . como interventor dêFEstado," comptmsava 'tam~ 
bem com a forcn da sua autoridade. · · · · · 

Fot qQ~4o !> Sr. ~ar;tt~, gut~ tJ:II-hif J?S P!JCW!I ~~ ~onra 
llo .Partido"Liller·al, qu~ ·q tiq!i!l 11,~~:Va4P, á 'eài.JW~ ipt~:fY'efl:-: 
tor1a1 Ço meu Esta~or que o prOPI'J() P~rt~fi~ Lf!j~ral! ~ • 

bl
... Q SR. . . ADm. .. lo!~. ~P~HA 7."": 1':1ãa f o~ ~ prllsiP.~nte fla B.:~P~~ 
, H~a ~up p pprp.~ou 1 

O BR, GENARO BONTE- V. Ex. não está betn <J.O paa 
dos acontecimentos. · · 

0 SR. ADELMAR ROOff,4- = 0 ~qJ~n· Jl~Jrilt~ ~ um fll~P1U-:-
c1onnri<J authentico d~! 2~ e 24: ' ' ' " ' · · ·· 

'~ ' t ' ' ·' • • • ' ' .. ~ 

. ~ !;:lR.. qENA.~({ ~QNTEJ -:-::" Não estQH fl.!lgli:nflP i!!l!~: 
.ge~eJaya ~~zer. qu~ paQ q~~ro ~HP.Ii~m~r ll~plJ!Jffi!!> .d~s l!J!li"IJl!J~ 
~Hs, o Sr. ;J3ar~ta ~erac~ · potnq ~rq ~:evtl~4ci<n'~!trio cp~J:l!à: 
rl!~~e! 
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O ~. l\.DBLKAR R()ca.. .-. E um gr,a~d!'l !44mi~i&lr!ld·)r. 
O ~R. GENAaO PONTE -. Supponhamos que o fosse. 

Estou díÍ. ·enditiipmentê que elle encontrou, quando foi . pnra o 
fará, u~~- rorca>poii~i~!l o'r~~n.'izà~!L~ é és~ii f(iJ·.ca daya aó 
ªr. Bar!lta o seu prestigiO, porquanto a ell~ d~va eUe ta:nb~ro 
prestí~io· esrtaL F'ói qúando essa forca politica partiqarill 
viu gue 0 Sr. Bar·ata n ia trahir, · entregarido o mando des~a 
forçá à: um . miseró. tocador de violão que Q Rio de Jaileii'~ 
bóhemio conhece e que. as Dretorias criminaes da cal)itãl da 
Republica não ~esconhecem; foi quando ellé quiz entregar a 
orientaQãu. do Parlido a esse homem, quando pretendeu com;
purcar a verdade eleitoral, quando qUiz esquecer as traba~ 
lhDi praticadoo em quatro annos de diuturna lal:mta por quem 
tinha nome e credtmciaes, afim de que para aqui viesse o 
.seu mano, tenente-~oronel ri.agalhfias Barata, de quem eu, 
pessoalmente, nada tenho a dizer, e até reconheço ser um 
di~o militar mas, 4a g~elJ1, P!lra seJ: cO~!lreHte, devo !lffir
xp~r ~pe ~ ~ero na pohttcll- àQ l!;s~qg ••• 

O SR. MARro GHDNON!I' - Ha 25 anno1: não pizava o 
Bari. · , · 

O SR. G~NARO PONTE - ... p~rtJuntõ eti, Sr. Pre
sidente;· pór que motivo as tor(;as liberàes haviaD't de conti
nuor -8. p1•estli;iar esse homem que mentiâ á fé jurada, que
r!lri<fo trazer "Para as bltaeulas ·tt~ gov~rno a., inicio de .\Una 
olygarcbia ll se manifestar na ln~omisslo mdebita de um 
mano sem serviços polHicos e 'do tim curhado sem folha 
corrida e 

De nccõrdo com o m~u erf~erio até ~gora mantido nesta 
tribuna, you dar a palavr(l oo Sr: :Joaquim Cardoso. Devq 
d·~zer, entre 'parentMaiil, QU!! me·e~t~u retérlnJio ao SJ;'. Ba
rata. Fala ~lle na sua costumada linguagem em que a syn-
toxe se contorce em oolicas incoercivels: ' ·· · 

"Jle sinto grandemente detautora.ào ••• '1 

Peço, Sr. Presidente, e Srs, Deputados, a.ttengAo pnra 
este trech~t; !!flllJPJ'P ~l1" um !flQrto f•l!l! é prepisp uqvil-o 
llOfll respm o : . 

"Me sinto grandemeqte desq.utorado com o c&$0 
dq renunc'ii!,"nirlda mais com o' pi'hcedimento de todos 
~~t~ . ti~rli: corpmigo; ~!' yêr. ·~eu ir~~~. 'd~'sidojr.do . ~i 
votaciio, f~z-mo ·crença Q~ nenhuma eshma, apreco 
e corisideracão que lhes 'inereco:·· NeritJ,um;· 'D!jtlbutri 
SÓ, mesmo p Dl' fita, a mim In e Ve"i O. offer·eoel.' seu: üi ~ 
ploma para meu irrnãl)'l. 

E' um trecho do Sr. Bar'!ta. 
. ~r. . Pr~s~dente •. · I!le~s nobres pplleij'.a~. esse keo~q ;-;-;:" 

~VliP, á ~aohY!JraP.~'Q. Q!l.e dev~ ~er poslo, ~ptr~ !lSpas, po~::
R:IJ~ ~p. de Ipll'n~lra 8\~Ullll!- me qq.~r~ ~qJlç.flrl~!lf ·_cpm llhi) 

l
•t'• es,se tr~OQ~ ~ HIP J!!P,pumen~p, ~lstorlr;q /11ll materJn 4il P9+ 
1 wa . 

. ·r1 

O Sr. Cardoso Barata, chefe politipo, oomo quer o se
nhor Acylino dEi Leio, reclamou que os deputados eleitos 
procederam muito mal e não foMm bOndmdosos porque nlio 
eubiram as escadas do Pálaoio pnra dizer-ll:le: "O BB'.l ma-
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ninho não foi eleito; está aqui · este diploma:llinho. para' el!e 
ficar contente; tome isso; dê a -elle, i'aça favo1•" .•. 

Isso é ,u·ma cpisa notavelmeqte· ridícula, isso tem aspeo~: 
to de pantomima, isso tem aspecto , de comedia bufa. · 

Eu, .senhores, . que fui eleito pelo _ ~artido Liberal, nii;> 
sei por que. não devesse vir a esta Camara representar a 
minha terra., De~ de o alvore0{\1' ,de .. meus tempos gymna
siailO$, offeréç(. o peito á luta ' pelas . Jibe•·dades . publicas tl 
Jámais, na- nação brasileira, sur<Hu o arrebol de um pen~ 
sarnento ::u;vo .. que não me visse: alliado a elle para a ana
lyse de suas ·promessas em prol. da nacionalidade. 

Quando Luiz : Carlos Pres tes dcsfraldou por : ;~urc a 
conscienoia :·cta .patria · a bandeira vermelha de seu grande 
ideal, :sete · nomes, · no Pará; se incrustaram no papel que 
lhe foi "ás· mãos, dando~lhe a solidariedade de sete mocos 
paraenses ~ · · ·' · 

Luiz ~a·rlos ·Prestes,' ó .grande soldado do Bt·a~;>il, que 
fincou-lhe no hintettmid ·a baildefra de seu · de nado e de sua 
heroicidade, ha de ter:· em· seu archivo um papel pequeno, 
com sete nomes ainda menores: um desses é o do obscuro 
orador que vos fala . · 

O meu nome foi para aquelle papel na hora em que, 
para iss·o fazer, -era preciso deSoér· âs catacumbas, como os 
christ!io3 novai,. porque, se porv.snhu·a .os satrapas e os ty
rnnnos da épo'"ca. soubessem riEISS~ gesto de desassombro, 
EUrdirla á luz do seculo XX n s ilhueta das fogueiras, para 
rnzér calcinar na gul'l "'! suas chnmmas a palavra moça de 
quem tinhn a volupia ,:!ls confissões valorosas! 

. RI}Y Rarbo!la, Nilo Peçnnha, Allianca, movimentos liber~ 
tnt•lo~ que a(laimRram a alma adolescente da n:wionn~idade 
- lcidus essns cnmpanhns me tiveram como dos seus der
t•o.tleii•os soldilàõs. · 

O Sn. CAI\LOs RlctS - Aliás, como dos primeiros, na 
vanguarda da mocidade de seu Estado. Dou meu testemu
nho porque Llve occasillo de ser companheiro de escriptorio 
de V . Ex. por cssn épooa. 

O SR. GENAR.O PONTE- Muito obrigado . 
Conspirei pela revoiUçüo de 3C . DiséórdeJ ele seus de.:. 

1itlerata em muilos postulados, oomo ainda hoje discordo de 
alguns. Sempt•e fui conspirador que jámais l!bdioou da 
suas faculdades de rnciocinio, e, quando a revolu~Jíio de 30 
chegou a seu advento, encontrou-me, .ultima senline!la, mag 
d& : pé, de Lest.a e1·guida, oftereoendo meu futuL'O á incogni~ 
ta das reivindicações, . 

Fui para a adrninist rnçã'o .publica, durante os quatro 
nnnos do governo barati$la. Exerci as duas fúncções; que 
vós, conhecedórel! da alta. administraçiío, · pcodeis catalogar, 
se quizerdes, en l.re as primeiras de qualq~er . Estado: Pro
cur'l-dor Fiscal dn Fazenda, desde os primeiro3 inst.antCJs re
vq)ucionat•ios. E vós, quCJ fostes t•evolucionarios, bem sabeis 
o 'quD.nto esta funcçüo era melindrosa e meritorin, .naquelle 
'ininuto, em que lodcs os olhos estavam voltados pat·a os re
njustamentos economicos e financeiros. Desempenhei, du
-rante dois nnnos, nquellas àttribuicõe:s e · dellns me apartei, 
sob as ·laureal! documenlaes que· ten-ho em · ·meu· pader. O 
Sr·. Bnrat11 apontou o meu · nome "para· advogado da Pra.:. 
.feitura;· E indicott o meu nonie como?,Em .cartn que tenho 
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•em meu arcbivo, dizendo que .eu devia ir .para aquellà fúnd-. 
•cão, visto que o meu nome se apresentava .o primeiro entrtl 
·os ·primeiros, pela devoção ao trab.albo, pe\a pt'obidade ver
tical e pela. lealdade de quem nunca .fugiu aos momentos pe
rigosos dos entreveres revolucionarias. Fui ad\logado da Pre
feitura. Fez-se a chapa para Deputados pelo Partido Libe
r al -·saiba a ca·màra, saibã V : Ex., Sr. Presidente- e 
o Sr. Joaquim: de Magalhães Ourdoso Barata teve um éan
didató para essa bancada, um sómente: o deste vosso crea
do .. F ui o çimdidato do Sr :· l\fagalhães Barata . 

O Sa. MARio CHERMONT - Para e5ta legislatura? 

O SR. GEJ'I:ARO 'PONTE - Para esta legislatura. 
O Sa . MARIO CHERMONT - Então, permitta que accres· 

cente: u Major Bamta tevf: dois candidatos - V. Ex. e (J 

Sr. Acylinu de Leão. • . . 
O SR. GENARO PONTE - Estou me referindo· ás hos.; 

tos revolucionarias e o Sr. Acylino de Lcüo a e lias não per-
tem~ ia. · · 

. ·o Sa. AcYLtNo DB LEÃo- V. Ex. tem raziio; não per .. 
tencia ás , ho~t~s reyolucionartas. 

0 SR. MARIO CHERMONT- Entl.'etanto, V. Ex , foi can-
didato do Mnjor Barata. • 

O SR . . -.IENARO PONTE - Nilo estou me referindo ás 
sympo.thius ·que o Majol' But•ula tributava no nobre colleg!l, 
Sr. AiúrJjno de Leão. Affirmo que, nos hostos revoluciona· 
rias, o Sr. Barata' teve um candidato, que fui eu. 

Pois bem; · descat•t•egn-se a votacno e o Sr. Barata. 
q\Í9ndo viu que o seu muno do cornçllo nüo era votado, de 

· sorte a receber um diploma, lernbt·o·u-!il dõ un·mnlal'-tno ..• 
O SR. AMARAL Pmxorro - V. Ex. <li\ llcenoa para um 

aparte? 
O SR, GENARO PONTE - Pat•r. mab de um, J!1 el• 

ta v a tàrdàndó . . . (RiJo.) 
0 SR. AMARAL PEIXOTO - 0 lílustl•c orador acaba de 

affirmur que foi o unlco cnndtt!Ato do Majot• Bat·ata, loBO 
o "mano do cot·acüo" não foi cllndldato do Mlljot• Barata. 

O SR. GENARO PON'l'E- Quem dl~se que foi? 
O Sn. AMARAL PE1xo•ro - Entil.o porqne V. Ex. está 

t•eclainando pelo facto do Major Barata iazer que~tiio da 
eleição do mimo? · 

O Slt. GENARO PONTE - Fui candidato do Majo1' 
Barata pelo Pál'tido Liberal, mas o Major Bat·ata estava 
Cl·rto ;de que o inano serja eleito tambem. 

Comprehénde bem o nobre collega '! 
Quando o S1•. Barata .viu qne o mano niio ser ia 

e leito, por : uma dessas surpre~as eleitoraes, · lembr ou-se de 
alguem para dar Ioga r ao mano. . 

O I3R ~ MARIO CHna:MoNT - Passou, entií.o, a te::- mais 
um oandid.ato. 

O Sn. AOYLINo DE· LBÃo - O Major Barata lembrou-se 
de V. Ex. para ·'cjcdc.- o lo5a1' a outro oandidato _qull ·C:izla 
ser o Desembat•gador: Julio Costa. E V, Ex. pensava que 
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0· Jogar era parll o geu il'i.nãl>. O Majelr Barata· Justiftoou a 
êl!et!lb! diieíido qu~ pre!llsll.va justamenté. que ficasse· Junto 
de !i ~m ÍJêlém um r~volucionarlo ttuthehtico; lnteUlpnte 
e capaz, para: a~ili~l:...o na atlministr:içílo, Foi a ;ju.slitioa:... 
Wià ctue, pelo menos, me deu. 

o SR. G:Eiuko PONTE ,;;,;. E ~ mhri tà"!bem. 
o sa. AcYmNo nt LEAo ..:::... Em presença de v. Ex. 
o stt: GENARo" PIJNTE ~ PIMtHíà,rhente. 1l. ftcierla 

v. Ex. que ellê di~sésse <tue eu devia ficar rió Pará., pC'tr-
que era um nel!Clio? (rüo). ·' · 

Elle tih~a. que . me proporcio~ar uma.. pill1,1la do!rada . 
Eu, por~m, que comprehéndo o gosto qué têi:n às píllul;:os 
doiradas; preferi regcitál-a; opinando pela representaello r.e 
meu Estadl1 . 

o SR. ACYLJNO DE LEÃO --Acho ijÜe v~ Ex. tez bêm 
t:·orque u estli representado brilhantemente. 

O Slt. GE~ARO PONTE .:....:. Agradeço á ~. Ex. 
O Sa. ABELARno MARINHO --. .. V • . Ex .. <lízia. que tinha 

sido óarttlidâtd do Major B:trata. Se nilo tiv!lhe eii~E! patro
cinio, Leria o Partido Libel'lll lrlclüidb~ V. Et, nli ollapd 

O sR, GlMARO PUNfE ..:;:;. NAd. taivéz mesrrlo àú não 
dispuzesse de ~ais de 100 votos.· 

O &. ABJb'wiOO MMtNHo ..;,;_ :E• apertas um pormlmor. 
O SR. G®NÀftÓ PONTE - Êsse pormenor, se V. E.ii:. 

estender sua iritélliJerite visão por todo o panorama poliU
co. da patria, nrá que é égual em toda pa1•to. E 11e me apon
~1\r e_t:1tre _o$. _que . ~stll,tj à9l,ll p1;ese~~~~~ .rnahi d,e. r.tez que o!l
cllpem a essa verdade, dou-lbe meus parabentl. 
, o .sa •.. Ac~LINo n& LBio - AliAs, aoornpo.nho v. Ex. 

nesta mesma opinllio. . 
O SR, GENARO PONTE - Som011 do um ot1Janlsmo 

pólitioo rio qulll 30 valemos pela faohadà do _pnr tldo a qUe 
pcrtoneemos, a nlio ser o cAso do 'o.Jruti.a oolle&'Qa morltlssi
mos que aqui no Rio do Janeiro contam effeotlvamen.te 
com eleitorodo o.utonomo. 

O Stt. l!'t\.\"NotsM RooHA .....;. NÃo apoiado. Eib vilrld$ 
outros Estados o eleitot•adn é autonomo. NGo 6 sl5 no D1s
tricio Federal. 

o sa. ~ENARO PONTE -,.. Se o PártidQ. Liberal nllo 
me apresentasse como seu candidato, eu não teria ~~oppare
lhanwnto eleitoral para . mo fnzf?r .. elege.r,, . pois não disporia 
pessoalmente de mais de 200 votos, talvet ... 

O Sn. ÀnELARt>O . MA!ni:mp - PerguQ,I.ei se1 sem o pa
trocinio do Major Barata, a direcoão do Pal'tido Liberal te
ria incluido V. Ex:. na oha:pa, 

O Sn; JoSÉ Auauá'l'o ~ O Estndn do Pará não é prti
priednde de ninguem. 
. . O SR. AB.IW,4Rno 'M:ARtNHo. - O. Partido Liberal teria :u-
oluido o :uom6 de V. Ex. na cbapa~ . 

O SR. GENARO PONTE- Não. 
o SR • .tbi!ld AuouEm> ...:.... 'V; J!l'X. ij!Jtil. dtzlindo m'nl d~ 

PIIHidd t.ibéral; Penso quO: íl~ntr& Mo· ri38Iirlti U~mdorntllid 
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~íb due éstdÜioil nã·d ·há tiartido de prbprled~tde de quem. 
ritillr qué seja. No meu ~stlltlo nllo ~ou vroptft!tli'rio do D:l.ett 
pàrbido: 

O SR. GENARO PONTE Comprellendo es[ns Jltlrê~ 
dé rbetorica: 

. d Stt. ib~~ At.Jriut,m = Nãti ~tto florea tt~ rhetoribà; 
Isso é tj_j)~o.illfl.ô dô .rêgim~ .derli!;itn;l;\t~c~ .. Vamos áoabàr ctlm 
isso de cantfh:la tos do fulano e tfe !lerand . V. E:r. f'tit ean.:. 
didato do Partido Liberal. Deve te~ tilnto jjre~tfltld, dentrl:J 
de seu p:trUdô; ttunnto o MaJor Barata. · -

O SR. GENARO PONTE __.;;. Theoricumente, estou de 
aecordo. 

O Sli.; ;J'osf Att$tittro- Nlo é tbeorioamentl!, mas prati
eitifiénte. Se isso it!itl àotorre no Estado do Par é, dá..:se no 
meu~ Sou poiltioo há lorlgo. tampo nô meu Estado: no em
t~td;_ !i'J~It pé rlieü partidR Iild n:le IJiegeria. Faco essa jus
tiÇa ao pó to de mltiHii ttJrra • 

o Sa. RmÊJiu; JtiNimi ....._ heseJii.ria quf;l o or!idor trie. l.n.:. 
fÇJrmas~e. p, seguinte: . . ~. Ex. adriiitte apenas qu.e _li o~ bistri~ 
eM Federii.J os representantes tt8 Naclb se llleJtUn. Indepen
dentemente da fnftuenofa. das correntes pnrtldarias a que 
estilo filiados' 

O SR. GENARO PON'l'E - Ni'l.o, porque •econheco que 
V; Ex. tarn ess(' direi to. 

O SI\. Ruttmo J'V~IOft .....;. Obrlglidó a V . E:z:. 
o SR. À.MAJW.o Piitxoro - o or:idor ãê hlferiu nó Dis

trlcto Federal. 
Altt.li, sóQ1"rite. q~ carididntós do pal'tid6.9 ~rg!uiizados 

oonee11u iram ele1er·se. 
O Sh. ~ GENARO PONTl!l ...:;.. E' po~lvel ctue eu me te

n'lia éhli!hllldô nes~l\ dfVntMlti soll!'e tt poutlea nnclcnal. 
o SR. AMÂRAÍ. PiHxóTo - AliAs dêvô lidlantáf, com~ 

Justa hoineriil8em, que o nosso emirlêrite óotlega, Sr •. De:.; 
putado Snmpnfo Oorrefâ; se elegerfli tt:ieamtt se se tivesse 
apresentado como candidato avulso. 

o SR. J~sé Auausro ..;;..:;. o que desejo aelientuár é que 
precisamos acabar com o personalismo politico. 

O SR. GENARO PONTE - Continuando u s~rie de meus 
~r~uJT!eptos, deseJo esclarecer

1 
sóm..eote . isto.; não desejei ser 

um ambicioso, pleiteando êtnitiriuur como Deiiü~ado. Federal. 
E' que eu, obscuro como Sq].l (não apOiados), olhava .para o 
tenente-coronel Màgalhães Barata ti vid que éllê, sendo um 
bravo official do nosso Exercito ..• 

O Sa; RIDEIRO jUi.'ÜOR - Di11tingot 

b si\. Gi!:NA'R.b :Poio/TÊ ..::..: De ltitlii1 n!iô atitehdo. 
o Sn. Ríâliri\o JUNIOR - Ha que dlsitnsuir. 
O SR.. GENARO P!1tifTE __;,; ... um oridso rliillt~r, corliii 

representante politlco. de minlla terra; como. pa~l&tnentar, 
m•a e é muito mais obscuro que eu. Assim, não encontrava 
'<!~n.tr:o. da .. minh~ . propr.l\}o conso.i~oc;a. qu,ulq,uor a.rg!Jm.,ento 
qütl me odnveticesse d~ cil.pitúlnr. ajitp ugue,le p~dJ,dtí, . P~o
o!fdi; en{ão; · clitn à 1e11Jdh~.~ ,lttio sempre me lldriibtorizou, 
vert!cnlizando-me as attiUi.des, 
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Terei oc.casião e m~strar a este plenario que nunca ful; 
namaleão, animal que .ex.iste lá I>~ norte e q':le. muda de ·. c.-~r •. 

O Sa. AMARAL PBJXOTO - Esse bicho nasceu no .Para?: 
(Ri.rDI. ) 

O BR. GENA·RO PONTE - Ignoro. Sei apenas que elle· 
tem proliferaçio muito pelo Br!l-sil. Deu-se com esse bicho 
o que .se está dando com o café. Não me quero referir á cOr
do animal; mas sim a um tic que elle tem...:... mexer com a· 
cabeça, assim, 'Jlara tudo. 

O SI\. Huoo NAPOLEÃo ~ Esse é o carambolho. 

O SR. GENARO PONTE - Então nasceu no Piauhy; 
não é paraense, posso garantir. 

Sempre fui franco e sincerp_ E lealmente disse ao se
nhor B'arata que não renunciaria ao . mandato. Foi quando . 
surgiu em meu ga-binete de advogado da Prefeitura o senhor 
Fenelon Perdigão, tambem Deput.ado eleito e d8ll.OmadoJ 
que me foi intimar á entrega ~o dipl(lma. -A <:amara não se 
deve deslembrar - e é preoiiio que eu ·insista, embora im
porte em vitupel'io - de que eu era uma figura . . • (s>attsa.) 

O Sa. AcYLmo DE LEÃO ....;. Primael.ai, representativo., 
no Pará. · 

O SR. GENARO PONTE - Obrigado. Não queria di-· 
zer. .. (Riioa.) 

Recebi o rooado para devolver o diploma . Respondi:· 
Não. Níi.o abdico do ·meu direito. Retrucou-me o Sr. F ene
lon .Perdigão : Manda dizer o Major Barata, então, que v. 
se exonere de suas funcci'les. · , 

Devo elucidar á <:amara sobre um· aspeoto bastardo da· 
questl!.o, mns que vale ser trazido ã luz do debate. Utilita
riamente, pelo que diz respe.ito á compensaoões pe_cunlarial!,' 
teria· eu ·melhórés proventos com a advocacia da Prefeitura 
de Belém e da minha obscura banca de advogado. ·ae subsi-, 
dios .!ia deputaçil~ não chegam a se parecer com os provan-· 
tos menslies, que posso cons·sguir em meu Estado. . 

O SI\. RIBEIRO JUNIOR - F;elicidade para V . Ex. 
O Sa. CARLOs REIS - Desde que estive lá, verifiquei 

que V. Ex. dispõe de banca rrmdosn. de advoonoia , .:. : 
O Sn. AcYLtNO DE LEÃO - Reconheoo ·lambem: esse fa

cto. 
O Sa. CARLos REIS - • • • como um dos mnis proveolos 

advogados do Pará . · . 
O SR. A.M . .\nAL PEIXOTO - EGt á demonstrando. 
O SR. GENARO PONTE - Obrigndissimo a VV. EE:t. 

. Quando o Sr. Bor.at11 mandou di~er que tne demittlss~. 
ou1davu. :.inda que vancess~ em mim a ambição, preferindo, 
naquelln emergencla, contmuar com·o lldvogudo d·a Prefei
tura . Nãó foi essa, pol.'ém, a resposta que obteve · o ·Depu
tado Perdigão . A r esposta foi a seguinte •.• 

O SR. ABILAI\Do MARINHO - Quem ú• e tornu n tomar 
vira a. corcunda p'ro mar ..• 

O SR. GENARO PO~'l\E - NAo . Disse apentu; Já os .. 
·Lou exonerado. Sahl de m\lu gnblnel.o e rui ao do Prefeito, 
a quem participei minha resoluoAo. 
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O SR . lmMim\tO XAv1sR - Mesmo poNtue ha.vll\ lnoom
patibilldade com o mandato de Deputado. Seria uma das 
razões. 

O SR; GENARO PONTE """"' Tinha ainda cinco · mezeê 
para_ o exercício de advocacia nll Prefeitura; s6 depois de 
empossado haveria fnoompatlbntdnde. Essa questão, ttlib, 
l' rol muito ventilada. 

Do mesmo pllSso que me exone.rav:l das funeções de . 
ndvogad.J da Prefeitura, eu me sentia na obrigação moral 
de deixar as bos tas do Partido Liberal, porque, este, pela 
ordem qttc rnP. vier:>. do Sr. Magalhães. me mandara renun
ciar ao mandato. O meu collega de bancada, Sr. Abguar 
Bastos, revoluclonarlo de sangue. chef('! do gabinete inter
ventorlnl e cartorarlo publico, recebeu . . depois de mim, a 
visita do Sr . Perdigão, que lhe foi repetir a ladainha que a 
mim aonbara de contar. 

Excusado será affil'mar que estas minhas declarações 
e.t~tlo sendo robustecidas pela solidariedade do Sr. Acylino 
de LeAó. 

O SR. AcYLÚ~o DE LEÃO - Nitd h a duvida alguma . 
O Sa. CARLOs RKrs - E o màjor não mandou requisitar 

o ~lploma do Di'. AcS""llno de Leão'? (Risos. ) 

O SR . GENARO PONTE - L~ chegaremos . 
O SR. Acn.mo DB L&Xo - NAo cheguei n receber inti

macAo. 
O SR. GENARO PONTE -Deixem-me os oollegas con

tinuar a bistorla. 
O Sr. Abguar Bastos. que estava .Junto d9 mlm em sen 

tartorio, déclarou :, não devolvo o meu d!plomn: e renunciar 
~ nm vm•bo que ufto conjugo ba mala de um mez (R-i3o. ) 

Reponta o Sr. Perdiglip: - •Enlllo. manda o mn.for qur 
<' senhor entre~rue o cartorfo" . Intervim eomó ildvognrlo. e 
retruquei : - "Sr. Fenelon. nifldli ha pouco. quando o lll'
nhor me pediu tlevóivesse o diploma no maJor Rarala. nllo 
v11ollei em dar-lhe n minha :te demlsslo de- advogado da 
Pra1nllllra. a ello a quem. nliã~. nllo cnbi!l oompetencln para 
fazer semelhnnte exlgencla". 

Preciso explicar que o Sr. Bal'atn. llm Belém, u!lo 1>ra 
~6 o Interventor no Estado. Mn·nrl:lVn na Prefeitura, nn Cnf
,;a d'Agua. na Fabrica Pahneirn. nn Pecuaria, õllt Ass ll!oten
cia á lnfoncia e na Casa Moreir a Gomos . . . 

O SR . AcYLtNo 01 LBAo - Era ttm Ooverno.dor GeraL 
O SR . . GENARO PONTE - Gernl e particular, ás ve-

zes. . . · 
O. Sn . AMARAr, PEIXOTo - Tsso demonsh ·a qtle er a bom 

nàmlnistrador. V. Ex . está fnzondo utn elogio no I'll9j o':' Ba
rata . 

O SI\, AcYLINO D& LBÃ.o - Como administrador davem
ie-lhe elog'los. 

O E!R . AMAnAL PEIXOTO -'- Como interventor. O"m 110de:. 
res disorlelonarloe, preoocupnvo7!1e uté com a administraoiio 
dn Cnixn d'Agun. 

O Sn . Mo'rl'A LIMA - Be fnltoase 1\ffllll em Retém. n 
e \lo dovlnm Ir ns roolamoones. 

o. D; - VOLUMR t- l9SG I 31 
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O SR. GENARO PONTE - Fica !atisfeilo o nobre 
Deputado Amaral Peixoto com o elogio! 

0 SR. AMARAL PEIXOTO - Amigo que sou do maJ.>r Hn
raf.a, folgo em vel-o elogiado. 

O SR. GENARO PON'fE - Agrada-me muito contentar 
V. Ex. Mas, dizia eu " si immediatamente dcpuz em m!io3 do 
Sr. Barata o meu titulo de advogado da Prefeitura, .o mr.smo 
não occorre com o Sr. Abguar Bastos, porque é cartornrio, 
é dent~ntor de funcções vitalicias de sua integral propl·i~
clndc. Por isso, você- advertia eu ao Sr. Perdigllo- dccl:t
rará ao major Barata que elle não renuncia e se manl~m 
como cartorarlo." 

Dois dias depois - ouça bem a Camara e ouQ:l llcm 
o Sr. Presidente - o cartorio do Sr. Abguar Bastos, cnl'-
torlo de assentos civis, . • . · · 

O SR. AcYLtNo DB LEÃo - De nascimentos e obitos. 
O SR. GENARO PONTE - · •.• de nascimentos e obltoa, 

e~a dividido em dois! Para o outro, ficou todo O· r·esto, e 
parn o Sr. Abg.Uar se reservou . um quarteil'ão onde não 
havia siquer uma casa h.abitada! 

O SR. AGOSTINHO MoNTEino.- E' verdade, que não pode 
ser contestada . 

O Sn. AaYLtNO DE Ldo - Nem eu a contes lo . 
O SR. GENARO PONTE- Assim, o eartorio do Sr. Ab

guar Bastos ficou com vigencia sobre um quarterão onde 
niio nascia nem morria nlnguem. 

ú SR. CAnLos RFIS - Talvez seja novo processo de go·· 
:vel'nar. 

o SR. ABELARDO MAilTNHO - Pet·mitta o nobre orador 
o.m · nparte, Eu dese,iava apenas \tm esclarecimento. Nti:o 
tenho segund11s intl':lncões. Esse oartorio fora dado ao Sr . .-\b
guar lambem pelo Major Barata? 

o SR. AoYuNo DB LBÃo- FOra.· 
O SR. GENARO PONTE - Não digo que fôra dar!o. 

O Sr. Abguar, pelos seus meritos o pelos seus scrvi~o~ ao 
Estado mereceu ser nomeado para o cartorio. 

O SR. ABELARDO M .\RlNHo - Esloc satisfeito. Era <' que 
cu queda 3aber. 

O SR. GENARO PONTE - Nfio se tratava ds dar um 
cnrtorio. 

O SR . AMARAL PEIXOTo - Mas, então, ·o major Bur.atn 
fez justiça aoS meritos do Sr . Abguar . 

O SR. AoYLtNo DE LEÃO - Deu o cartorio n \tm amigo 
do altos merecimentos. 

O SR. GENARO PONTE - Quiz apenas pot• os liOntos 
nos ii. · ·· : 

· Ouca-me nÜent.amenle, por obsequio, a illustre Carttn~n. 
í~m seguida, o Sr. Abguar Bastos e eu procuramos tomar 
alWudo na politir:a do Estflno, porque víamos que em torn o 
de nós se apertava o circulo do despotismo. Combinamos 
1\fastarrno-nos do Partido Liberal. · 
. ..~ SR. MOTTA I.IMA llf\~il ~óm~nte quançlQ Q cirt•ttlo 
chesou t\ S\la oasR f · 
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O SH. GENARO PON1'E - Como? 

O SR. MoTTA LIMA -· Quando o circulo comr.çou a ':!fi'!'
tar apenas os dois, porque ot>. outros POderiam estar sub 
essa oppressão. 

O SR. GENtARO PONTE - Nio estavam. 
0 Si\. ABELARDO MARINHO - Podiam ter estado. 

O SR. 1\IO'M'A LIMA - Jâ não havia despotismo? 
O SR. GENARO PONTE -Já havia. Mas, quando che

gou a n6s, Pl'Ocuramos o Sr. Aoylino de Leão, nosso compa
nheiro de bancada, que tinha comnosco certa ~olidariodado, 
por um motivo que passo a relatar. 

O Partido Libei·al, de accordo com o Sr. Barala, fazia 
questão de eleger o desembargador Julio Costa, techníco ju-
dicinrio. . . · 

O SR. AcYLINO Dl'l LEÃO - Technico eleitoral. 

O SR. GENARO PONTE - ..• e technico oleitora.I, do 
que deu provs.s inversas .•. 

Ú SR. CARWS REIS - E (JUé foi requisitado para e55e 
mlstér em Pet·nambuco, onde estava. Viajou oommigo. 

O SR. GENARO PONTJJ - ... e o mano, tenente-coro
nel. Esses candidatos, por~m. por s~>rem os n1enos votados 
fnm !'ler sncrificndos. Nas eleições suoplementares, então. o 
Partido Llb!'rnl, de aocOrdo oom a determinaoilo do Sr. Ra
ra ta, enviou as suaa cedulas, p111'a o ~leitorado. supprimindo 
os nomes dos Srs. Aoyllno de I.eão e Abgunr Bastos. Ernm 
ns duas ovelha!! escolhidas, pelo Prophetn, l)nra o sacrifício ... 

0 SR. AOYLINO Dlt Ll!lÃO - As duas v!ctimns. 

O SR. GENARO PONTE - Com surpreza para todos, 
aoontece que n frente unica, quP. Unha na sua vangnnrda um· 
bnndo de valorosos rapazes, cheios do talento, rapazes de 
extirpe ... 

O SR. AcYLrNo DB LEÃo- Tamb~m não posso negar; é 
um·a arrirmaçlio de V. Ex. que confirmo. 

O SR. GENARO PONTE- Bem dizia que, no fim, esta
riamos de ncoordo, .• 

o Sn. MARIO CHERMONT- O Mn.lor Bnrula to.mbem 'PB
dirn no Sr. Acylino de Leito, pessoalmente, que renunciasse. 

O SR. GENARO PONTE - Pel'mitta o illustre oollega 
que continue a minha narração. 

Jlizia eu: a frente unicn. ~uspeit.nnrlo do jogo do Par
tido Liberal. 11ue fez? I11eluiu nas sun~ rhapas, os Srs. Acy
lino do Leão e Abguar Bastos ... 

O SR. CARLOs REts - lsBo nas ele!cões snpplernontare~? 
Felizmente, tal "çamoufln~o" niio se póde mais fazer, depois 
do. reforma do Codigo Eleitoral. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Essa "oamouflage''' era ge
ro.l; a ella clernm os co.riocns a designação de "cuica". 

O Bl\ GENARO PONTE - Deot';ule, os votos que a 
Frente Unloo. der1•amou sobro esses dois companheiros, fi
zeram oom que os seus nome.!! subissem para 11 oo.beQa da 
ohnpa, oom !nlrpresu pnrn o Sr. Bnro.l.u, quo vln de~fefto~ OB 
seus sonhos f~nternaea <.!e oolloorn· o mtmo em t\ltll poalolio. 
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Assim, sabendo nós que o Sr. Aoylino de Leão tinha rc
sentimentos com o Partido Liberal, resentimentos muito res
pcitnveis, porque este não podia expor no rldicuto publico 
urna figura de scientista fi<i!avel, ... 

0 Sn. ACYLINO DE LEÃO- Obrigado a V. Ex. 

O SR. GENARO PONTE - Justiça, apenas . 
. . . que fizemos? Procuramos o Sr. Acyllno e com elle 

formamos o que se chamou, dalll por deante, o "lt·iumviralo 
cJissidéii.te". N(l dia st>guintc. enviamos offioio ao Directorio 
dn Partido Liberal, desli~ando-nos de suas filcit86. Assu.J 
mimos o compromisso de que, dnhi por deante, nortearia
mos nossos destinos polit1cos pP.los imperativos de nossas 
conscicnciü! e de nossn dignidado. 

O SR. AMAI\AL P E:!XOTO - V . Ex. h a de m·e permlttlr 
mais um aparte, pnra esclarecimento meu. Qual foi a ·atti
hJde tlo Dr. Abel Chermont, nessa occasião? 

O SR. GENARO PONTE - Nll.o estava em Belém. AtÁ 
ahi c!> lava ignot•ando tudo. 

O SR. AcYL!NO DE LEÃo- Estava em Belém, quando se 
fi?.er·am a selelcõos supplementares. 

O SR. MARIO CHim.MONT - ERtnva na Capital da Repu
hlica, nos trabalhos dn Camarn . Não nrtirme V·. Ex. uma 
comtt que nlio exprim·e n verdade. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Mas 110 ter conhecimento da 
!lrFe~nlzncl1o do trlumvirato, pronunciou-se a favor ou oonw 
trn? 

O SR. GENARO PONTE - Pnra aer slnocro, devo dizer 
-qnc so ellc se prnnunoi<lsse, nllo ostnrln de aecordo oomnos-
co, mne com o Sr . Bnrola. · 

li Sn. AMAI\AL PE!X<Yro - N!tn se pronunciou? 
O SR. GENARO PONTE --' Nilo sei. mos tenho oertezn 

- l'<lpito- r'hl CJilf\ ~e o f!zosso, Sl!rln a favor do Sr. Bnrnta. 
0 Sn. AOOSTINHO MONTEIRO - PII~Semos do t'Biip&o sobro 

(l~ln pont.o, pniR õ natural qtle o Sr . Dt'pulado Commttndonto 
Amnr·nl Poi:o.:ol.o, com n !IOU nont•lo, ctuelrn l\menlzar a situnollo 
1inlm•m;n 11m que V . Ex cstâ collollnndo o major Barata, em 
f'tH'!! rfoe homrns do bem. 

O 8R . GEN ARO PONTE - Dã-me V. Ex. lloenoa para 
proseguir ? 

O Sn AMARAL PmixoTc, - Perfeitamente. mas devo obser~ 
vnt' que o nobre collep:a. 8r. Agostinho Monteiro 'flllll. dar 
ao mf'n npilrf.e llffi senticJo que não tinha: apenas pedi, um 
e~clat·r.>cimenlo. para poder, posteriormente . .inlgal' da si
fnncfib em que se collueou o Dr. Abel Chet·mont. 

O Sn. GENARO PONTE - No dia ~eguhHe 1mvínvamos, 
os trcs a nossa cxonet•ação tis hostes do Partido Liberal. 

!'lo eunhecimento da pet.ição, em que n.os il.ffirmnvamos 
como nii o mais pertencendo ás hostes do Partido, o respooUvo 
dircctorio $e reuniu para nos expulsar de suas fileiras I 

Pat·ooo, alé nneccJola I Expulsar, S1•. Presidente, quem 
não mais fazia pat·te da agl'omiacüo I · 

Dahi a duas h oras - oucnm os prezados oollegas -
Rc\lnva-mo eu em c"sll do Deput.ado Luiz Pingarllho1 quan-
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Jo :o seu lar honrado foi subitamente invadido por seis ci
rladiios de aspecto exquisito, munidos de pis tolas e punhaes . 
e vestindo· bombacha ... 

O Sa. WEilNECIC. X,wnm Então, eram gaúchos .. , 
(ltiso) . 

O SR. GE!\'ARO PONTE Es:::~s individuas intima~ 
ram-me a acompaohat~os. Excusado será dizer que de ou
lra coisa não se tratava senão daquillt. ti quE: costuman'l.l" 
chamar "capangas políticos". 

O Sn. AooSTlNHo MoNTEIRO ·- Vmham t razendo sobre
salto á popUlação, intmnquil!ídade ás familias. 

O Sa MARIO CHERMONI~ - O P:~rtido LibC!'al pro
testou . 

O SR GENARO PONTE - Comprchendi logo a gravi
d:tdc da situação, e vet•ifiquei com a set·enidade com que t•n
Cilro todos os momentos da· minha vida, que o que co!lviuha 
rnzer era acompanhai-os, ma~ espectncularmente, porquaulu, 
st• aquelles seis facínoras tivessem tido a hubilidatle dê me 
sm•prehender nun1n esquina de i'ua, onri1! me pudessem sc
questt·ilr sem que ninguem os visse, lalvcz nes te instante não 
tivesse eu a subida homa de cstat· occupnntlo a vossa at,.. 
tenc!io. Certamente, na alvorada do dia st>guinle, o meu ca
da ver sorio encoiHi'ndo il rr.:11·gem -de qualquer 0stradn, e cu 
lf<rin sido "victimn de um accidenle de nutomovel". 

Mas, Sr, PI'c3idcnte, sempre com muilo cnlcnlo gt·itui e 
pt•otestei que ni1o podia consentir nnquclla violencia du sorto 
que, ao ser condu:ddo para denlt·o de um aulomovel QUe me 
espernvn, na t•un, onde o facto se passava, vi ú povo que au
cuõira aos meus gritos, e -,.j lambem o Chefe de Policia do 
Detém, -aqueHe pobre lntif1m1'1i11rio qtle ·ó dono d" um p·~
daco da 1\rea dos tct·renos Lobo-Guimarães ... 

O SP. AoosTJNHo Mowmmo - Um dos gt•uudcs rcspl)n
tavels pelos ultimas acontccímenlto!. 

O SR. GENAHO POl'\'l'E - ... lmpnssh·el o tudo I Mo
l'I.IVa junto da c,asa do St·. Plngul'ilho é tomando o seu chn 
com tOl'i'tldUS, OliVill O que l:IO eslava pt•uticaudo, ll bat·buri
dado, a covardia, o atlcnllldo; quo se estava cousummaudo na 
oasn vislnhn . . 

O Sn. Lurz PtNOAtULHo -- Et·n membro do Directo
c·Jo, protestei e desliguei-me do partido, 

O SR. GENARO PONTE - O quo occorreu ·nos cinco 
dias immedialos todos o sabeis. 

tsses cinco dias se epilogaram, St•. Presidente. com 
aquelle episodio dantesco que aindn hoje im~)['essiona n al
mli do nosso povó, e que conspurcou a propritl dignidude le
gislntivn do Brasil I (Muito bam) . 

Sr. Presidente, os meus cnbellos, de advogado provin
ciano e obscuro, já crcscel'altl. MM us -nossos cnbcl!o:s de rl'
pt·esenlànlos da Nação conslituindo o seu poder legisl!\livo, 
esses 1ião crescerão jámais, poc·que um d~mento no Pnrá os 
raspou pot•a n Gteruidade I Ató hoje não vi que sut·gisse um 
protesto com a vehemenoia prcoisa, afim de quo se prote
gesse a se t'ospelto.sse a cabeça que não é minha, porque el111 
nada vale, mas a onboon do um Deputado eleito o diplomado, 
quo muito slgnific~- pura a NaQlio Brnslle!ra. 
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ó SR. DoMJNGos VEJ·,r.sco - Perdão, aqui na Camara 
houve o protesto do Sr. Deputado Leandro Pinheiro. E eu 
o ajudei a proieslar . 

o Sa. AMARAL PsixOTc - O facto teve a reprovação de 
todos os Senhores Deputados. 

O SR. GENARO PONTE ~ Não me fiz comprehen11et•. 
Desejo confessar que as manifestações surgidas nesta Ga
maru me pareceram, a mim, que sou um idealista que ainda 
se commoYe com as cures de sua bandeira; a mim, que no3 
n:cus sonhos a.mes, ainda sinto nos olhos a lagrima do en
lhu~i asmo quando ouço os accordes do hYmr\o nacional; a 
:nim, que sonho com uma Palria grande, unida e respeitada; 
a mim, essa:: manifestações d:1 Camnt·a SUl'giram como pal
lialivos mui to fl·ucos pm•a a cnol'lnidade do villipendio que 
saugl·ou na [:1ce da nuc.ional idadl'l I · 

l>ara a Franca, a Inglaterra, a Russia, a Allemanha, a 
!laiia, para u obset·vaciio do estrangeiro, emfim, não foi a 
-.:abci:a do pobt•e advogado do Pat·ã que foi •·aspada, ma!l sim 
a de um rept·esenlante do Poder Legislativo do BL·asill E a 
:>ia\iÜU lll'll.Sileira, pelos seus Poderes, ouviu, riu e si
lenciou ! 

F'oi, porém, episodicamente que tive de entrar nesse 
caso. 

D11vo oonéluir mostrando que o Sr. Acylino de Leão 
alliou·se a nós naquell!A emergtmDia; foi nosso irmão; cm·liu 
comnosco ... 

O St\. AcYLINô ot LRÃo - Nilo contesto isso . 

O Slt. GENARO PONTE - Não estou dltendo que V. Ex. 
couteste. 

O Sn. M,\1\to CHERMON'r - .\lesse tempo, pensava de ou
u•a fóL'mll, 

O SR. Gl1NAI:t0 PONTE - .Nio I 
O SI\, AuYLI.so DE LNÃO - Eu admil·o o Sr. Magalhües 

Hnrlllll como udminislt·ador, como talvez o maior que o Pará · 
teuha possui do. 

O SI\. A<lOI!I'l'JNHo MoNTEmo - Pt·uteslo. Provat•ei á C:t · 
Ullll'a quu o nob1·e co \lega está muito engannuo. 

O SR. GENARO PONTE - O S1• . Aliylino da Lefi.o, tlu& 
foi o nosso irmüo nessa lula; quo so uniu umbiltoalmente 

cúmnosco, sahindo das l'i\eiras do Par tido Liberal; que se 
rebellou comnosoo conlra a s tyrannias, os desmandos e as 
luucuL·as do 8r. Oardoso de Magalhães, é o mesmo Sr. Acy
lmo de Leito que ..• 

O Sn. AcYLJNO Dll LE.\o- Vem defenC.er a obra adminls-
~.t·aUva tio Sr. Mngalllí\es Barata .• , · 

O SR. Aoos•t' lNRo MoN'i'l!:tRQ- V. Ex. ainda não o fez, 

O Sn. AcYLtNO Dtt Llllilo- Vou pt·oseguil· amanll~. 
O SR. GENARO PON'l'E- .•. honlem, risonho, faceiro; 

tranquillo e ü·onico assomou a e<~la tribuna, pura affirmuc 
quu u ella subia unicamente Plll'Que o Sr . AgosLinho Mon
t.oiro doc!arára quo o governo do Pará linha 'lfl et.eat•apiLa
úo no tbrouo do.. tyrannio. e do desmando I 
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... àecQnheca V. Ex., como jâ acabou de recouhe.~er, que 
o governo do Sr. Barata restaurou o systema da arbilrat·ie
Jaàe a drJ uepotismo, lmnsformando a pa~Jit~ e hvíctu Nos
sa Senhora de Belém do Grão Pará em tert•a de "farwests" 
onde dominavam lapidando e ensanguenlando, a pistola e o 
punhal do facinora, a estatelar de medo o pacato commer
danle, e o porrete do capanga e do esbirro batendo ás pot·
Las desprevenida para que a inlranquillidade se implantasse 
nos lares pacificos·J 

Reconheça V, Ex qut) o Sr. Barata deixâra de ser um 
llomilm qu1;1 merecesse sympathias e alvlçllrus; deix:ât•a de 
ser um. homem que merecesse laureas e elogios, porque 
pn;;!'.ára ~ s;..r um cidadão qn'!, por saus ât~S,lHJOL~J3 c t)Tttn
nias, por sua inconscienoia e sua pnranoia, por seus dis
lates e seus erros, não poderia continua1· na govermmça ue 
nossa tert·a, bem digna de outros destinos, pela cordura de 
seu povo ao amparo tonificante de uma Constituição que 
raia como um sol para as esperanças da nacionalidade l 

Bem hajam, Sr. Presidente, aquelles que, num pacto de 
honra e. de bravura, tangeram. do governo do Pat'á o !tomem 
que dellc se fez indigno I (Palmas. O orador é cumprimen
tado). 

Durante o discurso do Sr. Gcnarn Ponte, o 
Sr. Euvaldo Lodi, 2~ VIce-Presidente, deixa a ca
deira da presidencia, que I! occupuda pelo Sr. Ar
ruda Camara, i • Vice-Presidente. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Si'. Acylino de Leão, 
para uma explicação pessoal. 

O Sr. Acylino de Leio- Sr. Presid~ntc, declino da pa
lavra, pat•a falar amanhã, na hora do expediente, para cujo 
fim, ahás, já me !lcho inscripto. 

O Sr. Presidente - Vou levantllr n sessão, designando 
para a de amanhã, a seguinte 

Oi\DEM DO DÍA 

9 

Discussão unica do projecto n. 36-·A, de 1935, dispondo 
sobre o provimento dos cargos do Minislerio Publico Eleilot•al, 
e fixando o subsidio e ouh·o.s vantagens dos .iuí:i:es e procma
dores, com parecer da Commissi\o de Justiça rejeHando os 
arts. f• e 2•, da Resoluoiio Legislativa, vetados pelo senhor 
Presidente da Republíca; 

aa discussão do projeoto n. 264, de 1935, autorizando o 
Poder Executivo a dispender os recursos cónstanles da verba 
22o., sub-consignação 1, do orcamento vigente do Ministcrio 
da Educa(lão; 

2" discussão do project11 n. 43-A, de i935, 11ulorizando 
a reformar e aml!liar o Hospital Nacional de Psychoputhas o 
os Golonias (lo Engenho de Dentro e de Jacarepaguá; tendo 
parecer com substitutivo da Commissiio de Snude c pal'ocet• 
da Commissiio de Finanons, fnvoravel Bil substiluUvo; 

2• discussão do projMto n. 228, de t935, autorizundo u 
abril• o credito especial de 3i0 ;000$000 pnrn nUendor il des-
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pesas com os estudos prel imíuares para o consll·ucçâo da 
ponte internacional sobre o rio Uruguay; . ' 

2o. discussão do projeclo n. 27&, de.1935, esl.abelccendo 
n competencia qo Juiz de Menores do Districto Feder·at po.ra 
julgat• as infracções de leis e regulamentos de assistencia 
e prolec.ção a menores, e dispondo sobre os exames a quo 
devem ser submeltidos os menores proce8sados; . 

2" discussão do rrrojeclo n. 277, de .1935, dando á Liga 
Brasileit·a contra a Tuberculose (Fundação) n plena proprie
dade do terreno onde está com~tt·uido o edifício de sua sédo 
social nesta Capital, tendo parecer com substiluth·o dn Com
miss;\n de Finanças ao projecto da Commissilo do .JnsUca. · 

Levanta-se a sesslio ás f7 hums o !) mi
nutos. 
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5a Sessão, em 9 de Maio de 1935 

Presidencia dos Srs. Arrruda Camara, :1.' Vioe~Presldente, e 
Euvaldo Lodi, ~· Vice-Presidente 

.t 

A's i4 hm•as comparecem os St•s.: 
Al'i·uda Gamat•a, Euvalúo Lodi, Pet·eiru Lira, Ag<JllOl' Ra

bcllo, Generoso Ponce, l:aldeit'a Alvut·eugu, l:LIIillll' llut•valho, 
t.:lan, de Uodoy, Gufé FHho, ll.ibeit·o Juuwl', Acylino uo Leüo, 
Abguat· Bastos, José Pillgaí·Hho, GctUn'<l l•onle, Lino Machado, 
Uat·Jos Reis, Adelmar Rouba,. Pe~!'o .i.<"ü·h!tJZil, Josó Augusto, 
Albel'lo Roselli, José liowes, Mathias .E'ruín, 8amuel l>ual'le, 
Botto de ME>nezes, Odon Buzet·ra, Ruy Cat·neit·o, Souza Leão, 
Barbosa L1ma Sobl'inho, Antonio de Góüs, J\lal'io l>ominguos, 
lJumingos V1t!in, AI'thm· Uavalcanli, Heilur .\laia, Teixeir·a 
1Je1le, Qsw·aldo -;l.imu, Humberto !lloura, Simões llat•llos<t, 
Motta Lima, Emilio de Maya, Ot·hmdo Araujo, Valente de Li
ma, Deodato Maia, LaUt·o l'us<Jus, Luiz V1anua Filho, J. J. 
Seabra, Pri~co !-•arb.iso, Pinto Dantas, Alfredo .Mascar·•m!Htij, 
Amulct ·Silva, Francisco l:l.ocha, octavw Mangabeira, Leoncio 
Galrão, Haphael Gíncorá, Jair 'l'ovar·, F1·anoisco Uonçalves, 
Nogueira Penido, Hent•iquc Dlldswol'th, Amaral Peb.::olo, Catl
diuo l-'es&ua, l::lampaio Uorrêa, Prado Kell:Y, Uardillo Filho, 
Bandeil'a Vaughan, Atthur Bernar·des, Bii1s Fortes, Pinheiro 
Uhagas, Martins Soat•es, l>octró AJeixo, Levindo Coelho, PoJy
curpo Viotli, Furtado {i(' J14enQZes, Daniel Carvalho, üar
neü·o de Rezende, Vieira Marques, José Alkmírn, l\falta Ma
chado, Joüo Henrique, Delphirn MOI'\lira, Bar·r·os !'entoado, 
Joaquim Sampaio Vida!, Cincinato Braga, Cllsh•o Pt•ado, Ln
erle Selubal, Alves Palma, Hypollito do ilego, Jorge Guedes, 
Felix Ribas, Gomes F ermz, .l<,ubio AI'nllha, Domingos Vellasoo, 
Vicente Miguel, Corrtla da Costa, Generoso Poncc, Arlhur Snn
Los, Octavio da Silveim, Paula Soares, .l!'rancisoo Pereira, 
Flupp Junior, Eugenio Muller, Diniz Junior, Dorval M~lohia
des, Baptista Luzardo, Vcspucio de Abreu, Renato Barbosa, 
João Simplicio, 1\aul Bitiencourt, Adulberto Corrêa, Eurico 
Ui beiro, .l<'l'anoisco di Fiori, Antonio Carvulhal,. A1·thur da Ro~ 
cha, Silva Costa, !i'l'Unwisco Moura, Adalberto Camar
go, Albei·to Sm·ck, Jo~Jé do l'at1·ocin.lo, Vieira Macedo 
Ferreil·a.Lima, Oliveira Coutinho, Alblwto Alvares, Pedro Ra
che, Roberto Simonsen, Vicente Galliez, Buelo. Neves, Abelardo 
Marinbo, Sylvio LeiLão, e Paulo Martins ( i21.i). 

O Sr. Presidente - A lista de presença ncousa o compa
l'f:lcimento de i26 Srs. Deputado;;, 

Eslá aberta a sessií.o. 

O Sr. Agenor Ral:Jello (2• Sef:relario) pror.sde ú leitura 
~a aota da sessiio ~&ntecedonte, a qual tl posta itm disoua!!Üil, 
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O Sr. Carlos Reis ~Svb1·e a .4cta) Sr. Presidente, 
~·edi a pulavl'a para trazer ao conhecimento da Cam que tem 
deixado de compnr~r :b sessõe~ da Camara pm• se l\Char 
enfermo o meu eminente collega de represen!atih~, 3r. Ood:::
fredo Vianná. 

Portanto, dentro das disposições regimeotatB, requei,·o 
sejam jusl.ifícadns as fallas q ue:', pelo motivo citado, t('m dado 
esse br•ilhante [!Oilega, 

O Sr _ Presidente - Será tomada na devida considcraçiio 
a declaracão do nobre Deputado. 

Em seguida, é npprovada a ac~a da sessão 
antecedente. 

2 

O Sr _ Presidente - Passa-se á leitut•a do 15xpedicntc . 

O Sr. Pereira Lna (i• Sec1·etnrio) · procede á ll!itura do 
i:Pg•J in te 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Ministerio da Justiçn e Negooiog Interiores, de 7 do 
corrente, enviando dois dos autographos 1la resoluoão le
gislativa, sanccionada, que modiflca o Codigo Eleit:Jral. 

- Intelt"ada. Ao Archlvo, r emctlendo-se um dos auto
graphos ao Senado. 

Do Minislct'io da Fazouda, do 8 do eorrenlP., enviando a 
seguinte 

MENSAGEM 

Exmo. Sr. Presidente Gn Camara dos Depuladoi. 

Tenho a houra de submetter á consideracão de3sa Ca
mara, nos termos da Constituição d!l Republica, com o pa
recer do Tribunal de Contas, o Balanço Geral e Conta do 
exercício ·de 1934, ot·ganizados pela Contadoria Centl•al da 
Il.el)ublica. 

Rio de Janeiro, 8 de Maio de i935 . 

Ol!'l'ULIO VAR(].\6. 

- A' Commiss!io de Tomada de Contas. 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de S do cort•ente, 
remetlendo a seguinte 

MENSAGEM 

Srs . Membros do Poder Legislativo. 

De accordo com o prece i t o constitucional, solicito all 
Poder Lcgislutivo nuloriznção pat·a auscnlnr-tn3 do Pni:t. relo 
prnzo de dois:._ mezes, afim do reh·ibuit· as visitl\5 offict:\e:l 
!eifas ao Bt·asil pelo Presidente da Naçüo Arg!:lntiua, em j\J33~ 
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e pelo Presidente da Rcpublica Oriental do. Urug~..<ay, em 
i934. 

Rio de Janeit·o, 8 de M:~i o de 1935. 

GiiTULIO VAl\0.\~. 

A' l:outmissào ae Conslllui~ilo tl JustH;:l. 

Do mc.smu Mini~tel'io e da igua! data, r•en;eltl'nd() 11 su
guiu~e 

MENSAG!!:!\.1 

Srs . .Memllros do Poder L('gi>lativo . 

.l:.lavendo necessidade da a uerlu t·a <h: um Lr·edilo c;,pe~ 
c tal na imporlancia de tU. -\00 :Oúú$, ao Ministl!r io das lte
:acões Exteriores, pat•a atleutle:- a iegalizacã.J de des posas 
i'eàlízttdas com a visita !lo Prcsideule da Hepuhl tc.,, as llc-
pubiicas do Uruguay c .-\l'e;enllua, solr ::ilo !•-~S-'6 .sentido as 
necessarias pt·ovideucia.s ua C:itüara Jos U:.lyutudo-, J_,at·u •• 
concessão do mesmo c.i'!l(!ito. 

Rio de Janeü·o, 8 !lu Maio .Ue 1935. 

Gll'fULIO v MUJAS. 

EXPOSIÇÃO OE !tlO'l'lVOa, 

A Sua .Excellencia o Senhor Doutor G~tulio IJot·n~ll ~s 
Vat·gas, .Pt·esidente da Republ!ca dos Estados Unidos do 
Hrasil. 

Senhor F residente .: 

Em vit·tudl': da honrosa vi.siln que foi feil.d ao Governo 
do Bnlsil pelos Excellentís!;ufos Senhores Presidentes das 
Hepl.]blica Argeil.Lina e Uruguay e devendo no dia 17 Llo 
<:otrenle, como Ioí Iixado pot· Vo~sa Excelleoch, sel' empt·e
hendida a viagem de retribu tção áquella t.lemonsu·acão je 
a m izade dos Senhot•cs Presiden tes Auguslin Justo e Gabriel 
'fe rra, necessnrio se l t>l'lla pz·ovidl!nciaL' pat•a que o Governo 
llrasileit·o possa atlendef ns des"esas deco:·r.,nt~s da ida do 
Vossu Excell~ocin e de sua comitiva orncial a Bueúo:; Aire~ 
~ Monlev1déo pelo que me pa•·ece conveniente que, desde' já,' 
pudes!iC ef:>le Minislel'io dis!)Or dós recursos t:nprescindivcis 
para allender aos gastO$ 11 que essa v1agem llat•a t!rigem. 

2. A" vista dos motivos c~postos rogo a Voss:l Excel
lencia solacilnr com a possivel urganclo, uo l-'o;1er Legislativo; 
um cred1to especial de dez ntil a QUiilrocentos contos de ré1a 
( 10.400 :000$) para utlencter uo:,; gastos deco!'!'ünles da nl
ludidn viagem, 

Tenho a llonra de reiterar a Vossn Exc~ l!E:>nciu, s~nhor 
1-'t•esidenle, os protestos dO meu mais PL'oíundo t•espeilo. 

Em 8 de Maio do i935. - Jos é Carlos de Macedo Soare~ 
- A' Commissão de Finanélls. 

Do Sr. Wultcl' Jobim, de 30 de Abril, nos seguinles ter
moa : 

E:xmo. Sr . Dt· . P1•csfdontc dn Cnmara dos Deputados . 

Wallcr Jobim, cidadão brasileiro, advogado, eleito Depu~ 
~UdQ federal á (.;11mura dos Deputudos, pela "Freutc-Umca ". 
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~ .i~~ __. 
do Estado do Rio Grande do Sul, vem nos Lermos do ar!. a5 
du Constituiciio Federal rcnunc1a1' o respec~i vo mandato. 

Nestes lermos 
E. lJ, 

Santa .Ma!'ia, 30 de Abril d~ J935. - Wulte1• Jobim. 

(Reconheco à letra e firma supra, Re~onhec(\ a firma 
supru, dou fé. Em testemunho da verdade. Santa Maria, 20 
do abril de 1935. - Estacio lriariense, 1° nolal'io.) 

- Inteirada. Convoque-se o supplenle. 

Telegramma: 

Url.Jano - Presidente Carnara Deputados. 
Quartel G!!neral - RIO, u - on., PrésidtnJLO da Cnmau' 

i.IOS lJeputr1dOS: 

Tendo renunciado o cargo de Ministro ,ta Guerra para 
tegressul' ao seio dos meus can1at·adas da trL)pa, despeoo-1.r.e 
<le V. Ex. e dos demais membros senhores !Jotmlado3 ngra
(.:ccendo-lhes a altencâo a mim dispet~sada. Saudações. -
1'. U(je.r. 

- Inteil·acla, 

Do Tt•ibunal da Contas, de 6 do cort•ent.:l, communh:an
do haver negado registro ao tet·mo de accot•do c<llcbt·ado en
tre o Governo .b'cdeml e o do Estado de 8ã3 Paulo para u 
execução do serviço da fiscalização da exportação de .ft·utas 
!Jo pot·to de Santos. 

- A' Commíssão de Tomndas de Contas. 

O Sr. Presidente - Está finda. a leitlir« do Expedienl(! 
Achando-se na ante-sala os Srs. O~ol'io Borba, João 

Cleophas de Oliveira, Severino Bubosa Mariz reconhecidos e 
proclamados Deputados pelo Estado de Pern!lmbuoo a o M
l1hor Joiio de Lima '.!'eixeira, Deputado da clll8se dos empre
gados - Lavoura. e Peoueria - convido os Srs. 3° e -1° Se~ 
ct•elarios, para, em commissão, introduzirem no recinto 
SS. E.Ex., a.Cim de prestarem o compromisso l'egimentul. 

Comparecem SS. EEx., <~companhado~ du 
resJ!ectiva commissüo e! junto á Mesa, [Jrestum o 
compromisso regimenln , tomando assento, em se
guida. 

O Sr. Presidente - Aoham.-se insoriptos val'ios senhot·es 
Deputados, o pt•imeiro dos quaes é o S1·. Aeylino do Leüo, 
a quem dou a palavt·a. 

O Sr. Aoylino de Lelio (Peta ordem) - Sr. Prcsidcnlo, 
côdo u pulnvrn no Sr. Deputado José Augusto. 

3 

O Sr. Presidente -Tem a palavra o 81·. Deputado José 
Augusto. 

·O Sr. 1osé Augu&to - Sr. Presidente, n minox•ia pnrla
lnontar, a que tenho u hom·u de pe1•tenoer, qutol' - e ha dia 
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!azel-o -conduzir os debates em que tiver de se empenhar, 
nesta Gasa, num porlto de vista o mais elevado e impes':loat 
possível. 

Políticos que somos -....:.. c cet·lol! de que, corno se npre
gt)a falsamrnle, a missão do políLJco ni\o deve ser despre
zada, pois elln se torna impresoindivcl na ot•ganização c 
dirocção de toda a vida demotmltica do Paiz. - é nosso 

. papel, nosso dever, nos5a obt•igação dignificar os tr·abillhos 
parlamentares e conoorz·et• pnra elevar u condição dú 
homem politico. 

Por isso, posso dizr r, em nomo da rniooria, aos emi
nentes collegas da maioria, que vamos (Jelejat· e combato!' 
o Govm·uo, de que somos advcr·s::trlos, e a situação polilloa 
que ellos represent.a.m, colloeando-nos semp1·c num plnno 
muito alw. Esperamos que n mniot·ia nos lmte da mesma 
maneira, porque todos nqui expressamos umn tradição po
litir.a e temos :r.sph·nçõcs communs; postados embora em 
sectores diversos. 

Sob ~ssa orientncão. collocados nessas alturas, nO:s, 
hontem, pela palã'Vra fl,!lgurante do eminente Deputtldo por 
Minas Gêraes, Sr. Bias Fortes, .. . 

O Sn. BIAs FonTES - Obr igado a V, Ex. 

O SR. JOS:f AUGUSTO - . , . iniclâmos o debate ew 
torno á. carta de natut•eta polilica do Ministro demissiona
río da Guerra, Sr. -aenct•al Góes Monteiro, e ás doolaraci.íos 
por S. Ex. feitas 4 imprensa, ctu•lo. e declaraç6es que tão 
nrofunda reperuussllo tivéro.m por todos os ambitos do 
Paiz. 

Colloedmo-nos bontem, como hoje, no ponto de \'istto 
do interesse da Pntria. Não procurúmos explot·ar a sltuaçlio 
por se tratar de um General do Exercito ou de um ex
Ministro da Gue1•rn, examinando, propriamente. um diss idiu 
Intimo da ndminlstrnolio entre um secretnrio de Estado c 
o Sr. Presidente da Rop'tiblioa. como m·ocurou fazer acru
rtitar o eminent11 ledder da maioria, Sr. Houl FernandP-8. 
Silnnmol-a no unico plano em que ella dt!vera ser posta o 
om quo n assentou, com l.odns ns letras, o Sr. general Gdas 
Monteiro: no plano polilico. 

1\: desso ponto ae vista Qlle t.emor; de sxaminnr o :·uido
so acontecimento de h ontem e on hoje : n so.hida do Gene
rnt Góe!\ Monteiro da pasta dn Guerra. Nilo a encararemos 
apenas, como fez o Sr. Raul Fernandes, sob o aspecto estri
ctnmente parlnmentnr. do 1\ncnrninhamento do' prtloessos \e
p;islnLivos, como S. Ex. honlem definiu, porque, multo em
bm•a dontro do regime presidenohil - e cu sou insu~;peito 
para julgai-o, por sor ~Ni adversario lntran!ligente -.:-... a 
funooiio do Ministro niio õ a de Rimples S(lcretnrio dA Esfadn, 
innumhino do snbsorever o~ nctn~ do Presillente da Reptt
blioa: ella é mesmn. no pt·es!denola l!smo, mnitli mais oxpros
f;Ívn. sondo flssencin! e r rninenf.t:'monte politicn,., 

O SR. AnTHUI\ BEkNM\DEB - Principalmente em fuce da 
aotual Constituição. 

O SR. JOSÉ AUGUSTO - .. . pl'inoipaimeute - em faco 
bem pondera o eminente Sr. Al't.hm• Bernarrtes. - em fnco 
da ConstitttiQiio nclunl , que ·niio t\ parlamenl.:wista, mas qne 
so dcsonmde daquullc presidenoinli~rn(• á out·rance ou cosa
rismo demoorRlioo. com o qual nos ta·anoavn as portas dn 
Lilxwdade a Cnrf.a de 9i. 
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Mas, Sr. PresidentE!, accenluavn eu que o caso ê essen
cialmente político. Aliás, quem o .affirmou não foi a mi
noria; quem o disse não foi o illustre Deputado Sr. Bias 
Fortes, q~em o assegurou não foram aqueles que, como eu, 
combatem, de viselra esguida, o Governo do Sr. Getulio 
Vargas, que reputo um governo desaharmonioso com os inte
resses nacionaes; quem o proclamou foi ~ Sr. general Góes 
Monteiro, clara, explícita e expressamente, nas suas decla
racões oathegoricas aos jornaes de hontem, confirmadas, dP. 
maneira precisa e segura no seu discurso dn hoje, que passo 
n ler, para oonhec.imcnto de toda a Camara, frisando os 
ponlõs de attinencla com a vida politica do Pais. 

Eis o que disse desassombradamente o Sr. general Góe~ 
Monteiro: 

"Sentindo que a minha permanencla, á frente dos 
negooios da pasta da Guerra, não póde mais agradar 
no Exercito, pois que tisnaria a dignidade e indepen
denci!l de que elle se ufana, niio hesitei, um minuto 
sequer, em abandonai-a, desprendendo-me com o E-s
pírito illttminndo pela conscienciu do dever, da pR
sada r~sponsabiHctttde inberenf.e ao exercício do cargo 
de ministro. 

ObrigaçãQ inrfeclinavel clamava. que, lealmente, 
no 'Chefe da Nacão. de c:u.ia confianca era denosttario. 
flxpu~esse os motivos de não l'!er mo.is licita, sem 
quebra do rythmo da polil.icn adoptada, on se'm• sa-· 
C7'ificio irreparavel do principio da autt>ridade e da 
honra. ~ minha estada no cargo, que óra entrego ao 
mou illnstre ~ncces~or, 

Subn1eUer-II!liJ t\s arremettid<l~ porsistnnle<'. dfis 
feridus impatl'io!.irnnwnt.e ("()1117'n fi ;:oh.e.~ãn e n dis
ciplina do E:rercito, 1-le:rin !lCUn'l)'Jliclar-rne nos o.tten
tadcs contra a dirmidade ntiT.itar o oquiv!llAria à en
fraqnecPr o fl,overno o qn11 J)erhmr,ia. Seria, I'Tn 
aummn. f.ornar-me n 11xpres~i\o repudiada do com
promisso ''uhror elo.~ qtt.e a.isaltam o JJoder. 

Assnltos an poder 

TJn,, mu? nunltnm n podl!1', não para frem ao en
oontt·o~ rle idll!ll'l h•iutnphnntes. mns em beneficio pra
prio. inrlivlrlnnt. com, mAnosprezo pelo~ Interessei'! ool
leotivn.q m!tnlenrfo-so d ot~trance. atd d ultima ([e
pres~iio do r::u·:wlrw, P.omo snceede nos dins aotunes, 
em que o~ exemplo.~ brotam. se nlasl.rnm e se bann
lb:am rle mnneiro nlnrmnnte, escnndalo9fl e perigosa, 
avassalando toda.9 tr.l camndas. 

~- uma. d1vída rl" honra, que c;ontr:ahi com o 
F.xercito. a {)e explicar qttid obscurttm da hl~t.orin. em 
qne. com ollc, t.omM pnrt.P.. nost.es derradeiro!! tem
pos !.nmuii.oosos e de combustão. 

No duelo formidavel, l1 sem tJ·e~uas. travado du~ 
ranfn oR uH.imos cinco ann'os, não levando em conta 
a ~poco em que ett t.inhn. menor vigor, com as forças 

nermtiva.~ tia nacionalidade e as forças contrar,·a.s ao 
tmorantie;.··m.ento <io F.ll'l!roitn, Atl fni lnvnrlnvelmente 
VAnolr.!o. Não ob~tnnt.e, mou nnfmo .lãmnif.l oombaliu 
Pm face de quaiQtler adversidado. Envolto por tem
poraes continuo~. que se formavam e desRbnvnm rui~ 
l.losnmcnte em torno de meus pussos~ amortQrmdo mt-
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nha p~·oprin. exislen~ia, jámais fugi á lula desigual e 
r;;ombt•Ja, CUJOS cupt'lChosos lanc~!!. por ve1:es impres

. síouantes, se perderam na confusão e no olvido ou 
mergulharam na escui'itião .iuntamcnle com o tJac~cuto 
as saturnaes, o roubo e a hypocrisia. . • 

As cxLei·ioridades, quo vinham á tona, llão eram 
ott!ra coisa senão embuste~ rte apparenciall, falazes, 
disfarces para esr.onder a malignidade real que uão 
afftorava das 'tMtftipla:s m.achinaçúes contr~ a. e~is
tencia do JiJxei'Cito, mutílndo e enfraquecido até a 
morle, ou desviado em falsas dirccções. 

Rude golpe 

O r11de golpe sof(ridn. percorrendo o Exercito 
sem co1·oas df.' flores a amargurada viit, que coincidiu 
com a semana santa rle Abril. sob as invectivas. iln 
opinião publica, da odlosldade e do rancor. foi lição 
sovara e rude,. advertencia g1•avada, finalmente, no 
todo da malfadada questão do reajustamento dos ven
cimentos militares, que al'rnstoü em seu curso tantos 
esquifes. 

Ao "prol:lessus" de exeit.Dçfio maxima, que provo
cou e alimentou a questão, seguiu-se o "processu11" de 
desmoralização c tle di.ycordia, preparâdõres (l')ltbos da 
c6va em que se pr>1'tendeu sepultnr a dignidade .militar. 

Uma vez attingidos os ob.iectivos da primeira eta
lJU, com que se realizou o diabolü:o plono polit.ico, vol
ta-se â calma dos paué~. de "amortecimento" calcula
do, até desfechar nova e mais ampla offensiva. 

Estão em actividade os mesmos agente8 internos, 
contumazes perturb·adores da p!!J nacional, nllucinadol! 
na !lntanica obra de dissimnlacão e do deeomposlçlio, os 
quaes oontinnariio n agir até qüe a repulsa da Nncão os 
detenha na regiilo resolvida pe~os conde.mnaveis n.ppeti
tes facciosos. nfim de quo !IÓ elle~ sejam nttingidos pelos 
miasmns e victimas dog males eom que pretendem infec
cionar o. nossa nlmospllera social. 

Em verdade, o epilogo nctüal niio foi mnh do quo 
uma ospeculncüo, n!to ó ~enno o resumido de ~ema sérltt, 
continuada por longos me:ea de f.n.~idin.s, trahiçiJes e lra
balho solerte contra os que se e11(orçam 'tl!lt p1'ol da11 for
ça.~ arm,adaa c pro·curam er(1uel-a~, conjir?r.ctamente com 
o Pai:, ao nivel c:r.i(lido pela Ser7urança Nacional. 

A eclosão da crise ministerial, ct!Jas or!'(JeM 1: \!VO-: 
luçúe.~ cs tão ianomda.s, é apenas episodio insigni(ica.r•
te, mas necessar'io, da va.~ta p7'emeditaçlio. 

Toxicos reoenttls 

Em o seio do Exercito foram innoculados o$ to
xicos recentes e arohaioos, que lhe artniquilnm o OI'·· 
gnnismo. Não houve originalidnd6, ·porque. sli.u as 
mesmas causas constibstanciurlo!l no jogo da fo.otorea 
psychologicos e ft•audulen!o~. que a intriga níio c~
quece como meio du deprimi!•, cori•omper po·r vnr·ias 
fm·mas e trRfiear com o caracter nas rolnoidencins de 
nntanho. nos factos e na conducla das pessoas. 

Toda voz. que o E:tef'cito. ile.nnantclado. e disper
so ao . sopi·o do.s paü:t;es potitica.~. procurq recwnpor 
seus destroços, surue, como espectro a.vavorantle uma 
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cunlta trefeqa e ÍM'tMi,ti,el entre os seu~ dlfferentM 
elementos, tentando fendel-Os, macmlar a sua missão e 
arra.slo:l-o ocm a Nlll;ão dividida no rumo da calas-
trophe. . 

E' ao influxo das convenleniíiàs parUcularislas 
que voga a sorte do Exere-ito. Seus melanohoHc.Js 
destinos, a cada momento violados pelo espírito de 
dlssochtcão, desordem, negação e opportmilsmo, ficam 
á mercê da indu4tria das ceifas ou queimas, com in
separava! cortejo· de desígnios inconfessaveis, 

Em toda a parte, ã fé e R vibral,ii\O, que s~o o 
apanagio da alma do soldado, comtrõetn llS nações e 
impulsionam as civilhlações, dando-lhes possibilidades 
e com campo para as mais extensas modificações uo 
sentido do bem .oommum o das creações nons. 

Com o "fogo funde-se-· o ferro" .•. que a vontade 
superior transforma em alavanca do progresso e do 
bem estar de uma nacionalidade. · 

Quando assumi a. pasta da Guerra, dentré a.s 
questões fundamentaes do Exel·cito. algumas er~m, e 
sAo ainda de excepcional evidencia. As difficuldades 
de toda a sorte e . os fracos recursos á disposição fi
zeram com que o desempenho do cargo se me afiguras~ 
se com aspecto impres:lio"Pante e desanimador. 

A primeira diffiouldadc, concerr.ente ao material, 
cuja escassez e ,impropriedn.de .estão patentes, depen
dia, como depende, do numeraria para as aequisições 
no estran~Jeiro, visto niio dispormos de industria na
eional, adequada, principalmente industria nacional, 
adequada, principalmente industria de grande vulto. 
O estado Jamentavel do nosso apparelbP.mento inspi
rou um proflTammn minimo ria renovação do mato
ria! de guerra e das organizncves inter-nos , Mos n 
constante depressão financeira não fnellita o cabal 
solução desse problema vital, que o B•·n~il hn de ro~ 
!:lolver se niio qulzer ficar t\ tllCl'CÓ de todos os golpe)! 
do Imprevisto. 

Promessas lo•·maes 

A!l promessas do govoi·no suo fot•maeR. Nilo oh
slRnte, o '!'itesomu niio sl' acho om oondloües do fm•
neoo•• o qurmtu.m minimo, em prazo curto, pul'a os do!l
pesns com o malel'ial e(l1"ganhmcõlls !'abris, matel'ial hol
lh~o. constrnocões e odnpl.uçíles do qne jl\ exíl:lto. O 
Thesmwo, emfím, niio se nchn em comliQoes de cus
teor ns despesas oom o oqu!pnmonlo tot-nl de um pe
queno Exerl}ilo de choque, uupaz do nos cobt·it• conlrl\ 
as surpresas do futuro. 

Outra diffirmldndc, presa a uma questão do ordem 
esLructural, consistia em r:.Jstnboll)cer ns bllsés fundn
mentaes desso organismo vivo, que é o E"Xt\l'Cito, dan
do-lhe fórma n regular fuuocionamento a. lodos os 
seus orgãos . 

. . A respeito da rotina e de outras resis\encias pas
. sivas, quo se ao li muram om nosso meio, avanco sen-
sivel foi ensaiado nesso terrono. . 

As perspectivas devem ser encaradas oom opti
mismo, eRso os ooforcos de todos pudet·em cnnnlizu.r
se em urna unica diro(lcào de trabalho, dentro dn fi

. .. n~lidado do Exercito. 
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As bases or·gnnicas, mornes c profissionacs de
vem nxa1·-se rmds vigorosamente, para qu" o po1·vir 
nos traga a convalescenca e a cUt'il dõfinitiva da long-a 
rnolc!.tia que quasi victimou o lr:xerciLo. 

As forcas moraes, em fr·equf'nle dccaden.cia. r·e
IJt•usunlam o mais gt·ave symptomu do disso lu<;~áJ: 
d JCga-se até a ncgnciío da propria l'azão de sei'. Er.
tt·otanto, na csscucia de sua pl'opria missão, o li!x;;r
cito pode1•:\ concentrar totlôS os scuK ideaes d~> gntn·· 
de7.a e de desenvolvimento, impondo-se au ruspeHo 
publico. 

Nã() serei mistér recorrt>r tb amt:aça,t de p1·vnun·· 
ciamentos desmoralizcmtcs. Bastam att-itttflC5 ene-r•gi
cas contra os ataques que, in.justamenl\3, Uw são lan
çados. 

Espil'ito de divisão 

O Exercito póde combater o cspit•ilo de divisüo. u 
dcr!·uU~mo, u desmciralizaçfio; póde repellir as offcn
sas sem ai.Jnlar a ti·nnqnillidade nacional e sem pôr 
em cheque 11 a.utot·idade constiluida. 

E' questilo ctc sabêi• conquistar a confianç:t coriJ 
lltlitudt:.:! dignil'iCUUt(lS; sc.mpro que O quizerem émas
Cllft\1', comõ, scguirlamcnle, vem acontecendo no de
cul·~o de suu hi :~!m•iu. E' questão de legitima defesa 
pnt•u uão conftmdll-,o com qualquer "Prov-isional Ar
!lt'V." 

Pnr• fim. corno complemento indisp~nsavol lÍ vida 
rJo miJilrw, jwoolll'ei subt1·ahil-o ás Pl'coccupac.ões de 
ordem mntol'inl, n cor·t·upção pcln necessidade de pro
tlUt'at• RCLividades flh·õ. da pt•ofissfio e attractivos ua 
r>nlll.ion purtirlnl'iu. 

Nuscuu. cutüo, u nxplor·acão tol'pissima, quo degc
lllll'OU nn !ntal questão do l'enju;stnmenlo. 

No tlla em llllC (ol'cm conhecidos todos os a~pectos 
dclt&cr. questão, lt1t ,de se vllr uh! que ponto subtu a ca
pat:idnde corru.ptom elos artificçs elo mal e dos "fai
selll'.Y" ilc t·itularc&. 

Sem pro oslivo vigiluntc, do ·nlulnin, em dcfosn dos 
legítimos flil'cilus o asplra~õus no J~xor·c ilo. Sempre 
nt·octwci lWi Lnt· o seu ch.lsmoi'Umonto e doshonm. 
SemJH'e comhuli os proco>:sus do nvillnmenlo multi
fot•me, qno visavum suus fileil•as, Nilo qui<~ ser- um 
"feitor" elos 1/WILs t'n maracla5. 

Na phrt~e cnoticu em qut'\ as mnchinações e mano
urm; eatilinicas ci·nm incessuntos. sempre esLivo i'ó
calb:ndo Jl01' tm·ado.~. cujo olhar• Sü f"i:i!«V(t em mirn 
va.~{)'à c obliqtl.<tmente·_ 

Soldado incomprchondido 

Depo!s rlo outras consldcrncõos, concll.ie : 
"As jornadus do soldado, imcompl'ehendido nn 

no:-:sa Ler'l'n, são sempro ingt•atns, pol·quo, no get•al, se 
moi.Jilizam, conL1'a cl!c, todos Of: rel)ur~;os de anniqui,. 
lamento dtlsde a mm·mur·nciio nté n uccüo dn pnblioi
dado tenclcnciosa o prl'nhe do fnlsil'icncões. 

Nas pngina~; cto rclutol'io quo utH'esonLoi no So:.. 
nbor J>residente du Rdpuhlioa, focalizei os mot.ivos 

C. D.- VOWME I- i93ti. 32 
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permanentes dos tropecos, dós aggi·avos e dos entor
pecentes, que malsinam o Exercito . 

O inimigo. ha muito, está "deiJcobet·to". Re$ta r·e
conlwcel-a, fi:rn.l-o ; desyastal·-o e ba·tel-o pelo "·r·em1er~ 
sement ·ele la balance des forces." 

Confi-o ern que V. Ex. sabet·(l dirigil•, para e:sse 
fim, o concurso das vontades. 

Entrego, (lOis, a V. E x., ~r. Minis ll'o da Gu~rra, 
a direcção dos ·negocios do Exercito, conscio de que não 
poupei esforços em seu beneficio, ucm lamponco des
_mereci da hm·an~;a d f! nl livcz, honra e dignidade, que 
elle conset·va com justa orgulho. 

E ao deixar as funcções do cargo politico, .·que vi
iilia cxe!·céudo, tiar' fi r cLõnlát• m inha aclividadc exclusi
vamente militar inlert·ompida pelo curso do,;; acontc
cimenl.-os na memoria tie todos, sinto-me feliz uum o 
retorno ao seio dos meus camat•ada~ da tropa, aüs 
quaes, neste momohto, asseguro rmlis uma vez o pc
nhot• da minha' amizade, camaradagem c solirlariedadn 
no eles li no oomr'num. 

Seja-me licito, afinal, tmunciar os meus fcr·vm·t,
scs votos 'para que a inlolligençia, capacidudc c pa!ríL•
tismo de V, Ex, possa or·guer o Exercito, em livr~ t.J 

descml:)araçada usconsno, pot• enlrc os applausos iht 
O!)inifio publica, á s alturas em que todos -os bons br·a
sileiros querem vel- o e sem tardança ." 

Süo essas as· declarações do Minislro demissionario, que 
trngo ao·eonhecimenlo dos Sonhorc.s Deputados porque cou~
tiluem documento de altn ·significação na hora h.is torica que 
esta moa atravessando. E tal car·acler poliliéó o ~r. General 
Góes 1\-Ionteir'o ne!las reconl1ccc. Nenhum Senhor· Deoulado 
isso pndc desconhecer; POl' QUt' S . Ex. não colloca a (iucstfio 
no ponto do vista do simples d issídio na nâmiiiisli'ação ontrt• 
um See~otario e um Prosidcntu. inng fnz inltn•fel'ir no nssum
jJto factos da maiot• ~ ignificncão, nchautl{) que por l l'az do 
incidente que o fez :\fa;:lar-so dcflnilivumrl!1fo du pasta ria 
Gnel'l'a - e hu mnil' d u dois mezcs 'que della prrtendr s 1 .~ 
t~ctlrnt· . . . · 

O SI\. Rm11.:mo JuNJOl\ -- l'crmiLta· o nobre m·adot· um 
npnl'lc. Lamentavelmente, jâmnis o Sr. Minish·o da Guerra 
csclareocu quaes e~sas ra~ões que lho segredttvam uo espírito 
dever afastar-se da )JUSta que. oooupava, 
O SR. Oa•rAVIO MANG.\BEHiA - Esolnreccu perfeitamente, 
no discmso do ho.iu . 

o Sn. nmmno JU;'>IItlll - S. Ex. U80ll ~empr~· d!l tmn.i 
lingungém cliai'll.dist.n, t:hcg·n ntlo, !Msl'l'lo, a insinuar, quanfo aos 
companheiros do .farda, n suspeita de indignos . Aproveito a 
opporlunidudo pnra fazer um repto, afim dt' que ~. Ex. <ilgu 
á !\'ação se nr1 Exercito brasileiro cxisl.e algum official suffi
oienl.ement.e il1digno, ou capaz do alugar a dignidade de sua 
o! asse a communistus. O r egime das reticonoins é incompn
Livel com os homens ~e responsabilidade. 

O Sn. Br,\s F onTES - V . Ex . está inloit·nm:nitc fút'<~ do 
.nssumpto . O General Góes Montclt·o, nn despedida quo fm~ 
ltoje, nflo accusou a nonhum officinl du Exet'llilo. 
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O SR. RmEmo JUNIOR - Pcrdúo. O discurso encetorava 
accusnçúes nebulosas . 

o sn. BiAS FOl\TES - s. Ex. rcaffi'rmon que del;mvtt 11 

paslu da Guerra por motivos de· ordem polillca e de ordent 
}lessonl .. Esclnreccu, ainda, .Que nos embales qua levo, com<• 
Ministro da Guerra, fo1 sempre vencido, contr1.1 o E:xcrcno 1, 
tontra ü Naçüc. . 

O sa. RJeErno JuNrdn - Vencido. porque foi sempre un. 
fz'llco. (Nâq apoiadot. ) 

O SR. BIAB F:onTES - Um !ra(;o, ho.]c, porque deixa •) 
Governo. Mas foi nquclle que, em <!0, veiu chofianJu o Exot·
cito Nacional para o levanto que deu em rcsu:tado a Rcvo-
lüçiío e a Republica Nova. Agora, é fmco, ]JOt:que não é maii: 
Ministro, porque deixou a pasta. Se uiio lia quem adv.:igue 
a sua causa, constituo-mo seu prucu radot· e aqui csU.t.~·ei 
em defesa do general Góes Monteiro . · 

0 SI\. AMAnAI, PEIXOTO _;, Estarei ao lado de V, .E~. 
(7'rucam-~e ·u<Ll'io~ a.pm·tcs.) 

O ·sr. Presidente (Fa::cndo som· os tymplllws) - ALt.cn
~;iiol Peço aos nobres Deputado~ mais Sf!l'rlllidDde nos deba-. 
ttJS. Cada um podet•ã inscrovor- se para ·falar. 

O SR. J OSÉ AtJGU~l'i'ó - Mal suppunha eu, St:. l'r c
:.ltl~:n~e. ao iniolat• o meu discmr~o. appellando tJa;·u a sel'ôl
n icladc e a eleva~ão dos deiJalc::; em lol'llu de uma queslfw 
l)LH! affccla inl.t~rcsses de }Jaz: c tt·anquillidnde do nossa Pa
ll·ia, viesse a meu cncont:·o a palavra do um t:cprescn lanlE: 
<.1:. ~nawria . para t:iu !O.t'lc Q Ulo accrbamente atacar aqucllfl· . 
que a té hoj~ pela mauhü ct-a um dóleg-..1do da c.o.uri:mva do 
Prcsidimtc da ltupubllca. 

O Stt. HIAS F'oi\'I'Et; - · lillJa gra nde l'igul'll do Exorci lo 
brasilcil'o, e uma da~ nHiiot·cs da Ruv olu\,\fio. Dcmon~lt•ou 
g1'unde lealdade uo üOVei·no. 

o Si\. AllALUEI\Ttl Gotut~A ~ :\futto' lu:m. Com css:ts pa
lnvrns, V. It:x. lll'llticu. um ne.to de e luvuda jusliçn. 

O Sll. l\lnEmo JUNIOR -- Não ost.á em j ogo o facto tio 
!'O tt·a tur de dclc~lltlo do confinucu do Presidente da Hot~<t
blicn. A minhn ópiniiio é flcrso nulissimtJ , " lenho o dueitu. 
tlo cmittil-a. 

O )::)11. l3.AP'J'I81'A Ll•z,\Hllp - Quat'SQL1 Cl' que srjam as 
divcrgcucias que Lenho lido, d o lta dois nnuos a esta pan e, 
com o general Cióc,; Monlcit·o, entendo qUe os revohW l(Jõin
rios de · 30 quu, como eu, expuzcrarn s ua vida em comiJule, 
não podem cowvurtilliat dos couceilos ernitlidos pelo nolJt•c 
I'CJH'·escntanto da. mniorin. "É clamorosa injus tiçtl que 8Ll . faz 
a um l10mcm uuc nputlu::> acuba de deixar us ouh'nihunc 1 u~ tlt: 
poder. 

UM Slt. D&PU1'ADu - E não compul'lil hittu. 
o· Sll. f>tNIZ JUI\'JOR - .Ningu cm l~on Lcs ta o n ui.Jl't! Ol':t

dOI', lJUanto nos iudh;cutiveis mcdlos do valoro~o gunural . J.!; 
u m só ponsamuulo u Llamara, nc~se pontu. 

o sn. DAl>'l'IS'I',\ LuzAnno ·_. Folgo de ouvit· que a l"ll:lill

riu nfio com\HU'tilha d11 utJiniüo r.lo noLt·u Dupulnd :.~ da. 
maiot•!a. 
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O SR. RtBMnw Ju~'>IOII -- l''iz q1Jes~üo dé fri~at• qu'! ura 
ophnão pllrsonahssrmn. 

( T1·ocam-s~ 11arios apartes. O 81•. Pt-e5idente, fazendo 
soar os ivtnpanos, reclama attençiío.) 

O SR. JOSll: AUGUSTO - Rep ilo, ::;l.. Presidente, la
m~nlo que o muu disciJt•so, 11relendendo collocar o dcb<Ütl ctn 
porüo ue vista sereno, t enhll sido inlert·omtJido t>clu ap:l\'w do 
nobt·e Depu lado pelo Amazonas e meu particular nwlgo Sr. 
Ribeiro Junior, destonndo deste ponlo de vista inJpessoul ~ln 
que nós, da opposição, ncJs quct·emos collucar, c le-nha pt·o
curado, atravé~ da ~ma palavra causticante e- por q\l+l não 
dizer'l - injus ta, ferir ·o companheiro que neste mom ento 
desde dos conselhos do Governo, porque declarli ahel'lamenlu 
que dentro desses conselhO!.' não póde mais sct·vil·, com di
gnidade, ao Exercito a que pertence- e cuja hom·a lhe cabe 
zohu·. -

1:1. Ex. nilo devo nccusar o companheil'o de farda, aiHés 
de ouvir as razões que naturalmente vac dnt• á Nação. De~ 
·vemo~ fazer justi~:.a ao Sr. general Góes Mont.eit·o. Devo 
dt'Ciarar que delle sou advet·sario, porqu-e S. Ex ., pelo que 
roitm•aclamcnte declara, é contra a liberal demócracia e eu 
sou, cada \ 'CZ mais, um democrata. Sou adversal'io de S. Ex. 
uo torrt-ouo das idéas, mas respeito as suas convicções e o 
tenho como uma das maí~; eminentes figuras. do Exet•cit.o 
brasiletro e um dos nossos mais sinoet·os patriotas. (~luito 
lletn..) E, Sr. Presidente, agora quero dirigir-me á maio1•iu 
desta Casa, c elmposta d{)S que fizeram n Rcvoluçíío, })ara 
perguntar-lhe se ba dentro dos seus quadros alguem, !.lo~dt! 
o Presidente da Republlcn ao mais modesto soldado da Re .. 
votução, quem mais tenha pelejado pela causa e· pel.1 vi
ctoria üa Revolução do qui! o St'. Góel! Monteiro'! 

VozEs - Ninguem. 

O SR. Rmmno juNton - Não contL•sto esse ponto. Digo 
apenas que, homem publico, e investido thi~ f ttncções do 
Mlnbtr&, foi um ft'l\CO. :it a un,ea uccusnçiio que eu lhe faço. 
(H a outro1 aparte3.) 

O SR. JOSE AUGUS1'0 - Estnu oC(lU()nndo a tribllf<4. 
Sr. Presidente, por gontile:to. c~pecial do nobrl1 Depnl.l\d{• 
polo Pnl'ú, St•. Aeylino de f, eii.o, quo me ccduu algun~ tr;tnu
tos pari\ quo cu pudc9!1Ct ralai' ti. Nnçüo, gl•nlllillm qne aqui 
qut:t•o sincert\mcnlll agradecer . Ncst.ns condiç~s, pe.:!iria aos 
nobt··cs apartisi.P..S que ouvissem a~ poucas pntnvt·ns que air.rtA 
tenht~ de pt•onunciat•, pois nlio quero occupar a h01·a inteit'tl 
1.1 ltUe tinha dire ito o rneu nobre collega parnens<~. 

Na sua notavel poon da caracLer essem:iuhnente poliUco. 
lida h oje, pot· oouusiüo ele passar a pasta rlu C\n('rra ao emi
nente Sr . GcncJ.•nl João Gomes. brnVll e leal soldado da ordem 
e dn lei, 0 S t·. C\óe~ 1\-IL,nleit'o fürmula um formidavel lihoilo. 

'J'odo esse libe llo do Sr. Góes Monteiro. Lodo o seu ar-
tioulndo, tocla a sua exposiçã-õ, tudo quanto ellc diz é que ha . 

. entre os que formnm a concnte que nesta hora dirige os 
destinos do Paiz, uma vasta conspiração conf.rn a ordem. 
eontra a disciplina c cont.ra a proprin morn.lido.do do Exer
ciLo. 

O Sn. SALLES FILHo - I sso nüo está no discurso . 
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O SR. JOSÉ AUGUSTO - Esl:!. nn cliseurso, c!nro, com 
todas as letras. 

O SR. SAI,L~;;s FH.Hl) - V. Ex. vae esclar·cccr isso. 

O SR. JOSit AlTGFSTO - Pei·rnita V. Ex. dizer que 
nunca Uve a for·ltma de g·osar• da inL:rnidadc do general 
Góes Monteiro, de rnodo que sou o menos aulorizütlo a pl'O·· 
curar sentido occnlto nas suas letras clarissimns. 

O Sn. SM,LEs Fn,Ho - V. Ex. se IH'npoz D enlen<l<!r o 
discurso e. cabe agor'.l t.rnduzir. 

O Sn. Do:'IUi\'GoS VELt.Asco ~ O espirilu d!'l rli~cmso é 
clarissimo. :\'iio hu qU1:m tenha duvida a re:->p<'ilo. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Respondo ao Ar·. S.1lles Fi
lho com mui la sali~façüo. 

Não preciso intm·prr. tar o que osl.ú nus pal:ln'aS r.lo 
Sr. Góes lllollt ldr•o, por•qne S. ]~x. é hasl,tn!.:) int•:lligenf.a, 
culto c capuz c 't~saz autnnomo int.cllec!.n:t lmfJnlo para dizer 
O· que quei· e o quo pensa, e (> di~se sem rnlmço,; n~m z·et.i
ct.mcias. 

O Sn. 8.-ILI,J!:~ FILHO - O nohre- ot•ndot•, em sii consck~n
cia, é capaz ele diZ üt• a .quem s e dirige esse libello~ 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Quanto a isso, s( a maioria 
púd~ f'espondor . 

O Sn. ÜGI'A\'10 :\1.>\::"\G,\mmu -· Evidcn tement.c, no g·r.nc
ral Flllre~ da Curtha, 

O Sn. BAil.RETO l'Ii'i'l'O - O nobre o:·ado1· permi~lc um 
aparte? 

O SR. JOS.E' AUGUSTO - Com todu l)razer. 
O Sn. B.'>ltRETO l'JN'l'O - V. Ex. J'c~pondeu no r·epn•

senlanle em·ioca que nfio podia !.t'li.l.lltzit· Uti e:qa·u~sõe-; do t;'!
net•al Gór.s Mnnieiro. .Pois bem : foi a oppo~ição. da {{Ltal 

V. Ex. é brilhanLc fig·Lu·u, que lançou a candidaf Ul''t do 
Sr. Uúcs Monteiro em contraposiçiío á do Sr. Gtltulio Yat•
gas. A ch'.ll'!l.da que enceJTil csst• disCJurso · pódo ser fauil
mettlc dcr.ift·adu. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Qut• Lrm issu ? 
0 Sll. HAI\Rl>'I'O PINTo- E' QUI) VY . .l!:l~x. poderiam l'll

tendcl'-SC, por iulermedio do~ gentll'ae;; dn oppo~i~-lio l' 1.t·a
zct· o vl!rdudoit•n pHnsamenLu do 1::\r. l;Ú\'.S i\lonleil'll, qnu n•};; 
por completo desconhecemo~. 

( 'J'i•oc ct m-.~c:: outros aparlcs entre os Sn·. C/tri:;
tlano Maclt.ado c Banef.o Pinlo.) 

O Sr. Prssidente (Pa:endo som· os tywpfmos) - · AH(•Jl~ 
ção l l::,;Lt't com ~~ pal'.lVf'tl o. Sr. José Augusto. 

O SR. RIBEIRO ,JUNIOR - Sublinho Jilrwalmcnle o a[lrtl'I..:J 
do Deputado Stllles Filho, pergunt-ando a V. Ex. a quern se 
dit•Jgo ll~SO Jitl('IJO, 

O ~1\. l>.TA!,l\1.\ PtNlll~mn CHAGAS - Sortí preciso nmis?! 
li:sl-11 l.i\u ~~laJ•td O ~~·. Ol't.uvlu Mnngu]J(l!l'(l já disse quo sn 
rol'ei'O nu ::lt•. l•'lm•t'" du ~:uuhu. V. gx. <JUtJI' mniH 'I 
. o Hn. 1\llH'.ll\11 ,li'N 11111 ~- l!:~hí l.'at'·lll'n como ft11h1 quanh• 
o gmHJt'•ll U6l'~ i\lnn(.tlll'o tiH;~l'Hilll n r.n~~~) :>tlll\)ll'l'. 
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O SR. JOSE' AUGUSTO - O nobre Deputado ha de mo 
deixat• conclui!•. 

Dc\·o dizo1', enlretant.o, que a l'esposla á curiosidade de 
V . . F....x. deve ser :;alisfeiln pelo pt•oprio. di scurso do gene
ral Góes Monteiro, em que S. S. declara, positivamente, 
que, no governo a que serviu e r.om as forcas política .~ que 
tlnl derredor rleJie se estão formando. procurando illt'avEis de 
um ::t successã!) presidencial proce!isada prévia e anletlipa
darncntc, - não podia. mais servit· á dignidade do Exercito, 
á S llll cnhcsão, ú sua disciplina, ã sua hm·rnoniu. Por isso se 
rol.il'ava .. Es!'a cleclaraçlio <'SLá t·~produzida no seu discm·so, 
qu E\ V. Ex. entende tão bem quanto eu, mas quer fingir não 
enf.cndel-o . 

O SR. RmEmo J UNillR - Pessoalmente, faco qncstiio que 
se snib::t neste plenat·io: fui val'ias vezes convidado por ·~om
panheiros meu~ do Exercito para fazer parte de uma inlt~n
tona dirigida por um cx-Minislro, {lat'u clepôr o act.ua\ Pre
sidente . 

(P1•otestos de vm·ios Srs. Deputado$. Mani
( estaçcics das oalcrias.) 

O ·sr. Presidente - Allenr,;ão ! As galerias não se podem 
manifestar. Está com a palavra o nobre Deputado, Sr. José 
Augusto. 

O SR. PJNHErno Cni\GAS - O nobre collcga, Sr. Ribeiro 
Junior, deveria denunciar, qual esse ex-Ministro. 

O Sn. RIBE:IRO J UNJOil - Não sou um delator. 

O Sn. PINHE IRO CHAGAS --Uma vez que V. Ex. troux•l 
essa affirmnçüo par·a o recinto da Cum<ua, d<'verin falla1' 
claramente. 

(T!•ocam-sc outros apartes.) 

O Sr. Presiden~e - Atlençiio I Peço aos no!Jres Depu
tados que não interrompam o orador. 

O SR. JOSW AUGUSTO- Sr. Presidente, peço a V. B:r. 
qui) mc muntenhn a palavra. 

O Sr. Presidente - Quem está com n plllltVi'n é o nobt·e 
Deputado, Sr. Josl! Augusto. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Preciso concluir o meu dis
curso. 

Sr . Presidente, os nobres collegas da maioria, que me 
honram com seus aparte-s, ~stão desviando u ques tão do ter
reno elevado, o,m quo a colloquei, para le vo.l-n par:~ o am
bHo das aggr•essüt-s pessoa os, procm·amjo~se fet•il• o Sr. ge 
neral Góes Monteiro. l'ú.)ses debate nüo J)Osso a~omvnnbat• 
a SS. EEx. 

0 SI\. PnN'r~M S'rli.VEill!5oN - A SS. EEx-., não apohHio. 

O SR. JOSE' AUGl"!'O - Como nliO apol<ldot Nfio 
acaba a Camara de ouvi!· n ncou~acüo que o Sr. Deputado 
llibeiro Junior acaba de fazer?f 

0 SR. PEN'l'EAOO STEVENSON - EnUío O orador não de\'e 
dizer "acompanhar n BS. EEx." 

o Sn. AM,\RAT• PEixoTo - O general Góes Monteiro sem
pre serviu ao Governo cem n maior lealdade- possivol. 
(Apoiados.) 
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O SR. JOSE' AUGUSTO - Desejo accentuar que- eu, 
Deputado ua opposição, seri:J. incapa~ de vit· accusar, ató os 
meus adversurios, de lanla suballernidade, de propositos como 
aquelles que se contêm na nccusação form\llnda J)êln Depu
tado, St·. Ribeiro Jun iol', queJ·ondo atludiJ• · ao srm cornvn
nlleiro poliLico, que hoje se relira do Governo, para melhor 
servir no Exei·cito. 

Tenho em mente, lendo o discurso do general Góes Mon~ 
lciro, p!'Cci~ar, perante a Camarn e o Paiz, que a pe1;-a (•rn
toria do e:x:-Lilular da Guert•a não é mera f:alln dn a.Julinis
trador que se despede; é, antos de tudo, utn dociimenf.o de 
alta significação poliLica, destinado a lm·, como j:\ enl:i me
J"ecendo, immensa repet•cussão em todo o Paiz. Os concoi~ 
tos que ali apptu·ecem, são cmittidos por um ex-Minish·o õn 
Guei•t•à, por um dos proc~res revolucionarios, pelo cbE'fe do 
estado-maior das forças de 1980, pelo ex-commandnnl.c das 
forç'ls que combateram as tropas com~ituciona l i s tas cte São 
Paulo. 

Um hon'lem da elevação moral e mentnl do SI'. general 
Góes Monteiro, de tantas responsabilidades neste rcgiine, -
regime que eu não njudei a fazer e que collillali - vindo, 
Ilot· essa maneira desp•Jdir-se tio governo •.. 

0 SR. 0CTAVJO MANGADEIRA - Formulando u m~is tre
mendo libelo contra a situação a c Lua!. 

O SR. JOSE' AUGUSTO- .•. apôs roii.erados pedidos, 
de demissão, fórmula, como muito bem diz o nobre Depu
tado, Sr. Octavio Mangabeirn, o maior, o mais furte, o mais 
formidavel l_i~ello que já se ergueu, deade 1930 ató ho,ie, 
contra a pohltca dominante, fundada MQ\le\ln época p, hC'je 
collocada na direcçüo suprema dos destinos de nossP. Paiz. 

O Sn. RmEIRO JUN!ol\ -No seu relataria, o ·g,mcru1 Góes 
Monteiro envolveu os r epresentantes da opposi~üo c os do 
govemo. 

O SR. JOSK AUGUSTO - A nós, representantes da op
posicão, é que nílo póde caber culpa alguma. 

O Sn. Pr.:ono RACHE - O Sr. G~!!s Monielro, 1!. em those, 
contra os polilicos. 

0 Sn. PINHEIRO CHAGAS - Agora, ello Cfiltnl\lra factos; 
nüo ~ muis em Lhesc. . 

O SR. JOSE' AUGUSTO ....... Niio estou, aqui, fazendo a 
úHfesa do Sr. general Góes Monteiro, cujas doutrina~ poli
ticas tenho combaLido, nüo só na impt·ensa como. a!1~ em li
vros, porque sou democrata e S. ~:x:. é contra 'l flr.mocra
ch, combate a libot•al democracia de quo sou adepto. 

O Sn. RmmRo .TuNron - V. Ex. permilLe outro apat•tc? 
b SR. JOSE' AUGUSTO - Com pt•azél'. 
O Sn. RIDErnó ,JUNIOR - So o generul Góos Monf.oiro 

preconizava, systemnLloRmonto, a collisíio enf.l>o a profisstio 
rnllil~lr o o oxot•oiclo on }lnliLfoa, foi sempre mcohoronte 
"mi l.t.indo concoflos sobJ•u polltlcn. 

o SH. OC'I'AVI!l MANOAnRiiiA- MnR foi o llom~:m tfll quom 
scmJH'O o gOVQJ'no sd serviu pnrn mnnlot•-Rc. 

O SR. JOSE': AUGU81'0- Vo\1 re~ponder, immodlntn
mcnto, ao '•pnrlc do Sr. Depu tudo Ribeiro Jun!ot·, porque o 
tomo nu dovidn considemcuo. Não cabe a mun 11, sim, {~ 
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maioria responder pelas opiniões do Sr. general Góe~ Mon
teiro, que nunca pert«?nceu á nossa cm·rente politica. 

Quanto ao dissídio a que o nolll'e Deputado se referiu, 
ont.re militares e políticos, é um di~sidio q1te não póde abso
lutamente exi~tir ..• 

O SR. RmEmo JuNron - Ahi, sou da opinião de V. Ex. 
O SR. JOSE' AUGUSTO - . . . e não póde. cxislir pOr

que os componentes das forcas armàdas são tão brasileil·os e 
têm tanto direito ás posicões politicas quanto nós olüt·os, 
civis. 

O Sn. RIBEIRO JuNIOR ~ Ao mesrno passo que o Sr. ge
iwral Góes l\fonleü·o pt•égava esse afastamento, dirigia cartas 
aos seu;; camaradas que occupavam po~-los de interventores, 
sujeitando-os á disciplina militar, Gr:~.cn~ no bom Deus, 
nunca fui inlel'\'ehtor ... 

U:r.l! Sn. DEPUTADo ~ Onde e.;Liio essas car·~ns a que v. Ex. 
se refer·e? 

O Sn. RmEtnr, JUNIOI\ - Em poder do~ lnt~r\·entores
deslinatarios. Não irei roubal-as, Nra exhibil-us á Camara, 
como hontem foi aqui aconselhado. 

O SR. JOSÊ AUGUSTO - Sr. Presidente, o nobre Depu
tado pelo Am~:1.0nas, Sr. Ribcil·& Junior, com seus sticces
sivos discur~os á. latere não me perrnitle scquét• responâl'r 
~os seus apat·tcs. 

Quero diz~ r n S. Ex. o seguinte: vamos acabar, em nosso 
Paiz, do uma ver. pot• todas, com essa prccecnpnçuo cte sepa
rara os elementos do J~xercito e Armada dos olémentos po
liticos. Todos nós somos llrasileit·os, e, pela Constit.ui{ião 
que nos tége e rrue nos cabe manlet', e na defesa da qun l 
todos nc\s da minoria parlamenl.a.r aqui estamos, porque 
só quet·emos ascender as posi~:ilos dentro da ordem e da le
galidade, todos lemos de ~ompt·chendc!' que o.o, milHares tóm 
tantos direitos no! ilicos quanto nó~. os ti vis, desde Qlle mar
t•hem pura as sH.na(,~íies polilicns, não em nome da fm'ça 
mnt.erial que rep!·e~!õnlam, mas da força mt1ilo mais pode
t•o~m - a da &obet·aniu nacíounl, n for(,•a do ''oto de todos os 
concidad;ios. 

St·. Pt•csidcnlo, dE>vo CQncluir. A ora~.ün do nobre' general 
goe_8 Monleit·n -- t•epilo - é o m:tis formidavel libe\lo que 
Já se ergueu, de Hl30 até hoje, t:ontm a ul'ientncão poli Uc!l 
que, nesta hom, o~tá sc:guindo o governo dn republica. 

O Sn. S,\Lr.Es FtLHu ~ Pro leslo cL•IJ Lra os ta affirmnção 
do V. lTix. Is~>o não dccone do discu!'so do Sr. gencru.l Góes 
Mm1teh•o. 

O SR. JOS1-~ AUGUSTO - Decorre logica c literal
mente. 

O RR. PINHR!RO CHAGAS - O que de Ludo isso decort•e <) 
qua o Sr. Ministro da Guet•rn nté hoje me!'eceu n confiança 
do Sr. Pt·esidenlll da Ropublica. · 

O SR. A-:.MI\<\1, PmxoTo - r:onlinuu n moro~or. 
O Sn. SouzA LE,\o - Me1·eccu. 

. O Sn. PtNHE!Ro CHAGAS - Continua a merece!'. Entre
t:mto E:· Ex. o ~r .. Presidente da Republica vi u-so nu con-
t.mgenciU de domilL!l-o.... · 
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- · O Sn. AMI:I.RAL Pmx:oTo - Não apoiado. nu acceilar o 
seu pedido de demissão. Ha differeriça 

O SI\. Pli-"HEII\o CHI\0AS - •.. oü de acceítar (l sou pe
dido de demissão. H.a, })Ois, tJma oot'renle polltica CX{'Usa, 
talvez, qt\e domina o Sr. PresifJetüe dn ncpnblicu, e PSSa 
polHica subve1·siva a rnaiorill tal\'ez ignor·e onde estejr.. ls!'la 
é o que decorre da situação. 

0 SR. AilllLLM\DO MARINHO - E V. Ex. yac dizer onde 
está essa polilíca? 

O SR. SouzA LEÃO - Os jornues já o disseram. 
O SR. DoMIINGos VEr~LASCO - Estti no disrurso do se

nhm· Góes Monleit·o. que disse, textualmente, que a 5tH\ per
manencia só se poderia dar com a quebra d(l rithmo da pvlL 
lica adaptada pelo govet·no. 

O Sn. ABEr,LARIJo àfARINUo - Qual é essa polilica? 

0 SR.DOMINGOS VELLASCo -- Sei Já! 
O Sn. SouZA LF: . .\o - O General Góes :\lonle1ro nüo pôde 

rcprehender os officincs de Gachoeit·a, p orque o Sr. Flores 
09- Cunha não o p(lrmitt.íu. Essa razlio do dissidiú. 

O Sn. SALU>S FiLHO - Isso não está dilo no discurso. 
O SR. SoUZA LEÃo ~Está nos jornue8. 

O Sn. !1nESlDE!i:TR ((a~enrfo som· os t·umpr:mos) - A'cn
ção! Restam npenu.~ cinen minutos dl ho1'a o,~ Expediente. 
Oucamos o orr~dor. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - A nós, Sl'. Presiden~r. da 
minoria republicana, 11ão inle1·es~a o incidente no seu aspeclo 
ndmiuislralivo. 

O Sn. Pr.nno RAcHil - :\Ius, t'- )}['er.iso ni1o desprm:nt~o 

O SR. JOSE' AUGVSTO - O q11e nos interessa é o 
aspecto po!itico, enLPndilla essn cxpl'c8sÜo no sentido ele. 
vado Que ella oneenu. . 

O SR. Rnmmo JUNton - O qne 110s in!crr~~n ~iío os pro
blemas realmente políticos, o niío os l'r\SOs bannlissimos, co-
mo esse, da subs!jtniçüo do um :\fiu1l'h'o. · ' 

O SR. PINHI!:ll\0 CHAGAS - l'iüo é C.l\50 bannlissimo. Ha 
uma fot·ça occulta que domina o Presidente da Republica, e 
quo nrro appal'cce. 

O Sn. AIIJ!ARM, PEIXOTo - Essa accnsa~:iio ê velha. Antes 
se falnva em gabinete scct·elo, depois em Onb 3 dB Oulnbro 
e, agora, em força occulta. 

O SR. PRESIDE:"\'l'E - Al!cncão! Pe~o aó!'> nobt·es collc
gas que permiLtam uo orador terminar seu discut•so. 

O SR . .TOP-E At: GL'~TO - s·;·, 1Jnsidcnte, eoncluo esta 
oracuo repetindo, u inda nn'ln V[)Z, quo u m\s, du minoria 

rt>jHthlicnnu, que temos tmponho !la mm·chu ((f.~ceusion'.li 
d!\S inHtituiçõPs repUhlir;nnl<s, niio inlerPssn o indden1.iJ G6!-!~ 
Mnntolt•o JlSlo llSJleclu nclministt•ul!vo, mas unicumenle pelo 
po!itlco. 

o tlllO I lOS in ll'l'()Hsu, St·. Pt·~sidento, é tl significação 
.politicu do g<.!~tu de S. Ex., lii.o bem tr11duzido nessEl formi
davl~l lihello que ntiru, nosLo; ha1'U, aos olhos dll Nnçíio, con

tra o Govet·no u que serviu até hoje, ao qnul uocmn t!o c~-
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ta r procu-rando, pelas . forcas poli tiras. que o· apoian~, ~o la
par a rilscipilna, n. dignidade e a propria honra do Exer
cito. 

Espero, senhores da maioria desta Camara, na qual 
existem figuras de tanta autoridade potit.ica e de tanta au
toridade moral e mental - e aqui estendo minha mão de 
adversario leal a companheit·os que penso estarem imbui-

dos do mesmo sentimento patriotico que nós outl·os, os da
minoria, - espero que qs nobres representantes da .maiot·ia, 
os que são, real e sinccl'amenle, defensores dessa situacão 
cncal'nada J)c!o Sr. Presidente da Republica, venham di.mr 

á Nação - nãõ a nó~, da opposição, somente - mas a toda 
á Nação, linha por linha, ponto por por ponto, virguln por 
vil·gula, Quaes os graves a-contecimentos politicos, e que 
significação cllcs Wm, denunciados pelo Sr. Góes Montei
ro, como pertur·badores da vida do Exercito e amcacadore~ 
da paz do Brasil. 

O Sn. PEDRo RAcHE - E' uma invorsão: isso compete 
ao proprio gener·al que f'e:>; as declaracões. 

O Em. JOSE' AU<l'USTO - Pordõe o nobre collega. Nãr, 
queira V. Ex. desvia1· a quesUio, Niio se ti·atn do gen~rnl: 
é questão nitidamente politica. 

O SR. PINHEIRO CHAGAS - 'l'rata-se da força subversi
va occultu. 

O SR. JOSE' AUGUSTO - Peço ao nobre Deputado, 
Sr. Pedro Rach.e, que ouça. minha respo!;t~. 

Int,eressa á .Camara, interessa á maioria, ~ um caso po
lítico. No Brasil, a sua reJJresenlacão politica é a Camlll'n 
dos Deputndos; aqui d11vcm ser debatida~ todas as Ql•.M
t.ües polltica!-!. A NP.cuo precisa saber, pela voz do rupro
llentiinle dn maioria governamental, ~e silo verdadeil'<~$ ns 
nccusncões formuladas pelo general Góes Monteiro cmlh'!\ a 
situaçfio que dle encat•non nté hontem~ e quo n maiorin 
ho.ie representa, ov se; no contr:n·io, silo mllrns bolhas lte 
snbi>o, sem n menor Hignific!loão o valimenlo pam a opi
niüo. nGcionnl. Quem o exigo nüo somos llós, do minoria, 
mas n opinião publica de nossa Palrin.,, 

O SR. PINHElno CHAOAB - E' n Nacão, 
O SR. JOSE' AUGUSTO - •.. é a Nuciio, que que!' e 

precisa vivot• ;\s clams, para dignificnciio dos homons pu
blicos do Brasil. (Palmas. ú m•ado1• ú cumprimentado.) 

4 

O Sr. Presidente - Achando-se na ante-saln o Sr. 1Io
'."ecLiano Zenayde i•econhecido c pror-lumndo bepuLnrlo po!o 
E!õLadó da Pai•nhyba, convido os St·s. 30 o ~o Sooretarios, 
para, em commissüo, irürorluziL·eni no recinto S. Ex., nfim 
d<:l pr~~to.r o comtwomísso reg-imental. 

Compm·ece S. Ex., acompanhado (la respe
ctivo.· com missão e, junto \\ Mesa, presta o oom
pr?mi~so r·cgimental, I omnndo assenf,ll', em se~ 
gmda. 
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O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa um requeri
mento. que vae ser lido. 

E' lido e posto cw discussão o seguinte 

RllQUERI:MEJií'rO 

N. 2 - 1935 

Tendo a Commissão do "Estatuto dos Fuhccionarios 
Publicas" dil antiga . Camara, deixado adiantados os tra'
~alhos desse codigo de direito a deveres dos servidores do 
Estado o havendo mauiíesta convenieucia em ultimar taes 
trabalhos, reque!'eJ:Jos a uome<.u,;ao de urna t.:omnus~ào .Bs-
pecial de 11. membros par elaborar- o refct•JI.Io Estatuto. 

Snla das Sessões, em 7 de mato de 1.93&. - Nogueira 
l'enicio. - .Uói'iti:s Patva. - Tltompson Piares. - Paulo 
.ttarWts. - <:amtiau l'es~ou. - é:tlmunúo l:larretu Pirll o. -
Nilo áe .4lu~u·cngu. ~ iLliPPuLito dó l<cgo. - .Unnocl t...'a[
áeÍI'(; de Alvarenga. - llenriqúe -JJodswortlt. - l)risc-o Pa:.. 
r.aiso. - fiezrà Màrque!!. - Demctrl.o ,Uercio Xuvier. -
Alagulltães J''etto . .:..__ Pedro reraara. 

Encerrada n discussão e adiada a volaçã.:~. 

O SY. Presidente - Está finda a hot•a destinada ao E!C
pcdienlc. 

Vae-se pu~sar á ot·dem do dia. (Pausa. } 

Comptu•ecem m1lis os Srs.: 

Lum·o Lopes, Mario Chermort, Agostinho Monteir-o, 
Henl'ique Conto, Agcnór i\lont.e, Hugo. Napoicüo, Pil·es 
Gayoso, Waldeinár -~alciio, DomocrH6 Rocha, Femandes 
•ravoi·a, Figucil·cdo Rodl'iglles. Jebovah Motta, Martins Vc
rns, Gt·ntuliann Brito, Rr.~o Bst•t·os, At•naldo Bnstos, Adol
pho Celso, Alde Sompnio, Mello P.iachado, Itidro dG Vas
concellos Meluhiscdcc !11ónle, Amando Fonle5, Altamira.ndo 
Rt>quii\o, manoel Novt1cs, Cl(lmenle Mariani, Pedro Lago, 
At·Iinóo Leoni, Magalhães Netto, Waudlll'ley Pinho, Pcdt•o 
Calmon, At·Umt· Nciva, Edgal' Saucnes, Ulbttno Ramalhete, 
Julio de Novaes, Salles Filho, Joüo Guimarães, Eduardo 
Duvivicr, Bento Costa, Hermetu Silva, Lcmgruber Filho, .ce
sar Tinoco, Lontra Costa, Nilo Alvat·enga, Cnrlos Luz, No
raldino Limn, Clemettlc Meclt•ado, José Brnz, Theodomiro 
Santiago, Adelio Mncicl, Augus to Viegas. Joi.'io Bernldo, Ar
lhur BN'nardt•5 Pi1ho. JUscelino l{ubil.schel>, Ghrü;f inno 
;.fachndo, Negt·tío {io I~ima. CP:lso Machado. Rezende Tostes, 
Jncque-s Montnndon, Oscnr Stcvenson, Cndotn. do Queiroz. 
·Macedo Billencourt. Bias Bueno, Am·eliano Leite, Justo de 
Moraes, Horaeio Lnfet•, Lauôelino Gome!'!, Tt•igo de Lourm
ro, P linio Tou!'inllo, Carlos Gomes de Oliveira, João Carlos, 
Demetl'io Xavier, Annes Dias; Pedro· VeJ'gat·a. Fredet·ico 
Wolfenbutell, Ascanlo Tnbino. Dario Ct•espo, Ermano Go
mes, Damas Ort.iz, Cht•ysosl.omo de Oliveira, Ricardo Ma-. 
chado, Gasliío de Bl'ito, Leonoio ,\1-aujo,· França Filho, 
1\loac:rr Barbosa, Arlindo Pinto, Aug"sto C01·sino, ·cardoso 
Ayrel'. VIcente Gonven. ~nlgtu1o Filho, Moraes Paivu. Bar
reto Pinto, 'l'hompson F lol'es. (92) 
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Deixam de comparec!lr os Srs.: 

Antonio Carlos, Godof.rcdo Ví:mna, Plinlo Pompeu, 
Olavo Oliveira Hmnberlo Andrade, José de Borba, ~ampaio 
Costa, Atilla Amaral; Homer() P1re!., Henriqu., Lag~_. Raul 
Feenandes, Levi Cameiro, Alipio éostalat, Joii.o Penido, Jo
sé Bemardino, Simão da Cunha, Ant.hero Botelho, Bueno 
Bt·andão, Atweu Sodr~. l'aulo Nogueira, Pereira L ima, 
TheotOilió ii{õnteiro de : Darr\)_s, Waldemar Ferreira, Santos 
I!'ilho, Moraes. Andrade,· Vergueiro · Cesar-, Gama Cerqueira, 
Gm·doso <le 1\fello Netto, •reixeira Pinto, Robet·lo Mot·cira, 
~lirnnda Junior, Jairo Fr·anco, José ·Cassio, Victor nusso
mauo, Marlinho Prado, Paulo Assump~;iio, Gaslão Vidi
gal (37). 

5 

ORDEM DO DIA 

O Sr. João Carlos (Pr•ia ontem) ~ Sr. l't•csidentc, es
tava, por certo, longe de m:perat· que, poucas horas, aiJós tet• 
a hom·a de It·equcnlní· [leltl pt·imei!·a vez a Canm•·a dos Depu
·taúó;;, me visse na nee<!~Sidatlc úe acudh· a um debate que Sl4 

nw afigm·a desnece;;sm·iu, (•xtemporanou e até inconveniente, 
se livet·mos lodos clil vist.a que tmm ser·ie inl'inila do pro
blemas, cada qual de maior gt·avidadc, tJcdc a allençüo, o 
cuidadoso exame, o maxixmo interesse, por parlc de todos o~ 
senhorei! legisladores. 

O pedido de demissão do Exrno. Sr. general Góes ;\1on
teiro pl"ovoca uma ce leuma que ou não (~Oill!H'ehcndo. 

Habituei-me, desde longa data, n ver nost<c etniY•enlc 
chefe militar do meu Puiz (Apoiados) uma dus figuras sin
gulnt•cs da moderna gm·acão mililnr, !)elu sua cullllra, .pela . 
sua ht·avut•a, pelos cxlromus de dedicação com <)tl e tem velado 
pelos int.e1·esses dn sua classe; pcl'l'citamouto <.ligno da ad
miração de lodos os brasiloiros. (Mttito bem f) • 

Nm;te inslanlc, H. J!;x ., JlOl' motivos quo lho dizem t·e~
I-mito e quo fot'ain sogm·n e devirlamonto UIH'eci!tdo!:t ]~elo 
Sr. [~residente du Republica, pt!di u oxonct·açiio do cat•g-o. Já · 
hontcm, tiYll nrworlunidade do ouvil• a ot•nt{iin profr.r•ir:u 
[Je lo eminente lcader da mniot•ia des ta Casa, Sr. Deputado 
Raul l~e•· nundes, em que S. Ex., com precisão de cotH~e!l.o~. 
com logica irresistivel, com inteira p r ocetlcncia de todo o 
rac iocínio desenvQ!vid!l, declat·ou que. no r rgimo em qull vi

' verno~. não cabia á Camara o exame das razões que moti
·_vm•nm o dissídio ou, simplesmente, a resoluçl\o tomada por 
l:>. Ex . 

Mas uol.o que h11. pre-occupaçl\o de loldnr o ambiente po
lillcu. 

O Sn. Jos~ AuGUHTo - Não hn ubsolulamenle estll J-.11'1:
oocupaçüo, vos~o nffirmar a V. Ex.; no contrario, a preoc
oupuçüo é de esclnrocct· um problema politico. 

o SR. JOÃO CARLOS - H a essa preocoupaçuo, varou,., 
dizel-o oltwu.mente. diante da Gnmm·n, sem rehucos, sem ali-· 
vtclns e sern vaoill:~cões. Ouvi, ha púuco, um apnl'tr. do il
tu!!lru IJeputudo, Sr . Djalma Pinheiro Chagns, dirigi<lo ~~ 
·nlgl)ns dos collegns de rep•·esentn~;iio, em que dizia: "i;~ t: 
gune..al Góes Monteiro falou em ...-rmlos do sul, se falou em 
syndiculo florido o não soi IJ\lO outras oxtt·uvagnnte8 tm·-
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minologias, que mais claro se pode pedir?" E o não menos 
illustre Deplllado, Sr. Eurico de Souza Leão, foi mais pre
ciso, declarando que~- questão se cifrava - c pOI' que não 
cJizel-u, claramente affirmou S. Ex. - nas attitude:!! tomadas 
velo governador do Rio Grande do Sul. 

O SR. SouzA LI<JÃo -- E no fado do Sr. general Góes 
MouLoil·o não poder punir os officiaes de Cachoeira, por
que o general Flôres n isso se oppunha. Os jornacs 0 áis
soram. 

O ~H. JOAO CAHtós - A esse respeito, posso trazer 
fH.ls meus illuslres collegas o depoimento pessoal que ouvi 
do proprio general Góes Monteiro, em companhia dO met~ 
preclm•o amigo, Deputado Adalbert.o Correa, aqui á minha 
frente. A!ludiu S. Ex. ao telegramma dos offir.iaeg tia üa
ohoeira, achando que era uma aLt.itudn de indisciplina: fa
lou-nos nas medirias que tomara e declarou, postm•iol'mcntc, 
que el!e proprio, para não crear situação tnuis g1·ave, doler
minura n um official do ExerciLo que tivósse cnlcndunentu 
com ó Comman<iante da Região J\li!ilar ele Po1·!o Alegt·e é 
que fosse, nfio sei se de momento ou dnfinilivtlmcnt.e, sus
pensa a ordem d!J punir;ão discl'p!inar des~es offir.hws. Vm: 
consequencla, nã" se t1~ala ele imposicfio fio general Flôre~. 
Trata-se de uma mediria que entenricn f.omnr. de momento, 
segundo o seu allo critt~rio, o general Góc~ 1\fonltlit'U. 

O SR. SoUzA LEÃO - O S1•. Góes l\lonlciro terít~ liUo 
difficuldlldll em applicar essa medida. 

O SR. JOÃO CARLOS - Não cuhe n mim, nr1m u V. 
Ex., estudar as difficuldades que encontrou o gcm~r!ll Oóe,; 
Monteiro. B. Ex. é um emancipado n11~ suas ntlilurle~. é um 
cheio militar, naqueliE1 momento tinha a rcsponsnllilirlndo de 
l\linlstro da Guerra, e, por conseguinte, oviricnlernentc, não 
silmlls nos os exegetas do seu pt~!lso.monlo, de dlrector• dos 801'
vioos do Exercito e das medida~ disciplinares, pórven!.ma no· 
•mssnrias. Isso, po.r!!m, é apenas um detalno; r• que á lncon~ 
testava! é que se procura, dentro desta Cumara l'. !\OS olho do 
Pnir. inteiro, re&ponsabili?.nt• o general Flóres pela domlssüo 
do genet•a! Góes Monteiro. 

O SR. Jos~ AtJGUS'l'o - Devo declarm· a V. E:or. quw esta 
t<iio foi n minha intenciio. Quiz apenas esclareoer nm proble
ma politloo esbocar1o pelo Sr. l;'eneral Góe~ Monteiro. :5orl~ 
incapaz de responsabilizar -o general Flôt·es. 

O SR. JOAO CARLOS- Devo declarar ao nobti.l Dcpniudo 
quo não estou respondB>ndo no seu discm·so e sim apenas bor
dando commentarios á margem de algllns apm·les que ouvi. 

O Sn, JosÉ AuausTo "'-' Está bem. 

O SR. JOÃO CARLOS- Não ha mnitos dins, tive oppor~ 
tunidade, aindil na pre.senr;.a do Deplltado Adulberlo Corrêa 
diante de certas duvidEis esboçad!!._s pelo g_enera.l Góes Montei
ro, de significar-lhe quo, (lUt•ndo fm e\r.ito l> Sr. Getulio Var
gas, o general Flores da Cunha, apenas, omitt.iu opiniüo se
bl·o o assumpto, pam declarar o S(1U pl'mnmento no sentido dn 

continuactio de S. Ex. ú. frente d·as ttestmos dó Exercito bra
sl!eiro. 

N"iio hn muito tempo, qu11ndo se ausentou da oupital do 
Pniz o Sr. Miuist.ro da Fazenda, nosso po.tricio Sr. ArlllUP 
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de Souza Costa, que frequcntemcule recebo a ineumbencia 
de estudar assumptos ligados aos interesses e á vida admi~ 
nistmLiva do Rio . Grande do Sul, o general Flores da Cunha 
pediu ao general Góes Monteiro que o sub5tituisse nes~es 
misteres c fo8se aqui, Lambem, um zeloso cuidador dos lll'"' 
lm;ess~s riogt•andenses. Nessa opporlunidude, o general Góes 
·Monteiro, c.onfirmando o que lhe dizia, declarou-me os ter
mos de que se valera o general !<'!ores da Cunha: - "Peca
lhe que acceilo ·a nomeação de defensor dos interesses . do 
Riu Grande do Sul, quundo cu livet· oppm·lunídade di! OI!! 
.dirh~'lr· a V. E.x., com esse objeclivo." 
. üm homem, portanto, que, na ho['a em que s~ db!:mlt> 
a volLa ou não do general Góes Monteiro ao Míni~tet'ió da 
Guerra, opina, pela sua pormanenoia - ll nõ.o pl'(~Lendam os 
Srs ~ Deputados negar ao general Flores da Cunha, ao me
nos, O f1Íl'CiLO de olhar OCilJ syrnpathia, ~sta· OU aqUCJla llO
lllCllÇÚO de Ministro da Gucrt·u - nüo se I)Oderia compre
hendci· que um homem que assim procede1l e que, po~.terwr
menle, t'c!-c defensor dos interesses de seu Estado, ao qwJI 
dá o ~eu melhor devot.unwni.o, as suas melhores (1nergias, 
um imlansuvcl espírito ·de abnegação e de sacrificio, Yil)s~c. 
depois se insurgir contra a continuar;iio do seu lt·nbuihiJ, c 
impot·, como· se quiz dizer, u sun demissão r~ o St'. Prcs -
dente da Republica. 

Em primeirll logar, Senhol'es Deputados, o emintmto 
Chef~· do Govemo, ao c1tial frequentemente ouço n.:gnr 
qualidalles de estadista pelos seus advorsnl'ios, que 11.-lqllc·· 
ceu. ~o época dtJ sobresaltu, de tumulto, de perlur·baciio Llu 
OL'dem ~ocial, voliLicu l1 auminisL!'aliv11 em que tom vivido, 
·e nactu lw mais commodo do que, dn opposr~iio, upontar fu
lhEts aoH que, neste mumento, niio nu Puiz, mas em toda, 
as nacc1es do mundo, oslilo supporlum!u as vioissitudes, n~ 

·· anHu·gmas das re~ponsnbilidades do Governo; om pt•hnctrJ 
logru·, o Sr·. Gelulio Vnrgas, o Vt\IOJ'03o chefe du H.ovoluo<itl 

·de 30, niío é honwrh c:uo SLIJlfJO!'f.u tulolus •Ja~sa nulur·o~:1 
o qlic' Vú conduzit• Set1s nctus tl ol'ientar ~eu t·~lliri.lu Hub n 
JH'os~fio de quom qner que ~uja, (J/uifo bom.) 

Sabemo~ l.odo1-. que JA honve opporltmldutlo crn que ns 
prOJlrias oi·rntls se lcv·tt!lat·um coa LI' I\ n sua nulm•idnrlo. Niio 
qul!ro mvivur, de manuit•a u!gnmn, factos do!oroso1! do, no:.
sn hislot·ia pulit.ieu; mns subemo:; lJLUJI quo uo l.>t·uvo cht~rn 

. serenidade e (JllCrgia, nquolle momento decisivo da sua vidu 
.da Hcvulução do SO não fuHou coragem pura encm•nt·, CJrJJ 
publien, em que S. E::o::., apenas, sahlu engrundccid·o. (Mui.
·to IJC'IIt.) 

·· O qut• me inteeessa, no momento, sUo as aWtudes tft~'J 
·tem tomado o general Floi•es da Cunha, desde quu lhe fui 
· distribnida a rosponsubilidnde de, como Interventor, gover
nar o llÍll Grande do Sul. Outro nüo tem sido o seu ))l'Oc.e
der· senãõ o de defensor pp!'maneuLI) e infutigavel da ordem 

·puhlic:l. Não tem S. Ex. outra preoceuvacúo que niio seja 
agi!· 110 sent.ido de que á I\uçüo possa desenvolver, tran

. quillamenle, todas as suas aeLividudes, d1mdo mu'l"gein a que 
· o l'ai~ se aPtn·oxime, um definHivo, de um rytlJJno de !)UZ 
. e de l..rabalho, ufim de con•espon1Jurmo:; ll6 retJponsubilidu
. dos fiLie posum sobre o nossu nome. . . 

E , como Inlorvmllor no Rio G1·utu.le do Sul, anLes do~ 
dias tt·~stos qnc vivmnus em 32, S. Ex. tove opportuni(lnde 
de· ouvn· dos homens de muis nltn responsabilidade os mais 

. oJJm•tos oncomios á ~~UQ. attitude, 
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Neste mome!J.lO, ·vejo, ·diante de mim, o meu nobre ad.: 
versa rio, Sr. Baptista Luzardo, que h a li e se rec-m·dar de 
que, numa entrevista que tivemos na cidade de Cachoeira, 
da· 'qual S. Ex. tambem participou, ouvimos .do &r .. Borges 
de Medeiros a declaração de que, áquella époc21, o gcnct·:ll 
Flores da Cunha era um dos mais capazes de govm·nat• o 
Rio Grande do .Sul, com felicidade para o Estado e pa:>n o 
proseguimento incessante das suas aclividadcs constt·uclo
ras. 

A essa declaracão seguiu-se a do Sr. Assis Brasil, qtt~ 
pediu licença para ir mais longe; "E', ne:>te n'!Otíleilf.o, o 
unico capaz." 

Pois bem, Srs. Deputados, se, no conceito daquelbs V•1-
nerandos cidadãos, homens de longo passado político e que 
vivem tio respeito de toda a Nação B1'asiluirn (Muito bem.), 
a aclividnde do Sr. l<"lores da Cunha, o seu pensamGnto poli
tico, a sua orientação administrativa, eram de m.•lde ·a pro
vocar louvores dessa nalurez.a, por que razão havia· S. Ex. 
de se converter num "meneur de Ministt•es", e vir, quando 
menos se esperasse, impô!." no Governo da flepublica,. Ct'so 
tanto fosse possível, a demissão de um dos mais brilhantes 

\ genet·aus elo Exercito Brasílch'o? , · 
O que se passou foi o exame detalhado da situação na

cional. O Sr. general Flores da Cunha, como semp!'c, ape
nas, monta guarda á ordem da Republica, não tem oult·o 
desejo quo não o dn sua tranquillidade, em ambiente de paz 
o r.ol1co1·dia, favoravel, propiciatorio para todas as activi
dndes, E' verdade - e eu, que ainda era secr·ctnr·io do In
i<H'iOt' do SOU governo, tive uppoi•tunidude de ViJl'ifiCal-o -
é vct•dade que, por mais de uma vez, se lhe ensoml.Jrou o 
espírito, receioso pelas cCJnseq'nencins da luta que oqui se 
travou, ligada ao ·1'-crtjusta.menlo dos vencimentos dos mili
tares. que S. Ex., nliús, nilo contrariava; e dezenas tlo ve
zes lho ouvi pnlnvl'Us de pe~ut·, 1)01' ver que o horoico sol
dado !JI'nsileit·o r·cccbl• ainda a .mensalidade de 2-1$0001 

O Si\. Pn~;;ijJDEN'rE - Peco· ao nohro· oradot· abroviat· u~ 
sw1s considcmcões, pois cslá lut·minando o tempo do quo 
dispõe. 

. O Sn. JOÂ.O dAill...OS - Farei, npenns, t·apidus ron~i-
det·a~,;.ucs, para acabar o quo desejo dize•·. 

O QUO ncontoceu J'oi apenas isto: o general Flores da 
Cunha receava pela ordem publica c, mais de uma vc;o;, teeli 
feito sentir no Sr. Presidente da Republica os seus termo
't·es ele que fosso alterada a tt·nnquilid!l.de do Paiz. Nada mais 
do que isso .. Homem franco nus suas opiniões, destem·cL'oso 
nas suas altitudes, nuncn teria receio, nunca o teve, de di
ze!' nbertamenl,e quaes os nomes, quaos os individuas quo 
r eputou perniciosos á so1·te da Na cão. Seria a primeira vez 
que, . t.undo opporttiilidado do julgar actos do general Flo
res dn Cunha, se lho oltl'ibuissóm nteitude·s de cowu·dia I AI) 
contt•m•](l: S. Ex. é um bravo e vnloroso republictino, mhs 
esquecido de si, completamente alheio, a quaescruer com

. pcticões pessones, tanto que declara, invariavelmente, já 
havct· sido tudo qLtant.o podia sor e mais do que poderia ser. 
O St·. Flores du Cunhli não tem outro desejo, vigilante, per
tinaz, esloico, pcrsevorunto, ostar, permanentemente, con
tra 4Llllnlos desejem fazer da po!Hicn ou dos manejos da 
·politicagem os meios de v.tlentllt• conh•:1 a ·uutoridado do 
·Governo o a sua propr.ia estubilidade; 
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Não duvido, meus prezados collegas, que ainda t enhfi 
necessidade de vir a esla lribuna, tão conlt'n o meu desejo, 
esclarecer este assumplo, pot·qué pe1·t:ebo que a opposicão 
ti tnbra em pvolongnt· o debate. Não duvido e hei de fazel-o, 
sempr(' qnc a iSso fôt· obrigado, pm·que não vejo, no mo~ 
rnenLo, muilas l Je rsonalidades que mais mereçam comn'len~ 
tnrios do que o Governador do Rio Gt•ande do Sul, em re
lação a quem de~afio se aponte uma palavra. um a clo, um 
desejo, que se nã o reilicta na vot·dadeira sorte do regimen, na 
felicidacle da Republica. 

Tenho absoluta cet•teza de que se hão d(' esboroar os 
attenlados contra o seu nome. Paira num allo pedestal, que 
vive uo cadnbo e no respeito dos brasileiros, o nome de 
Piores da Cunha. Es~ou convicto de que no seu espírito nüo 
SUt'girão uult'OS pensamentos senão aquelles que possam 
congt·aça t· os !Jt·asileiros, e act•cdito jue a minoria que aqui 
~~~ regimentn. com uma fila dt• homens q'.le, pela alt.u cul
tura, pula alta L'espousabilidade, pelos grandes nornes que 
coordena, ha dê tet· u scguraw;t\ cxacta de que o respeito 
que lh~ é LiE'vidtl !'ó pud!'t'á advir dE' uma accãó constl•uclú
ra e fecundu; es tou convicto, repilo, de que essa mirud" 
ni\o cncor.lt·nrti hoje, como em dia algum, qualquer muttvu 
que seja, pat•a clirninuü· do uma linha o conceito em quo at~ 
esto mom(}n lo é lido o bt·nvo, o leal, o destcmeroso Govi:l' 
nndot• do 1\io Grande do .':;ul. 

Era o que tinha a dir.ct· _ (Pctlmas .) 

6 

O Sr. Pres!lleMe - A lista etc P!'csen<~n nccusa o compa
JlUl'tmimcntu ele 223 Srs. Deputados, com os que tcrua1'am 
.}I OSSO hoje, 

Hn s ullt'l! a 1\lusa c vou l:l llbmcller n votos o seguinte 

Exmu. St·. P rosldcnlo da Cumut·n <los DeJl\ltados - !:.e
queremos, do 'lCCÔI'do com o disposto no § i o do nr L. 112 
e no m·t. 11 O dt1 Regi monto lnltH'no lia Cnrnarn dos Depu
lado!~ , mgench\ p1n'n o projocto n. 2, dt1 t\135, npros~ntndo 
n ostn Casa polo St·. Dcputudo José Joüo do Pntrucinio, em 
soccol'l'o aas vietimas da c11tas trophe occot·rida nu Bubirt, 

Sala das Sessões, fi de Maio do 1935 . - A. Chrisosto
m o de Oli·ueil·a. - Aoastinho ,uw·titts. - Adalbert' Ca-
11101'0'0. - Abclcll'do Marinlw . -Barbosa Lim11. Sobl'iuho . 

. -\pprovado _ 

O Sr. Pres~dente - Como ainda não Im parecer sobrll <1 
prokdu, dou . a paluvra :w uubr(: }Jresidentc da Commillsilo do 
J•'innncns . (Pattsa ) . 

Ausente, o Sr. Pres iden te ela Commissfio de Finanças, 
dou a pulavm .no l-:lt·. Vicc- Prcsictenl(;' para esclnrocer a Cnsu 
t•nlnt.ivamentc no projcclo. 

O Sr. João Guimarães ~ Sr. Pt·csidcn tP.. i'l~q1wi1·o >l 
V , Ex. seja r nnL' L!rli rl.o o JH'OZo <Ir. 48 horas JllU'n n Commis
<:í\u do F inm;11;ns lavrur ~Nl l)!ll'eeor . 
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O Sr. Presidente - O Sr~ Deputado João Guimarães 
i·equer o pr.azo de 4g hoi·as para dar parecer. 

01! senhores que concerlem o prazo solicilado pelo senhor 
Viee-Presidente, da Commissão de Finanças queiram conser~ 
var-se sentados. (Patua) . 

Foi concedido. 
Passa-se á ma teria constante da Ordem do Dia. 

7 

Dúcussdo ~mica do projecto n. 36-A, de i935, 
sobre o provimento dos caroos do JlinistP.rio Pu
blico Eleitoral c (i:xando o subsidio e outras vanta
gens dos juizes e procuradores, com pa-recer da Com 
mis.~ão de Justiça rejeitando os arts. 1° e :;o da Re
solução Leuislativa, vetados pelo Sr. Presidente da 
Republica. 

Encerradn n discussão, ficando adiada n vota
cão, no. fórma do RcgimEJnto. 

3a disctíssãó do projecto n. 264, de i935, auto
rizando o Poder Le(]i.Ylali1Jn rt dispc11der 011 recur
sos constantes da t'CI'ba 22•. Sub-consif1naçilo i, do 
01'çamento vigente do Minisie1·w da Educuçdó. 

O Sr, Presidente - Entra om disou~silo o pt•ojccl.o. 

O Sr. Furtado de Menezes- Poco n pulnvl'n. 

O Sr. Presidente - 'l'mn n pulatvt•a o nnht•e )l(!(Httndo. 

o Sr. rurtadc de Mtittill -Sr. fll'UIIlrlunl•l, Srs. Dopu~ 
todo~, o meu Intuito, s•1blndo á lt•lbnnt\ I\HH1.o mnmonto, é 
pedir n nttcuono dos nobl'tiS ao\lc~t\!1 JHirn 11 lmnorlllnoin· rto 
projoot.o n. 264, lmporlnn!)ln quo porlm•ln pnM~Ill' dospm·osbid'l 
ri.evido nos h•l'rnol'! etn quo €1 o mos mo lncln ido nu Ordem. 
do Dln. · 

Esto pro.f(lcl.o, o mon vi'IJ•, t\ umn r:lelo!Jncl\0 do podoros, 
dn Onmnrn 110 Executivo. dclcgndo nbRolnhlmonto p['ohibtdn 
pelo ~ f o do nrl. 3° dn f:on~tilnlcllo de tu !lo .rulhn. 

No orcnment.o do Mlnislorlo da Edncnollo para i935 
figuram as seguintes verbas: 

"Verba f& - Consignncão Secretaria de 'E~tado 
- Matorinl - Sub-consignação 27: 

Para attender ás despesns com obras de curidndo 
u illStruccão, a que. se refere o art. 1 i do rleN'oto 
n. 21 .143, de 10 de marco de 1932, de acc6rdo com. a 
leuislação especial ·que tive1• de se1· votada pelo Po
der Legislativo ~ 14. áOo contos. V!wba 22a. - para 
pagamento de subvenções aos oslabcleoimentos a que 
se referem os decretos ns. 20.351, de 31-s-:fgaf; 
20.597, de 3-H-!931; 21.22·0, de 30-3-1932 e ~:l.07I, 
do U-8-1933 ~ grypho novamen~o - e de acc61'do 
com . a legislação especial que vier a ser votada pelo 
.Poder L.euislativo, sendo 100:000$ pura as despesns 
com o SN'Vi'.lO de inspeocão regulamentar, feito pelos . 
funccionarios do proprio minieterio-7 .300:009000." 

O. D. - Voi,UMl!: I - 1935. 33 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2810112015 10:51 - Página 26 de 68 

-5tt-

Em 13 de Novembro do anno passado, o SI'. . Deputado 
Henrique Dodsworth apresentou um project.o, estabelecen
do a l"egulumentaçiio exigida pelo . Orçamento. Essa p~opo
sii;ão foi remeltída á Commissão de Orcaméilto. No ~za 28 
de Novembro do mesmo anno, o St·. Deputado Xav•er de 
Oliveit·a apresentou outro projecto, delegando ao Polhlr 
Executivo alll'ibuiç5.o para distribuir_ ~s ver~as _orç_al_!lenta
ria s destinadas a subvenções c auxtho ás mshtmcoes _de 
assistencia e educação. A medida foi remeltida á. Com_nll~
S<1o de Finança,; e, sendo eu Relator nnquella Comnussau 
para os assumptos concernentes ao Ministerio da Edu~a7 
cão, o projeclo me foi distribuído. A i9 de dezembro, emttll 
parecer perante a Com missão, opinando pela_ não approva
.;iio elo pl'ojealo, visto como era uma delegacao de pod~res, 
que a Ccnstiluic;íio t·epellia. Ap1·eseuU!i enülo um sub~lll-~1-
tivo com a reg-.Jlamentacão exi!ida pela lei orçamenr.arw, 
terminando por um projecto de distribuição de subvenções 
para o anno de 1935, Ellte meu subBtitulivo foi mand.:ltlo 
ifupl'imir e distribuído pela Commissão. Infelizmente, ou
tro!! assutnptos urgentes desviaram a atteüÇio da Commis
siio. de modo que ella não tomou conbeci~tento do snbs li
lutivo, não o discutiu, alé que, em princípios oe janeit'ô 
deste anno, llS duas Commissões - a de Finanças e Orca
mcnto - ruudiram-se. 

O Relator da Commissuo de Orçamenl.ô pal·a o !llinis
torio da Educação, St•. Deputado Waluemnr Falci!o, pediu 
vistu do pt·ojeclo e do meu substituUvo, mas demorou muil.o 
u em illir pat•er.e r, porque espe1·ava instruccõos, confol'me 
dl'cltu·on varias v ezes, do Ministro. O Sr. Deputado Ne
gl'e h·lls Fnlclio rt.Jqucreu quo o pt•ojecto fosse incluidn l!nl 
Ot•dem do Din., independente do ruuecer, por isso quo ho 
mais de lre~ mezea se nchovil fiil Commissllo u trnluvo•so de 
assumpto que se nAo podia adiar, indofinldamcnt.e . ~·ui, 
ll!!!\ im, o projecto !lo ·~r. Xavier de Oliveira opprovadtl en1 
pt•imelt·o turno e remetttdo novame.nto l Commiesdo que 
o pt•endeu ali por lonro Lempo. 1\eclomo.ndo nó!l que o pro
jeeto viea~o 1\ plenat• io, entendeu n Comtniasllo ouvir o Sr. 
Mlnlstl'o da Educncilo o qual oompnreccu e disoullu, am
plaml>nlo a questllo. S. Ex. declarou quo aeceitavR, tnnlo 
u meu r>r(,jecto, como o do Sr. Deputado Henrique Doo!wm•th 
o~ quues do,·lam se•· fundidos paro constitulrem um unioo 
sub.'liitntivo; tl(J&nos nilo eonoo!'dou S. Ex. em qut3 a rlis
tribuicüo dus vc1·bns fosse feita pelo Poder LegislatiVo, 
POI'Qlle entendia que isso era ath·ilmição do Sr. Presid1:nle 
do Repub~ica, pois os St-s . Deputados não podem conhece•· 
as nooesstdades das numerosas assoDincões disseminadus 
peh> Paiz e o serviço que prestam, como pode o Minist.el'io, 
que disporá de um apparelho optima.mente ol'ginizndo pm·u 
sste t'im . 

Ora, e;,;la ara·umentnçiio nilo póde proceder, Srs . Depu
tados, porque se nqs, Qtle vimos de todos os pontos do Pai.: 
não podcomos informar á Gamnra quaes ns nooessidadcs <la~ 
a~sóciliÇões de oo$sas zonas e se a nossa ir.rormação' nfio 
rn('t·cce confiança ela Casa, muito menos poderá merece!' 
a lnfoNna(ilío de um ft:tpccionnrio, delegado pura osae fim, 
que nilo conhece n regmo, vne-se louvat• em !nform11.~ mi
uhh·ndos por fndlvirJoo9 suspeitos do loa3r . E eu oilo 
o cu11o de '.lill dcfC!lldo do Minleterio dn El1ucacllo tel' Ido 
:. Betlo Horizonte pnra ve1· ns nssocincõoe benefloiudns o 
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ter~se esquecido de uma, que, no entanto, vinha rcc'!ben
do subvenção em annos anteriores, a ponto desta, QUG é 
a Assislencia á Infancia, ficar privada de subvenção pol' 
falta da informação do funcciooario. 

Além disso, outra razão podP.rosissima: _ é que para 
que o l\linislet•io livesRe o apparclhamento capaz do dar 
lnfonnações elo todas as aa~ocia.cões e:tistentes _ no Pniz era 
neoessario que · tivesse um exercito de funccionnrlos tão 
numeroso, percorrendo os Estados, que toda a t•en~a das 
subvenções seria insufficiente para custear o serv1ç11 de 
fiscalização .. 

Estas razões, P.n lretanlo. Sr. Presidente, não são, no meu 
ver as mais fot·Lcs. A mais poderosa é a de que a Consl i
tui!Íão deu ao Poder Legislativo allrihuiçõcs para distri
buir as t•endas da ~E.'publica e que essa attribuicllo niio IJóde, 
om virtude da mesma Constituição, ser delegada ao Porlct· 
Executivo. Sel'ia, no meu modo de entendei·, a t•epl·o:Jucc:io 
do que dizem os revolucionarias, o.ccas ionou o grande mo
vimento de t930, com effusüo de sangue em todo o Bras il 
- a ab,;orpcão do Poder Legislalivo, pêlo Executivo. Nós 
nlo podemos eomeQttr n ceder desde já nesse. terreno_ Nll.o 
rato como tne!llbro da minoria: fnlo por mlnba <ionla pro
pi'ia e pergttnt{) se nos é licito abl'ir mão desse direito tlUe 
a Constituição nos conferiu. 

Por õütrõ lildo, num~a. no Brasil, e~sa dislribnicilo foi 
feitr- pelo Executivo. A Ca:{a de 9i jã a 1\ltribuin ao Lc
gi!:lntivo: a iei de i923, que autorio:ou o conl·raclo com n 
Companh la de Lotérias Naoionues do Brasil e estnbclcceu 
essa ronda para ser destinada ãs subvenções, friza n:ulto 
olnramente, cnmo uma das clausulas do contrnoto, que a 
renda será destínnda especialmente a ser dístr!buido se
gundo u t•elação e a dot.avr1o que o Gongros~o Naciunnl esta
belecer para cada uma das a ssociações, 

Sempre ss obs~rvou est!'iotamento essa norma. E' ''t\r
dade que o Si·. Ohefe do Gove1·uo Provisoí•ió foi quem fez 
u distribuição a parUr do S93t, mas nem podia deixa•· t.le 
ser assim, po1·que nessa oocasiüo o Por!er Legiglativo e:;luva 
unido ao Executivo, nns miios do detentm· do Govet•nv du 
Repu!Jiica. 

0 13R. BARRETO PINTO - A distr ibuiçi.io só paSSOU R &e~ 
feita depois do organizada .uma Caixa da Subvenções. 

O SR. FURTADO DE MENEZF.S - Que jã foi ex-
li neta. · 

O Sn . .B.Ann!l'ITO PINTO - Mas _que deu os melhor~s l'IJ• 
saltados, corno V. Ex. sabe . As distribuições uos govfJrJtos 
anledores á Revolução tiveram as pem·es oonsequencias 
·possíveis. Estabeleceu- se mesmo lima verdadeira indust l'ia 
de su!)venções . _t>oderin aqui citar o famoso Hospílal Muller 
dos R('.is, qua só existia no nome. Assim ofrirmo porque 
nessa ocr.asi!io chefiava o scrvico da conlabilidado dn Assis~ 
lenoia Hospitala·r P. Uve eusejo de vertríMr isso. Devid'J nos 
abusOs verifieados, pelos favorils oonceaidóil sempre lio ;lpn
gnt• dns lu(:es, polo Legislativo, ct•eon-es n Cab:n, como 
occcnluol, dou o~ melhorea resulLndos , O govot•no di8MC· 
clonnrlo foi mais cl'ilcrloso na m•lontnQiio dos ouxlllos. 

o s~. DIA! FonTBB - Mas a ConaU1ulolio a rc~tnbfllucou 
c, asolm, ot1lnmos dennte de fRot.o om que n lo! ó lmtloruth•a. 
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· O SP... BARRE·ro PINTO - Quiz ·apenas lrG.zer um escla• 
·rec'imeoto ao debate .. 

O. SR. F URTÃDO DE MENEZES ~ Declaro que não 
condemno o íalllo . do Govet·no Provisot•ío ter feito a dístti~ 
bui1;ão porque não poderia ser de oulra fórma, de vez que 
as assciacões de caridade não poderiam esperar indefinidll 
meote que se restabelecesse o regime legal. 
· o SR. BARnBTTo P tN'Í'O - As insli tuições de carida:hl 
es lão sofrt•endo as maiores difficu!dades. Considero inj uslr~ 
!i cave! esse t·c~ardlunenlo. No anuo passado a dis lrihui•;;io 
nãiJ foi feita, .e, no corrente nnno, até agora, lal não e-e ve
l'ificou. . 

O SR. Al\TiiUI\ BEHNARIJEB - Mas, o retardamento não 
leda s ido por falta de dintwiro no Thesouro ? 

O SR. FURTADO DE MENEZES- O t•elardamenlo !oi 
·unicamente por falta de lei. Não hn duvida sobre isso. 

O SJ•. BJ.o\S l~oRTES - O nobre orador tem profunda au
toridade para I'echlm!H' contra is~o porque, ao apagar das 

lu7.es da legislatura passada, S . Ex. denunciou da tribun~:~ 
que a niio UJJIH'OVUCiio do pt•ojeclo conferindo subvenções 
aos cslaoo!eeimentos do cat•idilde iria collocar na miseria 
uma sel'ic do indivíduos, abrigaf.(os nessas ins tiluições . · 

O Sa. BAI\n&"ro PIN'l'o - Como estamos vendo, infeliz
monto, porque o Congresso Mo votou a lei. 

O Sl\. BIAS Foll'I'ES - I1or conscquencia, quem devo Sl'l' 
uccusado é o Congt•csso. por estnr insistindo em querer nlll'i
huil· nu Exooutivo n distt·ibu!cüo, no invés de deixar essa 
lurofn li Cumo.ra, que é, vela Consutuiciio, o porier compe
Lcnto {Jur·u isso~ 

O Sn. BAMETo PINTo - Nito sei n quem se deva nc
cu~ut·. Uma med ida se impõe o Llc ul'gencin. 

O SIL BrAa FonTrss - Devemos nccusm· a quem o me
rece. O J>oclot· Lügíslul ivo l'oi feito para dizer u verdade no 
povo, osclurecendo··O, es[lecinlmcnlo num rogilne em que 
uovomol! IJI·o~tut• contas pm•unlo a opiniüo nacional. 

O ~R. ~'URTADO DE ME.NEZES - Devo esollu·ecct• a in
dn (]UO minha nctunçiio pleitoando a nppt·ovncüo do projeclo, 
nuo· foi apenas no npl\!.mt· ctiis luzes da legislal\ll'n findn. 

O Sn. Bv.a FonTES - Ao contrario, 

O SI\ . FURTADO DE MENEZES - Ple iteei por duas ou 
tros vezes ll upprovaoão immediata do pt;ojecto, mostrando 
ti oitunção . Li da tr ibuna o •·olntorio do. Juiz de Menor·es do 
Distl·icto Federal que dizia Lerem do fechar varias institui
·çõcs onde. (Jl':tni récolhidos os meno t·es abandonados de sorte 
_que não' leri a el!e ·onde collocnr essas crcanças, por' causa do 
·retardamento da dislríbuiç~o dl\s siibvencõe~ . · 

O -SR. BrAs FoR'rl.ls _... A propria Oommissãll ficou du.; 
.r<Antn .muito tempo á espora de esclareoimenlos do Minis
teria . 

. Ó S':l. FURTADO pE li!E~E;?:ES- Posso affirmar que 
qumzo dws depois de vn· o proJotco ás minhas mllos já tinhll 
.o ffil)U'l>DZ'tlCer . l'orLzuHo, niiu fui ern meu poder que clle de
morpu . 'ft·ritn-!fe, porém, do u~sumpLo que podemos deixai.• 
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dê parte, para tomar medida~ immediatas que urge adaptar: 
em beneficio dessas instituições. 

O projecto está em terceira discussão, Venhu pleitear 
que a Camara - ao invés de approvar delegaçiio de poderes, 
abrindo mão desse direit'ls precípuo, para conceder ao Pre~ 
sidente da Republícà autorização que lhe não dá o Orca
menl.o. porque, no Mini~terio da I<~dll'!:J.Cào, por exetlit:.lo. não 
póde o Chefe do GovPrno tirar uma verblJ da Fnculct.ade de 
.Medicina IJara · atkibuíl:..a á Faculdatll' de D!reilo, nadr. jus
lificnndo, portanto, que lhe deleguemos a t'un<:"çiio de distri
buir verbas pot• institutos de divet·sos Estados - faça a dis
criminação das in~tituições de caridade que devet•iio ser sub
vencionadas. 

Dit·-se-á, c:omo já ~e disse. que os Deputados não estão 
habililados u fazet• es5n u:stribuil;ão. Direi que o sub::;titu
li\•o do noor•., Deputado Waldcmat· Falcão, organi1.ado de 
nccordo.commigo e C'Om .... sr. Deputado Henrique Dodsworth 
e. tambem, com o St·. Ministro da Educaeiio. pr·evê a creação. 
de um Conselho de dez pessoas desinlet·es~ada~. na Capital 
tla Re!)Ublica, escolhida~ pelo Sr. Presid~tJtll da Repubtica, 
afim de r(lc'.:'ber os pedidos de subvenções, estudai-Os e or-. 
ganizat· a lista das inslituicõês n ser·em beneficiadas e a 
quota para cada llma. subrnettendo o pt·ojec!o !\ Camara, 
que terá, necessilriam.erite,. poderes pm·u mocHficul-o, de vez 
qtte lhe não p'octemos .r·e~•dngh' a liberdad~:~. 

- 0 S~t. ·BIAS FORTES -.V. Ex, permilte um APOl'le? 
O SR. FURTADO DE MENEZES- Com lodo'Pt'<tzer. 

O SR. BIAs FonTES - A solução mais acertada, a meu 
ver, se:>in o Congz•esso fixar, por meio de lei, o subvenciio aoa 
hospitnes pelo mtmet•o de Jeitos, procedendo-se dn mesma 
maneira quanto uos e:Habelecimentos de ensino. v~1!ad3 es~n 
verba global, o Governo,· deante da lei que nii.o poder la dl'i
xar de cumprir, distribuiria equitativnmcnte as ;;ubvencões 
a l('das os cnsas de caridade e estabelecimentos de assisten-· 
ci:~ no~ different.es pontos do. territox·io n!lciona!, 

O SI\. FURTADO DE MENEZES -'- Julgo n opinião de 
V. Ex. uprove!tavel, mus penso que niio podemo,s re~ardar 
o llssumplo, pois estamos am terceira di~cussilo. 

O SR. DIAS FoRTES -V. E:"<. acha, entüq. que devemos 
appt•ovat· o prujccto com as subvcn(;õos ronsignndns., fazendo, 
posleriox·rnente, lei nesse senlido? ' 

O SR. FURTADO DE MENEZES- Resumo o que de
sejo: peco ú Camar[l que aproveite a emenda por mim apre
sentada, o rAdigidn de accordo com o substituth·o do Sf'lnhol' 
DFlputado Walrlemul' Falcão, ~:om a seguínt!:' alteração, da 
ex{H'essuo ·• Presidente da Rcpublica" p:u·a "Cnmnra dos· 
Depul.âdos". O pt'oj(lclo organizado i)ola Commiss(io Espe
cial, em vez de ser remettido no Sr. Presidente da Repu
!)[il'a, será env!acio á Camara, I'I"PII appl'Ovaç:io. Ap6.; isso, 
é feita a distribuição pelas instituicõo!l que uté aqui têm re.; 
cobido suhvencões, de accordo com llS pl'opostns rJlls emett..: 
das offei·ecidas pelo:s Srs. Dl:'putados no orQament.u da Edu
cação para o corrente anno. 

Este o meu pedido que se,ia approvada - Npito - Q 

emenda, pat•a a qual vou requerer preferencin, ficando a On-
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milra 'fl&tura.tmente reeolvlda, desde Já, a eatudsr welhor l)r
ganização que consulte os desejo& de todOtl os ooUeps. 

O Sr. Waldàwar Falcão - Sr. Presidente, ouvi eom a 
a maior att.enção as pálavras do nobre collega, Deputado 
Furtado de Menezes. Sobr~-lhe autoridade para discutir o 
assumpto, porque S. Ex. resume uma e-xistencia 'utada 9. 
beneficenciu, á câridade e ao cultivo dos mais ballos senti-· 
mentos de bondade e de religiosidade. 

Devo á Camara, entretanto, uma explicàção sobre a ma
leria em debate.· 

Preliminarmente, peço vonia para discrepar do ponto de 
vista esposado pelo douto collega, representantE> de Minas 
Geraes. Não supponho seja inconstitucional o sub;titutivo da 
Comrilissão de Finanças, que dá uma serie de regras basil!l
res, dentro das quaee deve ser feita a distribuição da verba 
de subvençõe~ . 

. . Diz a Constituicão Federal, no artigo relativo ás attri-
buiçõas do Poder Lesi!lativo: 

"Art. 39. Compele privativamente ao l'Oder Le
gii!lãtivo, com a aanOI)ão do PrBBidente da Rt:>publica: 

3) - dispor sobre a divida ;mblioa da União e eo.
bre os meios de pagai-a; regular a arreoadaciio e a 
distribuição das suas rendas; autorizar amissões de 
papel moeda de curso forçado, abertura e operacõi)S 
de credito;" 

Ninguem d:1• ·• que, votando em cnnjunclo 011 disposi
tivos legae15 que regulam sabiamente 11 dlstribuiçli.o das ren• 
Cal! publicas na part.e aUincntu a Sl!bwucõcs, cl!teJa, pot•· 
ventura, o P.or1el· Legislativo fugindo i sua preL•ogaliva 
constitucional. Ao envez disso, o que elle está filze!nnn ó 
d:otnr aR I'e!n'lls nox·mutivas dentro das quar,s se deve orlen~ 
tnr o Executivo, (muitc> bem}, no intuito de cumpt•h· •ll'l 
missüo condtHuolonal. 

O Sn. CAI\NI:I:lllO DR R~BNDI -E para ovitar o arbll:·lo, 
O SR. •-/ALDEMAI\ FALÚA.O - ••• e para evlliLi' iO 

arbitt•io, di:.~ muito hem o nobre Duvutadn poL' Mln1111 Ou· 
r:~cs. Como, porém, evlttt• o IU'blti·Jo? Enquadt'IUU.Jo 11 dls
tl'ibu!Qiio dentro de tlrlnolpios, fút·u dos qunes nn•) ~f' !Hl
deriu e:.-:ct•cer a nctividnlle do Poder Exf!cutivo, 

Assim sendo, S1·. Pt·o~lr!ente. o ~ubstllutivo da Com
miss:".v ckl Finanças, .a que ha pouco alludiu o illustra 
Dt:l!ul.aOO.. Sr. Fl\l.'ladó de Menezes. visa pl·ecipu;Lmente at· 
tender a um imper!llivo constitucional, regul11ndo a di3tri
lnicií(l da verha de sulwençõ_s dentro dt> regrâs que lhes 
asJJegurem o melhor emprego possivel. 

O SR. ANTON1o De GóEB -Com mnlor equidad~. 
O SR. WALDEMAR FALC.í\0 - Sr. Presidente, esta

moa num Paiz, e~ ll~\& a politH:a do estimulo fl. pral!c~ 
de medidas auxlliadcras, incentivndm·as da acclio particular 
se b.z 11ecessari.a todos os dias. Não ê pos!livel exigh· dJ 
poder publico, muita vez, uma aocllo direota, completa, 
plemt, em varias das ueces~idades collectlvns. Esse tetn que 
ee cin~lr, quast .~em~>re, no emparo, ao reforco da inicia
Hvft pat'tlcular, dando-as, nio .W o .apoiO. a pro~ão, mae. 
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at~ a auxiHo fiuanoeiro. Tal é, Sr. Prf!sldente, a finalidade da 
verba. ~subvenoõesw. 

Exig"ua, por si mesma, reduzida no actual orçamento a 
7. 300 :OOOf, é bem de ver que ·ella nio poderia attendet• aos 
milhares de reclamos que chegam dõs varios qundr1u:.tes diO 
Paiz, tendentes a manter, a moentival', a proteg.ar os nu· 
merosos institutos d.e iniciativa privada, beneficente, cari• 
tativas, hospil:.lares. e vãrl::.::~ instituições outras, de edu
caÇão, de amparo á infancia, de auxilio á pobreza c' ·:a
lida, etc., as quaes não podem subsistir. porquanto constan
temente solicitam a protcccão financeira do Governo da Re
publica. Como dei,-àr, porém, Sr. Pt·esidente, que P.ssa ver
ba seja applicada ao arbítrio das assembléas politicns't 

O SR. ARThtJR BERNARDEtt - Os poderes publicos doe
vem ostilr habilitados rat·a ndo;;ltnr um criterio equilativ~ 
~erendendo a doisLribuicão do uma Ycrba de tal natureza. 
ao seu arbítrio. NP.ste ponlo. V. Ex. está equivocado. 

O SR. W ALDEMAR FALCÃO - Sr. Presicl.enle, atten
d<.~ com o mnior prn1.er no aPI\rte do Sr. ~rtlnir Bernardes; 
mas peco licença para pondernr QU(J é difficit, quicá im
péssivel, a um parltunflnlo distinguir· entre os varios appél
los que lhe vêem de diversos pontos do Paiz, aem um 
r.x!lme meditado, minuc1osu, . • • 

O SI\. ARTHUR BERNAi\O&a - Cadn um de nós á co
nheoedor da snn zona, e das neoossidados dos esta!;:!leri
m<!nlos nella oxlatenlell. 

O SR. W:\L":":!:MAR FALC!O- ... sem conhecimento 
ecruro para pesar essns reclBmnQõ<Js e nstr, entlo, com 
aquolle sentido superior dt! equldado a do Justica que deve 
ser a norma de acollo ..• 

O SR. ARTfWR BlmNARDB8 - Existe umo oommlsslio Jl()oO 
meada pelo Governo e ·,on!tituida por pessoas ldoneas, para 
trntltr deeta rnl\lcrla. 

O SR. WA:a:.DEMAI\ FALCÃO - ... tios membros ôo 
parhxmento, que conhecem, oómo V, Ex. observou as ~unna 
do que &Ao 1>eproscntantes . . Nilo contesto que assim l!eja, 
porqtte seria ató do~lustt·at• os proprlns tradiçõe~ pol!tioas 
dos reprcsentantns dn Naofto. . 

O SR.. AnTm./1\ BEI\NAiltlE!l - Perrnitta V. Ex . um apar
te. Vou citnr lim cnso t'.!l flagrante lnJustlca no' minha ter~ 
ro natal; nlll oxlste um estahele\limento ho:JPitalar, que 
goznvn ele E<UbvenQt\o. votada pelo Pocter Ir · '"tivo. Í\.plmns 
eu me passei para a opposl~o, o QQverno cassou o auxilio . 
E 11\jis: nesta Capite! funccionnva· um hospi~l que tinha o 
meu nome. O Governo exigiu que se lhe mudasse o titulo, 
{lnrn oonoed·er a subvenQâo. A dircctol'ia nflo 'qlli:l.:, e o ('st!l· 
belecimento foi forçado a fechdr . . 

O SR. W ALDEMAR FALCÃO - O npartc do nobre 
Deputado por Minas vem prccisnmente om ubono do tnéti 
pont'o de vista. 

Dizia que compete .: o·. Pocter LegtslaLivo, . corra uma nor
ma preci~u. e completa, rcgulnrh:1u· u principio da msll·i-· 
bu!ção de subwnçõé!l, pmrn QIHl ,inmais se vol'iflqul)m actos 
de arbih·io e capricho pca!'onl, como o oilado pelo nobre 
oollego, os quaos devem ser ropnrndos pelo legislador. 
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. O Sil. ARtium BERNARDEs - V. Ex, _sabe que o 1egis~ 
lador erra menos, nesse particular, que .o Exeçutjvo, quando 
dominado por paixão. · 

O SR. W ALDE.l\fAR FALCÃO - V. Ex., que teve as 
responsabilidade sdo Podet· entre nós, tn\z,. neste momento, 
uma observação interessante. Pediria, entretanto, licença 
para dizet• que justament.e por isso a Commissão de Finanças 
se ol'ientou no sentido de um substitutivo que consagre o 
principio ea sabedoria do legislador, procurando resolvet·, 
de maneira mais libet•al, mais elevada, mais patriotica e 
mais justas os imperativos e necessidades que essas institui
ções postulantes de subvenção vêm trazer ao Poder Pu
blico. 

O SR. ARTHUR BEI\NARDBS - Sem delegação ao Gover
no para isso. 

O SR. WALDEMAR FALCÃO - Peço ao nobre Depu
tado que me aparteia preste attenção ao substitutivo elabo
i•adc pela C,ummissão de Finanças. Estou certo de que o seu 
espírito de justiça acabaria reconhecendo que a Commis
siio de Finanças procurou resolver o problema da subvon
cão dentro de um espírito superior de patriotismo e de jus
tiça, para que jáma.is medrassem as d-esigualdades e os ar
bilHas de que S. Ex. acabou de se queixat< 

.1\{as, Sr. Presidente, dizia eu que num poiz vasto, 
coml' o Brasil, diante de uma verba de 7.300 conto~ para 
altender n milhares de pedidos de subvenções, era diffioil 
ao Poder Legislativo ajuizar da procedenoin desses recla
mos, e aqui, sujeito á ~onlingencia das votações em pl<!nario, 
as maiorias occasionnes, das sUi'presa;; Que pooom trazer as 
votações em terceiro turno, chegar-se a soluções equanimes, 
récllls, equidistunles, no tocante a todas essas medidas. E, 
cnlüo, concebi, em collaboraçüo tõm varlõs outros eminen
tes co \legas da. Commissii.o de Finanç11s, a idéa de submetter 
essa mB.tea·ill 6. delibl'l'EI\~ii.o, ao estudo, ao exame oo uma 
commíssúo composta de hcmens votados á bcnefioienciu, 
verdadeiros upostolos do bem ednr collectivo, que, medi .. 
tando sobre o ussumpto, unol~·sinido moliculosumunto tocfos 
os processos rie pedidos dP. suiJvenc;iio. '.l\nbm·Asse um pi.\re
cct· sobre u d.istribüiçllo dessa verba pelo Podet• Executivo. 

Vê, pois, a Camurn como eslnva longe do pensamento d·n 
Commissão de Financ;as submetter o nssumpto ú deliboru
cüo uni pessoal do Chefe do Executivo, Ern objectivo dn 
Commisstlo de Financas dar ao problema a soluciio n ~E1U 
vêr mais perfeita c monos susceptivol d!l erros, liio facil
mente e:xplioaveis numn nssembléa politica. 

Dit·-se-á, Sr. Presidente, que o n~sumpto .está sobre
maneira i·etnr<.'.~do. Não foi por r.ulpa sómcnl!:' da Commis
são de FinnnQas. Na prbpria Commissão, o httmilcte orador 
teve de defender, durante mais do um mcz, a matoria dessn 
substitutivo, em debates acaiorados, com os seus erninenles 
collegus. E só depois desse cetvo acurado, desse estudo pct·~ 
cücienle, moLicnloso, penet.rnntc. foit.o por todos os com
panheiros de Commissão, foi qüe se poudé fh•itlt11' o sHb
stilutívo n offerecer ao tJlennl'io. Ainda assim, assumplos 
urgentes que or.ouparam tantos t\ias a nttcncão dn Camarn 
ímpE>ílirum esso substitutivo fosse votado a tempo. E ,íá 
ngom no quinto mo7. do unno, será rtifficil qm. upp;·ovfldo. 
o Bllbslitntivo, po~~n ret• Qbsr.rvnrtu n lei que delle vae sut·
gh· o, possnm !'OI' !lllondldns todns ns suas formnlidadcs e,-
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ainda Pm t.empo util, concedidas . as subvenções disputadas 
pelos .institutos de beneficencia. 

O Sn. -MoRAES ANDRADE - Delíejo merecer de ·v. Ex. o 
seguinte eaclarecimento: o substitutivo a que se refer'tl é o 
mesmo que anda publicado em avulso comQ proje·~Lo nu
mero 264? 

O SR. WALDEMAR FALC.\0 - Devo informar a.J no· 
brc eolleg:~. que esse ~rojeclo attende unicamente a urna 
necessidade urgente de se não demorar mais a soluoiio do 
assumiJlo. Em precisamente o que estava explicando no 
meu discurso, quando S. Ex.· me· aparteou. 

Nesta altura dos no~aos t.rabalhos. não set·ia possivel 
esperat• que as fol·malidad.)s compendiadas dentro do subsli:.. 
tutivo da Commissii.o de Finanças pudessem set· cumpridas 
~m tempo util, de maneira a serem nttcndidos todos o5 pe
didos dG subvenção já existentes no Ministerio da Educa• 
.(;iio e t'inancmr os institutos que dis{lulam auxilias den~ro 
ctas necessidades urgentes qüe sentem. Ei-s {lOt·que a Gom
rnissão de Finanças. nlio por iniciativa minha, ma~ 1le 
varws emmentes collegaR, servindo como relator ad-ho-: u 
nobrl' DP.pulado Belmiro do Medeiros. elaborou um 'Jl!'O

.iecto que clirt.tilarei de emergencia, fazendo com que, du: \il'~ 
o CO.'t'enle un~to. a dish•ibuicão da verba rle suhv:m1~õcs ~,\in 
·levada a effeito em ilat•monia com o Decreto do Governo 
'Provi.sorio existente sobre n mli.tei:'ia. 

O SR. MoRAES ANDI\ADB - Obr.igado a V. Ex. pela gen
tileza do esotarecimenlo. 

0 SR. FURTADO 011 MENEZES. - Hn uma ref!lrencla aqut 
no avulso: .. . . . de accordo com legislação especral que vier 
a 5or votada pelo Legislativo .•. ". O ot'Qamento foi sanccio
·nado em 3 de novembro. A Commissão de Finanças obtlgou 
o redigir e.3se pro.iecto, estabelecendo o modo do distribni
çiio dll$ subvençõea. 

O SR. WAJ.DEMAR FALGÃO - V. Ex. nuturnlmente 
pt'l1!\l.ou · ntteucüo ao meu disoursu: dave, portanto ter ou .. 
vido que es.:!ll HUbstitutivo ·foi lodo o trnb11lho n quo se votou 
u Cummi8.süo da Finanças, e como nito poude o m,•smo ser 
votado o tempo, sm•giu, como medida de emergenola, o pro
jacto. n. 2tH. ora ~m dlscu~~!lo, 

Dizia eu então que. pot• iniciativa da Commimdl.o de 
Finanças, servindo como t•elator o.rl-Jwc o Sr. 'Belmiro dll 
Mt>deiros, surgiu o projecto n. 26.\ mandando quo, durante 
este anno, fosse a "Yerbn do ->ubvonoões distribuída em oou
formidade com os principias estnluidos no Deoreto do Go
verno Provisorio, n. 20.351. de 3f dl'l agosto fie t!l31. e do
eretos quo lhe são aocessorio".· 

0 SR. FURTADO DE MENEZEf.l - V. E,_, terá a bondade l:le 
verificar se se diz ahi "durante este anno"? 

O SR. WALDEMAR FALCÃO ~ Não diz, mas dispõe 
mais r!gtdarnente: " ... até que soja dccreturla legislaçiio es~ 
pooiul ~obre a U1aleria ". '(loi.• ond(l :::e ver/i que ~A at.n junho 
a Camarn c.onsoguir votar o substitutivo da Commissão de 
Financas .. iá entiio essa logisl!lção, constante tlo Pro.\eolo 
n .. 264, nfio terá ruzão do ser, Cederá logat· nu substitutivo 
da Commissüo de Finanças que for votado 'll approvado pelo 
plenario da Camurn. ficando, n·asim, ainda ·mais limitada n 
vigencin dos~o rle<'>t'l\lo do Gowrnn :Provism·lo. 
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o Sa. FuRTADo DE MENEZ&e - Be a maioria da Carman 
não ~onco~d~r agora, não c~ncordarl malt tirdo, e floure;
mos mdefmtdnmente no regtme do ProlldunLe dl&tt•lbnir. 
dis~ricionariamente as verbas. 

O SR. W ALDEMAR FALCÃO - Dou t V. EJ:. a o (fir
macão de que. por minha parte. como l'ttlnlot• d11. mataria. 
na Commissão de Financas, e como znumbrõ dt!8Ul Camara. 
envidarei todos os esfol'ços para que otrw aub11titulivo seja 
votado pela Casa o mais depressa polltdvoJ, mesmo porque 
est.ou convencido de que. d~ntro do Yllbllut.utlvo, graças ás 
felize.s idéas qur- nelle: rorarv con~uba&anoladas muitas 
dellas oriundas do patriotico trabalho dos Bt'B. Deputados 
Furtado de Menezes ll Henrique Dodswot•th ao lado de al
gumas suggestões que o relator rêucbou com a mator fa~ 
til!facão, t<erá resolvido, de maneiro. a mala perfeita. o as
oumpto de subvenções. 

o SR. FUR'l'ADo· DE MENEZB8 ...... V. EK. d' Uoengli 11ara 
um apartef O projeolo ora em dll<lUIIIIo apenas cogita de 
uma das verbas rle sole mil o treJ.iinLo• ountoa, No entanto, 
são duas, A verba de 1:\eeretarte. de lllle mil e trezentos 
contos, e a verba de loterias. de tole mil oontôi. Dê modo 
que o projecto, ·além de lu:lo. esl4 onado: d Incompleto. 

O SR. W ALDEMAR FALC!O Dovo oeolarecer ll 
V. Ex. que essa outra verba do soLo mil contos, orluu:l':l da 
loteria incluída pelo humilde orador no Orçomonto da Edu
(•açiio para o corrente anno, destina-M 4 oarHI'Ide e á iu~tru
ocão, e pretende o Governo, oom o auaiUo du luzes 4• <la
marn dos Deputados, levar o eifclto 11111& aárle de inioiativaEl 
as mais uleis, as mais dignas do GPlllauao• om maleria de 
l.odltcaçiio e de assistencia, no BJ•rulll. 

Por esga verba correrão, em ~tnrle, multo• dos pontos ti 
Eatisfazer, no que diz respeito 1\ ns1i1tor.\l!D hollpitalar e á 
assislencia social. 

0 SR. FURTAOO DE MGNBZIB- E1111 verba (\ n de loterias? 
O SR. WALDEMAR I<'ALC.tO- Portoltnmcute . 
. o SR . FuR'I'AOO J)B MENEZES - .l!luUlo V. Ex. me dlls~ 

culpe, mas o Governo não pódo dat• oult·u •lo11Lino n essa vet:ba 
uma vez que o contJ•noto com a OomJ>IIUh!ol de Lotel'ins, de~ 
.t.al'mlna que a distribuição dessa quota 1uja f<llLl pol' ·asso-
ciações de ali$ i stefioía. . 

O SR. WAI,DEMAR FALCA.O- A lol que diz ".'ospeil.o ã 
loteria determina que soja destJendi.:ln llom a oarldnde e v 
instl'uc~ão. De11tro dessas expressões runlll'luns, ó hem de 
ver que se enquadt·am os institutos de benAflouno•a que vi~nm 
<lar assislericiu ás populações desprotegldat~ do JlrnRII, bem 
assi111 aos estabelecimentos do ensino quo pJ•oum·nm l'csolvPl', 
da melhor maneira, o difficil problema do .msiuo da moci
dade ontt•e nós. 

O SR. FUI\TAI>o Ds MENllZBB- V. Ex. uclta que quando o 
Governo dá n~sistencia no povo foz caridade '! 

O ·Sll. Wi\LDEMAR FALCÃO - Acho que o Governo 
deve. dll accordo com a finalidade dn propria ,.enda ela loteria, 
enqu::ldrar n oppliclic~o dessa verbn num prineipi•.J supe
rior de benet'icencia e de nseistenoin e, no moemo temr.•o, 
dentro dn orlentncão patriotiea de resolver ria melhor :fórma, 
o problP."1a du educaolio .no Bl·asll, uma vo:.: qu~ essns doia 
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obJecUvos resumem as quast~ mais import.antes, qui~,;:i, de 
momento, para a nacionalidade. 

0 SR . AtBBI\TO ALVADES - Por que, no inv~s d~sse prC'
jeoto, não vem no conhecimento da Camnra <t.cLuul o ~ub:U
tutivo a que V. Ex. se refere'! 

Ó SR. WALDEMAR FALC.tO - E:xpliquri ha pouco ao 
plenario, que o substitutivo du Commissão do Finanças só
mente por' accumulo de serviço, de materias urgeni'!Z, d:~s 
deliberações do plenario da antiga Camara dos Dt>putndos, 
nõo pôde ser vc.lado a tempo. E não lendo podidJ ser vo
tado., . . 

O SR. Moa.u:e ANDRADE- Na Commissão .... 

O SR. WALDEMAR FALCÃO - ... suc~ctie que, já 
nostc quinto mez dó an!IO, votado que venha clle a ser, as 
lnstltllrcõea do caridade terão ainda de sof!rcr •tm processo 
mcUculollamente ordenado, dentro do subslitutiv•1, ao fim •lo 
quol, o ~ón1ento então, poderão ser decididos oq pe;:iido~ de 
t~ubv~ncllo. 

Oro, essas subvenções estão subordinadas ás necessida
dl!l Ul'lentu& dossas instituições de beneficencia, desses in
li! u to11 de ens:no, desses hospitaes e asylos, os qUMil não 
pode1·lo so·rtt•or, sem graves damnos, parn.o~ desprotegidos 
quo acollleln. qualquer demora que pilrventurn hnja sohre 
usso nsimmpto. 

O Sa. ARTHtJI\ SAN'l'OS - A s it uacão actucl é profund!\
mente injusta. O Eslndo do Paraná tem um set•vico de as
s!slencia ~?oooiBl quasi pe1•feito e não foi contemplado com 
disU·ibuitii.o de especie alguma nas subvenções de assi8ten~ 
oia publica. 

O SR. WALDEI\fAR FALCÃO - Por isso a Gommissào 
pror.m·ou resoln•t· o problema dentro <.m normas intcllig!l:.:Jte
mcnte organizadas, para que jámais a materia fosse dedrlirla 
tiio sómenle ao itrbitrio de fülicciónarios administrativo<;, e, 
sim, num alto espcrito de justiça e equidade, que dt>v~ ser o 
lemmn da Commissão a organi.zat·-sc para informar. inslt·uir, 
orientar os prootissos de stibvericfio, submettendo-o:s, con; 
sou parecer, á decisão do chefe do Poder Executivo. 

0 SR. FURTADO DE ME.NSi.Bs - ESiia Cbii'ihlissão cxis~e 
na minha emenda. 

O SR. WALDEMAR FALC.\0 -: Existe no sub~>•.itu
tivo QUe elabore i, aliás, com a collabol'açfio de V. Ex. e 
de outros eminentes collegas. E' essa commissão nm:1 das 
crenclles mnis interessantes do s"uhstitulivo. 

O SR. AnTH\JR SANTos - Mas fica para o futuro. 
O SR. WALDEMAR l!'ALOAO -'- Não, porque e;;ta no 

ptlt~iotiiJfno da Camara votar. définiUvatnente, dentro LIO 
mais breve prtuo possível, o nlhtdido substitutivo. 

E, para que niío demore a soltlCÜo dos innumeros pro
cessos de pedido de subvenl}ão já existentes no Mífiii!hit•io da 
F.ducaçlio, pat·a que os institutos postulantes nüQ venham .â 
sÓffr~r carencill de o.l!mentacilo para seus soccorr1dos pois 
têm nece!!Sidadé 'de attcndet' a. despe·:ms urgentes, vote a Ca
mnn, com a maior .brevidade o projecto n. 2G4, o que per
mitUt•á, pelo menos no pl'imeiro semestre do corrente anno, 
seja a vcl'b!l de subvcnoões distribuído em harmonia .,om o 
<lucre lo n. 20.351, de 1935, c ,despachados os requerim•~nl.o!t 
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jli existentes no. Mínisterio da Educac,:ão, podendo ser oon"
iiiderados outros, qüa de futuro surjam, dentro das normas 
do substitutivo a ser posteriormente votado pela Camaru. 

Sr. Presidente, creio já tl:lr esclarecido o plenario sobre 
a materia em debate. Não póde mais pairar duvida no esp1~ 
rito dos Srs. Deputados no tocante á urgencia da apnro,·a
cão do projecto n. 264., é, ainda mai-s, no tocante á neces
sidade de, em prazo muito breve, resolver a Camar·a úos 
Deputados sobre a approvação do substitutivo a que m.; t'O
pot•to, elaborado pela Commissiio de Financas. 

Penso, Sr. Presidente, que acima de quaesquer outro~ 
interesses, a~ima mesmo de interesses regionaes, devem pni
rat• o intet·esse supremo do Brasil e a necessidade maior· de 

. que os problemo.s de beneficenoia, de âssistencia e de ~du
cação da nacionalidade sejarn encaminhados e resolvidos 
dentro de alto espirilo de justiça e equidade. E foi precisa
mente· com esse objectívo que defendi· e defl')ndo as tdáa3 
consubstllnciadas no pl'Ojeclo da Coüünissão de FinançD~ re
lativo á verbo de subvenções. 

O Sr. Presidente - H a sobre a mesa varias emendas 
que vão ser lidas. 

São; successivamente, lidas, apoiadas e envi,,
das á Commissüo de Finanças e Orcamentó iiS se
guintes 

EMENlM.E! AO PnOJECTO N. 264., DE i935 

(3.. discussão) 

N. 1 

EMENDA BUBST!TUTIVI\. AO PI\OJI!OTO N. 26~, DE 1935 

Reoula a distribuição de subvenções a Imtituiç6e1 de 
A.~sistencia, . . llducação e Cr~ltura 

Art. 1.• A distribuição dlls subvenções e auxílios a qce 
se rl.:feram os decretos ns. 20.351, de 31 de Agosto de 1931; 
2 ... 597, de 3 de Novembro de 1931; 2LH3 (art. 1:1), de 10 
de MUl'l/0 de 1932; 21.220, de 30 de Mni'CO de t932, e 23.07:l, 
dt> U dt> Agostc d!' 1933, e de outros redditos puhlicos que 
se de3tinurem a ínstítuições ·Partioulares de ~ssistencia, 
Educacüo e Gnllurn, obedecerá. aos preceitos da presente lei, 

Al't. 2." Só podel'ào ser contempladas instituições quo 
se degtinem a amparar os desvalidos, ou enfermos, a ma~ 
ternidnrle e a infancia, estimular a educacfio engenicn, soe
correr ns familias de prole ni.ll'nerosa e protegm• n juven
tude contra toda exploracão, bem como contra o abandono 
physico, moral e intellcatual (art. 138, lelra a a c, da Consti
tuic1io Fedet•al), ailimar o desenvolvimento das soienoiue, 
das at·tes, das Lett>ns ê da cullma em geral; proteg.er os 
objeclps de interesse historico o o pu.Lrimonío nrtistico do 
Paiz, bom como prestaz• assist.oncia ao trnbalbador íntelle
ctua! (o.rl. HS, do. Constituicilo), c incorporar o snlvicola a 
communhão nacional (arl.. 5°, XIX, lclra 171). 

Arl. 8.0 As instituiçõl.'s que tiverem de receber sub
ve-nçüo pela primei••a vez, deverão habilita-r-se perante o 
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Ministro da · Educação 'I'J Saude· Püblica; · provando com do
cumentos: 

fO, que 56 acham Jega)mt;Dte C.OllSlitUida.s COill perSO
flaJidade jurídica e com füncciotituticntô permanenlí! · h a 
mais de um anno; 

2°, que o. seu fim se· enquadra em um dos casos p~'C-'
vistos no art. 2o; · 

ao, que não recebem outra qualquer subvenção ou au. 
xilío. da União, nem dispõem de recursos propríos ~uf!i
cientes para o custeio das suas despesas e desenvolvi.mcnlo 
dos seus serviços; 

t 0 , que prestam servil)os gratuitos, segundo os fins " 
que se destinam, indicando o numero de beneficiados du
r&nte o ultimo anno. 

§ 1.0 Além ·dos docum'entos acima indicados rh·,rerlio 
as inslitmções juntat· aos l'<'SPectivos requerimentos: esttt
tulos, relalorios, rt>gulamento~; bala oêéles -t•elativos · ao ul
·umo semestre de sua actividad·e, e outros <iuaesquét· ele
mentos que comprovem funccionamcnto regular ·e ut il, !n
élusive altestadós · das auto!'Ídades jl.!diciarias e admio.l~tJ~a.~ 
livas a cuja jlil'isdictão óU íi ~calizacão estejam directa·.: 
mente subordinadas. . . · · 
·. ·: § 2.'0: Em s~ t·ral~~d~·· de· insÜtuicões de pt,-ol~cciio a ,1111;

nOJ·r:s, provarüo lambem qual .o numero de acolllidos lló sn..: 
mésti·o .. anterior pot•. solicitação da :'n.itoridiulc judicinrta 
co·mpelente. · · · 

§ . 3.~ As instituições. de ensino,· ·de qualquer grâu ~ 
ramo, 'provarão mais: . ma'tricüla, ·fr'eqtiencia aproveit~
Ínento' do· pc~soul discénte, idoricidiidc do pessoal docente; 
âiniexàndo excmpiat;es dos ·· programrrias, quadros de mo-: 
v.imenlo de todas as suus. depeudencias e outros quaesqúot' 
elementos dénionElrati\'OS da efficicneia 'c :nôrrÍlalidade dN. 
seus trabalhos. · · 
. . . '§ 'Jap Âs pi'ãvas· exigidas pelos numeros t, 3 e li p·ode:ll 
consistit• em atles tados COIIl . fi rmas reconhecidas de· :lUlOri-' 
dadO<S ju"diclarius ·.-ou administrativas da comarca ou mun i
cípio em que tiver· séde, sendo necessario que, pura vali
dade .desses nttcstad,os, taes autoridades nüo façam parte 
da .óireo toria d~ institulcfio interessada. · · · · · 

. § .5.0 O ;·equerimcnto paro. a habilitucõ.o podet•â tambem 
.ser encaminhado por intermedio de qüãl(tuer nutorida~ie fi:! ~ 
det:al, . estadual ou_ mUJ;tici_Pa.~. _, . 
. . ; · Ar~. 4.o Aqu(lllas que jli , ~enham sido conlempiadas !ll' 

o.nno ; tulleri0t deverão ,apL·esentar, apenas, os seguintes d!>-
cumentos·:. · 

. ·i,O relataria dos seus trabalhos uo a uno nuterior, mo"·· 
trando que continuam ·a prestar se t·viços gratuitos, devemll) 
declarat• se progride, se se acham estacionarias, ou se de-
caem. ·· · . 
. ,. zo, qúadro deriwnstrativo dos beneficios pl'estndos. l?om 

indicacíío ·do mov rmento· mensal·· dos beneficiados gratmt.a..: 
mente (pessoa' ou familias), em Se tra tando de instituição 
d~J e!lqcacão ou ·bt>.neficencia; •. · . . 

· .ao, balancete do anuo, que demonstre · a · applicacão ·rf11 
rendti, cóm · u discriminttciío .do deslino dado ás . subvenoões 
an{ciiormente · concedidas; - . 
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Paragiapbo unioo. · Todoa esses doeumentos d.:JverAo 
ser visados por duas autoridades judiciarias' ou adminilll
tralivas da localidade em que a instituição tiver a sua séde 
ou, na !alta destas, pelas da localidade mais proxima. 

Art. 5.0 Uma commissiiD nomeaua 1.1elo l'1'es1úenr.• d>l 
Rcpnblica, constituida de dez: pessoas verdadeh•amente riP.
votadas á assistencia social e de notoria competuncia ness•! 
a;;sumpto. eKaminará 0 s documentos e emiltlrá o seu pa
recer sobre ns ínst.ituicões a serem beneficiadas. indicRnli•} 
quanto julga devrr-se conceder a cildil. uma. Nessa aprt'· 
ciação devem ser levadas em conta a C!Xtensilo e B impor· 
tancia sc.cial dos beneficios prestados pela in~tituição. Con· 
eluido pelo indeferimento, deve o parecer ~er fundamentado 

Art. 6.0 Tomando con~ec-imento do parecer da . Gom
missàl), o Ministro formulará de accôrdo com elle, a pro
de subvenção, e a submeLterá á deliberacão da Camara dos 
Deputados. 

Art. 7." A prO])osta do Ministro abrangerA ~s Jnstituia 
oões que, em virtude. de contraoto ou !ei anterior. tenhRm 
direito á pereepçAo do auxilio, menolonado explicitamente. 
a natureza desses compromissos e os actos que os deter
minarAm. 

Art. 8.0 Nenhuma sub,!Lm.-õo annual poderá exceder .:!e 
200:000.000. 

Ar~. g,o As subveneões só poderiio ser pagas a instit.ui
~:ões de iniciativa particu!a1' e que se aohem habilitadas IWS 
termos da prssente lei. 

Parqrapho unico. Os se1·viços oflioiaes acLunlmeut6 
mantidos por quaesquer verblU! cu~a applieac!lo á regulada 
pela presente 1ei, e que uilo hajam sido aLteudtdos no or
çameillo da Despesa para o exerc!cio de f935, poderllo aat, 
exclusivamente l)ara este exercício, inc1uidos na distribui· 
ci'io dos liUXilios. 

Art. . 10. Niio serão concedido& auxilios J. hl5tituicõci 
que rastringlrem os beneficios FIOS seus asilóciadus. 

Art. 1 i. Os pagaínei1to8 das ~ubvenoões &erio feitos elQ 
duas prestacões semeatt•aeli. 

Art. f2. No seu pedido de pagamento, a lnstltulçio de· 
verâ declarar se este deverá ser feito direetameote palP 
Tbesottro, ou péla Dele~cia F:scnl no :letndo ~m (Jlte r,(, 
ver séde. 

Art. 13. A's instituic<:ías que em qualquer tempo har
Jam eido subveMiom\da~~, n!io poderá ser ~onoedid& otit~ 
subvencll.o sem que hajam Dres!.c'ldo eont.as da upplic~o 
do uu:xilio anterior ~ Commissiio de qne tt•nta o art. !!•. 

Art. H. A dilltribuitão dos auxllios e silhven~es d!! 
que trata a presente set•! feita obrigatoriamentu; doi& t~:"'" 
Qos du sua ímportanci11 total, a instituiçoot: partieulal'eF da 
ual UI'('Ut dlis indicadas no ~ort, :l0 , e nas condicõeJ est.abel.t
cidas pelo arL 3t>, o te~o resta11te poderá aer ts.mhem ap
plicado em auxílios ás as,ociações ci.vi~, qua ae ~n~~arõ.''l· 
guem d~ servi~s officiues de ns~i81encia e cultura. 

Art. t5, O Ministro da :sdueacllo e Saude Publlce, temU 
em ·'Yillta n natul'eza da instituil;:lio beneficiada e de s('.(:ot·d~l 
COIÍil· a parecer da commill:8iP "' (ju~ ae l"et'et'lll o art. l\0 , 1'iun 
annualmenté o numero de' vagas que de\'em··ser poelze á diJ.o 
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poslçlo das autoridades judiciariu ou aitminilitrativu ê.a : 
earregadas dos serviços úe assisteneia social, devendo Jd.' 
para isso levadas 13m conta a importancia da subv~nção coél
eedida e a capacidade do eEtabelecimento. 

Art. t6. Não será per:nittido com os recurso das suh
vençües fedet·aes o pagamer.to do pessoal superior da ildnii
nistração do estabelecimento c das despesas feitas com :1 
ucquisicão de propriedade~ destinadas a renda, apolic~l. 
ncções. títulos. ou com IJ!'a.itieações, representações, fest'.l~ 
I! homenagens. 

Art. 17 . Poderão tae:; recursos ser despendidos em am
pliação de immoveis, acquisicões de malet•ial, desde que v :· 
sem augmentar o numel'o de beneficiados ou a efficien~ia 
dos serviços prestados pela instituiciío . 

Art. 18. O Governo t·s~abelecerá meios de inspecciomu.· 
ns instituições beneficiadas. baixando para t.al os regulnme.l
tos e instruccfies necessarrnc. da r.ccôrdo com a presente lei. 
A fal ta de inspecçiio, desde que não se verifique por culpa ·la 
administràcão da sõciednr!r, rão sera causa de se lhe não 
conceder ou nüo pagar $tJbv.mçiio. 

ArL 19. Os saldos porventura verificados no fim do 
exet•cicio, serão transferidos e incorporados, ao exercício se
guinte, de acctrrdo com o disposto no arl. 186 da Constitui• 
ção Federal. 

Art. 20. Set·üo incluidl.s na dislribuição a ser proced·1:~ 
em t935 o11 saldos dn Caixa ... e Subvenções, as rendas da taxa 
gol:tt·e embai·cac<ie:> (l das quolus d~ tc.teria:> 111io a!Jpllcllda~ l!U 
exerticio de 1934 . 

• ~rt. 21. As importancins das subvenções pàra o exerci
do de 1935 ~ct·âo ns~im distribuídas: 

ACRB 

Gasll d• Caridade de Cruzeiro âo Sul ... .... . 
Casa dll Caridade de S~nua Madurei,·a •.. 
lloapilal Epaminondas Jaco.ne, Xapury .... 
Senta Casa de Misericordia. d e Rio Braoco 

ALAOÓAB 

AMocineAo das Senhoras de Caridade, de 
Maceió .. . ............. ... ......... . 

Asylo Bom Pastor, Mncoió ...... . ...... . . 
Asylo de Orphiios Bom Donaelho, lllaoeió. 
Onsa do .Pobre, Ma.cóió •.•••..• •• .. • •• . •. 
~ola Oomel'lica 1\tario. lmmaculoda Ma-

ceió ........... ..... . . ......... .•.. 
Escolas Parochiaea da Gathedral, Maceió. 
Hn~pilal de Palmeira dos Inrlioa ......... . 
Hoapital ·N. S. de 'Lourdes, Pillar ...... . . 
Instituto de Protecção e Assislencia à In~ 

faneis, .Maceió ...... , .. .. ..... . • . . • 
lnstructora V icosense, Vlçosa ••••..•.••• _. 
Montepio dos Arlisl.ns, Maceió . .. ... ... . 
OrphanBto São Domingos,., Maceió . . •..•• •• 
Orpoanato São José, Alag<>as . .. . ....... . 
Liga Btmefioento Santa Rita . .. . . . .. .... . 
S.auta Caa.a de Misel"ieordlR.' ·••ceió .. • ... 

i0:000$001.1 
iO:OOOIOOO 
~ ;O•hptOOO 
ô;OOOIOOU 

10:000tOOO 
i 5 ~ OOOtoOO 
15:oooaooo 
30 :OOOtOOO 

to:OOOIOOO 
W tOOOIOOO ;o ·o· ill()(lll 
i0:000$600 

i5 :00()JOOO 
~0 :0008000 
15 :0001000 
i5 :O•õi'IOOO 
tO:OOOfOOO 
tO:OOOSOOO 
60 :OtJvfOOO 
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~anta -()asa do Misericordia, Pene:Jo ..... . 
Sociedade Amor e Caridade, ViÇOSíL •••...•. 
flociPrlar'r Pf'r~ever~nca .' Amdlip rlo3 Em. 

pregados no Conlinercio, Maceió .... . 
Escola !llonsenhor Lessa, Maceió ..... , .. 

Atr·igo Menino Jesus. MaMos . ........... . 
Asylo de Mendicidade "Ooutor Thomaz", 

Jlianáos . . . . . .• . ... . . .. ..... . ...... .. 
Casa "Dr. Fajardo ~. Manáos : .. · ... ..... . . 
Coltegi o D. Bosco, Manáoo; ....... ....... : . 
Hospital da Prelazia do Rio Branco, Bôn 

Vista, Alto Rio Brancn ......... ..• .... 
Prelnzia de Porto Velho . .. . ..... . ..... . . . 
Prelazia do Rio Negro ....... . . . ... ........ .. 
Sr.nta Cása de Miscricordia, Manáos ....•. 
~ocirdm.le Amazonense 1e Proteccãó aos 

Lazriros. Manáos . . .. . .. . . .. . . .•. . 

BAHIA 

Abx:igo dos Filhos do Povo . .............. . 
Aibrigo Salvador . . . . . . . . . • • • . . . . . . ... . 
Assistencia Hospitalar aO!-l Lazaros ....... . 
t.ssociaçiio Cenlro Operar i o da Ballin • ..... 
Assol!iacão das Senhoras de Caridade ....•. 
Asylo Bom Pa~lor .... ..... . ............ . 
Asylo Conde Pereira Marinho ..•... ....... 
Asylo de Mendicidade . . . .........•...... 
i\!:ylo dos Expostos ....... . ... .. ......... . 
Asylo Filhas de Sant'Annn, Cachoeira ... . 
Asylo N. S. de Lourdes da Feira do 

Sant'Annn . . .. ........ ... ..... . .• .. 
Asylo Santa Izahel .. .. .. . .. . .. ....... . 
Casa do F.,;l.udnnte da Bahi~ ... ..... . .... . 
Centro Beueficente dos lndios de Pontal 

do Sul •..... .... • . . •.. . .. . . . •.. • . .. , 
Centro Operaria Beneficente, Alngoinhas. 
Collegio da Immnculnda Ccnceicüo de N. 

S. do Desterro ........ . .. . ... . . ...•. . 
Collegio do Carmo, Cuohoeiru .. . .. .....••.. 
Collegio dos Orphãos de São ,Toaquim . •. . . 
Collégio, N: S. da PiedudP., Ilbéos ........ . 
Collegio N. S. da Snllele . . .. .... ........ . 
Collegio Sagrado r-oração C:e Jesus ........ . 
Collegio Snnlu Ellphrasia. na c idade da 

Bal'ra ....... . ..... . ............ .. . . 
l!lscola CGmmerciaJ. . . . . . . . ............ . 
Escola de Bellns Artes ........... . .. . .. . . . 
Escola Polytechnica, da Bii.hin .......... . . 
Estola Siio 'Vicente do Paulo . , . , . ..... , . . , 
F nc11ldade de Direito ......... .. ........ .. 
Hospital N : S. da Piedade de Bomfim .•. .. .• 
Instituto de Protecçõo . e AssisteaciR á Iu-

fnncia ·.. . . . . . .. .... .... .. • . ..... . : 
lnslituto· Geogrnph ico . .. . . · .. . . . . .• • •..• . 
Institü to : Polyleohnico . . . . . . . .. ·.: . . : ; .... . 
InStituto : São José .. .. .......... . .. , : . . .. 
Liga .Bahlaua Contra o ~Jor~t.ulidade . tnfantl\ 

t5:•10•1•ooo . to : 1}11.!$000 

20 : oootoóó 
10:000$000 

tO:OOü$00'l 

6 :o: ;0$00!). 
10:000$000 
tO:O!r"o$000 

8:000$000 
100;000$0000 

200 :U<J0$000 
9 :ooo•o·J,) 

5:00&$0Nl 

20:00JIOCJ 
10:000$000 

· 20: !l'Ju$000 
10:000$000 
20:000$000 
20:0Óü$000 
iO:OOO,OOO 
20:000$000 
20;000*00') 
12:000$000 

tã:OOOIOOO 
20:000$000 
50:000$000 

to:oooeooo 
G:OOO.OO'O 

i2:thl0.000 
t2:0ú0$00(l 

· 20 :COOIOOO 
12 :O•lO!OOQ 
20:000$000 
tti:OQG$000 

12:900$001) 
20:00-J$000 
10:000$000 
50:000$000 
15:000$01"0 
õO:OOC$000 
15 :00010~0. 

20 :OOt1$000 
6:00f!l000 

2o:ooosoco 
w :tJoo•eoo· 
20:000$0CO 
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TJyceu ele Artes e Ctfieios · .•...•..•.... , • , . 
Lyçeu 8ale.siano do Salvador .............. . 
Monter~lo dos Arlis~as Cachoeiranoa .•...••. 
Montepio dos Artistas ~'eirenses., ........ . 
Recon~trQCCão do ConveDlú do CarmB, de 

Cacho~tira .. . . . . . ................. . 
~anta Casa de Misericordia d" Bahia ...... . 
Santn Casa de Mlseri~orâia, da cidade d1 

Barra .. . . . . . •...•.•...•..... •.... 
Santa Casa de Misericoràie., de A1es-otnhas. 
Satttll Casa de MiserieoL'dla, de Belmonto. 
Santa Casa de llfiseriaoPdia, de Cachoeira. 
lhr.ta Casa de Misericôrdia. de Cannav1~ 

elrfi.B ••••••..•..••...•••••••••.••••.•. 
So.nt~ Casa de MiDP.ricordia, de Conquf!!ta 
$anta Can de Misericordia, de Esplanada 
Santa Cas~ de Miserlcordia, de Feltta de 

· $an~'Anna. • . . .....•... , ....... . 
Santa Casa de Misericordia, de Ilhéos .••• 
Santa Cata de Miserleordir., de Itl.buna .. 
$antn Cn•4l de Miaetticordl•, de Joateiro. 
$1tntn Casa de Misericõi'dia, de M.aragoglpe 
~anln Can de Miserie~rdia, de Nazat>eth. 
Santa Cusa de Misericordia, de Oiiveira de 

Campinbos. • , .................. . 
Santa Casa de Misericordia, de Santo 
· Amar~;~ ..••..........••.•....... 

Santa Casn de Misericordia, de São Fcli)L 
Santa Gas~ de Misericordia, de V~tlenca ... 
Socicdude São Vicente de Paulo, de Ita-

buna •.•••..•.............. , .••• 

CJIJAI\À 

A.'!soeiaclio Cearense de Imprensa ...•...• 
A ~sor i açlio das Senhoras d& Caridad0, 

Fortnlezn. . . . •... , •.......•.... 
. \s!!ocineiío dos Empregndo8 no Commel'. 

cio, Grato. . .. , .........•.... , •... 
A.5soetaçfio dos Em1)t•egndo;, no Commereio, 

Jo[!.zeiro ............... , ....... .. 
Ai!!!oe!aeüo doa Empregados no Comm~tr~ 

eio; Sobral. . . . •......•.......... 
Assocfaçliu Oswaldo Cruz, Fort.1leza .•...• 
Asylo de Alienados, de Porang~Aba ....•... 
Asylo de Mendicidade, de For-taleza .....• 
C:ml de Caridade, Barba! h o ...........•• 
das a de Caridade, Crato. . ........... .. 
Casa de Caridade, Milagr.es ........... , .. 
Casa de Caridade, Missões Velhas ....•.• 
C~sa. do Estudante, do CearA. . . . ....•• 
Cl)ntl"o dos Esludantes, da F()rta!Rza ....•• 
Co1l~g!o Domingos Saví!1, BatUI·ité. . .... 
C~lle~io lmmuoulada Conceição, Fortaleza 
CCJUeg!o Nossa Senhora Auxiliadora, Batu. 

rité. . . . ........... · ... , ....... . 
Oispensario dos Pobres, F()rtaleza ....... . 
Di~P\?nsaz>io dos Pobres, Sobral .. , ...... , 
E!!cQl~ Normal, de Craw ...... , ; ... . ... . 
J!';~e!)IA Normal, do -Sobral ..•...... , .... . 
Ei!el!ln 1110i'mal RtuaL, · de .roo:r:9irG, ....•.• 

C. D. - VOLUMB I - 1935. 

20!0ü0800J) 
!O :Q,JtttOUI) 
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!0:0001000 
10:000$000 
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20:000$000 
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Escola de Agranomia, Fortaleza .••. .....• 
Escola Pio X, Fortaleza . , , . . ........... . 
Faculdade de Direito, do Ceará .. ....... . 
Faculdade de Pharmaoia e Odontologia. 

Fortaleza. . . . .......... ...•.•••• 
(jabinf'te de Leitura, de Borborema .•. .•.. 
Gymnasio Sobralense. . . . . .... , .. . ... . 
Ho~pilal Santo Antonio dos Pobres, lguatú 
Ho$ptlal Régional de Joazeiro ... . ...• .• .• 
lmtilulo Pasteur. Fortaleza ...• ..•.••.• 
Instii.uio de Protecoão e Assistenoia ã In-

fancia, Fortaleza. . . . ..... ..•.•.• 
Maternidade Dr. J oão Mor~irP . • •• .• . ••• 
Leprosario Antonio Dioso. Oanafistula ..•• 
Patronato de Aracaty . . . . ....... ... ..• 
Patronato de PacoLy . . . . .... .•.. ...... 
Patronato Maria Auxiliadora, Fortaleza .. 
Santa Casa, Fortaleza. . ... ..... .. .... . 
Santa Casa. Fobral. . ... .. ..•.. . . . ••••• 
Sociedade Phenix . Caixeira! ....... ... ... . 
União Artista e Beneficente do Grato ... . 
Asylo Bom Pastor, Fortaleza . • .. . . .... . . 
Gymnasio do Crato .......... . ..... . . ..• 

DIS'n\ICTO FBDB..I\AL 

Abrigo 'l'hereza de Je~us . ...... ...•..... 
Academia Brasileira de Sc!enolas •..•••.• 
Academia Carioca de Lettras ••. . . •.•.. .• 
Academia de Oommerclo do Rio de Janeiro 
Ar.ademia Naciona! de Medloina . . •. , ... 
Amparo Theri!za Christinn ... . .. ••...•• 
As~ocinciio Allíiltitll tlos ·cêgos . . ; .. •...• 
Assocmção A~ylo Silo Luiz pare a Velbice. 
A!lliocin~:i\o Chm·itns Social. • ... . ...••. 
A!:l~ocl llcllo das Senhoras Brasileiras .•.. .. 
Assochtçfio das Scnhorn~t de Caridada Sb 

VIcente de Paulo. . . .. .. ,. ......... 
Associncno de Protecçlio a Veteranos lo-

validos. . . • . •• •. ..... . .. . . • .• . ..• 
Associnçilo dt\s Anjos do Caridade. da Pa-

rochln dn Lagôa ... .. ... ... ... . .. . 
A!lsoctacl.lo Pro-Mntre . . ... .. .. .. •. •• .•. 
Associaçl.lo Snnatorlos Santa Clara .... • • • • 
Associação Tutelar de M•more!l .• • • •••••• 
Casa da Providencia. . •.. . ... . ..•••••• 
Assistencia Dentaria Infanlll. . •••...•.. 
Asylo Bom Pastor . • , ... ...........•... 
Asylo de Orphãos Analia Franco . ••.. •.. 
Asylo lzabel. . • . .• ...• . . .....•..••.•• 
Asy!o .Nossa Senhora de Nazareth • .•••••. 
Asylo S. Coração de Maria. . ... . .•.•.... 
Casa dos Artistas . • . .• , •.............. 
Casa dos E:~:postos. . . • .. . . . . ......• .. , .. 
Casa Santa lgnez . • ....... .. ..•..•. . .• 
Collegio Cardeal Lemo e A'oo.dernia Tecbni-

ca Commcrcial . . • . •..• . • ••••..••• 
Collegio Notre Dnme, Ipanema . .....•...• 
Cr uzada Nacional Contra a Tuberculose .. . 
Escola Maria Reythe . ... . . . . . . ..... ... . 
Cruz Vermelha Brnsileil•a . . •.... .. . • . • 

20 000$000 
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Departamento da Criança no Brasil ...•.• 
Devoção de Nossa -Senhora da Piedade ...• 
Dispensaria São José. . • . ........•...... 
i:Hspensario São Vicente de Paulo •....•. 
Esco!a Domestica Santo Adolpho .••...•.. 
Escola Moderna de Commercio. • •••••• 
Escola Normal de Commercio .••..•..•.• 
Fundação Ozorio. • • • •..••.•.••.•...•• 
Fundação Oswaldo Cruz. . •••.•.....••• 
Hospital das Crianças, da Santa Cua ds 

Míscricord ia. . • • ................ . 
Hosp·ital dos Lazaros. • ............... . 
Instituto Brasileiro de Contabilidade ..••• 
Instituto Commercia\ do Rio de Janeiro •• 
Instituto de Artes e Officios . da.. Divina 

Providencia. • • • ......• · ...••..... 
Instituto -de Proteccão e Assistencia á ln-

fancia • • • • ••....•. , ••.•.•.•••.•.• 
Instituto Hnhnemaniano ..•..•.••..•.. 
InstitUto Historico e Geographico Brasi-

leiro ........•......•••...•..... 
Instituto Protector dos Pobres e Crianças. 
Instituto São Francisco rle SaJles .•••.... 
Liga Brasileira Contra a Tuberculose ..•. 
Liga Brasileira de Hygierte Mental •.•..•• 
Liga Esperantista . Brasileira. , •. , ..... . 
Liga de Proteccíio aos Cégos no Brasil •••• 
Lyceu de Artes e Officios do Rio- de Ja-

neiro ...••.•••..•...••.. , .....•• 
Obra do· Berço .••.....••..••.•••••..••.. 
Orphanato . Evengelico ......••••••••••.• 
Orphanato Osorlo ..••.......•••..•• , •..• 
Orphanalo Santo Antonio .••.• , .••••• ,., 
Orphanato São José ................... .. 
Orphanato Prcsbyteriano • , • , •• , , , . , • , , •• 
Patronato das Creancas Pobres de SAo Joio 

· Baptista da Lagóa .....•.••.•.•....• 
Patropato de Menores ...•.•• , •• ~ ..••.•.• 
Pat1·onato Operaria da Gavea ..•.•..•..••. 
P'!QüériB Cl•üzndQ ..•.••... , .. , 41.,,, , , •• 
Pob·cHnlca de Bolafogo •.••• , ••••.. , , .•. 
Polycllnica Geral ..•....•.••.•••••.•••.• 
Servico de Obras Soclnes ......... , ..... . 
Sociedado Bonofiocnto Unitiva. ...•..•.... 
Socied11de Brasili!ira de Chimica .•..•..•.. 
Sociedade de Assistencia aos Lazaros e De~ 

fesa Contra i\ Lep••a ................ . 
Sociedade de Geogt•aphia ..•... , .••.•.••• 
Soc!edade de Sõ.o Vicente de Paulo (Canse-· 

lho Superior do Brasil) ..•..•. : .. , .• 
8odal i cio da Sacl'll Familia ...•..••.•.•.. 
União dos Escoteiros do Brasil ........ , . 

KSPUUTO SANT'p 

Asylo: Deus Cbristo. e Caridade, Cachoeira 
do ltapémir!m .•...............•.••. 

Orphnnato Comcii.o de Jesus, Viotoria., .. 
Orphonato Jo~us Chrislo Rei, Vicloria .... 
Orphnnnto Santa Luzia, . V.!ctor:ia .. , . ,"; •. , . 
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Polto Medico dos Pobres. Vletoria •••••••. 
Santa . Casa de Miserieordia; Coacboeiro do 
· ltapsmirim • • ............. .. ... ~ ••• 
Santa CaK de Misericordia, VioiDria ••• • . 

OI)YAI 

Asylo 3Ao Vicente de ·Paulo, Goyaz. .•.•..• 
Conferencia de S~ ·Vioente ® Paulo, An~ 

napolia . . . •. . · • ..•••... •• ..•.•. , • • • • 
Conrereneia de São· Vieenw de Paulo. Santa . 

L~nl• . .. ... . . .... . .... . . ... .. - ~ .•••• 
Ho~p~t•t de Caridwe, aoru .. .. ... ..... .. 

MAIV.N!Ilo 

Acadellll!l de ComMerelo, S5G Lule .. . ..... 
Anoeiáçio d&s Empresadoc no Commeroio, 

fS!lo Luiz .. ;·; .•••• • · •. , •.. . •..•••.. , 
.Uyl~;~ .ae MemUcidade. São Lul.ll • ••.. . . . . • 
A$)'lo Orl'hanologico Senta Luzia; Slo Luii 
Centro ArUstico O~rarfo Mt~nbense, São 

LUiz ·• .. .. .. . . ...... · ....... . . .. ....... . 
Ctmtr;, CaiDiral, Sl.o Luk, .. . •... •.••••. 
Centro Operario Gclsiena, C.t:iàl •• , •••.• 
IDsUtuto .de Asslsteaeia ' Infaneta. 81o 

Luiz • . .. . ... . . ..... .. ........ . ... . . 
Instituto de Letra• e Olftelo1 .. (JGmet de 

Souta". Coroati· .... . • · ... • · . • •.. ,., •.••••• . 
$anti Cu• de Milel'icordia, Silo Luiz ....• 
Unilo Al'Ustica e Operaria Caxieose, Cu:lel 

. MA.'l'TO 'O'IW810 

Asylo ·!!anta Rita, Cuyabá •. • . •.• ; ••• , , , , • 
Colleslo Santa Thereza, Corumbt .• .••.• , • 
:R•oolae Profissionaea Salestánas, Cu:rabi. 
Hoapflal de Caridade, 'I'res LagOas ...... . 
Hollpltal de Siio Joio dos Lazaros, Cuyabá. 
Ml!slJea Salesiana• de Matto Grosso .•.• . • 
Prelula dt~ Ouajar4-Mir!m .. .. . ... . ..... . 
Soéledade . Beneficente Corumbaens~ Co-

8oet!::J~' n~n~riêent'e' ·de. 'êáu)po 'di-ã.ude: : 
~anta Casa de Mlsericordla, CuyabA .•••.. 
Venoravel Ordem 3- de Stio Francisco, Slo 

Luiz de Cacerll! ......... .... ..... . . . 

1\UNAB 0111\o\111 

Aoa4emltt. ·MtneirQ . :dQ. QQqttn~NIO, llollo 
Horizonte • . . . ............ . , ...... . 

Albergue Santo Antonio, Sõ.o joij.1) d'El-Rey 
Assoclacão das Damas de Cartdaàe, flello 

Horizonte . . .. .. . .. . .. . ... .. . ..... . 
Associação das :;>ervu doa Pobl'ee, Curvello 
A8SOcloaQAO de Caridade, Pout!o Alegre • •.• 
ASIIOCh~~~u de Car idade, Hlo l oGo "~pCWRu• 

. ·~Db • .. . ti .... . .... ...... • .. ..... " 11' ........ . .... .. 

AWI!Olaçto de Caridade, .V.JUI Paraopeba .. 
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Associação do Pão· d& Saulo Antonio, B6Jlo 
· Horitonta . . ............................. . 

Associaçãô Protector& dos Pobres e Me-
, ntnos Desamparados, Lambarr ....... . 
Asylo Bom Pastor, BeUo Horizonte ....•. , 
A•r•o da Piedade, Caeté ................. . 
Asylo da Velhice ~~amparada, CurveUo •• 
A~:flo do8 Invalidas D. Maria Adelaide, 

Bl'asOtJolis • . ...... , .............. . 
A11yJo dos Mendigos, Juiz de Fóra .••••• ,. 
Atylo da!' Meninas Indígenas e Orphãoa, 

Itambacury • , ... , ......•.• ~ ..• ., ~ • t , ,. 

A.sylo de N. S. da Conceicão. Serro .. , ..... 
Asylo de N. S. do Perpetuo Soccorro. Ssnla 

Barbara •..•..............••••..••• 
.At)llo d~ Orphãos. de Diamantina ••....••• 
Asylo de Orphãos das ~- Çorai,iôe& l.ie Jesut 

e Maria. Barbacena .............. , ••.. 
A.sylo de Orphãm; João ll!mi\io, Juiz d!! 
. ... Fóra ...•.. , ..................... . 
Âlylo de Orphãos de Marianna •.••••.••.• 
Asylo de Santa lzabel, Itajub~ .••••.•..•.• 
.o\sylo de. Santo Anlonio e Santa babel de 
. .l:luhil'ia, Ouro Preto ............... . 
Asylo de Sãô Joaqu;m, Serro, Conceição .. 
AnJo de São José do. Ps do Morro, Passa 

Quatro . . ........... lt .................... . 

Anló de São Vicente de Pnulo, Paralso~ 
. poJJ~ ......... , ............. <1· ••• , ••• ., 

A~"to dê São Vicente de Paul(), Bel& 
· l'Aft<)as . . .. ~ · • • . . · ...•..•.. t ......... . 
casa de Ca1·idade de Alfenas ..•...•....•. 
Casa de Caridade de Andrelnndia ....... . 
Casa de Car-idade ~te Baependy •...•..•.•• 
Ca!ls de Caridade de Caralinga ......... . 
Oasa de Caridade de Diamantina ........ . 
Casa de Caridade de Formosa~ .• ; •.••••. 
Casa de Caridade de Ouro FintJ ........•. 
Can de Caridade de Pass-a Quatro.~, .... 
Cw;a de caridade de Re:tendfl ••........ 
Casa r:le Cat·idade de Sl'lo Franoll(!o ..... . 
Casa de Caridade de V~çosa ..•.....•.... 
C&sa de Caridade do Pal'é. .... ; : . . ; •• · .... 
CM-11 de Cat'idade Leopo\dinense • .le Leo-

poJdJna . . . ; ~ . . . • .....•.•...•.• , 
Casa d~ Caridadl N, . El. daa Me r~ I, de 
. . Montes Claros . . . . . . . . . •........ 
Casa de Caridade S. Antonio, do Curvello 
Cua de Caridnd~ S. Viconle de P-aulo, 
· Aba até . . . . . . -. , ..... a •• ., ......... . 

~e 'lfl' Caddade S. Vicente de P.tulo, Ga· 
um.bu' ..... · .. t• ............ · jO ..... t 

(k•r . sl)irita Ami>t• e Crn•ldade, Monte 
. SalitC) .. .. • ; . • • .. ............. . 
Collegio S. DomiOJOii, P~o• d11 CQld~ . . . , 
Oúlllerio 8. José, Juh; de F61'8,. i ...... . 
Conler.enoln do N: s, do Call'ino, () iveira .• 
tonforencla do N •. i}, do Cal'QlOf. C'berlan<ll.a 
Coafer5ncla de SantQ .Anta ~tio, t.almllanba •• 
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Conferencia de S. Vicente de Paulo, Monte 
Santo . ... . .• . •• •. ..... . .. •• •••. 

Conre t·<'m:ia de S. Vicente de Pa lllo, Ubc- . 
rabà ..••••. . . •. • • .• ••... .. . .. • 

Conft'reucia Vicentina de N. S. da Saude, 
Poços de Caldas •.....• .• ... . . . •• ~ 

Conselho Central 1\letrapolitano de Bello Ho-
rizonte (S. S. Vicente de Paulo) ... . 

Creche Menino Jesus, Bello Horinzonte ... . 
Cruz Vermelha Brasileira, Lavras ....... . 
Despensa dos Pobres, Ouro Preto ... . -- .. 
Escola de Agricultura e Pecuaria de Passa 

Quatro .. .... . .. . • ..• . . ........ 
Escola de Agronomia e Medic-ina Veterina-

ria de Be llo Horizonte .. .. . . -- .... -. 
Escola de Architectura de· Bello Horizonte 
Escola de Economia J.>omestica N. E. Ap

. pm·ecida, Bt·asopolis • . . . . ... . ..•. . 
Escola de Electricidade e Radiótêlegraphia 

de Bello Horizonte . . . . , . . ...... . 
Escola dé Engenharia do Juiz dl\l Fóra • . .. 
Escola de. I>hnrmacia, Odontologia e Vete
. rinaria, Juiz de Fóra . . . . . .... .. • • 

Esc'>la Domestica S . Tliorezinha, Lambary 
l~se. . •u•cslicu S. 'l'herezinha, Pouso 

Alegre , , . • • • . . . •••• • ••. .••.• .• 
Escol11 Domestica e Technica Pl'ofissional 

N. S. Apparecida, Passa Quatro ...... 
Escola Normal Itambacury •.. .... ..• .... •• 
Escola Normal, Lamnary .•. .• ••..... .....• 
Escola Normal, Salinas .......... ........ . . 
Escola Profissional Delphiro Dlo.>reira, Pou-

so. Alegre . . . . . .. .... .... .... . .. .. .. ·· .. . ·· 
Escola Profissional Feminina, Bello HOl·i-

. zonte .. . .. . ... .. ... .. •. ... .. .. . .... 
Faculdade de Commercio de 1\finas Geraes. 

BP.llo Horizonte . . . . . _ ...........•• 
Hospilai Antonio Moreira da Costa. Santa 

Ri.ta do Sapucahy . ...•..•. ...•.. . ..• . 
Hospital Cassino Carnpolina, Entre Rios .• 
Hospital de Caridade, S. Paulo do Muriahé 
Hospital de Caridade S. "Vicente de Pauto, 

Araruoca . . . .• . .. . ••• .•.•• .• ... . . . . 
Hospital da Curvello . . . .. ... .. .• . • . ..... 
Hospital de Misericordia, Palmyra ....•.•• 
Hospital' de Queluz .. .. ................ .. 
Hospital de S. Vicente de Paulc, Antonio 

Dias ..... . ..... . .... . . .... . .... • 
Hospital Immaculada Conóeição, Santa Ma-

ria do Sua6stihy· . . . • . .. .. ..•.. . ... .• 
Hosj,)ital N. S. das Dóres, Ilnhira .. .. ...•.. 
Hospital N. S. d!ls Dôres, Ponte Nova .... 
Hospital Santa Rosalia, ThPophilo Ottoni.. 
Hospital S. João Baptista, Rio Branco .• .• 
Hospital S. João de Deus. ::3anta :Uuzin .. . . 
Hospital S. Salvador, Porto Nov"l do Cunha 
Hospital S. Vicente de P.aulo, Bello "Hori-

. zonte . . . . . . . ..• . . . .. .. ..... ... . .•. . 
Hospi tal :s. Vicente de Paulo. Mal.'ianna .. 
f!ospltal S. Vicente de Paul<l, Mntheus 
, . . 1Leme .. . .••.. .• •. ..•. ..•..•. ··. · · 
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Hospital Regional do Sul de MinllE!, Va.r-
ginba ..................••...•..• 

Instituto Commercial MinE.iro Juiz de Fóra 
Instituto Electrotechnico e Mecanico, Itajubá 
Instituto Gammon, Lavras ...•............ 
Instituto O'Granbery, Juiz de F6ra •..•.• 
Instituto Profissional Feminino, Sanla Rita 

do Sapucahy . . . . . . . ................ . 
Irmandade da Santa Casa de Miséricordia, 

Monte Santo. . . . . . ...... . .•.•.... , ..• 
Irmandade de Caridade de Guaxupé ....... . 
Irmandade de N, S. da Saude, do Diaman-

tina ......•............ ··· ·· ....• ··• 
Irmandade N. S. da Saude, de UM ...... 
Irmandade de N. S. do Rosario, de Rezende 

Costa .......................•......• 
Lyceu de Artes e Officio, cje Ouro Preto .• 
Maternidade Therezinha de Jesus, Juiz de 

Fóra ......••••.......••......•..•• 
Orphanato N. S. das DôrE6, Itabira ..... . 
Orphanato D. Silverio, Oataguazes ......•. 
Orphanato .N. S. de Nazarcth, Conselheiro 

Lafayette . . . • . . . ......•.....•...... 
Orphanato N. S. do Oat•mo, Carmo do Rio 

Claro ..•..•••...........••.•..•.... 
Orphimato Santo Antonio, Gurvello •.....•. 
Orphanato Santo Eduard.:~, Uberaba ...... . • 
Santa Casa de Caridade, Arassuahy ....... . 
Santa Casa de Caridade, Bom Despacho .•• 
Santa Casa de Caridade, Conquista ....... . 
Santa Casa de Caridade, Guaran!!sia .... .. 
Santa Casa do Caridade, Itamarandiba .. . 
Santa Casa de Caridade, ltapecerica ...... . 
Santa Casa lle Caridade N. S. do Cil.rmo, 

Guunhães ..........•..............• 
Santa Casa de Caridade, Santa Rita do Ja-. 

cu tine:a . • . . • . . .......•...•..• , , . 
Santa Casa de Mieericord\a, Araxá ..•....• 
Santa Casa de Misericot·d~a. ,Barbacena •.• 
Santa Casa C: e Gnridade, .':3rasc ,J~ 1 i3 •••••• 
S!mtn Casa de llfiserícüL'ÚÜl., Bello I:Ior~-

zonte ••........................... 
Santa Cnsa de Misericordia, B(lmfim ..... , .• 
Santa Casa de Miserü:ordit\, C<.~tda.s •..... 
Santa Casa de Misericordia, r.arnr.r.ducia, .. 
Santa Cas!l de l\iisericordt:;, •Jampanha .... 
Santa Casa de Misericordia e Caridade, 

Machado ..•.......... , . • ........... . 
Santa Casa de Miseriaordia, Itajubá •.•• 
Santa Çasa de Misericordia, Januaria ..... . 
Santa Casa de Misel·icordb, Lavras ....... . 
Snnta Casa de Misericoràía, Lima Duarte, 
Santa Casa de Mi~ericordia. Monte Snnto, •• 
Sllnta Casa de Misericot'dia, \l:uznmblnho •• 
Santa Casa de Misericordia, Pal·aizopolls., 
Santa Casa de Misericordia, Pa5sos . , .. , •• 
Santa Casa de Misericot'dis., Perdões ...•.• 
Santa Casa de Misericordia, Ouro Preto,. 
S!lnta Casa de Mi.scricord:a, Rio Preto •. 
Snnta CuS.n do Miscricordia, Snbal'á 
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Sanla Casa de Misericordi:o.~., São Seba&tiâo .do 
Paraiao •.... • ..... . .....•.......... 

Santa Casa de Miaericordia, ~erro .... , ..... 
Santa Casa de Misericordll\. Uberaba •.• • , • 
Santa Casa de Misericordia, Oliveira •. .. .. 
~ccied(lde Beneficent e de São Vicente de 

Paulo, Sacramento • • . .. , , . , ..•..• , , 
SociedRdc de Siio Vicente de Paulo, Alvino-

çolis ....... , , ....... . · ...... • • • ..... · · ' 
:::lccicdade de São Vicente rJe Paulo, Theo-

philo Ottoni . . . . . ..... , ...... . •..• . . 
Sociedade de São 'Victmte de Paulo, Ubo-

rabn ... . ... .... · . .. . ·· · · · · . · ·. · ·• · 
Sociedado de São Vicente de Paulo. Var•i-

nhn ........... .... . ............ , .. . 
Sociel.iode Mineira de Assistcncia á tnfan

cia, Bello Horizlnte .... •••.• , . . ... , •... 
Veneravc! Ordem 3ll de 8ão Francisco de 

Assis, S. .João d'El-Rey ... . . . . ...... . 
Veilas de Trabalhá para \Jonv.alesceote, Bel!ó 

:Boritonte . . . . . . . .......... . · · · • · · · · 

t>.,nA 

Associação Commi!rcial dt ParA (Escola 
Pratica de Commercio), Belém ..... . 

As~ociação das Irmãs Clar.s!lc8 de Santsr~m 
Caaa de Snude Maritima do Pllr, .. •..•.••. 
FMUidàde de Medi:Jinn e Clrurgfa de Bolém · 
ln8lih:tlo de Protecçllo I! A!lllistencia ll In .. 

f31'1cla de Belém . . , , , • . .• , •..•. , . . 
IttlêtMlo das It•mãs · Clarl.ssM de Tapllj()a. 
llfis!Üd D!)minicana . de OoMeicão l:ié Al'll .. 

.. gttBY.D. . • . . . '· ... ' .. - I • • 4 • • t 4 •••• ' 4 ••• ' 

Museu Goeldi, dl! Belém . . .. • ....... .• 
13flnln Casa d~ Miserico!'dia de Belém .. , • 
Santa üasa de Miseticordia de Obltios 

PAM.IlYBA 

Academia de Commcrcio ":n:pitneio PeesOa", 
J oiio Pessoa. , .... . , ..•.. . ...•..• 

Asylo de Mendicidade de "Carneiro da 
Cunha", Joüo PessOa . . . , , , .....• , 

Ca~ll. o e Caridade da Sngt·adn F r -,!lia, dto 
joíio Pessoa. • • • ..••... .• .••••• • • 

S11.nta Casa de Misel'icordia, de João FessOa 
~ociedade de Agricultura da Pu.rahyba .. 

PAHANA1 

Asrlo Slio Vicente de Paulo, Lapli ...... . 
),\j.SMIII A~róiiómicrt, Curityba .. • • . ..•..• 
F!!euldnde de Direito, Cudtyba , ..•...•• • 
:r.'amildnde. de Engenllnrln, Curltyba •.•. • 
F'tteuldáde do Medi()lM, Cut•it)'ba • . • •••. 
11't!tl~l't\Cfi0 Espirí!.a do ParaM, Curityba. 
1tospltal de Caridade, An~Oninn . , , • , •• 
llost>ltal S. Vicente de !>nulo, Guó.rapuava 
~Ailtá Casa de Misericórdi!l, PnrtmaJlil1., 
Snl~t!l Cnêa de Miset· l~oi·dia, ~ontn lll'O~sa . 
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Sociedade Hospital Bom Je8ue, Rio :Nelfl'O 
SotiPdade Soccorr.c dO! Nece!sitados1 Curi~ 

f.yba • • • e .... • • 1 ••• f 4 • ~ ~ I • • • • • • r 0/t li fi 

P.E:R:>lAMBUCO 

Abrigu 13anta Thel'ezinha de .1esu:>, de RP.-
c.ife. • .. e (I fi ... a. ........... ÕO ir I •• • •• I I ~ 

·Ato.demia de Gommercio, ó.e Recií~ ..... . 
l\3Sl•r·:acõ.o M.,- ieneoora ~o Ho: Jita1 l!én· 

tenario, Recife ....................• 
A~ylo Uom Pa~tor, de R~.cife .•......... 
Casa. de Caridade,· de llezerros •... , ..... . 
GaBa dtJ Estudante Pobre, de Recife .... . 
Coll,.~riQ <ie Orphii.os ~. S. do Hom Conse-

lho ........••...•...•.............. 
(lolloslo N. S. de Lourdes, de Palmares .. 
Colle1io N. S. de Pormpéa, de Recife .. , .. 
Ú•·lll'I?Í{I (1"phan:.~o -~, 9. das 1'' JS, de 

Bezerros ............... , ...... , ... . 
&iio~io de Petmflna ••......•.. . , ..... . 
Lol.,,.nhia r1fõ' Car'<adl .••.•••.•..•.••. 
Crm:ada de Educação de l.'ernámbuco ...• 
Cruuda lnfllntil Tamarineíra, de Recite •. 
li:3cola Aaricola de Ooyana ...•.•......•. 
~eola Agrieola São 'Sebastião, de Jaboatão 
l:ioola d&s MeninAs Pobres dus Oorothéas, 

de Pesqueira .. · ........•........... 
Casa de Saude de Afoa;ados de Inga~eira. 
~soc•hl de Belhs Arte!. de Recite •...... 
Eso1ola l.le TI:ngenharin, de Recife .•.•.•• 
~Molas de Macaeheira ..............•... 
Vacurdade de Medicina de RcrJfe ..• , .... 
Fnctildttde do Con1met·clo, de Recife •... , 
JJospllál Regional "H~rtnirlo Coutinho", de 

Wa:tarelh . • .........•. , .......... . 
Instituto Arcbeol08'lCo Historico e Geo-

grnphico, de Recife ................ . 
lnstilnto dl' Prot ecti!O ê Assfsttoncla á 111-

tancia, de . Recife ... , · .............. . 
·Jat·dim rle lnfancia dos Po!Jl'esii!hos, de 

Recife ............................ . 
L!gn 1-'et•nambucllna C:ontra a Mortalidade 

tntnnlis, Recife ................... . 
Liga t>e1·nambttcamt Contra a TubeJ·culose, 

Recife. . ............•.........• 
Lyellu de Artes e Otriclos, de Reclí'o ...•. 
•ratl!rnldí\Cfe de RecltE! (Cruz Vermelha Per• 

lHUnbucana) . · . • .•......•..•...... 
kccolhímento da Glórin, de 1\!.lclfe ...••.• 
Santa Cnsa de MiSElrfcordla, Reoite ...... . 
Sa~iedado dos Cooperndores Pttrochlnes, de 

tte~ctte . . •.••.. ~ .•.•.........•.... 
Utt1«o do9 Moc<is CttthcUMs, de Vloloria •• 

PIAUHY 

ObTas llo~pital Siiu Vicente de Paulo, .F'Io-
riDno . . ....... . ...•.. , •......••..• 

ianta Ca!la de llfi~e~icordi& de TMrezinu .• 
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Sociedade de Assistencia aos Lazaros e 
Defesn contra a Lepra de Parnahyba . 

União Artística Operaria Florianense, de 
Floriano. • ...................•... 

tUO OF. JANEIRO 

Associação Fluminense de Amparo aos C~-
gos ............................... · 

Academia Fluminense de Commercio, de 
Nictheroy . . ......... · .... .- •.. , •.. 

Collegio de Surubim ................... . 
Associação das Damas de Caridade de São 

Vicente de Paulo, NicLheroy • • •••• 
Associação de Caridade de Nova Fributgo 
Assosiacão de Imprensa do Estado do Rio 

de Janeit.'o. . .......•............. 
Associação do Hospital de S. Gonçalo ... 
Associacão Fluminens~ de Assistencia e 

Defesa Contra a Lepra, Niotheroy ..• 
Associação Fluminense de Ensino 'l'echnico 
Associacão Protectora do Recolhimento dos 

Desvalidos, Petropolis . . ......... . 
A.sylo da Divina Providencia, Nictheroy . 
Asylu da Velhice Desnmparada, Cantagallo 
Asylo Furquim, do Vassouras . . .••..... 
Asylo N. S. du Carmo, Campos. • .•••..• 
Asylo Santa Leopoldinn, Niclheroy . . ••. 
Asylo Santo Agostinho, Barra do Pirahy. 
Caixa Auxiliadora dos Pobres, de S. Gon-

çalo. . •.................•... , ••.• 
Casa de Caridade de Itaperuna. • •••..•.. 
Casa de Caridade de Macahé. . •.•.••.... 
Casa de Caridade de Parahyba do Sul .•• 
Orphanato Dr. Maroh ...............•... 
Casa de Caridade de Paraty .........•.... 
Casa rios Pobres de 8. Vicente de Paulo, de 

~liracema ........•.....•.......• , • 
Escola de Musica Snnta Cecilia. Petropolis 
Escola Domestico Cecilia Monteiro dt! Ba•·

ros, Barra Mansa ..•............... 
Escola Domestica Asylo N. S. do Amparo, 

Pelropo\is ......................... . 
Escola Domestica Asy!o N. S. dos Anjos, 

Petropolis ........................ . 
Escola Profissional Snlesiana, Nictheroy .•. 
Escola Tcchnicn Fluminense de Nictheroy 
Hospital de Iguassú ................... . 
Hospital Santa Therezn, do Petropolis ... ,. 
Hospitnl de S. Joiío Baptista, de Itaborahy 
HospiUil S. Vicente de Jlauló, de Bom Jesus 

de Itabnpoana .................... . 
Instituto de Menores Anormaes, Petropolis 
Instituto de P!•olecçfio e Assistencia á lnfan

cia, de Nictheroy , , ................• 
Instituto de Proteccíío e Assistencia á In-

fancin, de Petropolis .............. . 
Irmandade Misericordia, de Angra dos Reis 
Irmandade Misericordia, de Vassourns ....• 
Irmandade de Santa l~abel r1fl Go.hn Ft•io •• 
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Lyceu de Artes e Orficios, Instituto Poly-
. technieo, Petropol!s ...........•...• 

Maternidade de Campos ...............•. 
Orphanato · S. .José, Campos ....•......... 
Polyclinica de Nílopolis, em lguassú ....• , 
Santa Casa de Misericordía, Barra Mansa .. 
Santa Casa de 1\lisericordia, Campos ..... .. 
Santa Casa de Misericordia, Cantagallo ... . 
Santa Casa de Miserícordia, Rezende ••.. ,. 
Santa Casa de Misericordia, São João da 

Barra ............................. . 
Santa Casa de 1\iisericordia, Valencà ..... .. 
Santa Casa de Misericordia de Santa Rita, 

Barra do Pirahy ...............•... 
Soe: )dade Fluminense de Agricultura e In-

dustrias Ruraes, Nictheroy ........ . 
Patronal!> de Menores Abandonados do Es

tado do Rio, com séde em S. Goncalo. 

1\10 GRANDE 00 NORTE 

Associacão das Damas de Caridade, Natal .. 
Associação de Profe~sores, Natal. ........ . 
Associação dos Escoteiros de Alecrim, Natal 
Escola de Commercio, Natal. .•..•....... 
Escola Feminina de Commercio, Natal. ...• 
Instituto de Protecçiio e Assistencia á In• 

fancia, Natal .•...•........•....... 
Liga do Ensino (Escola Domestica), Natal 
Sociedade de Assistencia Hospitalar, Natal 

RIO ORANOE DO SUL 

Associação Beneficente São Francisco de 
Assis, Por~o Alegre .....•.•.........• 

Associação Damas de Caridade, Caxias .... 
AssociaÇão de Caridade, Itaquy •....•.... 
Associnl)ão de Caridade, Santa Casa dó Ri? 

Grande ......................... , .•• 
Asylo de Mendigos, Pelotas ••..•.........• 
Asylo de Orphãos N. S. da ·aonceicão, Pe-

lotas. . . . ........................ . 
Asylo de Orphõ.o8 São BenMio~o. Polõtas •• 
Bibli!>theca Publica Pelotense, Pelotas ..... 
Hospit.al de Caridade, Passo Fundo ..•.... 
Hospital dos Pobres, S. Borja ........... . 
Instituto São José, Canõas .............•• , 
Lyeeu Leão XIII, Rio Grande ......••..•. 
Orphannto de N. S. da Piedade, Porto Alegre 
Santa Casa de Caridade, Alegrete ....... . 
Santa Casa d!) Caridade, D. Pedrito .. , •.. 
Santa Casa de Caridade, Uruguayana •..•• 
Santa Casa de Misei.'icordia, PelotELs ...... . 
Santa Cnsa de Misericordia, Porto Alegro .. 
Sociedade de EducaQiio Chrlsti!., Pelotas .. . 
Santa Casa de B!lgé •............... , .. . 

' BAN'l'A OATHARINJ\ 

Asylo de Mendicidade "lrmüo Joaquim", 
Flot•lanopolis. . ................ , .• 

Asylo. de Orp_hãos S ·. Vicente de Paulo, Flo-
rJanopohs ....................... . 
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Associação Benefici!ntê •loaqulm 8. Thla-
!O, de . São Froncisoo ......... , . , .... • 

Hospital d~ Caridade· de Joinville ....• • .• , 
Hospital de Caridade de São Frl}nol&eo ...• 
1:tospitnl de Caridad& &lnhat Bom Je3u:e doll 

Vussos, Laguna , •...•.....••.•••.•• 
lnstffuto Polyt.echnico, Florlanopolis .....• 
trmandadé do Senhor Bom Jesus dos Pasw 

sos, Florianopolis. . ...•..•...... , • 
Maternidade de Florianópoli~ ...•...•..•• 
Sociedade ,Beneficente S. Vicente de Paulo,. 

Porto União. • •••.•.......••... , . • • 
Venenvcl Ordem a& dt! São Franciaco d& 

Penitencia e Bo~pif,al de Caridade, SAo 
Francisco do Sul. .......••..•.• , •• 

!1!. PAULO 

Assistencia ã Infancia, Sant.os ........... . 
Associação Auxiliadora dos Neees~ita.dos, 

Santo,;~ .................... , ~ ......... .,, 
As!loeto~M Creche Asylo Anali• Franco, 

Santo& . . . .. ..••...... , ..... ~ .••.•• 
Ag~ochlçllo . Paulista. da Divina Providenda. 

s f Paulo. • ...... a I ••• ~- • f ~ ............ . 
Associação Prolectorn da Iotancia Dmilv&-

!lda, Santos. • ................... • _ .. 
A!lsoelaçlio ProteeLora dos Morpheliooll, de 

Jund lahy. . .. . ... , .......•.. - ...... 
A<~sociaç>:o Sanatórios Santa Clara, Campos 

do Jordí\o . . ..••........•...••.... 
Asylo Créche Jundiuhy • • ••...•••.•••••• 
Asylo Coracão de_ Mar.i.n, Piraoi,caba, ... , • 
A•rlo dR Divina. Providencio, São Paulo ... . 
A•:ylo de In validos, Campina:; , ••• , ..• , • , • 
Asylc de lnvalidoa, S1.nlos ...••.••..•• , • 
Aarlo de Mendicidade de L.imeir~, , , ....• 
Aeylo de Mendioidada D. Maria Jaoynl.ho., 

Sü!> Paulo . . ..... ~ ......... ~ .. , . ~ .. 
A1ylo de Mendicidade S. Vicente de Pll.ulo, 

Cl•ur.alro . . • . ........... ; .......... .. 
Asylo Padre Euolydis, Ribeirão Freto ...• 
Cllhla Esoolar Galeão Carnllu\1 • , • , .. , ••• 
Ca11a 'Pia de S. Vicente. de. Paulo, BotueaLu'. 
~irt'-u1o dOI.! Italianos Unidos, Campina•, •.• 
C"ntertnota do Senhor BQm Jesu. ® LiYl'&-

méttto, Bananal . • ..... , , . , • , .•..•• 
Cl)ngrego.oAo das Filhas de Ml\rJ• Atndlia· 

doro., Süo llaulo . . ....•.••...••••• 
Or~llhG Baroneza d" Limelt'll , SI<J Pauto. , .• 
Centro de Assistencia Soeilll Br!lll4Mooo&. 
t~ola · A~ricola "Coronel .tos~ Viaente•, 

Lorens •.......... : . .........•. , .. 
Eseola de Commercio· ·"Antonio -Rodrigu~ 

Alves", Guaratinguetá • . ........ , . 
Escola de Commercio '"Chrl~tovam· Colom

bo'', Piracicab.n , • , , •.......•...•.•• 
'®!Mloln Profissional .. e. .Asrioolu, Lavri.nhus. 
Escola Profissional Feminlna "Pat.ro\!inio 

· dtl Silo José, Lorenn ....................... . 
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Escola Superior de Col'llmerc!lo, Jabu', . , . 
Gotta d~ Leite, Araraquara . •. , .... , .... 
H08pttal de Caridade de Slio Vicentfl de 

Paulo, Jundiahy ... • . , . , • • . .•.....• 
Hot~pltal de Santa Izabel, Jsboticabal. : .... 
HOtlpi.lul Feliz Lembra~a. IBuape .•.....• 
Hospital San~n Izabel, Taubaté ...••.... , 
Hos_pilal São Luiz, Ar.araa .•.• , .••• , ••...• 
Kotplla&l ~. v icente ae Pauto, Sio Manoii. 
lnetitnto A.t·ilaldo Vieira de Cr.t>valho, Slo 

de ))aulo • , , .•.• •••.•..•••.••••. 
Instituto de Pro~cl4 e Aasisteooia á in~ 

fancla, de Riboirão Preto • • ••••••.••. 
lottituto D. Bosco, Slo Paulo ..••.•.•••.• 
Instituto D. EseolH\il!a Rosa, S.nto;; .. , ... 
Iol&rullf;ão ArtistW& do Brasil, Slo Paulo. 
l!·mandade da Milericordla. Taubalá .• ..• • 
•l'm•nd.adt da SanLa Ca$a da. Njsericordia, 

&Irra Negra • • , , • , . • . . • .••.• • , , .•• 
Irmandnde do Hospital de Mtserleol'dia, 

Santo André ·• · • · .•••• ; ••• • ••. , ••..•• 
Liga Operaria do Bem e Recolhimento Ana

lia Frar.co, São Manoel •... .•. .•..• 
Liga ·Paulista Contra a 'fu.berculose, Slo 

. Pa!.llo . . • • ...•....••.•.•••••• , i •• 

A!atl)rnldad~ do Camptnas • . .••. , ..•...• 
Maternidade de Sliti Paulo •. , •..•......•• 
Orphanaw Olavo Fern\s, Santos ....... . 
Orpbanato Santa Veronica, Taubat~ , ... . . 
Or~banat.o Santista, B11ntos , •.•• , •.•.•.• 
Po ;reUnioa de São Paulo . •.•.... , ••• , ••• 
Sanatorlo Siin Paulo, Catnpos do Jordlo .. 
San~ Caill de Mlsericordin, Araçétuba .... 
Santa Casa de Mi!ericordia, Areias .......• 
Santa Casa de Miser!eord!n, Araraqunt•a . • .• 
Santa ~sn de Ml8criccrdla, .13auonal .•..•• 
Santa Casa de Misericord!a, Barretos ..... . 
Santa Ca:.a de Müericordln, Bauru' .. .. . . 
Santa Casa de Milerlcordin; Caçapava .... . 
Santa Casa de Mise\·lcúrdla, Campinas . .. . 
Santa Cnsa de Millericord)a, Cananén .. ... . 
Saula Cnsn de ~Usericordla, Casa Branca. 
Snnta Cnsa de Mise•·icordln, Crtueiro .....• 
Santa Casa de Misericordln, "D, Carolina 

Malheiros", São Jollb da Boa Visl.s ..• . 
Santa Casa de Misericordla, Franca .• ,' ..... 
Santa Caso de Miserlcordia. Itararé ••...• , . 
Santa Calla de Miserlcordili, Jacareby, ..... 
Santa Casa de Mi.sericordla, Llru; .......• 
$ani4 Cu~a de Miset·icot•dia, Lorena ..... . 
Santa Casa de 1\lisei.'icordia; Marilia. i ••••• 

Santa Casa de Mieerieordla; Mou da1 
·.. Gr\IM-t • • . . .. ... .. . "·· ... ... . .......... . ... . 

Santn Casa de llfisericordia, .P1ndRmonhan-
gaba , •..• • . ••• . ••. •.• , • . • , .••• , 

Santa Casa de Misericordio, Piracicaba . ... 
.ia11ta. Gata de Miael'icordla, PiraesuouOfa. 
~· Cua .de l\l ia~jcordia, Qu~lu.a • • .. • . 
filllh C.~ .de )(fJe)'iC(Jrdia. RJo Ctar(), ..... 
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Santa Casa de Misericordia, Santa Cruz do 
Rio Pardo • • ........... •........• 

Santa Casa de 1\lisericordia, Santos ...•...• 
Sàtllil Casa de Misericordia, São José de 

Cachoei'-'a . • . . .. •... .. . .... . •. .• 
Santa Casa de Mísericordia, São Simão ...• 
!:Santa Casa de Misericordía, Soccor_ro .•..•. 
Santa Casa de Misericordia, Sorocaba .•.... 
Santa Casa de Misericordia, Tatuhy ..... . 
Santa Casa do Espil•ito SanLo do Pinhal. 
Santa Casa de São José do Ba1•reiro . •.•. ; .• 
Sociedade Amigos da lnstrucção Popular, 

Santos • . • • .............. •.... •• • 
:::=ociedade Amigos dos Pobn:s, São Paulo. 
bocJedade Beneficente Municipal Barrei

rense, São José do Barreiro ••.......• 
Sociedade Beneficente Santa Casa, Ribei-

rão Preto . • ..• . ....•..•..•. , , , .• 
Sooiedade Beneficente, Tietê • . •. . ..•..•• 
Soéiedade Prolectora do Aeylo de Mendi-

gos, Taubalá • • •. . , ....• , •. ..••••• 

BEROJPB 

Associação Aracil.juense de Benefioenoia, 
Aracaju' . . • • • .....•.•. .•. •. •. . •• • 

Assooiação Beneficente, Riaehueló • • • •• • 
Associação de Caridade, Annapolís •••• .• •• 
Associação de Caridade, Capella ••.•.•.• 
Associação do Caridade, Juparatuba .• ..•• 
Associa11iio de Caridade, Maroim ••• , .• • .• 
AF.Boc;oçüo de Gnridnde. Rosario . .. .•• . •.. 
Msocia~ão de Caridade, Sllo Jól\ó de Deus, 

LaranJeiras . . • . . • • • . •• •• .• , , . • • 
Asylo de Mendicidade Rio Branco, de Ara-

caJu' . .... . ..... . ... . ......• . . . 
A~rlo Sli.l) José da Jnfancia Desvalida. de 

Capolla . . . . . . . • • .. ; .•. •.... ~ ••• 
Gabinete de Leitura. Marolm ... . ....•. . . 
Uospiln.l de Caridade N. S. da Conceiçll.o, 

Lagarto .•.•••....•• .•• . .• . .• . 
Hospital de Cirurgia, Aracaju' . .. • .... •• 
Hospital São Vicente de Paulo, Propr iá ..• 
Instituto Hist.orico e Geogt•aphico de &lr-

gipe .... • .....................• 
Oratorio Festivo Beato D. Bosco ....... . 
Orphanato São Chris tovão, Aracaju' . ... •. 
Soeiednde Beneficente Amparo de Maria, 

Estancia . . . . . . . . • •. . .. .•. ... ... . 
Sociedade da Vt>lhice Desampnt•aua, Es-

tanoia ... . . .. ... . .• •.... . .. .... . . 

fO:OOOfOOO 
50:000.000 

6:000$000 
{) :000$000 
4:000$000 
3:000$000 
6:0005000 

tO:OOOiOOO 
5:000$000 

&:000$000 
1>:0001000 

5:000$000 

tO:OO~OOO 
2:0001000 

õ:OOOfOOO 

8 :0001000 
2 :0001000 
G:OOOfOOO 
2:oooeooo 
6 :000f000 

to:oooeooo 
ti .:000$001) 

fi:OOoaooo 
~:oooeooo 

õ:MOIOO() 
3:0001000 

2:0001000 
20:0001000 
5:0001000 

2 :0001000 
6.000$000 
4:000$0ÓU 

2; 000$000 

5:000$000 
Art. 6.• Revogam-se os dispositivos em contrario. 
'Sil.la diis Sessões, 25 de Abril de f935. - Furttldo ào 

Menezes. 
N, 2 

· A npplicaoiio das verbas destinadas ao pagamento dss· 
subvenoões a que so referem os docretos numeras 20;35t, 
de ·31 de Agosto de 1931; 20.597, de 3 de Novembro de 1031! 
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2L220, de 30 de Março de i93~ e 2S.97i, de 14 de Agosto de 
i933 (verba 22•, sub-consignação t•, do Orçamento da Des
pesa do Ministerio da Educação e Saude Publica) e "para 
attender ás despesas com obras de caridade e inslruoção, a 
que se r.êfei'il o ã:rt. H do decreto numero H .• 143, de fO de 
Marco d~:~ i932"; (verba :ta, sub-consignação 27 do mesmo or
~amento), sel"á para o Estado de São Paulo, a seguinte: 

SÃO PAULo 

Assistencia á lnfancia, Santos (GoLta de 
Leite. . . . . . . . . . ... . ... '' ... . . • •.... · 

.Associao;io Auxiliadoi"a dos Necessitados, 
Santos ......• .... . ..... . •.. .•.....• 

Associação Creche Asylo Analia Franco, San-
tos. . . . .................... .• ...... 

Associação Paulista da Divina Providencia, 
·São Paulo. . . . • . . . . . .•............ 

Associaçilo Proteclora da Infanoia Desvalida, 
Santos (Asylo de Orpbiios) . . . • • ..• •. 

Associação Proteotora dos Morphetioôs, de 
Jundiahy. . . . .•..•••.. . , . . . . •. , •.. . 

Associnçiio Sanatorios Santa Clara, Campos 
do Jordão ... .. ... . . • • . . .... .••.•••• 

Asylo Gréche, .rundiahy . . . . . . •...•...... 
Asylo Coracão de _Maria, Piraclc~bil. • ..... 
Asylo da Divina Providencia, Silo Paulo •.• 
Asylo de In validos, Campinas. · ••. ·..• . •.•.• 
Escola Pratica de Contabilidade "Moraes 

Barros" de Piracicaba". • • • • . •.••••.• 
Asylo de Invalidos, Santos. . . • , ..•..•.... 
Asylo de Mendicidade de Limeira. • ••..... 
.Asyl" de Mendioldade D . Maria Jaoyntha, 

Sã(). Paulo. . . • • . • . . . ..• ..••.•.....• 
Asylo de Mendioida de Síio Vicente de Paulo, 

Cruzeiro ....... , , .. . .. •. ••..•••.... 
Asylo P!Ldre Euclydes, Ribeirão Prelo •...•• 
Caixa Escolnr Galeiio Carvalhal . • • • • •..•• 
Casa Pia de S. Vicente de P'aulo, Botucntü. 
Círculos dos Italianos Unidos, Campinss. . . • 
Conferencia do Senhor Bom Jesus do Livra-

mento, Bananal. . , . . , ... . •.. . • .. , .. . 
Congregação das Filhas da Maria Auxilia-

dora, Siio Paulo .. · . • •• . .. ... , , ••• .... 
Créche Baroneza de Limlei'a, S. PaUlo . .. ,. 
Centro de AssisLenoia Social Braz-Mooca . .. . 
Instituto de Com. e Contabilidade Moraes 

Bar..t~os, .Piracicaba. · .... . ....... . ... . . 
Escola Agrícola "Coronel José Vicente", 

Lorena ........ ...... . . ......... . . . 
Escola de Comrnorcio "Antonio Rodrigues 

Alves", Guaratinguetá . . . . . . . . . • . . ... 
Escola de Commarcio "Chirstovão Colom-

bo", Piracicaba . . ................... . 
Escola Pi'ófissionli.l e .Agr.ioola, Lavriilhá. , 
Escola . Profissional Feminina "Patrocínio de 

Siio José", Lorenu . • ......• , .. •.... .. 
Escola Supct·ior de Commeroio Jnhú. . . ..• 
Gotta de J ... eito, Araraquara . . .•. .. ........ 
Hospital de Caridade de São VIcente de Pau-

·.to, Jundinby. • . . . • .. . ..... . ,,, ••...•• , 

iOO:OOOiüOO 

20:0001000 

40:0001000 

30:0!)0$000 
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10: 0001000 

20:000$000 
5:0001000 
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10;000$000 
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40:0001000 
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5 :0001000 
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3:000101)0 
'3 :000$000 

2:oooeooo 
30:000$000 

. 30 ~ 0001000 
3:000$000 

10:000$000 
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20:000$000 

. 6:000$000 
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Hospltat de Sont• lzl\bel, Jabotfe!lbtd. 
HIM!pitilt l'eli~ Lembn.nca, Isuape. . ••..•. 
HMJtitat ~anta lza~l. Taubaté. • . . • . ....• 
RpBptttd @4o Lulr:, Ar&Ms ._ . . . • . , .. , ~ ....• 
Hospital Silo Vicettf.e de Paulo, 81<1 VanCMl 
IMtiluto ~rnaldo Vleii"J de Cuvalbo, Slo 

Paulo ............... ,. · ........ · · .. 
Instituto de Protecção e Assistencia á. In-

fancia, de Ribeirão Preto. . •...•.... , 
Instituto D. ·Bosco, ·São Paulo, . , ........ , 
Instituto D. Eswlastiea Rosa, Sento•. . •..• 
(nstrue~lo Artistie!l do Bresil, f,iAo Paulp, • 
b·mandade da 1\lieerleordla, Taubaté. . ..•.. 
Irmandade da Santa GQsa do Mieeríoordia, 

Ser,r~ Negra. • • • . . . • . . ...••.• , , ••.• 
(rmandade do Hoapib.l de Miseri~ia, S!&o.-

f.(l André .......................... . 
Lisa Operaria do Bem e Recoibimenta Ana

lia Frllnco, Slo Manoel. .. , . . . • .....• 
LJS'ft Paulista Contra ll Tubereuloee, Slo 

Paulo. . . . • • . . . • ...........•......• 
Mater.nldade df' Camplna1. • . . • . ...•• , , . , 
~&traid!UJe de Slo Pauto. , •.....••......• 
Orpbanato Olavo Ferras, Santos. i •• , . . •,. •• 
Orphanalo Santa 'Veronico, TaulJaW .••.••••• 
Orpb&zlato SanUste. l;:lanto1, . , ••.. , , , , , •• , 

. ?ol)'WIUn.lot de IUo Pau1o. . .. , . , .. , , , .... , 
Sana toMo Silo Pauto Campoa do lordl.o.,: 
Santo.. ü.llu de Miser(cordta, Maça~uba. , ••. 
!SantA CIM de Mlsericordia, Areias., •• , . , , 
!Sinta C.u. de Mlsericordia, Araraquar,. . •• 
Santa Can de MI.Jericordla, 1\ananat, , , , , , • 
lr.JJtUuto do . Radto, Silo Paulo • • ...•.•.•.•. 
Sant11 C!lsa de Miserk.ordio, BBl'TetOI. • •.••• 
Santa Cam de Miserioordla, Baurd. , , •.•• , 
!Ynta C~aliJI de Mi8er1cordJM, C.&Q.Qpava. • ••.• 
!Janta O!lli& de MlserlêOrdln, C8mpJn&.B. • • , • 
llanl4 Cua de Mille.ricordlo, Co.naMa. • , ••. 
Santa Cas.a do Mlsed!.lo.rdia,. Casa Brtnoll. , 
Santa Casa de Miserioor41e~ r..rlu:elro. . •. , , , 
Saut.a C.~a de Miserioordla, "D. CaroUDa 

1.\latheiros", Slio Jofio da lJoa Vjsla, .• 
Sallta C01.~ de ~iser:icot:~ia, Fran~P. . •.• , , 
s.anta Ca"' de MJserJ.OOl'Qla, ltnr~~orá. , ..... , 
S4nt4 -Ga11a de Misel'icoj;'.dia, .J.ae~~by, • , • 
Santa Casa de lfisoerico"l'dil!t. Li ai. • •. , ...•. 
SiniB (:f.Sa de Illisericordin, Lor~na , .. , , .. • . 
Santa Casa de Mü.;~tricordia, llArilia •••.•...• 
~nta Qlsf& de Miscricordia, ?{ogy d~!o$ Cl'U<llis 
Santa Casa de Mif.ericordi~ Piooam~nlla~ .. 

IQ.iJA; • • • ' • ~ • • • • ~ • • • • • • • • •,. • ·'~,.tI' r • 

Santa Casa de lllisericordi R, P iruuaba. . .. 
fMata &ln de li.U8erioordia, Pira.ssumwga •.. s.• CQ1~ de MisBfiallt'.diB. Ouelua:. . ...••. 
Santa Casa de Hiserleordi.a. Rio Claro •..... 
S.Wt,s Caaa de M~ericordia, Santa Crw: d.o 

Rio Pardo. • • , • . . . • . ....•... , ••..•. 
*a._ Güs.a de Mi,<;cricol'diA; SantQ•, , •.... , .. 
Santfl Casa de U:iMI'i.cordia., 8lQ .Jolé (le C.. 

, ,C".ÃIMis'o. I I lo '• ·~ ,. f f f f , . I • I. I I I, 1 •• •••• I a ... • • t ... 

• :MO!f()(Ji). 
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t5;000~00 
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U:OOOIOOit 
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40:0~000 
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300 :OOotOOII 

6:()~000 
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Santa Casa de Mlsericordia, Silo Simã.o ... •... 
S81itá Casa de Mise!'ieordia, Socoor1·o .... . . . 
Sliilta 'Casa de Misericordia, Sot-ocaba. . .••. 
Sanra Casa de 1\lisericordia, Tat.uby. . ... . 
Santa Casa do Espirito f·anto do Pinhal ... . 
Santa Casa, São José do Barreiro. . •. , ... . 
SOciedade Amigos da Instruccão Popular, 

Santos. • . . . . . . . . . . . ........•...... 
Sociedade Amigos do~ Pobres, São Paulo ... 
Soe. Defesa coutt·a ii Lepra. . ...•......... 
Sociedade Beneficente Municipal Barrei-

rcnse, São José do .13arreiro. . . .. . .... . 
Sociedade Beneficente Santa Casa, Ribeirão 

Preto, . . . . . . . . . .. . . ... . ....... . .. . 
Sooiedade Beneficiente, .Tieté. . . . . . •...... 
Socieclade Protootora do Asylo t.ic Mendigos, 

'faubaté. . . . . . . . ... .. . .... . .•. . ... : 
Asylo de Maria Immaculada, Santos. • • ..... 

· Sociedade Amiga dos Pobres, Santos .. ... .. . 
Asylo de I ti validos, Santos. . . . .. . .. ... . . . . 
Pmto de Sopa Monsenhor Mot•eira, Sanlos • . . 
Gusa do Senhor, Santos. . . . . . . . . . .. .. .. . 
1\.ssociacão Instruct.iva Jost\ Donlfaoio. Santo~ 
Lyceu Feminino SanUsta, Sll'lllos. . . .. .. ..•• 
Hospital São JoSé, S. Viéento ... .. .. , .. , .. 
Irmandade da Santa Casa do Cm·nçllo do Je-

sus, 8. Sebastião.. .. ............... . 
Ct•uz Vormclhu de Santo~:~ . . .............. . 
Conferencia do S. Vi cento do Paulo de Santos 
Oonfet•cuéiil. do S. Vlcen~e do P11u\o de Silo 

·Sebastiüo. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Confet·encil! do 8, Vicunlo do l)aulo do 

Villu-Bolln. ... . .. .. .. ....... ........ . 
Conferencia do S. VlccnLo do Pnülo do ll!Jn-

luba .............•... • • •. · · · · · · · · · 
Conferontlia do S. Vic<mlc do Pnnlo de Gtu•u-
. gualuba. • . . . . . . . ........ .. .. . .. . . 
Sautn Casa do Ubntuba . . ..... .. ......... . 

~:OOOfOOO 
t0:60()f000 
a:ooo•ooo 
6:000.060 

to : 000100(1 
5:000.000 

40:0001000 
15:000$6011 

100:000$000 

5 :OOOiOOO 

40:0001000 
2:0008000 

t5 :ooo•ooo 
30:00QCOOO 
2·i :OOOWOO 
40:000$000 
20 : 000f.OOO 
30:000,000 
20:000$0(){'1 
20!00~000 
20:0003000 

40:000$000 
-iC:OOO:iiOOO 
tO:oooeooo 

6:000$000 

f\:000,000 

o:oooeooo 

{I:OOOtOOO 
iO:OOOJOOO 

Snntttot•lo "D. Vlconl!nn A.runhu", S. Jóli~ dos 
Campos. . . . . . . . . . . .. , . . . . . . . . . . . . 110 :0001000 

Santa Cnsu do Silo Paulo. . . . . . . . . , . . . . .. , . 200 :0008000 
Conferencia S. V!con~o do .Pnulu, S. VlccnLo ü :oooeooo 

Sala das Sessões, 9 do Maio do t 935 . - Hvppolito do 
Rego. 

N. 3 

PERNAMBUCO 

Abrigo Santa '.rherezn, de Recife ... 
A"actomia de Commoroio, do RMifo. 
A~sociacão Mantenedora do Hospital Oen-

teli.nrio, Recife. . . . . . . . .......... . . . 
A...sY.lo _Bom Pastor, .de Rec:iíe . . . . . . .... . 
Gusa de Caridade, do Bezerros . . ... • .... . . 
Coilegio .dos Religiosos do Surubim. . • .... 
Cnsa do Estudante Pobre, de Recife . • •.. . . 
Collogio do Ot•phãos N. S . do Bom Conselho 
()ollegjo N. S. da Lom•ties, de Pnlmllres ..• 
Ool!egio N. S . do Pompén, de Reei f o. . .. . 

C. D , - VOL U M E J - i!):JI) , 

7:500$000 
15:000$000 

35:000SOOO 
19:000$00P 
10:000.0à0 
5:400$000 

50:000$000 
20 :"000$000 
23:000~000 
13 :000~000 

35 
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Collegio Orphanato . N. S. das Dôres, de 
Bezerros. . . . .. . . . . . . ................ · 

Collegio de Potro tina. . . . .... . .......... . 
Companhia de Caridade. , . . ..... • , . , ...•. 
Cruza <la de Educação de Pernambuco. . .. . . 
Cruzada Infantil Tamarineita, de Recife ....• 
Escóla Agrícola de Goyana.. . ............ . 
~soola Agrícola São Sebastião, de Jabóatão. . 
l':Jscola dos Meninos Pobres das Doroth-éas 

do Pesqueira. . . . . . . . . . .......... . 
Casa de Saude de Afogados de Ingazeira .. . 
Escola de Bellas Artes, de Recife. . ...... . 
Escola do Engenharia, de Recife .......... . 
Grupo Escolar S. Sebastião da Macacheira •. 
Faculdade de l'dedicina de Recife. . .. ..... . 
l~aculdade de Oommereio. de Recife •....•.. 
Hospital Regional "Hermirio Coutinho", de 

Nllzareth .. ....... .. ......... ...... .. 
Instituto ArcheologiCo, Historico e Geo-
. graphico, de Recife. .. . .. . .. ....... . 
Instituto de Pl'olecção e Assistenola n In-

fáfitil, Recife ...... .. . . .... . •. .• , ... 
Jal'dim de Infai\cia dos Pobresinhos, de 

Recife, ..... ., ..... .. , .... . ....... . 
Liga .Pernnm)mcana. Contra a 'J.'uberculose, de 

Recife .. ·. . . . . . . . . . . . . . ......... . . 
Liga PeL•nambuoana Con~ra a Mol'Lnlldnde In-

. fantil, Recife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lyceu de Artes e Offioios, de Recife. • . .... 
Maternidade do Reoife (Cruz Vermelha Pet·-

nnnlbucana) • . . . . . . . .............. . 
Recolhimento dn Glm·in, de Recife. , ... . .. . 
Sociedade dos Coôpernd~res Pnroohinos, de 

Rooifo . ... . .. . ...... ..•... . ..... .. . . 
Unii.io dos Moços Calhollcos, do V!él.iii•la, .•• 
Hóspilal do Tlmbaúba, . . . . . . . . . ..... . . . . 
Escola de Cegos do Afogntlos. . . . . . . ..... . 
Abrigo de Monlnos pobres P. Mnclllldo. . .. 
Casa do MisorJoordin. .. .. .. .. ......... . 
Conaerv!1Lot·Jo do Musloo. . .... ; •. ...... . . 

t2:0008000 
10:000$000 
40:000,000 
30:000.000 
:13:000$000 
10:0008000 
19:000.000 

50:000$000 
20:000$000 
18 :000$000 
80:000~000 
13:ooosooo 
80:000$000 
15:000$000 

7:000$000 

10:000$000 

t6:000$000 

10:0001000 

20:0001000 

60:000,000 
25:0001000 

40:000.000 
t5:500IOOO 

50:000f000 
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20:000f000 
!0;000$000 

. 20 : oooaoQo 
20o:oooaooo 

tO:OOOtOOO 
Sala dns Sessões, 9 de Maio de 1935. - Ed.mar Ca1'1Jatho. 

- Anl.tlldo Ba&tO&. Osorio Borba. 

N. ~ 

Onde se lê "até que sejn tleDre~ada l egislação especial 
sobre a mate1•ia" - leia-se "no presente exeroioio financeiro;" 

Sala das Sessões, 9 de Maio de i935 . - Wanderleu 
Pinho. 

N. 5 

Substitua-se a redacçüo do art. 1° pela ~:~eguinte: 
".Os recu1·sos oonstantes da verba 2W, sub-consigilaoão 

l, do oroamento vigente do Ministerio da Ectuoacão e Saude 
Publica serão distribuídos de accordo com as disposições dos 
dooretos mencionndos na ulludidn sub-oonsignaoiio, no vi8'en
te oxet·oioio financeiro . 

. Sala das Sessões 9 de Maio de t035. - Wanderlell 
.Pin1lo. 
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Em seguida, é eucer1·ada a discussiio do pro:
jeclo n. 2tH, de 193á, ficando adiada a votação 
a L é qu~ n referida commissão dê pat'ecet· sobre as 
emeúdas o!'ferecidas. 

2a discus~üo do porjecto 11. 43-A, de 193õ, au
tor-izando a re{o1'Tna2' e IJ.mplim· o Hospital Nacional 
de Psyclwpalha:> e as Colouia~ de l!:nuenh.o de Den
/1'0 (, de J'I.Carépaguá; timdo pm•ec:ei' ci.lin SltfMti!U
Iivo da Commissão de Saucte e parece1· da Com
missão de Finanças, {av01·avel ao substitutivo. 

Encei:rada, succcssivamente, a discussiio doJs 
arts. i 0 . a 5°, e udiada a votação, na fórma LIO 

Hcgimcnto. 

za discussão do P!'Ojecto n. 228, de 1935, au
torizando a abri:· o credito especial de 310:000~000 
pm•a attendcr a despesas com os esiudos preUmi
nare.~ para a conso·ucçc!o (/(1 ponte mtei·nacitmtd 
sobre o rio U1·~tgttat1. 

Eilccrt•ada, ~uccessivamenlc, a discussiio dos 
arls. 1° c 2°, i) adiada a \'ótu<;iio, na fÓl'ma du 
Regimento. 

2a rliscrts.~ão do pl'Ojecto n. 274. de 1935, es~ 
fabelet;endo IJ C0111Jletencia dn Juü de Menores do 
Di~t1•icto l-'edc2•al 1Jf1!'a julgar as ir1{racções de leis 
e reo1tlamcnlos de assistencia e protecçiio a meno
re$, e dispondo sobre os r:rames a que devem ser 
submcltiàos ns menores processados. 

Encerrada, suocessivnmente, a discussi'l.o doe 
arts. 1° a 6°, e adiadn a votnciio, na fórmn do 
Regimento. 

2B discttssilo do projet:IO ». 277, de !935, dan
do lf IAoa Rl·as;leira contra o 7'ubercttlose (Pttn
daçiio) a plena pr,oprie(fadc cio terreno onde e&td 
constJ•uiclo o erlificio de sua st!de social nasta Ca
pital, tendo parecer com substitutivo ela Commis
são de Finanças an projecto da Commi.w1o do 
lttstiça. 

Encerrada, suocegsivamente, n diS\lllS~íio dog 
arl8. 1° a 4.0 e ndiadn a votacíio, m\ fórma do 
Regimento. 

8 

O Sr. Preijídente- Tem a palavra, part~ explicacáo pes
sual,· o Sr. Laerle Setubal. 

O Sr. Liliirte Sstuhal (Para explicação pessoal) ~ Se
nhor Presidente, 110 dia imrr.edia•.o li posuo •lo Govorm1dor 
de São Paulo, o imp1•enso da capital P!mlista publit'IIVa um 
telegr•amma do Ex mo. Sr. Tdinlslt•o d[l ,rustica declllfando 
quo o Oovernadqr eleito pelo mt'ft•agiro indireclo do· povo 
continu11ria exercer poderes dtset'icionnl"io~ de promulgat• 
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dect'elo~-l~ls, emqunnto ::. As~ern~:Ma d<' Estado funccionasse 
tomo Assembléa Con~tituinte. 

O neto do E:!iatm. .Minlsl1'ú da ;Justiça impressionou vi
vamente a opinião P\lblica de minln lerr:L Mas, se trago 
a clebate a QUestão, aliús importanLBsinia âo ponto de vista 
jurídico constitucional. é por·~ue o m·~smo assumpt.o iute
res~a aos demais ll.'stndos da Fe~hr.lt:iio, pois o tclegrarnma 
officilll, estou certo, é eir~ular aos govcrnuctor·es e~.;i tos. 

Vôu, pol'tanlo, abordar uma qucsli\J \}lH• intcresza ao 
Brasil inteiro, sem preoccupações rlo ord·:!m regionaL 

Não vejo, Sr •. Pre<'idente, dispo~i!.i\'O constitucional em 
que se ba«eie o aclo tel<!graphico dó Exlllo. Sr. Ministro da 
Juslics. E, com a devida ven!a, tenho Quo o lelegramma do 
S. Ex. fere o principio constittDiJtl'll cl.'l autonomia do& Es
tados. volvidos que sejam ao :·egime wgu!, dentro de cuja 
disciplina a soberania da forca !mposi:J. por um uclo inequi
'I'Ocamente dlclatorial, cede Jogai' J. ~obCl'O ni:J, do povo, cr
vrescntada por s~us legitirr.os m;lnrb.tut•ios, 

Aconteceu, entiio, em Siio Pauh>, t.· po . .;sivehncnte eslari\ 
acontecendo nos den:.ais Estados -:la Fcd•wacão, que o Go
vernador, embora funcdonando a As3cmblo\a CohHiluintf.'. 
continuou a Pl'Omnlgua· decrelos-lei5, uo ~x~rcicio de pode
res que lhe niio siio atll'ibuidos fHlh Con~Lituicão .Federal. 

Entre oult•os, promulgou o Govern:rdor o dcc!•eto nu
mero 7. t J2. de 3 do oor1·onlo mez, que altm·a o numero d~ 
desemuargadores da Cõrle de App.Jilaçlio dl Silo Paulo. 

Surgiu, e isso IHllllrlll, dentro ón ralesma CóJ•te, quo 
conta com expoenl~s de maior do3ti1Qlll3 e pro.lecção no mundo 
juridico b!'asilciro, nm movimento de z-eaoçllo oonll'a o aoto 
di:scricionnl'io do G1.wern:~dor pnuliiltn. ~· o eminenli~simo 
juiz, desembargador Julio Cesar de F"ari:t, uma das mais pe
regt·inas inlolligencins du magi~lrati.IJ''l. pnulistn, honru dn 
nacionãlidilde, pcl'à sua cnltura :mmensa, pela vm·ticalidad~: 
de suas nltiludcs, pelo estl'uctura mol'nl do seu nobre cura
cter, pr·onunolou-se sobr·e a inllJlPiiCllbillrJnde !.lo de~reto 
n. 7. i i2, fttlminnndo~o do inccnstit,~eion.'Jl, 

Mens Senhores, o \'ôlo do {Jminento julz de Silo Pnuln 
t'Mlz a lnme situllção q11e nllo póde pm·mml(' . .Jill', Elln é, ovi .. 
dentemente, inconstitucional. 

O SR. MoRAitS ANDRADE- V. Ex. tler·mitl.~ um fipni:'le't 
O SR. LAERTE SETUBAL- C,,m todo o prazer. 
O Sn. MonAl!:S ANDRADI!! - Nfl::;to cas•J, \'. Ex. J:love oou~ 

~úlerar lambem que ás duvidas Le\·antadas pi!IO nobre des
embargador Sr. Julio de FariB, n P1';;)PO$ito dn con~t1tuoiona~ 
lidade dos decretos-leis expedidos pt!los govornadot•es fleitos, 
o não menos illüslr·e desembargadJr do 'l't•ibunal de São 
Paulo, Sr, Mario Mazagüo, oppoz ponderuf)Õ(JS, que, se não 
foram lüo longas, nem tão b€m uticulalias - S. Ex. rúí.r; 
as trouxe escripLns - tiveram, enLrul.anto, grande poder con
vincente, f.nnto que, dos votos todos do Tribunal, npéi:HlS h'es 
foram poln inoonstituciontilidade, ao posso que <>etc 0\1 oHo 
- se me não falha a memoriu - se pronunciuram pe'D 
constílucion111idade, E só o Sr. des~mhsrgndor l\lnnoel C:.r-
1os pediu o adiamento dn discussão, pnra qtw o nsbumpto 
t'osso melhor meclitJdo, adiamento com que, gostosumentll, 
toncordou o Sr. de;)ernbnrgndor .Turlo de Fnl'ln, Segundo a 
pnlnvrn de ·~. Ex., urum dtwidas C!U<J lbe nssaltnvnm o es
·pirito e nüo o. oanvJccflo da incon~litucionnlldade desses ce
et'etos-leie. 
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O SR. LAERTE SETUBAL -- .t\e~pondcnr:lo, com todo o 
prazer, ao aparte do nobre colleg<l, Leni.JQ a dizer que S. Ex., 
que tom emprestado a esta casa o lJri!ho da sun grande in
telligencia ... 

O Sn. MoRAES ANDRÃDE- E' Mndad•J de V. El. 
O SR. LAER'l'E SETUBAL - . . . flli, ne5de momentd, 

de certa fórma infeliz, ao discutirmos QUe$tão de nrdem pu
ramente doutrinaria, trazendó ao "onhocimento da Cnmura 
o voto brilhante produzido pelo nolave!. juiz Julio de Faria. 
O facto de ter sido contraditado osse voto não t•uprc.senta, em 
ub~oluLo, aJ;"gumenlo em conlrat'io. 

O SI\, MoRAHS ÁNDI\ADE - Prov'l upanus que n questão 
nüo é tão liquida quanto poderiJ. narecur, 

O SR. LAERTE SETUBAL - Trouxe no ronbecimetJlo 
da Casa o factl) de ler sido debatido na Curte de Appeilaoiio 
do meu Estado a inapplicabilidade de nm dP.creto expedido 
pelo actual governador, por ser inconstil.uciunal, na opinião 
desse juiz. O de.sembnt·gador Julio dr. Fat•in, - t>sclar·eco 
V. Ex., que se dtgnou de me apartear ....;.. \)ropoz á Cilrte de 
Appellnçiio fosse nomeada uma •~ommi.~3ilo pura t1~lth1ar o 
a$surriplo, afim de emittir parec~r ... 

O Sn . . MóiiARB AN!>RAOil - P<ll'feltamcnle. 
O SR LAERTE SJ~TUBAL - • . • tão gt•nve era a ma

teria sujeita a debate. Posta n questiio n votos, varias de
·sembnt•gndoros acharam que niio havia nooe-3sidade de se 
uomenr n commissüo, uonhum dos juizes se · manifestou 
sobt·o a constltucionnlidode ou :nconsutuclonnlldnde do 
aolo do gOV<'l'OO, nC'nhum do~ membro~ dnquelle 'l'rilmnal tl8 
manifc!'ltou sobre e-sta asaumpto ..• 

0 SI\. MOIIAB& ANDMl>K - V. Ex. não tem razüo. 
O ~R. J.AER'l'E SE'rUDAL - • . • ma.s, sim.. todo.s se 

pt•onuncint•nm nponns sobt•o o cuso dn nomen~ilo da com
missi\o. li:ntílo, ll dt•st•mlJtu·gnt.lot· Manoel l:nt·los tm·in pro
posto fo.!lsr. 11dlnc!n n cruestao. dhn do Ql\l' elle. melhor el~
cldndn ~obt·e o nmlt:>J•In, omltllssu sou voto solJro se rlcve•·•• 
ou ni\o ~e•• foltu n nomcnçl.ío. · 

O Sn. 1\loMEEI ANili\ADE - ·' momol'ia de V. E:t. nin o 
ujudn pct·fcilnmt•nlo. Quando o nobt·c dmll.'mbanrador ~en~or 
.rulio Co!!!lt' d•l F'nrla levantou duvida<.! nobre a nonstltuciO
nnlidud'l do~ df•ct·otos e (lcdiu foss~ nomendu ua~a commis
r.iio para osludnr o caso. o Sr. ch!sl•mbtlt'@·ador Mat•1o Mnznglio, 
oppoz-se 8 isso. sustentnndo a con.;l.itur.ionulidado desses 
actos e mostrando que não havia nccessidado de se nomear 
n Commissii.o. pot• i!õso que os dcct·et(ls-leis eram absoluta
mente conslilucionae-3 . 

. . O SR. LAERTE SETUBAL -E' maneira de pensa~ do 
Si'. Dosembr.rgadot· Mario 1\fnr.!l~ão. Temos, por conse,;mnte, 
nrwnns dois votos. 

o Sn. Moi\AEB ANDI\ADB - Quando os c:Iosembargado_rcs 
!iC pronuncjnrnm por uma ou por ot~lra dos dua3 s~I~tcucs, 
vntarnm pela proposta e pelos seu.: lundumcntos. de '<e:t que 
i'Jüo i:ppm:ornm resalvn alguma. Só um requereu o adin-
nwnto !ln questllo. · 

O SR LAERTE SE'l'UBAL - ~nlct'púllll o nobre collogn, 
po.~n o;lllnrecer a Cn~n: já eel-i\ decldidn n mnt<Jl•lu pm•nnto 
u Côrlo do Appellnção do Estudo? 
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0 SR. MoRAES ANDRADE - A decisão foi ·adiada. . . . 
. O SR. IJAER'l'E SETVB.-\L - · Se foi adiada, não hn votos 

i1css~ ·~cu ti do. 
O SR. B.o\RRE1'o PiNTo - A quest".t foi levnnlilda ez ot

(icio na Córte dC:: Appellação? 

O SR. LAERTE SETUBAL - Foi, tal a gravidade do as
suMpto, o motivo t:Je l evantar ã Côrte, ex of(icio a questão ó 
t·szo:tbilissimo: t rata-se de decreto alterando o numerJ d~ 
d.cscmbargadorcs, sobre o qual a CôrtP. tem de se mamfestat'. 

O SR. BAnnr,;To PINTo - Nesse c·\s::>, a Allsernbléa Consli'
tuintc do E~lndo lerá, opportunnmente, de examinar ~s:;es 
tlcr.rclos . 

O f:iR. LAEHTE SE'JUBAL -E' precisamente a malerh 
que se debate. 

O governador ficou, nesse momento. com podere;; discri
cionurio.:> de Executivo e de Lt)gislalivo . 

Chamo a atlenr:ão da Camara pal'R o voto do eiuinentr. 
desembargador Julio de Fal'ia. l'üs->o afi'it·rnar que o Tn· 
bunnl do Estado ~e cncontm d(:ntro da l•!i, apreciando a eonsh
tucionalidade ou inconstítucionnlid•ldtl desses decretos. l' 
r espec tivo regimento adm itte o 1!:-tllmll do. questllo . 

. O SR. BARRETo PINTo - Denn~e d:t declaraçl\o de Vo'iSa 
Ex .• d~ que o regimento pet•rnitte, fbo Foalisfclto. 

O Sn. Mon.u:s ANDMD!i -- Lembmrei mais o seguinte: .. 
duvida foi lc\·lmtada de maneira perf~:llamente t•ogular. O 
Tribunal tinha de npréseulnr n lista •Jo::: jui?.os ou doa advo
gados, pat•a <lenlrc ellcs scJ'e·m escolhlaos o~ novos de~embar
gadort!s. As>im, o Sr . desemburgador Julio Faria levan
tou a quc!>liio rle modo perfeitamente tegular - ·nfio I\! du
vida alguma. 

O SR. LAEI\TE SETU ll.\L - !'~asso n let• á Camarn, a 
maglslrnl licüo do dll'oito do insigne mestre, sujeitando-a d 
medltoçiiCl dos Srs. Con8'rcsslstns e do Sr . Ministro dn Jus
t iça, n quem cumpre pt·cslilr á Nociio esclnrccimento~ sollrr.i 
o a Iludido despacho lulcgt•nphlco : 

Silo pnlnvl·n~ do desembargado~ Julio do Faria: 

"8r. Presidente - Parece-me que cessaram defi
nitivamente as ottribuições leglslath·ns do interventor, 
desde que se ins tullou n Assembléa Constituinte do 
Estado. 

O Delegado da dicladura n quem compelia expedir 
, ·. decretos-leis, transformou-se em Governador· do Es. 

tudo, por eleição indirecla do Povo e com altribuicões 
limitadas pel 1!. h.ulureza do systomu oonslilucional, já 
insliluido". . .. 

Feneceram. assiJú,. automaticamcnle,· os poderes 
.exercidos pelo iuterventor, e feneceram, dé modo nu:
tomuti!\o cutn o desappáreoimcnto do mandatario. 

E' . mistér nü.o esquert'!' que o pt·oprio governo 
provisorio, int: !.ituido no Bt•asil ern cutubro de i 930, 
constituiu uma dictadut•n de podeL·es. nulo .. limitadoa, 
no~· lrPmO!l' rln rlocr~lo Ol'gnnlt•o tt .aos. no H de Dt)• 
vcmbt'll tio :1930 . · · · · · 
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Limitados quanto á extensão, e limitados quanlu 
ao tempo. 

Quanto a extensão, lembrarei que os artigos 6 e 7 
daquelle decreto mantiveram a obrigatoriedade das 
relações jurídicas entre pessoas de direito privado, 
asseguraram os respectivos direitos adquiridos, e 
imprimiram substancia ás obrigações e direitos re
sult:mtcs de conlractos celebt·ados entre os cidadãos 
e as pessoas de direilo publico. 

No tocante ao tempo, peço venia A Cô!'te para 
lembrar o artigo 1° do decreto, que assim se positt
vou: ·~ "O governo provisorio exercerá discriciona
riamente, em toda sua plenitude, as funccões não 'iÓ 
do pode1• executivo, como, lambem, do poder legisla
tivto, alá que, eleita a Assembléa Constituinte '.lstabiJ
leca ella reorganização constitucional do paiz". 

Em conformidade com este dispositivo, reunida a 
Ass~.>mblóa, estavam findos as funccões ditactoriaes 
do governo provisorio, e isto por expressa e louvava! 
mnnifestucão do mesmo governo. 

E tanto assim se considera que mistér se fez uma 
l'esolucão da Assembléa, a.flendendo a mensagem do 
c.hefe do executivo, que 111legava a imperiosa necessi
dade de expedir algumas leis complementares da obJ'Il 
revolucionaria, no sentido de atlribuil' ao mesmo go
verno os poderes conferidos pelo decreto de i t de no
vembro de i 930, que elle expedira quando a nação, 
em armas lhe conferira a mas·istratura suprema. 

Isto é, o chefe do governo provisorio, que até en
liio vinha exercendo discricionariamente certos pode~ 
rcs, passou a exercei-os em nome d& Assembléa, ou 
melhor, em noms do povo, até que a mesma so inves
tisse no exeroioio das funccões ordinarias inherente~ 
ao poder legislativo. 

Para isto, porém, se tornou precisa delegação ex
pressa da Aes<Jmblén, .sem o. qual o chefe do govern > 
provisorlo não poderia continuar a axeroer funcci;Se9 
legislativas, por lho fa!Lnr a re8peotiva autoridade. 

Comprehende-se bem que _assim 'rosse, porque a 
funccüo legislativa, inherente ao respectivo ·poder, 
como 11 que é alt'l'ibutiva ao poder executivo e ao ju
diolarlo, é predicado da soberania, e a soberania da5 
armas, quo se concentrara no dictndor, cedeu o Jogat
á soberania do povo, concentl'ada ern seus mnnd!l· 
tarios. . 

E~tes postulados, de acoeitaciio ainda muito ge
neralizada no espirilo dos publioistas, e reconhecidos 
pelo proprio governo prJvi.-;ol'tO. aules de p~omulga
da a Constitui~ fio de 16 de julho, c, eleito c presidente 

· an Rllpublica, encontraram sua consagro cão m~1xirm' 
no artigo 2 dnquella Constitui cão, assim redigido: 
"todos os poderes emanam do povo. e em nome dell~ 
síió. exercidos". 

E o arligo sêguirito accrescéatou quo são orgãos 
da soberimia nacional. dentro dos limites constitn
cionaes, os poderes lagislalivo, executivo e judioiario, 
independentes e r.om·deoados entre si. 

· Mlls so n Oônstltuiçüo, no artigo 7, ainda estntuin 
que compote privativamente uos Estados docrctal' a 
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Constituição e ns ieis JlOr que se devem reger, nã11 
posso cornprehender que semelhante com.pel~ncia le
~islaliva possa aer e"ercida ilOr outro or,ão que não 
sejat " prop1•ia Assembléa, .)á rlevidaments. installada. 

ticrt.amente, antes de reunida · a Asaembléa, não 
seria pos~:ivet descor.llecer semelhante GOI'!lpetenci3. 
na pessoa do' interventor, porqm~ ella se IJ&lvanizara 
na sub-deleg:.<;ão feita pelo- chefe do governo provi
sor·io, depois de novamente investido nn~ ntti'ibuições 
discricionnrias que lhe conferira á Assembléa Na
ctonal. 

Reunida, por&m, a Assembléa dtr E-stado, e eleito 
o governador, este não póde arrogar-st' o exeroicio 
d!! filiJCçllés leg1slotivas, nem SÓ porque se tornou o 
repre.sentante do poder executivo, e Impossibilitado 
de exercer as funcções de qualquer outro poder, em 
termos do al'tigo 3°, § 2° da Consutuiçllo Federal, 
senão tarnbem porque não existe qualquer mnnifes
laçiiJ de autoridade legitima conferindo-lhe seme
lhantes atlribuições. 

Insist-a nó nsilumplo, emboto ccni o risco de fati
l&r. n attenc;ôo de meus eminentes eollegas: installad1 
a Assembh!n Constituinte, a mesma passou a ser o 
fll'llio do . poder legislativo, assim como o Jovernador 
eleito ilc eoni!lilúiu or«lo do poder exeoullvo, e poi3 
que o poder judioiarlo jAm~tis ces!ott d~ exercer ns 
suas funcções, póde-so dizer que (1 E~tado, posto nindo~ 
nl\o consUtoido para o excroiclo pleno das attrlbui
cões de ordem regional que lhe competem, jtl. tem 011 
saus poderes or!JnnizadoJ, sctundo o plano eebocado 
pela. Con~tilui~iio Fedl!rnl. 

Nem se dila, no empenho tnglorlo d« ampliar 
eomp~Jlencllis, su.tellu l r18ot'osü!i or1terli>t rEistrioU
vos. que a Asscmblén do Es\ti(fol tem, por (\mqurmto, 
a fonéçlio trnnsennle de tieoretar a Oonslltuiclio local, 
e, pol~i, devem oon~inuar . com a ro\'ertlador as nttri
hu iç~s· de ordem leiJblaUvi.· 

Mli~. S1'l o· r>ro;>l'ilY ehefe do· ~overtio provisorlo, 
. áelullndli etn o~phera . tJdlltlcâ ~Y~~edtl!tnente mais 
ele'1Gôli, óateeéu de atitelrlzaCiló exfjresSR dtl Assem
bléa N!lclor'!al pátn leglnmtttl ó e:ictdlC!Io dd 1~uncções 
tJisi!l'le!obnrias, parocd-it1~ multo dlffic(tltó!lo !msten
tnr <ltil.l ti c-hefe• dei e:téotiti\ld ést&dlllfl pd!i~li., por ~~ 
ínesrtto, Htvestfr'•!fe tld exeráldlo• de $dtêlelhánts aUri
buir,;ão. 

· Alf~m[li!i, niio ~ti ctl1em póssll' drfirm:u· que, para 
o exei·ciciô ilô poder êxectillvó, se 1àca tlltst~•' a exi<J
iencia perffl:\:ncnté de tltil pod!)r legisluU\'o. 

PeL"mànenlcs, em; sua~. manife~taçôes fuilCQionae$, 
süó aplln:is o exécuhva e n judic1ario: o lEisislativo 
~!:LI.\a _peJ;jod,ic\\men(fl, e, se tós80 .posSivel, a defesa 
daquelle poslulàdo, é bem de v~r quo, no mlerregno 
dos sssõ.es legislat.iv.,s, seria i'l~c~sa·riq . que õ oxe
en(ivo chamasse a si o podér de decretar leis, como 
reom·so indlspensa-xel de aámlnÍ.i!lrAcâo. 

Por outro lntlo, devo noU\r que1 nem por ser con
atituh1tc, doi:la a Asaemblé~ de !18P o Mlprcsentnute 
roto podér leiislaUvo no Kela4o. 
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NAu dcscon~eço que atsuns escriptoree costumam 
disting-uir o poder éonsmuiote e o poder IesislaUvo 
propriamente dito. 

'l'al distincoão, poréttt, tende mais a earacteriz~.
a mltureza politiea: do! corpos deHbeL'llllles, e das leis 
que decr,tam, do que estabelecer q.uálquer differen
IJ.iaoiio de ordem scientifica. 

Ellq surgiu, principalmenlc, da intt·ans_lgenoia 
doutrinária de Sieyes, o qual não podia admiLtir que 
o poder legislativo ordinarlo jámais se revestisse de 
funcções constituintes. 

Pat1a f) eminente boinem óe Edado, qualquel' rl!
fDt·rna ml lei magna devia provir de uma A~sembléu 
Constituinte - poder constituinte - que colhesse 
nulori:r.açilo expressa no mandato poplt!nr e que, íle 
mollo algum, ~e confundisse com a Assemblé·a ordi
nnrin . Quando se pensa que bo.te as proprias comti
luiqiía~ rlgidns transfot•mam. o.rniude, as suas assem
bléus lcsislativãs em corpos constituintes, a gente nãl) 
póde deixar de sorrir da Inflexibilidade com que ou
lrura se t1·atavnm os problen1aiJ constitucionael!. Ali:i':l. 
Esmein, qne procura jusLifloat n discrlininàçiio como 
uma eóúJbinoção e-njJenbosa. reconhece, todavia, Qlll! 
ella nfio constitue um principio essencial por não ex
primir a natureza real das cousa:s e significar, ante~. 
rnétlt ereaçliô nrtlficial dórt pübliolitlas, crcóeiio aliãs 
~o\'erarncnte atacada na Htlia tlOr escriptorés como 
J,uigi Pnlma ~~na FrlmQa por aut.oree dn maior vnlia. 
como L!\on ()ugutt (Or. Rtjrnetn, Drol~ Con!t, vol. 1°, 
pg. 6i7 e vol. 20, pag. &) • 

A Constitulçfto de t6 de jlllho desconbeoo a dls~ 
Uuceno: depote dé haver dt~o. qu_l! . si O' orgllos dn sobe
i'lltlta flaetõn·llJ os JlOdêres le81-Jlltlvo. executivo e lu
dlolnrlo, dl1vols de haver commlllltdo (arllro l78l :t. 
ret\l'lsll·o con~lltttclona1 á proprla A.~sambhht Dom a ool
J~tbot'llOllo coordenadora do Benncto, ~llá, no nrtlso 3° 
da11 Dlsp()s!o~& '!'rnnsttOl'lat, ecm meue o poder legls
lfttlvo, em HHI dupln fllnoQIIo Dm\!lllllutnte e ordinarla, 
110~ mesmos representante• do povo. E aooresoonta, 
•deiTittls, !lo 8 7'0 do ·mesrno utlgo, que pa·ra as pri
tnelrit& ele!ç~e rJoa orgloa r!e qnAiquer podAt• n~o ':1~ 
oltlttlrlam rortulsito!l e!f~IHI\Cil, Mrn prevnleoerlnm ln
tl!e~lbili(Jadés, o que vnl~ !111.«11' OUI! R A.ssembléa Qon
&tftuin~e d(Js El!lados nüo passll de simples manifes.: 
ttioão organica, embot·n rc:~m fum~~tles l!lsPeciaes, cJo 
propt1(1 f)Odél' le!tlslatlv9 . 

De rM,o; & bl1m notllr ()UI! nêm por ser eapeciae!l 
e@!llls flttlll(;'M!, elllls ~~e exerctta.m ·fie modo oselusivo o t)rlnlltPfo 9llrytbndco quti dmnlno;va as oonstitui
\lltM ~cti-nandO•ml éôrpóa ()t1'1lttl\1cg de ~receilos syn~ 
theUeós, syste!Yiátlz:sdó!l ~ dl!lllostos ·com ll arte que 
~1U1lo se ddRUrn na C.on&Uh1tôAI1 dt'> 91, V!lll e-6 diluin
do tJ!j tno<ru ·noln,·i!l nas eot\;utuiÇÔe• modornt.s. No 
mugnifico pr~ew que h!$C!l'l\l RA obra "Les nnnstl
t.uUons de l'Europe nouvcllo", obscrvn o professor 
Mirltin& Guol~evltcll, otteildCI'"s~ aos coneeilos de Léon 
PuguU, CJUe tlsflus ~on~Utuições abL·tmrem dUt.! or~ 
dons do pbeUotneriO$. jm•idi~;os dlslin~to!!. D& um lado, 
maaUeshlm .. ~e o• p1·~noipiu$ QetlO!llinadoa Jor..-e.t. 
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abrangivos dos actos respeitantes ·â constituição pro· 
priamente dlta, ac·ios que incidem na orbita do poder 
consli tuinte. De outro, e concorrendo com aquelles, 
se exteriorizam os principios que proouram discipli
nar a vida polltica de um certo paiz externando con
cepcões jurídicas óu tzociaes de ordem estranha aos 
preceitos da constitui cão technicamente considerada. 
São phenomenos de ordem material que procuram 
objectivar a regra de direito com caracter abstracto e 
generalizado, segundo o ensinamento do citado Du
guit (Droit Const. sa edição, vo!. 20, pag. tOO). 
Nessa conformidade vê~se a constituicão ·de Weimar 
desdobrar-se em i8i artigos e a da Austria em 150, 
abrangendo uma e outra, no que foram imitadM pela~ 
que se lhes seguiram, ma terias completamente alheias 
á fm·mação constructiva de um organismo propria
mente constitucional. 

Ante~ de Mirkine,_ i <~ o referido Esmein tambem 
observava as mesmas tendencins em constituiçõês ou
tras. Ao passo que umas procuravam abrigar apemu 
as regras que _pertencem racionalmente ao Direito 
Constituci()nal ·- fórma de Estado, de governo e ga
rantias de direitos individunes - como a de França 
de 1875, outras ainda procuravam objeotivar prinot
pios de organização judioiaria, de · direito penal " 
oivil. Taes as constituições francezas ·de f79t, ·do alinó 
VIII, e n de 1848, que niio se limitaram apenâs a ex
ternar estoes principias como tambem, desceram a 
pormenores circmmstanciados de organizaçAo adminfs .. 
trativn judiclaria. (Esmeln, obra e volume citados, 

. pagina 648.) 
A constituiçúQ pntrin de t6 de Julbo nfto disorepa 

da mesma orienlução. Além dn parte for·mãl e do
gmatica, ella, pot· 213 al'ligos afora, se desdobra em 
Pl'eoeitos normativos, disciplinando a Ordem Economl
ca e Social, B Fumiliu; n Educação, a Cultura, com 
extraordinaria ahundnncln da minucias que chegam 
nt~. depois do repercutir no Direito Civil, a objeot!var 
~imples questil.lhculas de odhographia. Tudo isso 
serve parB mostrnr, senhores, que il. -conslituioilo qua 
ot·a se projecln em Siio Pnulo não está, de modo al
gum, impedida de Oi!tabelecer regras, mesmo minu
ciosas, nüo só noercn de qualquer assumptu que jul
gue de interesse, como, tnmbem~ ~obre a organização 
judiciuria, quer fixando o numero de juizes da Córlo, 
quel' orenndo outros orgãos judiciarios com a descri
minaciio das respectivas competencias, quer decre
tando quaesquer outras pt•ovidencias inhcrentM 
áQi.iella organização. Significa isso dizer · que a com
petcncia expressa que assiste á Assembléa Legislativo 
para regular ·o poder judiciar io do Estado, envolve, 
tambem, e virtualmente, a de instituir os prinoipios 
normat ivos .dn materin, n qual, assim, pussou a 'ler de 
sua tmioa e exclusivã êompeteruiia." 

Pura terminar, Sr. Presidente; direi que os argumentos 
·expandidos na licno maglstrnl do grande Juiz de Sfio Paulo 
.silo, lnnegavelmonto, dignos do todo Baatamento e consíde
rnQlio. Intert>Ssa a Naollo lntelrn a dlvu11nollo dos coneeiLos 

'I 
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jurídicos neila contidos, para que se normaliza a situação 
jurídica dentro dos Estados constitucionalizados. Inlerellsa 
outrosim á Nação que o Exmo. Sr. Ministro da Ju1;iiça, iilus
trado profe.ssor de direito, venha; espontaneamente diante de 
nós, dizer· dos fundamentos oonstitucionaes que nortearam: 
o ·seu aviso telegraphico, independentemente de interpelln· 

cão parlamentar ou pedido de informação, para Qlie a que$ .. 
tão doutrinaria se esclareça, no amplo debate, juridicamente e 
patl'iotiéamenle . 

Durante o discurSo do Sr. Laerle ~elubnl, 
o Sr. Arruda Oamara, 1• Vicc-P residente, deixa a. 
cadeira da presictencia, que é occupada pelo Se· 
nbor Euvaldo Lodi, z• Vice-Presidente. 

O Sr. Preatdente - Nada mais havendo a tratar, vou te..: 
vantar a Sc:ssão, designando pnra a de amnnhii a seguintt!-

ORDEM DO DIA 

9 

Discussão unicã do parecer' n. U, de i 935, upprovando 
o acto do Tribunal de Conlns qu~ recusou registro ao oon~ 
~racto celebrado entre a Commi~são Central de Compras e a 
Cilsa Luik J.tda. para forne(.limf!nlo d~ materllll ao Instltutll 
de Biologia Vegetal, bem como ao nddltlvo do referido con. 
trncto. 

. Dii>cussilo Únic.a do parecer n. 42, de i 935, approvundo 
o neto do Tribunal ·de Contas quo recusou registro ao oon~ 
tracto celebrado entre i1 Comm1i!!'llo Cênlrn1 <te Compras e 
as firmas Office Franoals dea Papiers Flduclaires e Lut~, 
Ferrando & Comp. Ltdn., Plll'a fol·n~olmcnto de tm~lerlol Q 
Gasu da Mtcdil e á. DJrectorln. de Armnmento. 

Oiscussfio unicn do Ptll'«!ce:- n. 43, de 1935, «PJJI"(lVillido 
o aoto do Tl'ibunnl de Conblj que· r~cusou ('egisLro ocs oon ... 
tril.clos óélebrndos entre a Commls~1io (~tmlrnl do 'Comnras ., 
a Companhia John Jur,em, Lutz, f'orrondo & Coiup. Ltdn , 
Cnsn Lobtwr s. A. e com a Cas11 Lu!k Ltdn., pnrn fvrnecl. 
mantos a repurti~ões ~ubordinuclos no Minislet•io da :\grl
cultura. 

Discussão unica do parE"cer n. 44, üe HJ35, approvando 
o aclo do Tribunal de Conllls que recusou registro ao con. 
tracto celebrado entre a Commissão Central de Compr:1s e a 
firma Oscar Flüés & Gomp. , pnra fomecimento rJa material 
de consumo no Departamento Naciooal do Trubalho. 

Discussão unica do parecE'r n. i5, de 1935, apprvvnndo 
o neto do •rribuncl de Contas. que recusou regis~ro ao con
t ract-o celebi·ado entr~ a Dii'éotoriil Regional dos Co::-reios e 
'.felcgraphos e !l Edifício Ceat'á ~. A., para arrendamento 
de uma lnjn, t'W. 

Discussiio tmica do p1u•ecer n. 46, de ·J 035, ap-ç.rovando 
o neto do 'fribunal de Contas, que recusou regi.~tro ao ajuste 
celebrado entre o .Joverno l~el!ernl a o Estado d.~ Rio de Ja-
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n0iro. para a exeeuoiio dos servioos relativos á organizaoão 
e defesa da Producoão. 

Discussão unica do parecm· n. i7, de . 1935, approva'!ldO 
o auto do Tribunal de Contas, que recusou registro ao coQ~ 
tracto celebrado pela Commissão Central de Compras com a 
Companhia dB Electl'icidade Sicmens Schuckert S. A. 

Discussão unica do parecer n. oiS, de !935, approvandc; 
o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
tracto celebrado entre .a Commi5são CenlriJ,l de Compras 6 a 
firma Willm~mn Xavier & Comp. Ltda. 

Disc.usslú unie14 do parecer n. ~~. de: t 935, apJJrovando 
o acto do '.tribunal de Contas, qne recusou registrv ao con
b:acto celebrado entre a Comn:issão Central de Compra11 a a 
Companhia Agra do Brasil, The English Electric C. Ltdn., e a 
Casa 1\Iayrink Veigll S. A. 

Discussão unica do pnreoer n. 50, de 1935, approvando 
o aclo do '.f.ribunal de Cont:~.s, que recusou registro aos con.
tractos celebrados entre a Commissão Central de Compras e 
Fonse"a, Almeida & Comp. Ltda., Companhia F inlartdela 
S. A. o Stah,union Ltda ., .etc. 

Discusslio uni o~ do pãrecer n. 5t, d~ :1985, ap{'rovaMQ 
o acto ~o Tripunal de Contas, que recusou registro ~ cQn
traoto c(>Jebrntlo pl3la Commis!!§o Centrai doe CoD'lpras com a 
The Englisb Electrio Comp. Ltlia. · · · · 

Discussão unica do parecer n. 52, de 1~35. approvando 
o acto do Trll)unnl de Contas, qu~ re~:usou ~eglslro ao con
traoto eeltlbrndo tlntre a Ootpmiss!o Central de Co!i'lprM ~ 
Lutz, Ferrando .._ Compnnhla Lhnltada. · 

Levanta-se a Sessão ás Hl horas e 30 mi
:lutos. 
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a~ Sessão, t>m 10 de Maio de 1935 

Pr•aldeaoia do1 Sr1. Arruda Gamara, t• Vice-Presidente, e 
luv•ldo Lodi, 2• Vice-Presidente 

1 

:\I'I'Udn l:runnt·u, Euvaldo Lodi, Pereira. Lyra, Agenor 
J\~hcllo,. 04•iiOI'liHO Po11ce, Caldeira Alvarenga, Edmar Onr
\·alhn, OIUI'U 1lt.• (lurloy, Lauro Lopes, Café Filho, Mario Cher
monl, Ar·~·llllo rlt• Luiio, José Piogarilho, Agostinho Monteit·o, 
GuiiUI'O Pnult•, J.luu Machado. Adclmar Rueha, Democrit0 Ro
l:ba, Pulll'll l•'il'me7.u, Humberto Andrade, Fernandes 'l'avora, 
HumbuJ•1 u .\titlt•tif.ltJ, José Augusto, José Gomes, Mathins 
Froll't', ~ltlllltnl Dllnt·tc, Bolto de Menezes, Ruy Carneiro, Sou
:.:n J,nnu, llt•lfll lhll'l'os, Adolpho CAiso, Barbosa Lima Sobl'i
nho, i\nlonlu tln (M!Js, Domingos Vieü·a, Arthur CavaiMuti, 
1Iol1ot• Muln, Aldu :o;nmpaio, Teixeira Leite, Humberto Mou
ru, ~l1nllc•" J.llll'hu.~u, Süverino ~lariz, Emilio de Maya, Mello 
l\1Ac)ltllcl11, VrLir•nl.c1 rio Lima, lzirifoo .de Vasconcellos, Deodato 
11-lltln, .~llamlr•rtlltlll HPquião, Pedt·o Lago, Lui?. Vianna Filho, 
J. ,r, t<lc•nltt•n, 11t'1Mco PRt'aiso, Magalhiie~ Netto, Octavlo Man
!Jttli(•it•n, Wnllt!Ht'lt•f Pinho, Leoncio Galrão, Homm·o Pires, 
Vbtllrln Hnmn!hnlc1, Jnit• Tovat, Fi•aTICisco Gonoalves, Nogueit·a 
Penldo, llnm•l!tnt• Dodsworth, Amm~al Pei~olo, Candido Pes
sun, Hnntjllliu t!lll't'ila, Eduat·do Duvivier, Bento Costa, Het•
matiJ Hllvu, PI'U!lu Kelly, Lemgt•uber l''ilho, Alipio Costnllat, 
CUl>tlilln l•'llhu, Jtuudeit·u Vaughan, Arthur Bet'U!lrdes, Cat·
los I.uv., llln" l•'lll't.u~ , P•inheiro Chagas, Pedro Aleixo, Levindo 
Coelho, 'l'lr!.llltlcmlli'o 8unUngo, Ar·thur Viegas, At•lbur Bet·
narrlug l<'llhu, Polyc11rpo ViotLi, Furtado de Mener.es, Da-· 
niel Oil'\'tllhu, l.:UI'Illlh·o do Rezende, Christ.iano Maohallo, Vi
eira MUI'<JlW~. N116U'iln do Lima, Jos~ Alkmim, l\falta Macha
do, Rer.enuo 'l'miltlH, Bueno Brandão, Delphim Moreira, Bar
l'OS Pcnloudu, Jouquim Sumpaio Yiclal, Castro Prado,. Cinci
n~to Bmgu, Muoudu Dlllençourt, Alves Palma, Felix Ri., 
bas, Gome.•~ l<'orrnz, Aureliano Leite, Justo de Mo
raes, Fubio Al~llllha, Domingos Vellasco, Laudelino Go
mes, Vic.enlo Mlguol, Gorrôn da Costa, Arthur Santos, Octn
'vio da Si1vefrn, Paúla Soares, Francisco Pet,.eirP., Rupp Ju
nior, Diniz Junior, Vespucio do Abreu, Rcnnto Barboslt, De
!netrio Xavier, J·oiio Simp\ieio, Ft'cdet•ic0 Wolfonbuttel, Hnul 
Blttenouut't, Dario C1•ospo, Adalberlo Corrêa, Eurico Ribo1.:.. 
ro, Ermuno Gomes, Arthur ··da Roc-ha, Francisco ll{oura, Adal
berlo Camargo, Alborto Surek, Chrysostorno do Oliveira, ,José 
do Palroclnlo, Viüil'u Macedo, FHreira tima, Alberto Alva
l'cs, Pedt•o Rucho, I,eone>io Arau,io, Monoyr Barbosa, Arlindo 
Plntn, Augusto Cor!!lno, Cnrd!lsn Ayrcs, Bnett• NevcR, Abelar-
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do Marinho, Sy!vio Leitão, Salgado FilbG, Paulo Martins e 
Barreto Pinto. ( t42.) 

O sr. Preside1lte - A lista de prcÉencn nccusa ·o compa
recimento de 142 Srs. Depu ta dos. 

Está aborta a Sessão. 

O Sr. A.genor Rabello (2• Secretario) procede á leitura 
da Acta da Sussüo antecedontc, a qual é po$la em discussão. 

O Sr. BJaa Fortes (Sob1•e a Acta) - St. Presidente, ao 
penctrat' no recinto desta Casa, tive e.nsejo de examinar .a 
Ord~m do dia designada para a 'sessão de hoje; e, em nome 
d:~ minoria, quero congratular-me com a maioria da Camara, 
pelo inicio das sessões parlamentares e dos trdbalbas d.., 
Commissõe~ . 

A maim·ia parlamentar oflerece-nos, nesta . d11la, espe
ctaculo dos mais interessantes da acção que pre~nde des
envolver na legislatura que se inicia, E V. Ex., Sr. Pre
sidente, ct:rm a ordem do d;à de hoje, nos proporciona a se
gurança firme de que nossas attitudes na rt:ií'norin .sliõ per:. 
feitamente confirmadas pelos pareceres da Commi::são cujos 
lrnbalhos entram em discl13são hoje. 

E' verdnde, Sr. Presidente, que a Ordom do dia consta de 
doze pareceres de Comrnissão, favor:.\Veis a acl03 do Tribu
nal de Contas negando registro n contraotos celebrados pelo 
Governo . Não ha . coisa mais impressionante do que a pro
pria maioria da Casn, confirmando o deliberado pelo Tri
bunal de Contas, encarregado de fiscalizar a vida adminl.>
trativa do Paiz, vir affir mar em plenario e perante u Nacão 
que no <iissidio travado entre o Governo e G Tribunal erA 
este .que estava com a lei e a verdade. 
. Nós, Sr. Presidente, conforme affirmamos de micio, nfioJ 
queremos senl.lo collnborat· com os demais representantes da 
Nnoõ.o nesta Casa. pnt·a t·esgunrdar os int.eNJsses do '!'besouro 
do Paiz., Hscalizilhdo liin-tirn por tim-tim, neto por act.,, 
tudo que emanar do Governo da Republiilà. · 

Congratulando-nõB com a Cortnnissio dn maim"ia, encar
regada do relatar esses pareceres, queremos trazer-lhe a oer
toza de que, sempre que tiver opporLunidad!' de de
fender os interesses nacionaes, encontrará firme, na esta
Ollda, a rninorin parhmclitar, a incentivai-a a proseguil· nessa 
tarefa, salvaguardando sempre, acima de tudo, a sit.uaoão fi· 
nanoeira da nossa terra, q_ue dia a dia mais se alarma, esta· 
belec!mdo absoluto e completo intranquillidade no Paiz. 

A libra, Sr. Presidente, esíá a 88$000 e nós. da minoria 
parlnment:u., não temos a mínima responsabilidade nos de
snstt•es financeiros da situaoüo actual. 
·· Requeiro, portanto, a V. Ex., Sr. Presidente, faca con
sig.nar da ilctn cjüe a Ordem do dia de hoje é perfeitamente 
cnracter~slica, demonstrando haverem sido prnticndo aotos 
com ,·iolaçüo ·das leis do Pniz, tanto que o Poder Legislativé}, 
pela palavra autorizada da sun Commissiio teobnion, approva 
as deliberaliõeQ do Tt•ibunal de Contas ... 

O 811. PtNHEIRo OHAGAB - - Etn numero de do:l;e. 
O Sll. BIAS FORTES- ... negnndo registro a. desposaa 

superfluas, ou, pelo menos, nüo autori~adns em lei. 
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O· Sr. Preaidtinte - Será tomada na devida consideração 
a declaração do nobre Depul;ado. 

O Sr. Abelardo llarinho (Snbre a Acta) Sr. Presi-
-dente, hontern, quando orava o nosso illustrado collega, Se
nhor Deputado José Augusto, como S. Ex. vislumbrasse no 
discurso do Sr. General Góes Monteiro, palavras destinadas 
apenas aos membros da maioria dcsL1 Casa, livc oppoi l\tni-
dade de lembrar. a S . E:oc. expressõe~ contidas no relatorio 
que esse mesmo General, enlão Ministro da Guerra, apresen~ 
\at'a ao Sr. Presidente da Republica . Nas suas imputações. 
nesse documento, de con~piração c inimizade ao Exercito. Na~ 
cional, S. Ex. envolveu, ronjutamente, os volilicos do Go
verno e os da opposiçüo. Accusou tod~ de serem inimigos o 
conspit·arem contra o Exercito, cuja flesunião, cuja indisci
plina, cuja sua dissolução e desprestigio procura,•am realizar. 

Tendo verificado, no "Diario" de hojc1 que r.quclle ~qeu 
aparte escapou â Tachygraphia, natm•almente pelo tumulto 
em que os debates se procc~saram honlem, o para não pa~ 
r ecer· que eu o retirei das respectiva& notas, peco a Vossã 
Ex. fazer constar tlã acta de hoje esta minhu rcctificaçüo . 

Em seguida, é approvada a Acta d'.l Sessão nn .. 
teced.ente . 

O Sr. Presidente - Passa-se ã leitm·a do Ktpedinnto. 

O Sr. Pereira Lira (1• Secretm·io) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

2 

Officio: 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 7 do eorrento, 
remettendo a seguinte 

MENSAGEM 

.Senhores membros do Po.der Legislalivo. 

De accordo com o preceito constitucional submetto ã 
vossa consideração, acompanhadas de sete expm;ições 'de mo
tivos, uma para cada caso, as copias authenticadns dos se
guintes netos internaoionnes, celebrados entre o Brasil e a 
Republica Oriental do Uruguay: 

1) Oonvoflio para a fixaoão do estatuto da fronLéira e 
respectivo Prolooollo Addicional, nssignados em Montevidéo, 
a 20 de Dezembro de 1933; 

2) Tratado do oxlrndioiio, nssignado nQ Rio de Janeiro, 
a G do OuLubro de 1933, o rospootivo Protooollo Addioional, 
tambem assignndo no Rió de Janeiro, a 22 de Agosto de 1934; 

3) Convenio para a revisão dos textos de ensino de his
toria e geogruphia, nssignado em Montevidéo, n 20 de Dozem.
bro do f933 ; 
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· 4)' Convenio liobt-8 expo.sitlitl ./ie amLlltl'ás ·c v.etatla do 
producto.s naciona,.s, assignado em :M'bnh~1•idéo, a 20 da De .. 
tembro de t gag; 

õ) Convenio dfil intercambio artlstieo, assignarlo em !,[on
levjdéo, a 20 de Dezembro dt> 1933; 

6) A.eccsl'd.tíJ Pll~n a ·P'mDilla de pUÍflifUIÓGes, V.!!i5t~nadQ eill 
Montevidéo, a 20 de be:tembro de f933. 

1) Convenío para o fomento do turísmo, s.s.signado em 
Montevidéo, a 2~ de Dezembro de 1933 . -

;Rio de Jnneiro, de 7 4c Maio de 1935. - Ge.!ulio varg~. 
t.. A. J540.3 (H). -Em 30 de Abril de 1935. 

EXPOSIÇÕES DE MOTIVO 

A S. Ex. o Sr. Dr. Getulio Dornelles Vargas, Pt·esident,e 
da Rapublica d()S Estn.do3 Unido~ do Brasil. 

Sr. P~iderite: 

Tenho a honra de passar ás mlios do V, Ex. c. anue:ta 
copia tmthcntícada do Convenio de Intercambio artistico, as
signado entre o Brasil e a Republica Oriental do Ul'uguay, a 
20 de Dezembro de 1933, afim de que, se V. Ex. julgar op~ 
portuno e convenient.e, possa submettel-o á deliberação do 
Poder LegjsJativo, pal'a os effeitos de ;;ua ratWc11cão. 

2. As relações que. nnem o Brasil e o Urus-uay são in~ 
timas e g'eraes, e preoccupaçií.o constante tem sido dos Go
vernos, que se hão succedido em ambos os paizes, não só es
treitar, mas ainda aprimorar essas relações. 

3. O Convenio em apreço representa um apodei\)oaroeuto 
espiritual no commercio do todo genet•o que dev!l ligar e tão 
felizmente unll as duas nações, e oste novo vinculo dar:\, es
Lou ce:-to, salutar impulsÇJ n necessariu comprehensão e co
nhecimento inLelleotual dua doi!. povos, c.uja solidanétiilde, 
um Lodos os campos das actlvidades humana~. ca..tn di~t. m11.l:!! 
s& amplia e cunsolida. 

4. Altamente honra il.os e~stadistas bmsileiro!:! " urugua
yos a pactuaciio deste Convenio destinado o estnbe!eoer um 
novo laço que ligue os dois povos pelo cullú e no sentimento 
de adrniracão das creações e da expansão da urlB om todas 
ils suas martifestacões. 

Aproveito a oppm·tunidade pura 1·eitor·ar· a V. Ex, os 
proeestos do meu mais Pl'Ofundo respeito. - José Carlos de 
'Macedo Soares. 

I~A/5•W.50 (~~) -Em 30 de Abril de 1935. 
A Sua .ExceHencia o Senhot• Doutor Getulio Dornelles 

;va·:vg<as, iPr.esidoute <ia Ropnblica dos Eslados Unidos do Bra
sH. 

Senhqr PJ~esictente: 

Tenho ~L honra .do pa.ssnr ás mãos de Vos~a Excellen,ci~ 
a annexn cópiu authonticadn <io donvoilio {lllra o Fomento 
do T.urisnto, assignnno enLre o B~-asil e a Her,uhlicn OI·icn
t.aLdo Ur:uguay, n 20 ·de Dezembro de 1933, ,afim de que, se 
Vossa-.. Excelhmoia julgar opportuno e conveniente, o ·snl!J,. 
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metta á appr{jyação' dú Po.der Legislativo, para os efreitos· 
de sul. raÜftcação. . 

2. A pl'Oxim'idade dos dois paizes, a benignidade do in
verno no Bi~·asil· e a do ver·ão no Uruguay, a cordial inlimi-· 
dade das relaçõe3 de todo geuero existente entre os ·dois 
povos, a conveniencia inilludivel de fomentar o conheci
mento mutuo entre ns populações de ambos os Estados, ~ 
interesse reciproco, que se evidencia, de incentivar as cor
rentes turísticas quo se estateleceram entre as duas Ga
L)ilaes e a realidade .presente, que revala o volume já avul-; 
tado dessas correntes, constituem algumas das razões que-

. levaram os dois Governos a aJustar este Com:enio e a pa.: 
rec'er~me ·indicado seja ello rcmcttido ao Poder Legislativo, 
que, ·segut·a·mcnte; não deixará de reconhecer-lhe as altas e 
louvaveis finalidades. · 

• 
Aproveito a opportunidade para reiterat· a Vossa Ex-

celleucia os pt·otcslos do meu mais profundo l'cspeito. 
José Carlos tle ·Maeedo Soares. · 

L.-\/ 541. (H) -Em 30 de Abril de 1935. 

A Sua Excollencia o Senhor Doutor Getulio Dorneues 
Vat·gas, Pt·esidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bra
~i~. 

Senhot· Presidente: 

Tenho a honra de passat· ás mãos de Vossa Excellen
cla a annexa cópia authenticnda do Gonvenio para a re
visão dos textos de ensino de Historia c Geographia, assi
gnado entre o Brasil o a . Ropublica Oriental do Uruguay; 
a .20 de Dezembro de i -933, af-im do -qu!l) s-e Vossa Exc ell-en
cia julgar opportuno o conveniente, pos~a submettel-o ã 
deliberação do Podo r Legislativo, pa1·a o~ effeitos de sua · ra
ti ficao,;iio . 

. 2. A hi!!loria _ e a geogrnphia dos povos, sobretudo da
quéllos cuja vida e cujos tcr ritorios se foram formando 
dentro de um umbh~nto de contl'Oversias, fruto de h erancu 
das lutas motivadas pelas pl'etencões das Corôas de Portu
gal e Hcspunha, cuja historia e cuja geograpllia se entrelaça
ram, em agitacües intedtinns, pat•n se 'dividirem com a .íor
imiçüo das respe~tivas nacionnlidades, cujos fasLos e cujos 
lindl\~ sãr. o producto d3 dotes3 , d11 convenionoin das pro
pt•ias sobel'anins, cujos annaes c cujas fron teiras revelam to
do um passado de aspiracões, natural é quo pt•ojeot.em !lin
da hoje reflexos de todas essas ciroumstanoias e estejam 
mesmo u,m pouco impreg·nndas do atavismo ancestral, das 
pugnas trtmsportndns pelos pot·tuguezes e hcspnnhoes para 
a nossa Arnel'ict\. · 

3. Niío serenaram ainda, ao sopro amortecedor do tem~ 
po, os onthusiasrnos propt•iós dos homens ctostas terras, e 
do estranhar filio é que escriptoros e geog1•aphos, levados 
por nal.urucs impeLes tio patriotismo, · procurem exaltar o 
nMionalismo e a raca, ;exagerando feitos historicos e direi
tos f.orritol'iues, em detrimento dos mesmos sentimentos do 
outro povo. · . ·. . _ 

.. 4. O grúo de amizade, do cordial e franca appro"'ima
ç.!io, qué hójll' ·une os dois povos, obra de esLudístns pntrio~ 
tas áo mesmo tempo que amerlcanistas, riúo comporta mn'is 

O. D.- VOLUME I- 1935 . 36 
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o enaltscimento desmedido na histol'ia nem na geogra.pbia, 
e, como Vossa Excellencia se dignará verificar, este Couve~ 
nio tende precisamente á revisão dos textos de h·isto:ria o 
geographia, tendo em mira ã illustracão das novas gera~ 
çôes. 

5, Não é cabível, dentro da amizade sincera que liga 
as ·populações do Brasil e do Uruguay, que, nas escolas de 
um e outro Paiz, se continue a exaltar a imaginação juvenil 
e a arraigar no coracã.9 e1 no espírito dos futuros cidadãos, 
brasileiros e uruguayos, as imp1·essões; nem sempre exactas, 
que deixaram dissídios já dirimidos. 
· 6. Não uogita o convenio em apreço, senão do·s textos 
esuolares, ficando amplamen!.e aberto o campo. ás indaga
ções, criticas, estudos e cogilacões philosophicas dos erudi
tog e curiosos, como bem corresponde à elevaçi:ic. mol"al do~ 
povos cullos. 

Aproveito a opporturtidade pata reiterar a Vossa Ex~ 
celloncia os protestos .do meu mais profundo resPéi lo. -
José Carlos de Macedo Soares. 

LA/471. (U) -Em 2 de Maio de t935. 
A Sua Excellem:ia o Senhor Doutor Getulio Dornelles 

V':u·gas, Presidente d11. Republic-r.· do& Estado~ Unioos ·do· 
Brasil. 

Scnho1• Presidente: 
Tenho u honra de passar ás mãos d~ Vossa Excellon

eia a unnexa oópia authenticada do Convenio para a pllr
muta de publicaQões, assignado entre o Brasil e a Republica 
Oriental do Uruguuy, a 2o de Dezembro de 1933, afíiil de 
que, se Vossa Excelleuoia julgar opportuno e conveniente, 
possa submettel-o â deliberação do Poder Legislativo, par11 
QS effoilos de sua ratificação, 

2. E do conhecimento reciproco dos dois povos, da 
fnoilidado com que cada um possa perceber as actividad03 
do outro,· que permittido será espe1·~r a consolidação doB 
<lsforços em que ambos os Governos se nuham empenht>dos 
para m·ystnlizar a política que abrande toda.s_ as aspirações, 
que 11 fr!4Lurnnl collnhoração o a bóa vizinhunca inspirum a 
requm•cm ' 

3. O Oonvonio em apreço tende precisn.mentl:l â t.Hvut~ 
gaçúo das publioacões offioiaes do Brasil no Urngu:1y, e, 
reoiprooamonte, ns da Republica Oriental no nosso Pnlz. 

Aproveito a opportunidade pa~a reilera.r a Vos.sa E:t
celloncia os protestos do meu mnss profundo respmto. ~ 
José Carlos de· Macedo .'f'J·al'f.NJ. 

LA!S3!. 3(42) (U) -Em 2 do Maio de !935. 
A Sua Exce!lencia o Senltor Doutor Getulio Dornellea 

Vl\rgas, Presidente da Republioa dos Estudos Unidos · do 
Brasi1. 

Senhor Presidente: 
',['enho a hunra de pussnr ás mãos do Vossa Exaellen .. 

oilt. a annoxa copia auLhenticada do Convento sobre expo-



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2610112015 10:53 • Página 7 de 67 

l!icões de amoitras o venda de produclos nacionaes aasi
gnado entre o Brasil e a fiepub\ica Orien ~al do Uruguày, u 
20 de Dezembro da i 933, afim de que, se Vossa Exce!l~noia 
julgar opportuno e conveniente, possa submetlel-o A ·ceH-· 
bernção do Pod&r Legislativo; para os efl'eitos de sun ra
tificação. 

2. Intenso o sempre crescente se apresenta 0 inter• 
cambio commercial ontre os dois poizes, cujas aptidões c!i
matericas e variedade de producção e actividades sé entre
laçam e se complet.am; e como um imperativo natural 1e 
apt·esenta para ambos os Governos fomentar esse commel'cio, 
tornando cada ve~ mais conhecidos em um os progres~\,H do 
to.du sorte, que se realizam no outl'o, facilitando ainda aa 
operações commerciaes, c nenhüm veniculo mail! indicartu, 
quo a frequcncia periodica da exhibil;fio dos resultado~ 
alcançados. 

3. A essa valiosa finalldade, peilhot· seguro de atJpro
xímaçiio effecLiva onlt•e os doi11 povos, tende este Conv•mlo. 
que nropugna pelas exposiçÕes de amostras e venda. dfl 
productos nacionaes. 

Aproveito a oppot·tunidnde para r••ilor:>r n Vossa Ex
céllcncln os protcl't.os do meu mais profundo respeitt~ . -
Jasé Ca·rlos til! ~/acedo Som•cs. 

LA IOH. ( 42) ( 44) - Em G de Maio de 1935. 

A. Sua Excellencin o Senhor Doulol' Get11llo Dnrnellcil 
Vargá!<, Presidente da. RC!lUblico dos E.tados Unid(1~ do 
Brasn . · 

Senhor Presidente: 

'l'eaho !\ honra de PI!.R!'.Ill' d!. mnos dll Voas& Exel!l!•.ncil\ 
lll! annrxns copias aut..hr.ntlondn~ do Tratado do Exlratfi4;1lv, 
nssignndo no Rio do Jnnol.ro, onf.1·o o· Drnstl .o o Urng\l!l~., n 6 
do Outubro de t933, o do Protocollo Addfclonol no n11:smo 
Tratado, fiJ•mado tnmbom no nio do .Tnut'lro, n 22 do Agosto 
d El 1934, afim do que, se Vossa Excollonciu julgar opportuno 
o convonicnle, os suhrnottn á dnlibm•nci'ío rio Poc!N' Lcglsln
tivo, pn1·a os offoi tos ele sua rat.iflcncüc,. 

2. O 'l't·atado em nprrco vem substit.nir o de ignnl 
ne.tureza, quo celebt·ãmos com nquol la Repnbl!ca 11 27 de 
Dezembro de 1921, ambos dtmunciados pelo Brnsil, a 19 u~ 
Dezembt•o de 1.916 a respectivo Prot.ooollo Addicional, de 7 
de Dezembro de 1929, e revigorados por proposto. do Governo 
uroguayo, pata r egerem as nossas rclacõcs com aquello palz 
amigo. em malerl~ do extradição, ató a entrada crn vigo.:- rlo 
novo Tratado. 

3. Como, por.ém, o artigo I do Tratado P.n1 exnrnt: i:l
cluia os nuoionaes entro os criminosos p[lssiv<!is do oxtra
diçao, dispositivo que passou :1 coflldir com n estabelecido 
nt\ nJi.nen 31 do artigo 113 da {Jon!lLituiciio Federal, n<!r.P.ssa
rio se fez rcgulat• a mntcJ;"ia, resnlvnndo o procoito oonstttu
cionnl, dnbi o Protocollo de 22 de Agosto do 1931Í. 

4. Tendo em Yista. a intensidade das relaçêl~s. enlre os 
dois povos, a extensõ.o e o povoilmonto, as faolli.dadcs d~ 
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communicações e a densidade do trafego nas zonas da fron~ 
teira commum, e as consequentes peculiaridades proprias 
dessa vizinhança, o Tratado e u Protooollo; que ora submolto 

- á alta a1}reciacão de Vossa Excellencia, procuraram aperfei
r;oar a legislação internacional -vigente entre os àoi"s paizes. 
tornando os t•espcctivos pr·occssos mais expeditos e mais 
cffícazBs a~ suas normas. 

5. A pratica d-emonstrara que o Tl'alado anterior se 
resentia de defeitos, que, não raro, entravavam u acçãrJ da 
Juslilia. Patenteou-se, assim, a conveníencia de se estabcle
r.erem novas regras pelas quucs se fizessr. effecliva a assis~ 
tencia que os dois Estados se devllm mutuamente, m~lho•• 
apparclhando u Jusliça, para evitar a impunidade do,; cri
minosos que a ella tentem !>Ubtrallir-se pela fuga. 

Aproveito a' opportunidade para reiterar a Vossa ;Excel
lcnciu os protDstos do meu mais profundo res!)eito. - Jo.~l 
Ca-?·los â;e Macedo Soares. 

PRO'l'OCOLLO ADDICIONAL Ao 'l'RA'l'At>o m.: EX'l'RADIÇÂtJ 
snASlLEII\o~URUGUAYo 

O Presidente da Rcpublica. dos Estados Unidos do l:irosil 
o o Presi·deiltc da Republiea ·oriental do Uruguny, com o fim 
a~ 110r t.- 'l'ratudu de Exti·adu;ão, celeLrMo no Rio de Ju.neir•J 
entre os dois paizes, a li de Outubro de 1933, um hartnom:, 
com as leis internas de ambos, resolveram firmar um Pru-

. toco!.lo Addicional ao mesmo •rrntrdo e, pan cSStl fitn, nu
mearam saus plcnipotenoiarios, a sa.tlcr: 

O Presidente da Republíca dos E~>lados Unidos do Jjra!fll, 
ao Senhor Doutor José Carlos de Mncodo Sonres, Mltlll!Lro 
de Estado dns RelaQões Extilrtore~; 

O Presidente da Ropublica Orilllltnl do Uruguny ·no ~A· 
nhot• Doutor Juan .rosó de A1·tr.ng11, Ministro das Ro\acõo' 
Extm•iorcs; 

Os quaos, dcpol:~ de ha\·et•om tt•ncallo seus rospor.t.tvo:o 
Plonos-llmlert,,.,, nuhudol'! om Mn o tJovldt\ fórmu, convlt•r1un 
BLJS artigos .segu in tos: 

Artigo L 

1\s purt.cs contt·ncla.ntcs nüo süo obl'igudns n enl! egur 
umn a outra. os sons rospoctivos nacionaos, uom a. cons~ntit• 
na passagem, om tt·a·nsito por !!CU lonllorio, do nnc10na1 
ontl'eg'uo a umn dellas por tercch;o Estado. 

Arli!!t[) Il 

A n!lluraliznciío posterior ú prnWm do delicto que ser~ 
vir da fundamento ao pouido do ext.rndicüo nilo constituirá. 
obstaoulos á entrega elo inculpado. · 

Artigo IU 

No caso· dB nüu extradição do um na~ional, as autori
dades do•paiz -on1 que o crime foi oommP.tHdo, prodmindo 
as provas f'm que so fundarem, püdbrúo denunciai-o ás au~ 
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Loridades judieiarias ·elo paiz· de refugio, que submettet·úo :-1 
pessoa proces.r.ada aos seus propl"ios lribunae~. nos ~asos em · 
que o permittam as sua s leis . 

Artigo IV 

As par tes contrnctanles concordam em substi tuir pela~ 
dhsiJOsicües do presente: .Protocollo Addidonal a~ que autot•t-. 
zam a ·extradição d e nacionaes c o tran8ilo de naciotiacs ex
Lradilactos no Tr·atudo de Extradição enlrl.' as !Jtcsn}as ceie
urádo no ltio de Janeiro em 6 de Outtti.n·o llb 193:1, li QU!I.l. 

fica •:m vigor em todas aM demuis disposições. 
. Concordam ainda em que as disposi~;õcs dc~te Prot.<.coltc. 
Addicional ficarüo sondo pat·te integrante do r eferido Tra
tado de Extradi<,;iio. 

Artigo V 

As disposições do artigo XVll do citado Tratado d~ Ex
tradlçíl.o scl"ilo appllcadns ac. p reaente Pt•otocollo Addicional 
para regular as condicões de sun ratificação, vigenciu, du~ 
raçiio c denuncia. 

Em fó do que, os Plenipotenciarios acima indicados, as
slgnnm o presente Protocollo Addiclonal, em dois exempla
res, cada uin . do~ quaes nas línguas porluguezn e hcspa
nholn, o lhes uppõcm s~us r espectivo:; scllo!'!, na oidade do 
Rio de Jon('it·o, D. F ., nos vlnlo c lrcs dias de Agosto do 
11nno de mil mlvor.:onto~ . o trinta (J quat ro . 

{L . S. ) Jo.t~ Carlus de Macedo Soares. 
(L .S.) Juan José de A1·teuua. 

E' nopin uuthofiUcà . Soct•clnl'ia do Estado dus Rolacões 
ExtiH'l ort:s . Hio tle Jnnciro, D. 1•' ., em 2 de Ma io de 1\J35. -
M . l •'e"l"lltiiUles A rmm rl , Che!o do Servi co dns Limites o Aclol> 
lnl.ot·nac iomws. 

LA/257 (H) - Em O do 'hlalo d:J 1935. 
A Sua Excellenoin o Senhot· Doütbt' Clotulio Dol'llollcs 

V!wgns, Pt·csidcntc dn Ropublicn dos Estados Unido~ do 
Brnsil. 

Senhor Presidente: 

'l'enho n hont·a do passnr âs mãos de Vossa Excellenciu 
n annc.xa copi.u nuthe!!Licnda do Convr.>nio, assigundo entre 
o Bt·asll e o l~t·uguuy, P.m MonteyidéO, a 20 de Dezembro de 
1933, para a f1xação do Eslatütó juridico da Fronteira unlt·e 
os dois paizes, bem como. a do Protocollo Addlcional, nssi
gnndo fla mes!na cidade rJ no Dll'Smo ,dia, pelo qual o Go
yernq do Ikus1! con~orda com o eventual aproveitamento do 
rio Negt·o·, a fim de que, se Voo;.sa Ex.cellertcia julgar oppor
hmo c conveniente, se submelta á doliberacão do Poder Le
gislativo, pat•n os cf!eitos de sim ratificação. 

2. Como indica o respectivo prllnmbuio, e5to Convenic 
cOt·r('t~ponde nos de!>ejos · de nmbos os Governos de evitnr 
qunm;qucr causas de· desintellígoncia na fronll:lirn oommum 
c: fnvorecor quanto possiv<ll as b ôas relações de . vizlnhunça 
cxistnntcs entre os uois paizes . 
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3. Os lf'.rrilol'ios e as aclividades de ambos os Estados 
na fronteir~. se cntr~l;u:nm o .lle confuntiem de. tal sorte, qué 
só um regime especml, qLtal o estabel,oido no Convenio em 
apreço, poderia r c.>gular cl~ fót'mn amistosa e corr(<sponden~ 
le ::í int~nsldadc c cordialidade das -relações que unem os 
dois p ovos e gr:Jvct•nos . 

.\. Estas peculiaridades, propr ias ·da vida commutn em 
qitl! se movem as populações fronteirioas, divididas. apenas 
por llnhas tttle mar!lam as soberanias de duas nações, fo
rnm as que induziram os dois Governos a stibt;lituir o Th'
~~m~ vigente, senão de dl"etgencíM· & a11tugontsmos, pelo 
meno~ suscept.ivc l d~ provocar desintciHgencias e incldcn~ 
le!.l, etn visln d:~. dualidade de regras a qup, se tinham de sub·· 
meUer tts lltttoridades dos dois EstaQ.os, po:7 outro que, a~
sociando a acção de ambos ·os grupos, melhor procurasl!e 
corresponder ao imperativo palpitante, que decorre da pro
pria l'calidadl", isto é, da communhiio doS int.eressP.s c da 
~onviveneia int.~mo. c diuturna das populações e natividades 
quo se desenvolvem nessas regiões. 

5. O Prntocolle Adriiciona! repr~senU~ n conffrrotlçàb 
\le doutrinas c preceitos estabelecidos pelo Direito das Gen
tes e coz•responda ás justas aspltacões doa dirigentes uru
gnayos e das povoações que podem ser i;lcneficiadas pelo 
~ventual nprovcitnrnento das aguas <lo !'lo Negro. 

6. Estes dois actos, que atteslam uma vez mais a cor
dinlidadc com que o Go.verno do BràEil se preoccupn dns 
~uas relações de bôa vi'llinhonca com o Uruttuay, constituem 
urn novo testemunho da oricntuçlio francu da nossa politica 
intcmacionnl, que tendu ao ciJilgt·açumAIL(o dus nacõe.l!, oelo 
respeito dos seu s direitos e pelo a!nn de intensificar som~ . 
pre mais o perfeito cnt.endlr'nento entre os povos chamados 
n Vlv·er, u trabalhar e a progredir dentro do hat•mcmicn col
lnboruciío é eordiat conviv~ncin. 

. AvrovciLo a opportunirlod9 para reiternr 1l VOilsn Ex· 
eel.lencia os prole~; to~ do meu mais p 1·ofundo respeito. -
;osiJ C(ll•los de Macedo So1'es , 

Do Minislcl'lo ·dn Guen·n, ·de 9 do corrente, romottcndo 
'.lois dos nul.ogt·nphos do. resoluçllo' leg!slntívn, doclnrnndo in
~ubsistentc o decreto de 18 de Agosto de 11l22, â qual o Sr. 
Presidente da Ropublicn negou snnc<,,iio. 

1\AZÕF.S \)0 VÉ'fO 

O pt'ojecto . rltt lêi dsell\l'n insubsistente (\ decreto de 18 
elo Al!ol'!to de 192il, ttil. tltlt'te 1-(!ftl\"cnte M~ l)rrletMe do extfn. 
eto Quildro de Contadot>ce do Exercito. QttO tónbam sidO 
t.l':\1\Sferldos pata o. Rcset•vo. de Primeira Linha, no perlodo 
do .24 dó Má lo l\ 31 de Detembro dô 192~. · 

Esse~ offfc!nes, de dlvorsns tlrmllS, t.rnnsi'orldos pn.rn o 
Qnadro da Úóhl.ádor(la, o fornrn por livre ~ e~pontnnen \'On
truJc, desisl\tldO, em r.onsettuencin, dOS dh•cltos que lhe~ Cll
'biài'll nos sel.ls . C11lndt'bS e adQ\1irindo os decorrcntt'.s da mes~. 
mu transferent:fà . 

A snhidn ctoil riltlld<Jtt oftltllltcs motivou alterncão nll 
otdem d o untlgttidildc, no ~tlmnnncl(, do~ offlcino.s QUo nll.o 
'llllll\lltnrnm tt·a.nsfet•l\ncla, ó!l quncs tiveram sua oolloonolo
·llltél'luJa de t~ntll!l unWndM qmmlo.<! fol'nm o$ oWoineg ll'lln3 .. 
feridos. 
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· A nova ordem ·de· coilocacão, resultante da sabida es-: 
ponlnnea daquelles: officiaes, tornou-se um direito· adquiri-i 
.do, de facto, pelos ·officines não transferidos. 

Reverterem aquelles aos primitivos quadros, embor·a com 
as restric~:-ões oppostas no artigo 2°, equivaleria a fazer re
cuar, na collocação, 08 officiae~ não transferldos, 11Hentandll,. 
assim, cont~·a o seu direitl:' jâ conquistado na ordem do al
manack. 

O projecto de lei, além de pr'e.iudicar aos officiaes que 
não se afastaram dos seus re~pectivos quadros. não traz van
ta~tem alguma para o Exercito ou para os cofres publico~: 
para o Exercito não existe vantagem ~m reintegrar· nos Qua
dros das Armas offioiaes que ha mai;; de 12 annos delles ~eo 
afastaram e que, nesse periodo, empregaram suas nctivida~ 
d!!S em outro campo de accíio muito diverso; e, quanto aos 
cofres [Jublicos, a medida acarreta novas despesas, visto se 
acharem completos os Qua<:ros das Armas. 

Não corresponde o projecto, ossirn, aos interesses d'l 
Nociio ou do Exercito: beneficia sómente aos officíaes QU"-' 
füram tramferidos por livre vontadt!, prejudicando aos que 
_permánccer·am nos respectivos quadros. 

Em vista dos motivos expostos. resolvo usar da ntLri:
buicão que me confere o artigo 45 da Constituicão Federa;, 
para negar sanccão no referido projecto de lei, restituindo-ll 
á alta deliberação do Pod!lr Legisl.ltiVO; 

Rio de Janeit·o, 7 de Maio de 1935. 

GETULIO V ARO AS, 

Do mosmo Minislerio e de Igual data, cornmunicanrlo 
haver tomado posse de Minis h-o da Guerra o Sr. ~eneral 
João Gomes. 

- .Jnt~lrada. 

E' lido e vnc n impt'imh· pat•n sor remellià,:. 
ás Gómmissões fio Agr·icullm'!l, Industria e Com
rncr·clo e de Fimm~.:rts e Ot•çnmimto,. de ncoor·do 
com o § 3° do nrL. 140 do Regimento, o seguinl.o 

PltQ,JECTO 

N. 5- 1935 

(ftl LEGISLATURA) 

Modifica c mnplia certas dispo·siçôes dos decreto$ flS. 22.737, 
de ·t 933, e 23 _ 835, de 1934, relativos d exportaçáo de 
trutas. 
O Congresso No.ciunal decreta: 

Art. ·1.o As firmas commerciaes organizadas )ara a 
exportação do fl·utas, poderão obter registro· em qunlquee 
ér10ca dG nnno, desde quo provem, com oertidüo da r~pnrti~ 
l;ifin ootnpelento, terem se constituido depois do pnzo de 
registro a que- so referem o art. 3° do deoreto n. 22 .'131, 
de 22 de Mnio: de 1c~33, e art . 1" do regulamento npprovado 
pelo decreto n. 23.835, de 6-2-934. 
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Art. z.o Independente da data de inscripção o .registro 
terminará em 3 f de Dezembro d~ cada. arino •. 

Art. 3.0 As firmas Qne desejarem conservar ·o mesmo 
numero de registro do anno anterior, deverão solicitai-o do 
Srrvico de Fruticultura do Ministerio da Agricultura até o 
dia 31 de Janeiro. 

Art. i." Os emolur.1entos a que se refere o art. 2° do 
regulamento approvado pelo decreto n. 23,835, de Hl34, 
serão pagos ém moeda corrente no Paiz. . 

Art. 5.o Será facultado aos exportadores effectuarem 
no Serviço de Fruticultura um deposito em moeda cor
rente, de quinhentos mil réis (500$000), afim de terem o 
direito de pagar a taxa de inspeccão 2-1 hora5 depois da 
saida do navio ou trem que transportar a carga, ourL·es
;t}ondente ás caixas ou oachos embarcados e dos que não 
puderem sei·, por condemnadas, pela fiscalização. 

§ 1.0 Servirá. o deposito pat·a cobrir o debito de inspe
cção que deixou de ser pago dentro das :H horas conce
didas. 

§ 2.0 Nilo será inspeccionadn uma nova partida de fru
ta~ antes do exportador integrar o deposito desfalcado no 
caso do pnragrapho anterior. 

Art. 6.0 O prrgamenlo das ta<~:as de fiscalização, quan:io 
:1iío houvet· sido feito o deposito facultado n(l art. 5°. será 
realizado antes do embarque e de accórdo com a quantidade 
declarada no pedido de inspecção, não tendo o exportador 
direito á reslituicüó da mesma, no caso de não embaroar a 
f1·uta, por qualquer motivo. 

Art. 7.0 Os emolumentos da inscripcão de exporlado.
res de frutas serão MbrtlâOs de accoraõ com o art. 4° do 
decreto n. 22.737, de 1933, separadamente por categoria de 
exportador de frutas citricas, bananas ou abl!caxis. 

A!'t. 8.0 Revogam-se as disposicões em conli·ario. 

Sala das Sessões, 9 de Mui o de 1935 ;. - Auenor Monte. 
JJeodalo Maia. - Melchisedeck .\lente. ~ Demst,•io 

Nercio XavieJ•. - Jehovat ,1Jolt(l, - l!.'dga1'd .Sanc!l.es. -
Al1dm·do Mm•iltl!o. - Carlo,ç Gomes de Olit•eira. - .Ude 
Sampaio. 

Justificação 

O !H'l. 1° do presente pro.jecto ntlende a reolnma')Õ(IS 
de f\rmas expOt'ladorus de ft·ulas, pois não é jueto que. por 
se terem constituídos depois de 31 Marco, ficassem privadas, 
durante a muio1" parte do anno, de obter imel'ipuão e; por-:
t&nto, de exporta1·, prejuaicando assim a motinieriluçã\1 da 
riqueza naoim'lal. 

Visa o art. 2° evitar que a firmfl que não pr.~t()Ud:l 
renovar o seu registro éxporte até o ultimo dia conoedido 
para entrada no Servico de Fruticultura de seu. pejido 

1:lt1 lnscripçüo. · 

O art. 4° Lraz nos exportadores de frutas .ciÚ·icns as 
maiores facilidades, desde· que detet•mina .o pagamento em· 
especie e · não em sellos,. - impossível ó.e oblér-se quando 
o~ embarques forem .. realizudos á noite ou .em dias feriado:c~ e domingos. . .. 
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O art. 5o e seus paragraphos, ao :nesmo tempo que 
facilitam ao exportador o pagamento da taxa de fiscalização 
24 horas depois da sahida do navio, evitam prejuízos á ~·a
zenda Nacional com a son(,-gação de taxas. 

Como os arts. 5° e 6°, lambem, evjlam. preju1zo~ á Fa
zenda Nacional, bem como uma escripturncão P.speci'lt para 
os casos de restituição. 

O art. ·70, especificando a· ~àxa de inscripçfw por ca
tegoria de cxpoi·taoor de frutas citricas, bananas ou ab:l
caxis, esclarece o disposto no art. 4° do decreto 22.737, 
di! :?2-5-933 .. 

Decreto n. 22.737, de 22 de Maio de 1933- Dú novos 
rl'gulamcntos ao commercio exportadot• de trutas cit.rica~, 
b&nanas e abacaxis: 

O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Es~ 
lados Unidos do Brasil: 

Attendendo a que compete ao Governo ·Feaeral exercer 
a fiscalização do commercio expol'Lador de fl'Utas em todo 
·o territm·io naeional; 

Attendendo a que se faz mistér unifonnizat· os t·egula~ 
'mentos e instruccões que se vêm ~·cgendo o commercio 
expot·tador de frutas do Paiz; · 

_ Atlendendo á necessidade de evitat·r.,a dualidade de Iis
C[;lizaçãú, concedendo o Minislet·io da Agri'.Jultma as aUt·i
buici_jes e func~ões especializadas pat·a tal mistér; 

. Attendendo ainda, a que o commercio l!xportador ds 
Jrdas ca·rece se.r regulamentado sob bases seguras; confor
.mementc ás exigericias dos mercados consumidores; 

Decreta: 

Art. L 0 }~i c a prohibldo detllro do teiTitorio naeiona;; 
exporta~:fio de fruLtts que não tenham sido pl'éviamente 
subme~tidas 6. fiscalizaçiio da Dh·eclorin de Ft•uticullura, 
do Mmisterio da Agl'icultura, de conformidAde com os re
gulamentos ora app1·ovndos que com este baixam. 

Art. 2. 0 Para os efreitos da fiscnlizn~úo de' qút.! ll'üta 
o artigo anterior, fica msliluido o RcgisLr.•o J.<'[!dCI'OL de Ex
porladot·es de Fruta~. 

At·t. 3. c> Nenhum exportador poderá remctter frutas 
pn.rn o esl.!•angeiro, sPm que até o dia 31 de março de :;ada 
an110, esteja inscripto no Registro a que se refere o art. zo, 
:mediante requ~;rimento á autoridade rtin'lpetente insti'uin~ 
de com o nome da fitma expodadot;n, endereço commereial, 
·deis exemplares impressos de cadu n1ar·ca registt·ada:· de
·cla l':J~;i.io estimativa ela quantidade de . frutas que se propõe 
exportar e submissão a todas as ex:igencias regulamentares. 

Pat·agrapho unico. Nos Estados exportadores,· em qu~ 
h~jn serviço organizado, os requcr·imentos de inscripçüo 
"podem ser en~nminhados por intormedio das repsrtições 
.oompeLC'nles, ·que delles extrahil'iio cópia, remettendo origi
ginal á Directoria. à e Fruticultttf'a, do MinisteriQ dn Agri~ 
cultm·a. 
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Art. 4. o Para habilitação dos exportadores peranlo a 
fi~calizac-fio federal, ficam estabelecidos os seguintes emo
lumentos: 

lnscz·ipçiio no Registro Federal de Exportadores 
de Frutas • · • . ........•........ ; ......•. 

C<'rlificado de ilispecção para exportação ....•.. 
Certificado de isenção e segUndas vias de cerlifi• 

cado de inspecção . . . . ................ . 

50$000 
1$000 

2$000 
Art. 5. 0 Além dos emolumentos acima, serão cObl''ldas 

D.$ ~~guinle!; laxãS de- fiscalizacão: 
a) Por caixa o c citrus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . S200 
b) pot' caixa d~ nbtlcaxis ....... ,.,.,.......... SiOO 
c; tJor cachc de bananas .... 4 ... ~. 4............... $050 

Art. 6. 0 As Alfandegas desta Capital e dos Es;tados, 
a·· Mesas de Renda e quaesquer emprezas de transpo1-t~s só 
pGderão despachar para o estrangeiro as !1·utas que vierem 
o.comp:.mhadns de cerlifi'lados expedidos pela DirectOl'ia de 
Fruti<:u!~m·!l, do Minislerio da Agricultura, ou pbr seus 
ftinccionn.rios para isso de8tacados. 

Paragrl.1\lho unico. :3ob pretexto algum, poderão os 
íunccionat·ios in.::umbidos do servir;o de físcaliznçiio p!·o
craslinar o exame das partidas de frulas destinada, :i ex
porla~·llo, sob peun de multa de 100$ a 50(}$, quando so ve
rifique:n quaesquer faltas nesses particulares. 

Art, 7. 0 Para a exccucilo das disposições de5ta. lei, 
serão applicadas as penalídades estabelecidas noe regula
nienlos annexos, para rigorosa. observancin das disposicões 
Jc,gaes conr,emcnles á produccüo e commercio de fruta~. 

Art. 8. o Poderão ficar a cargo dos Estados, que te
nham a neces5arin capMidade technlea e tinanilé"ira, o~ tra .. 
bnlhos concernentes á assistem:ia e inspecção das plantn~ões, 
fiscalização da colheita e manuseio das ft•utas nos pomaree 
do.S processos de beneficiamento e tran.spol'le terrestrl3, da 
expedição do certificado de tnmsito pam a !'1'Uta exportavel 
e da orgauisncúo das eslutislicas da pt•od\tcr;iio frulicolu os
tedunl. 

Art. 9. o Mediante accOrdo firmado com o Ministorio 
dr, Agrícultut·a. podet•ú ser nttrlbulda aos Estudos reforl· 
do~ no at·t. SQ n quota correspondente a clols ter·cos da ar·· 
recadacão das taxas estabelecidas no at·l. 5° do pt·esenle 
decreto. · 

Paragrnpho unico. Parn o effeilo de eUti'Elf:ll da quotllo 
destinada no Estado na importancia devida. mediante ordom 
do JVlinislerio dn· Fazendll. 

Art. to. Depois de c6cripturados . nas repnrlicüe:. ar
recudadoras os emolumnnlos c tnxas u que se t•oferem os 
arls. 4° e 5tl será dnda immediulo.. oommunicucão ao Mi· 
nisterio · da Agricullura das importnnclas a4·recadada~. Jis
criminudamenlc por titulas c nlineo.s. 
' . . ' · Art: · f :1. Fic.nm expressamente revogados o déoreto 
n. 22.52~, de. 8 de Marco do correüte anuo, e disp()sicões 
Nt. contrurio. 

Rio do .lnnoiro, 22 do Mnio do 1933, 112° dn Indepen
drmoln a ~fia t1n ll<!lJlllllict\. - Getu1.io Vargas,·- JuaJ·e~ do 
N!INdmt•ttlo l•'rJ'Iltllllie.~ Tm•ora. - Oswaldo Aranha. 
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DECI\ItTQ i'( • 23 .. 835 - D~ 6 DE FEVKI\EIRQ Dlll i934o 

App1•ova o regulamento .çobre exportação de frutas ci!ri~;u.~ 
· ~ r.Id outra! providencias 

O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos E~
tados L'nidos do Brasil, usando das attrii,Hlit;;üos que lhe r<Jll
fere o art. 1° da decreto n. 19.398, de H de Novembro de 
1930, e 

Atlcrtdéndo a qUe a pratica demonstrou a neces~idade dA 
pequenas alterações no regulameiilo app!'OVado pelo deet•e
to n. 22.737, do 22 de Maio de 1933, na parte refe1·enlc a 
ft•uLas cítricas, decreta: 

Art. 1.° Fica approvalia o regul;nn!'ntn Qtlc com estP 
baixa, ~obre exportação de frutas cilrieas do Paiz. 

Art. 2.0 Revogam-se n~ disposições em contrarb. 

Rio de Janeiro, 6 de Fevereiro de 1934, H3° da lndc
pendencia é 40° da Republka. 

GETULIO V AllOAS 

1\'avurro de An<lrade, 
cncarr~gado do expediente da 
Agricultura na ausencia do 

~lirtistro. 

RllOUJ.,\MENTO APPROVADO PEJ,o DECIIL~To :-1. 23.835, 
UE (j DE FEV!li\Eil\0 DE 1934 

Arl. 1.0 Nenhum exportador poderá t·emettm· frutas ':i
lricas parn o ostrangcit·o, sem que, até 31 do Mnrço, requef· 
ru annualmente .ú autoridade comp.etentc a sua insciipçãa 
no Registro Fmlerul de Exportadores de F1·utas, instl'llinrto 
o seu requerimento rom o nome da firma exportadora. cn
derot:o commercl!ll, dois exemplures itnpres~os de onda m!l.r
cn registraria, dcclnr·ando estimativamente a. quuntidgo.e .de 
fa·utn~ quo se P!'Opl5c o:xportnr, e quo se suhmelte n lorln3 
11~ cx1gencias o condlc;lills contidas no presente r~gulnmento. 

§ i .° Fica est.nbelccido o .limite do 15.000 caixas de 
frutas cilt•icll~ a exrw•·tm· polos J iffcrcntes Jlo•·tos do L.-Jrri-. 
t01·io nnclo.nnl, pm· to.fra, como condição indispcnsnvcr á 
oblencilo do regisll·o do expol'Lndor no Rcgish·o Federal dtJ 
Expm•tndot•cs de J..'t·utns. 
· § 2.o O limito mínimo de onlxns a exportar, fixado no 
.Piunp;ropho anterior, nilo allinge os citricullores, nu's :,tUO.P.~ 
so íacultn e)(portar G. sua producci\o, lsoladamenic, ou !\fi 
cooperativa. 

§ 3.0 l'ios Estudo3 exportadoras, em que baja sm·vi~o or
gnniwdo, podPr5 o os requerimentos do inseri peão dl.l rogis~ 
b'o ser encaminhados por !ntcrmedto dns t•epartloões com
petente~. que d~llcs cxt.ra.lrüo copio., rmnetlnndo o orl!,flnal 
á .,...,ircctol'in do Fl'ttt!cttllura, do Minlstcrlo da Agricultura.. 

§ 1.0 Perderá o direltll. ao r~Jgl.!!lro de exportador ti'Jdo 
aquelle quo hiio hóuvcr o.Hingido, tia safra iuJterioi·, o l!mi
ll.' fixado no § t 0 , 

Art. 2.0 Pnrn os cffeitos do controle commcrcial, fi9-
ca.liznção teehnicn o eslati~ticn, fica instituído o filiiJislt''l 
Fedet·al de li~;;:por.llldorcs de Ft·utns, n que. se rdct•c o al't ·1° 
·deste regulnmcnto, e estabelecidos os ~eguintcs omolnnwn.,. 
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tos, pagos . em sellos federaes, ({UC acompanharão o reque
rimento: 
Tnscr ipQâo e t•egislro annuaes . . ......•..... .... . 
Ccrtl ficado de inspeccüo para exportação .... ... . 
Ce,rti(\cados de regist-ros, segundas vias de certi-

ficados .... .............. ... ...... · .... · · · · • · • 
Por caixa de cltrus submP.ltida á fiscalização .... . 

.<i0$000 
1~000 

~$000 
$200 

Art. 3.0 O numero de inscl'ipção do exportador dP.\'e 
!igura'l" em todos os requerimentos ou pedidos de insl>('cciio 
de carrl'gamento de fruto.;;, nas declarações das guias de 
exportação, nas lesteh·Rs das caixas ou engradado:> de 
frutaR. 

Ar!. 4.o Além dos rolulos, em uma das testeiras ou l~dos 
da~ raL~as, torna-se obrigaloria a· declaracão do ta-nanho 
da f1·uta, systematicamonte escripta com clal'eza, em lagar 
visivel, ficando a marcacão dns firma~ ·dos consigoatarios 
~ dos portos de destino da pnrf.ida, na outra t estcirn ou lado. 
E' obvio que a fiscalização federal reserva-se o direito de 
remarcar as caixas, que a inspecção verificar marcadas chm 
tan.anho differente do declarado, constituindo a suJ. fre
c; · u:mci;~ motivo de penalidade. 
. Paragrapbo unico . A forma r confecção dos rotulos e 
sy~;lernn.<; de. ·rotulagem devem obedecer ao que di~põe o rl!
gutamenlo a que se refet·c o decreto n. 23.485, de 22 de No
vembro de 1933, do Ministerio do Trabalho, Industria e Com
mereio. 

Art. 5.o Fica estabelecido, nos exames de fiscalb:ll~:ão 
portuaria, oue não menos de i % das caixas de cada con
l!'ignnçiío devem ser abet·tas para esse ~ffeito, competlmlo 
·no ng~nte da fiscalização mar onr todl\S .a~ caixas exami
nadAs. 

.. Ar t. G.o No caso de rejeiciio. de umn p artido. d e .frttlns 
peln fiscalizaoiio, obriga- se o expol'tador interessado, no 
prazo de 24 hora~ utcis. depois rle recP.ber a communica~=lo 
óffiéial da rejeição, n remover cfo local dã fiscaliznciio todn 
a partida re.ieii.ada, correndo todas n~ despesas, déoorren •.es 
desse neto. por conta do exportador, ~eu embarcador ou r"J
prcllentan!e. 

Paragrapho uni co . Se d~ntro do prazo previs to no. pr~
sentc rE'gnlnmenlo, o exportador. on seu representante. nfio 
providenciar vs.ra a remoção das fr•ufM rejeitadas, con':le
d em- se plenos poderes á fiscalizacüo, visto como con~titne 
perigo de conlaminnciío rmr n as frutas em transito, para re
movei-a e deslruil-ns, dnndo disso conhecimento ao dira.ctor 
de Fruticultura, pnra os r.ffeitos de ca~sacão do regi•dro. 
mar ilas e r~galias concedidas ó. firma infractorn. 

. Art. 7,o As oí\ixns para exportar frutas devem ser t'lll boa 
npparencln, limpas. "de madeira clara. l eve e pr!lticnmente 1i
v:re. de nós, com 118 seguintes dimensões: · 

Para larnnjm!, pomelos e limões: 
!llcdldtls e:dnrnns: Mo mm. x 304 mm. X 30-i mm., c~m 

tolernncln de 000 mm. x 320 mm. X 320 mm. · 
As peçlls de mf.Ldoirn quo compõem n caixa .süo 'lS ~e

guinles; 
. Te,sf.Qira!l e centro, medindo 292 mm: X 292 mm. '>< 20 

mm: de espessura . 
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Tampa, fundo e Iad(ls, formando oito peças, medindo 
660 mm. x :l32 mm. x ü 1.r.m. 

Para tanger ma· e lamnja cravo: 

Medida.s externa~: 660 mm. x 305 tllm. x H7 mm. 

Art. 8.0 As tampas e os ~·undos de todas as caixas de-
vem levat·, respectivamente, 2 sarrafo:; ou palitos, fazen
do-se a )Jregacão sobre elles. 

Art. 9.0 Chama-se laranja ao frulo de C. sineP.sis, 
Osbcck; pomelo, ao fruto de C. paradisi Me. e tanget·ina, 
ao fl"uto dB C. Nobilis Lour, e de suas variedades, 

At·t. :lO. As frutas de uma caixa devem set· de tanw
nho uniforme e àe uma só variedade. 

Art. 1 t. Nenhum citricullor terá permissão para ex
portar a sua pt·oduccüo, quando o gráo de inl'estacão do 
seu pomm· Jõ;· superior ao da tolcrancla admillida pela !n
~peccão t!:!chnica. 

Art. 12. As ft·ulas exporLavcis de\·cm apresentur todos 
os cat·actel'isticos dn variedade, set· de bôa qualidade, pm·
feilamenlc desevolvidas, nmn demasiado vet·d,Js, ou d!lma
siado maduras, em sã condicâo, livres de doôncas, pmgas, 
machucaduras, arranhões e cortes. 

Art. i3. As frutas serão envolvidas em papel que devo 
ter as seguintes caracleristícas: peso do uma l'l'sma de óúO 
folhas, medindo O,üO X 0,90: 4,540 kg.-5,450 kg.; I'esishm
cia ao rompimento, 6 pontos, no miniwo. Para que a 1ruta 
embalada tenha um aspecto atlrahenle e fit·me, é preoiso 
que o papel seja bastante flcxivel e t•csislentc, pura r.up
portur uma torcão t•apida e fm·le. Os tamanho~ do vapol 
usado~ n~l embalagem dos cilt·us l;iio os seguintes: 

Dimen8õ~s 
Especies •ramanhos do 

pap<!l 

96 a 100 0.300 X \:JOO 
it2a 150 0,21>0 X >J,3QO 

La1·anjas .. ~ ......... ~ ...... 176 a 200 0,25,0 ~ 0,~50 
216 a 252 0,225 X 0,2:::5 
288 a 32/l 0,22i'i X 0.~00 

---------

36 a 46 0,400 X 0,400 
Pomelos .............. ' .. ~ . 54 a lH 0,350 X 0,300 

72 /l 96 0.350 X 0.300 
t 12 u 150 0,300 X 0,250 

60 (), 7r. 0,250 X 0,300 
Tang!Jt'inas ' ~ .............. 90 [t tOG 0,250 X 0,250 

:120 /l 144 0,225 X 0,225 
i63 [t 216 0,200 X 0,200 
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Art. H.. · 1\ dispoAiç!ío dn:; frutas ·nas caixa! deve ser 
firme e de modo a conclnil~a em forma ndequada. A fle
cha do at·co n:i divisão cenLral tc1·á maior ou 1henor nlfura, 
de accOrdo com o tafuanho da fruta (fruta maior exige 
maior altura), níio devcr.uo e~tõa altura exceder de :! ceu-

. timelros. 
Art. tiL Nenhuma fruta cítrica podn•á scl' expod.af'a, 

exceptu<.~dos os limões, seniio quando a colol•ac;fto da~ !rt1fru 
no pom:1r apresente no minUno 50 r(, da cüt• ;tmarela ou 

· alaranjada, de conformidade com as zonas cilricola., do 
Pàiz, momento em que dcvcriío apresentar a':' seguint~s r~
luções·: 

T.umLLA BAS REL,\ ÇÔlliS ACil>~:Z-SOLiflUS SOIJUVE:IS QUE VIGORARÁ A 
T ITULO PniSC;\l\IIJ, IH/1\J\"TE O ANNo DE t 93·1 

Zon:u; 

i 
Vnriedadc~ i 'fangt•- ! Ponicios 

1 \'i·ilas , 
I ; 

!
1~a-h-ia-,.--.. P-e~::: !~----- ·-.---
Acid.-sol. ACit:l.-sol. Ac1d.-sol.

1 
A1mt-sol. 

! sol. . soi. I sul. i sol. 

~--------~~-----I ! 
' Planalto Paulh;la . ·j 
· Sul Bt•asileh•o . . .. • 1 

. I : li.M 1 : (},50 i : 5,50 I' : 5,00 

: 0,50 J f : G,50. f ;· 5.50 : :; ,tiO 
I . 1 

Baixada Fiuminensc 1 I 
- Littoral sul e / I 
uot•tc bi•nsilt•iro. . i : 8,00 1 : 8,50 J : 8,00 l 1 : 0,50 

·-- ___ \_ .. ___ ~-----·- ! ___ , 

§ t:0 Para os cffcitos uu fixação do in ic io dn coihoiLn 
nas rliffei·cntcs zonus cilr•icolns do Fniz, set•v iriio os àado~ 
relativos ás inspeccõcs fcil.as nos pcmnres dessas 1.onas e 

' ns g1•aphicos estnbelccimeolos nnnualmt:nte, segund" us d~>
te t•miuuções da ralaçt'lb acidez-nssucá!·es sobre o caldo dos 

· .eiÍl'us. 
§ 2.0 Pnt•u os limões, n sua colheita e pcrmittida quan

do perfeitamente desenvolvidos, CQfll :\ colvmção verde. 
Art. 16 . Nenhuma fruta citrica podorú sor colorida ar

' tifi.rialment.e. ~enilo por processos autJrizados p ela J)il•cclor ia 
O.C .Fr•u !icult lÜ'U. 

At'l. 11. Os pesos minimos, bru~ns, admHlidós )IJ ['I\ ;'l s 
caixas de laranjas. são os segui nte~: 1 nmunhos !J6 n 120, 32 
kilos; i50 n 200. 33 kiloe; 216 e .o1eilort>s, 35 kilo~. 
. A.rL J8. Os ~sos minimos, brutos, admitlidos pura a'> 
caixas de POmPio.s • . siio os seguintes: lamanhos 36 u 5-\., 29 
kíi.Qs; M a 72, 30 kllos; 96 e menot•es, iH kilos . 

. Art. .19. 'J'odos os d-esvios, em que se fizer u car,;L\ ou 
· do~cn.rgu do fl'utns oit1•ions, sorii.o obt•lgat.oriamento <\tJrlglL

. l!o.s, medianl.u Pl'E!Ylo entendimento entre as ~'mpresas do 
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transportes ferroviarios ou madtimos e a Dírectoria de Fru~ 
ticultura, desde que a tonelagem do frutas a tran;,porlar 
exceda de 500. 000 kilos, por safra . 

Art. 20. Compete ao serviço de fiscaliza1;ão da Di• 
rectoriu de FrutlculLura determinar a dispo5içâo e arranjo 
das caixas de frutas, em transito, nos can·os de estradas de 
ferro, nas camat·as frigorificas de tetr·a e nas camaras ou 
po1·ões dos n11vios. 

Rio de Janeil·o, 5 de Fevereiro de 1934, - Navat'ro de 
Andrade, encarregado do expediente da Agricultura na aü
sencia do ministro. 

E' lido e vae a irnprimit• para ser remettrdo 
ás Comrnissões de Constituição e Justica e de Le
gislação Social, de aooordo com o § 3• do art. i -i6 
do Regimento, o seguinte 

PROJECTO 

N. B- 1935 

Equ_ipara os garçons aos demais empreuados do commercio 
(JusLica 3 e Legislação Social 2, de 1935 - 1' lcgislnlura) 

O Poder Legislativo deorel.a: 

Art. t." Ficam equiparados, para todos os effeitos, aos 
demais empregados do commercio, pnssllndo a goznr de to~ 
das as regalias assegUl'adlls a estes, os empregados <>m· Hoteis, 
R(lslauraillcs, Leiterias, Confeitarias, Cafés, Boteqmm!, BaJ'S 
e estuhelecimentos congenl'res. 

Art. 2.• Revogam-5o ns disposlcões em contrario. 

lus!ificaçao 

A upprovncilo do prestJnte projec:to de lei so impõe eomo 
medida do Justiça, pois os Hoteis, Rostnurnntes, Leitet•ia~. 
Conl'oitat·ins, Cn!és, Bnrs o .mtros eslnbelcclmenlos congene
res, llilo cusns commerc !aes. 

A funccão de preposto do commercio o dcfinid11 pelb seu 
trab11lho, que consiste em ser o inlermcdint·io entre o oom
mot•cianto o o pui.Jiico. Os estabelocin'íenlos clt11dos no pro~ 
jeclo estão 8Ujeitos a todos os onus o goznm de todas :I.S re~ 
galins das demais casas commercines, quo negociam em ar
tigos differentes. Por conseguinte, os estabelecimentos oi
lados são casas commerciaes iguaes ãs que vendem sedas, 
!errag_ens, lou~as, otc. . 

E' de justiça, portanto, que os garçons sl:'jam equiparados 
aos demais prepostos do commercio, iegali1:anc:io as3im úm di-
reito que ja existe de facto. · 

Allegam alguns juizes que o nosso Codigo Commeroial 
de 1850 não int;luiu os garçons nominalmente, euh•et.u.uto, !J 
nwsmo Codigo, no seu art. 7'• diz '' ... todos os feitor.es, guar
da-livros, caixeiros e outros quaes~tuer prevo~tos das casas 
de commcr·cio", etc. Nilo são, portanto, oxclush'.umente, o.~ 
nominados no nosso velhissimo Codigo que s!lo prepostos d·1 
oommcrcio. Entro "out1'os quae1quer prepostos· da~ casa" de 
~ommercio" podem incluir-se os garcone; 
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Favoravei:s a este ponto de vista jã se manifestaram os 
eminentes professores .de Direito Commercial P1·~.. RubBm 
Braga, João Cabral, Frcdel'lco Oatpenter, Des~mbargador .Jo-. 
sias ::oa•·cs, .;-r.lrisconsuito Paulo M. de Lacerda e oalros ac!i
tados ·juristas·. 

Sobre o assumpto, juntamos um prospecto com diver.s:\9 
decisões favm·aveis á. argumentação acima expendida. 

Sala das Sessões,. 9 de Maio de 1935 .. - Alberto Surek, 
-Damos Grtiz. -Francisca de Moura. -Eurico Ribeil'o. 
- Adalberto Câmarqo. - Silva Costa. - Arthur da Rocha. 
- Francisco di Fiorí. - Jos.J do Patrocinio. - Ermando 
Alves Gomes. 

3 

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

Aehanc!o-~o na ante-sala o Sl·. Haymundo 1\funte Arraes, 
reconheciá-o e pl'udamado Depütado pelo Estado do Ceará, 
convido os Srs. 3° e 4c Secrelnrios para, em commissão, 
inlt·n(.uzil•em fio recinto S. Ex., afim dept·estar o compro
misso regimental. 

Compm·ecc S. Ex~, · ncompanliado da respe.1 
ct.iva commissão ·e, junto_ il Mesa. presta o com~ 
promisso regimental, tomando assento, em se
guida. 

O Sr. Pres!dente 
Leão. 

4 

Tem a palttvra o SL'. Acylino de 

O Sr. Acylino de Leão. - Sr. Presidente, dopois do bri
lhante discurso do nobre collega e companheiro de ban
çad11; Dr. Genaro Ponte, nüo podia deixar do esobrecer e 
Camara, a respeito da minha situaQão no Partido Liberal 
do. Pará. 

Fui npenas uni eleitor desse Partido; nuncn tive assen
to entre os seus membros dirigentes; não conheci suas 
origens, nem seus meandros íntimos. Vivendo nos governos 
calamitosos que o Pará alrnvesslira e vendo a orieutaQ!!:O 
administrativa do representante r.la Revolução, ma,ior Ma
galhães Barata, varias vezes o elogiei em publico, seja nas 
sessões do Syndicato Meôico Parat>nsa, seja no banquete que 
a classe medica lhe oíferecera, pelos beneficios á saude 
ptlblicn. se,ia, ainda, na saudação que eu devia fazer a S. Ex.; 
o Sr. Dr·. Getulio Vargas, nn Faculdade de MeditJina, sau-
dação essa ·publicada pela imprerü.b.. . 

Certo dia, rec~bi a amG.Y/\1 visita do · Dl'. Abel Oher
mont. Ia convidar-me, dn parte elo IJ1.ll,.ior Bt\rata, para fi

. gttrar na chapa do Parti rio Liberal. Fiquei surpreso. mas, 
prazeiroso, aocenet O majôr Barata vinha fazendo, duran
t.r. tod() o tempo do regime discriciónario, 11mn administra.

. çii.o fr'utilosa e trunquilla. · 
O Sn. AaoB'l'INHO MoNTEmo - Não apoiado. 
O SR, ACYLINO DE LEÃO - Aos seus primeiros im• 

petas de revolucionnrio, tinhn succedido uma grande cal~ 
mn. EmborR suas tendonoias fossem ncoentuadamente pro
Ietarias, já se approximava ·das classes oonserv!idoras e le~ 
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tri\lhs;. apparecendo, até, na Faculdade de Direito - ' cujo 
predio havia reconstruido e ampliadó - para receber, en
tre doutores, a homenagem çle um re~rato a oleo, que figura
va 3() lado dos de Augusto M~nlenegro, Teixeira de Freitas 
e Rüy Barbosa . 

Durante todo o tempo da díotadurà, a Folha do Nor:e, 
jom.al .. f(lttligorado de minha terra . , . . 

O S!\. AGoSTINHO MoN1.i'Eii\o - Não apoiado. 
O SR. AC"YLlNO DE LEÃO- ... tinha-se conservado 

silencioso; cautelosamente silencio!lo, e apenas, de vez em 
vez, tecia elogios disct·etos á l'evoiucão. · 

O SR. AGoSTINHO MoNTEIRO - V . Ex . não perde op
portunidade de dar vasa ao seu rancor. 

O SR. AC'k"LINO DE' LEAO - Eis senão quando surge · 
a Constituição, Subitllment.e tudo mudou. Os antigos de
cabidos do Jaurismo. saudosos das posicues que haviam oc
cupado. reuniram-se nos descontentes, quç exislem em te
das. as occasiões e aos révoluoiona.rios desavindo·& e for
moram a Frente tinica. Escolheram pat·a orgão a l<'oll1a dó . 
Norte e a tormenta desabou. 
. O SR. ÀoosTINHO MoNTEIM - Aliás, o maior jornal do 
Pará, :>'mais importante, o fuitis lido, o mais ~stimado pelo 
população. · 

O SR. ACYLINO DE LEÃO - Ao truculento pnmphlc
t.urlo Paulo Maranhll.o, veiu juntat·-se umu pleiade de moçoR 
tulentosos, entre os qunos vale menclonnr o Dr i Snmuel 
Mac-Dowell Filho e em lingUtl!fém violenta, a va vula daa 
diutt•ibe!! sa nbriu e foi·nm apodos, insultos de toda a sorte 
e de vnrinàn naturezA, oomo nos tempos de ontanho. em 
Clll'-' oqut>lle jornal fulminóm Antonio Lemos, Enóos Mar
tins, Dyonisio Bentes. derruindo reputações, denegrindo in· 
divldualidlldes c derribando situaç~es, 

Assistia eiJ. m\ldo e Qlledo,. oomo simples cxpectador, 
quando recebi n l1nm·osn visita do Dt•. Jh.rio Cherinoiit, 
que me lo. convidar para collobovnr no Diti1'io d~ E1tado e 
tomar parte nn pelP.jli. AccPdi. mi\1!, parn togo, notamos 
qup um. jornal ofrioiul niio l!t> prestavn para pugnas da.o 
quelln natur.eza e então, arrendou-se o lmparcial, em, cuja 
lenda de batalha nos congi'E>gamos ;. os notaveis· compa
nheit·os do bancada, Genaro Ponte, Abguar Bastos, o illus~ 
i.re jornalista parahybuno Romei:r Marir., veteranos da Provin
cin do Pat•á. incendiada pelo laurismo .. Pauto Oliveira e o 
humilde or.ador. Revidámos no mesmo tom nessa curttt. 
por,im, inténsa pel'e.ja. Last-fmo não trazer a cnl'leccão dó· 
Imparcial para mostrar li Cnmurn, como maitrãtainos o 
Dt. . Agostinho• M'onteiro. cmmo, ntacalhámos os Mao
Dowell, como injurMmos Paul{) Maranhl\o, como mnrtyrisa
mos o pobre do Souza Ca~tro. em cudo anniversario natali
oio -publi~limos uma polyanthéa ás avessas. em que o· in
itll'iàmos da vri'meirn á \tUima li'nhtl, E. i'tntre as PéM~ .mais 
àlldazes. e rutilas. e&l&'Va a de Gena.ro !Tonte e a de Abluar 
Bastos • 

.Ao lado· de!r.!la onmpanba de· imprensa, fe2-se· a lut'tl · 
verbal, orgnnizMam-se eemfuios- e caravanas;, ~e . p~rti'-: 
rnm do eentro- da oid•ad-e mlTa· os- sul1lln·lJios a daht se ll'l'll~ 
d·iaram paro tiocl'o· o interior d'o Estado .. Esta campanha ver
bal, era dirigida pes5onlril(>l1le pelo mO.Jor Barata, e no se\'Jo 

O. D, --VOLU ME 1 - 1935, 37 
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ISldO, n voz doe ouro de G'ennro P.onte, ·o orientador dos m"
ços liberaes. 

O Sn. AoosTINHO MoNTEmo - O Sr. major Barata, 
armado do &eu poder discricionario. 

O SR. ACYLINO DE LE.\0 ~ E foi ~ssim, por inter
media· de uma campanha que s(, pode dizet• verdadóíra
mente demooratica, que o Partido Liberal, conseguiu a éx
plendida viotoría .• . 

O Sn. CINC!NATo BRAOA ~ Com o Interventor á frente?! 
O SR. ACYLINO DE LEÃO - • . . depois da qual foi 

feita a pt•opaganda eleitoral em todo o Estado, não se obri
gando ninguem a . votar. 

O SR. CrNCINA'ro BRAOA - Prppagnda eleitoral com o 
Interventor á frente? Isso não é democracia, mas, sim auto
cracia! 

O SR. ACYLINO DE LEAO- V. Ex. AOrP.dita que, com 
o V()lo secreto, a simples palavra possa obrigJ.r a votar? Não 
é possível. Fez-se apenas propaganda, proreriildo-se dis
cursos. 

O Sa . CtNCiNATo BRAOA - Digo Que nlo é democracia, 
porque o Interventor não podia fozer t~l propaganda. 

O SR. ACYLINO DE LEÃO ""-- E' verd.-de que eu, por 
exemplo, não tomei parte nessa luta verbal llmrae a minha 
palavra sem brilho •.. 

O Sa. MAnto CHJmMONT- Não apoiado • . 
O SR. ACYLINO DE LlilAO - ... nlio ae prestnva portl 

enUmsiasmor IIB m\llttdbea. 
Depois da vlctorta, p()réltl, vieram aa peripeoia~; que o 

Sr. Genaro Ponte narrou ~m uma oraollo ~ntlammad3 Em
bora mantendo J•claç~s com o Interventor, por intermedlo 
ce um ami8'o oummum, o Deputodo Feneion Perdi;llo, fi
quei de S. Ex . arredio, nlio fui mais a Pal9cio, nem d. sun 
casa até á manhA em qüe ante a surpresa e pnsmo da. ci
dade, se soube que os seus amigos estavam li~Ylados 110 Quar
.tel General. Foi nesse dia que compareci á S\1~ residenr,ia 
pari\ levar-lhe a minha solidariedade e meus senlimento8 do 
gratidão por me haver incluído entre os seus oandidato!> para. 
fater parte desta illustre Camara. 

Se não fosso a opposição virulenta, syslematic:l e, mui-· 
tus vezes, injusta oom que lhe exacerbaram o animo sensi· 
vol, se não fossem a lisonja e o servilismo dos !lOU.s íntimos. 
que lhe n.cutavam a prepotencin, Magalhães Bal'ata passar ia 
á posteridade como um g::;vernante perfeito, .•• 

0 SR. AGOSTINHO MONTEIRo - Não apoiado. V. Ex. fél'P.., 
contunde o pensamenbo do povo paráense. 
· O SR. ACYLINO DE LEÃO- . •. llOl'QQ~ os quatro ao-

nos de sua adminisLracão forum quatro annos de trabalho in
interrupto. Em vilz dé se quedai', como· seus anteoessores, na 
Capital, em sorvioos puramente burooratioos, S. Ex. varejou 
todo o inLel"ior do Es.tado; de avião, a vapor, I.'ID barco-motor. 
arriscando m~smo , a vida na travessia de perigosas cachoei
ras, para ir verificar as necessidades das populacões rurael!. 
Disseminou a instrucclio por todos os logaNjos e,, em oada 
ponto, ainda que rudimentar, estabeleceu um posto medico 
g:ralulto .. 

. I 
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O· SR·. AQos'i'•NHo lltowr.&Utt); . .;.;..,. Permitta : V. · Ex~ um 
apart.e. No Orçamentó do Et~t&do estio apanu consignados' 
145 contos na verba de · prof~ssores e mater-ial para inslru
eç!lo publica. Ora, para um E$ lado com 50 mil . escolares, que 
sAo esses· HS cont~Y · ' · 

O SR. ACYLINO .DE LEÃO ;_ V. Ex. sahe muito bem 
que lodo o Pará tem lnstrucção primarl!l. 1'odo!> os logare
jos, igarapés, povondoslnhos· têm -sempre uma professora. 
seja para o ensino puramente elementar, de lait.Ut':l e escriptà. 
No Pará, hoJe, isto é, hontem, porQue o governo do Major 
Barato . jll. é de h ontem, e:J:iste, repito, em . cada. logarcjo, em 
coda ignrapé, em cada povoado uma professora para emlnar, 
pelo menos, a ler e a escrever. 

o SR. AooSTINBO MON'l'KIRO- Isso com us conws para 
50 mil escoloresl . 

O SR . ACYLINO DE LEAO ·- E todas eses.s profel!sora.!, 
useguro ao nobre collera, reeebem os seus mtngundos or~t~ 
Ilndos. 

O SR. DINiz JUNJOI\- Se em cada igarapé, om •onda lo .. 
· prejo, ém eada povoado do Porá e:.tiste uma proresso!'B, ess~ 
Eetado, em maturia ·tte ·instrucolio, não pódo temEll' C~'~n!r.onto 
com qualquer outro· do Brasil. 

o Sa. AGoSTINHO Mo~TBJRO - Exaotamentc. Ha exag-
gero na atrirmação do oraí:lor. . · 

ó SR. ÁCYL1NO DE LEÁO - O interior do P~r~ foi ex
lrllordinariamente beneficiado pela administraçã'l do Major 
Magalhães Barata. A zona do Salgado ficou ~ortad:J. de estrll
das de rodagem, de mMo a facilitar. a oommunicacão ... 

0 SI\ . AOOSTINHo MONTBJRO - Permlt.ta O nobre oraõor 
outro aparte. Esclareço á Ciimara sobre essas estrada;, de rO'
dagem, que . V. Ex.. .estâ querendo destacar do modo exug
gerado. 

O Sll. ACYLINO DE LEA.()- Exlst~m ou nãoY 
... O .. SR. AGOSTINHO . .MoNTEIAO -- · El:istem, mBf. -na -propor• 

c no a que vou me referir . Está aqu.i o Diario Of(idal em que 
ee encontra, para a monutençlíó desse numet•o cxtraordinurio 
de estradas de rodnjl'em, apenas a quanli11 de 25 contos por 
annol Eis aqui. Tra~ro a prova documenlnl. 

O SR. AOYLINO DE LEAO- Os munioiplos flenm en
t'nrrcgados da conservnoiio dessas estradns. O racto ~ que num 
Estado em que não hovin nenhuma communioaoilo por terrn~ 
visto como todns eram CeitaR pot" -agua, VV. EEx. compre
hendcm qus já é alguma coisa construir. numa extensa zoua, 
varias estradas de rodagem. E oomo ·a unlea qUe se pres lava 
,!Ustamente a essas comrrmnic.ações .. era a zono do ~álgadó, 
fronteira ao Maranhão, porque é. mais ou menos similar A 
do mehi norte; foi precisamente nli ,que s~ estataleceu um 
._orando numero de r-odovias. Nl(o podia i.lm t]overna; ein guQ
tro annos, fiiiéi' tudo de uma vei. Foi elle. l)OL'élll, quem te"e 
n !d~a de estabelecer· communicaçõe~ . terrestl.'e:t atrnv~., de 
uma zon.a extensa do Eslndo. . . 

O Sn. AuosTINuo· MoNTKtRo - Silo. Ul.o vultosas ~ssa11 es
~radas que só esUlo consign~dos 2~ contos .por anno para ae 
manter, conservar e melhorar! . . . 

. O SR. ACYL!NO DE. LEÃO - Criou a oidade, a est.aollo 
balnear .de SaUnas, fazendo oommuuioaóll.o por terra e edi!l
ol.mdo o hotel . 
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. O · Sa. 'A.OOR'JJNHo MoN~IIIlo··. ~ hdlrla a V. Ex·. não 

tratasse da (flle~lã<:~ ~ .. batn~at-io de Sal<tnas. Ell~ QontuMe 
a: mo-I'aHdade da.' minha· terra~ · 

o SR. ACYtrN'o DE L mio - v. ~.; evÚlentemeri~. 
ba de concordar em '\Ue a commWlicacão s.ó se faziB, por 
ma~.... . . . . . 

Q sa, A00tn-rNI(O• MoNTBJI\o. -.-Não me obrigue. ll di;aec 
á Gamara o qu& rf(!presenta esSll estação d.e Salinas. 

O SR. Aúl'ttrm DE L.E)Ãq - • • • em tormentosas. tra.· 
vessias, pelo Oc~;li;J,Q·. Hoj,e a communicaçãQ é feita por au.to~ 
moveis, por estrada de · ferro. : · · 

As cidades do interio1·, -visitadas lJlUitas vezes por S. Ex .. 
obrisnndo fiscalização constante dos pref~ltos, . consel'Vavam
so limpas e saneadas, algumas providas de luz e aguo.. E a 
minha .cidad". nataJ.... a. v{llha N;a.,oap~, que. P.llperava, desde a 
minha meuinioe-, por um podo de .desemba·N)ue ..... e niio q 
conseguiu ter. nem mesmo na epoca faustosa da borracha ..;
Qbte'Ve. l,ie Mara.lh.ães ~aratf,l.. uma ponte de, 4.60. metros de ex .. 
tensiro: . · . . .' , , · · .· . · · 
. . · l:lelém ."ol.tou. a. ser a c.~da.4e . pyg~enica de outrora, com 
ó accresciino de muitas "cent:eul).-l;! . . de. cQnsh:ueções. novas. 
allflJmas monumeutaes, êômo a d,a As!!ociação Commer.cial. 
Foi me!lhorado o seu abasteói'm,e~~o d,e ag.ua. com o aprovei
tamento do Iúna, antigo tremedal, tl:'amfol:'mada elll lago 
placido. · ·' 

·o SP.. AOOSTIN'HO: MON'TE!l\0 - Preciso informar à Ga
mara que o serviço de agua no· Pará ~ mais ordinario do que 
em qualquer das· pequenas cidades. Lamento deveras QUe 
V. Ex. me obrigue P. diz~r Jsto.. Nilo· ba desinfe09Ao, nem 
íiltl'agem; e adm~ro-me que V.· Ex., oomo medico, a. conhe
oedm· desta parti<mlaridade, venha referir-se da tribuna ·da 
Carnnra A exoellencia do abastecimento de agua ·do Pará! 

O SR:. ACYL1NO DE LEÃO - O tratamento das aguas 
j&. !oi lnioJiado, e quasi em ~oMIUsio, pol' uma oompanllia 
111.~er!oana. · 

Vou _:_ embon. o meu m~ta:Vel coll~;ga Gonnro Ponte dif!l. 
que fac;b novella - r<Jiatal' como ero..; em certo. datn, o ser~ 
vioo de agua no ParO.. Corria o desastroso governo Souza 
Castl!o. Qualido. che~ava o verAo, em certas zonas ·Dilo hnvia 
agun n& bieil. e as senhozo .1s da redondeza hun busc~r. ns 
prac;il da. Jte,puhl~e.a, a· agua de que prooisRvnm, como nQvas 
Su.ronr1tanas," eom o se-u cantara á oabeça~ · · 

O SR...' Al:las11u•lo l'l~oN.'l!E.I.R.a>'~ · H.-& QWJ.ntos · a,uo.os? 
o SR: .'iOYLINO DE· LEAô - Ep.oca de Sou,za onstt:o 
Pela. n;tesma epoca dim-s:e ·~ ll}.i;erid.io da. g:rande tabr~~ 

·Palmeira q_~~· .. ~. R9l' i!'onia. dQ dQ.atiuo •. ~.st!lv.a.J.u~f.EJ.w..enJ.e Juu.tQ 
de uma qa1~ ~gu,a.. • . : . . . 

O Bn. MMII.Ji' (illrimiuoli*T -.Que nunóe :func~t~ioilou ... · 

o SR • .AOThiNO {)E .r..EÁO """"'.A dest.ruiç~~ foi com-· 
ptetft. · · · · · :> · : · .... ; ·· · ' ... · · · · · , . 

Eu, neese·~em~o; ·era medi~o dQ Di:rectqt: ~II;S Agua,s, cuJo 
nome nõo declino porque estou dentro do segredo profis~ 
l!i"Qn!ll.: ' ., • . -' : \ \ ... : ·: .. : ' . 

. , . Visltaud.o IDIJU.• cUeuto1 · dd:s~-ma. ell'e O· S9fllli:nt&: "'Aéhei 
curioso que a imprensa me oriticusse, porque . a. iutJetldio: d1~ 
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Palmeira não foi lrtumdiclo e teiRPGL tt. •ta,1lto, lu!M quo 
eu· ,soube, P<W coàml\utiQJ~Çio 'td.JpbCJGioa, ll(ut , laVl'&lfl. ti in~ 
oendio, ente~di·me cóm Uliop.; ·11\l'e e111 • pt.rt.a e1mh·at d~ 
serviço, e meia hora depois R agua jorrava." · 

Et·a aS!il~ o ~~r'Vt~o de ~~tis .n:a tn~l'lba terra, nb ~mpo 
dos govet·uos cala:nitosos tkl ·~laur{smo": e<I~Oà\'11. a tuntJ .. 
ct'Ol\llr a turneira 'às ~ tlóra! da rnài:lhl, \tetlto e,m vez de 

·llt\l.à, e, "-s 9 hôrM tb. raimil, a lli\1' eés$l'n tó.lnPletattAl'llit-e. 
· Ctnn o aproveitamento do lô.na, de que taliei b.!l po~ 

o0 abastecimenw nio está aínd.a perfeito, P.GfQU@ ~ lMf.a.mento 
li1u1 ~uas ~Unua:va e®tr&clado por mil. e quinhea''" ~ «as, para ser reaH.:uuio na Qd:mütütn~o i38l'll.a. 
' Â qmtJ.a delle fmpooiu a consoouello dl.l'&$'ê 1'4aM; !!llhló, 
~eria absolut&mentl:l ~feito o aoostenilm!nttt 'ilagUà. 

O ~ertb. tJo~m. f!· (tUe, ~om o l$Ímpl~s al>rOve1taWJ.~nto 
do Iúna, a asua é fornecida ·tJas t h9ru ~a numbli ~ meill 

· ll~lle - ~t~s éllbbal':los. o d~à ~nteit:o; nas 'Yt$el'l!i de teriaclo 
tm rtfa '!atitO, b tetnpo todo. Melhorou, vol'ia'Pto, o .ilervi.eo de 
abastecimento de asu~. . . . 

GrupOS •ol•ret, na capital, ~m predio~ prolN'toa, quan.o. 
do eal&vam :em .otlsu alur~u.. Uma feia e velha ~iba • 
penllenci.aria loi trandormn4• DO melhor r;nli).O étieolar d4 
capital, ampJQ, liYI'tttUoó. numa zulla <ie pobrtlm • 

. O llfuMU Goeldl fot re•uradoe ~ lntpllatto, -rott.ando ~ 
aeu anttp Mpiendor. · · ·· · 
. A -acttuh!tcao do po.taeio ·J)ar~ nstden,cla tov~.tiaam~ntat; 

oa sliburblo• 1!0'11'ltnl1nteadol! '-'htre at Dor l~J'81ls ruM. t)mpoi 
f! ll'llneado• dn au~ tnaloria etidemtca - stlo sérvl(los qQe oiiQ 
se podem contestar, porque sli.o servtçqs reaea. · · 

Quando •i! pat'X:3l!8 •m~1t'ia~e~, .M•r'-lhleJ ~il.tal• ha ~e 
aer cun•h:ler'ado llomo. urna .<láW·reveta. côes mait w~t()ta, ~aii! 
·perf.elttu de admlnlsl1'8dor Q~~ d~u . o. revoluclo. · . 

O 11'. Gt~:~oU:ato 11-ara _.,'Sr. 'pr~sldente,.!ir:~ .. Pf!plftad~ 

· _.. BXPOR'l\<\QAl:l lt PI\ODLltMA I)J!i . VIDA OU DE MORTB, PARA O 
BRASIL ACTVAL . 

. o prbJMto de lei, que u~~ .oé~~~.II.O 4e ~en~f' •. A ... 
~llftlblón. N'notonnl, e tomou o numero i2i, 'de na~. foeaUia 
i!l'OblemQ. .. ~.e .«r~:Vld. I'~ e m. " .. xi~na, p . . ar" ··• vi~~ .e. 13Q~~ d~ JU'alli1 Inte1ro. . . . . · . .. : . . . 
· . l!m . n~sà b.J,storta, n~fl.l.'l•. f., é . ~~9~il. de,'l\te do. ~!l!lt~. ,e~ 
_phinj~ tar> amt3,ap'4ora Ji~s; .. ~!J~~i>!: ~\tb~~ )lo~l!Co.cii 
c .. orno .. es~.~ . .qu. 11 ~ a.c~. ~a)J.ne. .. . nte ... ~ :~~~,t~!l. , d.l\ ... j\Qss.~ QJpilf,tàçio, 
.Póde .. pa~c&r .qufl :.~wü a. .. ex!ll~~l·Jli'~ ,Por eS-S(>·:"lkt~ ~into-
·fJ!.e no. '~. fa .. ''e.~: .:d. lll. 4\ll' .~.·.· ~.~~~. \~-.• ~m.jl.· .'Oe .. . ~ê tu~ui~ .... ·· ' ' 1 _{:_:. , L' ·, . ., , : . S.rs. !>~pull\dos c nossa j).~stoao é,éonolluca l\o. P.!t~•e. r1. ~ 
~~c~póionat,. ' . ,MUiliun .·e: PiUl;\jt~·. ,e.~tr4l .. n~ · Jléri\l.u;l!ol'.i.di!ó!l~ 
.q~-.si ~. ~i.~l~!l· àlh\Jf~il.,) ~iD:l _,:_i!~p~O, .UJI .. PlJ)lCO .~Q!il 
.y~le. ~ .llXpt~JOUQUl ~go~0~1q_• . .slo ~~~~~uer.: pl,l.~k'~Jl.a0~9-.· ... ;r1 ~ ~~ .. :V~x . . nu!ll.1u$ Af,l\,r& te. nb."'.'~· '.,i~~i cptn. ·' ~~~ iJ..n~ofol>;.' i;'l~.. . 'v:.o. ~ 
.. O!l pósibv. .. o·s,.. . ~m qu.e .aO.~Q,$' c~~il!'·.·li!, JqiAJ.'. -~. fl~U.. . . , . . · . 
.. . · )~m Jor.~,u ... ~$ ... nap~ea .do· ,p~~l!. .1~li, .. 1&::-ll'! ,n'lodel~~ 
;O,I'.i41Jil~o.e<:ã<~OW.:I:O.ª ,qu9 .. -~.~.~~~iz.~ -~. ". ~-t'l .... é , t~. ~.· ... ,. P,"pl~p~i C~ C! r.o -:ara.~l 1 . .Q.9~ p.çlo meal~s:.;~ap :!.~~~a, W ~m: 1 ~~>:. 1m~1Ur ~ Mil!~ a: em·outt·o• PO?\'~··· ~tlrb-#ie. .pb n,ora. ecó~ 
hómlco· que terh po1· i!rhioiplo 'bastóo 'a 'ínitntón~~~·! ; .. , .~- , .. 11 
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O gue 'é, :em ·syhtbeee, a :autarchiÜ. 
, .Renê. Pupin dli, eéta iloQão nitida: "cette chose qui r.on-

1liste á tout faire par · soi-même 'et á refuset• les sorvices 
d'autrul". ·:· ·. 

. Como nação, póqe . o Brasil collocar-se nesse ponto de 
vista? Absolutamente, não .pôde. 

Nosso .Progresso economico, nossa propria vida cconoml
ca está, por emquanto, na dependencia absoluta do· cordão 
urnbelical, que commeroialmente nos liga ao con.iuncto das 
demais ·naçiles. · · 

·Eu poderia sustentar, com a generalidade dos autQres, 
que nenhuma naçã·o ~no muhdo poude. ajnda viver e prospe
rar sósinha,- sem os-·servicas das outras. (Serviool!l. aqui, 
significa ~oncursc;~ agrioola, oommercial, manufactureiro. e 
scientifico. ·Mas, a defesa dessa thege me levaria a tomar 
tempo, de que não disponho. Consideremos o assumpto em 
arena muito mais circu~cripta. 

Tomemos liÇão· de . nosso irmão economicamente. maf!l 
forte ....: os Estados 'Unitlos. Essa nação é uma das melhor 
apparelhadas para recusar os servlcoe das. outrall. 

A producclio interna doa Estados Unidos, em agriaul .. 
tura; mlneraoiio e manufaoturae, em i93.2, ultimo anno de 
que tenho dado.s, e Jã· em. melo dà violenta crise mundial, 
oroóu por clnooenta. billiõe.ot de dollares (150.000.000.000), 
quasi toda ella co.nsumida . poloi! seus 130 milhl!es de habt~ 
tantas. Deua maa1a oolosilal d emercadorlas apenas foi ex
portado valor -corro11pondonte a menos de doua billi~es. Ali, 
o commercio Jnto1•no rlobal orQII. por 93 o/c da economia o.n
nulll oolleotlva. O oommercilo e:xterlor (exportaolo e i:ru
portaollo) o~a pol' mala ou menoa 7% da. dita. eeonomlo. 
cclleottva, · . . · 

Vô-ae que, oom ln•lsnlfloante esroroo, esse paiz poderia. 
vlvor sdsinho, som de~aqulllbt•lo rrave em sua vida economiea. 
lnternll, Póde-10 dl1er o mesmo de aua ·"Ida tlnaniléh·a. 
A at'rtloadaollo doa lmpo8tDII de ~ue vive o Theaouro Norf.é
Amerlcauo, uo~roborp o que venho dlaendo. Foi ~sta no 
ann.o em IPI't!9ll; · 

Danares 

tnu>ostOII In tornos nlo D:l rande,arlo!l • • • • • • .2. 663 . 000' 000 
Impoatoa '1tanderarlos .... , .· .. , ..... , . , . 400.000. ooo 

Quer dizer! . o Theaotiro 'Norte.Amerl1iano arrécada, de 
sua . reoe~ta . total,, ~5 %. sobre a~tivi~a~ss .. d!!- producciil) ,na
olouat, e ·apena!d.5% sobre O.Jitlgo!! 1mportadus do exter1or. 

·· , ·. · ~endo asaíní, 8~ .1Íii nacõ.!is que ·poss~~:m 'v,iver · sóshihas, 
umà: dellas . é a grande Republicà Norte-Ameru~ana. 

· 'Enlre_taritci, üma Hélio ·nos ·está vindo ·• lá: é ~ que tal 
.situação não. éstã sendo cbnsiderada favoravel no paiz. Por 
'1sso, o g'oveJ:1l() de 'R(.)ose"elt •está. ·al)prehensivo e ·se .Mforça 
com empenho no sentido (l'e. modificar 'a aituacllo (Juasl d.e 

.'todo autarohica, dos EStados Unidos~ Faz-se 'ali grande f.ra7 
'balho n'o :~entl(io'de àvoluinàr:.a'e. ·o.·. é(lmmareio éxoori(lr, lil'lo 
'unilateralmente com a. iiicrefuontaç!í.o ap'enas 'dois: ·'expor'ta-
02~s. 111.as' :bfh,l~·~i,~l~Mtlta ·. o~ri,I' 'aoillda.des "'. V~.rla~ irpporta
º~OS •.. E .. is~ por: m()tiyo~. -~e polttlca. economlca n~terna, 

. o~nJ.~If!ldos. oo.m .mottv.Qs. de poll_Uca· lnte~n!J.donal .e.tUnente& 

. Á irntnrtiidàdG d& relaoG"s 'oom .as outi'Rs naorlflll. . . . .. 
' · · ·ltéf'gi~tr~m,()~, ~· .. ai>.r~"':elt~~os. Jictío tAo· PtQ~~,~~osà. J,o;ra 

.DOBSO u~uro;. ' . · . . ' 
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.O caso a<Jtual do :arasi! é bem differente do· caso ·norte-
americano. Nossa producção sciéntiíioa é quaRLaulla. ' 

Nossa produccão economica. interna (em agricultura. 
mineração e mnnufacturas feitas de maleria prima nacional) 
orca por oito milhões de con~os de réis, algarismo ridioulo 
para uma população de 45 milh.ões de habita.ntes, pois cor
responde a apena;s 600 milhões de dollares . 

_])e_S!!3 esca~sa produccão exportamos para fórn do Paiz 
2.536.765 . contos. Importamos !.518.604 contos. Quer 
<tizer: o commercio exterior do Brasil sommou 4.055. 459 
contos, ou 50 o/o do valor de toda. a producciio nacional. Bem 
considerada essa circumstancia; verificado fica que nao temos 
ordem economica que nos permitta, como Nação, viver sósi
nhos. -somos, talvez, no planeta, a nação mais distante disso. 

Se encararmos nossa ordem financeira, a confh•mação 
do que venho dizendo eml!rgirá eloquente e incontest.avel. 
Em 1933, ultimo anno de contabilidade publica já dada á 
imprensa, o Thesouro Nacional Brasileiro arrecndou de im
postos a somma total de 1.608.576 contos de réis. Desta 
soinma, são impostos alfandegarios 756 .696 oontosl Por 
.outra: são 47% da. arrecadaoão total. Quasi metade della! 
Mas, ahi não está a verdade inteira. Ha a accrescentarem
so os impost~ de expurtaoão, que são estil,duaeil, mas sãO 
tambem hauridos dó commercio exterior . Contados estes, 
póde-se asseverar q~e a finança do Brasil vai haurir do 
com~ercio exterior mais de. 65 % de suas r.eoeitas. Que con
olusilo resalta desses dados? A conclusão que de comeoo ante
cipei na epigraphe dests capitulo i: -a e:~:portaçrto é actucal
PILente Jlara o Brasil problema de v ida ou de morte . 

Corrobora essa asserollo um 'lolpe de vista sobre noseaa 
dividas publicas . O Braail (Unill.o, Estados, Distrioto Fe
deral e Municipios) deve : om moedas estranseiras, cambio 
de 75• por libra" 18 milhõea dA cpntos; em moeda oorrenté, 

. papel, oito e meio milhües de contos. Assim, 68% do qu6 
devemos teriio de ser pagos em moedas -ealranreiras, que aó 
nossa exportagllo nos poderá fornecer. · 

· Deixemo-..noa de phantuaias pueris. Retenhamos em 
nosso oerebro esta realidade brasileira : dependemos ll&&en
olalmente de noBS'aa exportao6es para o éiLerlor, para que 
nosso pro&"resso não pereo-a; p1ua quo nl1o rerressemos. 4 
olvillzaçllo colonial; e tlllvez · mesmo poro que no!Ma · lnde-
pendllncia, ou nossa soberania não corro. perigo . · Dlgo '-lato 

.pnra mostrar bem ao vivo que pnra o B1·asll o problema dos 
problemas está; nAo simplesmente em· manter nossa e:li:por.
tacão actual. Se nos cingíssemos a só isso, viveria mos em 
triste e dura pobreza, na aotual, permanente e · hllll'lilb.ante 
moratoria. Nosso problema é pelo menos triplicar nossu 
actuaes exportações, reconquistando, quando mais:. niio ·ae.i;s, 
os .. algarismos a que ascendemos nos annos de 1919, ~yzo, 

,1925, 1926, 1927, 1.928 e 1929 . Em todos esses annos, ti~Q-
:mos ··~:tp?~tações entre 80 e 130 milhões esterlinos . . .. : 

·Jf-Olho 1Jivo SfJbre ~os i a ea:pórta.ção- de cu{ é, · 
principalmente · · · · · ·. 

·Mas, se os oolJISas se passam verdadeil·amente IIS8im,: ·o 
. Governo Brasileiro, que é quem melhores elementos·· téln 
,para dirigir ou vigiar nosso economia, está na obrignon~· d(l 
manter süa melh01• nttenc!io voltada p11ra os. lllgarisinós· de 
noesu ·exportncilo, ooqt a me~mn persistente preo.ooupaçl\o com 
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. Que, hora por hora, oonsulta o relosio doente q11t 111S1a, com 
esse interv!ll!O, remedto salvador. · . 

Con&ultemoa, p.oia, easa espeele de ·relorlo, que ê a esta
ti&Lica: 

EzpOf'taçiio d.o Brwil no ultimo deeermio 

i925 ..•.......... . . .. .•..•...•••..•. .. ... 
fll26 •.. . ........... .. .. ' ..•. .. .....•...•. 
1:92'7 •••..••• • .•.•.• • •.•.••• •• ••••• .•• •• •• 
U128 ..••.•..•.... • .•... . ••.•. .••• •• • • . • •• 
i929 . ... .... . ..... ' ••.... . ....... . . ... ... 
jP30 •....•.• . .•... .•. ...•• •• ..... , .. • . . .. 
:1931 •.•... . •......•• • .....• .•. ..• •. .• •... 
.1932 ' . .........••. .. . . .... • • ••.•.. . ' . • . .. 

i9B3 •·•• · •• · · ··•·• · ······· ··· ·• · ·· ···· ·· · .teB4 · • .••.• .. •• •. • •• • •.....• • .••..••.•.•.. 

· Libras 
102.875.000 
94.254.000 
88.689 . 000 
97.426.000 
9-l.831.000 
115.766.000 
49.544.000 
36.~30,000 
35.790. 000 

· 36.lU .OOO 

üm bom .medico se ass1,1staria da quéda de pulsao~ 
desse eoraçlo do nosso organismo eeonomico, e trataria im
.medlatament& do perscrutar a causa do grave symptoma. 

Um espírito preriii~oso para investiraclo lê o quadro 
retro: lembra-se da que a cris~ mundial reduziu o eollimercto 
·exterior de todaa a1 naçõea do mundo, do alprismo de 68 
. bJIWies de. dollart~ para 25 blllUlee: e oonotuo toro: a causa 
..da enorme quéda daquellas pulsao!!ea, isto ·é, de nossas ex
·DOrtaO(les, e1t! na depressão t'loonomlca mundial de 1929 para 
cá, depl'enAo que te tem oat'aeterlzado essencialmente pela 
18DOrmo reduoelio no coDtumo du mercadl>l'ias do oommeroio 
exterior entre &8 naoaea. 

Mal!, quanto ao Brasil, essa concluaãn eeria enonea, oomo 
vamos elucidar. 

Corumltada a paut~a pral de noasae ezportao~ no de
«Ílnic em apreço, verifl.ca-ee que a mereadorlt. café entra 
por 68 'lo a 75 % da exportaolo total, conforme o anno. 

, -Auim, o café tem sido a mercadorill basil&r, o aHoer
. oe prinoipal de nQsso commeroio exterior, As outras mer-
4JOOOriàs e:i:porladas, afóra ca!é, repreeent.am cerca de 215 ,.o 

. -apenas, da export.aoio total. Adnlittaíiloa Jn'a •rrumentu 

.Que &111~11 meraadortas, e%ceptuando o oafé, hajam eoUt•ldo 
·a depressão attribuida á eM se mundial. 

Mas, o café nlio eot'freu reducoiio nenhup1a . Vejam-se 
··as cifras de LaneuvUle, no decet\nio em e!tuaos: 

Rntrea~ totaes de ea.fé ao constc1no mundial 

·l'eriodo de 
: . e~ras 
1925.:25 • • •· ........ '; •· .. · ............... .. 
19.25- 26 .. ' ' . . . .. .. ' . ' . ... . . .. ' •..• ' ... . . 
192~2.7 . : .. ... ; .. .......... .............. ..... .. 
i927~.28 . . .... .. .. . : .... ...... .. · ..... .. .. .. 
f.928~29 ' • ' ' . '.' ' • .. ' ...•... ' ..• .• .....• 

·\{{120·30 • ~ • • .• • ; .... .... .. ... · ... ..... .. .. •. 
itS0-81 •.••. . • • . ·• • . · • · • · · · · · · • · · · · 
i03i·32 . " . t ' ••• ' •••• • •• , • • • ••• ' • • ' •••• 

t~S2-BI . . ...... ' .. t. ' ••••••• t ••••• ' I 

: t 983-9& ' ' ' ' ' •• ' .•.• •• ' ' ' ' •• ' • •• ' ' • ' ' ' 

.Saocas •· 
.20.506.000 
21.705.00t} 
21'.298 .000 
23. 536 .000 
22.25i.OOO 
28.1154.000 
25 .011.800 
zs '723 '001) 
t!.&U .OOO 
24 . tM .000 
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· lltot&-.ee -que, em -vez· de -redücoio, bonve ausmentD do 
tfmt/Uluu moDdfa1 de eaf~ ~ IJMiq da cri1e ufhstfüfa. Poi'
tanto, a rt'Jdoooto de ·oo~as e'Xt)ort~es "de iU! milb~ es~ 
·terUnav, ea 1.925, ll&l'& 35 mllb&J! apoenas em f93-'• nAo 
p~e oo~er 'I'Gr ~ eJtclúsiv-a :de am& ~cç&o, q\11! alo 
oe~. ntt NDSIIJDO mundial de eafé. 

Poderia ter occOl-rido a cirmnnat&ncia doa nio ha'w!r o 
Brasíl podido supprir c&m J)rQducção ,ull, o consumo recla
mado pel08 mercados mwuliaes. 

0 SR. CAR!BJRO DB REZBNM - Effeito da concurrencia. 
O Sll . CINCINATO BRAGA. - N.as, isto não !oi () qu~ 

. de . f.acto occorreu, porque, nesse decennill em apreço, o Jk_.. 
sil entregou ao cons~a mundial estas quantidades . (ctrr•~ 
.do mellilo Laneuville) : 

O nobre collega por 1\liuas tem razil.o. Alltecipou ccoi
olwio q~ nio 411iz . Urar crun tanta pressa, .sem fUDd:uoeli· 
tar a aftirmativa: A comprov.aci\o do que acabo de acel!ll· 
Luar tem o illust.re cpll~a nos quadros que vou ll!r: 

Perlodo das 
aafr.as 

!924-25 ...... . ' ......................... . 
tl!5-211 ...•.• ..•.. •. .. ..•. . ... ... •. . .. . .. 
HU!0-!'7 • • • ..• •• • ..•••••••. . . . ••. ••. •• •• 
1'1127-28 • . . • • .••.•••••••.••••••.••• .. ••• 
t91t8-'29 • • • . . •••...••..•.....••. . •.. .••. . . 
IH9-S3 .........•...••..•..•..•.•••. ..•. 
t030-af • . • • .• ... .• .• ••.•.•.••..• •.. ••••. 
tl8t-S2 .... •... ..... . ••...•....•. . · ..•• 
itn-81 ... ' ·· · · · · ..... ............... . .. . 
·toas-st . .. .. ...... ... ........... .... .. . 

Silooat 
i3.eft.~ 
t .. . M5.000 
U.276 .'100 
UJ.7M.GOO 
U.MO.OOO 
·tUI!!.OOO 
t~.5S8.000 
:16.M9.GOO 
t3.3J8.t00 
1~. Oft!.OOfl 

Vt)-se que u . entregas do BnaU não dimlnuiraiu '.du~ 
. rente .a .orlse mundial~ aUIDlentaram, · o trabalho agrJcola no Brasil auwmentôú ll()8 ea1ezafllt. 
Por que r.azllo, entao, oabfram nos1as exportao&s brasileftaB 
de ~ Q2 para 3& mllhi5es esterlinos 'l . 

Por esta rnzllo: nosso onrê, e%l!Orln<to om mmor 1ul
mero de sacoa11, produziu menor numero de Ubras ester
linas, oomn so v6 dtlattl quadro~ 

B~ortttÇc7o ,de câfé dõ Bt•arll iitli libra~ eite:t'Untu 

P~ por neca 
· Annos-: Libras l iibrM 

:1925 • . ~ . . ... ... ;. .. ~ •• ,... 74 . 032 . 053 .. 5,7.6 
i92ô . . . . ... .. ... . .. . .. .. 69;751.881 5,28 

.'u1..21 ·:. ..• .... .... .......... 6.2.648 •. 557 .v:t, 
. ~Q2S, •. , ..... ..... .... ,... 69 :'2oU?.ao 4..19 
t929 . . . . .. .. .. . .. . .. . . . • 67.306.847 5,U 
i930 . • ~ • .. ... .. . ..... .. .. • • • '1. i7.9. 000 3,'13 

· iD~l • • •.•..•.• • , .... . , .. · .3l.!03.1S07 2,()7 
:tita.z . • .....• : ..... .. · --~··... . . 26 • .257 .827 2,1)4 . 
·.t93.3 • •. • . • • ... • •• • • .. .. •• . .aa. i3:7. 294 · 2.10 . . · · 
.i~S~ . .. • • · •••• •H... .... • . • . .!t:,5U'. ODO !,4~ · ,; 
· ··' Alll eetA oiaro o motivo pri'l'ln4Pal da quM& .enorme no 
· ~l!Yr «toMI dRII ~'ll:portaoõoa dti Brn~tlh ..... 6 ·-a ·eoncuJ"~a 
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t~6trangcira.tle .cafés de outrfU procedencias. É ella que nos 
está afastando de varias mercados . . Sem ella, nossa produ~ 
cciio se. teria escoado· pelos mercados, como dantes, 

É · eUa .que está desvaloriazndo .nosso bo.sico prorlucto 
e~portativo, obrigando a essa enorme quéda do seu. preço. 

:E ella a esphirtge que ameaca nos· devor!i.r, ·economica-
mente filiando. Encaremol-a de perto. · 

Ill - A producçdo estrangeira de café 

Na selva escura de nossas desillusões economicas, sem
pre tivemos, desde oitenta annos passados, um raio de luz, 
um alento de· confiança, uma valvula de segurança n9. ~xpor
tação de nossa, até ha pouco priYilcgiada, m~rcadoria eaf6. 
Ella tem sido. nosso masculo arrimo. Tem sido verdndei['(l 
stock metallico, na vroporção de mais de 70 % do ouro com 
que .cada anno honramos. nossos compromissos no. estran
geiro. Sendo a conoorrelicia de outras procedeneias que assim 
nos está matando aos poucos, travemos contacto com taes 
adversat·ios, para reconhecei-as. A primeira coisa sensata 
n .fa:termos é úiYI reconhecimento prêvl~ d~ forca do qut~ 
elles dispõem: quero dizer, da sua potencialidade de pro
ducção . 

. Reconhecimento devE!ras diffioillmo, porque taes adver
sarlos têm alUados nos autores das eslatisttc.O.s, dentro ~ fdra 
do Brasil. 

Fóra do Brasil, ha duâs fontes geralmente consull.ada1: 
- são circulares de casas commeroiaes e de seus preposto~ 
ou corretores. Estes autores têm a natural suspeioão uo In
teresse privado. Ger"lmente, ae circulares r.ommerciBe!l 
·ajeitam os nume.ros e8tatistioos ao objecUvo espeoul\Uvo 
, ·que visam, objeciivo .quo varia de interessado a interessado-
autor, e que varia de um mez a outro no cerebro do mesmo 

· intel'essado autor. Tudo depeod(l da . posicl\o commet·oi~l 
nssnmi<la no merendo. Se o correotor ou a casa eommerclal 
esta comprado, isto é, se está abarrotado de saccas de café 
jli adquiridas, elle tem Interesse na nlta do preço do por·· 
dueto. Esse mesmo interessado agora na alta venderá nnia
nhl!. seu 8tock; e passarâ a entrar no mercado para comprar 
()Utro stock, e ambicionando adqulrll-o barato, passo. 11 ser 
baixista e nesse sentido orienta a sua circulRr. Ess!l oir
eumsancia explica a~ grande& ,dttferencas nos. alg11.rlsmoa 
de circulares da mesma procedenoia, invocando o· sediQo pre
·texto de·infm·mações mais modernas e mais completas. 

Outra fonte de· estatist.ica são os dados dBS· soc!edade9 
11gricolas, da Reparticiio Official do Commercio Ext.erior dÇJs 
Estâdos Unidos e (lo A,linua.rio Esta.tistico da Sociedade' dsa 
Nac~s. · . ·.· · 

'A .este, que me· parece c mai~ completo e o mals.lenl, 
recorri para ·il. ro·rmação de meu' juizo, expr~sso neste trli-
balho. ~ :· 

:Deploro sinceramente não recorrer para o fim· vjan<Jo 
ao Departamento NaciOllal do Café, que tuncolonn no Brssll. 
A parcjnlídnde por elle revelada, torna suspeitas suas lnfor
maoões, inform'açf~s 11lias que só apparecem a public:o .. lá 
affeicoadus a interesses que não ·são os da Nnolio BrRSllotr"· 
· O Departamento· Nncional do ,Cafó inspira-se •. om trP.~ 
.bràens de interesses; ltntagonicas as tres Dom o tnteres11e ·na-
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ci'onal: ...;_ a primeira, li a do interesse burocraf.ico pela pro .• 
rogação indefinida de sua existencia folgada a milagro~a; a 
segunda, é a do interesse do Governo Federal, eni cavar dl
·nheiro por ~odos õs meios para um cofre de onde o Governo, 
o gasta á vontade, sem Deus nem lei, e a terceira, ·li a de-
fesa parcialissimo. da !)olitica cafee.ira da Revolução. . 

Em frente dessas circumstancias, t•ecorri ao Annüarlrj 
Estatistico da Sociedade das Nações, cuJas variadas publi" 
cacões são citadas com acaW.mento em todo o mundo civill
azdo. Dito Annua.ri0 tral. o quadro geral da producc!io ca;.. 
feeii'a efn cadn uma das re~iõe!! d~ planeta, em que se faz 
exporW.cão de cafél 

O ult.imo volume de dados estatisticos entregue á ])ti
blicldadt'l traz a produoQão mundial desde a 5atra. de !924[25 
até 1932[33. Ahi se vê o potencial de produocão d~ cada 
procedencia estrangeira durante todo esse periodo, nnnó por 
armo. Transcrevo aqui apenas os dados relativos á safra de 
1932133. O Annuario, deixa em branco as produocões, nesta 
ultima safra, de algumas procedencias, cujos dados nfill U
nham ainda sido apurados na data da publicação do livro. 
Eú suppri esses espaçoa em brancó, collocando nellos o al'
garismo do potencial de producçiio revelada em safra ante:. 
ri o r, Os dados aqui sii.o : · 

Pi'oducçâQ mundial do café 
(Afóra o Brasil) 

Africa: 
Afrioa Equntórlai Frnnce2a (producçfttJ an-

terior). . . . • . •.......•....•.......• 
Angola (produoQil.o nnt.erior). . . . ....... . 
Congo Belga (produocão anterior). . •...... 
Oosta de Marfim (só exportaQfiO). . ....... . 
Ethiopia (sd exportnoõo) . . . . . .......... . 
Kenla., . • . . . . . . . ....................... ...• 
Madaga~car. . ....•................. 
Serru Leôa. . . . . . . . .. , .......•.........• 
S. Thomé ·a PrJncfpe (só e:tportaoll.o). . ... 
Tanganikn. . . . . . ...... ~ ........•...... 
Uganda (só export!\Ql!.o}. . . . ..•..........• 

Amel"io,a Central: 
Costu Rica (só exportticuo) . . . • • . ...... . . . 
Cuba. (toda. a • .ilha). . ...•..• , .....•...... 
Rep. Dominicana (só exportac!io). ·.. . ..•. 
'Gunde)).J,pe (só ·exportaQão). . . . .... . ....• 
Guatemala, .... ..................•........ 
Ha.iti (só exportaoão) . . . . . . . . ..•........ 
Honduras (sá exportação) . · . , ..•... , , ..•. 
,Jnm~ioa (só exportacão) . . ;. · •.... : . ......• 
Me:uoo .•....•.. , ...•.......•.....•...... 
Nioaragua (s.ó exportnciío) . . . . . . . . . ....•. 
Porta ·R,ino .......... ;~ .. . : ... ·,., ..... , .. 
São SoNndor. . ....... .' ...... , .. : ........ .. 
'Trindade e. Tobaso (s6 e:tportaoilo) . ,• ..... . 

Tt:anGpot•te , . · ••.•..•.•. , •••.•• ,· .. '. · 

Sacoos 
de 60 kilos 

to.ooo 
3:16.000 
H3 .000 
21.700 

32t.70Õ 
268.500 
28:1.700 

·t. 700 
iO,OOO 

t9:1.700 
60.000 

350 .• 000 
516.700 
. 80 .. 000 

5.(100 
800.000 
570.000 
20.000 

' 70.000 
7.28.300 
250.()00 
86. 7b0 

77fi.ooo 
6."700 

5~849.9.00 
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Ameri"a do SUl: 
Boli'Via. . . . . . . • . . ..•..... , . . • .•••.• , .•. 
Co1ombia ............................. , . 
Equador (s6 exportM"fio) • . ......•.•...... 
Guayana Itlf1;le:ta (s~ exportação) . . . • . . . .. 
Perú (só export.aoll.o) . . . . . . . . . . ..•.•.••• 
Surinam . .. .. .. . . .. ..... ,. . ., , ........ . 
Vene&uela. . . . . . . . . • . . ••...•.....•..... 

Asin: 
Aden (só exportação. . . . . .. .. . . . . ...... . 
lndia lnsiel\ (sd expr.rtaoâo) •....•••.•••• 
lndias Nearlande .. s. . . . . .. . ............. . 
Indochina. .. . • . . •. . .................... . 
Philippinas. • • • • •• • • . • .. .. .. .. ......... . 
Tilnor (só upol'ta~iio). . ................. . 

Oceanl.A: 
Hawai •......•.••.....•.............•. 
Nova Cnledonfa (só exportaollo). . . • ...... . 
Novas Hebrldns (sõ exportnc!lo) • • .••....•. 

Somma ...... .. 

. 5..819.{00 

<100.'000 
~.sas.soo 

t80.000 
~.300 

38.'100 
~5.000 

1.100.000 

81. 'TO(J 
.250.000 

1.1.2U.700 
!6.700 
23. (]I)() 
.2$.000 

79.900 
!f.?OO 
'3SOO 

Como so vê, ba vinte dossas procedenoias, onjo poten
olal lfe producci\o nilo está espeoifloamente apurado, ser~ 
vindo-se o Annuarlo dos algarismos de axportaçlo ~ffeotl
voment.e. Quer dizer: o potBnclal r.eol da producção .1era1 
®.asas procodeilctns · oertamonle elen 11 producolic mundltt 
da ~arrJl de 1932J33 o mnis de u milhGes de siloeos. 

E as safras mundinos de t0S313t e t98oil315! O Allnua• 
rio nlo as alcanca etn suas apuraoaea. PodemGS, enk-etcnto, 
o~loul!U' p<Jt• via indlroota essas duaa l!lafrall, Serundo o prooo 
prlo ·AnnUIII'lo,. a snfa·a . mundial de 192.f.l25, Btór.a o. UCN. 
braaUtira, foi de 9.676.000 sncoas, (Jito annos depois & '"'" 
fn.l9.32l33 foi, como o.oabamos de ver, no mlnlrno, .de U 
mUh&s l'edondos. Quer dh:er, em oito annoe, a ·prnduoelo 
.eatr~h·a se an~gmentou em 4. 324. 000 saocae, .ou Da m8-
dta ntumnl de 540 mli saccas. Contado tal aoeresolmb no~ 
mal parn ns snf:-ns de f933J:H e i93"IU, tt~remos um IIU• 
menta de f .080.000 soocae, que adlclonadotl ao• l6 mUMes 
.menplonados, revela-nos, pru•a producçilo mundial tRtal de 
t~:i4t35; o algarismo de '15·.oso.ooo sa.Cillul. PessoA!ment-, 
eu· P,resumo qué n PI'Od~or;iio MUMi-lll de l93il35 é .màis ele~ 
~ada. dq_1 que esse algarismo de l5 JW.lMe!!, porque fl:J;aeta,. 
.tnénte fiasses llltitnos tlois annos do dec~nnio estll~ado · ,q~t..:,a! prolucc?·o · éSt·rangeira ~e avaD;I.I,l.jp\l.. maiS .do ·.qv.; 
~a~~~,.,... ,... .. , . - . . .. \ . . 
:.=' .. :J\· pt·odUoO!l!> .d.~s prooedenoins. ~ãiJ ' ;braBile1rns. !.em~ 
:a.u&m~nlado setn grandes saltos bruscos1 nu~s .r.o .. JJ'thUI~ 
~P.IIE!sndo do. 5~0 .. 000 snccas om .iné!dia .po1· anl'\o .• : ;E,s~ 
;m~la vne cerLnm~nle ser muito exoédida ·no dooe~nio im!" 
:rood!atp, de 19.35. & i9-i5, Todas. as notichis sã.o ,de lriol:e; 
tfl'l.'l,lW muito q111is ~vuntiJJadQ naa, o.ulturas ;ooloDiae,~ •, Nlo 
.quern,. .. po1•ém, uugmontar com es8e extroordlnarío inoremen· 
(to~ (linjo-me np .cJ."osolmento vego~nttvo normal· ·dO ~ecennto 
..QUtl • .q-OJ'a..ac finda, dm·ante o qual foram produzldna effeo-
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th•fnfteftte NO·. ftUfJ ~~ • m•iiJ em cada &nna. Adaptado 
est~ m~smo coeficiente de augmento, segue-se qna ao ter
minar-se· o anno Rlf\"ioola f9U-i5,. islo é, dentro de lO nn
nos, a produ~t mundial nilo brasileira e:rosderá de 2t) mi
lhões de saccas por anno, sendo a media do deceimio -
1.7 1[2 milhões. As Hrmos commeroiaes, que de prefercncia 
importam oafés não brasilejros, impugnam essas cifras, le
Y'a.das pelo natural interesse em verem continuada a poliU
C'& :mt~eaira do governo Brasileiro (impostos aJtog1 prohibi~ 
ç!1o de plnntio e queima do eafé), politica intcnsr.mente j)ro
ielltfjta dos productl}res de~!:ts· outras proeedeocias. Infe
lizmente, a ingenuidade brasileira aooeila e acalenta el!Be 
t,.c, e ataea a brasileiros que não engolem essa pilui11. Com 
a media supradit:t de 17 lt2 milhões JWl' uno de eaf~s es
trangeiros no decennio i93ã a :1945, a situacão economiea 
do Brasil, mantida nessa a.etual politiea, so.ffrerá a re
viravolta de pól-& de pet•na.s para o mo, oorno vamos de
mon.stl·ar, 

IV - Prodr.tcção .Bm&ileira 

CDnh.ecída asstm a media potencialidade produetora de. 
i7 il~ milhões ãnnuaes das outras prooedenoias vara o de
cennio d"e 193!S, a 1945, analysemos aliara a do Brasil. 

No decennio ora findo a produc~ilo brasileira effe<Jtiva 
fai esta: 

1'92~-~- . . . • . • . . ..•.••.. ' .••.••••..•• 
t926-27. ' .... ' . . . . ' . . . . . . •.....•.....• 
1927-28. . . . ''... . .......... ' ...•..... 
t928-29, . . . • • . . • . • . ... '. '.' ....•..••• ' 
i9lffi-3G. • . . . . •• . .••• ·• · .. 
:l930-:Jt. . ...•.. ' . . . ; . ' ... ; •. . .. 
!931-32. . . ' ... ' ' ..... ' .... ' ..... 
:1~3'~33. ' ' . . . . . . • . • • ' ..•..•.• ' •....... 
i933-3o\..... .. ......... ' .. ' ... ' ....... .. 
t 934 -85 . . ... ' . ' ..•...• ' . . ..• . •.... 

Total dos 10 unnos. . ........... . 

Media nnnual: - 20·.587. 000 sncoas. 

Snccas 

:15.460.000 
t:,.s.is.ooo 
2'/,122 .000 
:13 .62t.OOO 
28 • 2~g , OO(r 
:16.5~!.000 
27,g33.t)00 
t6.500.0JO 
2~.610.000 
16.000.000 

W5.875.0{10 

Mas, a media do decennio t933 a ittt\5 \"ae !'ler infalli
ve!mente maior do QUe essa. E' o caso Que ha no Brasil 500 
miThõel!l' de cil.féeiros novos, quasi todos plantados em terrna 
virgens, caféeiros cuja Jllena. producção só. virá aoiJ meroa-
dos de 1.935 em dinntt~. · · 
' " EUes Pl'Oduzirúo 20 saceas ·em· média animal por mil 

pés, o que. impo·rta· em iO• milhões de ~uccas por anno, a se
rem· aooreooidas á llledia do docennio ora findo, que toi d ~ 
20" milh.ôes por anno. 
' ·· · Chegamos assim naturalmenl.'e á media . proxima. futur\ 

oo ao-· milMes por- anJ;lO; como· a total produllçi1'o brasih3lt'll ~ 
· Dir-se-d que ha a descontar-se á dee>adenma, por velb.t

oe- dO!I· cllfêelros, d!l produoollo med'ia do decennlo ôra hndo, 
em oonsequenol!l de nb&mdono de tl11fezae11. Eztte '\~al"don<>, 
pol'dm. slt ser& PGrpe~rad'o em relacll.o a ont'óelros do )d os-, 
cn~~a Pl'otluc~JD.o po1• mil pila, E n!lo 6 ruoavol avttllal ... o om 
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mais de 25 % , .da media .· antiia de 20 milhões, ut retro, ou 
5 milhões de quebra. . . . 

D'essarte a media de prod11Colo no deoennio a _inioiar.,.ai' . 
vae ser de 25 milhões. por anno, tó Pa?'Cl o .B;·aaiE. 

V - QONBUMO MUNDIAL 

Chegamos ao . momento de olharmos agora para o lado 
do consumo mundial, e para a quota. que nelle poderemJs 
preencher com producõilo brasileira. 

Nilo tenhamos 1llu~.õ~~. . Os produGlONI& brasileiros 
acham-se aotualmente collocadod n~ inferioridade do posi
ção, resultante de sermos fornecedores supplementares ou 
supplentes d~>s mercados mundiaes, conforme adiante ex-
plicarei. · . 

Ora, pelos precedeDtcs oommerciaes, nll.o ee deve oontar 
com collllumo mundial excedente de 25 milhões de IIBGOU8 
por anno ; . 

·Nesta sensata bypothése, caberli 11 o-utras pi'oileden
olas tarirarlamente prot:egldas,· o for.necimeDto de ·-:toc~a wa 
producçito, que, !:lomo Jâ mott.rlmos, ser!\ em media de 17 112 
milhões de sacou em cada anuo •. E . cabet•á ao Bras li, tari
rariamen&e desprote~ldCt, fornecer .apenas 7 112 mllhOes por 
ailno. Argumentamos oom a generosa conoessll.o de ser o 
nosso fornecimento medio de 10 milblies de aaocas por anno, 
se houver augmento do consumo mundial, aliAs muito hy-
pothdlco. · - . 

Reflictamos um minuto. O preço do cafê, eiltâ em! 1.16 
por sacoa. Na descripta situação do. P.,roduoolio mundial esse 
preço terá de oahir por forca. Dl~amoa, paro. uma libra mais 
ou menos por saooa. Pela via café, entrarão então para o 
Brosll apenas dez mllhllee esterlinos por anno (~ tG.OOO.ooo,. 
SituaoAo analoga á da horro.ohs-. . • · 

Isso · será o esboroamento de 213 do .resto de cornr.:ler
oio exterior que o Brasll ainda mantem . De 7 4 milhões es
!lerlhtos que· já onti'aram, num só 11nno, em paga de catá bra
sileiro, liablremos para dell! ·milhões esterlinos! 

Vê-se que, neste prohleinà naolonal, o governo federal 
t~Stá. brincando oom fo!(l, perto de um paiol de polv<1ra •• • 
. Para o Esplrlt.o-&nto, Rio de Janl'llro, Miuaa-Geraes e 

Slo Pauro - isso equivale a um colossal lnoend ~o, cujas la
baredas hiio de lamber o Brasil inteiro. 

Vl - OOlriO AIJIRMOB? 

A situ&Qilo está olareadn: 

MáQia dD. produccii.o não brasileira de i 935 a 
. . 19.35, ut retro . .. ............ ·. . ..... f7.500.000 

1\lédia do. producoilo bt·usileira de Hl35 a 1945, 
ut retro,·,;, ... ; .. • · . ............... 25 .000.000 

Totnl, Producçilo Mundial. .. .. .. .. 42.500.000 
Média do oonsumo . annual mundial. . . • . • . · 26. 000. OOQ 

Encalhe annuql .'a. pesar só so~re . o Brnsil .. · 17 .500.000 

i7 112 milhü6ll de saocaa em oada annol R.etencâo pban-
tasticn, ou queima pbantastioal · · 

' I 
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Essa serã a sltuaoão do deoeriuio a começar a t. de Julho 
de t935. Convem apurar-se agora o estado das ·oousas no 
Brasil a es_s_a uata; quero dizer, convem saber que heranca do 
deoennio findo r!'cebe, no BrasH, o dP.cennio que vo.e iniciar-
Be. E' a seguinte : · 

Existem a~i por serem vendidas ou exportadas estM 
quantidades : - Primeira: U milbõeb de saccaa apenhadas 
em garantia do emprestimo de E 20 milhões; segunda: -
cerca de tres milhl5es de sancas, no tninhilo, ein mãos dO De
partamento Naciopal do Caf6, a espura de exóortao~o; Ter
ceiro: Dois milhões de saccae de stock de firma commer
oiaes; Quarto: 4 milhões de saccas retidas por particulares 
produetores ou inte:rmediarios, nas tulhas, nos reguladores e 
nas ferrovias. Ao todo : - Mais de f8 milhões de saccas por 
venderem-se e a passarem-se para o deoennio novo. 

E' doloroso que o Governo Federal insista, á vista dB 
todos os dados até aqui expostos, em enganar A lavoura ch 
café, com a soleune affirmaolio de que está feito o equdl
brio estatístico do café nos mercados de produocão e consu
mo mundiaes. Isso não passa de uma tapeaQão grosseira, na 
qual fói•a do Brasil ninguem allredita, quando, entretanto, 
lá fóra é que a tapeaoiio seria effieiente para nós. 

Diante dos dados, que venho adduzindo, é que a lavotlt'a 
do café tem de defender-se, não só contra o inimigo con
currencia extrangeira, como principalmente contra o inhmt• 
S'O maior, que é o Governo Brasileiro. 

Ahi estAo alistados, de um. lado e d& outro, as f6roar. 
eoonomillae da prcduoollo !;!os dois exercitos, qUe se defrQn
tam para a deotslva bat&.lha eeonomica do dooennio a ini
ciar-se. 

A arena de combate são as· pracns commerciaes do mun
do: o objectivo visado por ambos os exercites é tomar C(}nta 
para SI do consumo mundial, no todo ou pelo menos na sua 
maior parte. 

Para o Brasil ganhar essa guerra commercial no meu 
incompetente entendsr só ha um plano estrategico: .é for
talecer, é armar até os dentes nossas unidades corilbatantes. 
E' fortalecer e armar ao prodttctQr brasileiro, para Que pos
sa produzir artigo maia fino e mais barC!to- do que qualquer 
outro. Ahl é que estii o segredo da •,rictoria. - E se, a 
!nepol!l governnmento.l não o.trnpalhar nossas condições na
turaes de produooiio como estA atrn!)albando, a viotorla se
rã do Brasil. Para essa vlctoria, é preciso não disperdiçar 
tempo. · E' prooiso atacar ao inimigo desde jl\, desde · aste 
momento em que estRmos precisamente no alto do espigão. 
Se perdermos a vereda de oumiada, a derrota é oerta para 
qualquer das duas vertentes: seja seguindo nós a vertente 
dos impostos altos, seja seguindo a 'de prohibi!.)iio de plantio 
e a de i!lcineraoão. 

Pois bem. Para equipararmos devidamente nossos sol
dados, que são os pl'oductores, indaguemos quaes são suas 
rrequezas ou deficlencfas para esse combate. ·Forcn é corri
gil-as Jà. 

Vll - P'l\AQUEZA~ DO PI\ODUCTOI\ BI\ASIDZ!kQ A.'NTZ () PI\OD\JOTOI\ 
BSTII.ANOEIRO 

Primeira fraqu~::a: - Productor .supplementar. 

Actualmente, nosso productOl" nilo pode entrar quando 
entenda em todoa os nwrcados 'consumidores. As ·outras pro-
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.,,.n~iu., eOII'IA ~al.&mias da& n.atões. maia. populua&i; d& Eu
ra~,. goum aos p:lllldes mercados aurGpe\lio de fivo.,_ al,... 
fa.ndeHarios qu.e. 11áo assistem aG. BrasiL 

E&~e e üili d.õa empeoflhos á. nossa expart.aQã.:i. 
E' simples apprehender esta verdade commerciaL Os. 

importadores de. café, no: i!lllportantissimo mercado coromer
cial do Havre,. por exemplo, antes de ct>mprarem eafé. no 
Brasil, esperam q,ue lhes cheguem: os carregamentos, dt: 
!lllfés rradu;ud08. nas. cobmias franceias. E. isto pela s.iin
ples raz.il{). oo que os ca!é!l coloniae!!l têm a protecção altan,.. 
d~pria para. aotrada em FranQa. livre ou quasí !ivrs de di
reitos. E' clara: a negociante. lle eafé na Havt·e nio eompra 
café! extra-c.oloniaes. senão quando os. coloniaes foram jâ 
tudas consumidos.. · 

O importador !te café na Grn-m;-Bret!Wha, em Porliural, · 
na. HP.t~peuha, etc., segue a mesma regra commercial dO· im
portac!Ql' no Havre.. ll assim o café do Brasil não constitue 
na Eurnpa um fornecimento essencial a1il primaria. mas sim, 
aupplementar ou !OOunrdaL'io. Tem de eeperár sua ve;,. com
mei•ohwnem:te.. Essa. contingencia ~ immensamente, pertur--· 
badOnJ. do col!liMrcio da caté aqui IM! Bra-s.il, perturba~ão 
quo perdura durante Gplasi todo 0: aaoo. 

Seoutide~ (ltaquesrx:: - Prod.wefo'l' '"dims do~t. l-n:.tf!:3 
C~ti«M. 

· Além dessa des:vatttagea'l, entra milita, t:ont.ra e~ 11:rasil, 
qum'9 dizer, eonlra o ])t'eàU0tW brasileiro. E!rle inft!liil p&p~ 
pelo transJ)('llrte de sua sacca de D&fé os fretes· (terrestres e 
maritimos) mais caros do mundo. Aqui dentro do Brasil, a 
ol'ientação oomima.nte em tarilfu f.errwiarb.s tem sido esta: 
- "café paga tudo .. " 

Assim, uma saDca de café, para ser· transporta'd!l num 
per!)Urso de 500 kilometros ferroviarios, paga mais do que 
pa:ra· ser tr'lnsportada em 5.000 kirometros maritimmsl· 

E cumpre addu.zir que, quanto !!.Os percursos inariti--
. mllS', cabe ainda ao producoor. brasileiro pagar os fretes de 
navega~o mais caros, do qqe .os de (luatquer outra.. prooe
deneia cafooira. As. razões disto sãa val'ias, sendo a domi.• 
uante o facto de sermos coagidos a nos servirmos. de com
panhias estrangcfias de navegaolio, aS. quaes só cuidam d'e 
seus interesses, e niio dos interBSses da lavoura. dn Brasil~ 
O Governo Bras.ileiro gasta em batalhões. e batalhões patrio.
tioo$, e deixa !p:le morram a mingua as empresas brasileiras 
de navega~;ão . · 

Estas circumstanoias. dos fret.e.s. eono.o.am. em illlfedm:lda.
dacfl:l. nossas expurt.aç~es d~ caflfi. at6 mé11mo. par• 011 raros 
portos do mundo, onde nosso café entra li"'ltre da. di~eital:i 
al:tandegar i os .. 

. . Te7rceir11. fraq,ue.11a.. : - P1•oduoCtDr- 'tiicJima dos saUlllrio&: 
mais altos • 

. · Ouh'Cil• motivtt de. infel"iorida.ti~· na. !lituaçÉÍ.(ll do pcoductoo· 
brasileiro consiste na paga·. ag&. opel'fü·ios da produoçiio. 

Os snlarios em todas as procedenoias da Africa. e do 
Oriente sll.~ muitisshnu mais ba>ixo do que• o;r pggoo pelo pro
duotor brasileiro. E süo exaotamenLe essas as culturas es
tl"1111S9iras• !'lllW~ ee~. mns' ~mtivamente· 96' avolumando; ~!:orno 
lliW!II'egad•s: nl.tven$ .em. nosao~r hurioNnte!.l. E• pueo:Mo• nã>o !!O 
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ne11de~ de vü1.ta que,, nQ m11ndo economico mode'lln·01 o· ousto• 
da. mão de. obra.'-- é factor de essencial importancia . 

No .Brasil. o· problema que agora estou abordando é· 
muito: mais sério do· que o G<Jvemo est.á pensando. Eu ac.abo· 
de di:l.:er uma. v erGiade, asseverando, que os salarios· aos nos~os 
operarias da producção agt•icola são mais ~lt.os do que· os' 
pagos aos opera r ios orientaes e africano~. 

Mas o que ahi nilo ficou dito, o agora o vou dizer; ~ 
que os tae~ salarios que chamei de a!Lo~ no .Brasil, só o são 
em confronto com os dessas regiões, isto é, são mais altos 
1•etativamente a cllas. Isso, po1·ém, com ~c t· muito grave, é 
ninda assim o de menos, se com;idet·armns sou t.al aspecto o 
conjuncto de nosso problema economico interno. Está consi
d!n·a~o~üo convenr.e a qualquer de uma vet·dade; - é que o 
que o opllrat'io agricolu está a ganhar nüo só na lavoura do 
cnfó, como nas lavourrcs brasileiras em geral, não llie basta 
pura satisfazer mot.ade siquer das necessidades primarias 
dn manutenção dn saudc do seu organi~mo. O stJ la rio elo. 
Lt•nbalhador agt•icola qnasi que só fornece 1i sun fumilia urna 
cuia de feijão p_ara mnnf.er o corp.o com metade da effi
cicncia normal. Nn•ln lhes sobt·u parn a :;t•amma de quinino 
contrn a mai<H'i:l . Os patrões, na lavoura de- car~, que có• 
nhcco melhor, são os pl'imciros a reconhecei' essa yerdnde, · 
sem poderém remediar a esse mal. porque entregam ao fisco 
213 do preço da mcrcaQ,ÇJt'ÜI C'Jfé que vond~rn. Dizem- me 
gentes de outras zonas . so!JrLudo do nOl'Le do .Brasil, quE
outra não é a condição dos seus operarios agricolas. Ou o 
Governo olha pal'i1 is.~o, ou caminhamos pal'a uma convulsão 
social. 

Quarto. (!'Cl(fi!C~ (I: - l>ro!lrwtot· ~<111~ cr·<-"'lilo !'1P'ttl. 

Molivo nfio m enos l)Ol\eroso de int\ ·rioridadc contra o 
produclor brasileiro está no finaciam enlo do custeio da pro
ducciío. Neste particular, podo-so dizet• que o produotor bt·a
sil Cliro t.cm um braço rlo menos. Os jut·v.s :.dtos que o lavra
dor• paga no Brnsil n.iio tem comp<ll'l.lçiio po~si vcl co ln os 
juros baixos do nlhliros. Nns procecloneias ;mwricnntts niío 
brosilcir·ns (Venor.ucln, Equarlor, Golombia e AH1t't·ka Ct·n
trnl), gi rn muito capital norlc-amer·icnno, que ~e sn t.isfaz 
com jlu·os mnis modicos do que os actnal'.s juros br·asilciros; 
mas \\ nns cotona1s inglezns, hollaridtJZl\~ o frnncmms que a 
posit;.ão do pt'Odllcl.or leva maior· v;mt.ugrm n. do seu collcg·o 
l>rasiloiro. Ultimamente. os capitacs ingle:r.cs usl1ío •lnnt.le 
oxtraot·dinnrio impulso á- cultura do caftl nas regiões do 
R onya, na Aft•ica, c de Mysot'n, i1:i India. Os cnpit.nes ho!
landezes tem feito a enot•me producçiio das Ilhas Neerlnn ... 
deztls do · Ot·iento. · 

Os capitaes frnticezl?.s appl i-cam-'so on\ ltu•ga escnln. nns 
cult.uri:IS nilfceiras da Guinó Prunceza, da Costa de !\Ial'fim, 
da Colonio. dc. Gamcroun, de MadagasMr n tl:l Inllochina Fran· 
l.lli)~LL Todos cupilaet< ~uporahunnant.cs, n jn1•o modü:o . 

No Brasil, as 1avoul'a3 t.anlo de' enfe. uomo ouLrns em 
voz do rccchcrem a feliz Íl'l'ignçlio do cnpilnl a juro baixo. 
v iYOln em SO!lC!I porrnrmente. ll!u it.os lnvrado!'es modcsLOl' 
não encontram• emprostimos a juro a!Ot!m., por allo Qth~ 
sejn ... Out.ros, enforcam-se no jm·o do 2~ O!• no anno. l•onsi
det•ando-se felizes qunndo· encontram ompt'Cstimos a essu· lax::~ 
USUI'lll'ia. 

O Governo d u Era~il, tw uso d tl podor os di!\\H'icional'ius, 
niio soübo pôt· em J'u nceionnmonlo nem mn sú bam:o do 

c. JJ, - vor.u;me 1 - 1935. 38 
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1msteio rural, Soube, poróm, autorizar' a app!ioacílo de de
zenas de milhares de contos dos depositas da Caixa Econo
mica da Capital Federal a empre.stimos para arranha-céos Q 

ou~ros destinos favorecedores dos protegidos gover-namen
t~cs, sem nenhuma repercussão em favor da produccão na
Cional I 

.Quinta fraqueza : - P1•oductor· victima da buroCTacia 

Níio acaba ahi a série de mattyrios que o pt•oductor 
brasileiros soffre a menos do que o productor estr"'ngeiro. 
Ha outros. 
. O produclol' esb·angeiro ignora uma de,sJ)esa .Que o 

productúr brasileiro ~slâ pagando: é a da aristocratíca orga
nização do corpo de proleolorcs do la•rador de café. O nome 
pomnos<' desse agrupamento é Departamento Nacional do 
(lafc. A funocão mais transcendente que o Departamento 
.exerce é fazer dividas para os lavradores do café pagarem. 
Essa funcouo é remunerada por vencimentos annuaes supe
riore~ ao lucro dP. 90% dos lavradores de caié não conse
•gucm apurar cada um para si em cada anno I 

Como é natural, para o Departamento affluem todos os 
.salvadorrs da lavoura de café. E dalli ~em partido para o 
estrangeiro, com forte remuneração em moedas-ouro, os 

·chamados propag•mdist.as de café em muitas hacôes, que 
.adaptam turifa3 nlfandcgarias proteotorns dos oafós de suas 
colonias, ou tarifa~ impeditivas de entrada do cafó brasilP.i
ro. Esse facto ~onstitue decisiva proteocüo aos producLore~ 
nossos oompntidores: - a estes nem mesmo a despesa de 
propaganda do uso do café lhes pc~a nas algibeiras. 

Sexta fraqueza : - P1·od1Wtor víctima de impostos esta
duaes de exportação. 

A esle tiLulo, soja sob o disfarce que fôr, e alguns muito 
.especiosos, u sncca do cllfé ~xportada paga cerca Je 10 o/o do 
.seu valot·. E' uma contribuição de que os Estados nocessit!l.m 
.em seus o\'camentos, e que eYidentemente nãc podem dt~lles 
eliminar. M as, podem attenuar esses onus, porque trata-su 
agora de salvar a la·•oura que o paga. 

Setima faqtteza : - J>roductor victima de prohibiçiio de 
planti-o do café, 

Est[\ prohibição é de pouoa impm•lnncia, r·elativamentl\ 
a cada productor. Mas, considerada a medida no conjuncto 
nacional de seu!' effeitos, é ela àesaskada, desde quando 
s6 c praticada 110 Bmsa. 011em mais com ella lucra são as 
lavouras as procedenoias csLrangeiras, que vão augmentan
do á vontade, pa.ra Cõm mais forcas nos derrotarem. 

Oitava fraquP-za : ~ Prod?tctor v·ictima da pol'itié.i.t cam-; 
bial. 

Contra o productor brasileiro, o Governo Federal in
ventou uma hosl.ilidad!l a mais: o monopolío cambial. Com 
este rtnzol, ll sem lei quo a isso o autorize, o Governo tl':ffi 
fisgado do cada sacra dl.' café exportadc 32$000 om méd1a, 
nos annos de 1931, 1932, 1933 e 193'L J~ oomo nos50s nnnos 
a cxportacão de café brasileiro foi de 49_ rni!hõe~ do sacoas, 
obviQ fi quo aos lavradores de café foram confiscado~ um 
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milhão e quinhentos e sessenta c oilo mil contos ......... . 
(1 . 568. 000: OÕ0$000) . 

O Pr~ductor estrangcirc., noEso concurr-enLe. até ignora 
que h a disso n_estc mundo ... A:gora, po1· rnil11.gre, os deuses 
d_o Olympw bmxaram esse confisco para. 35 o/o das camhiaes 
fiCando üO% vendavais no earübio livre. Mesmc ao:sim cud~ 
sueca exportada fica sujeita ao onus cambial de cer~a de 
11$000, onus desconhecido piJI{) pt•oductol' estrangeiro, Cnrn 
a baix'l ·cambial que já olevuu o pt'l'CO da libra a mais de 
84SOOO esse onus se aggravar:'t, elevando dito confisco acima 
de um milh1ío e seiscentos mil cafüos, recolhidos pelo Banco 
qa Brasi!. 

Nona (1·aque:a : - Productor victimudo pela ta:ea de 
exportaçiio. 

Tudo quanto lenho expo~lo não contem ainda o fel mais 
amargo parrL o prod uctor brasileil•o. Este fel ó a tax::. federal 
de expot·Lac.ao, rccolhiàa pelo Dopnrlamcnto ··Numona1 do 
Café. Esta taxa por longo tempo excedeu dtl 50$000 por 
saccn. Hoje estú frxada em 45$000 fixos por sacca. Segundo 
u cbilllioum pl''lvisão de exportarmos H milhões de sacca~. 
esse Lribuio correspondc, em t935, [j,.ll30 mil contos rie réis, 
a ser·om pagos pot• uma hlVQUt'a em clc!i!lqucscencia I 

O prodllctor e-strangeiro, nosso ,·nncurrente. ignora que 
taml.wm haja esse tribtllo neste mundo .•. 

Chegamos no Br·asil a esLa rnonstrnosidacle: - €o !!.!lo 
ncgor)io p·u·a o Pt~oductor de uma sueca de café entregar ao 
govet•no toda sua mct·cadorin, em t.ruca dos tribuLos :1. que 
ella está obrigada pura 110der ser expor tada I 

Islo dcfmo por si só um governo. Sob governos de outras 
nações, isso é considerado inac~·edilavel, salvo quando ;.·tm
venh ~ á saudc pnblica r epl'imir la! pt•oàuccão I 

Decima fmqueza : - Pt·oduclor aleijado, productor der
rotado. 

Como bem diz a oiroulnr Supplicy, o elemento Pl'imol'
diul de d-efesa do café brasileiro é o Bom Producto, C4't1l o 
qual venceremos todas al', difficuldnde~ ~ compe~icão eom
mercial nos mercados de consumo, do.dns as condiCÕDS naiu
rae~ da rnbincca no Brasil, c cla(\as as habilitações que ge
ralmente adquirimos pam sua cu!Lura. 

Mas, o melhot•amunlo permanente no sent.ido do typos 
apurados de cafés finos custa muito maiores despesas ao 
J.lrodullior. Se este se -.,-() cspo1iado, sem recursos, sem lucro5, 
de -sua cxplorncuo, obrigado ainda por cima a quotas de sa
crificio, como póde esso produclor elcvur seu custeio agri
cola na !nela para obloncüo -de lypos finos ?I 

TUdo o quo v~n.lltl dizendo demonstra cabalmente que o 
.productor de café brasileiro só aindu não silcoilmbiu de todo, 
pol' verdadeiro milagre de sua 'Ciedicaçüo ao trabalho. De 
se Le annos para cá, o lavrador de café só o Que tem feito é 
perder dinheiro. As fazendlls nenhum lucro têm <leixado. , 

O Con•eio da Manhã, de 1 de maio corrente, sob o ti
tulo ''Por executivo Fiscal de Impostos" deu esta sensacio
nal informncão : 

"Uma commissuo do IJlnnladoros de oufé entregou hon
tem um memorial ao Presidente da Ilepublica, contendo as 
aspirll()õos da lavoura cafeoirn. Ao fazer entrega <lesse me-
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morial, falou um dos membros da eommissão, de eujo dis~ 
curso destacamos este trecho: 

"Mostramos no memol•ial o caso de, em um só dia, em 
um só município, representando este cerca de n:etade- da 
produccão cafeeira de um Eslil.do, estar apregoada a venda 
em p1:a~a publica, por executivo fiscal de impostos, de na
da menos de Quarenta e tres lll'opriedades agricolasl." 

Es.ta alarmante no~icia fez-me procurar, para HH~o, C' 
memorial que a ingenui,dade ·d-ós camponezes lavradores d.e 
café entendeu util dirigir ao Exrno. Sr. Presidente da Ré
publica. Na verdade o Correio da Manhã publicára uma 
verdade, acreditando com razão bem servir á . classe qui':' 
rn11is tem f oito pela grandeza economica do Brasil. 

O mesmo Correio da M,mltfi publicou em sua edição de 
5 -de maio corrente uma vcrdadeil•a illuslração desse tre
l,:ho, conti<la na segunda missiva dirigida á. sua l'edacção: 

"Pt·ezado palricio, - Li no numero de honlem do seu 
apt·cciado jornal, destacada na primeira pagina como me
rece, a desoladora noticia de que q3 pl'Opriedades ngl'icolas 
deste municipio foram apregoadas em praca publica para o 
Dagamenlo de impostos deYirlos ao fisco. 

l)at·a complemento desta noticia, venho esclarecer: fo
ram arremnladas pequenas propriedades ate a 50S, por fal
ta de licitantes, embora e~sa praça fosse annuncinda e do 
conhecimento de todo!!-! 

Isso dá bem a idé:1 das condiç.ões de penuria em que 
Sl.l encontra a população do municipio quo exporta a melado 
do café produzido pelo Estado. 

Emquanto isso acontece o Departamento está construin
<lo aqui seis usinas, em que devo consumir cerca d~ 3.000 
contos de róis, dinheiro este confiscado no h:rnador para 
defesa do producto, tudo intch·umon!.e inutil, conformo o 
seu jm·nal já teve opvortnnidude de informar, c mantendo 
•.1m exemito do funccion!lrlos nuhni.Jcscamonlc romunerGdos, 
como uma vet'dndoit•a affrontn á miseda du infeliz pro
ductorl 

Posso tnmbom infor•m11r· qu(1 o feliz conce.~sionnrio de 
tacs obras do D. N. G. é a firmn Loüo l\i.beh•(J & Comp. 

Sei de uma pessoa quo tentlo unematudo Jl!l roferi·dll 
praça uma pequena propri~dndc do um ulqueiro de terrn~ 
por 60$000, désisLiu d('l negocio porque a. curt.a de nrre
matacuo o as dospesas <111 ll'llnsmis~ão fictw<ml em mo.is de 
600$000. 13om cornmonlal'io, .. 

:Ve]n Sr. roduct.or !\ quo oslá reduzido o Pniz nestn 
época de reajustnmontosJ :\s prol"riednl!es qno oblivomm 
·maior pror..o foram nl'l'omo.ludas llOl' 500$000 . 

.Pal.ricio attenlo o obrigado. -·· José Peixoto da Silva." 

Deixá o mer·eoido comrnonl.ario á maioria governista 
desta Assembléa. 

nedur.a pdm.eh•a fraqueza: Pr·oductu I' S((CI'Íficmlo pe'l(! 
iHci'tW1'llçl1o do çafr]. 

. Apesat· das repetida.> affit•mncües .rlo Dcp::>.rlnmcnto l'\a
cwnal do Cuúl, affirmações editndns lumbem pelo Govor·nCl 
F(lder·al, no sonlido de que poln incinet·ucüo foi conseguido 
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o equilibrio estatisUoo, entre a produccii.o mundial e () ·con· 
sumu mundial do caftl ~ a vtwdade é que esse equilibrio 
nunca foi alcançado. Já evidenciamos retro que os cafés 
empenhados. os retidos de par~iculares e os do D. N. C, 
constillHJm "stock" visivel por todo o mundo. 

A poliUca ·de incili'erações alliada á politica de im. 
poslos exagerados de ex,P(IrLacno ., di\ {>rohibição de plantio, 
polilica exclusivamente praticada n(l Bra~<il. é o auxilio mais 
forte, mais efficaz, mais importante, mais dccisiYo para in
crementar-se a produccão concurrcnte contra nós. Se o Go
vemo Federal abrisse um concurso entre os productores es• 
trangeil•os para que votassem di:tenrlo qual n política quo 
e!ies pt•efei·em seja adopta(Ja, em favor del!es, pelo Brasil, 
a resposta delles seria unanime no pedir que seja mnnLida 
essa mesma politica adoptada de 1930 pam cá, principal
mente. 

Essas fr•aquezas dos produclm·es relt•o enumeradas ne
cessitam· de ~et· corrigidas, com urgencia. No sent.ir:lo dessa 
~irecLiva é que deverá convergir a actuaçiio decidida e 
energica de todos os poder!ls publicas do Bt·asil - federal; 
estaduaes e munici!Yaes. 

Hoje como hontcm, a actuaQÜo dos nossos govet·nos tem 
sido sempre inspit•ada por uma pi'Co~cuva~;i'\o pn~ponderan.
te: a de dar immediata collocucão por qualquer maneira auc 
seja, aos stacks visü·eis no Br•asil, não só os já armazenados 
nas tulhas, nos reguladores e nos armazens das firmas com• 
merciaes, como tnmbem nos visíveis nas arvores, como saft·a 
pendente. 

Essr. é n preocoupação que ohamaroi a do immedia
tismo apressado do lucro. As medidas que esse immedia
tismo suggere são sempru unilateraes, insufficientes, e pot 
vezes pt•ejudiciaes á economia publica, e á propt•ia eco
nomia permanente dos lavradores de cafó. E' qm1si sempt•e 
a polit.icu dos já arruinados a lutarem por qualque1· mo
mentaneo allivio, 

Os homens de Estado, á frenle dos gove1•nos, níio 90 
devem alislat• nessa politica, qllé nüo eslende sua visiio pot> 
annos afora, futuro além. Dev(lm servir, nüo apenas aos 
intet·esseil orl)ilsionaes ou momenlaneos, mas sim pl'imacial
mente aos interesses permanente:;. da defesa conservadora 
de riqueza cconomicu quu devo sol' nosso orgulho oomo 
Naoão. Se nossa directiva houvesse ~ido sempre ncslc sen
tido, duvido muito quo os produoLorcs os~rangeiros hou
vessem alcancado a posição em que ora se achum. 

A discussão sobr'O quaes são os culpados do actun\ es~ 
tado de coisas é, como alcanC!l pratico, totalmente inocua. 
Ern seus resultados concretos, olla equivaleria a discutir-se, 
hoje em dia, para provar que Colombo errou n~tvegando (iQ 
-Paios u Guanahrtni ou São Salvador mais de oi. 000 milhas, 
quomir.J se tivesse proejado directnmente para Natal, haveria 
ilescoborto a Amerioa 'CO!n oeroa de 2. 500 milhas apenas do 
viagom. 

VIII _. d. flcdavra do Govtwno 

O rapido eacorco au" mé permitU desenhar sobre a -si~ 
tuo.cilo brasileira mostra quo o projeclo por mim àpl'~Mn~ 
.tm:lo ao Poder Legislativo aborda .um assumpLo cie' gi'avidadll 
maxilna pnr·o o Bmsil. Deixei olni'o que a Nação Brasileira 
tem--dilwte i.Je si um problemu ultra transcondente -para a 
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solidez de sua estructura economica, e por via de conse
quencia , <I e sua estructura financeira tambem. Não sei se 
a declat•ação de uma guerra externa revestiria, na época 
actual, gràvidadc igual á do perigo nacional de perdermos a 
muleta qne eslá sendo par a o Brasil a expol'Lação do café. 

O que pensa o aclual s overno, e o que aconselha ao Po
der Legislativo, em frente da complexidade <la5 difficulda-
des que nos alormcnt.am acst.e ca so? · 

A AJ;scmbléa Nacional pediu infor-mações ao Exmo. Sr. 
minis l..ro da l~azcnd·a. A resposta do Governo foi tão displi
ccnle, tão vazia, que vou lei- a aos Srs. Deputados para que 
cada um dos meus collegas pot• si proprio ajuíze ~o negati
vismo das infol·macões prestadas pelo Poder Executivo. 

"Exmo. Sr. Secretario da Camara dos Deputados -'- Com 
rei'erencia o vosso officio n. 246, de ~ de fevereiro ultimo, 
solicitando esclarecimentos relaLivamentil ao projecl;o nu
mero i 2i , de i 935, o qual substitue a taxa de 45$, ~obre 
cada sacca de cnté exportado, pela taxa de 3 shill ings, tenho 
a honra de informar-vos que esle Ministerio considera inaé -· 
ceitavel o refel·icto _projeclo de léi, nãõ s6 pelos motivos de 
ordem economica, como p elos que passa a expór: 

Anles de tudo, o projectõ é inconstitucional, Bastaria 
1!55e viCio de õrigém l)ãra determinar a sua r ejc\çii.o "in
limine", porquo não se póde revogar um dispositivo consti· 
Lucional mediante uma simples le i ordinaria. 

No sou art. ()o, § 3°, dus dísposicões lransitorias, u Con
s lituiçüo é de uma clareza meridiana, quando assim estabe
lece: 

"As taxas sobre export.ação instnuidas para defesa de 
productos Q8rir,olas, cont inuarão a 11er arrecadadas, até que 
se liquidem os eneargos a que cllns sirvam <le garantia, res
peitados os compromissos decorrente.~~ <IP convcnios entre os 
EstudQs intorossndos, som quo a importnnoia lia arrecuda
Ql\o possu, no t odo ou em J)fl t•to, ter outra applicação; o sc
rüo reduzidas logo que se solvam os dobi tos orn moeda na
clonill, n tanto quanto baste pnrn o sorvi~-o de juros e amor
tizacüo dos empt•estimos contrnhidos em moeda estrangeira." 

Em fQce desse dispositivo constitucional, as tnxns do 
i O shHlings e do 5 shillings, f ixadns pel o decreto n. 2:3 .498, 
de 24 de n ovembt•o de 1933, na .base de 45$000, para effeito de 
sua cobrança, devem conliuuar a ser art·ccadndas ató que S(' 
\iquidem - é a expressão t extual da nossa loi magna - O!l 
encargos a qne ellns ' sirvam de garantia, a saber: quanto li 
de i·O shillings, as dividas em moeda nacional contrahldas ·em 
pi·ovaito da defesa do café; quanto á de. 5 shill ings, os ser
viços do jmos e nmort.izaçuo do emprestimo de ;e 20.000.000, 
oonlrahido em 1930 pelo Est11do de São P aulo. A l.n"Xa dll 
i5 shillihgs nlio póde ~equet' ser uctualmehle r eduzida por· 
Q\IC a Constituiçiio niio é menos ·,explicita e imper ativa, 
quando dispõe que os taxas Instituídas para a defes :t. de 
Jlrodúclos ugl'icolus serflo t•cdu:r.itlas logo qne se so!Va.m o~ 
debilos em moeda nacional. Assim, só depois .de ljquidados 
esses compromissos, é possível reduzir u t.axa de 45$000 
a quanto baste para attender ao serviço de juros e amorti
zaoiío do cmpres t.irno do .~ 20.000.0.00, j á t·cferido. Este 6- o 
aspecto consliluoioual du quesLUo. 
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. Avulta parallelamente o seu aspecto financeiro retàctO
nado com .a situação do 'l'hesouro. Quando são hem' dirticeis 
.as condiçõ~s orçamentarins do 'Paiz, pois que 0 appello rei
terado á tr1butaç!io corre o risco de esgotar a!! propt'ia'! fou
tes tributarias, é inacceitavcl que rer onerar a União trans~ 
1et•indo á sua rcsponsabilidacie compromissos eonsidernveü. 
~ontrahidos em beneficio da lavou!'a ctlféeira, para a liqui
dação dos quacs existe a arccadacão certa, e qne o project.n 
~isa c:ttinguir. 

Ora, a taxa do 45$000, na parte correspondentP. a 1'11 
~híllings, está vinculada, por contraclo, a debitas na lmpot·· 
tancla de qunsi um milhão de contos de réis, cabendo-Ih•: 
ainda prover a cobertura de outros encargos de vulto, níw 
garantidos. Além de es tabelecido por contracto, o vinculo 
ieccrrente daquclla vultosa responsabil idade se rundnmenl.'t 
nos decretos ns. 20. 828 e 22. 5<\G, respectivamente, de 2t de 
Dezembro de 1931 a 17 de Marco ele 1033. A extincçi\o ou 
~cducção da taxa êh'l apreço ainda é vedada pelo deerPtC! 
!1, 22.236, de 19 de Dezembro de 1932, quando o niio fossl' 
)e In propria Conslituiçtlo. 

Não set'ia, pois, legitimo; fa1.er rccahir sobre u 'l'!w
~uro Nacional, em m omen to de diffit·uldades financeira~, 
,ma divida creada com o rim de estabelecer ô equilibrlv e~
fntistico do café, visadó em bcnoflclo . dn lavoura caMeira. 

Sitvo-rne do Otlsejo pat•n aprc~cntat•-vos os meus pro
lestes do elevada estima e apreço." 

Noblesse obUoe: - O Exmo. Sn 1\finist.r·p dNl 1\ As
Hlm!Jléa reeposta fldalgar.1cnto leal no Exmo . Chore do Oo~ 
rerno ~ - deixar as coisas do cafó como estiío, para so ver 
lepols como ficam. 

Respéltni'lê.lo a nobreza dessa solidDrlodado, sillto ciC'vcr 
1rr-iscnr todavia um innoccnto commcnlnt·io. 

Por mais deficiente qne sejn a trpt·u9so.da c,;poslçün t!U& 
1cnbo de fa?.er, ost!1 n Assemblúa inloit·nda do quo n quP.slão 
1rn om fóco ó do. rnaximn transccndonoin Jlnt'n n ooonomirt 
=nmcotivn do Bt•usil . Podemos dil!.cr quo nl\o ó l•lla um .mico 
wobloma dlfficil: - silo vnrio8 problomn~ do lnle1·e~~o vHnl 
1 urgonto ptu•n n Nncno. Dentro dolln pslilo conLidos n pru
llomn cambial, o dos salarios, o dos Íl'rl(cs, o do orodi!.o r•u
<al, o da oompcttono oommm·oial, o sobretudo o do oxnKgcru 
tsoal. ::Jobre nem um ~ó desses assumptos dlgMtl·sa o Exrn<•. 
linlstro emllUr sun autorizada oplnl!to. Cifrou Sltl\ • !nr.or~ 
r)nçiio na omphaUcn rlecllnnlor·in, que ucnbci de ler, discre
lbando sobrH urtlgo da Constiluicüo, mnls iio que sobro ou
r11o quo.lquer ponto. Essa doc!inutoria r •Jcordou-mo umr1 ou
t!a, a que certo oollegial recorreu, e m exame vestibular d.! 
i)gresso num collegio: 
i Dlrectot' do oollegio: - Menino, snbe v. o que é Grnrn

natica - Sei, Sr. ·Professor: - ó um livro grosso, dr. 
oiPa azul, que nossa mestra ·da escola publica lia sompro 
IJirn n6s ou v irmos na nula de Portuguez . 

l Na sua diffiouldade, o garoto desapedou pnrn a e.oquer
<.tl como agora o Sr. Ministro desapertou parn o lado da 
cTn~Lituiçüo . . · · 

: Considero de meu dever ncompnnhar ao Exmo. St• . Ml
n.ltro nu sua dissertação cons!.it.ucionnl, paro. mostra1• 1\ As
s~bléa que elln está errada . 
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Como, .PQrém, a hora está a findar-ee. delxo Tlllra ama
nbll :a eoo~mua.;ãtl de- minha exposk;ão, requerendtt a V. EJ:, 
se s1rva .mscrever-me para na prlmelr& sessão ilO-ntinu'lr 
~u discurso. 

Por boje, tenhG dito. 

6 

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

.. lae-se passar á ordem do dia (Pausa) • 

Oomparecem mais os Srs.: 

Ribeiro Junior, Abguar Basto.$, Henrit;llb Uoutú, Carloa 
Rei8, Agenor Monta, Tugo Napoleão, Pires de Gayaso, WaJo. 
.deraar F&lcão, Fi!'ueiredo Rodrigue!\ Je.hovah 1.\lotta. Mar
tine. Veras, Alberto Roselli, Gratuliano Brito, Herectiano ze. 
naide, Odon Ber.erra, João Cleophas, Osorio Borba, At•nald• 
Bastos, Mario Domlngues; Oswnldo Lima, Motta Lima {)r. 
lando Araujü, Me~hisedec Monte, Amando Fontes, MÍmofl 
Novaes,. Oleme~Pte Mariani, Lauro Passos, Pinto Dantas, AI· 
fredo Mascarenhas, Arnold 13ilva, Magalhü.es Netto, F,.anei&
cc Roclul, Pedro Calmon, Arthur Neiva, Ra.phael Cincor,, 
Edgard Sauches_, Julio de Novaes, Henr.ique. Lago, Salles Fi· 
lho, João Guimnr[te.~. Raul Fet•nandes, Levi Cnl'Deiro, Age. 
nor Rabello, Cesnr Tinoco, Lontra Costll, Nilo Alv11rengll, No· 
raldlno Lima, Martin~ Soares, Clemente Medrado, Adelio Ma· 
biel, loão Bernldo, Juscelino Kubitschek, Anthéro BotelhO. 
Jacques Monlnndon, At•lhur St.evenson, Carlota de Quei!'OZ 
Moraes Andrade, HyppoliLo do !rP.go, Tl'lgo do Loureiro, Pli. 
nio Tourinho, Carlos Gomes, Dm·vul Melchlnde.s, Joílo Car• 
tos, Bnptlstn LÍ.unrdo, tmnes Dlus, Pedro Vergara, Ascanil 
Tub1no, Francisco di Fiar!, Silva Costa, Damas Ortiz, nica1'• 
do Maoba<lo, Alberto Alvares, GasUlo do Brito, Vicento Galo 
Jiez, Franca Filho, Vloento Gouveia, Salgado Filho, Moraet 
Paiva e Thom1!!0n Flores. (80.) 

Delxnin de compnrecor os Sra.: 

Antonio Cal'lo~. Gocloft·edo Vionnll, PUnlo Pompeu, 011· 
vo Oliveira, José de Bot•ba, Sampaio Cost!I, Arlindo Lconl 
AUila Amnrnl, Josê Braz, Celf!o Macbado, J6io Penid~. Jos1 
Bernardino, S.imlio da. Cunhn, 1\ezonde T()stes, João Henriqu(j 
Abreu SDdt>é, :?nulo Nogueira, Pereira Lyl'll, Theotonlo Mon; 
tefra de Barros., Wal1emar Ferreirn, Santos Filho, Verg.u.e~ 
ru Cesar, Gama Cm·queira, Cardoso de Mello Netto, Laer~ 
·setubnl, Bias Bueno, Jorge Guedes, Teixeira Pinto, Rober 
Moreira, Miranda Junior, Horaoio Lafer, Jairo Franco, Jo 
Csssio, Eugenio Muller, Victor Russomano, Antonio Ourv& 
lhal, Martinho Assumpcão, Roberto Simon~ten a Gastão V• 
d:i•gal. (39.) I 

•7 

' 
I ORDEM DO DLi\ 

Di.~cusscio m~ica do pm•ecer n, ·H. de 1. 9:li, 
appi'O'Vando o acto (lo Tribunal de Contas qne 71-
cusott regÜI't'l·o ao vontracto cetebrado entre a Coj
missão Cent1'al de Oornpras c a Casa úuik LI#. 
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para fo.,neci.mento de material ao Instituto . de 
Biologia Veoetal, bem eomo ao additivo do l'eferido 
contracto, 

Encerrada 11 discussão, ficando adiada a vota
cão, na forma do Regimento. _ 

Discussao tmica do p11recer n. 42, de i 935. 
approvando o acto do Tribuna[ de Contas que re
Cti30U registro ao contracto cele()ra-to c·ntre a Com
missão Central de Cotnpi-as e as firmas Olfíce 

Français des Papiers Fiductaires e Lut~, Ferran
do & Comp. Ltda., para (ornecimenltJ de 1rtatcl"ial 
á Casa da Moeda e ci Directoria de Armamento. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vota
ção, na 1m·mn do Regimen1.o . 

Discussão unica do parecer n. 43, àe 1935, 
aJJprovarulo o acto do Trilmnal de Contas que re
cuso·u registro aos contracfos cetebradot entre a 
Commissão Oenh·al de Compras e a ·Companhia 
Joh11 Jur('ens, Lutz, Penando & Comp. Ltda., Casa 
Lohnei' S. A. e com a Casa Lu.ik Ltda., pm·a for• 
necimentos a repm·tições saiJo?·clitladas ao Mini~
tel'io da AgricuLtura. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a ~-ota
~ão, na forma do Regimento. 

Discussão unica do p·.recer n. H, de t 935, 
app?"ovando o acto do Tri!mnat de Contas que re
·cnsou registro ão contracto r~eiebN1do entre a Com
musão Centl'al de Co1npra.s c a firma Oscar FLucs 
& Comp,, para fornecimento de materü1t de con
sumo ao Departamento Na~ional do Tr-abalho. 

Enccrt•ada a disoussüo, ricBndo adiada a vo(.u
çiio, na 1orma de Regimcn~n. 

Disc•..r.ssâ.o unica do parccl11' n. 45, de 1 03õ, 
approvando o acto ào Tribunal de Cor:tm (fUI! re
cusou !'egistro ao contracto cele!Jl•atlo cntJ•e u D(

rectoria Regional dos Correios e Tclaornphol ~ o 
Edi(icio Ceará S. A., pa1•a arrendamento de 'uma 
Coja, etc. 

Encerrada a discussão, ficando adladn a vota
ção, na fm·mu do Regimento. 

Disctusão unir:a do p.s:•ccer n. 48, de !935, 
approvando o acto do Tribunal de Contas, qU.c re
cusou registro ao ·ajuste cele!J'i'udo ent1·e o !;over

no Federal e o Estado do Rio de Janeiro, para a 
e$ecução dos serviços rel'lti'tlos á organização e 
defe~a tk proàucção. 

Encerrada a dlsoussiio, ficando adiada a vota-· 
cão, na ím·mu do Regimento. 

Diúussão u'hiva do P!l1'oaer ti. -i7, de 193i:i, 
· approvandv o acto do 'l'1'ibtmal de Con(as, que re.; 
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Cti.sou registro ao contracto celebrado pela Com• 
mtssao Centrat de Compras com a Co11~panhia de 
Electricidade Siemens Shuclcert S. A. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vota
ção, na fol'ma do Regimen~o. 

Discussão unica ào pr;recer n. 48, de 1935, 
approvando.-o acto do 1'ribunal de Contas que re
cusou registro ao contracto .Jelebrado entre a Com
missão Central de Comp1•as e a firma Willmann 
Xavie1• & Comp. Ltda. 

Encerrada a discussão, ficando adiada a vota
ção, na fot·ma do Regimenl'l. 

Discussão unica do parecer n. -i9, de 193:'1, 
approvando o acto do Tribtmal de Contas, que re
cusou registro ao con!racto celebrado entre a Com
mi,~.ção Central de Compra.-1 c a Companhia Aura 

do B1•asil, The English E'lectric C. Ltda., e a Casa 
Mayl·inl• Veiga S. A. 

Encerrada a discussão, ficando ãdinda a vota
ção, nr. forma do Regimento. 

Iliscu:ssão unica do parecer n. 50, de 1935, 
approvando o acto tio Tt·ib1tnal de Contas, que re
cusou reíJistro aos contrar.tos celebrados entre a 
Commissão ~entral de Com~ras e Fonseca, Almei
da & Comp. Ltda, Compan!ua Finlandcza S. A. e 
Stahlunion Ltda., etc. 

En[:errada a discussão, ficando afiiada a vota
çilo, na fo!'ma do Regimento. 

Discttssão tmica do P!•Ncer n. 51, de 1935, 
approvando o acto do Tribunal de Contas, que re
cttsou rcuistro ao contracto cdebrado pela Com
missão Central de Compra3 com a The . English 
Electric Comp. Ltda. 

Encerrada a discussfLO, ficando adiada a vota
ção, na fot•ma do Regimento. 

Discussão unica do pw•eca1' n. 52, de 1935, 
app1•ovando o acto do Tribunal de Contas, que re
cusou regist1•o ao contracto c.elebrado entre u Com
missão Ccnt1•al de Compras e Lutz, Fer1•ando & 
Companhia Limitflda. 

Encerr·ada a discussão, ficando adiada u vaLa
cão, na forma do Regimento. 

8 

O Sr. Presidente - Esgotada a ma teria da ordem do dia, 
dou a palnvra, para uma explicaoão pessoal, ao Sr. Moraes 
Andrade. · 

O Sr. Moraea Andrade (P'ara e:xpticação pessoal) 
Sr, Presidente, Srs. Deputados: honlem, em explicllQilo pes-
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soal, o meu nobre caHega Sr. Laerte s~tubal occupou a at
tenção desta Co,sa com a questão dos decrelos-leis expedidos 
pelo Sr, G~_wernadot· de S. Paulo, ultimamente, ou seja, 
depois de eleito e empo:ssado no cargo pela Constituinte Es
tadual, 

Nessa occusião, referiu-se S. Ex. ao voto, aliás sempre 
brilhante, do egregio Sr. desembargador Julio Cesnr de 
F'aria, da Córte de Appellacão do Estado, vo(o proferido a 
pr oposito da execução do recente decreto pelo qual foi eie
vado o numero de desembargadores daquella Côrtc, e em 
que levántou a questão da inconstitucionalidade dos decre
tos-leis expedidos pelos governadores. 

~Z:· Presidente, não quero, de maneira alguma, levantar 
o mmtmo embargo ás referenclas justissimas laudatoi"ias 
que o meu digno collcgn, Sr. Laerte Se tuba I, leve opporlu· 
nidade de fazer ao nobre espírito, á brilhantissima cultura, 
ao c.aracter adamau~in~ qo Sr, desembargador Julio Gesar de 
Far1a, a quem me valho do ensejo para Jazer a mais total 
de todas as demonstracües de apreco, de considera~,;ão, de 
respeito, de estima pessoal que S. Ex. merece, não apenas 
de mim, senão de todos os habitantes de S. Paulo e, digo 
mais, de todos os cultores do Direito do Brasil. (Apoiado,y) • 
S. Ex. é, sem favor algum, tim dos maiores juizes de que se 
honra a nobilissirtl(t magistratura brasileira. 

·lll, por isso mesmo, Sr. Presidente, é preciso fique bem 
certo, .b,em S!!lientado, que o Sr. desembargador Julío Cesar 
de Faria, em suas pondera~ões sobre a constitucionalidade 
dos decretos-leis dos govemactúi'es, leve o. cautela, que todos 
os c-ultores de direito sabem necessaria, de suscitai' um~ 
duvida sem apre~entar, absolulament.e, solução definitiva e 
perfeitamente irrt. ~orquivel, no tocante a uma questão 
árdüil de direito que, como S. Ex. confessou, era. discutivel, 
ndmillindo argumento pró e contra as differenles soluções 
que comportava. 

O Sr. desembargador Julio Cesar de Faria, cultor de di· 
reHo e profundo conhecedor das .diCfículdades que esta scien
ciH apresento, não se sobreporia, de modo algum, como niiQ 
o fez, como nüo o faria jdmais, ao juizo dos seus conterrtpo
raneos, para - eis que, no Dlreito, nüo ha dogmas nem in
.Íflllibilhl:.des -· erigir sun opiniiio €tD dogmil., e fulminar, 
definHivnmente, n inconstitucionttlldade desses decretos que 
podiam ser acceHos, ou nilo, como perfeitamente cohsutu
cionaes, 

Feito este pequenino preambulo, estabelecida esta pre
liminar a proposilo de quem levantou a questão na Côrte de 
Appellacão do meu EstUdo, quet•o, Sr. Presidente, na medida 
das minhas pvucil.s !o"~as, neste particular (niío ap!>indos), 
tr.azer ao conhecimento da Camara Federal, levar ao conhe
cimento da Camara Constituinte Paulista, n minha contri
buicãc a proposito da materia. Esta tem, sem duvida alguma, 
npaixonado muitos espirítos, nfio apenas _no mou Estado 
senão em vnrios outros, onde n questão já foi levantada, 
debatida e resolvida, com maior ou menor acert"' - não mé 
cabe discutir nem julgar. · 

O caso é que, pol' l!lmentavel descuido, por. lamenlnbi
lissíms. distra.cáo, a Assembléa Nacional Constttumte, quando 
determinou que se i'etu'lissem ns Assemblóas Conslítuintes 
Estaduae5, elegessem, precipuumonte, os governadores e os 
Senadores Federnes, e dopois, denl.ro d<:> quatro mezes, org(l.
nisassem, elallornssom, e votassem as respocti\ -Ls Consti• 
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tuições.. ·e só em seguida se . trans:t'ol"lnas!!e'ftl em Oam&t'a 
or-dinaria - 11 Assembléa Nacional t(Jonstituinlo, - repit~, 
- por lamentab1l~ssima distr.acção, .dei:t~ ode 'estúbclecer :a 
mauetra por 'Que, ~n.tro -<lesses qnatr·o m~es ~m qüoe :as 
Assêmbléas Constituintes funccionassnm como taes, se ;e'l:er~ 
oeria nos Estados a funecão 'leg:isln:tiva. 

Sem duviida a-lguma, Sr. Presidente, :t~os, de -mornen· 
t.o, desdt- 'fogo afilstada -a possibilidade de se '0011ftiildirem '3!:1 
duns f-un{)QI5es : ~ constituinte .e a J~ift:Nmte 'Ordinntia. 

E' verd:ute, e .o salicnMu 'O ·egregro Sr . dcsemba't'gaa-or 
Juho de Ft~ria, '{]ascute-sc, e discule~se com muito empen'tn!), 
no direito moderno, se ha ou ·não razêio basta·n'te, se tlt1 -ou 
não motivo surt'iciente para :se distlrtgtür, lj\Qndamentalmcuf.e, 
a funcção 'Constituinte da funoçãc legiferante ordinaria. 

Não é menos verdade ~U'e, de aet'.ordo ·com a OI"icnlacâ•) 
do ·dtt-eito ·constitucional moderno, muito se têm baralhado 
ali duas mater·ias de legisla~,;ão: a mate·ria · proprinn•ent.e 
constitucional c -a matería ·da ·l~gislaQii.o ordinaria,-il t~l pon
to que, não apenas ·a nossa Constituiçac, que a respeito não 
ereou novidllde âlguma, mas !todas as Constituições muder
nas bal'alhatn a materia consli'tur,ional, a matéria legislai.iva 
ordinaria, até 11 mataria puramente regulamentar; e bara
n.am de tal mlXIo c êOm m'O pouco cmdado, com tanta falta 
de attenção, que l1ouve já quem dissesse - e foi dite d11sla' 
mesma tribu-na, e foi ditt> fóra daqui, no estrailguiro - qtlo 
haj~ se considera materia constitucional toda disposioão que 
~ntre a fazer ~&l'te de uma ·Constitl'.IClo qualquer. 

Não quero, Sr. Presidente, e p1-esados co !legas, emit
tir juizo sobre semelhante aífirmaçúú que é, sem duvida, 
umu 't'enc<.;ão um ·pouco viva, um pouco ju'len\l .dem~is do 
algu~m que, desesper!ldo de encontrar. oc velhos limites tra
dictonaes e ·c1ass1cos enll·e o direito ('Onstitucional e o di
reito 'Commum; Mll.bou por confundir Hl dois campos e uni-
!icar os dois direitos. · 

Não ha duvida, entretanto - e 1sso é preciso tique cla
ramente expresso - que em todas as Gonstltulcões mOdet·
nas foram baralhados, com os commuils, os assumptos t-ra
die1ona!mente constitucionaes, ou sejam aquelles Q.llll for
mam a ínstituiç'iio, a estructura e o :runccionam.ento dos or
g!los basi-::os dos governos com as d~mais ma-terias perten
centes á legislação ,ordinaria, ou sejrim o direito privado e 
o dh·elto publico, administrativo, penal, pt•ocessual, e ta. 

Assim, a mataria constit.ucional propriamente dita n'ão 
cftet'ece hoje mais .dlstincção .tão clara, tão óerta e lão posi
tiv-a .da mater.Ia da legislação Q.rdinaria.. D'ah1, porém, não 
se deve concluir - ~ faco .questão de, salientar esse ponto 
- que uma assambléa -constituinte, .:naximé d(l um Estado 
· .feder.ado, -ou pnrcella de uma Federacão. possa, desor:Jen~

·~amEmle, inoonsc~entemente, 1-ndilferEntemente, votar let~ 
-cmUnarins e . leis ocmstitucionaes. O que essas assemblé!l-9 
podem, Sr. Proslidenl1l, é fa2:er interí-eril', &.."lt.re as dispOsi· 
oões da constituiçio que vi\o votar, ~!spu~iQ6ea relativas a 
di't'éito ordin&rio . O quo oltns nllo .podem forAtr ~ deisar de 
lado a uiscussilo 'CtmsLituoionlll para elaborer uma lei ot•
dtnnrin s~mples, 11.\tna lei orrliú\ll'ia commum. l-et ordàntt.t•i& 
Mf\lcb ti:S oomal:s, visto que o.s asaetnbl~nA eol\«tuuint.e• d()« 
Estndos, :pal'CeLlas da Federação, loom a I!!U& oompoLoucia, o• 
suas attritmioôes. a materin de seu t:m.balho eatriotacnento 
l'-EI8Ubda ·e . dleterminada po!a Constituição Federnl. 
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. o.ra •. ~r·. Presid'(!mte,, gue se vê 'JDlre as disposições da 
Cons.htUJçal! l!l.1i 116· de JUlno que V. Ex., grnnd& numero 
dos nobres collegas. que l:wje raze111 parte desta ãamara or
dmarta e eu mesmo tivemo!> então n twlll'a de votar? 

Que diz ella? Ei~ o art.. 3°, das "Disposicões Tra.nsi
torí'as": 

"Noventa dias depois de pr:mulgaJa ~sla Con
stituição, realizar-se-5o as eleiçõ~& du~ membros da 
Camara dos Deputados e das AssembJ.:;as Constituin
te-.; dos Estados. Orna vez iunuguradac, estas ultimas 
passarão a eleger os Governadores c os represllntantes 
dos Estndos no Senado Federal, a empos~a~· aquel!es 
e a elaborar, 110 pra;;o maximo de quatro mezes, as 
respectiva~ Constihl.ições, tratls/ormando-se a scauir, 
em <1sscmbl!Ja.s ordinarias, providenciando. desde 
logo, pat•a que seja altcndida a repre~cntnçao das 
Pl'OfiSSÜC\5." 

Isto quer dizer que, emquanlo não vot:mim as Consti~ 
tuições, as assemblétls conslitucionaes dus Estados teem a 
~Uil cO>mpetú!lcia rigidn e estrictutnente lirnilada á discm.aão 
dessas mesmas Constituições; isto significa uue a essas as
setnblóas constituintes estaduaes não cabe, de modo algum, 
de maneira alguma, sob pt·ctexto qualquer, voe mais espe
cioso que seja, deixa1· de lado o debat~ das respectivas 
constituições, pat•a votar leis ordina.·ias, sejam quaes 
forem. 

Dh·iio, entretanto. os nossQo3 adversarios. os !íUe pensam 
de modo diHet·enle; "Gomo se t'osolverá, então, a questão?" 

O .Sn. FABio MANHA - A questão está resolvi.-ta, PtJlo 
que V. Ex. acaba de expOr·. 

O SR. MOHAES ANDRADE - Bondudc de V. Ex. 

O· SR. CAnr.os REIS - Só depois de votada e pr•omul
Sada a respectiva Constnuiofto ó qne n nssemblóa do Estado 
.Pode clabct·ar· leis ordinat•ias. Depois dis-oo ti que ~e trun~
foJ·tna1 de nccot•do com a Cl)nsl.iluicilo Io'cderal. 

O SR. MORAES ANDRADE - Vejamos cnlmnmenle, 
entretanto, meus prezados collcgas , vejamos aco.demicll
mPnte, como SrJ eslivessemos, nilo num;1 Oa:mn-.\ polilicu tio 
Deputados. mas U1Jma Fuculdndo do Direito, o'1 num t;nlilu 
dfl conferencias ;;cientificas, como conRP.gulrin.mo; collot;ut· 
a questíio, ,iul'idicn e sociologicament~. noe · seus rigorm:os , 
termos e se logramos, de ceNa mar.oirn, contribuir para a 
elucidacão da difficuldade o, consequenlrmeuie, para a so
lução do probie~1Ja. 

Os ter•mos da questao siio· esLes: votada a üouGtituiçüo 
Fedsral, ceSI!OU, ipso facto, o regime discricionat'Ül antel'ior; 
pa5snndo O· paiz a viver regime constitucional. Oru, a curta 
de t6 de j1.1lho estnoeleoeu; da maneira mai.:> ulm·n, positivn 
o insophismavel, que o cidadüo, exercendo uma das narcelltl!3 
da soberania, nlio poderá exercer ouLrn pm·coll.n. 11ão l•ode
r(~ deter outro dos orgíi.os desse Podor. E' 1,1 quf! se enconb·r~ 
uo a~.: L. 3°, § 2°: 

''0 cidadão investido na funccilo úu um dell!lS. 
Qual? Uns poderes cousWulliounc-3 ". . . nüo poclct·á 
l.lX~!'CCl' n de outro". 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:53+ Pág ina 50 de 67 

-606-

Por ouf.ro lado, insLalladas, ou inauguradas as oosem
bléas constit<tintes estaduaes, ellas inicialmente elegeram e 
l'mpossaram os t•espectivus governad.ONol. 

Estamos. pol'lauto, Srs. Deputado-~, deanl.e do seguinte 
panorama jurídico; o paiz conslilucionalizado. como tal, 
como união, como federação, a em virtude dessa conslitu~ 
cionalizaçào, a impossibilidade <ie um mBsn10 individuo 
exercer as funcções de dois poderes differen~,,s. Além dfsso, 
nos Estados, nas circumsm·ípções regionaes, os governadore·~ 
eleitos constitucionalmente. 

Pergunta~se enlão: visto que o congresso constituin•e 
federal niio disse quem exerceria as funcções do Poder Le
gislativo estadual, poderão essas funccões continuar a se~ 
rl&3cmpeniwda.s pelos governadores dos Estados? · 

N[) resolver a questão, dividem-~ o:: scientistas - pcr
mitlam-me a expressão - dividem-se os estudiosos em trcs 
correntes: 

Uns dizem: 0 Poder Legislativo continuou com Qo3 go
Vnl·nador<>.:>, mantido o statu quo anter1or. 

Assc.ve1 um outrôs: O Poder Legislat.ivo passou para as 
assembléas constituintes estaduaes. 

Pl'oclamam os terceiros: ú Poder Legislativo não ficoll 
com os governadore•s porque estes eram lloder Executivo e, 
portnr.to; n~o podiam ser Legislativo. 

Por outro lado. não 1'icou tumbem com ns assemblcas 
constitucíonaes porque estas só tinha.-:n as funccões ·delimi
tadas, eslrict.amenle constilucionaes, c e·õSU delimita\ião, essa 
atlribuiçiio constitüóional rtüó lhes dava u t>oder de .legislar 
ordina[·iamente. 

Conclue, por conseguinte, estes te1·ceiros - vêde be1n, 
mo.is PN:tados .collegas: O Podel' Legislativo nos Esladol; 
do.;appareceu. 

O Sn. Fmr.rx RIBAS - E~lá com suas funccões suspensas. 
O SR. MORAES ANDRADE - Está oom suas funccões 

~usp~;nsas, diz V. Ex. muito bem, e até o meu prezado con
tei'l'aneo e não. meuos p[·e~ado adversario, Sr. Gyrillo Junior, 
leade?' da maioria opposiõionista de São Paulo, Leve pppor
tunidade de dizer, honLom, em sessüo da Ass.emblãa Consti

. tuinte, que os Estados estavam reduzidos, si te in quuntunt, 
ou seja, emquanto as assomblóas constituinto:; elaboram as 
rcspec.tivas constituições, estavam reduzidos áquella mesma 
situacão em que ficam no interregno das sassõe, logis
I&Uvas. 

S. Ex,, aliás, não disse novidade alguma, porque isso já 
tem sido repeLido, mas disse-o com o brilhantismo habi
tual á SlU\ cultura, ao seu talonLo, á sua eloquencin. 

E' força, entretanto, meus prezados collegas, que seja 
.desde logo lembrado o seguinC1!: a situação não é a mesma. 
O momento que os Estados atru.vessam, emquanlo as assem
bléa'l oõllStituintes votam as oonstltuicuos, nilo ó egual 
ãquelle do intN·t•egilo dils sessõoe leglslnttvl.\8, E por quo1 
Não é ogunl pot' que? 

O Sn. Fsr.tx Rn~AB - V. E,;. permltte um aparte? 
O SR. MORAES ANDRADE - Com todo o prazer. 
O Sn. FELIX RJaAB - O simile levantado pelo Sr. Cy

rillo Junior ainda nüo está tão perfeito como aquelle quo 
se apresE-ntará momento em que us assembléas ordinurias, 
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futuramente, tiverem de reformar as Constituiçõru c~ta4 
doaes. Nessa occasião, vamos encoutrar o simile p9dolto 
do .momento actuai. Essas ~sembléas ot•dinnrlas trensfor
ir.a~-se .em constituinte;; é, duranto esse interregno, os 
prestdentes ou govet·nadores não poderão legislar. 

O SR. CARLos REts - Não é precísamente isso: as 
constituintes é que se íransfor·mam um ordínarias. 

O SR. FELJX RIBAS - As cnmat·as ordinarias .:;e trans
formam em constituintes quando suo chamadas a réformar 
as Constituições. 

O SR. MORAES A.l'iDRADE - P eço a meu rrezado col4 

lega que tenha a pncíencia rle me ouv1r. 
O Stt. lt'I::LIX Rti3AS - Aliás, P. um assumpto que V. Ex. 

já focalisou. · 

O SH. MORAES ANDflADE - l'cço licença, portanto, 
para !'espondet•, em prí~I'Leil·o log:u·, ·á observaççüo que o 
&t·. Cyrillô JUi1iot· l'í:lpetiu agora, e lugo depois l'esponderú 
á de V. Ex., tNr onde se evictouciae:.í. que nrnbo.:; os sirnües 
não são perfeitos, não são pertinentt~s. não sabem ao caso 
em apreço. 

Em primeh·o Jogar, continuando a o:xposi.}ão do meu pen
samento, uão tem ratão os que e-quiparam u sittíiu)ão dos 
Estados ne:>te momento ãquclla do inlct•regno das sessões le
gislativ;.~s; e não têm ·razão, pelo simtllicis.~tmo motivo que 
"VOU, bt•evemonte, expOr: No iulerreglh). dns sessões legisla
tiva~. h a um Podei' Legislativo; 3ste não está funccionando 
effeclivamenle, mas existe. Esso .Podet· Legis:atlvn, no inter
regno das sessões - dizia eu - l:l:Iis tn. embon não O$leja, 
de facto, trabalhnndo; portanto, póde set• convocndu a qu-al
quer momento. dirmte de uma necessidade dll Estndo. Mn~ 
esse Poder Legi~hllivo, 1)01' exemplo; na esplwra federal, deixa 
a sua Cornmis~iio Pot·mnnente em funl~Cion'lment,1. Esse or·· 
gão legifcralilc·, porém, quando cessou o sou fun ccionnmcnto 
effectivo, pJ•eviu ns necessidades mais m•gentc~, CJUe pi•ri .. 
t!urou l'emodiat•: ao passo que, neste instante, em qu3 nü: .• 
ha Poder Legislativo .;stadunl, om quo os governadores cs4 

t.avom nn pot•suasüo do corttiriuar a ter o Jirolto de expedir 
decretos-lei, nüo e::dste neuhumn destas l'tl.ZÕI~s que pet•mitl.ll 
sem maior rnnl, no interregno das sessões deg-is!ativa~ a !'tts
J,Jonsão efl'eclivn do exet·cicio de~se poder. De modo que o 
simile reproduzido pelo meu il!ust.re amigo, Dr. Cyl'illo Ju· 
nior, não tem pertincnoia. 

1\las vamos mais longe - e, agot·a, dou resposta. e.o 
aparte com que me honrou o nobre oollega, Sr. Felix l'libas. 
O simile que V. Ex. apresentou, tambem, niio é ~erliiténtà. 
Resamó, em poucas palavras: O nobre Deputado disso CJUe o 
caso dos Est~dos nesta momento, 6 o mesmo daquelll) em 
que se encontrarão, quando as Assembléas estu.dunes, !uno-. 
cionando como Assembléa Constituinte, tiviwem de revêr ou · 
de emendar as respectivas Conslituícõos. 

!\{eu prezado collega, tnmbem o siml!e não ó pertinen!(J 
ao caso, porque, entiio, as Assembléas Constituinte;~ qtie ti
vorom do rever ou amendar as Const.ituicões funcoionurl\o de 
accordo com os poderes estabelecidos rm resplloliva Corta 
Mogno, lrnbnlhorão h•umsformadas de poder ordiunl'io om 1•0"
der constituinte e, quando nssim se t'l'ansrortnt\rem, ellas 
podem, - como a Conslituicllo flldarnl assig1mlnu u esta!! 
constituintes exlrl\Ol'(linarias - desempenhar umo funoci\.1 
legisl11.tivu ordinaria no lado de uma func')iiJ oônstituvionol. 
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Eo me exjJlico melhor: Se nós, na Constitu!nte fedet•al, ·u. · 
ve~emos dito que, inauguradas as assembléos oonl!tituintes 
es~a.duaes, ellas elegeriam os Governadores e Senadora~. el1'•· 
possa.l-os-iam, o passariam a élaborar e votar a Conatitui
ção estadnill e a vo~ar as leis ordinarias, - óutrr~ seria. e?Í
delitemente, ó caso, porque, então. as Assemblúas Consti
tuintes estnduaes,_ com p_oder, attribuicão - e attribuir,;ão 
que lhes déra a Constituição federa l - pode1•iam, comcom
mitantemente, ser constituinte& e ser ordinarins. 

O SR. CARLos REIS - Ahi, sim, teriam attribuições si
mültaheas. 

O SR. MORAES ANDRADE- Simultanoac;, não ha <;luvi· 
da algum;. . 

0 S."'l . FELIX RIBAS- 0 O!'ador baseia seu raciociniv na 
. hypothese de haver uma Conslitutcfto '·'·Hili.~la , que prevE>ja 

todos. esses casos. 
O SR. J\IORAES ANDRADE ----' ::-.ão podemos argumentar 

com os css.n ~xcepcionat-s. 
O SR. FBLtx RIBAS - Temos que at'JJutncntar com a si

tunÇüt; aclünl. 
O SR , MORAES ANDRADE - V . El.."< •. , .i.ttrisi.a que é, 

sabe, perfeitamente que no direit.o existem, ao lado das ilrC
sumpçiles juris et àe jure, presumpções Jegae::;, absolutas, 
das presumpções juris tantum, ou apenas r::~lalh·a5, ha tam
bem as presumpcões que os velhos juristas ol:lamavam homi
nis ou presumpções de homem, isto é, ns do que, no mo
mento, o cidadao envolvido na relação juridic:1 funcciona com 
todas as faeuldo.de.s normnes de um homem qualquer, as que 
decorrem da propi'ia natureza humana. S abe V. Ex. perfei
J.a.menl8 que uma. dessas presumpçõeo é a d~ que o individue. 
não andou t\s tontas, não andou às cégas, Inl\.:! previu as dif
ficuldades fulut•as e tro tou de resclvel-ns. E' pre:mmpção 
"·hominis" contar com que as Constituintes estaduaes pl'O
curnm evitar que uma semelhante diffiétlldMP. sobrevenha 
então . 

. Estamos, portanto, Sr. Presidente. d ianto de Ires cor· 
t·entes de opinião nitidamP-nle caro.cterizndu., , 

O Sn. FEI.t::t RmAs - V. E:oc. está focali:~ando perfeita·· 
mente o assumpto. 

O SR. MORAES ANDRADE - Uma dessas <•.orrentes dà 
aos govcrmtdores o pode•· de legislar; oulra o attrihn c 6s 
.-\ssembléa!! Com;lituintes : outra, nega a uns o a ouh•ns esse 
·p oder . 

Examinemos sticéessivamente t.odos esses ca~o11. Confe'JsG. 
meus prezados collegas, que, no dominio est:icto do liiruito, 
o argumento decol'rente do u1·t. 3°, § 2°, da Constituiciio de 
16 de Julho - "O cidadão investido no f1.tncc ii:> de um dos 
poderes não poderá exercer a de ontt•o" - argulnontó qüe 
procura iníirmat• o direito do expedir de~relo~-lois aos go
vernadot·es~ confesso; meus pi•czodos collog11s , quo, no do
mlnio do direito puro este argumento 6 pat•a mim do urnn 
gt•ande forço, de urna forca qunsi decisivo, de umu forca tllo 
.imporiosn que, de. momentu, o ooceito desd e Ioga poro ufasM 
tnr a pJ.•ilnci ra bypotheso. l~icn a seii;utldii: qw1 o pocler Lé· 
gi slutivo está com ns Assembléas Ordinarins. A~ Assemblóa.~ 
Constituintes ~~t&dunes, como mous prezados collegtts estilo 
cansados d e. saber e podorunn até ensinar-m~, têm sua com:-
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petencia rigidamen'!.e ·estabelecida l>ela ConsHtuiçüo Fe-
deral. · 

·E· da ~aracter, é do genio do regime federal que os po~ 
deres estaduaeõ estejam rigidamente iimitados pelas dispo~ 
~ic~es das ConstituiÇões Federaes. E ' aauillo que o grande 
,;urasla auslrltlco Kels~n _tão clara~cnte estabel~c1, quando 
tr_~ta das tre~ or\i,ens JUrldlcas sub_SlSlênles nas Federações: 
uma ordem JUrid1ca gel'al, determinada pet,\ Constituição 
Feqeral; tll!l~ ordem jurídica parcial, limitada quanto á ma~ 
tcrm, mns Ilimitada quanto espaço, 6 a da compclencin rtas 
Assembl~as _ federaes, que têm o di~eilo de e-rear léi.s pal'a 
toda !\ Nacao, mas leis cuja matena eslá cst.riclarnente h
milada pela compelencia, pela attribuição que lhes deu, a 
.ellas, assembléas ordinaria~. a Constituição Federal; íi.na·r
mente, a terceira ordem jurídica, que é limit:.tda, que é par
cial, quanto á materia o quanto ao espaco é n de r.ompe
tencia das Assembléas estaduaes, se.iam ellas quae), forllm, 
constituintes ou ordinarias, porque estas tôrr. suas nt.tribui
ções limitadas, quanto â ma ter! a, pel& Constituição Fede; rtl, 
e quanto no terreno, quanto d extensão, •Juanto ao espaço, 
pelo limite das respectivas zonas estaduacs ou provincinoa. 

O Sa. Dum; JUNlêil\ -Ruy Barbosa é muito c-lnro nessa 
ma teria. 

O SR. MORAES ANDRADE -Ora, Sr. Presid~ute, meu.J 
p·rezados collegas, neste particular, parece nfio haver du
vida alguma de que o.s assembléas estaduaes, sejam ellns 
!1Uaes forem, só podem agir dentro dos limites qu9 n Coni
tituição Feder(!.! lhes traçou, e, assim oomo, na ordem do 
Dit·eito puro, assim como, na ordem puramente jurldlea, eu 
ncho e confesso que o art. 3•, § 2~. dl.l Cnrta de 16 do julho, 
tolhe aos governadores a funcciio logislntiva, tambem nn or
dem do Direito puro, na ol'dem puramente juridlõil, cstn con
sideraclio decorrente do regime federal tolho ~\'> nssem
hléas estadunes qualquer nttribUI()ÜO quo lhes nüo teuhn sido 
dada pela Conslituioõo Federal. Ora, cmqunnlo votam ns 
constituições estndunes, estas nssomblóns nllo têm, nllo so 
lhes deu, n Constitulçüo nlio lhes attrlbiJiiJ oompeteucln le
gislativa ordinnrin. 

E, senhores, se houvesse qualquer duvida o proposit.o 
dessa altribuiçúo, eu diria que o emprego dn pnlll.Vl'&.. "tnns
formaçilo", feito poln nobre Commissõ.o de Redacoiio d!l Com
tituinte, aommissiio que teve á sun frente o ospirito brilhnn-. 
tissimo do discipulo amado do B!!=regio Ruy - o emprego 
dessa expressão seria sníficiente para, de uma vez por toda\i, 
dirimir qualquer difficuldade . 

Se as constituintes estaduaes, elabóradas ãs constitui
ções, se transformar!l.o em assembléas ordinarias, é porque, 
neste momento, niio têm essa· forma; . e, se não têm essa 
!orrnl\, niio têm a respectiva oompetencla , 
. Parece f61·a de dnvida, portanto, que, no terreno do di
reito puro, deante do lame_ntnvel oochilo dos egreg~o$ cons~i~ 
\-uintes federlles, houve, nao se pode negar, um lunto legts
Jntivo nos Estados, umn suspensão absoluta, tli'íl vacüo le
gislativo entrt~ a eleição e posse dos go-verlladores o a trnns
fol'rnação dns constituintes em assembléns ordinarlas. 

Ora, meus prezados oollegas, ienho medo do vir aqui, 
deante de tão il!usLrados e oonspiouos cultores das sciencins, 
em geral, e dn sooiologin, em pnrlicular, tenho medo, qunsi 
que me 8into envergonhado do ter de lemhx·nr um postulado 

O. D.- VOLUME 1- 1935. 39 
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simplicíssimo, elementar, de primeiro anno de escola pri
maria, que nesta sciencia se estabelece: o de que qualqut!r 
solução que leve ao absurdo deve immédiatamenle ser afas
tada. Qualquer solucllo que nos induza a situação absurda, 
por si mesma se destróe, por si mesma se anniquilaa, por ei 
mesma se combate. 

A socledad~. senhores, nllo é madrasta; a sociedade é 
condição necessaria da vida e do progresso do individuo, é 
condição 1ine qua non da nossa vida e do nosso aesenvot
vimento. 

Suppór-se uma sooledade sem Governo é suppór-se so
ciedade absurda, sem meios de v iver, sem ordos de- desen
volvimento c de acção. Imaginar-se a sociedade em que um 
hiato do Poder Legislativo sobrevenha é desproposito so
ciologlco, que ninguem com dois dedos de juizo pode acre
ditar possível, j á não digo ndmissivel, j i\ niio d1go aceei-
tavel . . 

Como uma sooiedade sem o poder de elaborar leis QUI' 
regulem a natividade dos individuas; que bnlisem os 11eus dl
t·eitos. e que estipulem as suas obrigações? Como uma so
ciedade em que não exista a .onbec,a pensante do organismo 
social? E', sem duvida alguma, desproposito lnadmissivet. 

· Estas simples considl't 'llll~!:'S sociologicas bnsLariam parn 
to~ar impossível, sociologicamente filiando, a solução a que 
p Direito puro nos levarin, no estudo da questllo aventada . 

Dlreis enl'iio, meu·s ·prezado~ collcgãs, ê dirá V. Ex., sà
nhor Presidente : em que é que ficamos, entl1o? Ae o Pod!!r 
;Legislativo nllo cabe ao legislador, por forga de dispost~liu 
oonstltucionnl, se níio cabe As Assembléns Constituintes esta
du!les, vor forca da natureza do regime federal: se rallo pode 
elle deixar do existir, em tnoe da necessidade soc!ologloa, 
onde vamos parar? 
· Quanto n ·essa t~seudll vi·etn, a Mse helmu s·em ltab1da, em 
que appnrentemente nos enor.ntramos, digo, Sr. Presidente, 
qué é ainda o esptrito conser"ador. slio minda as consldor~
ones socia~s mnls elementares que vllo permlttir-nos .a sa• 
h ida, a ~nber: quando o Sr, Chefe do Governo Pt•ovlsorto 
attf.o-llmilou Rs suas proprlas funecões - e tenho n fot"tu~•a 
e o orgulho de ver entre os meus ouvintes, o que. alids, me 
enoht! do temor, a figura grandlos11 do noltlVel legislador dl) 
Govet'no Provísorio, meu cmiMnte mestre, Sr. Deputmdo 
Levi ·carneiro ... 

o Sn. r" EVI CARNEIRo ·- Agradecido 8 v. Ex. 
O SR. MORAES ANDRADE - ... quando, St•. Presi

dente, o Chefe do Governo Provisorio auto-limitou as suas 
fun ccões, nessa occasião determinou f ioesse o Poder Legis
lativo nas suas proprias miios e nas dos Interventores, senil 
dolegados de confiança, seus representantes, seus prepost6s 
nbs Estados, no DíRtricto F eder11l e no T erritorio do Acr e . 
Nesse · momtmto não houve duvida alguma sobre quem ext~r
cla o Poder Legislativo, mesmo porque, se esta nulo-limi
tação não fosse feita pelo decreto de instituição dô Govet·no 
Provisorio, elln estarià e11í ipulnda, dP facto, pela simples si
tuação de uma diotadura a quem fôra c~nfiado todo o poder. 
Quando se instnllou, ou quando se inaugurou a Aeeembléo. 
Nacional Constituinte· - lembro-me muito bem, porque tive 
o prazer e a honr a de intervh· desde logo no debute - n 
primeira coisa que apaiXonou a Assembléa f oi a celebrada 
questão da vlenitude ou níi.o <la soberania que tinhamos em 
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mão. E, então dlgo~o com orgulho e desvanecimento -
tive a fortuna de me coliocar ao lado daquelle~ que se batiam 

· pela. plenitude da sober ania n as n ossas mãos de constit~lin
·tes. Eleitos pela Nacâo para elaborar o novo estatuto poli
tico do Brasil, tinhamos, como tal, o exercicio plon0 da so• 

-bm·ania nacional. 
Lembro-me, Sr. Presidente, dos debntes então travados 

coro o nobre Deputado pela Bahia, hoje illustre Presidente 
do Senado, Sr. Medeiros· Netto, e, se me niio engano, com o 
não menos nobre ex-Ministr o da Fazenda, actual Frobaixa
dor em Washington, Sr. Oswaldo Aranha ; recordo~me, ainda, 
de que naquelle moml'nto, com intro.ns igenoia e com todo o 
itnpeto de nosso temp er amento, defendíamos a d(\tenção da. 

. soberania plena da Const iluinte. Foi nessa alturs ~ " 
- V. Ex. , Sr. Presidente, não deve ler olvidado - que o 
Sr, Medei.ros Netto apresentou 11 sua celebrada mocão, pela 
qual a Assembléa ~acionai Constituinte confirmava no então 
Chefe do Governo Provisor io os podel'és que S. Ex . , por ' s.; i 
mesmo, tinha tomado e limitado , 

O SR. DINiz JUN IOR- Poder es que a Revolução lhe con
cedera. 

O SR . MORAES ANDRADE - Lembro-me bem, Sr~. 
· Deputados - permltti essa reminiscencio. - de que co:n 

toda a bancada paulista, a que me honro e sempre me hon
r e i de pertencer, volãmos lodos a moção Medeiro, Netto, oor 
·Uma nece~sidade pragmutica, VÍ$lo que nós, Constituintes, 
não podíamos querer reviver o exemplo da Convenr,;üo Fl",.m
ceza, anarchizando o exel'cicio do Poder Executivo, que não 
podíamos ciirectamente 'exercer . Votámos a moção 1\fedeirGs 
Netto, confirmámos os p oderes em mãos do Chefe do Go
verno Provisorio. Nós; -Assémbléa Constituinte Federal, no 
exercício é goz;o da plenitude de nossa soberania, não po
díamos deixar de confirmar nas mãos de S. Ex. aqüelles pO·· 
deres Executh·o e Legisla tivo que a nós mesmos se nos afi
gut·ava quasi impossivel, senão de todo impossível, exeroer. 
Conscientemente, livremente, de cabt><:o erguida, ctlrtos dt> 
que o ent1i0 sentimental ismo exagerado que nos ~acudir. ns 
entranhas, bem como a consciencia do povo de Slio Paulco; 
ainda se ar repiaria por causa daqueJia moção, nós, os Depu
tados pa•Jiistns, assim proc-:!demos, dcnnle de urna necess!
dadt> social nacional. 

O Sn. DtNiz JuNIOR- E fixaram um pr incipio, 
O SR . MORAES ANDRADE - Passaram-se oso tempos 

Votámos a Conslituíciio F ederal, e . logo surgiu aque!ltl outro 
p robletna da conversão da Assembléa Constituinte em 0'l
mar.a ordinariu, da suspensão imrncdinta de suas fuuccões; 
ou da prorogaçüo, apenas, do nosso mahdütó, 11lé que eleita a 
primeil·n Cumnra ordinar ia , 

Eu nlio vou, Sr. Presidente e Srs . Pep)ltndos, reviver' a 
historia todn desta quesuio, que foi muito longa, ~ que nos 
iJCrJilittiu o grato prnzer ·de ouvir de um dos nossos preclaros 
<ióllegns a hisloria anecdotica daquelle "botüo de campainha" 
que nlguem lhe teria mandado toonr .. . Em todo caso, quel'o 
a penas lembrar, senhores, que, attendendo ti necessidade da 
não hnver um hi~lo legis lntivo, J•esolvemos pl'orognr o nosso 
m andnto até qne fosse Inaugurada n i" Camarn ordinnrin. 
Não houvE.' hiato, portnnt.o. no Poder Legislativo, pol'que n ós, 
no exer ci o! o dus nossas attribu!ções, · previmos e romediámos . 
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· -· .· ·-Fori;a é ·temb:·ar/entretanto, um i)equ.enino episodio. 
Votada a Constituição de 16 de julho, e eleito o primeiro 

· Presidente· constitucional· da segunda Republioa, desde logo, 
ips"o:-facta, dllante do Direito puro, tinham cessado as figu-
ras jurídicas dos interventores. Entretanto, ninguém, de_antB 
do Direito puro, imaginou fosse. preciso crear noves inter"" 
.ventores, ou, immediatamente, eléger novos governadarcs dos 
Estados. Mais ainda: -proposta moção, .reQuerimento ou que 
melhor nome tenha, ·pelo ·nosso illustre collega, Sr.. Hugo 
Napoleão, determinando que os interventores entregassem 
incQntinenti os governos dos Estados aos presidentes das Cô!'-

·. tes de AppP.IIação - lembro-me perfeitamente de que o Oon.:. 
gresso, na sua imrnensa maioria, votou contra a proposta, 

. sob fundamento de que a delegacão, ·que o Sr. Chefe do Go
, vcrno Provisorio puzera nas mãos dos interventores, conti

nuava integral, sem necessidade de melborha ou de ratifi
cação. 

·O SR. JosE AuousTo - Esse .foi o maior erro da AS· 
sembl~a Constituinte. 

O SR. MORAES ANDRADE - Até abi, nada demais; 
tratar-se-ia de um erro politi<;o, prezado collêga. 

O SR. JosÉ Auous'i'o- E' possivel. Não desejo, no mo
mento, discu~ir a· questão; entretanto, esse facto . muitos 
males t.em acarretado ao Brasil. 

O SR. MORAES ANDRADE- Não desejo, no momento, 
.para não prolongal' fastidiosamente a minha arenga, discutir 
o caso. Não vale a pena. Ha outras questões mais interes
sante~ a tratar. 

O Ss. Jost AuausTo - Levantei essa questão porque 
quiz oollaborar com V. Ex:. 

O SR. ·MORAES ANDRADE - Agradeço immensamente 
ao presado oollega, a collaboraciio tão gentil, e o faço com 
abundanoia de cornclio. 

Dizia eu, Sr. Presidente: sem ~isc1.1tir esse allegado erro 
polltitio, que o nobre Deputado pelo Rio Grande do Norte, 

. ·t:ntiU estimado amigo, Sr. José ·Augusto, revive neste mo
mento, que ao mesmo tempo em que se resolvia essa ques
tão,· íót•a du~ consequencias do Direito puro, ouh·a questão 
muito rn;Iis interessante nem sequer foi levantada, a satar: 
So üs interventores eram delegados, não rnais do Chefe do 
Governo Provisorio, mas, desde logo, do PresidentE~ da Re-

.. publicn, do Poder Executivo Constitucional. se este não tinb~ 
a compcLenoia de decretar leis que nós lhe neglimo~, como 
podiam os inter·ventores ter essa poder de legislar? 

Como? I Evidentemente nlio o podiam ter mais, deante do 
Direito PUi'o e, entr•etanto, o tiveram. .Nunca, jámais, nin
guem pôz ·em· duvida que tivessem esse· direito e, oomtudo, 
·não deviam t.er, pois seu prepositor ou preponente não tinha. 

E' hoje, Sr.· Presidente e Srs, Deputado!.', que ·s.e revive 
essa questão - que se reviye, digo mal --.... que se inicia eaaa 
discussão, que se le.v,anta estu Troya. Evident.emenle o pr~
cedf'nte afasta, desde logo, .as. diffiouldades. E' oerto, meJl.S 
prezados collegas - e o· l'econheco - que um preoedent~ 

. mão nfto justifica a c.ontinuaciio do seu uso. Se de um mo
mento para deante1· do·.meio ou dos tres-quurtos do caminho,· 

. ·.nós .nos ·reconhecemos: em .~rro,~a' primeira de todas as nossas 
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obrigações, o pi-lmeiro de lodos · os nossos deveres, é _voltar, 
retroceder, em~ndnr, confessar o erro. peniteneiar-nos dell!!, 
é a melhor das attitudes que temos a tomar, e que a ;~implM. 
~obreza da nossa na~ureza exige de nó~.. · · 

O SR. CARLos BEm - Para se~uir a maxlma iatina: 
Abttsus non to!lit 11-sum. 

O_ SR. MORAES ANDRADE -V. E.'C. vem em perfeit•) 
~lucidnmenLo da minha affirmacão. Não ha duvida ·ulguma. 

Conlinuemos examinando o precedente. 

Meus presados colleg;.s, set·á porventura um despropo
sito ~ociologico o suppõr que a m anutenção ou mantença d~ 
um statu-quo anterior, de um estado dó quai nós viemos e 
de cuja solução, finalização ou encerramento não nos cab~, 
de modo algum, a responsabilidade, será absurdo sociolo
glco. s~ppOr q~e a mantença desse statu-quo anterior seja 
admis~Ivel? Evidentemente, não. : 

O Sa. FELrx RIBAS - Sociologicamente, ni!.ó. Se fosse~ 
mos, porém, basear todas as attiludes do Oovel'llo em razõc:1 
soeiologicns, desapparec~rla a rigidez dos regimes. 

O SR. MORAES ANDRADE.:._ Se V. Ex. me pel·mltte, 
reme morarei uma . co usa de que V. Ex, parece niio estru· 
perfeitamente lembrado e que ó a seguinte: · 

O SR. F ELrx R IBAS - Agradeço a V. Ex. a explloaçilo .. 

O SR. MORAES ANDRADE - Creio haver demonstr11. 
do - pelo meno~ esforoei~me pot• fazel-o, e tenho convicQt1o 
intima, de mim para commigo, de que fiz o suffioiente -
que, denote do Direito puro, tüo absm•da ó a 11tlribulciio do 
Poder Legislativo · nos. Governadores, como absm·da ó sua 
attrlbuioiio 1\s Assembléas Estoduaes Conslituinles. Dcante 
do Direito ·puro, qualquer dos h)•poLheses no.tO leva. a um 
abysmo, e se é verdade que um abysmo chamo. outro, PCO·J 
licença para não oahh• no nbysmo sociologico. Que a soicn. 
oia da sociedade, que a velha polittcn do Vl'iho Arlstoteles,
nos protejo, para a salvacuo do Br~sil. 

O SR. BtAS FoRTES - Mas .ainda hn uma outr~ soluçi'io, 

O SR. MORAES ANDRADE,- Qual, se me for. o favor'l 
O Sn. BrAs FoRTES- Aquol!a· que tomamos aqui. 

O SR. MORAES ANDRADE - Qual ? 
o SR . BrAs FoRTES - A de ou torgar a~s presidenl'es a 

funccão leg'islativa. · · -

O SR . MORAES ANDRADE~ Outorga.<la. ·por quem? 
O SR.. BrAS Póf\TEB - Por nós'. V. Ex . núo se recorda

do moção · 1\ledefros Netto ? · · 
o·sR. MORAES ANDRADE.-. B11 pinicci - V , Ex. nii.J 

estava· pre:;~nto - 11 ' ella me· réferi. - : _ . . 
O SR • . Bt~B FQI\'rEa ~ Nii.o ~o.i um.a soluç,ão? . · . . , 

. . . 0 -S.R.- MORAES ANDRAQ~ • .....- . Tral.a-se.- agora, do ,coat) 
dos Estados . Porgunto : ·v. Ex. quer que nó~ •. _Poder Lçgis"1 
!ativo, demos aos governadores a. f!JncçUo . de ~ ... cgísl1lti~o es-
tadoa!? · · · · · · · · · · · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:53+ Pág ina 58 de 67 

_... ·6H -

O SR. BIAS FoRTES ....... 1\leu ponto de vista á outro. En
tendo que isso é atlribuioilo das as.sembléas çonstituiutes es-
tadoaes. ' 

O SR. MORAES ANDRADE - Acoeito a argumentação 
de V. Ex. O nobre collega quer que as assembléas consti
tuintes esladoaes attribuam aos govl!rnadore.s, po1· moçílo o!l 

() s~. FELIX RIBAS- Pelo menos para oohonestar. 
O SR. CARLos REIS - Aliás, lembra o nobre collegJ. 

SI'. Gomes Ferraz. jâ ~e votou na Ilnllia mocílo de confianc~ 
nesse senlido no govet•nadol', depois de eleito. 

O SR. MORAES ANDRADE - O nobre Deputado pol' 
Mir.as Get·aes, meu presado amigo Sr. Bla.~ Fortes, quer 
que ns n~sembléas constituintes e~lartoaes, por meio de mo
cão, resoluçiio, lei, ou que melhor nome tenha, attribuam 
aos governadores n competen:::ia leglslalivfl . Pois bem, vó11 
mottrar a S. Ex. que essa solução - com o devido res
peito c acatamento á decisão de duas oli tres :.ssembléas que 
parece jà a tomaram - é a mais infeliz, a mal~ lnmentnvel, 
a mais erronea que se poderia dar. Honra á Assembl;a Consti
tuinte Mineil a que, esluonndo a que~ tão, nobremente afastou 
.de si. semelhaóle "derrapada" constitucional, permiUain-mA 
VV. EEx. a expt·essiio. 

Em primeiro lognr, isso é iamentavel porque o art. 3°, 
§ :1.0 da Constituioi!.o de tO de Julho, que o nobre Deputado 
votem. como eu, tamhem o fiz, estatue: "E' vedado ao~ P•J
deres constil1.1clonnee delegar as suas attrlbuições. • 

Assim, se as Assembléns Constituintes Esladoaes teem 
attribuicllo de legislar ordmorinmente e, por mogllo, reso
lucüo, lel, ou que molhar nome lenha, d!lo essa competenci.l 
aoo governadot·es, violam flagr·nnte, brutal, berrantissimn

mente o A t 0 do artlro 3° dâ Constltulollo de i6 de Julho. 

Em se1ur.do lo1ar; Be ali Asl!ombl~aa Constlluinl~;>s Es
tadOBU nll.o têm o Poder Le!Jiliullvo - como ullo têm -
porque nesses quatro mezeil Bpena~t n Sllll funcliilo é E'laborar 
as respectivas ConstltuiçOes, nilo podBin delegar nttribuiç!lo 
de· que nllo estlo inve11tidas. 

Logo, es~fl soluci'io !!erin 3 mnl~ lamenta\·el, n mais cri-
tlaavel,. a mais inconstituoional posüvei. . 

O SR. BtAB FoRTEB -,... O argltmonlo de V. Ex. colheria. 
fle valesse o raciocínio feito - que a meu vet' nlio vnle -
Joor !s8o qua a silultção dos Es4.~1do~. em crmfronto. com a 
constitucionalizaciio do Brasil, 11indu é de precariedade. · . . ' 

O SR. MORAES ANDRADE - ... Está .certo, mus não com 
~!•ilação ú Con~ti~uicã.o. Federal. 

O SR. BrAS FoRTES - Tenha. puoiencia, V. Ex. vae 
conoordat' commigo. Convocado o Gongres~o Nacional, invo
cámos aqtd, corn à· autoridade e n defesa de V. Ex., aliás 
brilhante .•• 

O SR. MORAES ANDRADE··-- Bondade 'de V. Ex. 
·o Sn, BIAB FoR'l'lla - • • • · qua enoarmwsmos a sobera

nia nacional .•. 
. 0 SR. MORAES ANDRADE - Pois, nllo, 
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O SR. BlAS FonTES - •.• oramos os unicos represéti
tante.e directos dos orgãos da soberania. Esta vamos inves
tidos de todas as funcções e não se podia mais outorgar uo 
Chefe do Governo Provisorio, iJüe ainda estava no poder, 
em nome da Revoluoão. nenhltma das funcções, senão com 
expressa autorização do Congresso. 

O SR. MORAES ANDRADE - Está certo. 
O S!t. BIAS .Fol\Tlls ·- 8~ ó assim, se os coHgressos es• 

tadoaes são tambem l'l\Prt'sentantes d~. soberania •.. 
O SR. MORAES ANDRADE - Quem d:sse isso ? 

O SR. AUREJ.JANo LEI'I'B - Rcp!'eseniante.~ da autono
mia ... 

O SR. Bt.<\B FoRTEs - Ainda não terminei o meu racio
cinio. VV. EEx. estiio fazendo interpretacíi.o exclusiva de 
pala.vrns. 

Prova.velmeute, não me far!io a injus!!ça de acreditar 
niio saber eu a quem r.abe o podar soberano e a o:ucm cabe 
a autonomia. 

O SR. MORAES ANDRADE - Por is.\lo !"oi que não pude 
dominar a minha admiraoão. 

O SR. BrAs FoRTES - Era. outras palavras: a sobci·nnla 
do Oong:resso, â que me refiro, d:mtro do Estado, é orig.ina
t•la da !lüã. rl'presentaçã.o, dlrect" da opinião nacional, que, 
numa democrar.ia, instituiu o repres~ntunla do povo i:'omo 
represE:nlunt~> da 11oberamn populnr. 

O SR. Fru.1x RIBAS - Prlnllipio geral de Direito Pu· 
blico. 

O Sa. BIAB FoR'l'EB- ConseQnanlemeote, n meu vel'. nüo 
impot·tava em fel'ir" absolutarnP.l\1.01 a Constituiçll.o Fecleral 11 
aelegaçiio de poderes conferida por uma Assembléa, collccti. 
vameilte, quFJ ia legnliznr os tlc•.os praticado3 POL' um -rodar 
IJI!e está sob o controle dessa AsllL>mblol,i - o Podor Ext>oULJ• 
vo. Tenho a impressilo de que n dmfla é P<!rfallo e que 
dentro deUe a .!!ltuaçilo do Bras! seria o1sta: a$ ."-sst!mbll!as 
Esladones a delegarem Ol\ outorgarem. emquC\nlo e~Uvl.lssom 
funrcionando na óonfeooilo dos pactos estadoaes, podere.s nos 
presidentes ou sovernn!Jores rle Estados pnru tlxpocHrem de
cretos com !orça do lei. E' a minhJ opinillo pess~al, sai\'O 
melhor juizo. 

O SR. MORAES ANDRADE ·- Po<>so responder, a~wrt.. 
a V. Ex.'/ 

O SR. BIAS FOR'l'EB - Pois, nfio. 
O SR. MORAES ANDRADE - Ouvi em silenoio llbso~ 

luto o aparte dQ meu nobre ·Jolleg~. 
O Sn. B•As FoR'!'EB- Ha aind.'l a oircumstancia que que

ra accresoentar para· oi>mplete:r> o meu raciociniu. E' que as 
Assembléas Eatadoaes .. jâ ·for!lm investidas, pela Con
st.ituitilo, oôm rm\ndatos de quu~ro annos e com fnnoções 
ordlnarias, por consesuinte, de h!gislaturas ordinarias, 
muito diUerente da Constituinte Federal. J{L estão, por for
oa de lei, mvestidas da luncoilo de Ass~mbhías ordinaria!:l. 

O SR. MORAES ANDRADE - V. Ex. terminou '/ 
O Sa. B!AB FoRTilB - Alids, os meus apartes estão 

muito de accordo com a doutrina sustentl\da por V. Ex. 
nesta Casa. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 10:53+ Pág ina 60 de 67 

-616-

0 SR. MORAES ANDRW.E Peco ao meu prezado 
slituinte, votámos . a moção Medmros Netto, votemol-a no 
pae~encia cvangelica de t'ícar calmamentt> ~>clntado no seu 
Jogar e de ouvir, silenciosame;JlP., a resposta que lhe v~u 
dar, afim de que níio se repita o epi;;odio que agora se estâ 
dando, ou seja; o de S. Er.. obrir,a!;' ·in 'I a voltar a t;e'pisar 
aquillo que aeus collegas ouviram e o nobre Deputado nt'iQ 
ouviu porque não se · achava pre~mlte ou não prestou atten~ 
ção ás minhas palavras. 

o S1L BrAs FORTES - N!i(J estavn prcserHe. Cheguei 
8gora. 

O SR. MORAES ANDRADE - O nobre collAga ha de 
ter a paciencia e v angelica de me ouvir, pois. 
. Eu disse que, quando nós, reunidos .em Assemblêa Con
collega e eminente Deputado po:- Mina~ Geraes !JU.e tenha a 
exercício da plenitude da sobenma que nos cabia - tbese 
esta que me desvaneci de ter s1do dos prim~iros a defender, 
contra a these patrocinada pelo .Sr. Medeiros Netto e, se 
me niio engano, tambem pelo Sr. Oswaldo Aranha. 

Disse mais que, como As.scmbiéa Nacional Constituinte, 
~e naquella occa~i~o n~o tivessemos deferido M então Çhefe 
do Governo Provisorio a competencia que lhe deferimos, 
desde logo passariam as funccões executh·as e legislativas a 
ser exercidas i)Or nós, e até YJJ.esm'J as judiciarias, sé r.ão as 
delegassemos il.os {)rgãos competante;;, visto que a plenitude 
f;Oberana era nosso.. 

Assim, o illustre Deputadll se excusaria de chamar a 
minha auioridade- - nenh.uma, posit.ivamonte nenht'.ma -
'(1uio apoiados) para me atirar i.1otitra mirn mesino. 

0 SI\. BIAS FORTES - Não ntir~i V. Ex. cóntrn. V. Ex. 
·o SR. MORAES ANDRA.DE ·'- Tenho. a paoiencit. e\lo.n

gellca de me ouvir. 
O Sa. BiAB FCII\TIIB - Apenas lembrei a V. Ex. 
O SR. MORAES ANDRADE- V, Ex. S•j exou!larin, por~ 

tanto, de me atirar contra mim mesmo. 
Outras virtudes niio lenho, ma~ oohet·enoia Cl,)llllnliiD 

mesmo, possuo o prezo immen~P!mout•~. 
O meu prezado collega, entrat.anlC!, ha de concordar que 

ha uma differenca colossal, ::yo1.)]Jion, asfNmomir.n, eatre 11 
oompstencia de uma Assembláa Constiluinta éentral, na!.'io-
1J8l, federal, e a compet.encia de uma simr1los - com per
dão dos constituintes esllldoae~ - de umn simules Assem-
bléa Constituinte Estndoal. · 

V. Ex., que ó cultor de DirC!ito, sabe perfeitamente qua, 
nos Estados em federaçiHJ,' a attrihuiçãn dos [Jod~res esta
doaes está estrictament-e, rigorosamente limitada pelo Pacto 
Federal. 

·.Nós, Assembléa Constituinte Federal, tínhamos a pleni
tude oo soberania, porque oramos representantes directos e 
immediatos da Naoão, como tal, com N maiusculo. 

As Asssembléns Constituintes Estaduaes, · enh•etçuito, em
bora formadas de representantes do povo; como nós mesmos, 
mas representantes · apenas do povo das respectivas cit·
oumsoripcões regjonae.s ou. territoriaos. ·destinam-se uo fim 
unloo e exclusiyo d!l agir de· ncoMdo com os preceitos tra-
Çados na ConslituiiJiío Pcdernl. · · , · ' 

6 Sn. BrAS FoRTI!:B ___: V. Ex. permitte um aparte? · 
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O SR. MORAÉS ANDRADE -· Perdão .• , 
. . o SR. BtAS FORTllS - E' aparte que vem no momento 
opportuno . · 

- O SR. l\fORAES ANDRADE- Não é possivel! V . Ex. 
não vae me obrigar a lêr a lição d.o Mousltheli, a lição de 
Kelsen, a lição de 1\firkine Guetzéwilc.ll e de todoos ós outros 
tratadistas modernos ou classicos da materia . 

O SI'\. BtAS FonTES .._ Quero apenas intet·pellar a 
V. Ex, : em face dessa Constituil;lüo l!' ederal, que estabele~ 
ce a delimitação das funccões das assembléas esladuaes, 
ha algumas que outol'gam aos governadores dos Estados a 
funccão de expedirem decretos~leis · durante o periodo em 
que funceionam as assembléas estaduaes7 

O SR. MORAES ANDRADE- Ora, meu collegu! •. , 
Q SR. FELIX RIBAS - Esta é 11 these. 
O SR. BrAs Foil.'l'ES - Se niio pod.3mos ferir 11 Con5ti

tuiçllo, esses Congressos, delegando poderes, !l ferem. 
. O SR. MORAF.S ANDRADE - .!\las V, Ex. , meu pTe• 
zado collcgn, que chegou dos lres quartos para t' fim de 
meu discurso, voe mo obt•ignr 11 x·etH·oduzil-o todo. 

O SI\ •. BIA8 Fon't'f!ls - Nfio h a necessidade de repetir 
seu diéouno . Bosta quo V. Ex. csclarocn o ponto que está 
discutindo. 

O SR. l\IOHAES ANDnADE - V . Ex. está !nzendo o 
masmo quo os uutorcs rnusicaos quando colloonm no final 
do pmutu aqucllo "da I copo": "voltemos no principio" . . • 

O Sn, BIAB l!'oi\TitS - Noto quo V. Ex. taz coisn dif~ 
tot•onto, mllis nl1o tncclsu volt!lt• Bo !il!clo dCl sou discnrso. 
Lonre !to mil dcsojnr que o nobre oollogn l'Ollita o que jli 
dla11o. Su a rospoiltil fio mou npllrte está dada no oome~o do 
discurso dó V. Ex. , vou lõl~o. para mo .convencer de ludo. 

O SR. MORAES ANDRADE - O muito que meu Pre~ 
sodo oollcgo mu mercco, obriga-me .a i' éspoltnr o seu "d1tl 
copo"; voltoi'OI oo comeoo ~ Eu disso -:- e V. Ex. vne me 
ouvir - quo nOs enoontrnvnmos doonl.e do seguinte pro
blema, slm~ICinnente exposto : vlslo quo o regime cons.ti
tucional jâ vige pnt•n a Uniil.o; visto que, nos Estaoos, os 
governadores jd est11" eleitos, oonstitnoionillmente; visto. que 
na Coustituiciio Federal, por um lamontovel esquecimento 
nosso - de V. E.x., meu e de lod.os os nossos collegas de 
entüo - não ficou estabelecido quem e::-::ercel'ia o Poder 
Legislativo, emqu11nto ns Assembléas Esladuaes desempe
nhassem o seu poder constituinte; nós nos encontruvnmos 
ante esta difficuldade, resolvida segundo estas t.res orien
tações. · . · . ' :"- ~ 

Quem cielem o P oder Legislativo nos Estados? 
Primeira orientacão uns dizem : é o Gove.r:nndor. 
Segunda orient.ac:io - outros dizem: é a AssembJéa 

CO'nstituinte. · · 
Terceira orientacllo - os tiltimos dizem: ninguem; 

nem o governaoor, porque a pessoa alguma ó dado exercei.' 
dois poderes 'diffet·ontl!s, ao mesmo tempo (arl. 3°, § 2°), 
nem a Assembléa ·Constituinte Estadual porque o t\rt . 3° 
dns Disposioões 'ft·nnsitorias · est11tue qtte as Assembléas 
Constituintes Est11dunes, instnlladns, elegerão . os govarna~ 
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dores, aos quae~ darão pos~c; elegerão os Senadores, e vo
tarão, em quatro meze!!, a Colll!tHuiçiio, transformando-se, a 
seguir, em Assembléas Ordinarir.s. Portanto, V"'" o nobre 
Deputado; os primeiros negam ao Governador o .Pooer Le
gislativo, r.or um princir,io de nosso Direito Constitucio
nal; os segundos, nesam o Poder Legislativo ás Constituiu .. 
tes, por uma dispo~ição constitucicnal ainda; ficavam os 
terceiros, isto ~. os que oft'irmavam que o Poder Legislativa 
não est~va nem com os Governadores, nem com as Assem
bléas ConstitUintes . 

Lembro-me, . então, daquelle cidadão que, traduzindo o 
texto "passus est sub Pontio Pilatus", depois que lhe dis
seram que não estava certa :. versão dv wpassou debaixo . 
da ponto de Pi!atos" - e que nem estava certa n outra -
"passou por cima da pente de Pilatos", :...... interpellava o 
mestre: "Se elle não pnssou nem por baixo, nem po1· cima, 
por onde havia '1P. nassnr?l'' 

Estamos em identica difficuldade: se nem os Gover
nnoores, nem as Asse'mbléas Constituintes, unicos poderes 
possiveia de deter o Legislativo, o detem, com quem está 
ellc? 
· EnUlo, dl:mlc do Direito puro - toi à dlsti'rtéciío que 
estabeleci ha tanto tempo - · encontramo-nos num hiato de 
Poder Legislativo estadual . Orn, este hiato é sociologica
mente um absurdo. ·porque nem se pdde sunpôr 11 inexis
tencla de 10verno na sooiNiadc, nem se pódc ~uppOr a in
exlstencia do Pod<W Legi!'lntlvo, existindo governo. Loso, 
esta terceira soluclio, Isto é. aqucll~ a que nos obriga o 
Direito puro, era. . umn solucilo sociologicamente o.bRurdn. 
Como o absurdo não é c'.tl se accei!o.r , teremo.~ de ~ahir 
desta pseudo vlelln - foi o quo disse - de qualquer ma
nelrll . Como? Pm• um nl'gum~nto soclologloo, evidenle
mflnte, Onn! o dn mantonca do 1tatrt..qtt'O onterlor: quer di• 
zer. o deferimento, a <mll•csa, o exorclolo do Poder Legis
lativo flAlo ExeButlvo. 

Dlda eu entllo: Qllnnrlo se in~tnlou n Constituinte, dA
fArlmos osM pl:lde'i' no Chcfo do Governo .Provlsorio e po
dlamos tnzcl~o. Nilo tlnhamos limite algum á nossa ncolto 
porqu,, ornmo~ a ~ohornnln vivn rJ.!l Naolto Brasileira . Po
dlamos deforil-o no Ghefo (lo Governo Provisorio, como po
dhlmos tomnr-lh'o, 

O SR . BtAS :F'of\TitS - O assumpto to i muito debati- · 
do aqui. 

O SR . MORAES ANDRADE- O nssumpto fol discutido 
e ou me honrei de estar collocado entre aquelles que de
fediam o exercicio dn plenitude da soberania, peln Assem
bléa Constituinte Fede1·:d . V. Ex. se · Jetnbrn muito bem 
disso e o recordou ainda hn pouco. 

Mais tarde, eleito o presidente d.n Republicn, cessou 
desde logo o poder do expedir decretos-leis. que lhe vedá
mos, i sto é, a Constituilifio lh1:1 vedou. N~gámos urna nova 
delegnoão; porque niío se ndmltte delegaolio de poderes, e, 
por isso, prorogumos os nossos \.•''lbalhos até a installaoão 

, desta nobilissima. oohmdn. e egregia primeii'i1 Camíl'ra Or~ 
dinaria da segunda Republiea. 

Oocorrerá o mesmo nos E stnoos7 Evidentemente nllo. 
Ha umn differenoa eyoloploa, o.stronomion, ontre a compe~ 
tenoia da Constituinte Fodernl e a das Con&tltulnteA Eeta
tlualla, traçada esta ult.lmll rlgida e esf.rlotnmonto peln Mo.ma 
CIU'ta que votámos . Logo as Assembldns Estaduaes nlto têrtJ 
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esse poder· legislativo, porque só depois de votadas 11s Con
stituições respectivas se transform11rão ellas em Cam&ras 
Ordinarins. Que quer dizer transformar? 

· Quer dizer tomar nova forma, e, com eUa, nova com
petencia,· n(Jvas attribuicõe.s, novo exercicio. E' uma nova 
Camara que se installa, pouco im'nort:mdo que composta 
dos mesmos indivicuos que fazinm parte d·n anletior. 

Nestas co!lc'.ições, prezados collegas, digo que c muito 
differente a 8Ui.J.aÇíio e que essa moção, esse conferimenlo, 
essa lei; ou que .. melhor nome tenha, aliás resolvida por 
alguns dos Constituintes Estaduaes contravem a.s disposi
ções da Constituição Federal e não pórle razoavelmente ser 
acceita por nós que, neste momento, com estas elucidações, 
com estes esclarecimentos, com estas observações, procu
ramos resolvei' a quesH!.o .. 

Ficamos, portanto, Sr. Presidente, de ante de uma 
unioa possibHidade rnzoavel: a de proseguir na soluçiio da 
difficu\dade e talhar urna abertura nest.e beco, afim do per·~ 
mitlir que os Estad-os delle saiam airosamente, sem ne
nhuma ner:essidade do perda na solução do seus pro
blemas. 

Qunl essa possibilidade? E' com a clav'l rlc Hercullls da 
sociologia abrirmo~ a estrada. abnlldontmdo momentanea
mente o domirilo do direito puro para ac~eilar l'nuto a man
tenca, a contlnuar,l'io. o nrose~tnimento do ~tahi quo ante; 
mesmo porque, de todas as soluoões. nqttella qm• conserva 
umn orientação anterior ó. sem duvld11 a!gumn. mnis dofcn
savel do que aquella que s11bverte oomoietflmcnto n situncllo 
anterior. 

O SR. CAR'N!l!RO D~ REzENDE - Por um estado do ne·
cessidado. 

O SR. MORAES ANDRADE - V. Ex. dlr. multo hem, 
porque dentro do direito puro. repito, r.i\o ho. sotuoão para 
a quest~o. 

0 Sl\, ALBEI\TO ALVARES - JA tive opporhtnidndo, em 
lnqner!to procedido no Estado do Minas. dn mo manl!e!tar 
o este respeUo, quando da instalhtollo da Constitulnl.11 Mi
neiro. Vou além de v. Ex. quo ha de mo pormitlir esta 
ousadia. 

O SR. MORAES ANDRADE - Com . m•1ilo prazer, pois, 
V. Ex. me asolnreoe o caminho. 

O SR. ALBBR'ro ALVARES - Penso que a nltribniclio est4 
no espirito do propria Constitulofio Federal Nfw está, ovi
dentemente, no texto expresso, escripto, mD." não é sómente 
E;ste que serve de norma aos .Juristas nn~ ocooslões neres-
sarlas. · 

O SR. MORAES ANDRADE - V. Ex. diz muito bcrn. 

O SR. ALilll'nTo At.vAiUlS -E' vreCl!so ntlender ao espi
rlto d!l!! leis. v: Ex. estt\ debatendo, ne~te momortto, ns~ 
sumpto da mais alta importancia. Minha m11nifestnollo foi 
no s!!A"Uinto sentido: n Constitulcno F~.>deral rlAtarminou que 
os Assembléns Dlel!íessem os presidentes do! 1\lslndog, como 
rrimoiro acto, depois de instnlladn. A me&m!l Const\tuiçfio 
Fedaa•nl pt•ohlbe expre&Bnmonlo dolo~!lQilo rio podere~. Se, 
pordm, o Estatuto Fundnmontal mnndB oio~rot' o Governadol' 
6 para que elte ~tovot•no. Quem quor os fins quor 111 moloa; 
logo, so n. As~emllléu. ConsUlulnte invo11t!u o govomadm· do 
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Poder Executivo é preciso que elle tenha oa nioios de go
vernar: estes são, justamente, os decretos, 1\S leis ou QllO 
outro nome tenham; são, emfim, as normas adminish·ativas 
troOiidas para a accão do Go,•erno. Ora, a Assembl~..a Consti
tuinte não tem a ~acuidade de delegar podet·es, por110e isso 
é v:edado pela Constituição Federal. Restam upenas, por
tanto, dois podere.s :_ um, 9 Judiciario, ao qual não vamos dar 
a absurda attribuição de fazer leis, quando a s•u missão é do 
julga·r; outro, o interessado directamente 'em ~xercitar o 
cargo i;larâ qUe foi eleito pela propria Constituintf). Nesta<; 
condições, entendo que, quando a Constituiçã~ Federal man
dou que as Assembléas Constituintes ele~esaem os Governu
dorcs, a estes deu ao mesmo tempo poderes para executar 
todos os actos necessarios ao cumurimento de sua missão. 

O SR. MORAES ANDRADE- Obrigado a V. Ex.. '\;, E~. 
elucidou, sem duvida alguma, a quest!io. 

O aparte dl) V. E:x., embora um pouco longo, I rouxe 
contribuição valiosíssima. 

. Quero recordar, entretanto, ainda duas óu tr~ <.tlUmnll 
obsorvações e agradecerei aos meus nol>res eollegus -à pn
cienc-ia, n longanimidade c a gentil~za c,om que ouviram toda 
esta minha caceteação. (Não apoiado.!.) · . . 

Fol lembrado, em Assembléa Constituinte, quando ilis~ 
cutlnmos à . questão da prorogacão de m mctnto ou transfor
mação om Cnmara Ordinaria, se n.ão me falha a memoria 
pelo notavel espirito do Sr. Levy Carnoir;:~ ou pela não moncs 
notnvel cultura do Sr. Raul Fernandes, qun lamento não es
tarem presentes; foi lembrado que os 'Bstado~. principal· 
mente os federados, têm a sua con!lt.itucil)naliznoüo natural
mente feita por estagios, ou etapas, c::omo ~;ostnm de dizer os 
quo preferem os francezismos. 

Pois bam: por estagias, progressivament.'!, por degrdos 
~e vae fazendo a constitucionalizao !lo dn nossa terra. E, 
lembro-me muito bem, ±'oi o notnv'!l ilu istil o mestre senhor 
J.evy Carneiro quem então apresentou um projecto pnrn 
que à nossa oonstiturionalitacilc fcssu t'r!it;~, como S. Elt. 
(l~zla' um prmco humortst:camentE', de bnl:t;l n:u·n oim:'J-; do!
sejava S. ·Ex. que, primeiro, se constitucionallznssom os 
municipios, depois, os Estados ~. finul1nonta, a Federnc!l.o. 

Confesso, meus prezados coll'li;tlS, que niío tonho opiuil\o 
!ormada u esse respeito; não. pude estudar a quastüo. A mim 
me parece um pouco <:lifficil constitucionalizar nntes os mu
nieipios, a seguir, os Estados e·, por fim, n IJniüo, visto qu1:1 
os preceitos constitltcionaes da União devem prevalecer sobro 
lodos, e os dos Estados sobt'il os munlcipios. 

' ·Em todo oaso, não vem Isto a pêlo no momento, nem .vou 
l&vnntar semelhante dif'ficuldnde. 

Quero apenas lembrar que é indisr.t1t1vci, ·manso e·· l'aci
fico que, principalmente nos Estados hr!erarlos, a constitu
cioh:llizacão tem de se fazer por degráos, por ostagios. 

·Ora, nós só podemos dizer, si et .in quantt~m, que apenas 
a · União Federal estt\. constitucionalizllda cõmplêtailieilte; os 
.Estados ainda niio o est.iio. Muitos têm .os se'\]s Governadores 
eleitos . Graças a Deusl Outros aincta niio os tem , ·Pacieuctal 
Chegarão lá tambem, não. tenha duvida alguma, · 
· · Em todo onso é certo · que, se para a União já ha Poder 
Executivo, Legislativo e a·udioiario, perfeitamente constituci
onal izados; nos Estudos, · por emqunnto, em alguns delles, h a 
Pode1' Judiciãrio e .ExecutivO', em outros,· apenas Judlciario: 
ma~; nenuhm está plenamente constitucionalizado; 
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E agora:~t~ ... SPQDdo a umà observação de V. Ex., Senhor 
Deputado BIIS· ·l'ortc: falava V . Ex. sobre a não consti
tucionali2aç5.o dos ~stados. Não ha duv.ida; mas não devia 
nunca ·esquecer que, se os Estados não estão como taes, isto 
é, como Estados federados, constitucionallzados já gozam 
do beneficio da Constituição Federá!, já estão sob as normas 
geraes do Pacto Fundamental, e é, por isso, sd por isso, que 
o grande argt.tment.o dos particllirios da corrent.e de. V. Ex. 
-nega aos Governadores dos Estados competencia legisla
tiva - pel9_ d)sposto no art. 3.0 , § 2°, sobre ·a. impossibilidade 
de um individuo exercer as funcões de dois pOderes con
stitucionaes diversos. 

(Trocam-se divm·sos apartes. O Sr. Presidente recla
ma attenção) . 

Nestas condições, espero que o meu prezado collega, 
Sr. Deputado Bias Fortes, uõo me obrigue a, pela decima 
ou cenlesima vez, repeti.- .. • 

O SR. BIAS FoRTES - V. Ex. pode repétir quinhentas 
mil vezes. V. Ex. está num ponto de vista e eu noutro. Não, 
adiiin ta repeticãõ. 

O SR. MORAES ANDRADE - Não, senhor; V . Ex . se 
engana, nós não estamos em po_ntos de vista differentes . 

O Sa. BIAs FoRTES - Effectivamente estamos. 
O SR. MORAES ANDRADE - Perdiío, nilo nos encon

tramos em pontos de vista oppostos. V. Ex. é que niio se 
conforma com uma situacüo de facto, quo quer V. Ex. 
queira, quer não, tem entretanto de accciLar. 

A situação de facto é esta: deiUlle do Direito puro es
tamos nn impossibilldade de fazer os Estados viverem, pot•quo 
~ Poder Legislativo llslndunl nüo existe. E' essa siluaçilo, 
ante o Direi to puro, que precisamos resolver. Como'? Lançando 
müo de uma solucüo sociologion, que nilo pddo deixar de ser 
a mantenca do estado anterior. 

ó Sn . BIAB FORTEs - Na opinião do V. Er . Estados 
haverá que pensem diversamente . A Bahia já adopt{)ü at
•t.itude diff.erente: delegou poderes r.o interventor . Vê 

V. Ex. como é transcendente o nssumpto. 
O SR. MORAES ANDRA.DE ~ - O nobt•e collega pre

tende que eu nüo &oh e o problema diffioil ?I . . . 

O Sn . Bu.s Fon•ms -- A~ contrarJ(), V. Ex. estt\ mos
tr:mdo as difficuldndes do se resolver o assumpto. 

O SR. MORAES ANDRADE - A prova de que o I'cpu,t.J 
difficil é que estou prendendo os meus presndos collegas 
com este discurso longo, sem graça, desinteressante , ••• 

O SR. BrAs FoR'rEs - Muito interessante. 
O SR. FAilro AnANH,\ - Feito com muHn illustraçã~ e 

muito bl'ilho. (Apciados .) • · 

O SR. MORAES ANDRADE- , •• mas estudando uma 
Lhcse que julgo ~ob•·emnneii·a irnpOI·tnnt(l. 

Quer·o lembrar ao nobi.'B coll!!ga um argumento de meu 
illustre amigo e compunheh·o do lutns pnrtidiLrlu~. notllVel 
juri.;; t[\ c pJ•eclaro pnr lumenlor, o Sr. Henrique Bnyma, umi
nente representanLe de Süo Paulo ti. Constitulnt.o Federnl, ~ 
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hoje ~léáder" do. malorln na Assembl6a .C,9,~!}lÍtuinte Est~~ 
doa!, argumento esse expendido h ontem· 't'la 'iileou~sAo ver•'" 
flcada na Constituinte Estadoal, em re~posta ao dJsourso do 
Sr. Cyrillo Junior. E' o seguinte: visto que nllo ha, até boj<!, 
medida alguma que tenha. expr.:Jssamente derogado o Codigo 
dos Interventores, ou deste Codigo tenha tirado qualquer das 
disposições· que attribuiram aos enUlo delegados do Ghefe 
do Governo Provisorio as sua~ funccões; não havendo, por 
outro lado, a Constituieiio Federal, nem :19 resolucões da Con
stituiute r01riediado o mal, o hialo, a íaltn de Poder Legisla ... 
tivo Estadoal, segue-se que o referido Codigo continua vi .. 
gente, nessa parte, e, portanto, de leoe, aos interventore~ 
cabe a inda o poder de legislar. · 

Vêem os meus nobres t~ollegas que ha muito que pensar~ 
mui lo que discutir na materia. Mas, o que não se póde dizer, 
de maneira algumn., é que os Governadores que, usando das 
attribuieües que lhes foram ~onferidas nnteriormente, ~orno 
interventora~, ou que eram exercidas pelos seus antecesso
res, ·e, de accordo com os conselhos e circulares do Poder 
Executivo, não desmentidas nlé hoje, expediram decretos~ 
lei!O, estivessem usurpando funcclles, ou dellas abusando. 

Qualquer que seja a soluc;·ão a que o uoss() espírito no.!! 
leve, esta cnulelR, este recato, esta justiça temôs de fazer 
aos interventores que expeuiram decretos~ leis: o respeito no 
movei que os levou, o respeito ús razões em que se fundaram 
os seus 11ctos, e, nunca, de modo algum, tnxo.r de usurpaçil > 
somei h !ln tes a c tos . 

Usurpacllo nilo é, porqutl u 11ret.ensil.o de julgar que ngl
ro.m perfeitamento 110b ponto de viste. da nacessidndo !Ocinl. 
Outros pensurüo idcnticamenle em íace do Direito puro. 
Muitos, porém, pensarão QUE! a~~:iram mal. Pacienci.al '\. 
quoslüiJ ntl.ó ó tilo simples, nl\o é, ne. cxpresal!.o p!ttoreeoa d·' 
St•. Dcputndo Dills Fot'tos, lJ•anscertdAntal; ó, som duvidtt. 
alguma, lll'duu, dlffl(JII, podendo rermlUir solucões ditraron 
tcs. ~uncu, po!'tnnto, uma solucilo, fosse qual fosse u ndo·· 
pt.adn, uos peJ•mlturlll dizor que osso govemndores usm•pa. 
rorn funccüos ou abusar.nm das que tõm . 

. Não, 81•. PJ•osldonlo, nüo 11ó nüo usurpP.ram íuncçuo db 
h 1nguem, porque funcçllo Jegislntlva nito existo nus Asaem~ 
bl~ns e8ladoacs; nfio só uuo nbusarum de sou podet•, porqu11 
do !lo usurnm dlnnle das neoessldudes soe ines; como mais 
ni ndn, usm·um-no multo bem, perCelt!lmente de aocordo com 
a~ conveniencías do~ seus Estados - suppõe-so. é uma pre .. 
sumpcüo "homlnis" - e consoante o exercicio de s!las fun
ccües govcrnarnentnos. 

Et•a o que tinha a dizet·,. em resposta â O'bservaç;ão hon, 
tem feiln, da tribuna da Camat·a, pelo meu presado amigo 'l 
egre·gio representant~ da. opposicão do meu Estado Sr. r.uert 
Slltubal, cuja nusencia se por um Indo lamento, porque de-

, sejuva ap1·esentur minhas razüos directamenle a S. Ex., por 
ouh·o applaudo, pois o Jll'ivou da n1açada que impuz nos 
JH'osudos co \legas que me ouvH·am. (Niio tl]JOiados {N1'aes. 
PalmC1$,) 

. Dumnte o discurso do Sr. Moraes Andl.'ndd, 
O Sr. Arruda C amara, t 0 Vioe~P:resldonte doi:t!l 

n cadeit'a da presidencia, que é ocoupada pelo Sr. 
Euvaldo Lodi, 2° Vice-Presidente. 
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ORDEM DO DIA 

9 

Discussão unica do parecer n. 55, de t 935, ;a~v·ando 
o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ·.'ll·ll.on
tracto celebrado com a Commissão Central de Oompt~-lJÁ~ • 
Casa Luik Ltd. ·. · · · 

Discussão unica do parecer n. ·56, de {935, approvando 
o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao con
tracto celebrado com a Commissiío Central de Compras com a 
firma Lutz, Ferrando & Comp. Ltd. 

Discussão unica do parecer n. 57, de {935, n?provando 
o acto do Tribunal de Contas, que recusou registrQ ao con
ttacto celebrado com a Commissão Central de Compras com s 
firm11 Lutz, Ferrando & Comp. Ltd. 

Discussão unica do parecer n. 58, de 1935, approvando 
o neto do TL·ibunal de Contas, que recusou registro ao con
tro.cto celebrado com ~ Commissii.o Centrnl de Compras com a 
Americlln Bank Note Comp. e ns .i'irmns Milgalhàe.!:l Sucupira 
& Comp. e Lub:, !''errando & Comp. Ltd. 

Levanta-se n Sessão 6.s 17 horns o 5 minutos. 
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