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abras- 20. 
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em que a Carteir.a Cambial do Banco do Brasil recoiX1lllendou 
ao governQ a ce~Ção do· reghnen. de cõmpen~ção nos ne
gocias de. ~portação e exportação com. a Allemanha - 2"1, 328. 

Francisco Ferreira (MI.l'l1sterlo da Viação) - sobre o montante 
dos debito~ dos clifterentes Millisterios á Rêde cie Viação Pa
raná-Santa Catharina e referentes aos pedidos de 5 dé ou,-
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tubro de 1930 a 31 de Dezembro de 1934, por transportes· 
e:ffectuados na mesma Rêde _ 114. 328. 

Bias Fortes e outros (Minister-io do Trabalho) - ·em que nu
mer-<l do Diarlo · Official o Ins~ituto Nac_ional de Prem:
denêia tenha dado publicidade legal ao balança e r.elat(?-rio do 
anno de 193.4 - 366. 434. 

Hypolito do R~go e outt;os (n. 152 de. !935) - (Ministerio da. Fa
, zemda) - Sob.re qual o motivo da não reo},'ganização do La;.. 

boratorio de Analyses junto á Alfandega de Santos ~ qui! a 
receita e a despesà ann.ual desse I..aboratorio - 113, 114, 328. 

Adalberto Camargo (n. 156, de 1935) --- (Ministerio da Justiça:) 
- ao goverri.o da Parahyba do Norte, sobre ~ prisão do ope
raria Anacleto Victorino da Silva, recem-eleito Dep·utado cías
s_ista á Assembléa para}l.ypana - 419. 

Paulo MartinS (.Minis te rio da FâZenda) - sobre transacçõe.s fei~s 
com a . Carteira Cambial do ·Banco do Brasil - 328. 

Informações prestadas - Mln~terio da Agriçultura: 
Sobre uma .sonda destinada áS pesquizas de petroleo, na Região 

De Riacho Do·ce (Aiagôas) - 135. 
Sobre a viagem do Sr. Ministro desta pasta á R_epubllca Argen

~l.na - 274. 
JYlinistér~o d~ Fazenda: 
Sob;r.e abertura de credito extraordin~io ,para soccorrer o Estado 

de Sergipe - 333. 
Sobte o não poder fazer o pagamento de ajudas de custo àos ex

Deputados á Assembléa Cçmstit-q.inte 'Srs. Orlando C. Me~a. 
Florindo D. Silva, 'Thomaz G. Pinto, vís'Ço não se tratar de 
ajuda de custo a no:vos Deputados - · 333. 

Sob~e õ pagamento aos pro:fessor~~ do Collegio ·Pedro n. ~nocll 
da .Rocha Lima e outros. differença de vencime11tos. - 384. 

SOore se o Instituto Nacional de PrevidenclJ!,, em 1~33 ou ·poste
tlormente, fez sentir a este Mihisteno a conveniencia de ·con
tribuirem as Delegacias Fi.Scaes: nos Estados, com a maio» effi
.cien~ia, para regularidade tlqs .serviços attinentes aqs inte,. 
resses él.o Instituto (Rq. do Sr, Acutcio Torres) - 222. 

Ministerio da Gue.rra: 
Sobre -a copia ç.e um inque:r:ito p.QUcfal militar, feito pelo Gen~rai_ 

de divisão Pantaleão Telles Feneirà, a proposito da compra de 
aviões por occasião db movimento r_evolucionaxio de 1932 --- 128. 

Sobre a i.mportancia arrecadada a titulo de rendas indus
triâ.es - 173. 

·Ministerio da Ju.sti_ça: 
Sol)re os ·papeis decorrentes do Tra~ado ele Pedras Altas (Rq. do 

Sr. Pedro Alet:xo) - 76. 
Sobre a prisão de Geny Gleyzer ,.._ 123. 
Mmistet:io da Mariilha ~ 
Sóbre a remessa de 60 exemplares do relatorio do titular ·dêss9. 

pasta - ·385. 
SQbr·e se a taoelia de ,salarl:ç;s, orga-nizada pelá. Detegacia do Tra

- baiho Maritimo do porto de :Selem do Para, vigente .nel;!ta 
data, foi feita de accord<i> com a.s pati;es intere~sadas (Rq. dct 
Sr. Fran~isco Moreira) - 276. · 

Ministerio da Viação: 
So'b.re a Estrada de Ferro ~orces~ do Brasil (Req. do Deputado 

Jo.té Muller e O'!ltros) - 125. 
Sobre ã .. The Amãzon Telegraph Company Limited •· (Req. da 

sr,. Ribe,iro .Junior) - 274. 
Tribunal de Contas: 
Sobre a recusa de registro do contr.acto conStituído pela escrlptura 

de compra e venda. lavrado ~n~:re a Fazenda Publica e Antonio 
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Mart~ ~ogu:eira Penido e sua esposa, na: fázendá "Padre 
~eqeira "- 76, 

Sobre o proc.eS$o relativo ao contracto celebrad_p entre a Fazenda 
Nacional e a fi,l;ma .Pire.s G~erreiro· & em.. no ;Ba:Lj., ped~cl.o 
pel~ ,çom.mjssão de: '.I'oPlá.Çi.a cl.e Cc;m:tas - 334. 

Inspectores dós ·institUtos fiscalizados de énsino .supotri~.r (proV'íp.enclas· 
so~re o p.um~ro .de) ·- 380-.8.2. 

InstitU~o NaêiOnal de Pí:'evidencia - 435-444 . .-

J 
J~i~. Substituto dos ·Feitos. (]'a :Fazep:~Ia ~luhicipal (O.) - Quota 

:.Para) - 42&. 

L 
Laboratorio de Attal:\'ses juJtt_ó i!, Aifandega ele S~nt:.os {Reor~anização 

·do) - 113. 
L_inlJ;,l:S dos ~ut:;.zes, Alt~ dO T-apajô-~, 'São Fra,.nefsto (~~ovação d,os 

conttactos de na v.egação <las~ - 252. · 
1\liníster-io de Educação e Saiíde Publica (A cçnst~çç;lo do ed-illcio· 

do)' ·- 283 . 
M:onu,ment'o a Santos Du:mont (Auxilio pará a ·êonc.Iusão do) - 87. 430. 
Mora.toria (DiVidas. sujéitas á lei de·) _ - 89. 
Movime:Qto revolucio11.arío (le 1924 e:m .Siio P~ulo - 11_8, 119~ 

o 
·O .Brasil e. o 9-eh'lo. Unldó da Grã-l3teta._nba c Irlánüa do Norte (Accd:r:,-. 

do entre) - 116. 
Obra:; de · Sat~rnín_o RotlrigU.e$ de ~ritl)< (PUblicação .das) -150. 35;1.-366. 
Ot:fi<i:iaes aviadores', submarinis.tas ·e meilicos ·ratliologístas do Exercito 

e da Marinlla - 12?. 
Orç~m~:Q!::Os ·: 

Geral da Republica - 407;..18, 42L 
MiniSte_ri9•4Q 'l'ra~alho - ~04-13, 164-68. 
Ministerio d0 Trab.alh0 ló4-,113, ;1.6~-16a. 

p 

Parec~re!); 

N. 2Q, d.e 1935 - -ma:adando .arcniva:r a represeil.táção da Camata 
Bras:Ueira d~ Co~~e.mrcio· s_obre o fimi.nqiall).~lito da eJq)àrt·a
ç·ao ·da Ia.t~nja (:dist!ussão unicà) - 40. 

N. :20.- de 193$ - mancl!..al:lQ.Q. archíva,r .a repres-e.ntaçjlo 4.a Camara 
B;rasÜ.é4'a de: Oómmercio sobre a.. situação dá.· 1~ttanja nos .:mer
cados. 1nglez~s ('D.!Seus.sã::> uniea, -áncer-r'ada) - 40 .. 

N. 26, ele 1935 - determinando o· reg-istro cio ccl'ltrácto -fll:mado 
éntr~ a Dir.ectotia de Prõtecção â. Màté_rntdade. e -â Infai!,cia 
e ,Henf'iqlllé Alves da Silva~ de locaÇão do predi:o -il. 63,, tia. 
rua ~auá, n,esta cidade (D4;cussão !lffica, encer;-ada; -;l-n:aun
ciada a votaÇ:ãb) - 151. 

N. 2'7.: Q.e 193j) - ' mancl~l'l4o arcbivar qs -reque!'i.J:nento.l:l d~ So
ciedª'de "P"..iliã.â.. Cbmxnercial cios . v~ejistas de Se.c.cos e Uo~a.-
do~. pedinda amniistia fiscal ---- 78. ' 

N. 28·, de 193$ - mandando archlvar o requ.er4Irento çlo s~. Fran
ciSco Indenho e peQ.indQ .tevi$ã:.o d-a tab'ella. do impostQ C!O con
_S'Uma sobre ci~i:lhós - '78. 
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N. 29, de 1935 - mandando archivár a r l3presentaçào da Catnarà 

·.Brasileira de Co~merci~ sobx:e o ~inanciamento da ex})ortação 
d.e laranjas (Discüssão. unica, én.cerrada) __. 40 . 

... Coro.mlssão d.e Agricultüra (Pi'bjecto. n .• 5-B de 1935) - 24. 
Projecto n. 229_, de ·1,935 - 38. 

Comxnissã O" de Educação e éUltura (Pro]ecto n .. 137:-A, de 1935.}, 
diSpensando os estudantes d"os· curses s.ec'Widar1os. de exig:en
cias legaes que meneion.a; con~rario á eiJ?.e.nda ern 2a discussãQ; 
230; emenda. 232; 2a discus~ã.o, votaçto e emehda, 426; .gn dia
éússã.o, 427. 

Proj'ecto .. n : 282, de 1935 - ~97. 
Proiecto n . 123, de 1935 - 380. 
Pl'ojecto n . 147-A, de 1935 - dispondo sobre o d:irel to de p_~o

moçã.o dos funecionarios ~ubalternos das Secre.tari~ de Es
tado (Substitutivo ás eD;Lend~ em 2~t discussão) - 80; emen
das~ 84; votação; emendas·. 877.; emenda sul;>stitutiva; sa. õJs
cussão, 378; tedacção para a 3i. disoússão, 38.5 . 

P.tajecto n. 277, de 1935 ·- pres.crevendo fiança para. o :funcciona-
lismo pu'l?lico ,_.. 2~3. SubstitUtivo c;io Sr. Mozart: Lago - 234. 

Commissão de Diplomacia- Prójecto- n. 73-A, d.e '1935 _ 220-28 .. 

CommL""São de Finanças - Pro}ectq n. 5-B, de 193.5 - ·24:. 

Prejecto n . . 229, de 19g5 - 38. 
Dé$0b~gando o émpregado publico do pagamento do Imposto 

~obre a renda (Projecto ri.. 107-A, de 1935) - 79 . 
Dest_inando 50 % da receit~ do ~posto federal sobre o sal, pro, 

duz.ido no Rio G . do Norte. para as obras do porto do mesmo 
Estã.do, creando para isso, um fundo especial (Projecto n , 169-A. 
de 1935) - 85. 

l>roJe<;tó n . 244-A. d~ 1935 - abrindo n'D Min1sterio da J"tWti~ 
credito especial para auxi!i'llr .a conclusão dl'l monumento a 
Santos Dumónt (com substif;:r;.Lti:vo} - 87; 1a disQussão en
çettada - 379. Votaçãs·: 4Jsp~.nsa de inte.rsticlo, 379. 2a diS.
éussão" ez:nenda, 429; e:J::lcerr~da a discussão e adia4~ a -vo
tação - 434. 

Projecto !i. 245-A, de 1935 .- r~gulando a amortização çias di
vidas sujeitas a moratoria (com substitutivo e voto em s~
_partdo do Sr. Levi Car.neito} - 89. 

Proje.cto n. 274, de 1935 - a-utorizando o Poder Executivo a a.cl
quirir pelo preço de 30 ~000$ 'um terreno destinado ao Serviço 
de Remo_nta do Exereito - 99; 3.a. discussão - 38.0. 

Comm1s.são E..'Cecut1va - Projecto n. 275. de 1935 - abrindo credi;. 
ta. ·para pa.gamentq da a:juda de. éU:::>·to aos Deputados Oarlo,s 
Va:hdóni ·de Barros e :Selmii'o Medeiros da Silva - 100; 2a dis,.. 
cus~ão e annuncia-da a v<>Pação - 329; dispell$a ct_e J,n:_tet\stieio 
- · 239.~ sa discussão encerrada e annunciada. ·a votação - 382; 
redac:çãc .final - 424. 

C{u:nm~ão de Finança·s - · Projec~o n. 216, d.e 1935 - ab·rindo um 
· cretUto para .pagamento a tr~s ex:-'Oeputados (Parecer favoravel 

da Commtssão) - 101; encenada a discussão. e a.n:nun:ciada a 
votaçã.o; aa d iscussão; dis~n~a cie inller~ticlo, 329; 3:i <}iscussão 
enc-errada e annunciada. a votação - 383; redacção final 
-~5. 

,P.roJecto n. M, de l-935- 11'7. 
PrQjec1;o 179-A, d.e 1935 - ISO . 
Projeeto n. 4-B, de 1935 - 173. 
Projecto n. 262 .• de 1935 - 252 . 
Projecto n,. 280. de 19.35 (293) - ·2ss. 
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Ptojecto ·n. 281, de 1.985. _ 2'96. 
Prqjecto n,. 249-A, de 1935 - $34. 
Projecto n. 283, de 1985 - · 368. 
Prójecto n. 28~. de 1935 - 373 . 
.Projec:to n. 123, P,e _1935 - 380. 
Prójectb n . 287, de 1935 - 399. 
Projecto n . 289 , de 1935 - 4.2~. 

Gommissão de Constituição ~ Justiça Desobrigando o empre-
gado publico d<;> pagamento do Imposto sobre a Renda (Pro .. 
jeçt01 h. 107-A, de 1935·) - 79 , 

Projecto n. 246-A, Q,e 1935 - 116. 
Projecto n. 125-A, de 1935 - 11.6. 
Projecto il. 179-A, de 1935 _ 150. 
Projecto n. 93, de 1934 - ],98. 
Projecto n _. 283-A - crean~o no qumeo· anno dos cursos offi

ctaes de bacharelado jurldlco, a cade~a de DireitÓ -4\ereo - 229. 

Projecto n. 235-A, de 1935, trf!.ll.Sf;erindo par'a o quarto a.nno de 
curso de bacharelado a cadeira. de Dire~to· Judiciario Penar 
- 232. 

Projecto n. 290, de 1935 - 40~. 

Commissão d~ Legislação Social: 

Projecto n·.. 4:-B, de 1935 - 173 . 
Projecto n. 93. dé 1934- 19.8. 
Proje-cto n·. 276, d·e 1935 - 193 . 

Colhm:l.ssão de Finanças: 

Projecto n. 5-B, de i935 - 24 . 

·· Co.mlilissão de Segurança Nacional_-: 

Projecto n.. 1a3-A, de 1935' - 118. 
Projecto 283, de ~935 - 368 , 

Comm.issão de Tomªda. de Contas: 

Projecto n. 29, de ·Í935 - approvando a contracto c.elebrado entre 
o comroa.ndo da 8a Brigada de Infantaria e D. Mastlia Dias 
Gontijo, para locaçã_o do predio .n •. L594, da rua Rto de· 
Janeiro, em Bello Horizonte, ao qual o Tribunal de Contas 
recuso1,1 registro -. _ 235. 

P.rojecto n. 20, de 1935 - approvando o acto do· Tribunal d.e 
Conta.s que recusou registro ao term.o additivo ao contra.cto 
celebrado em 15 çle Setembro de 1916, ep.tre o Governo Fe
deral e a Com-pành1a "Pol't of Pará" - 396; legislação ci-' 
tada- 398. 

:Peculio e Pensão para os corretores da BQJsa de Valores do Rlo de· 
.Janeiro (Instituido) - 300. 

Pere-ira Passos (Monumento a.) - 296. 
Poíltica dos E_s1;ados: 

Bahia - 13. 
Matto Grosso ;....._ 11., 102-103 .. 
Rio de Janeiro (Perturbação no funcc1onamep.tQ da Ass~mbléa. . 

- Constituinte) - 40-61, 61.-71, 72;...73, 135-142, 15l-163t 27172 . 
Rio Grande do Sul .('I'ratado çl.e Pedras Al,tas) - 76. 
Rio Grande do Norte - 285-295. 

;Pr:iso.ã.o de Genny Glayzel' '(Sobre .a) - l-23-25. 
Professores dó Collegio Pedro n (Pagamento aos) - 384. 
Pro(e~sores a_o Rio de .Janeiro - (Syndica.to dos) - 168. 
P.1·ojectos:. 

Exonerando a Prefeitura dp Dis1;rtcto Fe4ertü. da quota com que 
· concorce para: o Juiz SUbstituto dos -Feitos da Fazenda. Mu

n icipal (Parecer da. Commiss.ão d.e Finanças) - 423. 
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1-1. 3-B· •. de lG~5 ....,-. ~q11adrando Q art. 149 de Regimento Interno· 
da Ca,Ular~ n,a~ dispas1ç0e~ do art. 45 da Constituição; c:om 
s.ubstftu.tlvo da Coriuilissão Executiv~ - · l3!:! .. 

.N. 

4-B, de .;1!}35, él~t~rm._inanüQ sa:l~tiD' para trabà.lhadorés de 
banco em. geral (Pàtete~ é.ci:rlti'~ios. da.s. >Oom:mtssões de Le
gl$lação Social e Finanças;· clecla.racâo d:e voto do ·Sr. · .roão 
B~raliiv e oU:~r"s.) ~ 173 . - · ~ 
5 .. a-, de 19.36, ~odifica.ndo ·e ampliando certas d':iSpesiç.ões cios 
décr~to$ ns. 22. 737; e 23.83:5 , relativos á exportação. de ft;Up.tas. 
·{Parecere~ das· CollU!Xl,issõ~s ·d:e Agríp\lltura e Fhial:lça_s e Qrçà.
.mento, COiíl em,endas) ga. discussão - 24. 

N. 5:4, de 1935 - autor~ând..o a. adquil?i,r a bibliotheca dp Dr. Ju
lianó Moreira (Pa.rec~r com su.I?sti t-utivo d.a Çomm:issão de Fi
:no:n.ças) - 2a di.s.c~ãp - 117. 

N. 7.2, de 1935 •. :regulando a prod.ucÇão de sa.l n~cional i(l& cU!S-. 
'cusSão) - 147. ~Encerrada: a discussão e. annúliciacla a vo.~ 
taçÍlo) ~ 149. 2~ diStuss~o - 15Ó. ContinuaÇão Gia 2a clis
cussão· - 378. :Emenda; encerrada a diséussão e adiada a va-
tação· .---..: 37~ . · · ·· 

N . '73-A, de. 1935, âpprovand:o actos Ul.t;ernacionaes assignatl.os. 
entre o Brasil e o Urugü.ày ·(Parecer da Commiss_ão cte Di~ 
plomacia:, cpn:tr~ip á emenda oge);'ecida em qi.$cU.Ssão unica) 
- 22Q; éPJ.enda, - 2i8:; .;ltscussao UZJ.ica e votaçãQ, emenda. 
- 425. . 

N .. 89.:.B , de 1935~ ·regulando o .funcc1o~an1ento 4o T:ribun~ de· 
Ço.nt.~ (P~ec.e.r da Comtni$são d.e Fmanç~s. .sQbre as ~men
d.as erp. 2a diséu$Sâo e da Comm.issão d.e Justiça com emendas· 
e votos em separado q.os Srs. Levl .c .arnel.ro. e ~hur s·~:eos)' . 
Dlsc~âo un.!~; encerrada, adiada a votação - 252.;. v.ota,
ção; 21i dÍS.CUlSSão - 311:: em.enda$ - 324; er.o.enda substitu-. 
tlva .......... S2S:~ 3a diScussão ~- 328. 

N;. S2~B. :de . .1,93~, di$ponelo ·sobre o~~iciaes aviadores, s,ubmatlíl.ist.as, 
e Ulédicos raçÍ\ologis'tias. C!io :E;xe.rcito e da Arm-ada, quando in
validados, em. ser;viço (RedacÇã9 fJnal) ....-.... 128; r~áae.çã!) fi-
nal - 297. · " 

N. 107-A, de 1935, desobrigando O empregad-O. publico do paga
lll!mtO do ~po~to· sobre a, ren~a; {Parec~res contra.rios . ci~ 
éom~issQes de J\lstiÇa e de ~iDlUlç~) - 79 .. 

N. 112, ae 1934, concedendo auxilio á Poliêli:tlica Gêral do R io· de 
J~l1leir9, Rara. CQ'l'l.S~rucção .qe. sua séde - 36. 

N. 123 .• . de 19j35, prdvidé_nci.an.do sobre o numero d~. tnspectore.s 
nos institutos fiscalizados de ensiti.o super-ior ·(Pare cer das 
€<>_~issões de Edu:c~çâ.o e ~e ·Einanç~j , l.ll d.:i.sc~s~a: .encer
rad~ a discUSs~o - 382:. 

·~r. 1.25-~, de. ;L93â -~ ~p];lro.v.~;ndt!> o ac.cordo celep[a(lo .entre o 
Bra.Sil e o Remo Unido da Grã..;Bretanba e Irlanda do Norte, 
relativo, ã. l.iqu'ida.çãa Q.,as clivid.as co~erciaes atr~~da.? (-Pà.
recer das CQnuniS$õéS d~"· JusttÇá, d.e Dlpltu:nªor~ e Fman:ças· 
e vota 'ein 5epàrad:o .dos Srs. Dàniel de Cal:lvalho e E:enrique 
Dçxiswortll) -... (Disc~i:!.o unica.. Ençer:ra,da a .dí.ScussãQ, ·aéiia.- · 
da; .a. votaçãO). -- 116; vo:taç'i\P - 304; ~meP.das - 305; pa~~ 
encaminhar a. votaÇão _ 307;-310. 

N. 127~A. de 1935, pl'Órogando, POI: um ·anb.l:?• ~ praz(') para re
gistro ctvU d.e nasct.nientc;> - Vota,çào da- reqácção iinal -
129: recac:ç.ão f~al - 297, 

N. i3.'Z-A, dé· 1935 (V. Parecere5} - 230. 
N. 139-0, d.e 1935, ól'gantzanltlo a AsSis1iencia. Judic;iaria; redacçãQ 

f:l.nal - . 424. · · 
N. :Í4i~B. de. ·1935. a:utor.lZa.ndo a mandar publiçar a:s o~ras d~ 

engeilh.eito f'ranc·isco s .at'Ui'nmo Ro~igues qe Bri,to - (3& d~-
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cussãd, ep.ce:rrada. a· discussão e annunciacia a votaÇão} 
150; redacÇã.o. fina.l - · 376. 

N. 1~~:..A, de 1935 (V. ;l?atec_er.es) - 83 . 
. 15t. 169-A, çie 1935 ('V. Pa.:receres) - 85. 
N. !79-A, .de 1935, :r:eguland..o a licença 'das funcc:i:onari~s casa.d'as 

c~ll). funccíol:l.arios publ:léos, Civis e mjfitates (Pà~cer da: Oom• 
J:n~o cl,e Finaíl.ças. fa'Voravel '8.0 substitutl:v:o da Commissão 
de·_ J'ustiça) - (2a. d~usão. o p~ojecto substitutivo, passa. 
à :3a. discussão f - 150: 3a discus;Sãó - 328; eDcen~ada a ·dis
CUSSãO e annuncia.da a votação - 329. 

'N'. 183-A, de 1_935. disponcw ·s.tlbre a. ~ollocaçao hi~a~chica âos 
aspirantes da Marinha. (Pãrece:u l&voravel da Co.mmissão ãe 
Segurança) - 2a discussão - !18; v.otação e 3!1' di~são 
- ·810; con:tiliuação da .. aa discU:SSãO, · ~ ~m~nda ,__ 42i. 

N, 21-0-A. de 19.3$; b:lstit.uindo- a Cailta de ·Garantia e· Prev:Iden.ct,a. 
da ~olsa d~ Fl1mdos ~oíico#i· do ~1!> d.e Janeiro - Votáção .da 
~edac~ãp final, com emenf;l'a:.s - 297 , 

N. 2:1:0-B, de 1935, inStituin.do o d.ireito dp p~culia e pen,sâo para 
os co!I'e~t.ore~ da,, Bolsa. de Va.lores do Rio dê .Janelro, a esta
~iiidade, ·aposentacl~ía e pe~o para os empregados da' .Inesmá 
Bolsa ·e dando o'4.tras providenci~s; ~m~:n.da. t~e redacçâo ......: soo" 

l•l. 222,..~, de 1935, d,ispondo so"t?re a.s segund.as pro'll'acs pa.rciaes 
de curso júridico (Red.acs:ão final) ~ 77. 

N . 226-_A, de i~a$. p_r0~ogando pl!ír 1& annos a .subvenção. dada 
â '·'Til~ Ama.zoÍ:i. ';Í'elegrapll, CQ. ~w~; (Req-uerimento · n . 150., 
de 1935, d.o Sr. Gomes: Ferr.a.z)· - 22. 

N. 228-A, de 1935, autorizando o governo· a dispendér~ pelo Mi
ni.ste'l1io d~ EdU:cs.ç.ão E: Saúde ~'b11ça., cbin a Faculdaéle ele 
Medicina de .Porto· AÍsgre, a ~'Qantiil." de 125 :40Ó$90.Q. para 
a"ttendel~ áS exigencias do decreto n. 24.AB2, de 25· d'e JUlho 
cie 19.$4 ,_ 1.31.. · 

N, . 229,., d~: 1935, con,çed~ndo pretnio P!:l.t'a O in:ve,:Lto.r- de utp.a 
- macll.iíla l)ar.a extrahir a •cem da can:i.aúba (Parecer.es da Com
m~~o qe ..Agr.1qultura co.n,trarlo ás em~nc;las e ci'e Fmança,s, 
contrario ás 1eroendM em 3ll. discussão) _......._ 38 . /Lpprov.adas 
.as emendas .das Carhrn.issões - 39. 

N. 233,..A, .de 19.35 (V. ?areceres) __ 23'0. 
N·. 235-A, de Ü~35 (V. P~~Cet"éS) - 2~2. 
N. '244-A. de 1935 (V. Pareceies)- - 87. 
N, 245--A, 4e l935 (V. Parecer~~) - 89 • 
N. 24S~A. d.e 1~35,, ~egvlando a amort~ção elas diVidas sujeitas 

á lei .de mohl.tor.tá (Parecer da. Comr.rilSsão de J .ustiça e pa,. 
l:'ecer com. :Stt,bstituttvo do Sr. ~evl Carn_e'ir:o (em. yirtude de 
'Ul":geii.cla) - 1 a citscussão - 1145.'. (2l\ discussão.) - 1~6·. pr.o
jêcta substitutivo passa á sa •discussão - 147'; 3~ discussão 
- 249; eme_nd.as - 25-0; emendas oifere~ldas em; s.a di:Scus$_âO· 
- 277-; ~mondas _ 279; substitutivo da, Co.m . .missào de Fi-
.nanças - 281; votação - 3.02; em~ndas- - . 302; substitutivo 
-.,.. -~03; redacçãa fina} - 33D. 

N. 2~9-.A,, d~ 19·35,. manda:nct.o destacar 88:00.0$000, db saído do 
~redito d.a Divida $'1U:ctúante, ~é•i'sc.r.ado pelo, decret:o n. 1, 
de 10 de Janeiie. de 1935, p:ira pagamento de exetcicios findos 
(.Parec~.r cont~io da Coznm,issão d~· Fín~ças) .....__ 334. 

N. 262. de ;1.935, autorizando o ·Poder .Exequtivo a renovar os· con
Ga.ctos de návega~ão: nas lfuh:as dos Autazes, dó A:lto do Tá:
pajo~, do Sáb ~rancisco, e d.ô Atnazt>'D.as· (l?atecer com s~bstf• 
t:utivo da Co:tnmissão de Fihanças ao ·prcijecto à.a Commtssãe 
d~ Obras~ ; 2a· d.iscussão, ~~cerrà.Jia· a diScu..,.são e. adiada a vo.
ta:ção - .252; votação 31].: P~O:~ecio substitut.tvo - 311; 
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3~ disçu_s~i!.o ·- 311; encerrada a . discuss.ão e ann:un_ç.iad~ a 
votação ~ -~8·. 

N. 266, ·de 1935:, mand.ando incluir na divid_a passiva da U:tlião 

as tildertlíiizações decorrentes ·dos. damnos ·çausados á 'C~pjtal' 
pa;U:lista no movimento revoluçi~nax:io de· 19.2~ (Emenda des=
tacada do pro1e-cto n. 275; d~ 1935), Discuss.ão ·especial~ 118. 
Encertai:la a d1sc:usSão - 119,. " 

N. 2&'1, de 1_935, prorogap.d.o até 31 oe Dezembro de WM o regimen 
a~1i'Ual de concessão de. ajudas g~· cus1;o dos membrp$ d.os 
Corpo. Diplom.ttico. e- Cons.ul.ar (2, discus~áo.). Encerrada ~'>· 
discussão. dos atts. 1° e 2°~ e ádiada a vot_ação - 118; vo
tação - SlQ; 38 ·Q.iscussão - 3rl; co_ntinuação ·tla ·~Uscussã.O 
- 42·7; emend.á, encet:ralia a d.iscussãó ·e annunc:iad.E!-· a vo
ta~ã_o - 428. 

·N·· 274, de 19~5 (V. ·Pal'eceres) - 99. 
N- 2-75, d:e 1935 (V. Pàteceres} ,_, lOtJ. 
N. 27.6_. de !1.935 (V~ Pareeer.es:) .- 101. 
f:\{. 276, de 1935., .. 1nst.iJ;uií:J.d:o sa.lario t.nmimo: Suhstittiti:vo da dom

missão de -LegiSlaÇão Soe~ ~Fu.ncç~ o:rd'inat.i.a. dll: .cOn:s~
tuinte) - 193; projecto de Setembro de .1934 (Alberto· ·smek 
e outros) - 198; -pareceres da Comínissão d.e Légl.Sl~çã9 So
ciál (contrario), em Outupro lie 1·934 - 205; pro-ject0 inicial 
(Ruy Sa:J;Ltiàgo) - _207-; pai~eeer $Y"l>st1tU:tlvo dos Srs. Odon 
Bezerra e Laerte 5etúbal (193.5) - 211i em.éndas ___, 388. 

N. 277. de 19.35 (V. Parec.eres,)· - 233. 
~. ~78, d$! 193q. proviQ.en~~do ·Soqre ~ expo,rtação d_e Q~hid~a-

eea.s - 131~ · 
N.. ·279·, de 1.93.5, tQrna.ndo ex:liensivas aos actuae.s :funccionar1os 

d~ J.ustiç~ :M)Ht~. c:I;o quadro ,effectivo do Exe;:~;citq, ~. van.
tagens concec:Ud~· a.os !unc.Cionarlps .da Contabilidade da 
Guerra. (Pareceres· contrarias das commissões de ~ustiça .e _Se-. 
gurança.). - 838;· prqjecto n. 90, de 1934 - ;339.-

N •. 280,_ C.,.e lQ35. (293). autór~ndo B~nco do. Brasil a abrj.r um 
credito esp~1a.I p~ as despesa-s .da constru.cçãp do edificio do 
:Minlsterto d~ 'Éclticaçã.o ·e Saúde Publica (.Parecer• da: Com
missã:q d~ _Finanç~), ..:.._ :283; Sl,l.bstitutivo da Comm.issao 
28,4: encet:rà.da - 285. 

N. ~81, &-? 1935, autOrizando a dlspen$ier f!."t:é· á- importa~c1a. de 
SOO,;OOOS com a er:ec.çãQ de um monumento a. Francisco Pe
r~fra ~sos (Pa-r~cer da ·Com,ml$$8.9 de Fin~nças) - 296·. 

N. 282, d~ 1935. dispondo so.bre a nozheaçã:o de à.SSistentes das 
EScolas Supetiores (Colríi:hissã·o de EducaÇão)· - · 29'7 .. 

N. 2-83, de 1935, creanjio ~ ''éa.~a de Con:strucejãó de Casa,s" para 
os officiaes e Slib..,officiàes da Ma.rlilha dé Gú.en:á (Pareé~re~ 
da Co~i;ssão çte Segurança Nac~oo,a.l e ~~an9~) .- 368. 

N. 284, de 19.35. reglllamenj;a.nd.o a industna.. de càfu~s e seus de.., 
rfvad:o~ e seus ~bmmercios (PãJ.:ecer da Comm~ão d~ Fin~
ças) _ 373. 

N. 2'87, .de i935, pt:ovie!.en:ci:a.p.C!.o SQbre :restituição de _diar~ do 
péssoÇ~;l da Esw_ad.a; de Ferro. Noroeste da Bl'S.sU (P.areqer da; 
Coi:nnlissáo de Finanças.) - 399. 

N. 289, 4,e 1935,. conceden~o aj~d.a (ie c~t.o aos funçcionariqs 
da Estrada de Ferr.o Cei;ltl1t) do ·;r3rasU, quahdo removtdos por 
conveaienciá. de set-viço (Pâ.reeer; da. GomfutSsã..o de Fman
ça.§) ·- 424. 

N~ 290, de 1935, 41spondo sol:ire o ~ú.liçcioname~to da. Oiunara 
:Municip~í (lo' D_lstriçto Fede:n;l.l (Pa:recer d.f!. Co~ã., de 
Justiça) - 404·. . 

P~cm~gação d·o. registl'~ clvn de naseim~ntos - 12,9-l$_1. 
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X 

R 
'Rêde de Viação Paraná-Santa Catharina - 328. 
Requerimentos : 

Got:Q.es :Ferraz (n. . 150, de ''1935) -' sobre o cumptim~nto O.e obri
gações const1tt;Icionaes em relação á .. Amazon Telegraph Com
pany Limíte.à," (.Projecto n. 226:-A, de 1935) -- (Discussão 
unica e votação) - . 22 . Approvadp - 2~ . 

Inclusão na Or<iem do dia do projecto de lei n. 50. que extende 
aos mut.tares de terra e mar reformados adn:ünistrativamente 
de 1930 até esta dâta =-- 4:23. 

Pedindo o adiamento d,a discussão do projê.cto n. 54, de 1935, 
aflm Q.e ser ouvida a CommiSsã.o d.e Educação e Cultura - 118. 

N. 153, de 19a.S (V. Req. Q.e Informações) - 113. 
N . 154, de 1935 (V . Pedidos de I:ílfonnações) _ 114. 
Al:naldo Bastos - pedindo a ida do projecto 266 de 1935, emenda 

do projecto 275, de 1935 - á CollUilissão de Finanças, para 
esta apreciar o seu merito. 

Al!>eiarào Mar.l.IUlo. pedindo -que. a votação do projecto. n . 89-B, 
de 1935, seja feita por c~pitulos - SJ-2. 

Assis Brasil, ped_indo p.rorqgaçã.o da Sessão po.r uma hora - 122-. 
C~ls.o Mácbado - pedindo que o P.rojecto n. 123, d~ ·1935, Vá ás 

éommissão de Justiça -para diZer sobre sua constitucio:nali
dade, sem prejui.zo d.a discUSsão· - 380. 

Diniz J'Ullior (Voto tj.e pesa.J:") - ~48. 
·'Edmundo Barre;to Pinto (Voto de pesat) - 418. 
Furtado Q.e Menezes - pedindo a remessa. do projecto n. 244-A, 

de 1935, á Commissão de Constituiç~o e Justiça, afim de qu.e 
opine ácerea da. constttuclonalids.de do so artigo do Subst1-

• tu:tivo d.a C.onuni.Ssã.ó de Finanças - 445. 
José do t?atr!clnio (Voto de homenagem á memória do VLs

conde do Rio .Bra:pco) - · 247. 
Lauro ;L.epe$ e outros (Voto· de pesar) - 144. 
Paula M~rttns ~ outros, pedilldo a volta él,o pl'ojeoto 101-B, de 1935 

(Orçam~nto), á Co~ão de Finanças para que se cU!:l;lt>ra.m 
as prescripções legaes pertinentes á. elaboração o:rçám.~ntaria. 
_ emenda á disGU.Ssão, acUada a votação - · 421; 407. 

Pedro Aleixo. pedindo a votaçã.ó em globo das emendas da Com-
missão de Justiça ....,..... 324:. · 

Pedro Firmeza, -pedln~o que seja inserido em acta um . veto d~ 
cdngratulaÇões pela prom'l,tlgação da constituição do Ceará 
- 13. 

Raul Martins (n. 151, de 1935) - pedindo Inform.l:!oçÇ!es. de ePl
prestimos e. cre4it0s c!)ncedidos pe~. Ca~a:. Economica ·eJI?. con-. 
tractos de tmaoe1an;,\ento para obra$ -:- 20 . (Encerrada a dis..., 
cussão e · adiada a votação) - 21. 

lB,evoluçâo FarroupUha (1° cente~ario da) ....- Telegra.mma do Pl'~
sidente - 277. 

:aro de J~n:eiro (Estado do) - Eleição dó Almirant·e Protogenes Gui~ 
"tlaráes para. governador.- 151-63. 

s 
·saiario !\flntnw (Commissáo de) 193-98. 
·sal Nacional (Sobre a. producção ·do) -- 147-149 . 
SaJarlo para os tra.balltadores ile .banco {Determinando) - 173.-193. 
Serviço de Jt~monta do E~ercJ.to (Açquisiçáo de um tetteno des~lnade 

ao) -- 99 • 
.Sonda (Sobre a acqulstção de ~) - 1,33-135, 238-246. 
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Subst1tul'ção de Deputados nas Commissõcs: 
Com.missão de Educação e Cultura,_ Pedro Calmon pelo .Sr. Luiz 

Vianna Filho. 
doll1m1ssão de Obras Publicas e Transportes e ViaÇão, Srs . Plinic 

Pompeu e Motta Limá pelos Srs. 'Emil.io .Maya: e Democ:l'itÇJ 
Rocha - 1as. · 

v 
VIsconde do Rio Braneo (Homenagem á memoria do). -'- 247-248 . 
Votos de ~esar: 

Aweli~o MaeÀado - 248. 
Engenheiro civil José Ni epce da S.Uva ;-- 144.-1.45. 
Francisco Augusta, Monteiro de Barros - 418. 
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INDICE .ONOMATICO DOS J)EPUTADOS 

A 

Abela;(d() 1\larínno (A, :M. de .Albuquerque .Andrade) - · Empre~adll!ies 
.- Commis5ão de Saúde Publica - 18-I:s. ,39, 61, 631· ~70, 161, 16? •. 
1 ~o. 111. 201~, :Ha. 374. 

A·bg,uar Bastos - Pará ---. 12-2, ~89 . 
.. ).curcto Torres (A. Fra.ncisce. T.) -- Rio de aJn~írQ - ComiSSão :(55• 

-peo.ial do Estatuto dos 'Fti:il:ociónarios Pablicos . .-.... 40, 55, 57, 67, 
e.s., ·1o, 72""73, 7~·76, as, u _5, :~.s4. 234 .• ·2a·s • 

• -\cylino de Leª-o (A. de ~-. Rodrigues) - Pa,râ - .108, 109. 
Acrr Medeiros"""'- Empregador- 84. 
Ad~h.ert~ Çamargo (A. Beze~a C.) :,.....- _Em.pr-eg~q:es - éQmmíssãe de 

;Finanç:as e Orç~éD,to - 78, 7S. 82, 86~ 88, 98, '99, 101, 102, 18-9, 
!9.1, 334-, 389, 390, 391, 419. 

Adalbert~ Corrêa .- . ~io Gra.-~e do Sul - · 1®, 1.54~ 1,56, ·i57~ 159, .285. 
Agene)t Raoe}lo - ~io d~ Janeiro _ 2~ Secretaxio da CQllini1ssã.o E.xe

c~tiva. - 285, 430. 
Alberto Surek - Empregados - Commissão de LegiSlação So-cial --

165, 183, 201, 388, 390. 
,AJ.de· Saq1palo (A_ • . de Feijó ~'. ) - P~mambuco. - 105~ 305, 306 • 
.AlipJo é()staúa,t. ( ílosé A. e~vallio e.). - E lo de· a.;i'n~iro - com

. ~ão d~ Se~ança, Nacional- 41! 261, 21:!~-
.-\ltamitahd,o :Requlão - B~hia - 171·, 193, 232, 426 . 
• \:maral Peixoto · .(AuguSto do A. P. Junior) - PiStrlcto Federal -

Gommissão, de Flna.n!(~ e Orç~e.nto (~inha-) - 78, '79, 8!;!;_ 8.6, 
88', 98, 99, 101.. 10~. l1l8, l4l. 15'6, :159, 182, 369. 

Antoni.o de Góes (A.. de G. Cavalcanti.) - PerJ:iambuco - 24$·, 
244, 245. 

Aiitoniq ·a,odd~~ {A . . J:t. de Souz~) - Empregad0s - 201. 
Annai:tdó. Laydner (A. Av~ellenal L . ) - :Ernpr~gados - 201. 
.-\maído ~tos (A. Olyntllo B.) .......... J?e:rnambuêo - C.OtximiSS~o de Fi-· 

na-nças e Orçam.ento - 78. 79, 82, 86, 88 •. 9a, 99, 101, 102, 118. 
189. ~34 . . 

·Atthu~ .Berna.rdes Filllo - .'M\na$ Gerae~> - 153·. 
Arthür- da Rocha (A. Albino· da lt .. ) _ Eln{:lre.ga.dos - :107, 389. 
Arthur San~:qs (A •. Ferreira ~o~ S.) - Psl'l:!Jlá: -.;,--: Oo~issão dé Ç.onsti-

tu.iç;ão e Justiça - 56, 57. 64:, '71·. 7a, ªG, i~. 233, 254, 338, 843, 
34:6:, 374, 376~ 38.8. 

A.se~io ·T~bino tJoão A. de .Mo~a '1:'.) .- Rio Clran~e do SUl -
co~são dé CQnsti\;uição e Just_içf!l - ·78, as, as, . ·33.8. 

Assjs Brasil. (Joaq~ FranciscQ <t~ A. ::s.) -:aio Grande do Sul- '61. 
Augusto. Cavalcanti .(A.., c. de A,lbuq-qerque) - Pemamb'tl.co- 235. 

B 
Bandeira 'Vãl,lgh~n (R~ymumio B4 v_.) - Rio de Janetto - 12, 41, 

42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, sa:,. 61, 63_, 1)4, 65, 66, ·67, 68, 69, 1S8~ 
i40~ 155', ~61, 292. 
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XIV 

Baptista _Luzarl}o {João B. -L.) - RiQ :G_ra,nêle do· Sui - COnunlssãc 
çte Sáu~e l'ublica - ~-38, 140, 156. 15_7·, 158, 159, .1:60', 161, 1!52, 
11>3, 258, 260, 26L 

Barrej;o 'Pinto '(EQ+nundo B. .F:. ) - ~mpregadO'J."es - Oom.miSsã.o do 
Esta:tl,tto. ~os Funccionã'!:ios PU'blicQs . .:...._ 39, 228, 306, S-2g_, ~9. ·4_25, 
426, ~7. 428, 43Q. . 
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120a Sessão, em 2.5 dé Setembro ,de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. EUV ALDO LODI. 20 VicE-PRE$IDENTE; 
ANTONIO CARLOS, Pl:UlSIDENTE, E GENEROSO PONCE, 30 SE
CRETARIO. 

A's 14 horas, comparecem os Srs.~ 

E;uvaldo Locii, Pereira 'Lira, Generoso Ponce, Ed:rô.ar Oarvalho, ·Lau
ro Lopes, Ribeiro JUnior, Aeylíno de. Leão, Abgu.a.r Bastos, Magalhães 
çie Almeida, ,Henrique Couto, Eliezer Moreira, Hugo Napoleão, P~dro 
Firme~. Humberto ele Andrade, José de Borba, Martins Veras, José. 
Augusto, Mathias Freire, Ruy· C~neiro, João Cleóphas, ·$tonio de 
Góes, Alde ·sam.paio, ~alen~ de Lima; Fernandes Ürna., Sampaio Cos· 
ta, .Altamirando Reqlilã(). Lauro Passos, Luiz Vianna Filho, Arnold Sil
va, Arthur Neiva, Ubal~o 'Rám.ailiete, Jair Tovar, Henrique Dóds:wortu, 
Candido Pessõa, Sam))aio Corrêa, João Guimarães, Eduardo Duviviel", 
Bento Cpsta, Hermete Silva, Acut:ció Torres. Alipío Co.stallat, Prado 
Kelly, ·Oard.Ulo F ilho, Bandeira Vaugha.n, Pe.dro Aleixo, .Levindo Co~
_lb.o, Augusto Vargâs, Ar·thur Bernard~s Filho, Poiycarpo Viotti, Fur
tado cie Mene~. Carneiro de Riezende, Maca-rio de Almeida,, ·Simão tia 
Cunha, Rezende Tostes, João Henrique, Jacques :Monta.nd~n. Barros 
Penteado, · Alves ~alma, Teixeira; Pinto, Gomes Ferraz, Roberto ~o
.reira, Meira Junior, J11Sto de Moraes, Jairo Francó, José Casslo, Do
mingos Velloso, Vandoni de Barros, .Pllnio Tourinho, Arthur Santos, 
Paula Soares, F.ra.nc!soo ,Pe~eiz:.a, José Muller., Dinlz Junior, D<>rva.l Uel.:. 
çhiades, Borges de Medeiros, Baptista Luzardo, Vespueio de Abreu, Jbão 
Sim,pli~o. F~~éierico Wolfenbuttel, Barros Cassai, Adalberto Corrêa, 
João NeveS.. Nicolau V:~rgueiro, Aniz Badra, Ewico Ribeiro, Chcysosto
mo de Oliveir~ • .rosé ·do Patrocini.o, RlcaTdo Machad,o; ·Pedro Rache, 
.M:oacyt Barbosa.. ArlÍ;lldO Pin:to, Lourenço :Saeta Neves, Abelardo Mat1.
$o, Salgado Filho, Tliomp®n Flores (~6) . 

O Sr. Presidente -- A lista. de presença accusa. o comparec~en~ 
to de 96 Srs·. Deputados. 

-convido os srs . Martins Soares e Ferrut.ndes Li.ma para compt.a
tarem a M~, na. falta dos Srs. Secretarto.s e Supplentes . 

Está. aberta a Sessão . 
o Sr. Generoso Ponce (3° Secretario. servin.d.o ire '2°) woced~ 

á Ieit~ da Aeta da Sessão antece.dente, a. qua~ é pqsta. em discussão ~ 
O Sr. Diniz Junior. (s-obre a A'eta) --~· Sr, Presidente, apesar de 

ser de praxe falar-se neste moment-o para re-ctificaçã.O ií acta,, veph<>; 
precisamente., dizer que essa; rectificação hOJe se tomaria U:nposslvel, 
porque até este momento o "D1ar1o 4o Poder Leçislativo'' não chegou 
siquer a esta. Casa. . 

Por um aceno do U1ustre aWtlltar de V. EK., ·sr. Ptesidente, estou 
saben4o que acaba. de chegar, o que, entre~anto, não invalida o argu-
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mento de que me havia utilisaq.o. Isto occorre apenas em razão qe 
que por Uinfli m~did:a adminú?tra:tiva, o "L>iario do Poder Legislativo .. , 
como outras-p'ubllcações, deixaram d~ ser entregues ás officin_as 4o Ca
labouço, denqm.inadas "_S'a!J;es Filho", aeclUnulando-se todo o serviço, 
segun:çlo :informações que tenho, nas .antigas offieinas da. Imprensa Na,. 
cionaL De so.rte que o primeir.o symp~oma .da ínçapacidade dessa_s. cf
ficinas par~ satis:(az?r ás exigenci.-~s do ;;er~iço, revela-se, neste mo• 
mento, aos ·olhos de toda a Cam.arà. . 

E·ra o que tiiiha a c]:izer. 
O Sr. Teixeira Pinto (Sobre a. Acta') - Sr. Presidente, V. ~

submette ao nQSS<> voto a Acta da Sessão passada . DeclaTO que estou, 
impos$ibilitado de me manifestar sobre a mesma . 

- Sr. Presidente, varias vezes ~nho ~clamado contra o facto de não 
receber, regul_artnente, o ··oiarfo do Poçler LegiSlativo", que. p'ublic1. 
nos;os trabalhos. Minhas reclamações, infelizmente, não tecem sl:do at-
te.ndi.das~ . 

Confe~o a V. Ex . que nã.o ouvi a leitura àa Acta - como cer
tamente nã9 a ou:villt toda -a Cama.ra ___.. e, por isso mais uma vez fõO· 
licit9 de V . ;Ex. sejám dadas provJ~encias rio sentido de ·que o "Dia
·riO ·do Podér, Legislativo.; chegue ã:s minhas mãos, d;ia:;riamente.. pela 
manbá, para que eu pos~', examinando-as, me ma~ifestar sObre as. 
Actas que ·devem ser approvadas nas respe.ctivas Sessões. 

O Sr. Presidente - A Me;;a ilomar~ as ·necessa.tias provid,en· 
cias. 

Em se~ida, é approvada. a. A<:ta da sessão antecedente. 
O Sr .. Presidente - Passa·se á leitura do Ex~diente . 
O Sr. Pereira ·Lira (1° Secr~tario) procede á lei~ura do seguin:te 

EXPED.IENTE 

Q!fidios: 

·no ~inlsterio da Fa-zénda, d~ 19 do corrente, enviando a ségulntt: 

"Senhores Membros àa C~ma.ra dos peputaaos: 
Tefiho a honra de submetter ·â vossa éonsideracão a inclUsa. exp~~

siçã.o dé mptivos do Ministro· de Est.ada dos Ne-gociÔs da Fazenqa, jus.
·tificando a necessidade da abertwa· de um credito éspecial na impu..~ 
tancia de 8. 538 :.8.89$700, .destinado ao pagÇ!Jllento de transportes er ... 
fectuados em. annos anter.lores. á :t>equisíçã.o do Minlsterlo dà. Guerra, 
pela Viação Ferre.a do. Rio Grâ.nde do Sul,_ arrendada ao Governo (jó· 
referido Estado. 

a,Io de Jàneito, 19 de Setembro de 1935, 115° da Indêpendenêla e 
470 da Republlca, - Getulio Vargas'". 

EXPOSIÇÃ.O DE MOTIVOS 

Excellentissi.m,o Senl'lor Pr.asidente da ·Republica: 
O Estado do :Rio Grande 4<> Sul, arre~datario da 'viação Fer,rea c..u 

meslll,o Estado, é credor da União pela· importancia de ·s.538:889S700, 
proveniente de transportes effectuados, ~m annos anteri_ores, á requ:l
sição do ~inisterio da Gu(:!rrã .-

Trata-se de dividas de exercicios encerrados; não tendo sido pos
sivel, pqrém, ultimar toda a documentação mencionada de fls. 6 a 11 
do incluso processo, da qual uma parte na importancia dé 3 . 670:7-988600· 
.!á foi relacionada pela Contabilidade da Guerra., achando-se na aa í:Ge
gião Militar as· deJX!,ais requisições, n.e total de 4 . 868:091S1QO, - re-
8orv-e.u V.. Ex. . â Vista do que expuzeram aquella Secretaria de Estado 
~ este. Mi.nisterlo, app~ovar o ex-pediente de abertu-rn de e~ed~to espe-
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cial para occprrer â despesa, de vez que tal providencia não exclu~ d 
exame: regular da procedenc1a e exactid~o de ·cada parcella. que. se. 
houver de pagar. · 

3 . _Para esse fim é necessaria a eXI>r.essa autOrização da c amara 
dos Deputados. n_os termos do § 1 o do att. 186 cia Constituicão da Re-
publica. · 

4. A'sslm, cup:tprin.do o q_ue estatue a lei n . 75, de 24 de Juti.."lo 
ultimo, tenho a honra. ·de solicitar a V . Ex .. se digne providenqü).r jun
to á. referida Câmara no se].?:~l.do de ser autorizfl,da a abertura do cre
dito especial de qüe s.e trata,. cabenao-P1e salientar que, por não tl.is
põr o Tbe·souro Nacion.al de r~cursos suf.ficientes para ~á,~r face o. 
despesa, é conveniente que a res()lução legislativa permlttindo a a·ber
tura. do credito autoriZe, iguàlmente, o Poder Executiva a realizar a 
opel"aQãO de credito que se tornar necessaria . - A. de Souza Costa. 

- A' Commissão de Finanças e Oi'ça;nento. 
Do Minis!;eric:> Q.a V'4l.ção ~ 0\:)ras Publicas, de 24 do corren~e.. e.u

viando informações rela.tlvas ao serviço postal nas estra.dRs de ferro. 
solicitadas pelo -Sr . Deputado Henrique Dodswortll . 

.- A quem fez a requisição. 

Do -M~i.Steriq da Agricultura, s/d, remettendc:> ~ ~gulm.~ 

~NSACEM 

Exmo. Sr. Presidente da. Camara dos Deputados. 
Attendendo ás razões contidas na expos~ç~o de motivos·, apre_sê.u. · 

ta da ~o Sr. ~tro da AgricUltU:ra, sobre .a. necessid.ade da reme~ 
delação da se:cretaria de Estado daquélle Mülisterio, com o estabel,e
cimento do cargo qe Consultor Juridico e a. revisão dÇl .actuá-1 rtegu · 
lamento, passo â:s mãos d~ ·v. Ex ., na forma do art. 41, § 20 da Cons
tituição Federal, afim. de que tenh~ o destino regimental, o lnclusCJ 
projecto de lei. 

Rio dé Janeiro, 18 de Setembro dê 1935 . - Getul.ío Varg~. 

Exmo. 'Sr, Presidente da Repu'Qlica < 
O Regul~ei1tO dá Sec.retarip, de Estado dos Negocias da Ag1~~

cultura foi eiaborado ainaa na vigenc'ia do regime discricibri.ai'io, de 
accO,rdo c9m a <>rganização êíl,tão ·e~tente e a legi'slaç'ão .respectiva. 

Restabelecido ó .regime constitucional, modificada a legislação até 
abi vigente, creada a Delegação do Tribunal de Contas junto ao M1-
nistetio da Agricultura, transformou-se. a ~i~uação, tornândo-$e neces
saria a. remodelação do ~eg:ui5Unento na parte de attribuições de sér
Viços e outras, de modo a adaptai-o- ao r-egime actual. 

O Almoxarifado Geral da Secretaria, exempli gratia, nem chegou 
a ser installado e nessas condições não mais se expl~ca. a p~rmanencl.n, 
no quadro. da Dl.reqtoria: de E~pedien~ e Cc:>nj;abilidade. de um almo
xa:rüe g_eral e de ttm. auxiliar · almoxarife, que .ficariam sem íuncçâc.1, 
ao passo que a Seeretaria de Estado resente-se da ía:lta de up:1 p:r\o
toeollista e respect1V·O auxiliar. Para remediar ta.l estado de coisas, ·sem 
alteração do quantitativo referente â remuneração d~ ·taes cargos, b~-

. ta transformar ~quelles, nestes, conc111ando-se os· in-teresses do serv1çrJ 
com os dos ,funccionarlos em causa . 

Pelo art. 20 § 1 () do R~g-ulafn.en.to, e~pçã:o do Se.cretario do M!-
- nist:ro; que poderá. ser escolhido tór~ ao· qtl.adru do :tunccionalismo pa

blico, . o gabin~te do Mlnist.rO' será composto de funccionarips do Ml
nisterio, sahindo obrigatoriàmente os officlaes de ca.da. um dos depar
tamentos technicos e da pirectoria de Expe.dien~.:l e Contab111dade . 

T i l ~ystema envÇ>lve dois gra.ncies inconvenientes: 
Tfta ao Minis'l;to a ilVl'e escolha de seus ~u~iliares 1tnmedla.to~. 

res1;rlng1ncio-a a pessOas qu~ :mttl conhece, e nas quaes n,ão poderá. de-
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posJtar toda a sua. confiança; desfalca as repartições de onde são :-e~ 
tiradQS os auxiliares, de !unccionarloS: 1nd1spensa.ve1s. 

Isso posto, convém voltar á tradição alncta. pred9mlnante nos de~ 
maiS Mintsterto~. facultando-se ao Ministro da. Agrtcultu.ra escolher o 
pesso~ do seu ga:.b1nete entre ~ssoas de su:a h:nmediat_a cpntiançà.." den
tro ou fóra das quadros do pessoal do MiniStetio, passando esses a.u
xil1a.res a. ter gratificações fixas, qúe não poderão ser accumuladas 
com qua.lquer outra. espeele de rf::muneração. 

Por occasião da. grande reforma por que passou o Min.1stier1o d.a! 
Ag:rlC\lltura, consubsta.nc1ada. no Decreto n. 22.338, de Ü ·de janeiro 
d-e 1933, tol e~lncto o ca.rg.o de consultor jutidico do Ministeri.o, c. 
transferidas as .SU&.s a~btt1:;ões para o Consultor Geral da Repul;l~1ca . 
A suppressão se fez por medida: de economia e por nãó ser Julgado o 
cargo de ab~íuta neeessidaãe. 

Enwetanto, mal a D1edlda se tornara. et!ectiva. ·começam os· se::-
viços a resent1r-se ele seus -ef!eltos. Os processqs encaminhados ao 
Consultor GeraJ. da Repuõlica não eram. devolvidos com a presteza que 
seria. de d~jax:, pelo accum.ulo de a.ffazeres ~om. que se vê 
sempre a braços aquella consUltoria. correndo ainda. que esse encami
n4amento de processos c9jltrariá o art·. 12 do Decreto n·. 22 . 886, d~ 24 
de Janeiro de 1933, que reg1.1lamentou a ConsUltoria Geral da ReJ:llu
bllca, pelo qual, .o Consultor Geral só póde ser chamado a emt.ttir pa.
t·ecer sobre qualquer assi:impto, depois que ~obre elle se naja manl 
festado o orgáo eompetente d:o ·Ministeno cons.ult.ante. Não tendo o 
da.· Agricultur~ consultor proprloJ aquelle cUspos1t1vo :t}ca sem a;ppl_ica
çã.G nCJ qu+. lhe d.iz l'espe'ito. 

Aggra.vandG-se dia a dia as dii!icUldades e deante elas in.slst~nte.s 
reclamações dos chefes de serviços, vl.u-se o Ministro :o,a neces,s1da:dc 
.de cr~ar assiste-ntes jutidicos j'Unt(!) ás Directm-1as em ·que se .fazia mars 
·premente a collaooração de um jurista. No Regula.men.to do Depar
tamento Nacional de Producção Mineral, a.pprovado pelo Decreto 
11. 23 . 979, de 8 de Março de 1934, !oi creado o cargo de as
Sistente juridlco do .ctlrector ge.ral do Departamen~ e pelo Decretl..( 
r .. 24.467-A, de 26 de Junho, de 1934,. o;rga.ruco de Serviço de ·trrtga
ção, Reflorestamento e Colonização, subord.iJ:?.ado ao Departamento Na
cional de Pr9ducçã.o Vegetal, ereou-se o segw:nte cargo . 

.Mas as d~mais depEmdencias do Ministerio e o proprio lt.{i:n1sterto 
não podem prescindlr ·de collaqq:r;açáo ident)ca,. .não sen,d.o regUlar q u~ 
se valham .. das exiStentes~ apenas utillzaveis, pelos serviços ·a q~e estão 
ligadaS. 

Crear tantos cargos quantos forem ·os ·serviços em absoluto. n&o 
se j~tificaria pelo vüho d.as despesas que d~ll\. deconerí.am. 

Para a admtnistraçã.o, ha mais éon.ven1encia em. crear no D~par
tamento Nacional da Producção .Mineral a cargo de assistente do di'"' 
tectór ge~l do que em manter o actual de assistente jurldico,_ COI:nj 
tuncções restrtctas que podem ser desempenhadas s;'l.ttsfa.toria~ente 
pelo co.nsultQr jur.ldico do M1nís~rio, ao p~ que o de assistente do 
director, de cà.racter à.dministliativo,. será de mato:r rendimento para o 
servi~o. po~ que intervirá na m:arclla; de tqdos os p~.ocessos e pa,t>els 
em andamento no gabinête do di"llectoT geral. 

o restabelecimento do antigo cargo d.e consultor juridie<> do Mi
ni$~tio, com .acção sobre todas M SW\5 dependencias e dlrectamente 
subordinado ao MilústrG, permittl_ndo a; extl:ncção dp_s dots cargos de· 
assis~ntes. ·resolverá satisfatoriamente a. situação, sem sacr1t1c1o para 
o Thesouro. 

Por outro lado~ attend.endo a que são mUltiplas ~s· fa,ces elos n.o
vos problemas que o Ml.nisterio tem de estu®;r e resorver, nem sempre ,. 
.con~t4era.dos .pela legis.lação .e~ vigor., se nã.o .mesmo em !rs:noo anta
gonismo com os verdadêirOs interes.$es da. pro·ducção nacional. e de toda 
opportünidade~ que o proprlo Ministetlo tome a iniciativa da el~'bora-
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ção não só da.s leis, que !acllitem a. acção do ~inistro e· cilos ;$erviços 
de])endentes, como igualmente das q,ue modifiquem a est ructw-a (l.o 
nosso çUx:eito civil . nas !;!Uas appl~-ca.ções â vida iur.al, afim de que ·s~~ 
jaxn submettida.s ao estudo e approvaçã.o do Poder Legislativo. 

~a mesma ord€;m de idéa.s e çom o 1'1m de unificar os serviços ,({e 

E:ngen.baria. é éonstl:'ucções existentes no M.inlsterio, um na directoriO. 
geral d~ D . N- P. V. e outrQ na. dl.rcctori.a geral do D . N. P . A , , 
crear;.se-á. u.xnã. secção apnexa ao gabinete do Mlhlstro, com acçáp sobn 
todo o Min1stel1o, evitando-se. a cllspersllo nctua.l, que não per.znitte e> 
aproveit~mento do pesso_a.l respect-Ivo; :sen!io n0s serviços dos Departa• 
ménto.S Geraes, de que faz p~rte. Varias c vultosas são as .obras q1.1e 
o Mlnis~rio tem que executar,, a.nnualm.cntc, ns$1m. nesta Capital com,:J 
em. t.odos os Estados. Taes obras podem ser .rcc1ama~.a.s em qualqoor 
dependencía, do Mi~terio, não havcn_4o rnzú.o, portanto. para que só 
aquelles dois Departaméntbs disponhnm d.os tcchnlcos que as pro
jectem. executem ou tiscalizem. ~ o.s obrns podc~m ser gera.es, o natural 
é que os respectivos technlcos não. pe~tcnço.m n. este ou ·áqü..elle servlça, 
mas ao Ml.n.isterio, o que será. consortuldo unlflcnntlo os serviços de en
geilhari_a. e constx:ucções em dependcnc1u conunum. incorporada ao 
gabinete do M1nistro, de ·onde o.ttcn~érú. o. tocl_as o.s solicitações que 
lhe forem feitas. 

As vantagens d-essa unlfica.çii.ó stló trLo c-vLdcnt<!s que ~ispensa~ en
car~imen:to.. Vale, entretanto, !n1A!r tcll&tltn.r q~ê ella permít tit'ã. eco
nomias na v~ba. material e o. !iscu.UzlLÇ,ll.o dlrccto. cte sua. a.ppUcaçã~ 
pelo propt:io Ministro, na. vigenctn. do. Con8t1t"u1çüo de 16 de Julho res
ponsa.vel pessoai,mente por essa o.ppllco.çll.o (nrt. 61. e· seu § 2°) . 

A secção ficará eoristlt-uida com. o pc~oal Já- exi,Stente: ---1 3 engi!
nheiros, sendo dois architectos c um ctvll, elo. mesma hieratchia; e ·ven
c.1z;neato~. com a promaçã:o do actuul sub-assistente engenlleiro, trcs 
desenhfstas ca.rtographos, e mais um desenhista a\lXiliar, transferidos 
de outros serví9os do .M!tüstérLo . 

AS medidas ora. propostas tar-&Q·t\o ·~JP n.ugm~nto de despesa,s, 
antes com a economia de 50:4QOS nnnu!\c·~. dentro das :verbas ,orçrumeh· 
ta.r1as, conforme ~- -vê da demonstrllcill.o J.untn. Sendo aproveitados os 
!unccioriario.s occupa.ntes dos cargos cxt!ncios nos novos. não h.a .in• 
-teresse ~erido. 

Nos termos dP § 20, do art . 41 dn. 00J)Atltu1çâo ·Federal, que decla~ 
:ta. pertencer exclusivamente no ProHtdcrntc da Republica. a ·truciativ<\ 
dos projectds de 'lei que augmcntorn. vuticlmcntos de !unccionarios e 
erêem empregos ei:X1. .smlço.s jâ orgllnlv.AclOH, t_cnho à hopra de sU.bm·et
tet á alta consideração de V~ Ex·., " prosontc proposta, para que seja 
encaminhada á deliberação Clo. C&\ftl&trl\. d9K Oo-pu~ados, caso V . Ex • 
a.$sim o jUl~~ opport'lino. 

Rio de Ja.nelro, 17 -de Setembro da l0:3ll. _.... Odilon Braga. 

RegUlament o da Secretariá. der l!'Mt.ndo dtiN Ncgoe1os da Agricultüra 

Art. 20 • ' "- • • • • • • •.• ~ '• • • • r ., t • t • • • • • • • • • • • • • · • ·' • • • • • "' • · · "" • • 
1 

• 

§ 1o. Com excepção do Sccl'atnrl9 quo. sendo de imzil.ediat a ccm
fla.nça. do Ministro, póderâ. BCr pelllóa& ~•trllnha ao runccionalismo. d-:> 
M1n.1sterlo, ·o :pes.soa.l ·do O. M, ~~er.A j:leii1Rna.do, por portarta.. d~ntre os 
funccionarios das diversas dcpcndonolu. tlrnndo-se os officia.es de ca.dn. 
um. dos departa.mento_s technlcds o Cla- Dlroctorla d.e Expe.cUen:te e Con
tabllidade·; o protocolliSta-arc~i:v.tata., 011 conttnuos e os serventes. de 
Portaria., e os d~tylogra.phos, (lo qualquo.r das directo.rias da. S. E. 
N. A. 
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Decreto n . 22.338, de 11 de Janeiro de 1933 

Att. 60 • .• • • . ••. . ..•..•••.•. • •••.•.•.. . .• . . ••• . .•... . ••••.. . 

P~rãgra.pho tmico. Ficam extín.ptos os cargos de official de Gabi
nete ,de awdliaJ: ele 1a. classe ~ dé çopsul'to:t:, juridico, pas~an,do as 
tunc~ões d~ste- a serem exercidas pelo Qo:osilltor Geral da. :Republlca. 

Decreto n. 22 .386·, <!e ·24. Q.e Janeiro de 19.38 
; ' 
\.. : ' I : . 

· AI't. 12 . o par-ecer ·de:> Consultor Geral 15órnente sel'á pedido, saH•o 
mét~vo excepcional_.. depois de ouvidos os orgã.os informantes do Ml.~ 
nlsterio cóm~tente, cuja:s informações lhe serão con:un'I,Ulica.das. 

B,egúlamen.to do Departamento !,lracíonal da Producção M1n~ra1 

Ar:t. 50, O G . D. G. compf>-e-se .~e: 

l ·nirector geral em- commis.São; 
1 Ass5it~n:te ju:rid.ico. 

• • • • • • ............ ..... . .. ........ lt ......... ...... . . .. .. . .. .. ... .. ..... . ... ,. ,. • • 

Dec,reto n. 24.467-A, de 26 de Junho de 19.34 

Al't. 20. O quadro do pessoal permanente do s. I. R . O. sel,'a Iíl!· 
cialmente constitUi do da seguinte f-onna : 

~ - - Dlrectoria: 1 Dlrecto~. em comllii.Ssão; 1 Ass~stentê jurldi
co, etc. 

C6nsti.tU1çã.o Fed~ral de Ju\ho de 1934. 

Art . 41. . . .. . .... ................ .. .... ...... ... ......... .... .. . 
§. 20. Resalvada a compe.tencia da Camara.. dos Depútacios e dv 

senado Federal, q~anto aos .respoect1.vos serviçqs a.dm.inistre.tivos, per
tence exclusivamente ao Presidente da R~publica a 1n1cla.t1~a. dos pro .. 
ject~s de lei que augmentem venc_imentqs de !unccionar1os, crte~ ·em
·p regos ~m serviços .já organJ.za4os, ou modU'iqu~m. d.urante o prazo dll. 
,~a yigencia, a lei de fixação dás fõrças armadas . 

. . . . . ... ... ... .. .... . , .. , .. .... ... ..... . ... .. ... .. .. ...... . . . ...... . . 
~. 61 . São crimes de respot1$3.bilidades, al~m do previsto ~o 

art. 37, i n fine, os actos definidós em lei, nos termos do a.rt. '57 .. que 
<>S. Minl.stl'()s praticarem ou ordJfnarem; entendendo-se qu~ • .no t~nte 
~ 1~ts . orçanien~ia$, cada Ministro resppnderá pelás d:e.spesas de seu 
Minlste.tlo, e -d da Fazenda,, a)em d1.sso, peia arrecadação ,da .rece1.t~ . 

......... ....... ... ...... , . ................. . ~ \ . . ......... ~ -

§· 20. Os Ministros são resi>onsaveis pelos actos que ,s.-qbscJ:~Vérell~. 
ainda qu~ co.njuncta.men~e com o 'Presidente da Republicá., óu praGt
c~t--rem. po:r ordém de~ . 

Projecto de decreto legislativo. 
Dá tiova organização é. Secretaria 4e Estado dos Nego~ios da Agrl

c'ultura.'; restabelece . o ca:rgo de consUltor jurtpico, extt.ngue e transfol'
ma. cargçs existentes, autoriz,a o Pod·er Executivo a rever o Regula
mento em Vigor da mesma Secretaria de EstadOo ·e dá outras pl"'V1-
de::nclas. 

Art. 10. ~ Secr:etarta. de Estado dos Negoeios da. Agricultm'a. compre
henderít. os serviços de a.di:b.i.niStraçã.o geral cLaquelle Ml.nisterto e se.râ 
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cc>nstituida pelo Gabinete dO Ministro, Direetoria Geral âe E;cpe.dleu.te t 
Contabilldade !:! Port~ri~ . 

. Ait.. 2.P. Q quadfo do pessoal &o Ga;binet.e do Mip,i.stro dá âg\'ICUl.
turl:}r, prevlstQ no art .. 20 dQ Reg'J,llament9 Q.a SeeretaTi-a de Estado ~:o:;r 
Négo:ctos da Agricttltttra;.. approva:dq pe~o qecret:e .n. 23·.970, ~e 8. d~ · 
Março: de. 1934~ passa a ser 'constitúidb de accõrdo com a tabêlla que 
com este baixa·. 

§ lQ. Pàra esse fir.il, fica ré.stábeleéido o cargo de. consultor jurid\ .. 
qo do. Miiústerio, e~incto por !orça do ·art. 6C! do cíec.çeto n. 22--336~ 
de ·n cie Janeiro de 1933- e e.xtinqtos os ·c.àllges á.~tuaes de n:ss:ist~n.tes 
·jUFidicos do Depar:tam:ento Nadi9nal d~ Producção· Mineral; creado no 
Regulamento approy:ado pelo decretq n, 23.979, de S ç:J.e Março d~. 1934 
e do Sel'ViçGs: de !rrig_aÇao, R.e'flore.stamento ·e Coloilização, creacl·a pelo 
·decreto .n. 24.~6(, .de 26 de J'Ullhb de 1934 .. 

·.§ 2°. Os :serviços de engenharia e çonstruc<;;qes .espa.rsqs I:lOS· :Dt .. 
partamen:tos: da Producção Animal e da :Produeção Vegetàl passarão à 
ce~ituJ.r a sec~.~O de Arehfte~tm:a e ÉD;genhari'a ao lYfi'nisterio e COI).l• 

põr-Sê-â e$~ de dQ>is eíi.gé.llhe.iro.s architeetos ·e Um. ~ngeweil'ó civü, 
com a .mesma categoria, tres desenhi.Stas de ·1a classé (cartograpl:io) ~ e 
um. cies.enhista a~ill3ir. 

~ .a~. Na ·execüc;ã.o das medidas a que Se referem o5 ·paragrapl:lb.::!' 
anteri:ores serãp observadas as segtdntes no~~s: 

a) E.o cargo restabelecido de coP.sultor }urid1co do Ministér1o· u••· 
Agricultura será. recond.UZI:ao o act1la1 assisten~ jur:idlcp do s·. I. 1;.. 
c., que o exercia. quando fõi extinetQ; 

:o·) o cargo extü:~.cto de assf:$tente jurídico dq í>. N - P. ~r. !'tca 
sub~ltutdo pelo ~e ~sisten;te cio dire·ctor, 4o :xnesmo Depátt.ame:nJ;<) .• _ tl. 
l;l:élle será ptovido o· actual assiStente juridicq1 com ós venc1m-ento~ 
desse c~o; 

c) nos .cárgQs <;Ié eng~.nheiros. serão providOS os· act'\laes engenne.·· 
xos· cívil do D. N. P. V .• o erig-bnheirb assistente e o e-ngenhefro S'llb.
~ssls~te. do 'D. N. 'f?. A. nos d~ desenh:istas ·d_e 1a. ela.sse ('cartogrs.
,phos) ., os d~t;Ls dese.nhi.Stas caí'to.graphes ·tlo D . N:. P. V. e o dó D. N . 
P. A.. act.uah:nente .exist~ntes; no t1e d~senhista a.uxlliar, o: q~~ ,ser-. c 
no ·Serviç~ de Fomento li~ P~dttcçâll ftlili.lilal, .fit;:ando ext4lc.tos tol:l;;Js 
~e!sés cargos :nas sédes àctuaes·. 

~t. ·so. Ficam ta:m.l)e~ ext:inctQ_s os .aet~es cargos. ~inda n:.to 
providos, de perito cóntadór, .do sernçõ d~· ,Aguas, do Departamento 
Nact:onal de l?rod\lci;áo Min~al e o de dese'l'lhista da. 28 .se.eçâo te• 
·chnlea. (industrial), ·do Ser.vic;o Te.clinico do Carfé, do ,Oe.part,a.mento 
Na~~onl!J, d~ Prod'JJ,cçáo Végetal, dota.clos com os vepcimentos a.~mu;:·.,. 
res~ct~va.t:n,en~. ele 19:200$0º0 e 12:ooosooo. 

~· 40, Qs cargos de a.Imoxarite e auxmar lfe. almçxarife da Pl
:tect0ria de Expet:i.tente. e Conta.billd_ade, garantidos os Q.ueito~ dos 
act~aes se-tventuarlos, s.ã.o trà.n_sformado~ nos de :ProtocoUi~ é Au·· 
Xilial'-protocoliista· com os m,esmos vé).!lci~entós ora. fixados:. 

Ait. so·. Fica o 'Poder Executivo autorizadQ a. rever dentro <l.e 
()O dia,s. o mesmo ~eguJ:amente>, expedido ainda .no regime cli.Scíiciona~ 
.ríó, d~ .to.odo a aaaptai:-o á.$ ~_xig~ncias. d~ .orgail,izaç~Q l:).ctu~l e á n9va 
situaçãe d.ecórorente do f'üxic.éionamento da Delegaç-ão dq Tri"Qunai d(' 
Contàs junto ao Mi-ni'steril:> ci~ A.griê\ll:tura... 

Art· ao. A r~model=i!.Ç.ãO a que s.e ·referem os ·artigos antepo~s. ta.t-. 
se-á dentro daS dOt.ações orçamenta.r'ias aet:-q~, a;proveitando..,se as• ve;t .. 
~·~ rel~tiv~ aos cargos eXt1nc.t.Os ·para o pagamento dos n_ovos·. 

Art. 7o. O Poder Executivo, dentro das tabellas orçan:tenta~las aô 
Ministertq, nas ver.bàs -re$~ect_ivà~. a . aproveitamento e as. transferef:.. 
c.J:aS ·que ~ ve:dficar~m n~rias pan ·o pa.game;nto dos runccioiUY 
noa q'Ue fore_m att1'I.J,gi_d~ p.elas .dts})<)Sições de~ lei . 

.Ar,t_. ao. Revogam-se as diSPosiç;õelil em: C.Qntra.Tlo. 
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dargos -sUppr.tmidós 

1 Assistente Juridico do D. N. P"-. M.. . •....... ~ . . , .. 
1 .ÀS$is~nte JW.id'ico cio s . I_. .R .. c. . ..•.... ~ ...... . 
1. Assistente engenheiro éio Í) . ii[. P . v.. . ·· ..... ...... . . 
1 Assi..S~nw engenb.~ir9 do I'h N.. P. A. . ....... • ... 
1 suo-assistente engenheiro do. D. N. P. Á. • ....• 
2 Desenhistas cart·ograpnas: ,do D. N. P . v. . ..... .. . 
1 DeS<;nhíS:ta cgrtogrª-P:tl.Q do D. N. P. A. • ...... . 
1 Perito contador ·do D. N. p ·_ M. .. .... , .. ... ... .. 
1 Desenhista da Seecão Industrial do S. T. c . . ... . . 
! Sub-aJudante éia · S. ·;F." p·_ ,A.. (EStaç~ de B_arre-

tos). . . • . • ............... .. .... .. .. ......... . 

To~al a ~uppr:imir . . . . .. .... .. ..... . . -.. ~ ..... . . ...... . 

Cargos êreados 

1 Con.Sültór- Juridico do Minister io . . . ...... .. ... . . 
1 Assistente do Dil'ector ~r~l- do P. N . P. . ...•.•• 
2 E.ngenhelros architéctos . • •. • ...•.•... ' ' • • •. ' .. ' 
1 E_i:lgenheiro civil , . . . • .•... •. .... . ... ~ .•. , .... . 
3 Desen;tlls.tàs: d~ 18 ela~ (ca:rtqgraphos) • • ..... . . 
1 Desenhista auXiliar • . • ·• . . : ...... .•....• .... ......• 

I. ~cretariô do :Ministro .. . . . . . .............. . .••.. 
1 Chefe·. do Gabinete do Ministro . . . • ••..• . ... • ... • 
2 Qff:iciaes de Gabi.nete . . . . . .•• •. . ... . ... . ...• . . 

Total cre,ado . . • • . • ..... .. ...... ... . • .. • ~ .. ..•... 

2~·:ooosoou 

24-: oooeooo 
24': 000$0(h.T 
24:000$000 
15:600$000 
28: 800.$-00tl' 
14:400$00{) 
1_9 ~200$000 

12 :_ OOO$Pó.O 

9;tiQO~OIJ 

19s:soosooo 
1só : oeosa()_~· 

345: 600$00() 

36 : 000$0GU 
24:000$00Q. 
48::000SQOU 
.24.: 990S00ó 
43 :200SQOr) 
12.·: 000$000 

18'r: 200.$.000 

30:000$000 
·30 !0.00$000 
48!000$000. 

108:000$00::1 

~uadro clG pessoal do Gabinete do Ministro da Agrlcúltu:ra.. 

~ Sécte'taria. . . . . • . .. • . •.. ... . . •.... 
1 Cllefe de Gabinete . . .. . - .. ·· .... .. . 
2. Offlcia,es de Gablne~e . . ........ . .. . . 

' Grat. 

30:000$000 
SO ~OÕ0$000 
24:000$000 

Total 

30:000~000 
30:Q00$000 
48:000$000 

Cdnsultor43- JUrldiça . 

. Qrd. Gr.at.. Tota~ 

1 Co~ultÇ>r J .urldico . . . . • . .. • . . . .• , 24:0(10$ l _2:000S 36~óooe
Sec.ç~o de Erílgen,h~a· e· M'Gllltectura 

I 

2 Engell1leir0s ~chitectos· . . . .. . ... . . 16.:000$ s:ooos 48-:QOOS 
1 Engenheiro clv.fl • . . • .. ... ..... . 16:000$ 8:000$ 24:-00l\S 
·3 I)esenhis~~ de 18 çlasse (cartogra-

pllos) , . . . . .. , .. • . ............. , 9 :600$ 4:800$ 43:200$ 
1 Desenh~ta a Wd.liar •. ... _. . .. a: o o os 4 :.ooos 1.:2 : Qõoe 

271~00, 
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- A• Cc'mri;üssã:o 'de Finanças e Orçamento. 

l\4elíl.orial : 

De iunccio:tlatios da Estrada pe Ferro C~ntf1U dO· Brasil, p~cílnd.o a 
approváção do Estatuto dos Funccionarios Publico:.;_ 

- A' COiil!mis--são Especial de Estatuto dos P"un"C.cíonariôs Publicqs . 

Urbano - 20 setetnbr.o - Presi.-d~nte Camnra Deputados·. 

Agradezco al .senor Pl"e$idente su expresivó telegrama. de felici
t.aoion oon motivo rel aniver~io patno de Chile y me va.J,go de], alto 
:tnoermredio de Vúestra Ex<J.oe!ecncia para haíeêr ilega.t- àl EX:mo. Senor 
Diputad'(l) Dinlz la -ex.pre,..c:ion çle n;l.i ~titud ofiéial y. :p&""ronal por J.a.~ 
fr~es corQ,iia.es que pr.o.nuncio en el seno de -et:e ilustre cüe-rpo le
gislati-vo recorda-rido nizestra etemeri.des y' fonn·ulando votos de pros
pe~d-a<l por nuestro P,arl.s. R-eciba V~stra. Exoelencia, Sefi:er P:resi
d~nte • . nüs atentos saltidos y l:as seg'l.lrl<Íad~ d:e rni más. aita y dest.in
gtdda. co:nsider.ación, - ;MiJ.rciaL Martinez, Embajador de Chile. 

O Sr. P;esidente: - Está finda a leitura. do Exped:i.ent~. 

O S:r. Generoso Ponce (Pela. ordem) : - Sr. Presidente, em a 
·no.ssa ~ltim:a Sess:ao, o nobre· collega de l'epr&entaçã.o .S't. Va.ndont d,~ 
.Barros leu .u.zn telegril..l::iuna; de Matto G:ro:>$:0, contestando ou'bro, qu~ 
~'uxera ao oon:b.ecim~nto dá Cama:rá. sobre o facto de se achar a 
cid,ade de 'Thes Lagool3 Ülfestada. poa: jagU1lQOS que ameaçam os Ill.eu.s 
cotteligion'3.l1io~ politLOQs 9,o Pa.nido Ev:olu~iontsta . 

D~sse &·. ~ .• ao temünar, e, sem duvida; alludla aQS termos 
daqttelle teleg~ ;não pa.s..~r de- processo sed.iço de a~ar ~fféit~ 
para· finS ]?()ldltict.>s. EVidentel.':rl.e<nte~ não pr.etendeu ~e l'·efen,r a mirtl.. 
que jãmaiS usei tal recurso, como não creio, meils amigos ·sejam, capa
zes <:Usso. Oxalá, :porém, não fos.sem rea.es as a:m.eaças, res'Ül'Xliildo-se 
tudo iDJO inoff.el:liSiv·o 1nt1üto de arma:r eff.eltô . Hontem., entretanto 
reoe.bí, do:s meSillos sign:a.tarios d.a mensa~em telegz:a;.phiC:a, a: ~eguiilt'<l 
cr.:rta: · · · 

''Junto. pa;ssamoo ás v~<:a.s :tnãO& dois oftlcíos circUlá·r·~'> 
da Delegacia. de Policia Loca:l; de igual ~r foram envli~d:~ 
aos dema~:. 3lllem.bro.s ~o P.ir.ecto'l;ió Evolucionista. tx~r isso 
desnece;ssÍuio re torna reriLettel" todos. 

A IIlOSS3. r--e.sposoo. foi a seguinte: .....;..; Col}.finnam.o.s o. l'Wsso 
telegramma ap Dr. V.ice-nte Rã'o, éàpitão Fe1i.nto Muller e 
Dr. Generoso Pcnce; tendo dado essa respo.sta, é et:çu.saa :~ 
4i~r ~o presa'Çio ~go, cftl.e esta:mos ~xpostos ~ qWilquer mo
mento a violencias policíaes, porque, não contamos nem colíl. 
o remeâio de "ha~s...cox::pusn porque o tn.entor di.ero tu<:h' 
e o proprlo Juiz ·cre· Direito. que é· o irmão <lo Dr. Ma.rto Cor

.rea.~ e que .re diz o trullndão ct:esta ier-ra. 
Dois dos ja;gul;)ços cont.ractàqos pa:ra. nos ·ass~~inar. um 

já é processado ·e a.gcrâ. m.e.nno ma.tou m.ad.s um no . sertão: 
nada adlam.ta. da.nnoa ínfo~çóes á p~Hciâ, na l'~lidade, :POr
QU~ ~ndp pessoa dos am.i~os da situação toda nossa infol
maçá-9 será deiXada de lado. 

Aoontece mais que taes offici.os o delegado W.stribluiu ~ 
granel a tcdo-.s runigoo· dellé.s, cem o 'fim de éontra dizel'~m 
·is ill.~SS8.$ affirm:ati'vas. ·pol' :i:s..~ ~ó~~nt~ l'esponderQ.o~ qu~ 
confirmamos o nos...c:.o têlegram.nta, e na.aa ma.1'3i. 
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E' p~iso que perante o Pallz o amigo- Tesponsabilize a.:.-:. 
autoridades e chefétés políticos da actual situação, pelo que· 
no.s ven.ha acontecer e aos nossos amlgos. 

Cc-nf.o!llllJe carta que escre.vemoo a;o. capitão Felinto Ml,JJler· 
já .expuzem:m tudo is.s<il; agora m.esmo acaba de che~ um,. 
a.m!igo do sertã() e nos affí:r:m:a estar cotrtractado por chef~· 
MariStas jagunços para nos tirar a vida, iSso só por nã.o sennos. 
da grei; não é assi,m que se tira. a vida. de paes de fam.ilia.s 
e de respoD.sabilidades na sociedaA~; ê. pr~so que se mude 
esta situaçãio; não falamos por medo, porque não t emos medo. 
o que nã.ó se· pode é evit4r un;i.a. trahiçã_o de jagunços~ que 
accfbertados <las a utcaidad~s andam perambulando pelâs nxas 
da cidade, com'0 se fo&em gez;.te boa. 

Levam.o,s ao vosso conhecimento isto tud~ . 
Oonfiamoo nos amigos, de l'lOs livrar des....c:.a. malt::L ~ 1n4-

n;ugos e para isso continU:âmo.s tirmes em · qualquet' emer-· 
.genc1a. 

Esperando as niOvas aq:ui pi:!rxn:ameoom-os ao v~o lntP.iro
dispor. 

· Os oorreligiona.rios ·e amigos. - OctaviO $izejredo RO'r12-
Benevenuto Garcia LeaL. 

Em tempo: 

O::J ta.es· o.f_ficlos !oram extensivos a funccionarioo do For.>. 
que só rrespoaderã.o o qúe o · JUiz di~r, - Octavio. 

·Sr. PreSidente. mostro á· Casa os orlgin.aes çlos offlcios enviados.. 
pelo delegado local, a todos os signatarios do telegramma a mim ditl
gi(lo e que 11 desta tribuna.. 

Indagam.do dos meus oc:r:religiana.rios ~e portentura. e~"tiam, as 
vlo~encias· a mim denunciadas .pô.r e11e.s, esses offic.ios, dirlgidbS :pel:l., 
violenta autox:idade policial <10 1ogar aos p!ropnos que os }lavia.m .. de
.11.1.\nciooo,. já ccrnstituem. de certa forma. a.rileaça que int-im.idaiia qual
quer e:.--pirito t-imorato. R.esponderátn os meUs companheiros .com o 
maior d~assombro, confirmando todas -as in!orma'ªões anteriores. 

Sr. PreS1d.ent1e-, ~ rumea ça.S que se fazem em Tres La.goos 3.Q5-

:rneU3 az;nigos, infelizmente n ão podem ser levadas á conta da imagi
nação, <ie fantasia ou da exaltação partldaria de moJ;Uento. B~ta 
recorqar que ha poucos. annos naqüella mesma <:idade tombou. fe
t·l.:do :gm:vemertte, o . §J:'. Dr. F~:elon Muller, que a~da _hoje tem de
feito physico, oriundo ~o attentadó . 

o SR . BANDEiltA VATJ'G_HAN - .o que occo~e no nobre Estado d~· 
V . Ex. tão longe da Capital, está. ao::>ntecendo no .Estado do Il,io, géne
rohlzàda.m.ente e por culpa exclu.siya d:o Sr . Ministro Vicente. Ráo. 

O SR. GENEROSO :?ONCE - O Estado de Ma.tto Gro$ó Jtl . 
tem o .seu Gove:l"DZ(lor eleito ~ CYs meus corre.Ugionartos. nem p.odem. 
so.cco;r;,er-se d.e ''ha'Qeas-:-rorpu.s.", uma. vez que G Jil~z· da· cidade, <"• 
Sr. Dr. Cla:ri.ndo Corrêa da .Costa. ·é' irmão do ~verna.d~ e pessoa . 
envolvida na polltiça ·local. 

0 SR.. VANDONI DE BARROS - N"'ao apoiado; jUiz integro . 

O SR. GENEROSO PONCE - Poderia trazer á baila. co.m() ~~ 
JUiz aglu a.in<;la h'a. pbuoo tempo, quando da :r,nlnll:a prete.ndida. ~x
clusãD desta. Ca·m.ara; Levei esse fa cto ao Conh·ecimento. do Supert.c:-· 
''rl:'i.'buna.i Eleitoral . 

Asl.Sm. resta-me apenas respO<nsabi11zar. perante a Naçãp . .. 
o $a. BANDEIRA VATJ'GHAN __. O Sr. Mlnistro Vicente .Ráo .. 
O SR.. GENEROSO PONC.E - . . . O Go-vernado,r do meu. Nstado, . 

pols este jâ. entro~ na sua ph~ de constituclonalização,, pelo que-
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possa. vir a· ~CQ·:ri~cer d·e grave aos meus ccrrelúgionariós do m'ij.hi
cipio ~-~ ·Tres Lagoas. (Muito bem. Muito bem). 

O Sr. José do Patrocinio (Pela ordêm): - Sr. I>t~identé., 
quanto ao protesto fceito hontem pelo companheiro de ban~ada, Se
nhor- Chcy'.~IO$t:OinO de Oliveira, acabo de reoebêr wn telegr:ír,t).ma, qu~ 
peço lieença para ler: 

·~Deputado José João Patroch;úo - Rio. 

De Nazareth, Ba.hi-a, 24 . - Syndicato Carreg..a<lores. ma
ri·nb.eiros, o:t!fi<;los varies e fer-rovtario.s da ci<ladc Na.zareth, 
Estado Bahia., vêm p.rot•est:M" junto vo~encia contra clec.Isão 
Juiz Ri~~ C~eü-o na. questão Prof . Nogueira Bmndãq que 
acatada SU.pr.ama. Cõrte Justâça trará anniquilamento orga
ni,zaçã~ syndi<:al éom prejuizó di~itoS. mi~hõcs ~rabalhado
res Paiz. Saud-açõe-s syndlca.es. - Anton·io Faustino, Presi.
dente C~negndores . --,. Pedro .A;:mori.m, P.residente Ii4.a.ntimos. 
- Gr.egorio Santanna, Presidente Officios ·varios. - Nestor 
Rtbeir.o Soares, Presidetntê Ferr.ovia~ios. u 

~sa a'!;tl:t~q.e, astsum:ida pelos .trabalbacl.<Y.re,s do Brasil. mostra q_"tre 
elles vão tenQ.õ a. su~ <:onsciencia ().espertada para a reiv~ndicação cios 
seus direitos, que devem ser acatados pelos Srs. Juizes, nas suas deci
~ões, obede~ndo a pfi.D,cipics accordes éom a evolução dos. tempos. 

O Sr. P.residente: ---- Teliho scíb"l"e a m,esa e vou submetter a. 
votos· o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requetémç.s que, na. Acta da Sessão, se iDeSira um voto de cot= 
g:ra.tulações com o Estàelo -do ce.arã, por ter sido hontem ali :pro
mulgada pel·a AsSiemibléa Const;Ltuilllte a Constitlli_ção daquelle Es:
ta.Çto, dando-se cUs.so ·conn,ecimento por tel~·ramrna. á Mesa da· refe
'!'id.a. Assem,biéa. 

~ala; das Sessões, 25 de S.ertel;llbro de 1~~5. - Pr!àro Firmeza. -
Abelardo Marinho . . __..Humberto R, de Andrade . - Jehovah Motta 
~ Figueiredo Rodrigues. - Xavier d_e Oliveira. 

O Sr. Pedro Firmeza - Sr. ~re&ident~. os Deputados cearen
ses, acabam.os de- ,eCJibe'r, eom. mtllita sa.tisfaçãQ, tel:eg:ra.Irlll1a~ d~ 
nosso E:,"'t;ado communicando haver sid.o ho.ntem p:romul~da a Cons
t.ltulção, que r:eintegra o oe.a~rá no regim·e da lei_, 

Isso é m.oq.tivo de gra;nde satisfaç~ para 9s cearent:es, que- têm 
pelas suas li'Pertládes e pelos se~ direitos culto muito accentuaqo. 

iDe raoto, atra.vez da H1stotia. ve ... se que todos os mo·vimentó.:i 
que re pr<)CeSSS.mm no Brasil em 1ptól doas liberdades patrlas tlve:ran~ 
no Coo.rá graaJ.ode acolhl<La.. 

Eih 1817. a. mallograqa. ~publica de Frei caneca. Ievaéla. para. G 

~to ~oertão d.o Ceará. enca~trou. ambiente dê franco enth-usi~cmo, sa
Ucn.ta.ndo-se as f!iguJas do Pádrc Al~n~.. que levara a. idéa, e da. 
'.heToina.-ma-rtyr D . Barbara de Alencav. 

Mals 'li~de.. qua.n:do da Confederação do Equador, igualmente o 
dewrá se leva.n.t:c;u com gr.áp;de enth1JSiasmo. A luta. attinglu ao .a.ug~. 
cterra.ma.rndo-se mUlto sangue. Tivemos, em combate. o ·sactlficlo de 
Tr1st:ão Gonçalves. a :ng~m m::ais van-onll da hlstoria do Qeará. .. Em 
::e:guL&, fuzilados. Mororó·. Ibiapma. Pe;ssOa Anta. Ca.rapinima e Bolão, 
pagaram C'om a viô.a o crime (lo 1_9-eal que hla.via.m acat:iciado. 

Dahl p~>r dfante, em todos os m,ovlmento.s pelo BtaS.l e pela 11-
'beroalde. encontramos o OeaJrá na va..:rigu.arda. Foi. ~l·m na Aboliç~. 
c;ie onde lh:e veio o ti.tulo de .... rer.ra. d-a luz.. . Ahi bem se cara.cteriz'Ou 
ainda uma vez ~a marcha, na. avançada dos id~Ms da. na.éionBJ.i-
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ct-a.de-~ qüa;tr:o ~nirl.O.S antes da ~õoliçao ela escravid,ão. aool~os no 
Ceará;. o. captivei.ro. Em. 1884, a.ntec_ipà.vam~ • . ~o i;stado, em q'l.latro· 
~'PinOS, o .13 de Mais redempo~r. · 

· Tivemos mais ta:rd:e a. ~~~ da ~q.\U-~a do Acr-é, sendQ cil-e
fllada. pelo · cearease .rbsé Ca,rva1ho. a pr.Ltnefra. instir.re.ição eontra. o 
'domin1o bOUv lano . 

Tres anrn~~ d-êJPb!;s, quando .Placid-o di:. Cos;õ.ro. o grant1e· gaue'.t-.o· 
r-:ea.llza.va.. "lf,lctct~c-oomente a. inve,sti_cia ~-~~- q11e ~~rou ao· 'Bra,.<;J.! 
a. :P<>S"ê!e da. immeru:a :regiã.o ·acré.a.na. dizia elle ·q:uc entre as suas t:i'o~ 
há. via ao· % de Ceà:r~. 

Foram. -OS oearense;s ·efu. tão gnm;i:iê n'\.lrtl:-~r-o, gu-e l~ro-rpora.t}un 

3,-0 itÇ.rrtto:r.io 1l'àC1Q~l ·~qveUa. I;lqU1SS1ma:. ~eg!_ãp. Sahl~ enoes Cl:a 
sua. té:rra. f:inJOell1<io.s pela. sccca. q.ue cs ofuiga.v-c~. a. emigrar. Sã:o j'U.S
ta~ont·~ -~ .~1ee~· ÍJ:_lfri.nginÇ:o M>S qJ,le nas~em. ·n~queJ..l!!- ter~ a. ~o.r:• 
:tura dê :m.á.rtyrlos m~ript'i~'is que. ® mesmo ~mpo. U:r.es <iâ. as 
quaJidade~ de re.sistenc1a. a:>~r.:.~o enfr.ent;,a,t: a: lut~. · 

Se· -'éQillbà:t?m.. os .~J~tos q\íé &'ã<> ínª'LS :tortes, que I).t~;.o rarâv 
~ra.· pele}~ ~I:l:tl:a ~ oiitrós 'h:omern&? ! 

.Pois . .n.~ra.: t.eo:nra, OI:lde ~ Hbe:rcta,êir~ e -õ .P•a.tlt1ót~m.9 t~m é;Ult9 tã.o 
~tua.dp e p direito encontra adet>tos 'tã:.o fetvorê.S.'!JS, a sa.t'lsfàçã~ 
que ~e ex.per.ü:n.ea:ita p~la \I;Olta ci:o E,..c-:l:~ck> aiO ~gim~ 4a. 1~ :n.ã;q rpoa-1.:.. 
<i.'ei~r 4'~ ser enorme, c é esta .sa.tis!ação jâ. reinante .qile neste· mo
mento ãqut 'repei,'CUte. ~'eSJ:;.e récln'!;o. 

'Iniciando o estudo do projecto co.nstttucl:onal. qué acaba. ode ser 
converttdo .em lei. o rell:í.t<>r ~~1.. C'l.llO ~ome ~ço pe.rmi.ssãb :pa.rcl 
declinai", por :00 t -ratar· dê uriia daS· .m:a'ls· brtlh:an.tes ~vel3;ç,óes da. 
cmt.uràl jUTldJca. do meu ~~d-o, o Dr. Dario Be~rru c~e?- t.im'-1, 
.- <UZJ.a : "Estii.o bem <le!inid~: a í.orma. e a e,sr,ructu.:i'a. do Gove-mQ, 
~glll'.a.ndo-.se- a d1v~. e CQ<,>rde~açã.o dos ppde.re.s ~ a .csila.t>ç>raçã.'" 
dos órgãos <ie coo.pénçaó. 'bem assim o systema de rr:eios e ~nt.'ra
pe$0s ·pe1~ d:WlS q.l:v.ísões e su)>~~ões, 9'\ljP p~.er cie vclgUrunc1a. e 
1'1sca.U~çãp ~bre a.s atttoridades pu~licás é alarg~ emquanto que.~ 
J>a.t:a· ·a ~guranç~ :dos lndiv.itLilos, ê oontrelarla; -~ aççâo do poder pu
bl:1!», 4té ortãe :nos IP~ec'e p~tvel !~-o.. sce~ ;poerlg() 'P3.i~ a. vlta.
llda.d~ e a seg:uraxiQa do E~ado; e . 1gu-almente, a5segumd.os <JS tli
.reitos, ·as ·óbrigaç~e1;;, 3.$ ll~rdades, a;ssim 1n<i:lv1dua.es, Q.e càràcie:
privado ou d:e na.rure'zla polltlca, como .os cUrel.tos e !.r a.nqu.las soclaes"' ... 

Colli. a -brle.l'!-taç~o -q~. ~bel de lêr. S J; . }?r.e~iden"te. 1nlcla c.. 
Esta.d:o do Ceará: sua vlcta consttt-uclob.al. ah1 .estão bem tra:çãJclos· o.:; 
.re-us de,St:lnos pa;ra UIX).a ~X)s~cltl. él-c ~gr~ndeclmento 'qlotai ·e ma-. 
teri.al . 

A~-m a ~;Gpecmuva. qu'C, nestq motp.:e.nW. esl)o.ço. roimmo votO.s. 
_',Para que a realidade dãs :factos venha con:f.ir.mar as esperanças gue 
e..lt~w;ito. 

E:'ra o que ttnn.a. a d.tzér. (Muito ."bem,• mut~o ·z;:e.mJ. 
O Sr. Dem.ocrito Rocha (Peüt orde_m.) lê- ill segu~nte dlscur_so; 
"Sr. Ptcslélent~. a Copstltulç:uo do Cearà.. por vârlos éle se~ tl.is

pcsrt:1vos, é. sr. PresldeDJtc, um <lO<:U;J:nC!l):tG rrt~tc. m,a;r.e~ndo a ,pha.sc 
que atl'a.:vessa a.qw,elLe nobre _Esto;clo e r~t;'i'a;t!Lil:do -a. men,t am:t-a.-de ·aos 
11omcn.s. qüe hejc o <to~. Foi e~austiva.1 a.b~~gada e pg.tr~i<m 
e. acção é1a. bwneadQ social. <le:moo:attca., ~.curando r~r. da Carta 
~ol1t1,~ do. meu Estll!GiP, o qu~· zoo.im-ente .deve ·ser ~Q; OO~t11.'l:l.i.ça,o. 

Infellzmente, oo~tav_a.ztlPs quatqrze l:)e.pült'<!-4~. ~~ As§emll:>.léé'l. 
(J,;C trLn.t;.a._ E ós l:ri.tic~~ pc$-c;_o~ e tacclósOS, áCO:r:nlntando a mato
riA. n. pontos de vista os lnJlt.s ~bsul"doo e condem\Ilav~ts: -proocmiiXl!\.
~ J~velmep~T enxer.t~(lq. ·\P.a lei. b.a.s.ica d b G<larâ •. :~ mai·.; 
crlticaveis dL~içõeS.. Assim é, ·sr . Pr~_sidente, g:ue c em l..Ur).a: & 
r,embi6a. de tli~Pta. rep~~tap.:t;es <1o povo. vao i>enett'ãi dez. x:epN~ 
ron:tmites classistaS. ~ toda. s. C amara con:h~ce ,p·crieitamente co.nL'J 
~ r~azero. nos ~dos, •Os .Deputa.~os das prQfiSt:ocs. Mas o Sr. Me-
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n~s P.l.I::n.entel se•ntta-~•ê íraco~ :na .A.ss.embl:éa., .com os deze~eis, ele
mentos ft:agmel1tar10LS qü{) ill1,~ dã.o ·apOlO rpte<:at10 ·>e ~,X.1g',ê.nlt:e·, Era pre
C'i.SO qtúe. a. OOristitúiçào The p.et'Illlttilc:se fabricar' dez. Dãtputa;d'Os, éseo
.lhldos por um e}eltorado sui ge'[iCrf:s. f-eito á revelia <l'a. JtL.t;ti:ça E'l~l
tora.i e .. paSsado .nQs fUtr.os do Poder ExeC'Utl.vp, .co:m o p1:4:cet offlci:a.l. . 

O SR.. PEDRO F~Ez.~ - Q ~r . Mcne_zcs Pll,l;le~~i ~a t~m. lP. 

ver CG.m a clal:>ora_çi1.o da Const!.tulção~ di~~ütí<kl. c ·votââa peta. Cons
tituil)te e;stadua.I. A.lià&, o .que tive opportunidn.ae d.e .:req1J;c'r-e.r íQi. um 
''ot·o. de ccngtatulaçõ.es pela. volta hontém do Fk'ltad.q ao r{!glmc oo~
.tttutc_ional e . ~ão ppr tcT s.i<lo pr~wg~cJ~ ~ta ou aquclla <?qn.s'J;i:tui
çã.o. cujo· .textó a.ina:a.. ~ aqut des.eorihe<::Hlo. 

O SR. DE~QORI:fO ROCHA - V. Ex.. q.esc·otll:l'ét:O o te..x.to a·~ 
Constttllilc:ão do, ·Cca:rfl., promtilga-cla tão rece.ntem.e-nté. mas eu delle: 
~~o 1n~1ro cçmnecl.J:.I:l.:ento. 6 ponto 9.~ v!Sta. do nobre <:allega. .nas 
theor1a. c .a.cceitavel, e cu t~spetto. O que •não ~ pó<lc nega:r é .a in.
Hu·encla: que te]ll. o •Gó.v.crno p<:rante ós DeJ>Uta.dG>S que Óbe:decem á 
sua or~nwçii.u poutJ~. 

No: toc:m.tc ao Fooer J.udiclirurlo, ·o $r. M~me_zes Pime-ntel re-spG::::::-· 
saveí pQia. ~ll'te.ntaça;o çla m,.a.lórla da com;:títl\lint·~ Cearen~e. ti!ncg9u 
todo 9 seu pa;:,.'Sado d~ ip.rofe?sc;>r de Dir~itq e cultor d~ JU:Stiçá. 

•0 Si'. ~El1,âO FIRMEZA. - O Dr. Mep.ezcs Plriientcl ;n~o é ;x-espons~
-vel pelas deliberações :da maioria da Assemb1éa.. 'rem ·sc~pre c.lécla
rado ~~tar 'fó~ d.4 polit~ea e não a,ssumJu. ab.s~Jut{!.mente ª' d!rec-ção 
pa.rtldaria dos e1eme.riltos que a.poi~.m. o Govórmo .. Esses elementos ·at6 
hoje se coorde~m. <ie. orutrà r.orxna, n:~o po<r ~nt~t):tl.Çcll~ do gover-
l1~or. · 

O .SR. D~OCRI.TO ROçl;!À. - ~u rp<Joclerla · )t-cGpóndey ª' V. Ex: 
cem a ent:nêvtsta. do sr. Pa:wa. Rodr1gu~·tt. 

VeJa..ltl.CTS, po~étt!. argans att;igos. 
A ~nsti:t\rição f-ederal estn.bel~ec o limite de ·7·5 n.nnes pam. a 

ap~tador1a. eompulso~i~ dos m:a.g:st~Q-s da Unltlo. 
No â.nté-projeoto da. Oonst:ituiçãb Cearense, ~da-ç.lo ol,"ga~i~r 

.pelo 1n~rv~t·or Moreira LU:na e d:c que fPl .Lncurnl>lcla, urna C'o'inmis~ 
·Sii.õ de ju'rist'a.S. o :p~láro d~ba.rftador Livlrio de Carvalho opln<;:~.u 
p.q,r q~e ·o limirte (/.'e · i<la<le -para ~ cçu;np'Ults<>rla baixa&.e, tá:.ZQ-a.velm.Cnte. 
aos 70 n.nn-o::i, 

pepo1.c; (la. ~·~vol~çãa, ~r. Presidente.. a: l'v,tàg1S~ratur{!i ClQ oca.m, 
·-perdendo ·a,Ígu.ns elemerttos ex31Íta.dos. tome:U ... se capaz de ~hõnrar qual..; 
.quet' Justiça 4o mundo ~tro os ..SC1J;S l[Il~glstméJ.~. todos dJgn·O:S c 
probas. figura o Dr. José Sa.b01Q. de Alo-q·que1·que. notav.cl por sU'l. 
bril.Vu:r.a. civlc3, ·SUa Inc.epe!ndericia d~. ~ttLt~dcs .~ sun. .lrnataoa:b~Ildad-1 
Í\UlCCI.Ot)a.l. 

Pols bem. St' . Prc~!dcn.tc: áttrlb'ul'ndo que a \aa_de ,do juiz. ae <:ll
re1to ele ScP.ral ~ra .dj:! 65 n.nf1oS, ~ Comnt!sstí:} Q.e ColJ.§tJt.utçM a.pre .. 
rentóU um SUbst.ltútlVO ;tO• antc~p.rojccto, dlmfnuJncfo pwn. 65 Il-I_l:nO!;! 

6 Iítnlte da .ap<iSJantadort~ c~·tt:t:pu,lsot.l.a d o.'>' :r.n.;J.glstrM!os vt~nao, .pe.s~ 
soa.lmente.. f-erir atléu~ll;e lhollJ.raclo juiz. q'u.e pcl'arite a Cõrtc· de Ap,pclla., 
ção goz;l, o Il.l~lher ÇOI)yCi!..o , pcl:l retlclili'l' d~. sun.s sentenças . 

. Dé'POiS. d,J ~llP~·v:açla em scg,Un.tla Ulscu-:;sno cs.<>-u. mcsqín.nhm·1a. 
o si.t·'!J.llcJpn1.:S,ll)..O d~sc.o.~r~. que .. a: ldad!C do ·Dr. ·Jo.sé S.'1>be1a na<> p3.S.Sa1/h 
t~..it.::cla d.e 64 aíl1lOS , Tq.Th~o bMtou parn; que .a rnaior:1a. 2iP't'csCn'ta..~;e 
!oso . <ru~rra. e~en<Ia ·<llmlnulnllo pa,rn. 6~ a;rinos o limite dn. âpos~n:t~
tlorlfL. Céi.h;!:>UlsOr'ià dbs. jW~,!. 

0 9a.. FERNANDEs TAV()RA ·- Pu!·o I}X!rsc.t,ta:l1sm~-: º $tt. JOSÉ DE Bo.R.DA - E' l;un:enta.vc.l (Í'\l·C M c~~rta 'P~!t1~- riC 

cncO'ntrem dl·spozli:ti vos (}:c caraéte'l' rpes..~l ~· ocll '3:so. . 
ó ·SR. oEM:ao~rro ~ocr-IA -- v , Ex. épé::N:i.t.rttrn. ouLrQ='~. 
o SR. Pt.:oRO FIRMEZA - se a Cotnm.l.!il:;{~o· de Elaborat<fi.O Constl

tuci.o-nal ~prese~tou e.~:;.e~ dlspositlvos, <.1:~ ccrt.o teve ra:z.pc~ S'U.Pttt.:>
~s ·basOO:nt&.: :E>u.rn 1$0. 
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O SR. DEMOCRlTO ROCHA - As razões estão cxpUca.a.a.s. 
V . Ex:. está vendo cla.m.m-ente. 

o SR. FEI.tNANDES TAVORA. - F.ora.m dlmlnu,lndo o Hmit-e até cne-
gar á idade do honrado j ui.z que elztão visando. 

Q 'SR. PEDRO Fm:MEZA. - E' opinião pessoa.! d~ V. 'EX . 
o Sa, FERNANDES TAVORA --. - Nãturalm,ente que é minha opinião! 
O $R. DEMOORITO ROOHA- Por outro lado, f-erindo o SJrt. 10-t, 

letra. cL da .consti:tuiçã? Ferd.eml e. ccmtrll<ria.n'd,o p.arece.:t.es dos ~mi
nentes j'l.li'i...~ Srs. I..ie'Vi Çarneiro, Olovis Bevilaqua. ~ outros, aa 
-constit_uinte do üeaz;á elevaram. de oito para dez, o numero de 
desemborgadores da Côrte d·e ,Appellação, di.sp<>sitíi:vo q,ue, ·tudo ).ntllca., 
jâmals deve•rla. ser induldo n~a; cm:stit:uição e iSim. tr:ata.do em leis 
ordlnà.rla.s. m:edia.lite (proposta. do Poder Judiciiarto. como assim ex!~e :1. 

Constoituiçã:o Fe<ieral. 

Oom o lrntuito personaliSba. de dar emp~gos rendosos a~ poUtl
oos ambiciooos que não l-arga~ o governado'!", a. maiO'l"ia dos consti
t:uinte& cteou a · ~ovação onero~a d~ um Tribunal de Contas .. em 
um Estado po:O..re, 4e receita, m:~n-r:al inferior, a 20 Iiúl contos .. Ja. s-: 
acham apasetl.tgdos os ~inca ju.i..zés v~taljci:os. inamoviveis, de venci
mentos gordos e 1rrêductiveiS. 

Dos no~adas é exigida idade ma:ior de 30 annps. Mas o situaclo
ni!smo 11epelÚ.a a emênOO: ~ista que fixava. em 50 annos a, idad~ 
ma.xl:m.a para a nomelação. 

o sa. PEDRO Fm1\U:ZA. ~ A revolução mostrou a necessidade de 
controlar a vida municipal. E foram creados de.paJ:'Itamentos mutll
cipaes. 

O -SR.. DEMOORITO .ROCHA - Até se fUndou o Tribunal d::: 
Contas. 

O SR. PED~.o Fm'IVJ:EZA - O 'l'ribunaJ. de Contas, I).O regime ·6.0~
tituclon,al, além de 1pre&ncher outros f,i.ns d·e í~calizaçã.o, v.em suprp:r11· 
esse o.rgão de controle dos: muni~i·pios. E' cousa da maior releva.ncia . 

O ·SR. DEMOÇRITO· ROCHA - V. Ex. conhece o ;movlm~to da 
·vida econom'ico-nnan,ceira do nosso Estadp; sabe o vUlto ·da .sua 
arreca4ação. a pobreza d-e sua vid-a. e r-ec~:inl'lecerá q.ue es..<:e ajppa.relha.
mento do Trlb1.UII8.1 de Contas é perfeitament-e ociOSIO e oneroso pa-ra 
cs cof:rõs publtcos. 

O Sa. PEI>R-o ,Fnu,.u:z~ - V. E:x. sabe que o.s departa.mentbs mn.:i
nlclp.a.es deram os melhor-es reS'tlltacl<JS, .n~ Oeará, i:n<::lus1ve. Não po
<lemo.s ficar s~m uni orgão de controle para os municiplo~3'. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA __, Com o ápoio dOS· dO·is d-e,putados 
1ntegrallsta.cs que est~ assegurando" a diminuta maioria gove'rl:úLme.n
tal na. Ass2mbléa., o meu pàttido oon:s~guiu, con:tra v-ontade à!flc.La.l, 
que -o p~r'eito da oa,pital do Estardo :seja e~colhld'o por ei~Ição. :Mas, 
temendo defrontar-se CO.\ll o voto popular, .o governo obteve nas d-is
posiçõéa transitcrias pr.ctelar ã eleiçãQ, estabelec-endo que a m.~ma 
".se f.ará na épqca. que a lei orga.niça dos municípios d·~erminar., nãn 
podendo, entreltantro, reãli2lat-se antes d:é· :::~is rnlezcs da. vige~cia da 
m-e$ma 1e1··. 

O ISR. Pmao FIRMEzA - A n~o eleiç:l~ do Prefeito na;:; c-apltaes 
é pr~ncipio sadio e n_lUito acertado . 

O SR . DEMOORITO ROCHA. - Parn o governo domlnar a. p~
~ulaça.o . 

O SR. ·p;e:nR.o F.mMEZA - E' clr...to e COilliPrehensive1 que o.s p:ra
feltos não devem ser eleitos nos. ·municip1os das capitaes. 

0 SR. LEVX CAENEXRO - De 1nteiro accôrdo com V , Ex. : na.:s ca.
p1toaes n.áJo dévem ser <eleito~. 

O SR. :OEMOCRITO ~OCHA - Ha na ~d-mblê-a. d.o Ceará. aoo:; 
De~pU:tados g.overn!stás que et"a·m jUizes IP.Un1oipa.t:is, quando ~~ cantil
dataram ã constitUinte . 
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P.ois ~á prevalecendo, na C®:ta PQUtic:a. do Estado. um <1Ispo
::Sltivo transitotlo declarando o segwnte: .;;_ ,;Terão direito aos: v~
..clmen'tos :iintegr~ ~o .cargo de J~ os candidatos á Asse.rilble<~
·Constltuinte, <io ·Estado. que se a.!rustaram do exercieío das suas "fun
·cç~. <i~de ~ dô;ta do afa.sta.m:eniiO ª- da pos.se do oa.rgo elootivo''. 

I:)entro· <ia letra e do ·es:{>iríto 'da Constituição ~dJeral, a ca:rta 
~~. tratalllldio sob:re os j<u:ize,s de Di.rclto. estabel~ honeSta.·· 
-mente que ~ promoção dos mesmos ju-izes. "de uma entra.ncia para 
-outl"a,. faJr-se--ã. d-e modo ~ .pree.ncher-s;e1 alternadamente, uma vaga. po-r-
-~ntigul._d.ade e oút~a pór merecimento, esta. -mediante l:ista. tripli~ 

·organizada pela Cõrte de A~lla.ção, em escr:utinio seoreto e ob~r
-vado, qua.nto à ~tigulçia.de, o di!;:·postõ ·no ílrt. 53, § 60". 

Com verda.dA!ira escandalo, 1lJO emtam.to:, Sr. Presidente, appare·é;C; 
o art. 18 das Disposições 'l'r31nsi~. esta'belecendo a seguinte 1m
.mor'a.1:1da<ie . 

''Para. preenchiimento d~ tres Pl:lmei:ra.s vagas de juiZ de Direl'to. 
·t;~un1;czuer que seJ'q, a. erntrancia., pod-erão ~er incluidos em lista os qu~ 
tenhaím. mais de uni qW!driennio. em car:goi.:. d;e J:ustiça. ha.bilitl!id;Qs, 
-pera-p:t;;e a- Çótte ~~ A.ppellaÇãb, ~m -co:o._curso de títUlos e dooumentos•·. 

O SR. PEDRO FIRMEZA- Inclui-do;; em liSta por queil1? 
o .SR. DEMOCR.l'I'O :a.ocm - Felà b~ de Ap,pellaÇão. \io.s5a 

Ex. Wrá que Vae !er:i-r O direlto dOs JuizeS que faz.iJam jUs á. pro-
mOÇaO. . 

Q s~. PEnlbO FmMEZA - ou esse direito existe e, se desconhecido, 
póde ~· assegurado ·peLos tribun.ae=:, o.u ·não existe, e a. Co.oet1vuiçãn 
~tã certa. 

O SR. DEMOCRITO ROCHA ·~ Existe na C<>n:stii;uição, ~m cho-. 
que C9m á d-outrina . .saidia. àa Cçoll51;itulção F~e:ral. v. Ex. jã re· 
·oon.heoe uma probabill<ia.de. de ser pelo Poder Judidario d·ero·gado um 
artigo d:a. Constituição. 

· Essa dispositivo é um ~"alto áo di.reiro dos actuaes j1:1izes em 
·"ÇGDdiç~ de -sere·m . proli1JOvidos e visa bene1i,ciar protegidos da ~ittird.~ 
ção. nomeando-os· J~ de centranci>a. superior. 

Veja a. Camttra o q'lle traz. en;l seu bojo a le-i ba.süça do Ceará. 
:a~ do combate sem t-regu-a.s que, D. tot;la,s ~ l.mmoralida.des, lhe 
-ceram os 14 l::k1putados do Partido Social Detnocr.a.tioo. 

Coxno se ainda. isso não ba.sta...~ . a,i.nda aprouve ao situacioniS
·mo tio m-eu Esta® in-cluir na C.a-ti.a .recem-promulgada o art . 22 das 
.Dlsposições: ~-nsi,torlas declarando que "f-icam atppro"t-·ados os. a~tos 
-executivos e legislativos do Govérnador Con..c::tituci01Ilal, .praticados ou 
~xpedidç.;~ d~~ a data da su~ p0$e até a ·promul~ção da Cons
tituição .. 

O SR.. PI::DRO Fml\n.:zA - M~ isso é nece...<Sario para regularizar 
a boa ordem da a.dm!.n'lst---a.çã.o . Foi o que. se fez na. União. 

O SR·. DEMOORITO ROOHA - E' V.er<lad:e, Sr. Pr~sidênte. que 
.muitos· d~ss~ actos são ins"!J:bs~c:;wntes ·wrqUJe tel).tan;l contra. -a .oons
titrujição Fe.deral e ~SCrão annti!.ladc~ . ·pelo B~àer Juidic.i!a:tie, 1\iras. 
~dl:nlra. o sr. Men-ezes Pimentel te,r ·nomeado ·uma cop:mll:ssáo d~ 
amigos seus pan examinar- <>s aotos d:O I:O:ter\7-er.to;r Moreira. LJm.a. a 
agora pretender. no a};a.gar das 1~ do seu -período dJscríciana.rio, t-· . • 
-a.pprovação summaria <le mais de um cento ~e ~ecretos-lels, que o:; 
seus ment<>.r~.s ·O obrigaram a. ~gn:ar :e baixar, nem um só p"a;trio-
tJ.cp :e constructivo. mas todos de odlo c per.seguição. · 

Q SR. PEDRO FIRMEZA - Não apoiado. 
O SR. DEMQOaiTO P..OCHA. - Por tudo isso, o meu voto serà. 

contrario ás congratulaçc}e.s q_ue :•prc.poz o nob.re Da,putado pelo ~açto 
d.e ;~r ~do promulgada a Constituição, assim el.v.ada de d1efeitos e oom 
ca:ract.er pernic1oso de interesoo pa;tticular . (..M:U~t.o bem) . 
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Durante· o di:scwtto do St. Pemocrito Rocha, 9 Sr., ~· 
vald.<> Lodi, 1.0 Více-Présideíl.te, deixa; .a cadeira da p:):'~idencia.. 
que é oecup'ada. pelo Sr. An:tp!Jlio Carl<:Js, Presidente. 

O S.t. Fernandes Tavora (Pela ordem) - ·Sr .. Presidente. pedi' 
a. .p&Ja vra. para f-azer· a. seguinte declaração de voto: 

A bal!lcada Social-Democta.tioa ,lamen~ $inceramente não lhe ser 
pogsivel vo.tar e.m f·av.or da moção oongntulatoiiia 'pela; prom:utg-açáx;l d~ 
nova carta politi~ do Ceará. 

Infelizmente, a. maiOl"ia governamental não quiz outorgar ao méotl 
Esta.tio Ulllll Constltuiçã;o, mas apenas um cocligo de Iíl.edida.s perso
lnJa!L..c:Simas, .. t.t1Ste ír.ucto de um fae<:itt:tlSino sem peiás. e qe uma. 
política baStarda e villã. 

Eín vez de Uirul. lei m.agm,a, fi..I'Irumdo gar-a·litias dos ~renses, sem 
distincções pa~ida.ri~, aqueilà A.sSembléa, m>enrtl.ndo a sua ftn.aJjdad.e, 
·la. vrou tão sómente um~ sentença .Lnquisitori&l em que são, f.ra.nc~ 
ou virtula.lmente, gaa:totead<1.s os dJireiltOO dos. m~ correligionarlos. 

Não é Ull+'S consb1tuição, é '\.Ull pelouriilho! 
Retiresentan~ dos sacrlficacios, zrão ·me seria licttó applaudil-a; ve

lho .soldado da liberdade, tenho o devel' de condeinnal-a, e comba
tel-a. (Muito bem.) 

O Sr. Abelardo l\1armho (Pela ordem) - Sr. ~residente, o 
requerimento á qu-e tive a. honra d~ dar ~ minha a,ssignatura., junta
mente com os Deputados da. malória da bancada cearense. põe em 
fóco uma materia a cuj.o estudo nãó me 1:10sso furtar neste momento, 

E' extraordinaríó que, dentro da mentalidade democratlca, nacio
nal, haja Deputado que negue seu apoio "ª' um voto de congratula
Çõe~ pela promulgação ga Constltulç~ de Uín Estado. Se eu, Sr . Pre
sidente, que não acredit-o nas virtUdes mirificas das Constituições, ne
gasse ~eu apolo ao voto proposto pe~o Si'. Deputado Pedro Firmeza, 
haveria, sem duvida alguma, coheren~ia de minha, parte. Mas·, dentro 
da· mentalidade demoeratica; 4os nossos pol,it'icos, a prmulgáção da ,éar
ta FUJJ,damen,tal será sempl'e melhor do que o poder. discricionario; ou 
melo discricionarlo, que não destróe nem constróe, que não têm 11-
berdaq.e de m.ov.imento nem possue os seus mt>v1méntos limJtado.s pelos 
institutos JtttidiQos. · 

DiZia eu que, dentro da mentalidade· de:tnocratica, nli.o é cob.e~ 
rente. com a devida: venia, o voto do meu prezado amigo, o . nobre 
Deputado Sr. Demo.crito RoCha. · 

À revol~ção, no Ceará, ~t'. Presidente, encerróu hontêm seu cr
clo officl.al. ~aqueile Estado a Revolução de 30 toi infeliz desde o prln-

. cipio. Não houve quaesquer intuitQ de re<::onstrucção prOpriamente 
·reyoluclonaria. Tudo .se te:p.tou moldar. dêsde os primeiro~ q,ias, d'e. 
ac.cõ'tdo com <! figurino theorico d~a Consj;ituição de 1891, ·e com e. 
detur,pação com que a executaram. Para maior 'inf-elicidade o Inter· 
ventor nomeado para. o ceã.rã., e que e~pcilgou a opinião pu~,J.ica· na
cional, por suas grandes virtudes civ~cas e p.r.ivadas, não teve ta.m
bem o senso das re.alldades ~ resôlveu adaptar uma attitude a q\le se 
chamo 'I). de apolltica:. · 

Não fez o brilhcante O!ficial ó .menor movimento no sentido de 
inic~r a reconstrucção do ceará no sentido de organização parttdar1a. 

O resultado foi que o npsso Estado ficou a.o abandono, doutrina
rio e pratiCamente no am.bito da reconstrucção politica de após re
volução. 

0 SR. FERNANDES TAVOl-A - V. Ex. deve diZer que O Ceará. f.íCOU 
novamente entregue aos reaée1onar1os. 

O SR. ABELARDO MARINHO - Sr. Presidente. o nobre Depu
tado como que se anteclpn. 8:<>1 que eu la ólzer. o resultada é que, ba
dal'alio o Sin<) que annunclava a constituclonaliza.ção do ];laiz, teve ln1-
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c~o a ~ormaçã.o l:n,ttocratica dos p·artidos; foram éoncláblados entã.o 
esses chamados reaccionarios que se d ividiram e integraram nos ·novos 
partidos. Não ha partido no Ceará que n,ã.o esteja cheio desses taes 
reacclonarios. Falo com a maior isenÇão de animo, porque de minha 
penna e de mihlla boooa. jjima.ls sahíu uma. pala.:vra d~ condemnação 
aos homens do pa~a;do, ·vietiína.S. como ~mpre os oorisiderei, de um 
regimen únpraticavel .no meio em que se a.git~m . 

Por isso, Sr. Presidente, ~dmitto que a nova Constituição dê> Cear.á 
1;;enlla ~guns cl,.os defeitos que nella aponta Ç) S.r .. Democri:to Roqha, 
assim tinha de s~l-o. ~ssim ~erla, tambem. se ·na. confecção tivesse 
sido orientada pelo partido de s . Ex. 

. 0 SR.. DEMOCRI'l'O ROCHA - 0 me~ Partido tem programma, O que 
não acontece com. a corr-ente lecista. 

O SR. ABE~PO MARINHO - Confirmo o que V . Ex , diz, com. 
prazer . Todos os partidos. na era actua!, têm programma mas o e·sque
cem quando no poder. O que é preciso é nã.o apresentar p.rogramma; 
mas pôr toda sinceridade em defendei-o e em executal-o. · 

A Qçmstitulçã.o Fedel'al, como as dos E~ad.os, já.m:ais :poderá. cor
rigir ou dar remedfo aos· males que affllgem .a .:ha:ciqna.iidad~ 'b.rasr!ei:ra. 
Todas se pautaram pelo espírito que inspirava o P.treito Pu'tilico an.te::f 
da Guerra. 

Esta a v~rdade, Sr. ;E'resid,ente. ~<>r que, então, me associo ao vota 
proposto. pelo Sr . ·Pedro Firmeza'? 

.Porque vi, na luta eleitoral do Oêará~ em que todas as normas e 
praxes da nossa democracia foram obsérvadas ....- o suborno, a. cabala, 
a pressão, a mystificaçã.o, e tudo mais que é· ~culiar á. polij;ica. bra.silel .... 
ra, tudo f o! posto em pra~lca· no Ceará. 

Más tive o prazer · de ver que. :apezar do abandono ém que a Re
volução d:efxou o Ceará, a forç~ 1nna:ta d"'- raç.á era ;tamanb.a que, na.o 
ob.stapte o despréso que t:aquella rerra; o povo vota. á Revolução de 30, 
nota-'se uma ansia 9-e renovação, um movimento i!l:tenso nesse sentido. 
A mocid~de cearense entende e quer realizar, a áeu modo; a :Revol--q.· 
Iuçã.o. 

Eu, que participei desse movimento e o acompanhei, :tive a feli
cldade de· ver qu~ nas eleições d~ Gove_rnador no Ce~á. por motivo d~ 
lntetessé pessoal pr:oprio, por vàntagens çle orQ.em particUlar, não hou
ve Um De,Putado que se bandeasse, maculando sua honr-a. Nãq obsta.n~ 
te a a.usenda de ve~dadeiros programznas, 'inspirados em patrfotiba· ideo~ 
logià, houve expressiva 4emonstração da natureza e do ~aracter .do 
homem éear~nse , 

Se, p.sra m1m, não é motivo de .jtibUo especial a promUlgação da 
Constituição do EStado do 0-eará, como, aliás a de qualquer O'!ltro Es• 
·ta.do, porque descrel:O d~ suas virt~d.e$ thera-peuticas, em todo o caso, 
orgulho-me da torça moral. dos xne:us coestaduanos . Estes sentem-se 
confortados de suas lutas e sa~rificios. Sua al!rl;a, &em duvida, ~ pre• 
sa de "in-tensa alegi;ia . E trunoem é minha a. aiegr~a àos meus an:ú ... 
gos. Solidario co·m elles, a8socio-me ao voto proposto pelo. honr.a<ia 
l~ader da bancad~ catholica .. o Sr. Pedro Firmeza. (Muit.o ô~m). 

O Sr. xavier de Oliveira. (PeLa. ordem) - Sr. Presi<:lente. sub .. 
criptor que -!ui da moção de congratulações pela promulgação da Cons
tutuiçã.o do meu Estado, ora em discussão, qu~:ro justificat; o ~ato que 
vou dar, de con.sciencia. ao requerim~bto do nobre Zeadé1" da mtnha 
l:?ancada. 

Q.pero, sobr~tudo, e~pr_essar a co1;1..v~cçüo em que estou de que, 
realme-nte, senões ·devem ex.Istir, no pacto pol1t1éo ·da minha terra. hon
t:em promulgado. A verdade, porém, é qüe elle está bem =. altura das 
necessidtuies act~aes d.o Ceará.. a. c~jo nobre Povo vae es~cialm~nte 
servlr, e que em muitos dos seus pontos, .em qun.si todos, está. bem de 
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flCcôrdo com. ~ Constituição da Republica, votada pela ConstitUição de 
1933-1934 e promulgada no :m.~moràvei 16 de JUlho do anno. transac:;tó. 

Ofsejo, ainda, Sr. Presidente, accerituar que a Carta. Constit.uctona.l 
do meu Estado fol votà,da po~ homens .111ustres e de alta envergad:üi"3. 
moral, .os constituintes que rermam, hoje , a mai:órla govern~mental, ho
mens pr.ovado.s em lutas m~morave1s em que o Ceárá, ho.nrando a.S suas 
nobres· tradiçõe.S.. deU ao Br~U - e foi dos pr%.me1.ros a fa zel-o - o 
sentido da. verdad~ira democracia, vencendo, galhardame·nte, em dois 
pleitos renhidos. desajudado dos gov~rp..os esta.Jiual e fed~ral, send9 o 
ulti'mo Já ·como opposição, que, por força da.s urnas e por f<>rça dó voto, 
galgou o poder, 

O .SR . DEMOCRITO RocHA- Quaes foram. a~ q.uas lu~as? 
O SR. XAVIER DE OL'IVEIRA - A de 3 de Maio e .a 14 de O~ · 

tubro . 
0 SR . DEMOCRITO RoCHA- De 3 de ·:Ma,.io? V. EX., ep.t"âo, es.t~ 56 

insurgindo contra ·Õ interventor Carneil;~ de Mendonça:. 
O SR. XA VIÊR DE OLIVEmA - Justa.ménte por isto. O S:- . Car .. 

hei-,;:o çi~ Mendonça !o~ um. rnterventor apoUtico.i não éra part1dario 
d.a Liga Eleitoral CathoUca. · 

O · Sa-. DE.Moc:al'l'O RocHA - Foi quem fundou a Liga; ca:thol~ca D<l> 

Ceará . 
O SR. XA 'VmR DE OLIVEIRA - Absolutamente. Foi para lá como:. 

candidato· do Governo Federal e talvez. mesmo da chefia real do par
tido de V. Ex. , Ministro de EstadQ do Govern.o Prov.isorio; d~ c.q.jat: 
graças seJ;npre foi beneficiado até â i'ei.tura do ultimo 'intel"ventor no 
Estado. 

Q.ueria di;'tcr , finalmente. Sr. Presidente que a Constrtuição votada 
pela maiórla a~tual d a. AsS!'!~bléa ~arense, está de accórdo com as 
necessidades do meu Estado á. altUra da cu1t11x:a e daf:i tradições ~.b!'!
raes do seu Pove, e , por isso, dou, de bom gr-ado, o :meu voto ao requer~
mento (lo Ulustre Uader da minha banca~. o n9bre Depu1;_ado Sr. Pe
dro Firm-eza . (Muito bem) • 

Em segulda, ~ a:ppt:ovado õ requerlmento do sr. Pedro F ir-
m.eza e outros. · · · 

O Sr. Presidente- Tenho sobre a mesa dols requétimentos qut 
vã.c ser lidos. · 

São, successivam:ente, lidos_. apoiados t: posto.: em discussão 
os ~eguintcs 

REQUERIMENTOS 

N . 151-1935 

(la le~islatura·> 

Requeiro ú. Mesa sejam solicitadas ·tia CaiJta Economi.ca: do Rio de 
~tanc1ro, por intcpnedio qo M.lnisted o da Fazenda, as seguint es in
formações: 

a) o total dos empre.Stim.qs feitos na carteira hyp.o~hecaria; 
b) o tota~ dos creditas conced.ldos e que imporlA!m em compr.o

mlssos assumidos por contr:actos de !lnancla)nento para obras c ~
melhantcs; 

c) a lmporta;racla ou montante dos depositas feitos en;1 conta çor .. 
rente nos diversos B·ancos da Capital Federal, discriminados os Ban
oo,s e as un_porta~clas que çorrespondem a caaa. um; 

d.) a importancla de ta,es depo~itos, porvcntur n, ~eitos em outros 
Bancos, fóra d a Capital Federal; 
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e). os jur<:>s q-ue ess.es Bancos pagaxn á. Oalxa Econom~ca. ~ o regi• 
me de deposites de taes dinheiros . 

Sala da.s Sess4es. 24 dé Setembro de 1935. - .RauL Martins .. 

Encerrada :1. discussão e adiAda a vot~çã.o. 

N. 152- 1935 

'( 111 legislatura) 

Requeremos: 

- que $Cjam pedidas lniotrnações. -p.or i'ntennedlo do Min1sterto d.a 
F~enda, á Car.tetra cambiai do Btm~9· do Brasil sobre os segwnt~s 
pont.os: 

a) em que data o Conseího Federal de Commercio Exterior " cleli
berou. recommentar ao Governo a c'essaçilo immediata ào .r egimen ele 
compens(Lção nos negocias ~ ·importaçiio e ezportuçiio com: a .Allema
nha", feitos até en,t'ão por Il1~io de marcos })loqueJados ou d:e· compen-. 
sação; 

b ) se, posieriorn;lC:nte a essa data, :t:ora.m formaUzados no Banco do 
Brasil os negocias " fá entabolados .e ft!ch ados.;; e , a t é que data, pro
cedeu-se no Banco ~o Brasll á legauza·ção dessas ollerações,; 

c) sé, em gata poster1Qr .ao mez de Maio, ~ fizeram registros de 
v~ndas para· a Allemanha para e~portação pelo -r.~gimen cie compensà:
ção: e. na hypothese affirmativa, qual a razii.o determinante desses 
registros e 5e foram enes referentes a vendas ant:lgas; e, ainda, qual a 
data dest!!-S e q.'!J,a:es as fll::mas be neficiadas . 

Sala das Sessõés. 25 de Setembro de 1935. -Jose Pereirq L i ra . -
Gratutian9 Brit o . - MtLtlLias Freire . - Ruy Carneiro. - H erecti.ano 
Zenayde . - Samuez Duarte .. - Odon Bezerra. 

Encérra.da: a di:sct.$ão e a,dlada a: vot~çã.o . 

O Sr. Presidente - ExlSt.lndo uma vaga na Commlssão de Agrl
cultma em consequencia dé se haver ausentado 9 Deputado .. Sampaip 
Vida.·l, dé.S~gno para substli;uil-o, o Sr . Fabio Aranha . , 

ExiSt1n.clo na Commlssãp de Scgllrança. uma Vll.ga pela rGnuncía do. 
Deputado José Alkm(m, nomeio para substituil-o o Sr, No.ràlqino Lima . 

Está ·finda a hora destinada ao Ex.pewcnte . Vae..,se paS.sar á Ordem 
qo dia. ( Pau.sa) . 

4 

Com}>arcc"et:ém mais. durante a hora do Ex:pedlcntc, os Srs.: 

Anto:t;llo Carlos, 4genor Rabello, Caldch'a. de Alvarenga. Clàro ,de 
God.oy, Marlo C4ermont. Fenelop Pcrdig;lo, Clerncntino Llsbõa, Carlos 
Reis, God91írcd·a. Vianna. Agcn.or Monte.-Pi~es õe Gay~o. Frêfre de An
drade, P~mocrlto Rocha, Fernandes Tavora, Figueiredo Rodrl,gues, Jc
hovah Motta, Xavier de Ollve_ira, Alberto Roselli, Gra:tulla:no Brito, Hc
rcctiano z_cnaid~. Sagluel D~a.rtc, &ouza· I ,eão, Rcgó Barros. Arnaldo 
Bastos, Adolpho ~lso, Domlug.os Vicit:tl.. Arthur Oa:valeantl, Heitor 
Mala, Teixeira: Leite, Humberto Moura, Simões Bhrllosa, Emtlia de Maya, 
Orlando .arauJo, Depçlato Maia, Meichisedcck Monte, Ama.nd.o .Fontes. 
Barreto FUho, Manoel Novaes, Clemente Mârian1, ,Pcgro Lago, J . J. Sea-. 
bra,, Jo.âo ~3-nga.beira, Prisco :Paralso, 'Magalhã-es Netto. Fnméiscb Rocha, 
C>ctavto Man,gaberra .. Pedro Calmon. Raphael Ci.ncu,rá., Edgard Sanchcs, 
Attlla. Amaral,. Homero Pires, Asdrubal Sóarcs, Francl:Sco Gon~aíves, Pc-

40 de 92 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 92 

22-

reira Cà,rneiro, A.máral Peixoto, Henrique La.ge, Levi Carneiro, cesar 
Tin.oco, Lóntra Cqsta, Lemgruber Filho, Fabio SOctré, Arthur Bet"IlaTd.es. 
Carlos Luz, Noraldino Lima, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Martins SOa-· 
res. Clemente Medrado, Josê Braz, Tb.eotlomiro Santiagq, Adelio ~
e.l:el, João. Berald9, Danie_l de Carvalho, ®rlstiano Machado; Vieira Mar"• 
quêS, Negrão de Lima. Ce1S() Machado, .João Pimi:do, José ·Bernardino, 
Matta Màchado, Anthero l:lotelho, Bueno Brandão, Delphim Moreira, 
Belmiro Medeiros, Waldema:r Ferreira, Moraes Andrade, Gama Oerque1ra, 
Oardoso d~ Mello Netto, Cincinato ~raga, Castro Prado, Macedo Bitte~
court. Bias B:uen~ ,Hyppolito do RegQ, J.orge Guedes, E'elix R.ibas, Mi
randa Juniqr, F~bio Aranha. Vicente Miguel, Trigo de t.oureirO, 'Cor
rêa da Costa, Octavio da SUveira, Rupp .,Tunior:. Abelardo Luz; Carlos 
Gomes qe Oliveira, Rena-to ·Barbosa, Demetrlo Xavier Annes Dias, Pedro 
Vergata, Victâr Rus.stim:ano,, Raul Bitr.encourt, A.s~io TUbino, 
Dado Crespo; Fanfa Rib~, Oscar Fontoura. Erm:ando Gomes, Sébas
tião. Domingues, Abel dos Santos, Pedro .Torge, Franctseo di Fiori, Abi
li<:> de Assis, Antonio Carv.alhal, A'liS~o de Oliveira, Arth~r da Rocha, 
Silva· Costa, Adaiberto Camargo, Alberto Sureck, Lamas Ottiz, :Eticar4ino 
Prad,o, Ollverra Cóutinho, Lima 'I'eixe!ra, Gastão de Brito, ftOberto Si
monsen, Gastão Vidigal,, F~ança Filho, .Augusto Corsino, Cardoso Ayi.es·, 
Vicente Gouvê~. Sylvio Leitão, Paulo Martil:u; e Moraes Paiva (141). 

Deixam <le compar·ecer os Srs .. : 

Ar:ruda Camata. Ca'fé Filho, Deodóro de Mendonça, José Pingari
lho, Agostinho Montelro; Genaro Pon~. Lin<> Machado, Ge-rson Marques, 
Adeimàr Rocha. . . Plinio ~omp~u. Olavo OUvetra, Monte ~raes, Ricardo 
Barret-o.. José Gomes, Botto de Menezes, O.don Be~rra. 059rio Borba, 
:Sarbosa Lima .SObrinho, M?t"i<> ·nomingues, severi:no Mati.'Z!, M'otta. Li~a, 
Mello MaChado. 'Carlos· de Gusmão. ·Pinto Dantas, Alfredo Ma.s<:at<enhas. 
Leoncio Galrão, Nogueira Penido, .Tuli:o de Nova~. Raul Fernandes, Nilo 
Alvarenga, Washington rir~s, Jusceiino Kubitschek. Abreu SOdré, Pau
lo NO'güeira. Perei ra Li.Ina, Theotonio Monteiro de Barros, SantQ~ Fi .. 
lho1 Oscar ~te:Ven.son, Carlota de Qu~iroz, V?rgueiro CéSar, Jo~ulm 
Sattlpalo Vidal .. L.ael"te Setubal, Aureliano Leite, Horacio Lafer, Lau
d.elino Gomes, .Toão Carlos, Martins e silva, V.ie1ra Machado, Maninho 
Pradp, Ferreil'~ I,ima, ,Mbertó Alvares, Paulo assumpção, Vicente Gal
li'ez, Le.oncio Araujo e B.arreto Pin·tó (56) . 

O Sr. Presidente- A lista de p~sença aecusa o com.p~ecl.mento 
de 237 Sts . Deputados . 

Vae-se proceder a vqtação de materia constante da Ordem do d,1ª. 

VotaÇão do requerimento· n. 150, q,e 1935~ 1a 2egislatu;r~, do 
Sr. Gomes Ferr'OZ, de i'nfor:maçõ_es sobre o cumprim'ento dJe obri
gações constitu~íonaes em relação a "A Amazon Tetegraph Corn
pany Limited" (discussão un1ca) .. 

O Sr. PJ:'e~dente - Vou submet~r·a votos o requerllp;ento. 

O SR . GO~S FERRAZ - Peço a palavra •. 

O Sr. Presidente- Tem a palavra p ·ela ordem. o nobre Deputado. 

O Sr. Gom.es Ferraz (Para. encaminhar q votação) - sr, Pre-
siden~. a leitura do p tojecto n. 226 A. pror()gando pór 10 annos .a 
subvençã-o dada. á "The Amazon Telegraph Co. Ltd. ", que e;cplora 
.os servíços de- c_abos fluvif!.es na região ama,zon.l.ca. anim.ou .. :me a apre
sentar um requer1m.eRto ao Sr. Ministro da Viação. para as Informa
ções no mesmo insertas, aill:n de podçr, mai,s tarde, conscienclosa:mcnte, 
discutir e vot~ a m.atêria. 
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Esse projecto, .Sr. Presidente, visa restabelecer, num de<:ennio, a 
contar de 2 4e Abril deste anno a.· 2 de Abril de 1945, a ·subvenção 
de 17.120 libras,· cre.~da pelo Decreto n . 2·. 000, de 2 de Abril de 1S9;5 
e prorogada pelo Decreto n . 7.48.1, de 29· de .Tu1ho de 1909 . 

Tratando-se dé uma subvenção em libras, a sua convers~o em moe
da nacional. ao cambio aetual, attinge á. quantia :superior à . 1. 400: ooosooo 
annuaes, que a União deverá pagar a éssa Companhia.; caso vingue f> 
projecto. 

Estalido em foco importancia bastante elevada, cogitando-s~ de 
Comp~ia conceituada e de ass'\lrtl.pto de grand"e 'intere..sse na._c1ona1 
(muito õ'e'm). por isso que toca á vida eCQnom.ica ci~ doi.s Estados d.a Fe
deração. digno~ por todos os titulos da nossa sympathia e do ~osso 
l:I.P~to, de;sej(l, Sr. Presi.dente, - exactamente poJ; esse facto ~ :Ucar 
sufficientemente esclarecido sobre 9 fundamento do alludldo projecto. 

~ativaram a sua ápr~sentação; segundo o .avulso q~e ~os foi dls
tribuldo, dua.<? razões: a ·expiração do prazo. da subvenção e a amea
ça. de interrrupção dos servi~os ge que. essa Companhia é con9essio
na.riao. 

O Sr. Nelson ci:e Mello, ex-interventor do Amazonas. no telegram
m~t- que dirigi ti ao ·Sr. -Ministro da. Viação' .. em 12 de Janeiro de -19.35, 
pleiteia a rev~ã.o do contract(), aflm de ser ·mantida a subvenção coto. 
qualqu~r quantia . 

O Major "!~a-rata, e~-interventor do Pará, por seu turno, dirig~~se ao 
PresJ,d-ente da R·epublica:, pedindo a S. Ex.. <i1.1e mande renovar o con
ttácto, porque,. do contrario~ a Companhia suspenderia os s·erviços q1le 
explora. Es.r"e tambem é o theor dos telegra.mmas enviados pelas Asso
ciações. Comm.ercia.es. tan:to de Manáos como de Belém . 

Ora, Sr. :Presidente, é de estra..nhar não· t~nha a C<lmpanhia se di
rigido dl:rectat:nen-w ao Governo pâra pleitear a revisão do seu oont;rac
to, ass~m como nã'o o· tenha feito o Governo dtr~ctamente a esta Ca.
mara, pedindo ·as :P-rovid,encias legislativas que o. caso comporte. Sen .. 
do um ÇOlltracto. com o Governo federal, é claro t1Ue qualquer renova
ção, alteração, prorogação ou condição nova pretendida, deverá ser tra
tada e pleiteada apenas ent·ra as partes con.tract.antes, nunca perante 
~tceiros. 

O contracto que a Companhia tem com o Governo ê um cpnttacto 
a~istrativQ e, como tal, está suJeito a todas as regr·à.s, normaes ou 
pr_lncipios que r-egem os contract<:>s de direito commtim., no que con
cern~ ao accô.rdo d~ vontades e ao objeeto, conforme está expre$o no 
art. 766· do COO.igo de Cont_abiJ.idade . 

Sr. Presidente, o camin.ho legal para se obter a: renovaçao de.ss~ 
qontracoo não é a propositlH'a de um-projectó legislativo.. O camlnho 
legal está traçado no Cod.igo de Contabilidade. 

E' ju-sto. que saibaiil,os .se a. Companhia referida está pl-eitea:ndo ou 
já. pleiteou, perante o Governo, a reforJ:I?.a. ou a manutenção da -subven
ção qUe. desejar Se el:J,a. tem cumpr~d.o tegularm.erite as obrigações COD.$
tantes do contracto . . . 

o SR. RmEIRo JUNIOR - V. Ex::. dá licep.ça para. um aparte? A 
Compaiib.1:a deiXoU: Cl.e cumprir. até a presente data·, duas das ciausu.
las constantes élo contracto que acaba de exp'irar . E_tn. tempo oppor
tuno elucidarei da trlb_ünà da Ca.rnara as razões. em que me apoio para 
estudar com maiores pormenores ·este assümpto. 

O SR. GOMEs FERRAZ - Aliás uma. das clausula violadas pelo 
contracto já. foi apontàda pé1o nobre Deputado que me aparteia, no 
s.eu discurs-o proferido por ocoa.s~ do primeiro turno do projecto. 

Sr. Presidente, ~ justo qu-e ~iihamos a palavra otficin.l' do Sr. Mi
Iifstro d.a· VIação nesse .Sent·ído e que saibamos si o Governq, por ~u 
lado, tem cmnpri~o com as suas obrigaçõe·s em relaÇão á, Conipa~a; 
be:r;n, asspn ·se os ·1ntere~·s nacionaes reclamam. a manutençãó da sub
venção que se pleltea, .finalmente, se a re!~rida Campa.n.h_ia. ~stá en" 
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quadrad-a no,s novos molde~ es~cturaes esta.bele.c1dos pela Constitui
cão Federal. 
· E' sabido de todos que o art. 2·2 das Disposições ';I'ransitorie._s do 
nosso Pacto Fu.ndamental determina que- não· poderão mais. funccto
nar no Paiz- as Compànhia.s. naclop,áes oú estrangeiras, qu~ n~ cum
prrrem a_$ 'pl'CSCl"'lpções do .a:rt , 13'9 da Gonstitutção Fedc'ra.l, as quaes 
sfLo as seguintes: 

"a) - constituir as _suas aq.ministrações com maioria de 
clirectores brasileiro::;, res1d~ntes n9 :Brasil, ou del~gâr poderes de 
gerencla exclusjvam~nte a brasildrosJ 

b) - Conferir, qua~p.o e.Strangciras, poderes de represen
ta~ão a brasi.letros em maioria, com faculdade de substapele
cixnento exclusivamente a- nacion.aes''. 

·ne posse dessas informações, que P.·spero sejíLtn prest'açÍas pelo 
Sr. :Ministro da Viação, estarei habilitado " ·quantu.m sa.tns" a d iscutir 
e votar o projecto n . 226. Aguarqemos as informações. pedidas. (·.nftr.i
to bem') . 

Ei:n se.gu1da, é approvado o requerimento n, 150, de 1"935. 

O Sr. Presidente - Passa-.se á ma teria· em d1scUS$áo . 

3a cUscu.ssão do :projecto n. 5-B, ele 1935, 1a legislatura, mo
d.ificando e ampliando certas clisposições dos àecr~os nume
ras 22. 73?, de 1933, e 23.835, ~ 1934, Te lati vos á exportação de 
fructa.S com parec_eres d<ts CJQ1n'T11.'issõM de Agricultura e- Finan
ças e Orçamento; com em.endas, e novo parecer da Commi ssão 
tLe Finanças sobr-e o att . ~o · do projecto. 

· O Sr .. Presidente - Entra. e~ discussão o projecto .. Ha sobre a 
mesa tima emenda que vae ser llda . 

E' )Ida, e env1ã,da âS Cotrunlssões d~ AgricUltura·, I:nciu.sú ia 
e Commmcrclo, dê Finanças e Orçamento a. segUinte 

EMENDA AO PROJECTO N, 5-B, D_E 1935, AVa LEGISLA'I:URA) 

(3:1. discussão) 

Accrcscente-se, onde· convier: 

At;. 0 Governo providenciará: a coilstrl.l.cção .immedlata. de arma
zens fx:1gor1f1cos para fructas ·1nic1ando-a nos dols. prínclpaes portos 
ele exportaÇão . . 

Ax:t . Para custear essas c9nstr~cções _ pOderá. effcctuar as n t:cessa
.rlas ep~tações de crecllto dando como garantia· taí,!,to as taxas- aétua:l
mente existentes ·p.elos decretos ns. 22.73'1 de 22-5-1:933 e 23 .• 835 de 
6-2-_1934 como as contr!~ulções proveniente do fut:u.~;o annazenn:men• 
to de !ructas nos mesmos . 

Sal~ tias Sessoos. 2-9191.5. - Jolio ozeophas. - Alde sampa.t.o. -
Souza Leão. :.....; Oscar Fontoura. - Roberto Moreira . - Antonio Góes •. 
- Teixej.ra Leite. 

O Sr. J'oão Cleophas (Lê o seguinte discurso) -Poderá haver, á. 
prlme1~ vista, :::;1;' . Presidente, qu,em ~xtranhe que não sendo e.u um 
:t?rórisslonal de agronomia venha tratar de um assumpto por aSSltn 
.wzer especiall:zaclo., como o rela~ivo ao projecto em disCussãO, pr'i:nCl... 
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nalmentce quançlo têm. as:;;ento ne~ta Casa. :cneJ;nb:ros dos mais com.peten_
tes .de. tão nobre pro!iss'ãa. 

Mas é q;,ie o ' as$urn.pto' envolve. o malS alto 1.nt eresse de. um dOS· 
I:nalS Importantes· e promissores al!amos Cla nossa p.rodtiqç·ão agtlcola ~ 
Rc>rt.e. a. merecer a at:~nção. é)e tod.os Q~ q1-1e aqqmpal).ha·m o nosso dcs~r·· 
-""l.vimento economico ·àgr~io. 

Por condJi:(ões proprlas e caractefisMca.S, ê o -BM.sll o Palz que con .. 
t.ém as nU~is v~tas .zonas troptcaes. f\.ttc!I;l~ldas· as 11ecessidades <lo nos
·~ mercado lntenio cuja expansão e ind.Lsp.cnsavel ~promó'v.e.r:, melho
·í&I.l<iO o tra:nslto e .a cir.culaç~o d·as nossas ll)er~_dor:ias. sóro_e:nte n.o 
commerc~o exte:rlor teremos d_e ~.ncon~rat. os recursos dé qüe ta:nt9 so
mos .car~ceâo.res, para o melhor .cquilibrto na noss-a balança de càntas. 

IntensifiCação da producçã.o e~o:rtav.el 

Nas condições actu~es. sómen.~ por interiílQdio çl:í. eollo~~ç4o tias 
culturas dessa.s ~ilha::? - unieos pro.ductos de que realm~nte 41spo.mos 
p_ar.a com:p~recer ~o~· mcrcado;s internaei_qna~s - · -~ que podel'l).o~ e.l.as
tecer a :no.ssã. e,çpotta<;ãQ . 

Quem q'ucer, pórêm, ·que analysc ·o quad-ro g-eral dos nossos prtn ... 
clpàes productos de 111terc;:a~bic:l tem. de veriticar que, á ma·rgcm. o ca!c, 
para ·os dem,als não· se :Pó<Ie c.arae.~i'i~àr com nitl~-e~ senãJJ ~ ililstnblll
é.iacie das nossas colheitas-. São varfacõcs brusca:s, v-erdadeiros· ·surtos 
Únprovlsados,. desni_:vels r~p·éntino·s d.e Útn aQno para. Q.utro. -· · · 

i..évando ein conta o ·corifllcto permanente que rê.presenta na com
petlçã·o .znund~~l. já. ~.ão. di:r'CÍ a . acqllisJ~ão. mas ~ silfl.pies m.a~ut2nção 
das posigões conqú1staclas lJ.Os centros· ·extern.os de consumo. facil ê eon
clu.i.F como se fundamenta em b~es ,inseguras e ~leatorl~ o nosso co:m
.metci.o exter:Ior. 

-Soffremos. em parte, é verdadé. os effe:itos desta aspeta: .lucta de 
cQncur.reJl'c~a g~neràllz.~d~ e de r~st_rlcção dê consumo. ma~ é evidente 
que s:ó logrará mant~r-:se ®m exito nes.sa cornpet.lç.ão mundUll aque!· 
le paiz que dlspuzer; :.sqbretucio, d~ prganizaçã:o. co_mpl~t:a qu~ ·a.m],_are 
a sua pz:odUcção desde es. ·'\:.~tos C'Ul1:mae~;i á classific:l.ção p!'l'dronjz-acla, 
ã apr:esen•taçáo per.feit'a e á ent"rega .factonal ao consumlcl'or esqúiv'o 
e exigente . 

. Não existindo, entre nó.s. .senão a m.als parca o fncompléta á.ssls
tenci:a o~flclp.l dessa natur-eza, tem de se col_'lc:;luir q"Q.e :ça-q.a tem jelto o 
p0de:r: p1JbU'C<:i pa;ra asscgttra:r uma· polttlca. qoiJ.$tan~ c $Cgura d 'é ex~ 
pai1Siio· no exterior de qüalqti.cr dos ·nossos prbdil.c:t:Os eXoportáveis. 

Ainda ~·esmo pa_ra ·alguns· dentre eiles C·l,\jos dados <liJ)rese:t;J,tam re-
swtados •.. até cétto. ponto, a:usptct.osos, j á não é dr.t'ficll' ;p1:evcr.. pelos en,
traves· Jà e}!ifstentcs. o futuro :so:mb:z;lo e d:e· etfeitos os iz.na!.s I"JJ_tnosós, 
que 05 ~nvo1vérá. 

E' o .que a.êont.ece., eom.o· CaSO typ.ico. coro ·o. :rructtcultura .. 
AS pri:vitegí_adas ·cqndi_çiiH!S ru).:P]lraes de cH~a .e de sólo do Br~1l 

s·ão, reo.lmcntc. de mQic!.~ a asscgúra,r a essa actividfitl-e agtátl.a n.~ o.m
·pla.s po~lbilldades; ·é as nOs.Ras tre-s pr!:nctpaes fructas de. m9sa,, a la
.r<!-tljlb. a banana e o n.~;>acaxt já r~presentam, no .motx).ertto UJn,a· pertétl,
tage:m supérror -a 25 % no total dá nossa pr.Gducçii:ó agTicola é de cel'
ea c) e lJ> 1f. no r:esp~ctí va vaJ.qr . 

Nã~ incluinc!.o os J:ructos oleagl:h.Gsos, as ·demais rructía.s c.m geral 
vem: concorrendo, na ult.imo tri~nnio com -~ % appr~xlmad_a_mente~ do 
v~or das !).o:;sa.s exportaçõés . Pond~ de. i~do 0· ~i:;l:hQ 44'! ~934 e. qu~u. ... 
ã,o o contingente de algodão e~or'tado a.t .tfngiu ào 13.20 % do m-on,. 
L~illde glpbal d~ expo1,'t:ação brasl.i~Ira. é fapi). da v~r q-ge o Br;:tSil nno 
apre&E::n~ pehl:.'!/tliil. o-qtt o productO ·qí,ie depOis do cafe para a mesmll. 
c.ótitr.tbuO. nem com. ·5 % do .seu tat~:i.l . O cacau, segU:ndo preducto de 
e~portn.çãG .no ultt_m:o qulnqu.enz.ü·o, a:pena:s concortc-q com 3,2 % . 

Pode-se. p.ols, Sr .. Presiàenw. ll!!Pt1-r desde logo. a 1mpo:rtancta. que 
[Jara.. no,s assume a. c'U;ltura de truc'tas.. E' caracwr.lsticó, alJ~. o ,surto 
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de e:xpa_nsã.o citricoia. nacional.. .ASsim é que, até 1926, no$Sa exporta
çâ-o de. laranJas f1guràva nas e.Statistlcas officlaes por "cento de fruc.
tas'' e a sua quasi tot_alidade el"a encam.inhada para a. Argentina . . A,pe
na·s .3 % dessa ~:xportação e.r;:tíP. desvh!.dos naquella. data para os ceu
tros de consumo · europeüs. 

L.ogo, pqr~xn. que ·a exportação passou a ser !etta, depols daqu-elle 
·.._t).nó, ,regularmente, el!l Caixas padronizadas e co'm ·melher aconc:Hcio
na·men'to, foi então possiv.el alJgl);lentar consl.deravelnlente o volume 
~xportavel, passando a encaminhál-a ~xclt1Sivamente a bem dlzer, para 
a Eurppa. '.I'~nto assim que se faz na actuaUdade, apenas 12 % da n(J!)
sa exportação para a .Argenti.rta, cerl'!a de 83 % para a Ingláterra. e ae 
6 % para os à~mals pal.zes·. 

Foi, nã.o ha negar, o transwrte apropriado, a emballagem e a pa
droniZação adequadas que deten;n!:naram este surto vertiginoso verifica
cto no ultimo sê~ennlo . Para "tanto, concorreu, de cert.o modo, o finan
ciamento o~ mi!lhor, a acção do intermediarlo, representado nâ sua 
absoluta maior-la por !!rma.s i:ngl~Z!:J.S que .se estabeleceram no ,Pa~ e 
a1nda poje financiam. cUrectamente ,ou atrav.és das associações. de ex
portadores, .a acq'uisi.çãb. das sal':rR.~ citrtcas ~ncaminhando~ d~ prefe
rencla, para a lnglaterra . 
~ fact.o que revela o prédomlnio da organização externa. :aeverla. 

constituir para nós, logo que foi iniciado, mais ~ advertencla poiS 
que jâ temos em relação exáctamenté á- c1tricttltura c exemplo do ·ctue 
aconteceu com .a, laranja da Bahia. 

Assim é que em 18~8, WÜllam Saundi!rs., s.uperintendente dos Jar
dins de Washington, levou pa.t.a os Estados Unidos algumas mudas de 
laranjcú:a ele umbigo ou "Bahia" . 

Apesar C1e terem chegado em más condlçóes, serviram enas toaavia. 
para fà2ier alguns enxertos. dois dos quaes. offerecidos á Cafi!or.nta, 
·ori~~naram os ·seus vastps e 4n.tnensos laranjaes. Foram con~ribulr essas. 
duas laranjeiras para a rxqueza desse grande Estado norte-amertca
no. muito mais do que todo o ouro que as suas minas têm pt:oduzlct.o. 

O. SR·. DINIZ Jvmo&-=-- Figüram lâ collil& monumento· nac1.onal. 
.o SE\:.. .toA O C~OP~S - Emquanto isto, Srs. Deput.ados, n. se

melbam;a do que já .havla a~o~tecido com. a bQ~racha. a._mazo~ica. b 
grande ·'E:sta.do ba.htanu ficou comple-tamente é. màrgem da citr1c1cttitu
l"a. Çontentou~se, até ago.ra, ao que parooe, COlll. as· ho.nrar1as· de ter ~tao 
a tena mater da laranJa d.e ·umbigo, ou "Bahia'·. 

Dentro do Palz occorreu a1n$la -com essa tructa, o que tem acontc
ci~o no ~rasn com outras tâ.ilt~ C\Uturas: o seú de.Slocamen;t;o da re
gião bahiana para outra zona, p8.râ S. 'Paulo, onde ,se localizou e cons
titue um typ6 definido para exportação. 

De resto. a agricultura. br:asJ.leira vive por a.ssim. dizer .• em conti
nuo movimento, deslo.candn-se qa.~ terras que trabalhou, devastando-as, 
pa.t<a ~rras virgens; de zonas decadentes para zopas prospetas. 

Todavia a maior expansão da nossa. cultura citricola superior e an
tecedendo mesm~. a de S . Pa·uJ,o, deu-se nas h:nmedlações da nossa ca.
.pltal. Terras a-pr,opri~d_as\ .faclli:dad~s d·e transporte, pro~1m1dade dos 
portos de embarque.. bem ,apparelhado ~. por rim, até loteam~nto de 
ten:enos. v-endidos a p.razo, todos es$es ,factores ·os mais fa.voravel:;;, -po ... 
deriam concorre~ para que dentro do curto prazo -- 2 a 3 aniios -
estí'Vessemo.s em condições de exJ.ilortar annualmen.te de ·8 a 10 mj:lbões 
çie caixAs de laranja. 

Antes, porem., que se viesse a alcançar áquella cifra já. f!Obr~ve1o 
~ bs.ixa das cotações da laranj~ o.os mcrcado,s 1nglezes - a qu._a\ vem 
det.erriúnando as mais justas e: clamorosas inquletações dos citrículto
Tes. ~ essa bai~ é 'Para nqs t-anto mais deprimente, qua1.1d0 §e sabe 
que por preços superiores vêm sendo vendidas. no nosso qun;si que ex
clusivo' mercado consumidor as laranjas de outras proceàenclas. 

Cumpre, an~ de tud.o, cxaqJ.inar n. questão sob dois cl.o,s seus as.,. 
pectos prlllcl~aes : 
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lO) os motivos ~essa inferioridade de cotação; 
20) as razões pelas quat!s, mau grado esta ctrcumstancia, ao en

vez de e.esviarmos a producção para outros cént:ro:s de ce.nsumo no 
continente europeu, ln_sistimos em el).camlnhal-a quasi exclusivamen
te, para ::t. Inglaterra. 

o SR .. DINIZ JUNIOR- Ficaram ·coin O" monopolio.. 
O SR. JOAO CLEOPHAS - Por ~mtro lado·, · E;tà.o s·e comprehende. 

nem tão pouco se just1fica, que os poderes publicas brasileiros conti
nuem cr,tminOSaiJ:lente ;!ndifferente.s sem procurar désenvolver O menor 
esforço ou tomar qualquer ~nici,attva no se.nttd:o de abrir novos mercados 
á. 'Xloss:a producção citrica na própri-a Eúropa . 

. se ao Governo, em verdade, c~~ .essa 11ld~cut1vel: responsabilida
de, sbO:re o Mlni.s:terlo da Agricultura recae directamepte, únicaP:,ente·. 
ex.clu.sivamente, uma culpa mui~o. mais grave ainil.a, como seja o com .. 
pleto abandono da a.!?Sisténcia of!iclal, a producção dtrica. 

As~im é que, atraves d~ recentes communicadôs do addldo commer
cial brasileirf' m Londres, confirmado por outras cl'~clarações das au;.. 
torldades consulares, as nossas laranjas decaem de preço em vlrtUge · 
das. más condições de embalagem, de apresentação .e .da alta porcen
tagem de fructas po!ii'es com, que estão app~recendo nos mercados lon-
~nos. · 

Ttans.etevo um treç~o de um desses comm!J,llicados distr1bu1dos aos 
jornaes pelo Mlnisterio do Exterior no mez de Agosto: 

"Os pr~ços continuam baixos, sendo que a laranJa brasilei
ra tem sld9 cotada de 616 d. a 1016 d. a caixa, conforme ores
pectiVo ta.mttnho, ao pa.s.so que as laranjas d~ Califórnia tê:in 
alcançado 10 I a HI por catxa·, Essa dlsparhiade é devida. á p~r
c;entagem de laranjas· estragadas dos ultimos lates chegados do 
Brasil, ao aspecto das laranjas chelas de Xíl~ncpas e, emfim, á 
cmenot r~slstencia da nOSSa fr.ucta em COmparação CQIP, a da 
Calliornla ou da Afrlca do Sul". 

O emb~que de. la.ranjas sq é feito e.e accõrdo com os regulamen
tos a.a. eX:po,rtação exi.$tént~.s depois de uma dupla fisca]J.za.ção dos t.e
chnicos do Minlsterio, tanto na classlficaçãó e embalagem nos· "pac1d.ng 
nouses" como, para Jíl.aior segurança, no cães do porto. Se, não obstante 
.essa dupla fiscaliZa.ção, a fructa chega ao mercado dó consumidor e.m 
mau estado, tem-se de concluir que, ou as exigeucias do regúlamento 
são incompletas e t'aThas, ou os tecl;lllicos enc~gados da fiscauza~ 
ção nl\o se preoccupam em: ob.servar exactamente as reteridas ex.tgen
o1~. 

De ·qualquer ,fórma, note bem a Camara - as ~nfqrmaçóes officla.es 
acllna t _ranscriptas mostram como o ,prejufzo resultante da differen~a. 
de preço entr~ a nossa laranja e a <ios ~oncurrentes. attinge a ('P.rca 
de 40 %. 

Esses conununicados alarmaram o 1Uustre agronomo brasll~iro, 
Sr. Arthur Torres Fp.ho, levando-o a inc:Ucar, ·com approv~ção unanimo 
do CO~lho Federal do Commerc1o ~erior, do qual faz parte, a . ne
Qessl<iade de proceder-se. a uma inv~tigação rig.orosa no sentldo àe 
apurar-se os motivos determlna:n;tes da., má apre~ntação da.s nossas 
!ructas. Nã.o se :fez, a~é ago.ra .. o referido 1nquef1to. 

;E por cet'to há<l se fará porque eue viria apenas demonstrar de 
modo mais claro e 1!1Soph1smavel, a dissiàia e a lnoperancia. do Minis
teria da. Agricnl.tura . 

Dê resto, o 11:u}uer1to é absolutam<Jnte aesnecessarro para. se opter 
essa .desa.lentadora eo:n_çlusã.o. Básta ler as nevas .informações dl~l
gadas nos ultimas dias pe!o M1nister1o, para se ter uma idéa do com
pleto desamparo em que· o Mlnlstedo da Agrlcultüra. está detxando a 
nossa citricultura sobretudo a. das in;lmediações do Distrlcto Federal. 
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"Infelizmente, o desenvolvim:entó deste. commereio ' está sendo sé
ri~~ente prej-q.4J.ea.do. d~:vido á qu~ti~4e e :(req,~encia. de 19-te~. con
tendo grande parte de lãta.Pjas estragada~. ~lid-o este ann<> augmenta;

.do, de !órmª deoolador~. f~to que es"j;á alarmando l:!êriámeilte .á pra
ça. Tem sido tal a quantl.dilde de :rruçt.as estragadas q'U~ c>s. v~re~istt14 
e.stão· perdend9 a confiança na duração das nossas lâranjas, a ponto ·de 
varíos gr~ndes· pegoetante.~? ter~~ ~n;l:festadº ~s a.pprehensóes que esta.· 
sttuaçâ.Q lhes causa p_ara o futuro do commércio ·de laranaa.s 'b:rasl·· 
ieiras. 

Na .opinião ~ell~. ~ maior.ia. d~ nossas laranjas -se acha. infestada. 
por -duas Vártecta,de.s de fungos - .;PhonlQp.sis" e "DiplQdia." . 

Essas pragas, só podem ·ser effica-ztnente combã tidas nos prop.rios l'O• 
Iíl~res. As m"ediclla.s, segundo a oplntã;o. dos negocian:tes especialiZados. 
para débellal' o ter.rlvel mal são as ~gu.intes; 

a) póda. .compl~ta 4e to~ as ~ores q.a. ZOEU!- 1_nfes'jlàqá,, etc.~ 
b) q'u,eima• dos gãllios cQrt::,Ulos, etc.;-
c} J>Ulverizaçã.o oompleta de -tf:ldas as, arvores,, etc. 

(.') communi~ado ainda aêcrescent:a: 

SégUndo duas in;lpartantes. firmas ciaquel.J4 p,ra.ça, nas tr.es uitim~· 
estações chegaram aos partos brltannieos 'Vã.rios 1o:tes qtie, devldo â 
referida !nfecçã.o, continham por oeca.sião do deseiQ.baJ.lque, 30 % de 
fructa ·damnifl.cada . 

S~o. ,rea1mei;t~. ;m!ormaç!>es .!i~n~rt_~tes .qu~ nos d~v~m ap~
.'Prunhar,: dé&cte. q11e. pa.rt_a dos )le.gocia;lités i):lgle~s a· jnlcl~tiva de a.con~ 
selhar ·medidas ·de combate ás pragà.S .e de protecçã.o aos. pomares, at
tribUições tmJnedlª'tª's· e ~:x:clU$iv~. qo. Minis~rio da Agricultura. 

A1n~a móstram as i:D.formà.çóes d<>.s nosso& re.presentantes no ex .. 
t~r1ór que a)lgmento~ de j?Jrma àeso~adpra (~ a · expre~.ã.o usada), a. 
perc~nta.gem de. laranjas estragacla.S, j1,1$tamente pela dfS$íd1a; na cia$
sificaçãó e emb_allag,êm. Ora, ainda neste ponto· é finperdoâ.-vel e crt
minosa a ~cção db ·~nisterio .que .chegou a fechar o seu packí.rt!l-
house - unico que poss.ue ~ ill.St.álla(io em N.ova Igua.ssU. · 

Por lst9 mesmo~ :neste ~j;il~o e~àbelecimento officiaJ,, q~ tffi,o 
~ons ~i&Ps: -p~u íDÇ.S .a..nnos -a.n.teriores, nãO re cbegou. a :p~edet
na presente: saíra a; émballagem. de ~ só caixa de lara:nja. .. -

'l'od.O ~fo se~J~ ·pÇ!,SsO.ü a. ser t:e~tó ~xciUSiivã.xn~nte ne.s ~be~ 
léeime~ pall"ticilla.rel3; naturaJ.men~ com o menp.r çuida4o e f~ 
lizÇtçãt> q.e mogl() a. se refleotdr por fó~ tão prejudlcla;l P.O· exterior, 
Nãio ~ 131 nossa .früetã. ~bor e.Specia-r q.u,é. a. ·to:ma. ·~ pro
cur~:ia que a dO$ nossos co.uoor:r&ilte$, e estaxiam.os' por oert:o em 
sttuação irr~tilediavel. -

Levando em eonta. que a fruçt.içult'qXa é, sem duvida:, uma.. ~t~pa. 
mat.s ·sdüt'nta.da. da. agri.<i'ultur:a: le·V31ndo em conta, .ainda máis, que a 
citricul~ura e~~ sendo ~piqa.~ente desenvolvi<:J.a · de preferenç;ia. n.o;; 
arre<Ior:es <la Cçupital !io P3-iz: e. po.r :ag;rtculro.reS '<lld~o.s. os mais 
ap~os, po_r con::,-eg~te, p~a ~~i'PS:r ·a · tl.SS~ten~ia <>f.f-icial .do Min.is
teJ<Ii<>; ê que 'bem. se póde ot:m~l:'ui!t" em d~tlgio desse prapno. orgã9 
te<::hn:ioo. que :na sua aotuação é totMmente .n:ulla. :na ~ntaçáo e ·Jlo 
rac~c«ial il::n:puLsi.ona.t:nentQ ·da.s n~ t.tquezas agrlcolà:s ... 

.Alpezlm' de possUir technicos cmnpeie!!l.~s e ea.p~ pq,r falta ~ 
nocção ·.<Pxeota e. objeef.i·va o Mihisterio canttt;nua. a ·Sea", ~n:~. · 11n1 
vaSto. e cúS!nso 2:ppa.relho cb:m ttl.ádot~ fmalidooes par.a. a. burocra<'l& 
do que ~ a defesa e fPI'qp'll.lSã.o ® agrieul~. 

A. õutra, qileS~ Dão niénos importánte, diz respeito á ins1Ste:Ii.c1& 
~om .que QS ex:pG>:rtacior.es canatiza:m, a. :n.o.s:e. prod.LÍcçíW c1t.rlca· pa4'1:L 
~ Ingia.terta.. ao inv-és de pr.oe'w::âte.m novoo mercados~ 
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E....:::;sa· :Lnsistencia. é Sobremodo extra.íl.ha.v.ea, ta..nto mais q:ua.ntQ o 
Gove:rno d:nglez creou eiX,l. :f_i:n.s de 1932 uma. taxa. de 2 ·s. e 6 d. a. 
Yigârar entre Ma:io e Novembro - justamente., note bem a Ca.m.ara., M 
periq~o .. dia n.ossa exportação - sobr-e cada. <:aix.a de la.,ranja entrada. 
no Pai~ q1.11e não seja. de prooedencw. colonial-. 

V-isando, .c.bm e~ nova taxa.·, protege;r a prod,ucçã.o da Afrlca. do 
rSu.l e (ia A'QStria, cuja época. de vetndi .êoincide com a dos iJl.qs,sQB 

fr.ucto.s, a Ing1larterr.a. collocou em situaçãp visivel~n:te cl'esfa.vo~
vél o recebimento das n~ oolh~ita.s. 

Os !}laizes. llUirl.ores ex:prvrtadcres de- :f.ruota.s citrica.s, afóra. o Bra&U, 
são a. :a:~ e a Italla, os EStados U:rúdos e .a, Palestina. A época. 
<!a colh-eitã. e da ve-nda de tcd.os esses pa:iza.._ vana de Novembro a 
Júnho, de ro$ que a t.exa. ptotec:çiOn.ísta ingleu.. calttinge em cheio· 
tão .só:tnente a. no.sm cprooucçã'o. · 

o. Gover.no ~rasHeiro celebrou o eónven.io de pa.~ de divi
daS comiiierciãies oom a. I ·nglaterra. a;i.n.rda d<epen4ente de approvação 
d~ Oa·ma.ra .. Não the OCC<:J•rreu, nem ~ p.~cupou em. defenrle:r uma. 
,Prod\icção que re ç-resenta.-.a. iníci:aJ.mente tão pz:om~oora. P:rur;ece 
m~o que nenhuxp.a., reclamaçã-o <::Oíl.tra. ·a. sobre-taxa erea.da., se ani
mou a .fa.zêr. 

'Flcli>U q Governo, mais 'u.n::l:à vez surdo aos clamores pa.rtd.do& 
eo'bretudo d;a Associação Ci'trlca d-e S. Paulo, que congrega os citri
cuJ.OO.~ daquelile Fsta.ô.o, a qual dirigiu 9 SJD.ll!O passado extenso 
memorial ao Con.selho do C<limme:cio ExtE!rioi', pleiteando a; interfe• 
r~ncla of.!icial no sentido de evitar a ~ntqua · desi-guaJdade de tl;'a.ta
mento ,P~tra a la;ranja braSi:l.~irâ.. 

~&i~ que o Brasil e~ para a tngla:tell"l:a, e!Dl. 1933 -
1.689 . ooo ca~ qe l!a.nanja ·e em 1:934 - 1. 812. 000, a tributação 
paga ao. Thesouro rnglez pelos citri_eultores prasileiros - unlcos ã.t
ti~gido.s p~ "t;an'10;nlle. eobrecal"p. - aJcap.çpu nesses dois uiltimo.s: 
aruio.s, z;especlivame-nte, a 2ll,i25 :E ~m 1933 e a ~26.500 .f em 1934. 

Já o emi~ente DepUJtâ.-do CinÇítua.to Braga, em no,ta.vel discur:ro. 
sa.llerutci'!l ha pouoos dias .. como a Ing~a~rra n~ tem tido - ftnan
Ci!.\jramen~ raiando - nenhuma çoronta ~ tend'csa do que o 
iB:ra:Sil, pál'a. a; ecorionua. ~ral da sUa. ll).etropóie. 

o que está ccco.rreJ:Jdo CP.!i:! -a nç.,~ _lpaanja. confirma, ai:pd~ uma 
V>ez. a aífirmativa in.contesta.da. do h onrado Deputado. 

Os ultimt:>s preÇOS de ~nda ci·e et. · l :-. caixa de láranja. segupdo os 
communicados officiaes, vaa-1a.vs.m de sete a. onze sh11Ungs. A sobre
taxa ~gleza ~xcede de 20 % o val.or da. cotação. 

SObre o ~ oictmic.ultor a.:inda. recahle - p2-lo Oon'ven.io de 
Londres - -o onus da rete<nçao d'e ~5 % das no:ssas ca.mb1aes, o. que 
~<ir'respc·nde a. um tributo sPbr~ a. exportação de cerca de 10 .% • De 
sorte qu,e, e111 vez do Governo b.~eiro se 1nt-eressar pela expansão 
de 'lima cmtura.. que .parecia. tão p:r:on-..4-~ora. o que se observa, lntel~
:rnente, ·segundo tud'O indica, é qu~ ba. um del'ibera.d.o pr'oposiito de. 
- com a c~llcidade indi:ff~te e JllsQnha. dos homens r~o~-· 
ve.1s peio arasil -·- estanear todas as rese.rva.s Q.re energias producto
.ra.s q'U~- al,nda ~stam ao Pa;iz. 

M)ll~ embora Londres seja ainda. um gra.il:ode mercado àlstrtbut-· 
dor. de ~:njas, .a adm1:JJ1stta..ç~ bra.sme.Ua. c;iea.n.te dé Ta.Zões cielsSa. 
ordem, <i:e~·erta. em.pe.nlh.a.r todos os esforços no sentido de intenslfi
car a. not.s:a. exporrtação para o . oonti.nente eürQPeU. A Hollanda, a 
Allemanba.. a ~ça. a Polonla e os pa.izes escandinavos, a.ugmeil.
tam a.nnua~e o seu consumo 'de tiU,ctas e, preoisalmente .no pe·· 
rlodo dal.1 :n0'$8.5 safras, enoon.traremo.S os se.Us mercados já àJllvia. .. 
4os das o!fertas d~ d.emafs concorr~tes que já venderam a. sua 
prod.ucção. 

Todos esses pa12;es 1-mPQrtaram. ~ecta.~ente do Brasil no ultimo
qu!nqtle.nnJo a.P'enas oe:rca; de 8 % de que en;vlamos ~ a. E'll«)pa. 
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.Mai.s de 90 % entregamos em Lcmc:Lre'.;j aíim <ie &.."''' revendida, por 
seu 1n~d1o e -com os lucres resultantes da revepda·, para, ós de
ma.is IJ)al:ues europeu;$·. 

Cabe agora. deixai: bem assig_nalJacia.s e esdarecida~ as ra zões pelas 
c;;u.a~s oontinua:moo -çol:loca..'ldo num plano notcria.ment.e inferior, vi
si-velmente sec~ario, Q cons'!J.Rl:O cO'l_ltinenrtiai e ccn.ye<nltrando, po;: 
ass%m dizer, nps mer-cados londrinos t oda ~o.ssa producção cltrícà. 
t:néaminhada pa;ra a Europa . 

<Duas razOes prlncipaes ei>n.OOrrem .para essa p<>litica de l'Emto 
wcidio, de desbarato da n.o.ssa. prociucção pela qual nos ,d~ixa.mos 
.pa:~ivamente cQnduzir. sem qu~ a di.Splí_cencia. govemam~ntal s~ 
dlSponha a adoptar uma provi-i:l.encía .qu.e evi te <;J;irectrlz_ tãp nefQSta. 

A 1ndif.ferença d~ n<:~Ss"Os dfr~gentes aba.;ndonand.o por oompletd 
~~; nossa. pr'o.ducção, e5tim.ula e acoelera cada vez mais a :polltica de 
c.ia..<>truiçã;c, <das ·no.ss'cl,S 'I"iquezas. 

No transporte tra.n:sa.tlll.n:t ico e no financiameallto estáo l"O<:alisl.· 
dos oo dois ou~ !actores PJ"inçipaes que agem, por igual, detenni
t'>.«l..ldO ~ canal!Saçáo forÇada e como que obri.~a.toria. das nossa3 
1a.ra.njas ~pa;ra p~ior· -cldstribuição pelos ingle2les. 

De. · ~rorte qUe,. por tnepcia.. :por a.useneia de ;previsão. por· v.isoora.l 
lneapa.cida.de do gqverno, vamos enoontrrur u.tn Dl05SO gen.ero dê pro
Gucção fortemente Qnerado em :(a.vor dos nossos concorrentes por 
't2nlÃ sob.reta.x:a proteccionista e pratiç.amerlft:e monopol:isado por um 
centro -de ~nsumo que, em ~~de de um cont\t"acto de tra.ospo-rte 
tra.n..o:.atlantico, submette esse ~%IDO genero a um. tra.rns1to obrigató
rio· e '.<"'Ob:re eHe li'eàlis.a tod·os. os lucro~ de transporte e das traJnsa.eções 
cori:lmerctaes dé- -reven<ia.. · 

Nesse caso <:"!·a laranja e das outras :rru:ctas naoion.â.es, entrega
mos 2. outro palz o ·con't.róle da. noS.sa exportação e a posse dos IucroJ 
oonunerc1aes. 

Impressionado com esse facto, em 1933 o emba.iX.a<ior Regis de 
Oliveira, em ~unicação envi0.da. ao ~rio das Relações E~, 
tlo~. Q.lzia. textu.aà:rriente ; ".Tá me tenho ref"e;rido aos preç~ porq~ 
são vendl.:(l:a.:s aqut as ll!OSSa:S úuctas e •;:110 iuói"o mjnõmq, i~g;niiieaJll.te, 
q~e recebem os exiportadores e. :por ve~. o prejuizo de que s'Of:f.rem, 
pais -consta ·ganharem apenas 6 pence ou menos por <:a.da .cai~ dP. 
ra,ira.njas .aqu.l vendid-as. Entreta-nto. c.ada. lar-a.nja. nossa é revendida 
a. 2 1/2 d. , o ·mesmo preço da Afrlea. do Sul ... 

Além do abandonQ em que se encontra .a parte prapriament" 
agrieol.a., ha como se vê a absQlut_a indiff-eren_çe pela sOl'lte da co.Eo
caçã-o oo-mmetclar. 

Quero, agora trazer ao conhecimento ·~ Ca.mara dos DeputadQ':'l 
o outro sacri!icio qu.e 1m porta. á. export;;:1.ção fructicU:La do Bra~:.il, a.t
tLngindo sobretuQ.o a laranja, como seja o oq_nveruo dê navegação 
tran.socea:nica ,estabelecido entre a.s CotpJpa.11hl~ que fazem o seu 
ttl"ans,por.te para a Europa. A sorte, o destàno, a vida doa. f~cticultur<~ 
<nacionaJ. estão sol;>· a ameaça. ;mmlnente dess;e oon:vemQ, cuja cla.u
S'\Jla .prtme-il"a estã redigdda n'O.S seguintels 'tel"'lllS : 

"Qs emba!rcadores, êm conseque-ncta do convento a:ba.l.xo· 
estLpul.a.do, concordam em <lar aos ~rta.dores a prefe · 
l'ell.Cia pá.ra. os seus ha.vlos . ..aos preçós do oonvenlo, para to
dos os emb81I'q.uel:: de !-ructa f.r.esca em trigori!·lco ef feetuados 
!pOr elles proprlos o~ po.r se-us agenltes ou e.mpr-ezas em qu.e 
tenham mtere&es ealltr~ os porto.s b.ras~leiros .(do Ri'Q Grande 
do Sul ~- ?ernambuco) e ·por1'05 ba.bi~ de des.car,ga. eLa..~ 
Unhas AssOcia-das no Reino U.l:údo' •. 

AqUi está a. tpr!.meira ra.zã.o, ua ap.pa.reru:t~ ina.oredl.!tavel, do aba.n
dono da :nossa. !II"UC'ticuJ.tum pe1o gowrno brasUetro e a ex.pllca.ção di\ 

49 de 92 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 92 

-31--

nbrlgatoriedalde com que encaminhamo~ as nossas· fruetas ~ mer
.oados ingle.zes. 

AlüáS, os da.<:ios ·estatísticos q·'ue tem<>a em mãos, tGman.do-se em 
conta çs ~ba,l:ques· até 31 de· JuJfrl_o .n:o~ ul!t.imos cinco annQs. mdl
eatn como· cada ·veZ: mais se e*erce O' monopolio das nossa~ ~a.ranj_as 
.por fqrça .dos mottv.cs que estaxp:O"s SJP<>nta.ndo. · 

A$Sí.m ê que exportamos para a I _ngiat.er:ra: 

Àté 31 de Julho de 1931 - 197.887 caix·as 
1932 - 152.858 

Altê 31 de Julho de 1933 - 195.364 ' " 
1934 - 158.393 
1935 - 272 . 490 

Note bem. a· Oama.r.a dos Srs . 'Qeputados .como, e·m virtu(J.e .da 
claus-ula cita..d?- do já referido co~vetlio, pela qúal somos ohn~ct,os a 
envia.r os ·nossos oaJr!Tega.mentos,. .não a q1.1aiquer destino. nias .aos 
"p(j'f"j)os }tabituaes de descat:ga elaS. Zirthas a.ssoçiadas no Bein.o Un~do' • 
esta:mos seildo. éad.a vez maá.s a:ttingidos pela ~o.breta:x:a creacf.a na 
IIJ:lglatet:ra. em b'>..m.efi:c1o da ;pr.od'l.\cção .stínila-r <le ~as coloni~ . Do 
·passagem oUm.pré informar que o convenio comprehend.e até ~ Lloyd· 
l3r~Heltt'o, 

O e:x;pol:Ttador nacional qu~ ti~ tie fazer embarques pa;ra. os por
tos çto continente, europeu visando aprovelltar os seus melhores preço.s, 
terá que enfrentar as maiores di1JicuJ:ciades sem faze-l-o. E ' a.ss.lm, 
por eX'elfiplo que p{(ra. eilCportar fru<:tas é ncccssàllio tomar praça nos. 
na.vio.s oom ne~a.ria a.nt~dencia. . As. prn.ç.ns são cedida-s ~ed1-
ante a aesíg.nat'Ura do contrnçrt(), cuja clausula I , já citámos. Um~ 
vez oõt:icla essa; praça,. o cx.~rtadOI' não podcrã. v.aíerwl:e tambrell}. de 
outros na.V195 que escrulem ~m poi"tios do continente européu. v.Ist.:> 
qu~ .nem, ,mesmo ipóderá. ser tora.~:ferido a outro. a. não f:le1' oom. a 
rperda. d:e lO % sob:re o VJa,i'o:- d'ô .frete esta,beleclido e previamente 
depósita.do. E' verdade que o Co.nselho d .o Comm~rc_io Exte.tior vem 
nos Ultimos tempos êstu<iSJn(lo o ~pto, Escass~ia, pO·rém. n.<;> Po· 
ae.r .Executivo acçáo administrativa 'Para applicar uma. dooi.sáo qual· 
qu~. E OO· 1rareceroo e estudos d.esca.:n..sa:m nos archivos e nos ga.bl
netes sem a menor BJPplicn.ção !pril.tica. 

EStá, portanto, períeitatne·nt~ cnra,cteriza.do o monopoilo exíst~:Q,te 
no nosso commerclo de fructas, graças á desidia governamental que 
com e_úe se n..ccommoda num atte._<;tado de irritante negligencia pelos 
mais .aftos interesses nacfon.aes. 

~<la. n-o intuito de m.e1h~ po<ier destacar a. io.fenorigáde de 
con.d1çoos e a d~gualdooe de tratamehito a que está submetttda a 
fTUoticultl;~ do.· Brasil dtemos- o co.ntra<:to 11irinad<> eiJ.tre o GQverno 
<ia~ AI:r.ica do Sul e a .. Un.ião - Ca.stle Mail SteniMhíp COiniPahy Ltd.''' 
que tra:n,.sporta as frutas $ul.~Afrl~a.n:a,s para a Euro,pa. 

De restQ podemos ~penas tr~Nvér a pa~ referente a.os p0rtos 
de dest,lno que não ficam llmita.d~s - como no nosso caso - aos 
port:Os h~·i;lituaes do Reino "'Unldo. mns e.xllJré,ssa.m.ente ~st.aoolecldõ n.o 
contr.aoto que: 

''Entende-se P'Ol' portos europeu.s <ie escala., Scu:bhámpton, 
~ndrés, IJiver.pool. Bl.rk~nhead, Gla.sgow., H'Ulil~ Newport ~ 
'portos continentaes servidos pela South-Afrlcan Conterence 
L ines, entre Ham?Jurgo e Borileaux, inclusive .,, 

N~ caso, a..,<:.Spn o asseg·ura, o co_n venio Hrma.do pelo G9verno 
Sul-Africa.tio. e a e~por:tação de ''laranjas, pocter.ã já ser feita. dtre.~
mea:}:te p~ra. o conti.il.ente eur~u, o que nao aconteçe comnO\.."Co. E 
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nao é só . Pagamos além disto 3 ~h. de fr~e ~obt·e cada caixa. pedri.o 
'fim.quan.to os productores da ,A..t'ríc,a. ;do Sul pagam ce:rca de 2 :&li. e 6 d. 
paxa i.uri tra.jecto multo mais longo. 

bbriga .. se, aillda ~\ a trruão Gastle à. paga.r as de~sas de 
dtOCa.s e aoce'ita.r a fiscal~~çàó ·4<> trans!)'(5rte 4e fruclia,s a qu.a.l ~ 
~ni:iregue a um depax1:a~ento teclinil.co (The Per.ishabl;e Pl'QU~ts ]lxpGrt 
Cenwal ·Board) cuj~ vígilan,cl,a .n.ãlo ~ faz sentir só.mente nos 4eta.., 
lhes 'Cllas esoa.1as, nos hora.rios, nas taxas de frete, nas despe.sas po:r
tua.rias. Vae :além, extgind.o o cont.role tecblnico dos !rigorlfll~· da 
bQt:d.o, pela. verifcação da.s marchas das camara:s f.rigorificas carre
gadas com frutas, átl"avés de a:pparelhos registrad·al"es preW.<:itos nas 
disposições con'tractua.es. 

E que direr das. cama.ra.s frigbrif•ioa.s dos barcos que tra;nsporuun 
13,s n<U.sas fr~tas? - · 

A maior.la dos n oavios quê co.ndUZe·m as :nossus la;ranjáS é const1-
tu1da. pelo ~ema;n~"">Cente da. fro~a mercante em tempo construida ·pal'd. 

·o carregamento de carnes congeladas. Baixando C· -cons'Umo d~ os 
arm-adores desse~ ve'líhos bar<}OS enoontra.ram a. solução feliz piam.. seu.i:! 
mt~es'ses. utuizariào-Q.s M :tranispotte de t..rutas brt3$ilerra.s. 

E' claro, portanto, que as sll,as cama.ras í'rigorif.icas, construide." 
coma o foram sem .as pre.sàlpções technica:s que -o 1iransporte d:e fru ... 
tas está a exigir, são. não .J:u!. d -uvida pr.ejud.i:ciaes á integridade E: 

á. boa. conservaçãO desses nosSos -productos. 
Uma <liUtra. q1t'CUmiS'tmmi:a, 1 ~Ec:n d ·isto, ag.gra.va .a&n\da mais a 

perfeita .cons~rvaçãc> q'll.I3,D.do .se' sabe que n ão temos nenh"U.IDa. orgam.i
zação frigori,_fica. apropriada no cães do Porto - a.o contrario da 
Afx.ica. do Sul que dú>põe <1.e qtlàtro frigprtflcos modern:::>s nos seus ~r
tos - de maneira a 'facilJta.r o pne-rest'l'i:amen.to das. pa.nt.lda.s de !la
ranja. remettldas dos pa41:ng-ho'1.ise$. 

E no •entre;ta.nto o succes.ro 4a exportação da.s fruta;s ~itrlcas está 
em. .gra.n:cle tparte, depe1J.den~ dos cuida.dOG na. $ua. cQlh~ita, etn.ba'Ua.
gem.., a.oondl.cion-a.mento, e. t~MJPO~. Occorre. .como ·va.ntage~ qu:.: 
clal:l4 a,dvêm· clltà.r que ,ria CaJifdrll.la. ~m frente aos paolQng-ll,ouses 
g-ra.:ndes ~rtazés são rrequeonteinente .collocados com essa. adverten• 
cia: "Não esqueçam que - laranjss são ma.is t'rage..Ls do q-q;e ov:as" . 

As proprias 1n!ormaçôeG -orncia~ demOIIlSt.t'a.m que como .nos doiS 
-grpnel:.Fes p<>n.rtos acima refertdos·, o Millisterio da. AgÍ'icultwa n.a.d.a ten, 
!etto. 

O que fez, então na. tercelm parte para ~egurar a qualidade d~; 
transp.orte da. nossa t ruta.? 

O que pode o Mi.ni$erl-o i.nformar a respeito dos m.ei"OS !orne:ci-
405 p&ra o ~udo pelos seus. technlC<JIS que são, :reelm.ente. COrnp€ .. 
téntes e esforçados, das condições mais conven!.entes de tem.ipera.tura. 
pa;r:a. o pre-resfriamento, ,a.oon~cio;na.mento noa,s ca.ma.ras !:r1g<>ri!~cas. 
conservação, e tra:n.sporrt:e <lOJii neS!Os f.r'utos? 
P~e· porev~turà, o Minlsterio alguma. camara :frigorifica ex

perimental f.uncclOIJa.nd:o pára taes estudos? o fr.!.o ê um elemento 
pr1!J::D.Ordiàl. A .industrie. do frio é fundatne<n~ p~ nós, sobretudo 
pam a boa. OOll.Se'rVaçã.o <ia. fru.tã... Nade. dts~ tem 1'eito o ,lWn.tste,rio 
que, ao envés de pr'oeura.r oo~pletar o seu a.ppa:relhamento. tem. ao 
contra.rio, com o !~h!ameDJt<:> do pookl:ng-house de Nove I~. ~~ 
pcmlteln'eament.e àe.s.:m'Orel~ a sua. tncipien.te iDStaliaçãô é a. su:a 
Lhterferencia directa ao a;npa.ro á. IPl'Od:Ucção. 

Se o Minl.sterio em lagar d~ feéh.ar esse packing-house como o 
:t:ez -exercesse um OOOlltrole ::rwl.is cUrecto e a.ctivo sobre os pa.ck.1.n$~ 
hou.se dos part1.cul.a.res, .seria facil dentro d~ poueo tempo organiZa:
~ êa.dastro oom!p.l.eto e e~cto de todos os fructtcultores ,_ prin
cipalmente nas 1mm.edtaçóe'a dO !I)J.:;'trtcto Federal - de ~ 
a :ta.crut~-1hes o fina4lc~n!to por intenned~o do Ba.nOQ do arasi~. 
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O fructtcultor n.aci~l tens. a$\Shll w:n fina.nc!a·m~nto de entre.
'Sa!ra. mais ou menos proporcional ao l!lumlero de caixas be-neficiada.r. 
no anno aD~terior e no:s· molües a;pproximados ao que é feito na actua
l:ided-e pOr· e.s..o:e esta.beleclmento de credito ás usinas d·e assucar d.o. 
·IPa,iz. 

MaS, J.D.felizmem~. a rlcsorganização e .ctesorientérção do Min!Steti"> 
da AgrtC·ultu.ra, cOn:;Lo· o classi;ficou o Senador Costa_ Rego, nada ;per
m:l.ttem f~r de sorrt;.e que, ~. ero ultJ,m.a. analyse, f;>i.mples agrlcUl!tJO-. 
res operosos mas <iesart'iculadÇ>s ficam entregues á ganancia de ex
portadores qllie não constituem mais do que e. vanguarda. ·inten,n~e
d1a.ri'a obedi~nt-e e ;passiva, de .. um mono])<l«io draconiano e lesivo aos 
respel'tàveis intere~s :na.oicm~ . 

Não me anl~a Sr. Presidente, nenh'W:n pro_$1osito de accusar, ou 
salienta:: a. 1n~çãro adminístr.-ativa d~.te Ministel'~o. ll:las \:áo .sómen-~ 
encar~r a at~nção da. Camaxa no instante em que se vãio tazer 
modlfi~ões no Regulamento de e~portaç~ de fructa.s citricas, par~ 
a imJpOr.ta.ncia que a questão deveria merecer ;prmelpa.lmente pôr 
parte_ dõ POder ExecU:ti vo. · 

ee.~ente de na9a vale a ligeira moclificação q.ue ora se pro
cessa n~ ~gul~.ento, p<>.is. ella· .Diio poct~erá 1n!l.~· no sentido <le 
ev1tar o fra;casso b;Ltegra.l desta n~sa exportação ·de ·:rructa.s in.lciada 
sob tão bons a.uspicio.s . · 

Uma da.s p.rovidencías que urg.e realizar quanto allltes, afora as 
medidà.s de fi.na.ncia·mento e de assl:ste:ncta tech;l:)i~a. a.os ipOlllares --
para o qu~ o Ml~ter1o dispõe de pessQal competente .falta,ndo, ~. 
1ll:icUl.tiva. :na ori'eDJta~áo sup-eri-or· - é a OODStrtJ.:cção de acl.equa.dl06 
al"lllB.~ns frigol'ificos para !ruct~ b.Q5 princilpa..el; :pOffOOs çl.e em.barqu.~ 
a com~~r 1)elo RiO d ·e Jan,eU:o, por oooe '.saheln annua.lmen.té 1.500.000 
ca.txas· de ía.n.,njas ou sejam cerco. de 63 % da. e"d))rtação ci~iccD.a 
:àaciQ~al. 

As taxas d.e exportação de f:rtlctas r-end-em oaa:inualmente quan.t·L<l 
superior a mil ~ontos çle ré1S , ~ p<>derão servJ..t .para. ga.ra:n.tir uma 
<>~ração de c:red!to ao proprio Banco do Bra.sil. Neste se.nt;1do ell
'~liârei utna. emenda ao o.:>rojecto . 

o Min1ster1o da Agricultura não tem. direito d..e ~ntln'U!ar a ~r 
um r!g:{do apparelllo Lnqiffer.ent.e e ~stJ:a.nbo, quan.Q:o não prejudicial 
ã sorte ~e um dos mais lrnlportantes ramos da. prwucção p'a<:1onal . 

U~ dos seus tilltim<:l!S b·oletln.s, da ·Directoria d-e E.statist1ca, de
monstra â evi<ien~ia e importancla economica. das fructas no Brasil. 
collocando o ll9S$0- Pa.lz ·er.n 2° ·lagar na producção mundial de la;
ra.njas abaixo .wpen.as dQS Estado'$ U:!OJdqs. 

'r~ bem. ~lo m,e6mo , boletim só a lalta.n:ja. t:e-pr~~e.n'ba. a. ~1gniU
ca.tiva par.cel:la de 6.7 ,% l).a ;n<>"..sa -pr,.Qducçã.o agrlOC>l.a total. 

A nossa e~pop;a.çiiiO de fructa.s para o ~xtelior ·ooo~pa o 40 log,ar 
no valol' total do nosso cornm:ercl.o .mter-naciOllla.l, ~avendo- pr<Jbablli
d.ades para augmcn~ extraord.ine.riamente um1a vez. que não s6 a.ú
:g~enta. o ocxnsu.mo mundial <ie t'ructas oomo as ulti·mas safras ci
'tt'lleas n'Os maiores c~ntr.as d.e producção ex·port.avel têm. d-iml.nUido. 

A Re&pa.nha.. p<l:r exemplo, St?fNI'idO <> .Anll:!.<a.r io In:tero&cJonàl d~ 
l!!:sta~JStica Agl'icola de ~or.na, teve a sua. producção de 1933 no total 
ci'e 1.1'11.000 tcms. reduzida -para t.-934, n. 967 .óoõ tons., e a I talia 
!PassoU .<fe 470.000 tons . a. 306. 000 no Ine.smo perlodo. 

Enqlla.nto todos eSses. factore.s sãJo os r.oais auspl.ciows pa.·ra o 
<:lesenyoivlm~to da, nossa fr-uctlcwtura. oheg.a.-nos os communlca.d.oa 
dos n-o;Ssos· nerpres.entan:í,tés coru;,Ulares ínfor:m~o a dee..ola.dora. ap~ 
tação da,s nossas laranjas nos cen.tros de constllb.o por OU:Í.p!.t exci'USI.va 
dos p()d.~ pubUeos no ·BrasJJ. .. 

Já é tempo do Ml.n.iSterio da Agricultura -movlm~ntar-se e ag).t'. 
Nos bOll.ds e nos m.~ros do Ri'o de Janeir<> SUl'gem os amn.un.cios de 
vendas dos sftflos a. ·prestações e já plànta.dQl> com latan]e'tras nas 

52 de 92 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 92 

- . 34-

immedl.a.Çõe6 da séde do .Ministerlo . A inlciati va. pa.rticülar provoca. a 
a~ftuencta. ~e ca.pi~ JPana ·~ e~l:oraç~ agricola tã9 pro~. 
coma que .á \'1Sta.. do >Ca~pitaJ.i$3.. .Como, pois, adln.it.titr-se que o.> 
o:rg!os ~c:b.nloe.s offici~s nã;o ®Ompan)J.em. e estlm~em tão lquvaveis. 
1n10ia.t1. vás. ;p-el"'mitttndo que ell.as Se desenvol, va.m Sl:!in l.l:IIÍ3 orten~t\9 
mc,J,:onaíl .e super1or·? · J• .é· tempo do :l\.11nlster1q <;}.:a; Ag.ricuJ.t\lr~ orgamlz.a;r e pôr em 
p~t}ça l1m plano aystematizado dé ~:xlpa:íl.SãO da :n:o.ssa fructicultura. 
o qilal penru:li.tin#o o ~élhor a.prov:eit~m~ntO das ·~- QO(tl.dtções 
Dat'lil'a.'eS V'e'Ilha a:ttêrid«- ás péctilia.ri.dà.de.s das diversà.:s. regiõeS do· 
Palz, !~3.P4<> para cad~a '1J.lX).a. (JeÜas as c'lllturas de fxnctas IJia.i.s 
convem.1e.tites. 

A.Ss1m oomó é 1nd1spensa.vel á. diviSão do :Efi'eS1l em mnas eco ... 
;tH>mlC~ de,ftnJ.das. ten,do em v~t~ ~ natureza e a 1111!;erd-epend;ene~ 
dos pr.1nc1pa.és elemên.toS de P:roducÇão c~mtidos nessas z:orias, !'a.Z-se 
1:3-mbem 1mpresc1ndlvel a. de:lfmitação de .x-egi&s: .fruetiCQla$ e.speela... 
illzá.das. :Visa.n.do. é bem· de ·ver~ prmctpaamente a frücticultum com 
pr.ob,a.bill.da.des rp~ a ind~zação e .e~rtaçáo. 

AI!. 11)0,!;S:.ij:>i).lda(les qada "Vez mais dila.tact:as, nãO obstan:be tQcla.s a~ 
criSeS, que os merca.do.S eli:tel"lios D:OIS õft:e.r-ecém pa;ra. collooação de 
produc~s ·de;..~ ~specle q-ue hoje. coD6ti:tuem no.s pawes 4vili.Zad.os 'al!
menrtos; po.r assim d1zer, .óbtigatx>riós, aeteinüna.m, desde logo. uma 
!Primeira. ~lv'isãio lqgi~ e~ tres !P,t'l.J:;lcipaes zçma.s que se apré~'l;'ltam 
em melhores. con<i:lç~ pa-ra. as p~rmutas lnterna.<:üo.naes. 

Pe;r:namb-g.co 19.0 No~, Rio tíe . .T~iro ~ ~â.o ·P~ulo ~o centro e 
~:lo G~e ·á.o Súl ·do Pa.~ óõnsti:tuem, ~eabn~nte, os .tr:es oentrOs 
'PrQductores !ie :fruct9s . que devem merecer 'jxxlas as a.tt~nções ~a 
dUpla clrcumst:ànçi.ao de :r~unírem os melb.ore$ elementos neees&arJ.oq 
a.o c9m,m~r:cio. ~itim;q ta.nto inten;to cQmo. e~ri~z:. 

Pernamb:U'ÇQ q~vé s~ o centro· ptO<;tuct9r de fr.uctao.s d-e. cilma 
quente ou em.inentemente tropical. E_m st;~a. orla: l~to.:re_aon.ca. encon.;. 
tra.m-se sQl~ ·$1rofun4o!:i. quóta pl·u.vtome:tr~c~ co:n:~nepJ.en:te á.. cúl~ur~ 
de frúctos·.. como a manga, o a .oa.eaxi. e O · á.ba.ca.te q~. ali se dese-n .. 
volvem em. co:ru;1,1ções i.nSV.peraveis. 

AsSocia-Sé aiiil.da, eomo ·e·l~mento d.úplamente ·íiavora.vel, a :neces
.sidade do a>pr<:>ve~:tam~ e consumo, combin.a,d<>s dô assu~ de pr~.
íolucçã6 lo.ca.i. ·e da. :fructa p,a:rã. o preparo de doces crystâlioo.dos cuja 
a~itaçã.o é .sempre c~soet!te . ~cc~ce a;Iém disto, que o ab1!-C84't per
nambucano reune ao mell:lor. sabor a sua D:lalot d~'b1lidade para. 
a e~pG$çãio, e_ntre to(J.9s aqu~lles .prod~dos n9s <:temais l!;sta.dQS <h> 
$rasil. Tem-se S:.Lhda m,~is, <ie nQtar que a Íll@.nga de It.anlat.a..eá -
c~~11;1çs4a. tp<e,lo $r. l)a.vicJ. Fa11chU4. chef~ ç:as exploraçpe.s a.grtçolas 
do Mill1$terlo d!'io Agncult·u~ d,os F.$t.ádos· U.l).lcio.s, ~ino Q "verd.adetro 
pécego ~ trÇ>p'Lcos" .é :uma. v:adedaqe p11ivllegila~, verdadeira da.d1v:9. 
d~ tprpvi~~eta, o;T:lg1na:r1a ®qtt~'Ua. ~gt!o. 

Em -vez do nosso Mln1S.terto• da. .Agl"ícuiltur:a procurar <»mo vem 
f.azenqo, rea:llza.r ~I""gqs ç.om. ·EstadOs sem nenh:Üm apparellilamento. 
v1sa:ndo., tão sómen'te, o oons1liXlíO locál, absotuta.m.en'te déspre:t1ve-\, 
em ~~s· pobre$ 4~z:ov·1q,a,s ~to de po.pulação comq de co.mmu
~caç~. sEria; f(>.ra de duvide. maJ.s aóe:rtado ooncen.ua.r os· .seus. 
~orÇ<Js para uma éxploração :t:ruçtt~a. 1;1~1o~I U96 ~n~ros j~,; 
mente mdio;idos :PelaS .suas- c®dlções de a:tUa:ntamento para SU~ppri-
l'em. .os mel"oa.dos externos e internos.. · 

V.ertii~-se-. e;o.treta.'I:llf:Q) C!"!lé o MUJ:LS:ter~(;) ~ p.oQ.e 1ll!~l1zmén:to .. , 
á.presentar nem mesmo um.a ~ea; ~tação éxoperimen.tal d~ ~Al.Ct1-
cul~ .o-g, até ~o de eítr1Ç"Ultur!;'L qí;le sir\iá _l"~me.tl.~- d~ b~ 
sment1!1ca. aoo esttidôs ·e as providencias que. a rlquem é1trlóola. d.a 
~ao :pro~tma. ·~ Capltal d_o P~· es~á. e_xLgl.u.d(). E é l~tMnente pu:: 
is,so que os communieados de tonte estra'ligeir& :n~ vêm d1cta.r, -de· 
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el~- atLa.n.tieo., - qu:aes as cau~s de~tes <ia. a~tWll detert<:J
raç:ãp çlas laranjas .. 

- Aü:id~ an:te-hontem, n.a ultima. s~o d9 éonselhp Feçietal (lé 
Gom.zpereio Exterior <> Sr. Seba$tHw :S,alnpaào accêlit.uoti q,ue- "'pehw. 
iniõl':tllia.Çóes q'li~ estã:a ch~ganc}.o ao I.tam:ar.~:~y •. e.s~ veriíiieou que ·a~ 
uov~· Ol'!Pol"(iílnidatíe~ qüe se: ~J:>re:m. á IaraJn.jâ brasileiJ:<a estão a. exigfr'. 
pára um· .eoJ1i!?leto eXito na ~lta.Ç~;o, -um~ ~m:Uz.a:gáo euldados.a 
e uma. r.isc-aiUz.a.ç·ão ab~tli~t~ na. rernes.sa -do próduct'o" ~ · 

Uma Estação de Pbm:.a1ô,gia. exiSten~ ~m neod.oxo q~ pu4~J::ia 
~ um. 'UtUtss~o .cel,ttr,o d~ pe~qü1zas ·tecl:mLCa.s e U:ra. organismo a:ctivo 
iie assisten<:.ia e de ·orientação, não está ~nveii.ienteme.n.~ aspparelha~ 
d:a. pa.r.a t~1 fim. Não lhe .coube- a~nda •.sax 'Q,e t:ud.o o .melap..ç.Ql:iÇo 
ct:estino da estação eXperimental, numero 'Um;, .:p_ara o c1i1tiv~ da. ba
.:nanelra que. íoi installaJ4a, no m:uniçtpib de .Mágé: exn 1933. 

Este e$.t.abelecimento de e~rlinentação, unioo ciue o M .ln:isteri_J 
.iPossul-a. no g~ne:ro, to1 m.an<I~o feoha.t s~~nte pelo seu 
act'qal titUlar, m.áo gr3.do -aS .m.agni.fi~ condições àa Baixada "F.lU· 
m,mens,e par~ a. euitwa. da b.ananeira, cuja produ<:çao dtbterrt. escoa .. 
:r:n:eilti:j. "ba:ra.tt$siinG atra•vés do t ·fifi'nito .nrume:ro de <:ánaes e ~peque-: 
ll;OS !PGl"tios que grla:l!Q o pe.rlm.·etro cJ"a.. Bal:!ia. de G:ua:mvb~~. E lá: eStM 
nas proximidades 'lá. recem.-nasqitla e .logo em:mcta EStação E)c,pert.
m~tar ~e· ,Mag~. com integt:"al prej:U:iz0 das· ~'9~~çóes -.qu~ S? u . 
z~ráll:!. as .gra:n.des p-lentaç~~ a1gumas -cota m.ais <:le · 100. ooo ®~

·n~i.ras, agu~dand.o ~pr.i:il<:iP~ente um. .orgãa technico· qu~ cooper-~ 
:para eVitax ~ su~ Q.eca9,encla "Visível. 

!;;e ncão fo.í possivel até· á.gora ao. ·PQder pu.blleq organi~ e põ~ 
·em fUlicdon.am.en~o.. em co~d~ç!}es <:1-e Pt-.qpirar cón.:t:iança aos seus 
~rv19ós, a. n-ên;b.imla eStação eXperimental de fr-q..c~ •. ;n~ro. mesm.ó .noo 
.maiotéS centros de .íPibQ.1l(ll:ÇãO; ~·ãô sê p()de em boa. l<>gL"Cà s<en~ de$~ 
cretr· da utilidad.LC· da. sUa. acÇá<>'"' plfatiea ·neSse sector da e.oononüa na
~a"l .. 

Em reláção ainda áoS' esta'001eci.ment~~ de· exp~rl.l:nenta.ção do. Mi
n'iSteria · 'Iili1gu~ pode enc.o~tta:r ttzna. ~zã.o àe ordém tec'h·iilca.; ad
miniStrativa. e: econ.omica q'!J,e }ustíficpi~: ~ i.n.stallaçào d:ess~ or(lem 
para. v1ni~ultu::ra .e ítmctos tem~rado;s em M~ Ge:raes. como se. s.st_à. 
faZen.dQ., pond.o de J)lirte o· R.iõ Grande do SUl que .é, s~m duyl:qa, .a 
_região -rnaiis SJPropriada para tià.-es cu11rura.s". 

·sem que tenha pl"evfam.-ente détermin-ado a prqporçáó entre a 
p;rofl,ucção. · 'vltl-v:lii:l:ieç>ta. dê '1,1.t:n :t:n.Ulli~iT')to de ·.wna.s .Geraes e a ·tm
porta:o.te e creS.c.en:te ·pro,dl.lcção de vinbos e uvas do Rio Grande do 
$UI. a.:use1;1t~-.se 9- ~ççáo dio ~e-rto <;lia Agi,"~ou.lt~ da ~tna. na/j;u.ral' 
zóna <ie ~rodú.cção. indicada ·pQr tod.os os factores· eeonomicos de 
cliJna, ,SQ:lo, .orla. ~aJ.:i1!-lma- e de e~tenci~ reJa. da. párte' agri<:ola 
e 1nd·q.s·trlal organlza<ias . D;eslocam-~e para. um .mub.ic~pio central os 
te<ih.nicos e cle.it:uti!, e<l~me.1t1i~ q~ devériam estar localisados no ~io 
"Grande, éUjo ·vinho · prod'U2:ido :já. attmge a p~o· de 400. ooo hectol:i• 
tl:Ó9 por ~n.no. 
P~ ql,le., $i' . Presiden'l)é, ~in qiiesJ;oe5 <ie mlúor alc·an<:e admi~ 

·nLstra.tfvo, co~ e~a. não devezu, pre~~ér· se.ll}j.o os .:fundlimen.to~ 
d~ or.dé:ni rlg:ol'lO~n.te t~ch:p.i93-, ecopq·mi<la ~ ·s<:ieDJtif~Gca. E náó ~o 
iilfelizmen;te, t~s fundamentos que está!) inspirando a cõnducta dos 
(lirJgenteS qo ~ P.rasUe~o. Nã;ô S:ão do me$:tn.G ~o, s.ilnples 
alteraçõeS em ·regl\il"amentos de eXIW>rtaçã.o dé product.Os .a.gricolas -
~o a;s que estã.c> ~II'). debate __., .q-ge poderão lndicat Os rnm:os n:tais· 
con:ve.nient.e:S· a. seg:u:iJ:' em questões rprl.l:Ó.ordl~s. ao 4:esé.n.vo1v1mento '(].a 
íeO().nolDJia. na.ci~I. o q-g.e -a Ca.~r-do preciSa facze.r e deve fazer ~ es
<:la'r.ecer continuadamente: e ~ vez mais: ao Paiz f!Ue nEX::esSi.taçmos 
-- acima de tuc.o ,e quanto ~ntes - ~ubstltul.r po~ a~âQ pl'ati~· ~ 
acção directo.rã. á ·d.ispli~ncia,. o de~1SI!ame.nto e o desgovemo g~e • 
lfillsa.-dcs ~ntre nos wr t<>da a Parte. 
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Ha 'uma ·~:n;te onda de ·integral insensatez. espra:ia.nd()-~e do
;minador:a. sobre <todas a.s esphera.:s ele a.ctividad~ da admfuistração pu
bliea brasileira. 

Cabe-nos, .por certo, tudo fa2ler para ~etel-a emqua.nto não t:ica 
por demais tarde. (Mui to õem. Palm<LS. O orador <f C'lLmprirnentaclo}. 

Em eegul<ia j~ e-ncerrada a di-~M d;ô pr.~Jecto n . 53, 
da 19'35, !ioa.ndo amada ar v.otaçàq até que as' referidas Colíl
mi..~ões <iêm parecer· sob:re .a emen® offerecida. 

2.a d:ts.c~siio do .projecto n . 1!.2, de .1934, ccmced'ertdo o 
auxi!io P,e 600:000$000 á> Pol1cLin:iea. Gerar do Rio de Jtmeii'o: 
·para comtr~cçãa de edificio de sua séde; · 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o art. 1°. 

O Sr.. Gomes Ferraz· - Peço a palavra peía ~rdem. 

O Sr. Presidente ..,.... Tem a palavra ,o nobre Deputado. 

O Sr. Gomes Ferraz {Pela ordem} - Sr . Pr-esidente, o proj:ecto 
n . 112, ci.a. legislatura paSsada, concedençtó o auxilio de 600:000$000 á. Po
Iiclinlca: Geral do Rio de Janeiro, para construcgão do· edificio de ~ua 
séde, veio, por assim dizer, da escupqáo do arehivo para a êlaridad~ éo 
pleliiario conduzindo pelb braço generoso do desareb.ivamento. 

A não ser que .a honrada CQmmissão de Finanças da Camara passa
da,. por falta de utilidade do projêcto, o hottvesse. mandado ao archivo 
da Cam.ara, decorrido algum tempo dq seu recebirilento., não vejo outra 
razão explicativa do r-esürgimento, agorà., em plenario, após o ·decurs:a 
de ll longos mez.es. de projecto sep:1 .parecex:, isto ~ • .sem a.s formal:idades 
sacramentaes necessaria.s á sua disc~ã.o e votação. 

A medida inspira sympathia e foi, brilhántemente, justificada pelo 
seu digno autor, o nobre. Deputado, .Sr . cel.So ~cliado. Merece, entre
tanto, estudo demorado e alguns reparos. 

O projecto pede simplesmen~ . a abertura: do credito de 600 co.u
tos , . ., 

O Sa . CELso MACHADO - O noQre Deputado conhecé b~m a ~\l.:l.. 
fin,alidade, referida na júStificação que foi feita . Destina-se á. Polic~l
nica do Rio d·e Janeiro, que presta os maiores beneficios á pobreza. 

q SR. GOMES FERRAZ· - O'onh.eço e por isso m.esma considero 
pas~íve~ de. censura. o procedimento da antiga. -COm.missão de Flp.ança9 
ela Camara qúe ficou coro o projecto 11, mezes, sem emittir parecAr 

. .sebre o mesmo. 
O Sa. CELso MAcHADO --. O Deputado que o apres<m~ou não ·tem 

c:ulpa disso. Pedi a vinda do :projecto ao plenario e elle, hoje, aqui 
está, a:flm qe ser discutido e votado . 

O SR. GOMES FERBAZ - Nem eu o estou culpando, tànt() ass;m 
Q.'l!-é dei o Jneu voto ao requerimenw de V . Ex., afim de que o ·prc
jecto viesse á d.IScw;são. Desejo, porém, chegár á seguinte conclu.sã9: 
o projecto contém ma.~ria que merece te>Q.a sym:pathi?- da Casa, tam
bém precisa. ser estudado .peios orgãos technlcos d,.a Câmara, que ~\) 
-as Commissões . · 

O S:a. CELso MACHADO __. ~ esses· orgã.QS techniços não !Se m t t·' 
nlfestaram sobre o projeeito .. Não possa ~speraF. até a:S ~alendas gn::
gas .. . 

O SR . GOJMES FEa.RAZ - :As actuaes CommiSsões, não tentlo sidll 
ouvidas sobre o projecto, não m·erecem a advertencia de V. Ex. 

E' necessarío· que a Commissão de Fina.I\ç.as seja ouvida, prevu~
·mente, -sobre este projecto . 

O S:~ . CELso MACHADO -=- Poderá ir, da .2a para a 3a. discu.ss!o. 
O SR. GoMES F.ERR~ - Entendo, porém. que podemos, aes-o.a 

:logo ·solucionar a questão tanto mais qu~ não ~rá. unicamente a com-
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:missão de Finanças a falar sobre ellé . Acredito q'l\e a de Justiça; ~r.;t 
ou:vtr;:Ia tambem, porque ~ su~ materia pode c<:>llídir coni a. d'o project;._, 
n_. 24, que reg'ulamenta a d~tribuição de subvenções ás instituicOes C1J'l 
~ssistencia, projecto. d~ gue déve vir· a oplena.r~Q, delltro de poucÓs dlao;, 
oom um substitutivo (la Comnilssão de Fin.anças, alterando, por com~ 
pleto, e regime até agora predomin.ant.e. 

Além Q.o IJ;l.ais, como .ia dizendo, Sr. Presidente. o pro.Jecto !á..l.rr.. 
sim:ple~ente na abertura de um credito, c1,1ja Q.efi:nição não dá, nem 
indlca os recursos· ;oecessaríos, por onde o Thesouro possa custear-ih .. 
as despesas. .. ·· 

0 SR. CELSO MACHADO - Pelà verba. d.~ '"SubvençÕes' ' . 
O s;a. GO:MES FlERRAZ - ... conforme extgenc!a constítucu~-· 

.n.al (art. 183) . 

O nobre Deputado Sr . Ce1So Machado nã:o diz a natureza do cre· 
.dito. Um credito pode ser: orça.m:entarlo ou. addiciqnal; este se dlV' ... 
d~ em egpecial, supplep1entar e extraordinario. E' justo. po1s. que ~ 
Cam.ara. saiba qual o credito que S . Ex. de_seja para: a.ttend.:er ás de:o, 
_pesas oriundas d.o ~u pr-ojecto . A audiencia da Commissão de Flna~, 
·ça.s é indispen.Sã.vel pº:r isso, Sr. Pr-esidente, ~ntre as sua\S attr:1bulço~:.:-. 
ach~m-.se ·ás seguintes: 

' ' JO) ......., ·Emittir pa.recer .s.o9re abertura cie C1"edito". 
2D) -~ Manijestar-se ~obte i.oda e q'iLa.Zqru.er ;proposiçll?, 

me.smo aquellâs que privativamente competem outras. Commi~
sões permanentes, desde que, d.irecta ~u ind.irectq:rr}.ente, mc
~iata ou remotamente, concorra para augment;ar ou àimi nWt 
.a Despesa. ou .Receite~ pubLica {art . 49) . 

·E o al.'tigo 50, sr·. PJ;esidente., em termos impera tivos, ca· 
tegoricos, prescreve; 

•'As proposições alludida.s nos iten,s anteriores nllo serlto 
suõmettída:s. á. disC'l!-$Sâo sem a:u.d.iencia.. da Com missão cté Ft. · 
nan9as e Orça:ntento. salvo e caso de urge_ncia concedida peJ., 
plena.rio da. Guerra" . 

Ora., o projecto rem discussão veio a pienario em v;I,rtude- de um r~::~. 
querimento Q.e desarchivament;a e não em consequencia de· pedido c~ 
urgenpia . Essa provid€ncia não a. req-gereu o nobre autor dp ·project.t"• 

N~sta.s con·~U.ções, tem todo cabimento o adiantamento da dl~

,cussã.o para q,ue a Comm.issão de Finanças se manifeste a respei't.o . 

Nã9 desejo absolutamente. obs~ir a. ma.rcha. do projecto, tanto 
":S.SSlm que. além de m.ani.festar, de iD.lcio, ,as m1nb.a.s sympathla.s pe!!J 
mesmo, ~nho al_guroia.S emendas a apresent.ar ao projecto, apenas :Ot:1 

~ntido de regU.la,r o pagamento da s.:ubvençáo em, tres pr·!!st·ações. an. .. 
nuaes e eguaes de 200 :OO.OSOOO, ca.so a ca.m~t:a. rejeite meu :requerimllr- · 
to. Está. por conseguilite, manifesta.do o me1.1 voto favoravei â. med-14~ .. 

o SR.. ~):.so .MACHADo - :Por que o nobre Deputado entende .q\ltl 
·a subvenção só poderá s~r paga em tres presta.çqes! 

o SR. G0}\1ES FERR~Z - Porqu~ a preca.ria, situação fina;ncel=\~ 
do Pa.lz .g-ão perm.itte que ~ :faça o pa.ga.mên~o de uma só vez. 

o S&'. CELSO MAcHADo -. Entretanto, diariamente, são abertos cr:·
cU.tos· q.e importancla.s avultadlssim.as, pata outros fins . Es~e é d.estJ
nado a uma. ·mstitúi.ção que pr~a. r~leva.ntes serviÇos á pobreza. 

O SR . GOMES' FERRAZ- Ep,tendo, porém, que o Tbezouro nilo 
poderã. sof.fter, d~ uma. só vez, a sangria de 600 conto,s .•. 

0 S&. C:Er.so MACHADO - E' uma opinião pessôal de V. Ex . 
o l5R. GOMES FEJRR.AZ - E' o melX parecer. sl:pgula.r que .. evid.en ... 

·temente, não tem valôr al~. (Ndq apoiado3) A minlía opinião estn. 
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consubstancia.da nas emend.as que apresentei" e sobre as quaes a· Cotn
in1ssão terã .de se pronunciar . 

o Sa. CELso MAÇHA.Do --. A despesa podera. correr por conta. de?> 
saldo· da. verba de "Subvençpes' •, que- n_ão foi applicada aind.a.. Existem 
·~m emprego sete mil e tantos conto.s. · 

O SR. GOMES FERRAZ - Acredito. V~m:os, ·primeiro resólv~· 
esta preUmiriar, que constitue a questão de c:>rdem por ml:m lev.antl\
dà., pedindo o adiamen.to d~ ~1scussão, afim de ser ouvida. a Commis· 
zão de Finança$, com fundamento nos artigos 75, § 3·) e 213 do Reg,.:
mento interno. 

Era o que tinha a dizer. (MiLito bem) .. 

O Sr. Presidente - Vou subm~tter a votos uma redacção flnul 
já pub11cáda e para. o qual f9l concedida urgencta. 

E ' approvada a redacção final do projecto -de respluçso-· 
n. 3-~. de 1935 (la legislatura) que enquadra o art . 149 a.o 
Regimento ":rn:te,rno dtl. Cam~ra nas disposiÇões do aTt. 45 aa 
ConstituiÇão; com substituti:vo da Commissão Execúttva. 

O Sr. Presidente- O projecto de resolUção vae a 1promulgaQao, 
a!im de que· produza os ef!eitos Iegaes. 

DiscU$sáo. uníca q,o· project(J) n. 229, de 1935, 14 ~egtslaturu:, 
concecie>ndo premiO parq, o .inventor de uma mp.cJiina. para extra• 
n.ir. a cêra de carna.·ú.ba; com parecer da Com-missão de Agricul
~ura, com emenda no art . 1° do protecto e contrario á3 emen
aas o[jereciàas em 3a CLisa.ussii.o e parec~r da Com-missão de Fi
nanças tambem contrario ás emendas em 3a e com emendas· 
ao -prd}ecto. 

Encerrada, a di$cussão e ann uncia.da a votaçáQ. 

O Sr. Presidente"- A este projecto a Commissão de Agricultura, 
:Industr1a e Comroercio otfereceu a seguinte 

EMENDA 

Art. F.ica o Poder E!Xecut1vo auto~lza«;;o. a retlrar a. qua.ntla 
equivalente ao· premio da quota de 3 % s·obre o ouro cxpiorado n·os nc.~ 
posttos alluVion8.tios do Pa.iz. 

Ouvida a. Commlssã.o de Finanças e Oz:ça.mento, foram apresenta•· 
das às seguintes 

EM.ENDAS 

N. 1 

Accrescente-.se: 

Art. Go. o premio instittlido correra. por conta da Recelt~ Geral di!'. 
Repub.llca, no exercíc1o de- 1938". 

N. 2 

"Supprlma.-cse, no art. 4!:- a parte final,. a correcçã.o da.'; palavr~
"e no e~trange~o· . 

Em plenar1o recebeu tambetn o projec;to as segulnt~ 
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EMENDAS 

N . i 

Supprlma·-se o art. so . 
Salas das &essóes, 20 de J'.ulho de 1935. ~Abelardo Marinfl.'l· 

N. 2 

Onde convier; 
.\rt. Fica o Poder E:~cutivo autorizado a realizar a· nec~ssarb 

operação de credito . 

.Sala. das Sessões. 20 de Julho de 1935. - E. Bar ret o Ptm:o. 

Vou submej;ter a votos ~ emendai>· em pt:imeiro logar .. 

São, successivamente, approvadas as emendas das Com.· 
missões. 

O Sr. Presidente - ·- Vou- subm~tter a ·votos as emendas de pl•:
nario. 

Rejeitadas, succe:ss~vamente, as ~mendas uf> . 1 e 21 •k 
.plenarlo. 

O Sr. Presidente '--Vou submetter a votos o proj~cto. 

Approvado e enviado ~ Com~ão de Redacçã:o, o :-,(:-
gulnte 

~ . 229 ...;,..... 1935 

~- 10. F1_ca institUído úrn prêmio de 50 contos d~ réls para u 
inventor de ~chin.a para e,p;ra.hir cera de folha de carnaúbeira. 

Art. 3° . a premio será d.istrlbuiéJ..o dentro do prazo de tre~ .annoos.. 
a. contar da _promulga,ç.ão desta lei, de accor,do com o .exame e a.tte!>
tado do' Institu~ Nacion.al de Technologiá e do• Minlsterio da Agri.é1U~ 
t'Ura. e que apresentar~m, as Sêgu'tntes condições: 

<t) preencher os fins visados, sendo capazes de substü:.ulr vantaj,,.. 
samen:te, aos processos nr~nu~es actualmente em uso; 

b) ser de cti.st<>. reduzido e de t;acil construcção e de gran~e rel1-
dimênto; 

c) ser de !acll transporte, eXigindo pequena força para a. sua rot~-
vúnentaçâ~; _ 

d) _impedir as predas do material extra.hido e evitar abs ope1·a-rio::s 
que a dirigirem oS lnconvén_iéntes fia. dispetsão da-. cêra em poeira_ . 

.Art. 30. Pelo prazo de dois anno5, a conta-r da data desta ie\. N • 
cebeiá o Ministerlo da. AgricUltura·, as propostas, plantas, modelos. com 
os elell\entos n~sarios para. o exame. devendo. dentro de \1m anno, 
juntámente com o Institu:to Nac1on8J. éle Tchnologla .. pro.ceder ao exa
;tn,e r~gor9so dos ·m.esm.ós . 

.Art. 4o. Para os effeitos dQ conhechnento dos in'j;eressados s~r!\ 

esta lei divulgada no Paiz, e no estrangeiro, tornada. conhecida. pele>.s 
serviçoS consulares. 

4rt. 5~. A ~ceeltaç!o do premo mencionado 110 art . 1° impor~a 
Em debmr a invenção de.sde logo em dommio publico, sem direito -a 
qualquer patente. privilégio ou outrà qua~quer vantagem. 
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DiSç'USsãb unica do _parecer n . 20, de 1935., 1a le!llsUI.t.ura .. 
ma-nf$a.nçlo ~rchivar p, r~pr.es~ntaçd.o da Cq.m(J.'l'a Bra:sileira cJ;e 
CO'flímérCio sob.re o fi.nanc{a:rnen,tó ·da ~xport4çéio de Ut.tanja; 
eom parécer da. Commissão ct.e Finanças concordando co.m o 
eLa de Agricultura. 

E~cerr.a:da, .a d.Lsc~ão ~· ann-qncíada a.· v:o;t~çã.o. Approvado 
·o par.e.cer n .. 20, .ôe 1935 , 

:DisCU.S$áO. untca cio jtarecer n. 21, de 1.9.3·5, 1a ie.gfslaturã, 
m:andanao arc1:tivar à representação da aamàta Br:así leir.a de 
.C'c;>mmerc.io spbr~ a situaçCio da Zarania nos mer•cad:os ·i-nglezes . 

. Encer.r~tla a . d:í.seussão e. ~.nuunciad.~ a v.otaç~.'o . Approvai;tc;. 
o p~ecer n. :ai, de 1935·. 

O Sr. Presidente· - ;asgot á.da. a 'rn?oter'ia const~nte da Ordem d6 
dta, dou a palavra,, pam uma expllcaçãç pessoal!, .ao Sr. Prado .:Kelly. 

O Sr. Praij.p Kelly (Para expliCação. pessoal) . (Pa~mas nãs ga'WriiJ:a). 
- Sr. Presi~en:te, nrâl .pensavamo.s, antes tle encer.rada a se-~~o ~e 
sã.b'ba,d.o., ne,sta 'Casa. quando nos co~grat:u\avamos éom o Esta:c;:J.o elo 
~lo Grande do SUl e cox:n a Republica por -qma çiata especlalment.e 
grata ~ CQ.ilq'll,tstas ltbern:es e ao sep.ticto d~ Federação no ~r~U. Q.:t.J.'1 
já agora tivessemos ·de laVI'ar peratite ~ Nà.ção .ô mais vehemente p,rl)
testo · oontra a.s humilhações que está sofiréndo- o povo fluminense, .cap.-
tra. o ilinom:i:navel a.ttentado .. r • 

O SR. l.i'El\i.GR'UBER. Ftx.Ho - Provocãdo por VV. EE!x. (Protesto.s.) 
O $R. PRADO ~-:r..;~ - . . · .. que com,l'Detteu. o Governç Federa~:. 

ae~i.s da attitud~ inqua.J.t.tl cavel e indeíensa.v·el ao .Ministro da J'ustiç,,, 
(M'U:Lfo bem.) ·que se eollocou a s.erviço 4o Partidq do fllustr~ ápar:t~an-
te. Sr. t,emg.rul:>et FÜ.bo. · 

o .s~. LEl\i_GR"êrBEa FU.r~;o ~ Pediu g.atantia. apenas, ·para os DcPt1-
·tq,dÇ>s. t~nto assim cqu~. ~edia~amente· retirada~- de~-se º ataque .ao 
Depú:tadQ .capttUlino d<:is· s .a.ntos Junio~ . 

. o SR. PR-AI:),O . RELLY - Gar~ntr~ ·par.á xnetade da A.ssemtilé'.3. 
Constltúinte; garantia para. ·23 fiumib..cns~s que não tiveram confi~n·çn 
no po:vo hosp'ita:leiro de ~ua ~r~. ( A..,po.i~ãosJ é que .s~ b.omisiaram ;na. 
Capi:ta.l da. Republica, g~ardà.dos por investlga.dores. da P.ólicla _. . . 

o s~ . L~MGR.UBElt F.tr,Ha - p~~ que f~ctos como aquelle a'tte,lltC.·· 
do contrà o Sr. Capitulino dos Santos .nãO se, :Verifi.cassem. 

O SR. PRADo KEI:.LY - . . . q1.1~ os acom.panb.~am, com.o gw.u;clã.. 
a.o ·podei"; até o .recinto da A.ssembléa. 

· (;Trocam-se nu.merosós apartes . S:õam os· tympa.nps:) • 

Sr·. Presi~~nte, cpntin:uo na .resposta ao aparte cbm q,u~ ~e; ~~-· 
.tinguiu o Sr ~ ·Letn.grúl;íér Fllho. 

o S&. Ac'cRmo T.ciRttES -"! Perm_itta-'Irl.e V . Ex . : eu nã.q pqsso acr~,.. 
cllt_ar qu~ um ·l_iomem. da r~popsa:bUid~de do senl;lor Arnaldo 'l'a..V:a.
l-'Ets estêJa envolvi dó ént !ar.Ças, como ha po~co ouvi.· 

(.Ha novo~ apartes simu:ltaneo~. cte 7ne111:bros da bttncada do Es
tado ào .Ric>J • 

O Sa. PR~stDEZirn - Att:ençãol Ha um .orador na trlbúna .. 
O $R. P$APO KEL:LY - Garatl~l.às, dlz s. Ex . , foria.In ped.i4aa' 
~ os representantes do povo á assem.Méa Có~ituin,te., mas· ga:· 
nnt!.as ã.peiui.s pera 23 Depuita'dos, Qs ·® !acçáo a q,ue S· . . Ex. per-
tence . · · 

0 SR.. i'Aiir.o SoDKÉ - Os Ol,t~ não p~~~ de. ga:rántia.s. 
o SR. ~ADO: Ktl..~Y ·- Nã.o pree~vam porque t1nha.m. o• povo 

fluminense.. p .orque ~vam ~ qQJl.Seien~~a. do EStado, -porque não 
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se agacharam a. rilinistFOO-, por,que não se co~loc:a.r:am f!. ~oml)ta. do 
,pbdét:!' 

Os vintê e · 'dois Députados fieis ã., banqei~ desJ;raldada P1:!1o ~
tí<io PrQg~lsta .. . 

O SR. LE~GRUBER F.tts'o --- VV. EEx. iJ:lcluem ·o ~r.· Corrêa. e 
Castro ••. 

0 SR. -~~1$I)Ell.tA V.II.UCl:U·N .E OÚ'l'ROS SRS.. D~:ri~ADOS --'- Perf~.ita.~. 
me-.n,te! 

0 ;SI!.'. LEMG.R:Ul3:Ejt Fxi.HQ - , .• •q,ue trtahiü o seu Pa.rtiq:o.?· (Hi:J1 
vehemen:tes protçstos., .estabe~cendo·S'e !éurn:u~tp. .soam os tym.panos.) 

o sa. :PRE$mENTE - P~ço aos S:N)_. Deí:iut.a.<fos se. e<>nV'enÇa.m d~ 
que o 1h.I~-qlto nada ~n.s!>!S'ue collS'Wu1r.. A calma é :necessarm. ein 
d~.·Pa:"te.s' detsa lUI-ttlrl:za. . EU. as co.ncitó- a se manterem êa.hn:o~;. elin 
.defesa do decol'O Parl~en.tar. Çom -a_ palavra está .o .sr. Pra.de _Kéily. 

o $ ·. J?J;i.A.DO KE'LLY.. - sr. Pr.esidente. as 1paia.vras dG Depu• 
:tá<;ro Dem.gmber Filho sã;o ~m o a.t:testado 4a pa:ixã<:> pçllitl.~a. 

o Sa. ~EbdcRtrBER Fn.Ho - .(\t.~tado da ver4rade. 
O SR.. P~ KE'LLY - Reco.r:rlo-me b~m .que. o ·?r, Corrêa.. e 

Cãstro, iilustre fl~Iie~e (l!-fu.ito bem) . bomem d;e ~lta dlgnl.dade .... 
O SR. ALn>to Cosriú.LAT - . Perteltamente. 
O SR. PR4DO K!Êiti,iY - . . . rece})eu at~ ha pou~o âS ma:lores d& 

monstraÇõés de a.pre.ço do pattltló a que é filiad9 o Sr. Lemg].!upet 
FUho . 

O SR. LE.Mo:a"tmER FILHo -- Apoiado pe1.os nossos votos. 
O SR. B.A~EIRA VA't!Gll~N' .- Pelos v,d'tos do ~ov-o· fiuc1Mps~ .ao 

Panldo SocLaliSta. 
:Q SR. ~:a.ADEi :K:$LL~ - .·S . E~ . ·tem a horn,br14all:~ de não ~e't' 

á itlterferen.cias e a mjruncÇões eStta.nh:l.~, porq;ue ·pré!ctiu ficrur com 
a Coll'l.Il)JiSSão ~~uttv:a. d9 ~.eu. rpa.:rticio.. N!'!stc momento (: .que o 
Sr. Iíenl.gi'ú.ber Fllhó ... 

. o SR.. _LEM<_;Jl'UBER 'F'IL~o- - S. E:f;. q.uíZ ·~·;- candida;to á pt;~siclen-cia 
e nós .Ilãó o qu~.zemos. 

·o ~- PR~O ~ Y - ..... preten(ie resg~tar ·~ divida de g~
tidã.O ant.ett<n:m..ente co.ntrwW..dà, imopondó áqu_e1le JiJ_ustre b..I:a.sH~ll'o 
def~ltos que só .I)odem ser a.tlt:tlbUi(;i~. a correliglo·narios clQ. Sr. Lert1,
grubeii' .Filho, cqm ~to -pa. Assem:bléa Estaclua,i. 
. O Sx, AriiPro OOSTAI.LA'l' - b D-ep:utado Cbrrêa e 'C.a:stro a;gi.u cl~ 

• ~econ:Io eoPl. a eo~ã.o É~cütiVa do Partido. Sbciaiista. 
O SR.. PR~ !GlLLY - R-egistro, Sr . Freáid·en.te, com sat~f.aç~ 

o a,pn,rte. q~e- Il'le· ciá o Ül~re cpüega. d~ represéntaç~ nesta· C~a.. 
Sr. Ali-pio· COSttalla.t. S.·~. é membro dé. COmmissão Exe~utiva de 
iPllJ!t;ido .So~ia.llsta e a~ba. de inf(!l'Il;lar ã. éamexa, p~~ oonfundil' éle. 
·u:ma vez pór toda.S o Sr. I.te'rngr~bcr Fil:ho .• que o Sr . Oonêa .e Castr.o. 
na· s~a. a.·ptltu«e., obedece. á$ d~te.t:l;O;i~a.ções q~ -f~ ~eu partJ4o. para 
.c bem. <!ta ter:z:a. ·fl.umlheil.se • 

o· SR. LEM(!RUBER Fn.Hq· ,_. 'V. E.J:C. dfi licençA P<!o~ Wil aparte? 
Vamos falar calmos agoJ;a.. . . (~isos,) 

o SR. P~ KELLY - Fico satiSfeito em que a refilexão chegue
a V. Ex. 

o SR. LEM'Glit7BE:R Fi:I.ao - EU pcerguntana· a. v. Ex ... , para ln
!fo~ á ~. com. que voto e.9tá nesta Ç_asa, :nas ele{çÕes sup.• 
plementares, o sr:. AU41to a.bsta.n.a.t~ · 
· O .SR. ~R.Ano KiELLY - Com o.s v.otos do povo fluminense. 

o Slt. L~l'1i:CRUBÉR F.~o .._ Com os. v()tos .do iJar-ttdo ~J.C&-1. 
O ·SR. PRADo KELLY - Çon~unde-se. ma.m úm~ 'VeZ, o nobre 

·:Depurtàdo. E'' ·fa.ctl a res,P.osta •. e vóu dál-a. .l.m.Xb.ediatam.ente·. ,() ~<q
tado Corrêa e Castro veio votado em :tnilihrures de votos ~la legenda 
dé seiU; pa;rttdQ_. os d~ls :votQs, s. Ex. os terJa. obtido em oed.Ula.~
a.~o:as nas e;lelções SUp'plementares. se esse.!; votas fôl'.am de corre,.. 
i.lgionartos g~ UD.lãG Pl:'Ogresslsta. ou. do Partid-o Radtcad, t~tn.-;a.--Ee de· 
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-cedulas a.Vllilsas; e o que é necessarío neste .momento !riza.r é que. 
com a somma. de legendas que lhe deu o seu partido,. s. Ex . só tem 
dev:er 'pe,rante a · Oom.misSáo E*"ecuti va que ;rege .os destinos poli t-i co~ d~. 

seus correligione.rios. (Muito bem. ) Mas, Sr. Presidente. não me 
desvi:o, não m.e de.sV!ia.rei, e desafio que meu.s adver~a.nos consigam fa
.zel-o; n ão me desvio qa. rota. que tracei: a. esse discurso perante a 
·Ca:m.ara . 

MinhaS ~alavras .são. e n~o pç:xlem d~ixar de ser 'Ullla defd.niçã()) de 
attitud:e.s e um çonvite a todd o Paiz, espeCialmente ao Pode.r· Legis
laltivo, rpa:ra apurar aí'inal as rec;-ponsabilld.ad.es desta ho:t:~a, porque 
todos· os successos politi<X>S qu.e qcoorrem .. no Estado do Rio têm su.'i. 
origem ::n:a-5 ambições de pódeJ.:íO do actu.al Mini~ro da ~ust;iça. e na 
compla<:encia. do Presidente da Republica.. (PaLmas nas galerias). 

0 SR.. DoM.lNGOS VEL!.ASCO - Ahi é que e,stá a. ca;usa. , , .Sol:>~· 
tudo nas complSíCencias do Presider .... te da Republica . 

O SR. PR.A:QO ~LY - Não toma.riamos, entretanto, esta attt
tude, se, antes de nos desliga..--mo.s dos ce-mpl;Omissos que até .agora 
l'li9S 'haviam. vinculado ao GQvern.o dã. RépubHca, honxa.d.ÓS c~m ~ con-
1iança desta Casa paaa oceupar va.:rios postos em Cçlll.DlisSões perma. 
nentes, não lOs a.bandona:ssem.os. 

Agrnd.eeemo.s, mais 'U.Illa v~z. a gentileza recebida. <los illu.strej 
colleg:a.s, mas ~resentamcxs a V. Ex . , Sr. Presidente, a ren~ia a 
esses posw_s. Envio ã. :Mesa. a r.enunpia Q.o Sr. Agenor Ra;beilo ao logaJ: 
de 20 Secretario da Camara; a. do Sr. Cardillo Filho ás f.uncções que 
exerc~'a. ;na co.nuqússão d·e Ag;rtcultura, Indu.stlr'ia e Commercio; do 
Sr. Al1pl o Costallat, á COmmissão de Se"guralnça.; a de Sr. Bento Oo-sta 
ao seu loga.r na. CommiSSão de Saude Publica, e do· Deputado Lontra 
iC.osta. da Commis.são de Eq..uoaç.ão e Cultura. (Manda ã Mesa um 
documento). · 

E já agora passo a e~am1n217. desde antecedentes proximos, a 
situação aifli"Ctiva em que se debate o meu Estado. 

Deve estar a Ca.niara lembrada de que á ~anl;la polltica no 
Estado do Rio de Janeiro ,sê travou <:om. Ieald.a.de, com dedicação, oom 
firmeza ·e co-m brtt,vltta.. Graças â &"cçã.o modea:a.da é - imparcial de um 
interrentoi' que ~ão tinll:a preferencia no pleito. !ob:nQs possivel pro~ 
voca:t . .nas urnas a. mani!estaçá0 da vontade pop'UD.Ja,r; foi-no.s ·possivel 
•ti,uscUltar ·o pensá.m.eD!to <ie nossg,s coesta.dua.nos e as. :tendencias qu~ 
ma.nll-esta.rlam, quer .para. a. oomiX)Siçãa da As~mblêa N~ion.311 Cons·
tituinte, quer .:para representação na. ptimetra Qamara. d-o.s Delpútad-os
e ~ M.sembléa Const1tu1rn.te E.5tã.dti.al. Não .usa.mos de nenhi.lln dos 
xneiOJS qúe tanto sed.~m a 1m.agmação e a ta.ctica <1os nossos a.dver
sar~~· Nunca proctlraitn.os cortejar o pode~. DeSta .tr1J:>~a não p;ro
fel'l.mOs, em qualquer bccasi~. uma pbl'~e que pudesse t'* o objeetivo, 
ou aloance p.o-lit.too, pa.ra a · ca.mpanha democrati-ca que x:ealiza.va.mos. 

Vin<io pa.rra ·esta Casa, numa. ~ep~ntação .mJ!nórital'ia (tratava-s::!· 
das eleições para a. ASSem.bl~ C;:>nstitu.in.te) e derrotados por um.a 
<iiff~~nça (le 8.-penàS 1. OóQ legendas, quando os ·nOOSO'.$ adver;sario~ 
~"Vam a occupa;r 10 assentes .naquella .Assembléa, nunca. ·pz:onun
cxa.mos uma paia.vra de ra.noor, Ii1l!llca d.eba~os de U!ll4 trtl:mna qu~ 
reputavamos ma.1s alta e da q~ se poderia falar, mais do que á 

' Nação. ao futuro da nacionrulidade; nunca diebai~mos· assumptos te .. 
gi'Ona.es, nem q'J,lest1·unculas puti~ias. 

O SR. LEMGR'OBER FILso - Ne-m nós, ~u~. 
O SR. PRADO KELLY - Era .natural. VV. EEx.. era.m v1c~ 

·nasos. Eu desejaria que VV. EEx. rev..elasse·m agoJ;"a. com. o mesm.<: 
procedimento que tivemos, com o oonfes..~ lisa.m.ente. le:a.litriente, .n 
cderrota que 'tlvera.tn lla.s urn.as. 

0 SR. FABIO SoDRE - :Mas nÕS não sp!fremos derrota a.Iguina.. 
o SR. "BANDÊIRA. VA:OG~ - N.ã.o sonrera.m. denota? 
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O SR . BEN"ro COSTA - A victorLâ foi W:U.c:ametl.te nos tr1b~ 
el~ltora.as. 

o SR . PZMDO KÊLLY - convi'Cip o Sr. ~.ab.lo Sodré a explica: 
á Ca.ma.ra. qual a differ.en.ça de votos de seus pà.rtido sObre a ·u~ãlo 
Progressista.. 

O SR. FABI9 ·SoDRE- Explicarei dentro d~ -um m~e:nto . E' .ques
t'ã.o de dados .. 

O SR. PRADO ~L~ ---1 V . Ex. ·a!!lrm.a.. que o Partido Popul&r 
Rad1·cal teve maior numero de legen~as? 

O SR. FABIO SoDRÉ - A:!flrmel que tinham.OS vencido nas urnas. 
O SR. PRADO. R'.iEILLY - V. $x. emp;rega. uma express§.o dé 

mom~t:o. porque em ~- àllgum ~QJ;l.SegUirá. demonstrar á Ca:ma.rà. 
-o .que 'Precipita.d.a.metite está. a:nnuncian.do nest_a. .hora.. 

o SR. FABtp SODú -. pem~~i á eamara no momento em 
que v. Ex. qur~r. 

0 'SR. ;BANDEIRA VAUG~~ - . Par -que a. repr:esentaç'~P .!ederal (!IJ 

pa.rt,tçiO de V. Ex. é tão menor nesta casa.? 
O SR. PRA.iDO KiELLY - Sr. Pr~dent.e , não se ~àlseia ~_ngs 

a vontade do eleitorAdo !lunti.nense. Seus reP.resentantes nesta: éa.S.~ 
"falseiam a.té .a verdade de documentos. 

O ·~BI . ·PRESIDENTE - Attencão! 
O SR. PRADO KELLY - Na ph~e da aJpu.ta:ç~. entretanto,. là 

no Trib~al Regiopal, soffriamos as dif.ficuldades postas. ã defesa dos 
no.ssQs dire.i•tcs. por intewénção, posso dizer p~!acian.a., po~ inter!eren .. 
ctas in~xpllca.ve~ pelt'·ânte -a· magt....~~a elé1taral. TUdo ist9 jâ !oi 
dito pelo Sr. Ca.l"dillo Pilho, quand"O falo~ ~ na:me dos seus c~l-

.. legas ... 
o SR. L'tMGR'trnER FILHo - E teve resposta. unmedl.ata. 
o SR. PRADO KEDLY:" - . . . a.ccentÚancÍo que o Sr .. Vlcen.tn 

B.áo. Ml'n.l....c::tro da Justlça, havia r-ecebido eín .seu gabin-et:e ju1zes c:to 
Tr'i:b~l Regiona.t. O' emiJlente le®e.r da ~i orla,_ .Sr. Rà.Ul Fel"Iial:'!
-des, confirmou· esta declatac;ao. 

O SR. FAl!Io SODRÉ - DiZendo que o MiniStro ·não podia. recusa: 
uma. Visl.ta de magistrados. 

0 & . BENTO . CeSTA - Mas f9l ·O Minist;ro qu~m tna'ndó:U. o 
convl'f!e. 

O $R. PRADO K!ELL Y ~ Mas o Sr. RaUl Feírnalld-eS não eXJPllÇOU. 
nem poq.eria ex.pllcar o object o (lia. entrevista. Leia o nobre Dérpu
tado o Diq.rio 4P Poder Legislativo. E' ~ um SSSU:l:llptO, cuj~ <le
nioDS~ se ·tç~ Im~vel. 

o SR. FABio SODRE - Para quem x:tão quer com.P.~hende:r é lnl-
_poss.l vel qilall.queT explicação. · 

o sa . .BENTo .cos'I'À - Impossl-ç-el é eXJ>licar coisa que não e 
-verdade. 

o SR. P.R.APO KELLY - .Ao Geners,l Chrtstovão Barcellos_. em 
torno de qu~m se congregaram as forças vlv.a.s e activas do tettit,ório 
:tlU:IXún.ense, oon.f~ou o Mimstro Vieénte R~ que havi a reóebido esses 
.íil1Zes ;na. prese-nça do Ml:nistro do Exterior. irmão do ca:nd.idato ao 
CPa.ttido iPapu,Ia.r .~l.ca:l á .sena;t0r1a tl1.tr.o.ln.~. 

·$e não se tratava. de uma col1Sp1ra.çã.O política pa.l'a seduztr ·~~ 
m'Rglstrados, se não .se tratava de obter a bôa. von:t~e. <ie solictta.'t 
8.$ sympa.tb.ias dos j~ do T:r1bunal Regional, não se ·expllcaorla.,. :na.# 
que'He momento, a presenç:a. de um 1Secreta:r1<:1 de Estado ps.ra. xna.i.li 
~Ugttl.~t.ar. para. a.ccresc::er ma1s -ainda, o il.uxo, a J)on:iip~ 'Of!icla.I. ~ 
que na reunião. 

o sa. FABID so~:JU: - Se hou~ a intenção que V. Ei. q'l.le.r 
~:ttr1bUir, o ST. MiniStro Vicente Râo <llspensa,rU!. a. prese:nçs. <10 tr
:mão do ~a.ndidato á sena:tona. 

O SR. PRADO KELLY ._ Reglstn!:e-Se a eonílrmação. qu~ <U> 
!acto 'f-az o S:r. -Deputado Pa.bio ·Sodre. 
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O SR. FABIO SoDRÉ - Não al>Ola.do. Não estoU <::on!lnl).8.nclO. E 
nun.ca soube. qo racto. 

O SR • PRADO KELL Y - Não 1'oi t.-u:do. 'De brUços :sobre :a.:s 
urnas, em p~uizas dé nullidade secundarias, invocando pretextos 
quasi absurdos, mas Qgindo com profunda ~licia pol1t1ca - aquella 
ápregoa.d_a :rna:Ucia de · que ·sempre se declararam possUidores - o..~ 
.nossos advetsanos, ao m~smo tempo que lnàl~vam a nós outros o 
... 'allllnho da i'Ilccren.ui~e :partlda.ria, co.ri...<:egUiram tazer numero cnon;nc 
c:1e recursos. dás t'l.lX'm.jl.S· 31P-'I.ttadora.s pa,ra. o Tribunal ~g1onal. 

Emquan:to pi'ocediam desta mane~ra.. tnv~na·o var1os prctcx~ 
pa.ra. .InValidade de certas urnas e dE-íxando de invoca.l~, quando as 
"Qr.na5 .~-es eram tavoraveis, costando com a :no~ ®herencln.· de- o.tt\
tudes, Jmrpedlà.os, lllO m<;>mento, d.e ·~~.ntalr contradlctorla.mente. thêi;e" 
<Uver.sa.s, obtivel'a.m. tam.bem <U.m.in:u!çã.Q· da .nossa.. vlctorta. pernntco 
~quella cO~ estaduail. Mas o certo ·- é :preciso que QS Srs .. Depu
tados, conhecedores da. legislação e do _p:rP<;esso eleitoral, ~~tep.tem nc.s_t.'\ 
..:lrcumsta.ncia: - é que shimes d!a.quehle Trlbünâl em numero dQ ~7 . 
~7 Deputados diplomados para, 'WI:)a A&Sembléa. CoDStltulnte rte 45 

.membro-s! 
O ~R- l.EMGRUBEB Fmao - Mas, tQdos da Uniii.o Progr~_l.sto.? 
O SR. PlMDO KE!LL "t - l>a. U'3lião Progressista. e seus nllla<l~. 

V . Ex. não contesta. ó faclo. Canf.l.rma-c. 
Ó SR. LE,HGR'O'»ER FlLB:O - Apenas queto o depoimento do V~-

63. -EX. 
O SR. PRADO KELLY __, São e>q>licações á. con.testo.çQo do So· 

:nhor Fabio Sodré. . 
0 SR. l.EMGRp:BEI!. FlLBO - Isto e com ~lle. 
o SR, P:EtADO KELLY - Estes numeres são 1ndioe ·eloqucnte ae. 

tesistencia que o.pp:uzeinoo á v..iolaçã.o dos n.osso.s dl,reltos; mesmo ·ne1 
'trtbu.n.al, oh~e não IPQderla.mo;s canta-r com sy:rn~pa.thlas, nllo se pôde 
negar, até certo ~pontQ,. a Justiça da D.QSS& Cá-usa.. Mas, o ctuc o Tri
b'UD.al a,.églonál <iebeou de ~r, f:ot completado no. Tribuno.l superior. 

Esf..ou fa.I.ando a oonhece9-0l'es <l.~t.es assumpto$, qua.si ousnrln 
<il2lel', a ·te<:hn1COS do processo eleitoral. Se havia. uma. tnc...oc f~dn. 
:por 'l.mni. jur.l...o;lprudén-c~a màl,lSà é 1laciflca do Supe,rlor ~r~buno.l C1t" 
Justiça, era aquella. que vedava o cóD.hecimento de ·recuraoa do 'l'rl· 
·:ounal Regional pa.~ o · Trtb\lll.B.l Superior. ~ a ma.terln. n·n.o t1voJSO 
Sido, ~r sua vez, ()bj~to de recurso da.s turmas apurador~ pazA o 
Trlbtinal Regional . 

Aquel!las o~tras úrn.as que, por calculo ou desa.ttençl\.o, n~ tl · 
chhá.m. sl.do object<:> de .imp~ao. de recurso, de a.ta.qu.u oorrooo do~t 
nos..~ a.d..ver~ri~. pa.ssa;rãm a ~r annull.acloas, a. requorun.cnt.o dOMes, 
iXlO Tribunal Supe;r-iôr, !Para. mais ums. vez, nos desfn.lclncm de um 
lll1lmeJ"O cons1dera.ve1 de legendas. 

C@t:ra. esta. jurlspruden<:.l:a.. é ce.rto. lnsurglrâm-se nlgunll c.liK·nPII 
juizes, :Oc·rões <là no.Ssa. m.agjst.ratura; mas -a de$40, cujo mi'rLtl\ 
nã-o desejo ama.Iy~. mas cuja oonsequencia. indico, pannttA.IU t) do· 
.pmaçã.Q de alguns Deputados plimeir<> <Uplom1td.os c toollltou uma 
Ségual.da. eleição supplementar, ein. .q.:ue os noSsos ~vertillrla. aupoHlta.· 
va.m as espen!.Ilças de triu.mpho. 

RealJzado este ult1mo pleito e, quando se ver.lf.lQO.U o orro mnt.c· 
rlal confes3ad<> pelo.s proprios. emJ.nentes jUlga.dol;'e.S dn.quoll~L OOrtu .. 
l 0 SR. la:MGR'tmEa FILHo. - V. E". estâ fa.la.-nd.Q d~ urnws d-, 
Cam'Pos? 

o SR. PRADO KELLY - EsWu !Sllanqq dos votoa cu~ branco, 
·em que o Trib.ttnal, !pOr (l)rovoca;çã.o de V .. Ex., m.Odlf1cou 8.\ln. Jurl.t!Pf'U· 
<iencia. .neste mesmo caso que ·~abo de re~tar. 

No caso dos vc>~ em bram.co, embOra. o assum.pto to.t-e objocto 
de .recurso expresSo do Tribunal. ~egion.al :para o Tri·buna.l Supertor; 
embora não houvesse. duvida. · neste ·últl.ni.o 'ttúbuna.l de qW) ~ votoiJ. 
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exn brân<:o deveriam ser· computados: embol:la. não houvesse ta.mbem 
<iuV'1da .de que hão o ti:nh.alm ISido; o .certo é que o Í'rib~l Superlo! 
a:lterou seus ~tas. para COilSideral-a. co.tsa. julgada. 

O Stt. liE:r.tGR.UBER Fn.:ao - V. 'Ex. disse qu~ houve recur.so? 
Não aouve recur$o. 

O SR. PRADO E:iELL Y - Oêsta. tórma, por tres votos éontr~ 
.d~L<;;. ,Se-ndo. um d.e illust;re Juiz c.onvoca.tlo em. su'Qstituição ao ~
semoarga;dol:" Cella.re.~ Morelrn, mas irreg'i..llann.en.<te, !POrque e. sU.OSt.i
tui<;ã-o cabetla ao Mhnistro La.udo Ca..m,aJ:"go, o Tribunal decide, de sur
prezá., depurar ma.Js um daquelles primeiros Deputados dlp1oznaâo.s, o 
sr. Nelson Kemp. 

São estes os !.neto~. Está a. nesSa. odysséa. pelas varla.s côrtes d:e 
Justiça. Eleit9ral. 

Ma:.s. não era. tud9. Cómcça.•ee, d tns depo1s, a, trata;r afe:rvoi'ada
mente das eo.In~posiçõe.s· po11tions. Resultado de u:ma a.lliança prooa
ria, o Partido ~dle&l th'llla., em .seu seio, germens de profunda dis
cordi~ ... 

0 Sa. LEMOR.'O'BER FILHo - Pr.e!e:ren<:iaS. 
O SR. P2ADO ~I;Y - . .. e .peço descUlpas aos meus Íl).u.s~ 

t:-res. !:l;dversartos de tta.tai' deste .assuinpto, o que úão !arl.a se o c.a,sa 
nãó f~.sé de nototl~ade. 

o ... Sit . LEM:GRUBER FiLHo - Preferencls.s. nã.o discordancla. .. 
O SR. PRA!DO KELl·Y - Ni.nguen1. desconhece que, até a.s ves

pera.s da eleição, qu.a~D.'do a. apuração con.Stu:n.l.ra., por :t:nonopólio elei
t-oral, õnze long.os, ext~os, qu.as~ 1nt-er:rndn.aveis :mezes. ss. EEx. 
não co~guiam reunir-se em torno de um nome~ 

CV 'Sa. LEMGRUBE_ll. ~Ho - .Porql,le .oomos homens Uvres. denttl) 
do Pàrtido .. 

o SR. PRADO K:El.LY - .Po~que desconhecía.tn, naquella \hora., 
ct'!le o _Rio de aJ'neJ..ro, por -.suas tradições, por seu passado. na Monat
chi~ e t~.a Republlca, por sua. n.rumerosa população, por .seus centros 
ele cultura, .podia. ot!erecer o 'liom~ de um de .seus "!Uhos á Pre~iden.
r;ia. Q.o E..ctado. 

·ó SR.. LEMGRUBÊR F:n.Ho - Nt\.o apolnd:o. Não ·havl~ esse des~· · 
nheciméntio. 

O SR. PRADO KELLY - SS. EEx. 'não encoP:,trara:m, no ten:b 
tox:io flumine:o...c:.e, nas propr1n..~ !LI~~ de seu :Pa.rtldo, um co-esta
<:tua.no que ~eputa&em digno dnqucUp. 1hvestldura., 

o SR. LE.MGRUBER FILHo - 4~ J;nil elettores não disseram qu.e o 
Almira.n:te Protogen~ Gutma.ra.es rn4o fos.<:e rum gr!LI4de fl'UtniJne.n.se. 

o SR. P.nAiPO ·KEL~Y ...._ o er. Ptotogcnes Guimarães é 'Q.nl. u
lustre :b~Uelro, nuis não !•lum:1nense. E' homem. de altas vil'tú.des, 
ctvi~. de pá.ssad.o revoluc1oii:l.r1o que sou o p~ito a. realçar, roas 
que, por 1sso mesiíl.o, não devia. a,çudir tll.o !aci,ln;tente ás. seducções 
da sereia pol1t1ca. . · 

0 Sll.. LEMGR'O'BER Fn.HO - E' maiS tMilcado c;lo q u.e. V. EX., no 
tEstado <;to Rio.. (Não apoiados) . Ali fE!;Z a. sua vida., e na. terra. flu
ni,inense V. Ex. só a.p·pa.receu. .poz- ooeastão. <:1~ Cónstltl1linte, prura 
dlspU:tail" "U:ma. cadeira <te l:;)eputatdo. (~ãc apoiaãoo) . 

- o SR. PRADO KELliY - N'ãO po.derel respOiO.de-r: ao Sr. pe:pu
tado Leingruber Ftibo, qua:.nd.o s, Ex. !a.z a.l!Iusãõ tão dd.recta,m~tc 
~ai. o Estado do Rio, ;poré.J:n. dá a. :resposta. a S. Ex. oom o 
haver-me eleito para· a. Constituinte e .renovado ag'-!ra o meu mau
dato. 

0 SR. Ll!:MGB<'!JBE& FILHO - Com a. eleição do Alm.ita.n.te Proto
geneS G'Uima<ráe.s pá.ta. Deputado Federal em cabeça de dlia.;ps. .• • 

O SR. PRADO IalLL Y - O .A.lm1.rs.~te Protoge:c:es Guimarães Il:â9 
co~eu a esse m.ovknento de sympa.thia. ·do ;póvo ![nm1nense, 
porque, eleito por elle, renrun._clou a. ~. afim de' eDJt.ra.r o sap-
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plénte d:e s. Ex. , o · Sr. F&bio SO<:lre, q"U.e tanto xne honn! com Q.s 
~us ~~- .(Palmas~ • 

o SR. BEN.TG. CosTA - E: agora. n.ãic> :;;ão. ma.~~ 
o SR.. ·PRADO ~LY ___, sr.. Presidente, vou. traduzir .a.inda 

utn.a. .l;iX:l,pt~sSãp de alta ~nvl'Ççáo patx:~ot1.ca.· 
E:sto.u eerto d·e que., . eom as SUS$ r .espoD.sà'bllidad.es. nàs cla.Sses 

iilavaéS, Ç.bm o· :pr~tlg:jo de que. gos~ entre se'U,S ~onwanhetros, com .. o. 
aca.ta.mento que inspira; aos séus subotdina.dQS, com um. gramde pro.
tgréliml!lA em .realizaçãO, o ·::?1'. A!lrtúrl:l.nte Protogenes G~ães dev~a: 
oom.prehe:íl.d.er que a sua. ·pe:rma.neocia. na. .pasta. da Ma.t1Iilt).a. 1era. <:Qn ... 

diçij,ó 1·ndl~n.Sa.v.éJ, q:>a,a a e!feet~v~çij.O dos co~romi.ssos que S. ~x. 
oontraãtu c~:iin á sua. classe. 

O $a. "LE;~GJ!o'tmE.R FILHo - o se_u pro~a:~ ~t.:á ~aça.do·~ ~ 
cuin.prldo ~lo .seu -silostt:tuto, .seja. ~ qual f,õr . 

. o >&R. BA,:mlE:rftA 'V A UGR.Al.'l ·- · V. Ex. est~ bem infonnad.o .•.. 
o .SR. BENto Co!?T'A - E' uma a.;i'HOllAç~ó levia,na-.•. 
O ~- ?RAPO KELt.Y - ·N~o sei &!, neste .a.sstml,lpto,. o iilus-t.:re 

·Pepüta.do Sr. l-emgruber ;Fllh9 cs:tã suiiflcientQmente à.utor~do ~. 
t:alà.r em no.me do Sr. Mln~tro da Marinha. o que set, e retomo 
9 f1<Ei das consld~r~Çõe~ qu~ v.inha ·fazen.:io, é q-ue foi lílenos a e$Se 
ill~tre patricio, a. -.esse emi:il:ent:e revo1uciona:r;1o, ·que se· conVido-u para 
o Gov~r!lo do ~.tado do li!o·.· . . 

O Sit. Lz:Mmtt.TDER Fn.Ho - No cllt.er de V. ~-
0 SR. J?RADo KELLY- . . . -ó CÇ~n.vlte foi . dirigL<io· a'!l $ecret~o 

de Esta-dó do Presidente ·da. Repu.l>l!ca . Só. a um ci(Jad~ó que:, a dei:>• 
pe~to de outras titUles e qua.üdatl:es pess<>~$. o~ent.~. n_este ·moli'lé:Ilto 
os de deposftarlo d ·a. confiança tmm~ta do Pres1d·en~ dá aepu
bi~t:a.. ·vv. EEx~ te_datn a eor~gezn d.e offel'iece'l' o sacxitlcto de gQv~
tnar o Estado do Rio de Jaliefrb . .. 

0 SH.. LE~~'OB~ F"rLH() - Acima. •çl.Os pa.rt'fd~. 
o SR. PRADO X:Ettl;Y ·- .. . contra.,. talvez~ fa~çóeS mesmo .de 

VV. EE.~· 
sa.t>e-se que será 1mpõss1Vel. ütn governo qJle conta com a ()ppo

s~ç&.-9 ~e 22 dep-qt~o~ dâ qual:kiad~ 9:aquelles q~e aprec~el h:ontem: 
d~mbrad.o.s. ~cora,jo®s, êl;l~Fgi~. .bravos· na. def:esa. d~ uma. causa. 
que.·não c uma ea.U.Sa., pa.rt1ct..aria, mp..s a, aspiraçàp. d_o .~lo ele J~elro: 
~· de!eSà de sua. a;utonpmta. 

Q SR. Fi\BIO '$ODRE -:- Afi;reclá.nros hontem, :tambem, o attcntad~ 
ao Sr. Capitulipo dos sant~. (Protes#os d4 bq.~ada. progtessi:st~: tro-
ca..nt-se apartes . .) · 

O SR. PR-ADO ~ Y - ~ço to~~rane.ia. aos m:eus oollega.s de 
:r~resenta.çã.O progresSista. em relaÇão a no.ssoo contrad-ictQr.1ost Res• 
pon4;'eret ao deputado ·F~bl0 ·~ré.' a quei.X:l a.~:z;ta.S deseJava ouvir no . 
seu aparte. Cbegare.1 a. e..--se ponto. Si". P,res1dente. não ~m lamen.ta.r, 
m~is ~ v~z: ·a sitW~.ção q.~~açn.d.a em. qu_e se l})rocw-a amqrlalhat' 
q meu l:istado. 

E' inutn, q.J,:La,I).do estamo_s rererind.~ ·factos· qo conhecimento g~
~. se a.fervol.'~m tál;lto, os: a,n.1moo. ·t-Ung'l.lem ous~ti~ a.ttr~bulr· a. 1.l.Ill 
:parlld.e· pólltic.o re,sponsabllldade em aoon.tecimentos de qüe elle nãO 
!Poà1~ p~1ç~' 

0 SR. FABIO. 'SoDR.É - Dec1a4'o a V. Ex. att:rlbul..r e~ .1:'~01).~• 
'biDdade a~:> Patt14.o <ie v. Ex. (.Prote3tos da br;Lnca'cíii. progres~tç.) 

O SR. PRADO RELLY - Sr. :.Presidente, ó meU: par:tldo. triv.luz 
a op~n,i~ T;Ie ~~ de ctdadaos flumin.~nses e !a.zer-lhe imputaçã-o 
<La na.tUtez21 da. que acaba .de lhe àttribttir o sr . Deputado Fn.bto so,. 
&-é,, sem precisar nm:n~. ser~ ·UJn.:!. lev-l~ndax:le. ·CoJ:lV~do o nobre 
ciepu,:tado a. 2PO:n.ta-r o áUPQr ·mcra,l desse at:tentadó ent-te os membros 
(l,'ó oo5s0 Partido. 

o SR. F.ABIQ SoDRÊ - Nã.o é preciso v .. EX1 . çonvlcia.r-tne. Jà .es
tou lnscripto para. fâlar' em ~gul.da. 
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O SR. PlMDO KEL"LY -l..amentamos, em nome da cultura doEs
tado, ·que taes factos aconteçam,~ (Mui to bem) . P~oaln:lente, lamen
w-o pela. minha sens!blliâade, pela minha educação, pela .minha pro
pr1á. consctencià de f\'Umin~nse . Não o~~i.a. d .1zer, por exem-~lo. cru:e ao 
partido de VV. EEx. coubesse a responsa.bllldade do attentaci.o que 
quasl victlrn,ou o General Christovã.o Barcellos, no rectnto da. ~m
blêa. EstaduaL 

O SK. F.\BIO SoDRÉ - Ninguem viu esse attentado. (Pro:testos da 
bancada prõ·gresststct) . · 

O SR. É-ANDÉIR.A VAUGii:J\N - V. Ex. nada viu. 
O SR. BENTO COS'X'A .,.- Teria corrido na hora. ... 
(Trocam-se numerosos apartes). 

O Sr. 'Pi'ésidente- Peço .os nobres Deputados q11e não lnterrom-. 
pam o orador. 

O SR. PRADo KELLY- s.r. Presidente. não sei que ordem possa. 
ainda dar ãs minhas palavra:s. Sou :rrequ,entemel)te oonv1daclo p.elos 
meus ll1U$tres ~ol~g~. a qesvla:r-me do· assumpto principal !Je ml.nha. 
critica. Mais unia v~z. pQrém. atten_do ao convite qUe me f;izem:. E 
.a.ttendo para informar a V. Ek. e á. Camara que, emquanto entrava
mos, os 22 deputados estaduaes e lo deputados· federaes·, ~a Assembléa 
Constituinte, depois de transpôr um long9 cordão de isolamento que 
só era. feito para. nós e não para os nosso,s adversatl.o~. os. quaes ti.nhatl,l. 
a :felicidade de descer tranqutna.mente ãe seus automovelS ã port·a da. As
sembléa~ .. 

o s~. Bw-ro CosTA .- Te-ndo o Deputado Lemgr:uber Filho por 
mestre de êerlmoniàs (Ri3o). 

O SR. LEMGRl.lBER FiLMo- Mas m~tr:e de certmonl,as d& 23 homens 
dignos . 

O SR. PRADO KELL Y - . . . o Mln1strp da Jüst1ça . 
o Sa . LEMGR'UllER Fn.Hó - A' teqUlsição do Sr. Commandantc A'cy 

P,a:rreira.s e do Presidente do Tribunal Eleitoral. 
a .s&. PRADO KELLY - ;Não é exacto que a requisição .fosse de 

1n1c1at1 v.a do Comma.nda.nte Ary Parreiras .. . 
O Sa. LEM:GR"UBl!:tt FILHo - Fo$ do Pre~tdente do Tribunal Elei

toral. de aécôrgo oom elle. 
o SR. PRADO KELLY - . .. que sempre confiou nas suas au

toridades para a manutenção da or~em no Estádo. -A requJ.slção ro1 
te1ta, e.m \Tlrtude de .suggestão de VV. EEx. , pelo ~esJdente do Tri
bunal Reg1onsl aó Pres1de.nte do Trlbu.ilal Superlor. que a enéatnlnhou 
ao Ministro da Justiça . Mas 1ndiscú.t1vel é que, no dla da. 1nstallação, 
não havla reqUisição alguma... VV. E.Ex. ta.mbem .Q,âo me çon:trac,l.izem 
n~te ponto. 

o SR. ~oXó GUIMARÃiS - 'Havia requlstçã.o po:r parte. do Preslden.
te do Tribunal Regional ao In~i'Ventor do :Estado, razão por qué este .. . 

O SR. .PRADO R:nL:Y - - Requlsl_çãq de !Qrça pol1cl.al do Estado. 
o Sa. JoÃo G'OIMÁRÃES ·- • . • colloceiU: um ot1fc~à:l da. Policia ã,s· or

dens do Pres~dente do me~mo Tr1buhal, aflb:l. de qt1e tossem 9:adas as 
p~ovidenclas ·necessartas. 

o SR. PRADO KELLY- E;cpUcarel por que não havia. para essa. 
prfmelra sessão, r~qulsição de força.: por,que os Deputa.4<>s pertencen
tes á corrente do lllustre Sr. João Guimarães não compareceram. a 
Asset:nb~éa, n _aquelle dia. All est~vam. apenas. os vinte e dols deputa<tGS 
da U:ruãp Progressista Fluminense. 

·o $R. JoÃo Gtm • .f.AttÃ~- Na4a 1:_lavla naquelle dia ... 
O sa. ·BENTo CosTA ....,...· Apesar das metralb.a.doz:as- assestãdas para 

dentro. dÓ recin~Q . . , 
0 Stt.. LEllotGRUBER FJL!lO - Garantindo vr! . EEx. (Não q.poiado.s. 

Troca.m-S!'! 'J)éhementes a. partes. ) 
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Q Sa. Joio GUIMÁRÃES - V. Ex. dâ lioonça para um. ~:parte ~
cíarecedor? Os Srs. Deput ados pertencentes á minha. corrente não 
c.om};larece:tam áquella sessão porque a . aggressivldade ~os çorrel~giona
r!o.s de v .. Ex. era. d.e tal ordem ·que ·elles julgai"atlXl ma.lS acertado pro
ceder á.ssil:n . 

O SR. PRADO KELLY -· Nã;o s~i: Se V. Ex . confunde nossos eor
religiona.l;'ios com o povo fluminense. Posso, porém, dizer a. V. EX. que 
o povo fluminense tepell~ a a.ttitude do Governo centr_al, intervindo 
ciírecta.mente em. ass'\llllptos que é de seu peculia_r i·nte:resse. 

O Sa. LEMGR'O'l3ER FII.Ho - O mesmo povo fluminense támbem re
prova, sinoeram.ente, o attentado ·pÉatl~do contra o Sr. Arnaldo Ta-ya...; 
r.es, ao entrar em sua residencia., bem como o a.ttentado de que foi 
Victima. o Sr .. Capitullno dos santos. 

o SR. BANDEIRA VA'UGHAN - Todos nôs condemnamos es~9 at
tenta.do~;. 

O SR. PRADO KELLY- CondemnanlQs mais esses attentado$ do 
que outros o tazem quanto. ao a:ttentado contra. o General Ohristovam 
Barcello$. 

Vou continuar m.illha narrativa, Sr. Presidente . No ·primeito dia 
de s.essão smprehendeU: :a nós todos que estivessem tnsta.llada.s~ em tri
bunas latera.es. e em alvo p~ o recinto, t.uzis-metralha.dotS$ da Po
licia do Estado. 

O SR. JoÃo G"CT.[]).!tAEÃES - Taes carabinas estavam em mãofi .• , 
o SR. BENTO CosTA ·- Carabinas, não. Fu.zis-metraU,.adora.s. 
Q SR. Jo~o G'I'Jl:l!.t.ARhs - • • - de soldados que se enc:ontra'Va.m ali 

afim de garantir a. Assetnbléa contra a. taques do exterior. 
O SR. BEN't'o CosTA - Ga:rantindo a Assembléa e apontadas para 

o recinto?. . . Então os ~ldadQs teriam que atirar pela cUia1!ra p~a o 
exterior . .. 

o SR. PRADO KELLY - Sr . .Presidente, sempre folgÓ com os apar
tes do.S meus Ulustres adver,Satlos, porque, desde a prim~lra. vez· que 
trav~qs o debate no recinto 48. Camara, SS. EEx. náda mais fazem 
do que oon!~r nossas denuncias. 

Entretanto~ feit o. o protesto no recinto. _. protestos vehemenws. 
·porque outra.. não po~ ser a atl;itude digna dr. represent ante:!! 49 povo 
- não se limitaram meus eorrellgionatto·$ â condueta que havi~ to- · 
m.a.do no momento. Ao côntratlo. dirigiram-se ao Tribunal Superior. 
reclamando contl"SI a. extranha maneira, pela. qual o Presidente do Tri
bunal Regional, uruco r.esponsavel pelo policiamento do edltl c.!o. en
tendia defender a vida. dos Constituinte, voltando pat"a eUes. e tão só
mente para ell"es. os fuzis-metrà.Ihadoras·-da tropa. armad~. 

O Tribunal Superior afinal, depois de tantos golpes em nossos 
dúeitos, teve ~ clarão de .justiça - e determinou inçontgtenti ao 
Presidente da Cõ.rte Regional· que reeonsider.a~ aquella prQVidencia... 
fa.zend:a retirar os fuzis-metralhadoras, e censurando-o, m~q, pelo 
seu proced!Dlento. 

T~bem .esse 1acto1 ao qúe me. parece, nã.G é contestado pelos 
in~'Us adversarios. 

O SR .. JoÃo GlTlMARÃZ:S -.Não. porque foi alleg~o ·por V . Ex. aó 
'P:L'~~dep.te do Tribunal Super!or Efl.eiU;>ral; este. baseado n~ informa-
ção, dêterminou a :r-etirada «4s metr~ac:roras. -

O SR. BANDEmA VA'O'GRAN -Logo, O facto' é exacto. 
0 SR. PRADO KELLY- .A ~xplicação do Sr. Deputado. João GUi• 

matães, como as anteriores, é· mú1to interessante . Para s . EX. ; ttata·
v~-.se de um grupo ornament al ... 

O SR. JoÃo GUIMhRÃES- Grupo ornamental. não; as metra1haÇ!o
ras estavam em cima do êd1f1Clo, para garantb:ein a Assêmbléa con
tx:a. qualquer ataque extE!rno . 

O SR. PRADO KELLY- Mas voltad~ para o ln~rlor do recinto? 
Se ~sses fUzis-metra.lhàdoras estavam no ed1f1clo~ voltados para .o -seu. 
interior. ~6 posso admittir que, se não se tratasse de uma amea~a aos-
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'CQnst1tU1nte.s. ali est~ia.m, ceita.inênte. para. cotnposlç~'O de um da.
quelles grupos q~~ melhor se t~rla.m nq m.annore, .ou no. ~ronze. A 
·explic~çª-9 do ~r. Deputado .J~ Guiííl.a.tães tem a.~as Intereª~ ,ar,. 
tisticó. . • (Riso) , 

. A ~.sse t~mpo ~o ha'Vla requisição alguma.. 4e ·autor1qact~ fed~ra~s. 
não ·exiStia: qtlt}lquet 'pé.clido de for,ça clã. Ull1ã,e>, m~S· JA: já. e~:;J.m vist<:>s 
em abunda.nela., aos magcites, 1nvestlg.adotes da l?ollcia dó Dlstrlcto· Fe
de-ral, que ar.bitra.tia'lllen:te extendlam s:ua jurtsdl.cçã.O além. da 'J;>aliia·. 
]>ara servirem de prõteêtores dos .Deputados. da. :!a.cção que nos e oppo~
ta, a.o -me.no~ de aggr~sores ou a~:lversarios do grup.9· a q~ ~rte~
e.emos .. 

O Sa. F'Altto :soDitE -. E realínen~ foram aggl!edtdos:. 
0 f?1!:·. B~~A VAt;rvH-AN - os 1nve.stiga.c1Qres? 
O SR. FABlo Soblt:t ..--. Os DeputadOs . · 
O SR. PR~ ~l!Y' - Aqui está, Sr. Pr~ide~:te, 1ll1l;la das .:gho:..

t.ogr_aphias 4<> t).tzú.::metraihªdóra.· ®iiocado :na. Assem:blé.a Constituinte. 
na: sua. prfinelra sessão. · · 

O SR. l:..i:MGaUBEa FILHo - Ainda hontem 'lá. havia muitos. 
O SR, ·B..uroEIRA. VAUGH~ -Ma$. nãô na :cupola do edi:!léiõ. 
O SR. P-RADO ~:Y - · Ha. aind.a· um docum!=!ilto que desde já. 

apres.ento a V. ~-·~ Sr·. Pre$~dente, oom ul:):l pe4ido ~ufto espe~~al .. • 
o SR. l.iEMGii.'OifE:R, FnoHó - . V~ EX. não deve, esquecer que,' logo de-

pq_is 4e e;hil'ldo esse· documento:, !oi que se deu o· inciden:te . · 
o SR. ;p.á.,Abo KEttLY - · · Não precisamO$ repellit InSinuações des

sa na "CUl'.eza .. 
o Sa. l.!~a:avm:a ~~o - Ou~dado ... Olha a .p:r;ovã. clrcUl::ilSta.n~" 

~ia1 ••• 
- ·o ·sR. PRADO KELLY :;...,o. Eis, aqui tenho. a. p:rova.. Epcont~va.-se 

-co:nftmdido éntfe outrà·s ~so,a.s, no ~ rectnto da Assembléa,, em attttu-
ae ·provoc:ado:r;a; ao Si:. Gene~l ChriStôV-ão. Barcellos. . . . _ 

·o SR. l.iE~_Ga"G»ER FI:E.so- v. ~-. , at.é ~ora, :$6 ~m. iei~ ~uma-
-yóes ~imda:das. 

O SR. PRADO KELLY .......,. . . . o .Si". AD;~o,:üo Alves ~in to, agente 
~ereto da. PolÍcia. Civ1i do ~isnicto Fe4era.l, nos termos do seguinte 
-eartão a.ss_}~do pelo Sr. Af!ónso :a:enrlque de M~a.n~ COl'iêa., De• 
IegadQ Es})ecia.i 4a .~g:uranç~ ~oU.tlca. e ·Sóc.iã.l: 

"O portador deste, ~r . Anto.n1Çl Alves Pinto, cuj~ ph?tg;., 
grap'h.U!. :s~ vê ao lado, está. a ~tviço desj;3< l;)elega-qia.,, podendo. 
assim, at~.dàr a.nn.aão ,·;·. 

S,égUe-Sê a cart~Ir:a. .ç:le l:dent1f1ca._ção do meS!no a-uxl.1:1ar ela PQUeta 
-ac. Districto FederaJ.. 

0 .SR.. t.EM~RiúBu. F:tt.Ho ..-..... A unlca. prova é esta: ser amplis:r d,a; 
Policia do Distdcto Federal •. 

o ·SR. Bi:'NTO CosrA - Foi o prQprto General Chrtstov~o Barcellos· 
que:, dir1gtndo-se a. ~- cidadão, dentro do recinto.. fel-o ~ntrega:r-lhe 
e.. ca:t~1ra. ·· 

o SRA LEMG'Rtr:BER FIL!Io - · B onête ·e:ata.v~ o sr. Nel~n Cha-ves'.?. 
sentado na i;>aD~a da impre~? 

O SR.. ·PRADO. !KEI:J,;y -Não Qontundamos os f(!.ctos. 
Ad,mitto, Sr.. Presidente, que .81 reqúlslção !asSe iegal. Che~o â 

l;ôle.l'e.nç~~- de ac<;ett~ que fosse legitima.· e .cqnven1ente_, :ma.s a · requl
s_ição deferida. pelo Tribunal. 811~tior de .;Jus~1çf!. EleitoMl era. ~a que 
o pollpiamento se e:t~~cttJ.asse por tropas; do Exei'clto, 'I!.ã.o por inv~s"' 
tig&'Clore,s de polléit:r.. que D.lio .podiam ext~d~. CO]Jl.O d'~a. ha pouco, a 
sua jUt1sdl.cção até o· ·tei:Tit'Orio, numt.ne.Ii.se, 

Ap:rese~t(> a v. Ex:., Sr. ~std~nte, estes, doctu:ne~tõs. :rogando
lhe, com espec1ta 1ntei'é$se; q~ os !aç,~ chegar,. por officiQ, ao Sr .. Mt
nistrq 4a. .:rust~~ af.tm:. de que s. Ex. os devolva a. :!~ce~ollal'1os ~a 
·Poi1o1a. d1vü. São .(f.q<:umentos q'!le nãp ~o r~ ter ~e:tn meu poder, m.a$ 
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ooDSttt·uem .attestado perante- á. Camara, prova perante o P~iz (das pou
cas que poder1amos obter tão objectivam.~nte, na sua feiçãO xna:~r~a.l) • 
(!a, d~greça que estâ implantada no Estado do Rio, das violencla.s qne 
ali .se praticam e dos vexames que se infllngem a homens de bem, que· 
15~ COJXmlettem o dellcto de q~erer fazer Presidente do Est.ado aquelle 
que ·as 'limas, n'Um pleito livre, Sa.graram anteCipadamente como seu go
v.ernado~. 

PergU.ntal'ia aos 'Srs. Peputadoo: Vi~ algum dià., mais c1aro, . 
mais absoluto, .mais flagrante attentad~ á autonomJa de UIXUJ. unidade 
d~ ~deração? 

O S:a. FABio SoDRÉ - Que está. sob intervenção !e<lera:l. 
O Sa. BENTo Cos~A- Qu~ se d~ja perpetuar. 
O SR . PRADO KELL Y - E ' Estado sob Intervenção federal, mas 

onde deUberara.m, no· momento, representantes do povo, os quaes, ·1sen
t9S de qu,aJ.quer infiuencra, até da Plfl.uencla de um Interventor, ho-· 
tnem digno, que nã.o se ·envolve em pleitos politicos, querem, Uvremen
te, eleger seu d.fr1gente. Em nome dell.es aft'.trmo á Càmara. e ao
Pai,Z. que dispensam ga.J;"a:nt!as. Contla.m no povo fium..1nense. Estão 
com seus ~stadoa.nos e pr~f~rem a.t~ o sacr.i1'1c1~. proferirão amanhã 
~ propria morte- a · ser "guardados PQr secretas àa policia do D1Str1ct'J 
Federa,! ou pelas forças militares sóUdtada.s para essa. missã.Qcr P9r ex
cesso de favores parttda:rios. 

0 -SR . LEMGR'C'l!ER PILHO - Eloquenc!a. SÓ. 

O Sa. FABio SODRt: - O resultado demonstra se os ta:\7orés eram 
justos ou não. · - · . 

O SR. PRADO KELLY - O reclnto da. As&embléa. era urn.a. praça. 
de guerra.. 

Chego, agora, á. segunda. sessão, em que mais augmentou o appa-
rato bllllco ... 

O SR. LE114B.C'Ol1ER ~o - Porque n~a. ~ssã.o co~pa.r~cera~ os 
deputados da. Colllgação Radica.l SOcia.l.Lsta·. 

o SR. PRADO tE'LL Y - . . . porque nessa sessão os poderes ti· 
veram o :cuidado de proteger a. vida. dos dep~ta.Gos a Colliga.ç~o que 
alt comparecessem. . . . 

O SR. LEMGR'CBEli FII.Ho - E~ que só elles estavam ameaçados. 
:0 SR. BENXO CoSTA ____; Pôr- quem? 
O SS. PRADO KELL Y - . ·•• obj~to~ pols, do ca.í-l.nh~ trata

mento do M1n1stro da Justiça. 
Precede-se, Srs. Deput;a4os, ê eleição irregular da Mesa.. E m:e

g'Ular - deSde Já antecipo argumentos que serão objecto de um re
curso ama.nhã. - e irregUlar porque pa.n votarem na Mesa defúút~
va~ n-ão foram prév!amente çompromlssa.dos os praprlos represen'tan
tes do Estado na.quella AsSembléa.. 

Passarei á le1.t ura. das d_1sposlç~s legaes appl1cave1s. 
Pelas lnstrucções baixadas no exer.clcto de uma -attribulção con.s

tituciqnal - a que !Jxa.I: regt'as uniformes; ·suppletlvas do Cóàigo, o 
Tribunal Superior determinou;, no art. 3°, § 2°, o seguinte: 

"Verlflcantlo o Pre~J4en~_, pelos diplomas enViado~ á mesa.. 
e . achados Ieg1t1m9S. que b.a. numero pat'.a eleição da Mesa .• an
nucia.rá. que se va;e pro.Oeder a essa eleição, na tortnâ. ·pr~v'ls
t .B< J:!.O RegulamentQ Interno que vigorava na ~em.p_léa dís
sólvlda em Outubro de 1930" . · 

E' expresso . o Regimento a.p_pUcavel seria o da. ~mbléa dl.ssol, 
Vlda em Outubro de 19~0. 

Ora, esse Regl.mentó resa., no art. 12: 

"No dia mareado para a ipstalla.ção da. Assenjblea, rei.m1-
dos os ·Deputados á hora designadQ., o :a-eslden~; Sectetar1.os 
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,e demai,s Dep'J,1ta.d.os t~marij.o <>:,s seus lqg~r,es . Felt.a a. cba
mààa, ~ havenQ.p :numero le~l. ·será. àberta ·a sesSão, lida ê ap
provada. a acta da ultlma ·prepai'atOi'fa, e . o PreSidente con
vidar~ os DeputadóS a · pr~.star- a ·seguinte affl~ação oonstt-· 
tuclonal: :Aff1rmo. sob m.inlla palavra, gua:r;dar e !~~r guar
d~ a constituição ~ 1'!-5 1e:1S q._a UiJ.iaq ~ do :E!stado, e, em q'lian
-ro ém m1I.p. couber J?romovet' e :$~tentar.· .. 

Logo. nos termos dessê. Regtmentó,. em artigo ae tãl torm:a., ex:~ 
pll~ito qu~ d..tspensft:l'la.· qua.:lque?:" i.nterp,t·e.taçáo, se determina, como· 
con.dlç_ão pre'Urn.lnar p~ra ª' eleição da M~sa. que seJám compromis
sados os Deputados â. .Assem.bléa... E · comprehendeDde..::se esSe cutdado, 
porque a;ntes do j'\ll'amen'l;(l) ·sale:p-ne. .de cumpl"~elíl a Cc;mstitílição· da. 
RepubHca a futura ConstituiÇão do EstadO. não lhes t>odia .ser. per-. 
inJ,~ido o .e~er:clcio de ·&eU m~.ndato para a.· pratica de .qua.e$Q.U!'!r ou-
tro~;; acto&">. . 

o ·Slt. L:e:::M:GRtrBEn FILHo _,. Mas quem preside ·o compte~o e o. 
Presi4ente da .~emblé~. q1.J.e só .e,O,Ste depo.is dé e1eit9.· 

·OsR. PRADO KEI<LY - Não se trata ·dê .PS.ber quem preside 9 · 
·OOII:lPl:Om1ssO. v . ·~. está ar~errtando com. a ~esma. logica. des-
1'\ll'Xi.brante com que o Pte~td.ente cio 'Tribunal inele!ertu a tteclà.filà-· 
Çã.O dos nO.ssos ·par'tidarios . 

O SR. FABro Sç>nRÉ ,_ Porque era d~sa,r.zoada . 
o SR •. PRADO KELLY ......: E não me re~rtar1a a elle, porque •. 

j"Wlsta., não sel copJ;o ·se possa; apres~ntar 1l1:li. ru:gument<? de$S_e; na
t:u.te241 .. 

'0 SR . l.EMGRUBER Fit.Hó "-· ~ V. Ex·. nega que, pel() Reg.im'EiD" 
tç. quem. presid~ s comprop::úSsO é o Pres~den.te da .A:Ssem~lêa'? 

,o SR.PRADO KELLY'- v. Ex. msiste no al'gumelito. Peço des
çúlpas· a Qam,a.ra de ~scutrr. 9 asslllllptq. A reE!PO·sta é ·faca .. 

O S'lt. F~xo ~ooR:.é~ - Pel'g'Utl,to se ·v . ~- :O.ão pre$tou ·cotnpro
IIiLSso perante o. Wr::üstro :a:ermenegildo de Bartos . 

O. SR. PRA.Í,)0 KELLY - vv. ~. querem contundir sJtoqáçóes 
dtstlD.qtas. Quando foi convoca.da a; Assembléa Nacional. Coilstlvwntc,. 
o Governo .~~orlo tev~ o çuidado, o-q. o inte-resse - n:âo !Se~ bem _;_ 
de de.ctet;ar, um ~gimentO. pa.ra seus trabalhos, e, ·nesse Regimento, es
tabéleceu a .ord.em qu~ mal,s· entendia JUf!tificad.a pa.ra. o çaso. Na cs
p~cie, o Tribunal ·Sttpel;'io.r, no. exer.cíÇio de a'(;trtbUlÇãó .$ua, z;p:and~ que· 
se appl1que o Regi..trieilto que vigor'àvá. na; As8emllléa Estadoal dissól
vidl'!< e.~ Outubro de 1930 . .E' e~ Reg~x:nento que tetn de ~r ~ppUca.
do . Nãó b:a partdad.~ entre ds dois ea.sõs. 

Com: tal arg~ento. V'. ~-· q~er~rá.. c:Jemp:nstra,r que o Estado 
do Rio deve; or:ientat'-Se pelos a,eg~menios das ~mpléa;s do Aniazo;n:L$ 
oú do Rio Grande do SUl. 

O ·SR. ·F~xo Seoat ...:..... O Reg~ento d!z que o eornpro~sso detre. ser 
prestado perante o Prestd.~nte da ASsembléa . O Presidente do Tribünal 
:Regton~t não é .o PresLde_nw da;. As.s~mo1éa:. 

ó SR. tl».moo COSTA ~ ~as é quem preside ás· Sessõe$ ·pr.epara.,t'Or-ia.s 
da .As&eq1àl~a . · 

O $. ;PR:ADO KELL~ - Sr. Pr:estdente, v:. Ex. sabe cOlílo res
peito a a U.toridade 1ntellectual do 1llustr~ c"ollega, Sr. FalJlo Sodi'~. 

Devo di~.r que admJ,ro ~ sua cul~ura jurldica ... • 
O 'Stt. RABio Soi>8i; - Cultura Ju,-iQ.lca não 'tenhd, 
O ~. PRAPO ~LY _..., , , e us .c6Iiheeime:ntos,.por S. Ex. tanta::~ 

vezes dernop.sttado de .Direito doJ!Stftueio.n:al,. ma$ p<;:çQ a ·S. Ex .. -. an
tes de pedir .á Camttra, remeta. sobre o âctgum~bto que acaba <!e expert
de~. pols ~stou certo de q11.e :t:lij.9 o ~~nt~_à. por qinc;o tnln.utos 81:'• 
quer. 

o $Ji .• FABio $ooat --... Perdão; o árgWriento .é dec1s1vo. 
O $R, PRADO KEi..LY - O 'facto é, Sr. Presidente, q~e- estav~ 

constituída dessa maneira irregtilattss1ma a Mesa da Assembléa, que 
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proc_edeu em seguida á eleição para. GovetnádGr. ·'tend~. pols, ahi, Srs _ 
Deputados, qp~ essa eieiçã<> ~;. por s~ vez, aét,ó nuUo, :por- 1;sso .qne 
nuns. fô.r.a. a eleiç'ão da M'e!ia qué a presidira. 

o SR·. LEMGltUl!ER E'n.H9 ~ N'uUlciá!ie que vv·. E~. SÓ .aüega;r~lli 
1quancio verífic§.:tatn qüe, 23, Deputados erttm fieiS aos setis compro-
missos.. , 

o SR . 'BE:NTo C.os~A - De qu~Iíl. du.vic:làva V , ~. ? Qomo .sab1a o 
modo por que. votariam .esses 23 Dep.utados? 

O SR.. ~RADO KELLY - _Sr. Presidente, eu n:~o tinha a felicid!ide· 
·de que go.zava o Sr-. Deput~d_o Lemgruber' FUbo. de lr ã Assemblé~, c·o 
:nhe~ndo de an~âo o voto eç~ .4e .23 Deputados. Respe1tadQt:'· 
dos· leis, eu :ílié .c.onvencera. de c:tue· ill. eleição :se proeessaria .em escrnt1nl!J 
!3eçreto., e , portanto, ·~() ·tne seria licito. a. mliil ou. a qualq~r coUe .. 
iigtonario; antecipar. tão faci:i:i:p.ente a. conclusão do plelto .. 

o Stt , LEM'GRUBER ~º - Porque já.- b.a.via; Sido. prOcedida ümfl. 
-éleiçâo, em que VV. EEX. tl"ieram :22 votos e nós 23.. :Depo~ 41,559 é 
qu~ VV . EEx. a:cba:ram .que a el~ição_ ~ :t:lzel'a meg~lmetl.te. 

O SR. PRADO XELLú- Não é exacto. Mais. üm.a. vez o Deput~4o 
Lemgru~e:r :Pilho :mcorre em falta. A re~_la,ma.ção !oi. feita .logo depoJs 
de reauzada ª' ~lêlri<>. illa:s tiª-~ o tim. éxprê.ssfvo de que a. déssem por 
annúllada, :qnttnmao~daélm'oee:voáa. etao cmipy ~ta0i, cm:tpyk cmtpy:t. 
annllUa~fl.:, ~nçianào procec:Jer a nova. el~iÇã.o, ~m. que se observasse o 
Re~!J:íl.ento appl1cavel. Não !Oi para. eVitar' a elel9ão:; !Qi!, ao eontrMio. 
para q11~ se não a.pressa~m. ·iputi'lmente os· de~~tes~ de :t;o.pn~ a .ses 
:faZêr a elei~o da Mesê. tumUltuaria e trregula1'IXlente. 

o S:a . BAN'DEmA. VAu:GBAN __. Exactaznente. 
o :sa. P.RADO KELLY - Nestas condições,. Sr. Presidente, o G.o.• 

verno da Republica e.stã pra ilca.n<io viole:n~.Ía in.utU; inu1;11. porque, n.,') 

nypothese de .s~r empossado o cand-id~to ctóS ml:!us advetsarlos ao Go
verno. :do Estado, S . . Ex- não -pod.erá. Governar ..• 

- O ·SR. LEM:GRUBER F-P;.Ho - Elle c-onta com t9do o Estado do' .Rlu. 
o SR .. PRADO KELLY ---t •• • de vez que, .sem o .apoio da Assembl~"' 

Legislativa, ·S'\la. adm.i.n1str.a:ção não po<:tet:á cotiSagrar-se á· execv._ção .c1e 
nuil:hem daquell€S problerilàs :reclamati·os péla comprehensão nitld:a. aa."' 
nos;sas ·réallda~es ~- das nossás a~pil'_a.cjões; ·na o~tra: hypot~ese, se a: VJo
leneia ~õ1 ''praticada,; pa:ra.· ·precipitar todos ~ses· a.ctos, é áftl,da mútli. 
porque ~- trata de actos nulloo, pelas razões já. àllega.d'a.s~ nul'l.os ·pe_la 
·coaçção, que se prova a.té com dOClP!l~n:tos p;tlot;<Jgrapb.lcos; n'l,lllQ, a.tn
-d&, porqué se verificou outr-a !i'reguJ.aridatle mais grave ~ o pros.eguJ
m~nto d.o~· tl'abal)los da ASsemblê_a al~m. da ho~ ~egime_ntal. · 

J'ã vi u a C.amara g,ue o ~e~imento appÍi.ca.vel. é o da. .A:Ssemblt:r:c. 
<i;!ssolvida,_ e., nos termps d5;!Ue. 

"As -B!!SSões da. ~mb].éa .sêtão Pu'Plict:a.s. principiarão à:s t4; llõ
~s. e duratãó 4 horll.s, :reg:uiadas pelo relogio do recin~o , 

J:nicia.d.a a sessão ás 14 horas, estava Ul~ima,d~· ás 18 hora:s. 
Sem prórogaçã.o v'otada pel.a AsSe.X:nbléa, Sem acto deélara;cimo Qo 

Pres!qente dS. ·Mesa, prorogando os traba.lliqs,, p%'osegu1u .@. t~era ~ 
Assemblé.a. eop.stitU1nte éstadol:\1, p<!,ra prQceder AI" "Uina elélção anti.rcb.l-
c~. -~ ~O e meia.-::Q:Qras. _ _ 

Se t;pdas es~s ra.z~~ ~elhGr q~drartam no +eces$.6 dos tribunaee~, 
J)Or . .sUã.· slghiflêaçã.ó jurld1ca e por sua. náturêza especla.Uzàda, silo, ·en
tret_a.n,to, ;n.oti:vo para q1:1e, já ~gora, prot~temos .em Ulll'a a.ttl:tuae pi;»
lit1ca, 'no Pa:d,aménto N4cianl'!.l contra a . legltlmldade desse !uturo Ga
ve~Q. se elle se i~taurar e:m no~ terra. 

Pe _,nossa dedlcaç~ aos Qotn.prom.t$0:$ assmntdos .na :poUtl~ ge;r.~·l 
-o. G.overno da Rêpublica teve os melhores te.stemutlhos.. · ~ão .o con
servamos eom sollcita.çoes, não eram ~requentes a~ ~udte,ncl~"s, puJ;llcas 
ou patticula.res,. 

O Sit,. BIAs F9~~ES ·- Apoi~vam. o l~a.der do gov~o·, .que ~r~ aavar
:sario de VV. EEx. 
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O SR.. PRADO KELL'Y- Quando se tratou .da escolha de leader 'ft .. 
~a.io~J-~ -'- e ·a.q~ respon,tlo ao nobre Deputado Sr. ~ias Fortes _, nítq 
·çli$sé;ntf.~os p"Q.blicamenw dessa escolb.a tãp sómente, o rep:r;ese.nta.nte 
-do pensamentá' commum. d9 Legíslat-ivo em arllculaç~o ~om o Sr. Pr.e· 
sfqent,e da. Repubilca., m.~. tlesc:le a.q.ue.Ha occasi~o - e prUd,e~tetn,ehl'.o 
não Ce.mpã.recemos á reunião de escolha - sigíl.ificai:Xí.Os, ao UlUS€1'0 
.Presi4.en~e da Camara,, s~. Anto.nío Carlos, qu~ co~ S. Ex. l].O$ àrt! .. 
c:uiã,riamos para as ma.wr~a$ de cpn:verilen~-la cio Gove.:fno, q.ue .rossenl 
debatidas ou votadas ttesta Casa.-. 

. o SR.-. BMS _:Floan:s - Q meu aparte não t em p.or object~vo ctep~
·e1ar a attitude de VV. EEx. Muita ao• cont~io, tem. _por Um louval-t~. 

b SR. P~WO KELLY - ~. ~eu ,prezadQ çolega, aprove~'to· toda 
ll op!)ótt'!líl.iâad_e para accen'tú.ar à at'titude rectiiln~a qu~ temos matl
tt.a.ci ~ qu~. ·t:ealmente, merecertá:, não v.m. favor do Ciove1'1;lo, Jru!.S ~- su:~ 
Justiça e o $e:U re.speito. 

o S1t. :SIAs FoRTES --1 Muito bem. 
O SR. PR~ ~~Y - Com ·a$ p%J,ine1_ra.s vial'en~l~s ptatica.4~ • 

.logo. depoi$ da. es~ol.lila de um canr;:Uçlato da "Colligaçã.o' ·, diii.gim.os 'l.iru 
:protesto telegraphlco ao Sr. Pr,esldeilte da· Republí<r.:i.. 

Pas_so a lêr esse d~spa:cp.o: 

"0~ ~ignata.rios_ do present~, lJ> Deputad·as f~de;-~s e. 2_:.( 
Deputaqos- ér;;~ctd~S. procl~mados, a:pesar. ue xna:n.obl"SS d~pu
x:atorias, ànte o. officlal ·ctes-Yendá.mento. da candida.·tur.a: ao Go
verno .. do .E&ta.cib. do Rio de .faneil'Q, ~o ~ante 'Protog.ena::~ 
Guimarães, Ministro mUit.ar de v. Ex.. íormualmos decidirlo 
J)rotesto con't!~ es~ in~nenção ín;qeb~t_a dos poder~~' çentra~ 
pará.· a á.uton9lh1~ fi.Um.inen~t:. cuJa defesa é, ·ne~ta ·hQI-'<~-. ·v.m 
lm.pe.'lla.tl'vo de dig:rlldade poUtí.c~ e de bOnrà pessoal·". 

I 

o sn.. SAf..l;Es ~Bo .-... Já ·que o n~li:re orador está. deseelido tt. 
tantos· detalhes" ped~· que esclarecesse á Ca~~ra so'Qt:.e a ~uthentl
cldade do telegraml:ba-atr~buido péla im.Pr~n.:sa. ao Gen~ral Flore.s dts.. 
~-~ha e (ijrigldo ~;~.<?. Gen:eral Çl)rlstov~ó Barcellos. :E' vard_a4e1r9 .o 
despacho? 

O ·S&. l?RADO KELLY - · Depois de Iêi: a.. resposta qtie o SI". Pre"' 
s1den'!;e da -Repti:~u~ Çleu ao -~os8o tel~pmma, p~ei a atten:der ~o 
apa.r,te com que m _e honra o 11lusrte am~gõ. Sr, Deputado Sa.Ues Filh~:;. 
a quem, desde já adianto que é. ~bsolitta.m~nte, autheJil.tico o telegram
m~ l'eeeb1Q.c,. 

o sa. L'E:MGRmtER FII..Ró - ·o tel~gra.±nma Já tinha. sido lido hon,
te~ Da. Ass~ttt.bléa Cqnst1tuin_te. do Estado. 

O S,a. BW> FORTES -. E" um, telegramma. m~é~n~,. 
O SR,. PRADO KELtY- E'· o seguinte o telegr_a.mma ~e respost~ 

-q~~ tivemos a. Í;lôtü1!,· dª recebe-r do Exmo. $r. Get~Ç> Vargas: 

·~~e,nbo o praze_r de tt.ccusar o ~eeb1mento e- resp9ntler _ao 
t:elêgram:ma. que .me cUrlg1Ste.s, de d~ta de 22 do corrente. Curn
pre-mé esclarecer-vo~. preUI:P.inal'mente, .que, pi"bpura.do, e oü
vido por mals de um~ ve~ sobr-e a .Situaçâó reSUlt.ànte. d~ ul
'timas .deélsões, da JUstiça elelto:ra.l e da divisãO pol·ítica.. flumi
.nen~, distrlbuicla: en1 varias ~grupamentos partlc'ia;-ios, tOdos 
,merecedórês i:ie acatamento .. como· Pa.r~Uas de opiniões do Es· 
t~9o, consi_de:rando séria: di!fieiJ: P4iies~ qualquer· ~eiles go
vernar c.om tranqutl1da.dé e prestigio íl~cessar\o~ á iílge~te ta
refa S.dmililstrat-1va e sõe.rgulmento das finanças publ1cã.s qu~ 
·se impõe. r~~llzar, sempre .m:~ mani.festet· no sentide d_e encoz~
trar-se um nome, ío~ q~l fo~ • . e.m cQndições de c<;>ncUtar 
a_s· à.ivergenclas. e~stent~, eJ;n eJCch~.sivo be~eficio do ·1-litél':ers,.. 
Sé ·pubii.c.o" . 
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Note a. Cam.at'a: o pensamento que revela o Sr. ·Presldéil.te da R e
publica.. éra o de, até certo ponto, influir na solução do caso presiden
cial fluminense; mas influir em um unico sentido: no de patrocinar 
·uma escolha que congregasse as hostes politicas adversaria.S-. 

O SR. DOllnNGoS VELL~CO - E' o despistaJ:Ilento.. . (.~isos). 
O SR. PRADO KELLY- Prosigo na leitura : 

"A soluçã,o por mim alvitrada deverá ainda ser concedida 
medi~nte entendimento e sómente por in1cla.t1va dos proprios. 
partidos em luta. • • . 

Um comm_entario: era. exactamente co-mo entendia.mos o dever- <1o· 
Presidente da. Republica.: o de não tomar lniciatlva. em assum!to d~s
sa natureza, porque isso poç!.eria attender nossos melindres .de fl,um.i
nenses·. Mas era salvo a. S. Ex . acba.r de maior conyeniencia que O' 

assumpto se ~solve~ em tal sentido, desde que, l?orém, fosse deba
tido entre os politicos interessados. 

"Infellzrílente - continua S . Ex . - isso não foi possl
vel, pela exaltação de uns e pela intrangtgencia. de outros ... . 

Deixo ao Deputado Lemgruber FJlho ... 
O Sa. LE.MGRUBER FII.Ho --. E a.o General Christovão Barcelló:~ . 
O SR. PR.ADO KEl.ALY - . . . a missão de escolher qual dos qua.-. 

lificativos ê que nos cabe e qual o qualificativo que cabe á facção· 
àe s . Ex. 

N'"3.9 sei se exaltados somos nós e intran.sig~ntes os nossos adv.ersw, 
rios ... 

O SR. LEMGR'OllER FII.Ho - i:' possível que ambos sejam exaltacio:;. 
e intransigentes. · 

O .SR. PRADO lrnLL Y - . . . ou se o contrario occorre: que ~ in* 
tra.nsigepcia. ~ nossa. e que a exaltação é delles. 

o Sa-. LEMGRUBER- ~tt.ao-- E' posstvel estejamos misturado~ ... 
O SR. PRADO KELLY- Continuo: 

"Agor~. em minha ausência, .conforme me foi commuru· 
çado pela ~ioria de Deputados á A.c;sembléa Constituinte. dt-· 
liberou escolher almirante Protogenes Gu:imarães, que, cer· 
tamente, assim procedEmdo, .usou de direito qúe me cumpre 
respeitar e garantir . Nunca me procurou izn.pôr esta ou aquf!h 
la solução, limitando-se apenas e se esforçando para que che
gasse- à.· aCICôtdo digno, capaz de a.~nder Q.ifficuldades de mo· 
menta . Aos flum.inEmses cabe escoili-er canQ.id~tos_. que aca.tarel 
essa escolha, seja qual tór. Assegurando inteira. 11be~d$de â5 
deliberações da Assembléa, aílimad.o cio desejo sincero. . • pO".'·"\ 
flum1nen.c;e•• . 

0 SR.. LEMGR'UQII. FILHO - Aliás, o Deputa.jio Eduá.tdo Duvlvier 
e eu_ tal v~~ t1v~semos ouvido 1ss.ó do Sr. ~esidente da Republica. 

O Sa. EDttAnDo Dll"VYVIER """"""' Sim~ realmente S. EX. man!testou qne 
àesE:)ava solução coné1l1a.torla.. · 

0 ~. LEMGB'OliER FILHO - . Attitude -muito· digna. da parte do Sr. 
Presidente da Republica. 

o SR. PRADO KELLY - o Sr. Deputado Lemgruber Filho tc!J~ 
neste passo precisamente a razão por que, ao traze_r o caso numhiense 
para a Camam, dlrigtamos nossas.- accusaQáeS ao ~iíústr<J Vieen::te ~á'), 
confiantes em que o Presidentt ela Bepublfca honrar1a a palavra em
penh.a:da numa nota cuja diVUlgàÇáo havia. autorizado ao Generar 
Christovão Barcellos. 

o SR. JoÃo ·NEVES- Não a honrou, segundo pa:rece do ·depoiirient~ 

de V. Ex. 
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O Sa. A,c'tlllCIO Tqaa,ES -- Pela "leitura do teleg~amma.a, co~clue-se 
·que o Présid.ente Getulio Vargas que:ria paci!l.car a fanii:lia flunúneu
.se. mas não qu~t?.a muito .. , (Risos) . 

O SR. LE~GRuBJ:R FILHC1 ---' O nobre oradqr dá-m~ Uc~nçt~. para 
um. aparte? 

O SR. PRADO :KEiiLY - V. Ex~ seria, i_ngra,to s:e nã"o•déf.en-· 
desse o Presidenw da. Republica.; não lieni.. porém, n~td.o.de de 
fazel-o... · 

0 SR. LEM~R'Ul!ER FI;LHO -- Estou ouv.indo V. EX . com a.tte:nçã.o 
e carln!llo que me mere<:;e. ·l?eço liéença para interromper recorqando 
que o zneu nobre collega e amigo Sr. Cardillo Fil!ho, daquella. tr~
btina, declarou que o cà.ndidato do Ministro Râo., aque11e por quem 
;fazia s. Ex~ intervenção na. polltica. ·do Estado do Rio, erá. o illustre 
!ear:Ler àa. maioria , Sr. Raul ;Femar:des; entr~tap..to, o e~n<lidato apre-

.sentado e eleito fQi o Almitante Flrotog~ne$ GUimarães. 
O $R .. BEN:'l"Q CoSTA - . Isso fPOrq:ue o Ministro conclúiu que era. 

~ossivel a éand.ida.tura. do Sr. iRa.ul Fel"):lB..lde~. 1porque V. h. 
não a queria. 

O SR. PRADO K.EIJLY - E' sempre com praze;r que atte:ntp ao 
Deputado Lemgruber Filho. ·S. Ex. IContribü~ realmente para que eu 
e~dareça a Camara a ~ito desse a.%umJP~. 

O ISR. CA.Rnn.LO F.tr.Ho - Não d~ei o · que affirma. o Sr. Lem
,g~ober Filho . S. E_x. iPode ~ecorrer aos Annaes . 

O SR. LEMc:RUBER Fn.Ho - Mé!l candidato ~ra o Sr. José Edu- · 
.ard-o ':Macedo soares, que até o ultimo 'instàJJ.te defendi . o 

O ·Sa. BÉNT'> COSTA ·- Toda gente ·sáoo disso . 
o SR. PRADO KELLY - Lamento que o Deputâdo Lem,oruber 

Filho não houvesse le.va;ao sua. solidarieda.de até a 31Pt~en,tação .offi
cial do. ,no·me <io seu candidato tpaxa a eleição na Assetill:>léa . 

O ISR. LE:MG.lt'O'BER Fm.H9 - Suste.ntel me-u ca.:ndidat9 até o ·m.o
mentb e.m .q~ verifiquei q,u.e n.áo poderia dete'hninâr a sci.São ou des
raorol'lamento da. Colligação. Quando notei que poderia occa.sionar a 
derrota de meu. Partido, retirei dignamente e.ssa. ~andl(iatuxa. 

O SR. ~~ADO KELL1: - Volto a refert~-me M>S .factos a;ponta.
·dos pelo Deputado Lemgruber Filho. vou avivar a memQria d~ s. ~-

0 que a •qancada. Pr.o§'ress.ista, ipôr intenne:dio do <listinot.Q col
lega •Sr. Cardlllo FÜho, d~ da.-q!le~ tribun~. foi sõmente, ·:tão só
mente, que o Ministro Ida Justiça - · e à.Uucie a. essa. QJarte d.o seu 
di.sc~ --- tiJlh.a. sym.pa.thia .PGr um ca-ndidato -do Pártido PopUlar 
RadicaL Quem mencionou a candidat:ura. Ra1li. Fernandes foi o pro
prio emínente zeaàer. 

0 oSR.. BEN'D.O COSTA ~ .Exacta.mente. 
Õ $ . ~R~O KELLY -Em:. seu díscUrs.G. S. Ex. ~e reportou :l 

esse facto dizen,do qu~ se a:ssoalhava. que .o ~óro da JuStiça tionful 
~eferenc1a por sua candidatura. 

~ão o ha.viamos dito. E, i:nterpellados neste se-ntido, S . Ex. re
t_rucou: Quem o diz é a o imp.rens~. 

Vêe)ÍI. os meus illustrres confrades da. impren:sa como; a.o apàgat 
das luzeS dos deba~ polítieos, a. ~onsabllida:de cabe aos conimen
tad<lore1'! -dos :rac:tos quoticha.nos~ 

Mas, S. Ex. aind~ aüiantou mais; procUTa.ndo justificar a: en"! 
trevi.sta que o Mini.stro da JUstiça ti-vera com vart.os -ca.ndidato.s a 
·deputaçãlo do Estado, ·S,. Ex. usou mais ou menos das seguintes pa
lavras: ·Queriam os meUs adversarips que o "Min1Stro ·<1a.. Justiça eX:hor
ta.sse amigas nossos a votar cónti:~ · nós? 

•·o Ml.n!.stro da Justiça os exhortQu - note bem a Camara: el4lor· 
you é mais do que a..conse~r. é mais <io que ipêdir: é .e.n!mar, é esti· 
.. mular a ho:nra.rem se'\l3 o()mpi'orn.issos''-
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Os. ·.Compromissos, é bem de ver, eram os cd'uít~hltios com a. 
Co1i1~ Radical ... Soc1a.~l.Stia-'Repu'!:l~a •. a. q~e .pér.ten~ o :oe-,putadc 
Lémgru.'t>er Filho.. · · 

Çrelo q~e ~ sa~lz, 'SI~ ·â ttllD.ucl:a., o. ·ped149 que- me <ittlgtu. 
-o 1ll'UStt.e collega de re;pr~entaçãõ. 
N~ 09tl4içôes, l~ ·esto.u habl.:U.~o ·a .~sp~der ~ a~parte do 

~-te :~utadlo. :SaJJ.e9 Filhó. 
~ea:lment~~ o caso que neste momen'l;o :pos copgr~s. aqU?lle q,W 

me t~ â tribü.náo na. ~ Q.e hbje; e t~· tarora.mente porque D.ãó 
ipV,.çle f~r uso de ·minha .tnsct1Jpção na. hom do expedien:te{ ~ o caso 
qu~ D,~ congreg~ .l?ObreP'a.ira a d~ partí~~r~~. está mais .al:to 
do· qu'f;l as oogitações meramente _politicas .. 

o · c:a.so ·que. neste m(?merito, leva;á o. ~ado do ;R~o 'á· reeon
qUlSta de seus direitos ou ao martjrio c1viCQ e.m .. spr61 <lQ- regime, ê O.· 
da. ~utonol;llia d.os- Est-ados ~a. F~eração, é ;t. <léfes?o d~ p:o~uladoo. 
c;ue animaram. a. .có1lScHme1a ::na.ciona.I ha mais .de um seeulo. E~ !m·· 
ped:Ír que l'!e't-J;ogr~demos ~-a.t:a àlém do a.cflo. a.P,dl<:io:nal. d~ ).93:Õ. Ço·
·ilhe-cenor da. $1't'U.ação flüininé:tlse.. ~19.s ra2;õ~ de ordem elev'adam.enta 
~PClitice que a. vin.çuJa.m. áquelles pa:rf;tdo;s ~_asctàos .d.e Gavern.o revo.
J.'UCion:anõ. o .precl~o -&r , Flo~s da ~a dirlgtu ao General Chri5-
tovã.o Ba.:reell.PLS o 't.eteça,m~ma ·que vou lêr, nés.te mo~ento, nã'O SÓ• 
IPôrq'Ue m'o soU<;:ità o nobre reipr~~te c;Io Di~t,rl'Cto Feõ~ral:. com~ 
à.ind~ porque é ·uma fórma. que eneontm de homenagear a. eleva.çã;<> 
de ,se:ntimên:tos, a coragem ·e à. bravura clVicas do Grov~r;nro;io:r do Rlo 
·Gra.n'de do Sul. · 
- o SR. ~G~'tTJ3l;:R. FILR9 - Eu pedir la.. a v. Ex. lêsSa taa:n:bem 

a telegrânuna. -do Generál Barcellos ào & . Floies àa. Otmlia.. 
0 S]:t . . ;pR,ADQ EEL:I.,;y - V. Ex. -oollheee ~i~~mn1a. nesse sep. . 

tido.?· 
O SR. LE.Mqa:q:sw ~ --. Ref1ro..;me- ao Jtele~attl.IO.a que• te; .à 

dado log'.a.r a essa resposta.. · 
O SR.. P.RoADO RiEL!.Y ,.....- O. Genel'll.l 'Oh'rlstovão Ba.roello.s· se

·o(Yti'eSp<)nde ~u~~en:te c:;ox::n o ée:neral .Flõnis da. Gunha. e oútros 
arn;ig~ pesooa.es. Q Sr. peputa.d.o ~gru:'ber Filho convida.~e a de· 
n~iar as ~os -4e uma co~nd~ooil;lr q'!l~ de.~C<?ilheÇó. 

Q $a. LE'MG&i:rm:R FILHo ---< Eu d~j:arla. S. Penas Cônh.ecer o te9r 
do .telegr~ que deu Í1J€ar a ~a. r®pOSta. dt:> ·Ci3e;n~i Fiores dtl. 
CúnJ:la.,. 

O s'R. ·P:R.M>o KELL-Y - ~. Sr . Pre$1;dente, se .é ~ta • .. 
O SR. .BAN.óE:IRA. V.AUGH~ - Não sei se. é respOSta.! .mas o tele• 

gr~mm-a. op~oo esponta.n~ . 
O SR. PRIADO ~y - .Admitlto, oom o 'Dê{pútadb LeíngrU.be:

~Uho, q~ te~ havido <:OIIlJiD.~ca.ção d9 gene~ o~vao Ba.r
cellO.s e.o General FlõreJ:i dà 'Q®ha. s. Ex. ~m ·a.tnlzl:l.des, sa.be cultl 
V:aJ.,..as, e ·não ~rã. a. ·o.lJ®,dla. de qualquer ~uta.<19 ·que ~~tta. & 

c.ritiea. a. relações m~lm.á.S ·e ~es-. 
·o .S:a. LE!.tGR'C1:1E1i iF'i:r..É:o - ,Não estou ctl.tlcan~. ma.s pe~

t;a.ndQ alpel18oS . 
O SR . . PRADO 'KlEilLY - . O tele~ •é ·o seguinte: 

'''!Ante deslUJli'aro em que !içaram bQns e leees am.igQ!.· 
<1e~ Estad.ó, v1S1vel e comprovada. in:te.rvençã.Q lnde-b!.ta., ma.ni· 
:r~ ao ·preza4o. a.m:igo. ~- do ·que a mtn.ha. syz:n..pa-t;.h1a. ·a 
má.~ !:n:têg:ra;l solidà.riéc.ade. '· · 

o sa. .Ali:n:flni SANlios· ......._ Sena. ln:ter~te áo Càmam ~er <1e· 
q"Q.em pal'lt~u a. 1Ildebita. intervenção ·~etida nesse. telegramma.. 

O SR. PRADO KiELLY - Nós já; dentllic~Q.S ,8.() ,paJz ·a. lnte.t
v~gAoâ mdebita ~ poUtiCa. d~ E&ta<lo do R1o de J&l)e1ro q~e :f'ó1 
ln1cialmente· reeltzada pelo ~ro da. Justu;a, o . .sr. Vicente Ráó. 
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Ainda ·terei occasiãõ de futerpellar S. Ex. ~obre (jS· mot1vos de sua 
attitu<Ze e sobre o fla:gra.nte desrespe1to á. Constituinte Federal. 

Para nós, :$, Ex. ~á praticando ua::n crime de responsabilidade. 
O ~- A.RTHUR SAJ.Vl'Os - V. Ex. separa a. re...cponsabillda.Qe do· 

Ministro. Vtcént~ Râo da do Sr. Pre;,sid.ente da Rep~bllca.? 
O SR. PRADO KELL Y - Deolarel, ~icfal:rn.ente.. que nós. desdl) 

esse JJt<:lmento. embora. nmnten<lo os Vinculo.s de gratidão e solldá:rle· 
da.de eom aquellas forças poltt~ca.s orig~narlas do ):flovimen.to revolu
ciona.rio, que re.p~DJtadas, ou não, nesta Casa.. nOs confortam. com 
sua .sôlldarledade e ·:com a .fellcida.<ie ao princljpio cía autollO~a. do;;; 
Estado$ pa:ra. resgua.rdq da. Federação - mantidos estes comproll'Ú55Õ$, 
re.cusa.:ri:los soUàaried~e ao Governo da Republlca • . (Muito bem. Pal
mas) ~ 

O SR. BrAs FoRTES, - Quem esf4, accusa.ndo o. Governo é o .pro-
1)rio General Flores dá. Ctinha:. Esto-u con:V'encido -de que houve ~~
-vençã(), 1)01s é um Chefe que a1p9~ o Governo quem sustenta que 
houve. 

O SR. P~ADO KEL!.Y - Sr. Presidente, qUe intervenção é essa 
que se praticou llO Estado d,o Ri~? 

O <Sa. BIAS Fo~ns - Horrorosa ... (Biso.s). 
o SR. P~APO KELLY - Vej'a.mos os faetores: vejamos ~ ~~a, 

conceituação. 
Não ~iJI'eClso lé~:nibrar aos In'eus eminentes collegas, algu;n.s d.elle:; 

meUs m,estres em ~cien'Cia. constitucional. que a pedra a.ngula.r do 
regime, o prinoêilpLo (!.a. não inte~ençã.o dos poderes federaes nos ne
gocío.s peculiares aos Estados ... 

O 'SR. BIA: FORTE,S - !ma;g1xte V. Ex. que () Sr. Vicente Rão 
velu l)a.ra CtmltPr:lr a. COnstttuição! 

ó t$ít. Acncro TORRES - Por ordem do Sr. Prestdenste da. Re· 
publlca. ·dé quem. é a~ma;r de con:fla:nça. 

O s&. PRADO R:ELLY - Façp justiça. aq povo de São PaUlo e 
não á. sua. :po.1it1ca, ao reconh~cer que Q$ sa.crJfiea:dQS" pelo movim~nto 
de 19.32.. não podem a.ooo:upa.nhar ·nesta. hora. o Sl:'. \Tioen.te Ráo na 
.sua til va6ã.o ornc·1:ai. por tropas ~ita.r·1Zàelas. em. outro , Estado da 
Fedemçáo. O ~esm9 povo de S. Paulo, a cuja.S vlrludes c1Vica.s ~dó 
esp~ial homen~m. ha. de OOl:!llpt'ehender que o ~r que nos c_a.9e 
nesta. l,lora. se inspirará nas HÇões <iadas IJ.)or elle, em defesa da. a.'Uitó
;nomia. de s. ·l?aulo, q1lan.do ~tendia que esta. autom>mla era desres
~lta.~a pelo Governo centraJ. 

T~ card%1 é este pri.nc1p1o, tão in.dl.Spensa:vel ao ·pt:O!p_r~o :funcln
mentó do n0650 .systema., que um autor r~nte - e trago a opinião· 
de, purand --- o . cqnsi~era. acima de qua:lqu~r outro para. a. ~anute:n
ção dos vlnculos fedétat1Jvos que condUzem á. v,nida.de ·das nações que 
obeüecem a. tal systema.: (Lê.). 

"L'opposiltion entr~ cOll-eetivités résulte des compétence5 
respectives <les organes ptqpres. On pe'Uit -ch~cher un crtt~
rium Eelon la na.ture má.térielle des fonctfon.s, _ogposer pa;r-
4!Xemple 1-es coí.IectivitêS non étatlques ~elon que ~eurs o~ga
n~ propes détleiill.ent ou non. des !onctionS de ·1ég1slà.t1on. ma.
terieile. On peut a.ussi. envisager Pente~du~ de ia :puJ.s.san.ce 
d•.filittat1ve. Ie potivo1r d,'accomplir certail1S actes ~ª'ns im
m.l}atiqn, oontróle. cor.tliPéwnce con.currente des orga.nes d~ 
l'E'tat (doma:tne des oomp~tences excl~v~ de l'or~ pro
p.re). Si l'on n~ peut trouver á ~ pó!n:ts de vue une tl'Pn:
tiére jurtdlque tprêcise en.tre J."'E'tat me.:m.bre" et les autre;r 
collecWlflté-9. non· éta.tiques. oti peut ·Qheroher d ·u moltls un 
critétium dans l'étetl.due q:e;s· oompéten~~ respect1ves, óu dea, 
domaines ·exclu:st!s en coti$1dérant nots:,mment oertaines sor
tes de lnatléres .(pouvoirs) d"'auto organisa.tion•• créa.tion du 

76 de 92 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 92 

-58-

dl'Gi~ pilvé, etc.) On :pour·ra~t .ID..êm.e s'~:tta._ch~ a.ux proc.édés 
jurldiquês. emplóyês, -~ur !a..!r.e re.spooter .les ~gl~ que· li~ 
m1ient ia. eompét.en:oe des ceil~ivité!i .non éta.tiqúes, et. 
eventuellement, celle ·d~s -0:rganes de l~át, 

(Ch. Dura.fit ~· ~es. E'tats .féàéralux - pag. 8!). 

ara·l é ta~n15em.. rpr~1plo cons:titucJonal que -~ Est_ado. oot;IUPéte 
·j)<)x. !grma. predeterm.i:nadâ. eni d:iJsPo.Stição tta.nsltorla. dá Ce»nstltti.li
·çâ.o. eleger os ~U$ .poderes ~lJiticos. A mve.são Q~ a.ttri:buiçá•> ;p~
.é!Jpua, em qualquer pha;se •qne seja.. n.ã. phase <la. ,propaganda, lia ,ph~~ 
da colil.blna.ção d,os ~o.rdOS; dos coneb:avos .para a. ne.seença das câ.D.

·ci1daturas e. á.té. no a.cto de sua .rea.U~ão Jonnal, qual·quer ~ter.;. 
v~ção nesse sent~~ é ~a. tnte.J0'e.nção ext:ra..,-lêga.l, é u:ili.à.. inlte:rven
ção. extm-oon.stl~uci-ona.l, e tém. sob;re as ó'U~ de!lrl.ida.s no ~1;ado 
ba.siC9 da Republlc;L o t~conveniente de não. ser. reg:liia .IPOl" te~ 

. algum e ser obra do arbrttlo, o. in<ilce d:à pa.fx:ão partida.tia. o a.t~;;~. 
tado da. -cegueira. .PQlit-ica_. · 

·Tantas v.ezes nO.S rt~ÍDÓS "té!erl(to· â 'Uçio amertea.na., !p91': ·t~ 
rooctos· essa I'lção est_á· ·.pr~~nte a.<? n05$o espi:ritó.1 por 'tá.l .fõrme. eUa.. él 
a guleira natural de nos.s.a. evoiução j'U.rl<ilcà., que ·nãQ r~.isto A te~-
.t~Çâo d.e ler ~ IP~ de ~aman:: · 

L 'lPlión .des Éta.~ sous -~ .seur g<>-urv~ementet Jmltiona.l, 
est Une untQn f~d_éràle. e:t non pa.s un~ 1).ll~on complet~ ou 
:i'usion. C'est une unJ.on da.ns llil büt énerieux, ~pew les. .ques
'tiio~ s•éteíidà.t ~ pl~sie~ E'ta.ts, !)Our des sbjet.s nat~ona.ux; 
mais pas lj>our d.e objets. i.:nteríeurs, domestiques et. muni
~tpa.~. A l'ex:~tion 4-'<U.n pet!t no~'bre de c~ .et d'objet;; 
c ia plU!P,an de jUridiotlon. eonc"WT'ente)., leã .pouvoir.s d~ <l.L
ver~ E'tats ·!)Ont a.õ.solus et e~cl~~!s, da.ns les ~atiêr.es ·SW· 
lesquetles Us pbs.Sêdent ji.lridlqtlQi:J:~ et pour toutes le.S ma
'!;iéres ~sa.uf leS drol~ de citoyen de la. ·n'8.tlon·) les :f."tà.ts et 
le'U,l'& pbip\:lla.tio~ sonti a uss1 i~d.épenda.nt.s les ~ des a~tres 
et des lols du gouvernement fé.déra.l qu'Us· le sont du ro1. 
du P!P'lamenj; .et des l91s de la. Gr~nd~ Bretagne. Nl le Con
.grê.,S. de.S. :f.'t'~U:nls, ni 1~ tpéup}e <5u le ,gouvern~ment de 
quelq~e ~tat n'ont plu_s 1~ d-roit d '1-ntetv.é:hir q'uant aux 
lóls muniç1lpa1es .e,t, i~l~ prcpremên~ dites, au.:& coUtUII1es 
et a:ux lnstltuttions doinesttqúes 'd''Uil 13-Ut:.:e l'!.'tât qui ne 
t'a.tttaient. ce"ll.X. d() lll. Tu:tq\]Je o\1 de la :aussi~. 

Ils lf)CUVell't répüter le mahométa.n.l.sme~ 1es go~vern.e

men.ts qespovlques et le_s ch~~fment.s ax'Ql:trã.ires, et çru~'ls em
(ployés eil. ·Turqule et en Russie autà.nlt d'erreurs'; .mais eelllo 
n~ .Jcs eoncern.~ t;l'I).. ~~une faÇ.O·n. lls ne peuveJ.Lt 1n~rveí:;Lil' 
1'0ur les réfotil:nes~ sa.ns· :vioi:er Ies lols et trõubler l~hartric:mie 
<tes na:t;i~ns. Le ·'Pii.rull.pe de. non - fnterventto.n :rorme. la 
t?lerre ~nguWre de là. loj lnte~tio'ruíle ·ert la seUle regle qu! 
asswe.ra .la pa'tx e.t i',ha.rmonie ~ n~ti~ns .. Ul,l l.nQ1vt4u ne 
~t 1nteÃV~~ll" c:La:ns les a!ta.1r~s domestiques ou 'les travaux 
d'un. autre, ~ prend.re 1e 1'iro1t d.e LJ,ú pr~rire sa cond~te 
et de la dirig~r~ <:e qui n·e sef{l)lt •pas <»mpa:tible avee l'éga.l1tê 
de droit.S, de liberté ~ d .'1ndépendance d<5nt 11 jou1t .. Tome 
tnterv~ntl~n f1~1ogu,e g.·~ne !lfle~.t1líe d.àns les àff.air,~ d'une 
áutre (excepté celle des. tparen ts à l'egarêi de leurs· enfants) 
est gênéralement· .regard~ comme off.icJeuse, impertinente e11 
JDSQie:n~. oom:me méritant .d'être r.epõussée: ect três gené;.. 
ralement elle souléve et t~-xclte les. mauvals sént1ments et de 
vio1en~s · ~e(;;Sent1ments·, en!Ín elie cÇ)nd,uit sO.uvént · tt; -d'ainê
res· querellés et à l'éf'tl.S$0n: dú.. se.ng. Le g6uvernemen.t ou 
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lc _p~upl-é d 'un li:t..ât ne pcuvcnt intcrvenix. avec q'Uélque raison. 
<la.il.s les 1o1s, les coutum~s .ou.. les· ill.3otltu t. ions d 'un. autre que 
IPOur a:ut.a.nt. .seureme.nt qu'il est néces.mirc pou.r la pr<lt!~

ction de se.s p~r'.!_s droit.s. d'aprês da i::ónstilti1t1o:n des f:tats
Un1s et; part1culJér~ent d'~prês la. ;-::econde -sectiO!.l d-e .son 
quatriême ttrticle.. Dcs ma.uvai.S séntiment et des conséqúQn~ 
ees pe-rn.id~uses l.-luiv.ronrt,. ne!C'essalrcm~t tou-t a.utre ing~
.re~··. <&aman - Gouvcrnem.en.t Amé.r-Wain •. pag. 16) . 

Qr..a. Sr. J?~sldente, dlS.tingaruo.s, :peljl. necf'..SStdaõ.~ de- defi-pir a:i 
-violcne_tas pratlcad·as. distfnga.mos duas sortes ele intervenção de Go
'lemo F~era.l: a !pt.lmelra ·foi a intetvençílo branca, antes do. plei1;.:~: 
., segunda, a . lnterven~ã.o militar, com a força do Ext:rcito, -<X>m os 
~ecret~. com a policia de. Dls~rlcto Federal . 

De mtervenção branca.·. já. têm ex_P,Cr1enc1a. al~uns I?a.!~ do Con
t1nen.te . . • 

O 'SR.. BlJ\s FoRTES - V . Ex. -pão precisa. ir b~ca.r o ex~mrplo 
de outros :Palzes. Temes o Jl.O.SSO. 

O SR. PRADO KlELL:Y - ... m~o .aqu<:i~é.s que m:tls s~ <les
'tBiCSlll pe1a. cultu~; pelo adiantamento · e pelo pr<igresso· de s-ruu; h:is· 
t1t'lllçõe9. 

"D~ Ia Répu~llq_ue ~ntlne, le gouvemement fédera.: 
d.omlnc, én talt, le -vle po.Utlqu·c des provl.nces .. L'article IP~ 
de la CQn,.%1tuitJon <Íéelare q'W! les provlnces éUsent leur~ 
orga.Iies propres sans l'lnterv~nt.ion du ,gouvernen:tent !edé.ral, 
xp.ais, e.n pratique, il n'en est pas toujom:; .a.insi. M . José-lU
colas Matienzo éi::riva,1t, en 1912 (Le gouvernement rept·ésen
taltl! féderal da.D.'i la. Re:publlque a.rgenttne. 1'. 295) que c·cs-: 
méme la r.égàe oppoíSée qut est rprat1quée . ''Les rprovinces 
.éltsent leür.s gou.v.erneurs et leurs a.sseJnblées avec l 'lnt;er~ 
~ention. d.u gouverne-me.nt férérai lor.sque celUl-ci le juge ne# 
eéssa.ire. •• 

T..e :í?~ldent de- la :R.elp'Ublique- po.ssêd.e de.S moyens !:12 
presslon vis-à-vis des gouverneurs . l1 les la.issa. n)~me parfois 
renvers~r par ·des r.évolution.s.. sans' les $~cout.ir, lor.squ•ü 
n 'éOO.ft pa.s. sattsfa.Lt d '~ux . · 

Le :méine a.uteur éct'1t ('P. 245) qúe, dans le.s prov.1nces~ 

"en m.attê~ p<>lltique. .. :on admet l•Jngérence. du gouve.r
nemen.t !~térn.l et :même á.veé enthousi.~me qu.a-nà. ü doi t en 
résul.te.r un 'Qénéfice pour le pa.rtl ailquel on a.p.pârtient. 

<De fait. ll n 'y a 'Pas de g:ou.verneur ni de· corq>s leg1sl.a:ti! 
provincial ou fraction de coTps, qul ne tourne les vreU;X veta 
l.e Préstdent de 1~ Republ1que ou vers le congrê.& qua.n~ ll 
se sent !ru'ble ou en pér1i . ~ar cont~ 11 n 'y pa.s n.on. pllll] 
de part1 cPopposltlon en iprovl.noe- qUi n'irivoque l'a.ppui dU 
gouve-rne-ment de là .b.atib-n IPOlll" oen, Obtenir la. dresti.tuitian 
ou Ia. :;:qumi.sLson du gouv~rne:ur de la. pro v !.Me. 

On volt combiet~. · l 'esprit de parti peut être destruct1t au 
.fédera.Usme. ' ' (Ch.. Dura.nt. LES· ÉTATS Ft.n~ux. pa.g. 155). 

Exgota.dos os ·:recursos da. intervenção. bratl,ca. com a escolha de
.t1h1t1'Va. de um ca.ndic1ato. que, na. 1propr-1a. expressã.o do etn1n.en~ 
Sr. Getulio VallgaS, :reauza. ·um. quas1 m1la.gl'e, - a 'ltlll.A.o das :b.oo
tes q~ lhe era.m. edve.rsa.r~. - esgotados esses~~. que C1'1Utl. 9fl 
de que dispunlla para aquelle •m.<>mento o Ministro .da. .1u.stlça, acudi· 
ram log6 a s . Ex. outros _melas de !PUUlr. talvez de éS~ •. a. e<m· 

.se1enc1a dos fiumlnen.ses. ApreEOOu~ S~ Ex, , n.ntes da G.n&talt~ 
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4~ Aseembl~, a. se tran~portar ,par~ ~ Ca!pit;:Ll g0 Estado do. .Rio:,. 
on"de devem ter .observad0·, dl2'ectaine:nte, a calma. e,m. ·qU:e ~ eneon-.: 
tz:a.va; uma. pop'IJ._lção entNg~-a aos ~:eus ~ffez~1)es ha:bit:t,taes. M~1 l~ 
foJ pára. of!erecer a tro!pa Q.a. U:iüáo ao Inte_rV!~n'tb·f. .feae·ra.l, qu e '.tiãeil 
lh'a.. · h_avia ipeti1go! E!)Sa trçipa;. ·h.avi~ lie· .i·r a Ni-cth~roy., teria· tle lá 
chegar para. ~e <:a.t a.cterl:Za.r a coa<:ção imposta aQS r.e~resentantes do: 
p0v·o. ~ Asse.~bléa: :ConstitUinte, :para procurar atemo;r-izat-0s· c~m 9s 
fuzis · metta,lhad.Cfas (Ç:Ollocados ás vezes em P!:!.siÇão artistic.as 1ouva
d:as ·pel<:r nobre Deputado .Toão G'ilimarã~s) e · ~ · mesmo tempo para 
- · qu.êm. sa~? - obrlg~ à~gtlD.$ esp1rltoQS tracos a manter ós ulti
mas ·ca~romiSso~ cóntrahidos . oom. o ~ôvemo F~ era.! ~ 

Para. 3$ eleiç.~.s :O.OI'):ÍlnP-S tem- a 1~1 ca.u~làs m,lnucl~. no to.. 
cànte ao r&güardb do voto <los cidàdã.oo. afini çie qu~ ~ob_re e.s~ 

vt.to ~ã.o P955a tér ~ni}u~da qualq'1.ter a~torl:ctací:e e que ena se,ja a. 
manifeStaçã6. llVr~ de u:rila.. conviCÇão ou de uina._ tt;~tef~~en.éia. NO' 
~~do qo Ri9, para a ~ inllp·or.t~te d~ eleições, ·para ele'içõe; 
processadas por um collegio .espeêial, de vez que a. AS.semblea Co:nsti
t-uin:te açtO!ptQU <> .proo~.so indJrecto para. .esse,s .pleitos, .no És~o d9. 
R1o í':a.z-s.e p ·ara.. essas eleiçõeS aquH.1o· que :não se fâz .em todo o :Srásil 
pa.ra. eleição de \fere69:Qr~ "municlpaes: nga:nds.-se mtr0dtl2ir n<> .re
cín:to a. força publica.. iD.stallam.;sê os agenteS (:{a ;prepb'Wncia,. g0-
verna:men.tal, ameaça-se, por toda.s as .formas : por gestOs., por ;p~la..
vras. por uni ~stexna de <:J:.wpósição em filai dos pro;prios soldados.. de 
b::donetl!o çal~da, tns.talla-ee ·~m regi me pru.ssiano q'q.~, graças a .Deu.s. 
para bem de ttiinha terra . . Ii~Q oo:n-r..egui u ~perturbar o allimo ·decidido 
ó ~írit.o forte, a oo;nscie.J:l.ela; altiv:~ 'dos ·verdadeiros, dos unico,s le· 
gi tim>QS representantes <i o pQvo :!.iumrnense, (Mui to b~m da õancai!a 
prcgret1sista.) . 

o .SR. 'So'tizA .LEAõ - · Re.glm~n Getulio Vargas • .. 
O ·~. PRiADO K:Ei.Ly· ::..._ Sr. Bl!~S'ide.n:te , neste Iru:Jmento dev~ 

~st2.l ;pe.5a'tld.o, :\l.à.1 <:ons~i~neta d:e ·'ho~dó CMÍ<:l .4o govérno . , . 
O SE_L Sowz·A .LEÃo - Não ha ipengo, $. Ex. iog~ ~e ~-quece .. . 
o sR.. PR.AibO 'KEiw Y ·- .. . . -uma gr~v·~ ª'PIPrehen..sã.ô .o;Obré os. 

<le.s:tm9s ~~cioná-es. Até honrem S '. Ex. t no cl!So d9 Ri9 ·d.~ Jal).eiro, 
podla.·. d~c:ícHr entre 'l;lllla e {)Uti'a pr~fere-neiá, .entre ra. c~ndid,atura. ele 
1.11.1:1 general qüe sempré honrou: os ca:m:prcmisáos ás:sulnidas, desde as 
prim-eir~ revol'tl,ÇâeS, e ij. de ·seu ze~àer da ma!or1a., ·~· quen1 s. E~ .. 
G:eve t:er ·razões e.spec1a,es de ncô:r>.hcecimento. Nests. hora, porem, nã,, 
·.W muda· 8. ];X., nã;o t~nha .d~yldas c}~ que a. ca115a. que en~. 
a ·bandeixa que não. enrolaremos no terr1tcrlo tlumi:raeriosé, é a da de
.fesa. d.a. ·;propxj-a :federação, ~em a qual ·$erla. dLspensa,vel ·ª' j;orma re-
publ1calia. no Br-asil. . 

·E' em torn<:~ d~s~ ea.so qu~ ve.mos congratular-se a cqnsi~n,cin 
de toda a Nação.. /V!J palavras en'VlMlas .pelo go.vernado:t Flore~ da 
Cunha:, aeima dé ·tudo.. .co;no lição de ~ta ppUtiea. a. set: pr~t:icaqa 
~elo .governo; ·valem como incentivo· e ~ru.eíhQ .a crue realce:mos 
áq:uen.e.s priJ;te~p~<Js cp•as.t1-:t\lcio·naes, .E:~ os quaes ~ria imprati9avel 
t• itbe'l'd:ad~ em ·nessa te!'ra.. 

A quest~ .q-q.~ ~ ~e oolloé~ e a :da per:t'IlJanencia: ou não. 
cá. Fe<:let:açã.Q . 

·Se o ~p:r.iqho <;lps podero.ro.s e i~teresses que eu, por emq:uan.to. 
não preteh<:lo desv.e.n4a:n... l~va~m {ils :ppderes centrae.s a i~is't'ir no · 
r~::·nh.eci~l:en.to ele eléições ntillas, a fmpedlr que Se manifestem 11-
~êmente dE~u~ados ~lê1tos e q-q~ seriam a maio)?la ~ Assemblêa ~e· 
.n~o houve~ a.s depuraÇões e~cand'Mosa.s a. CJ,<ue me tefêri. se ~ 
situt:tçãd perrn:sné<:é~ estarão d~etto.s ~ vJ,nç.ulos da Federaçao. . 

Nãq é ptDSSivel exiStirem poder~s .•Póliticos auwnfi>m9s se. a. qua/.
quer :memento, .Se re<:Onl:l.êeer .ao _governo <:el::ltral a !i~rdaã~· d~ con:
;s'U.Iillna.!lf. actos a.udaciosP.;. e ~tten.tat:Ciriâs ·dàs ·lPre~~ga:tiva:s l:p.dividuQ.es., 
~ dOs 1)rinclpiOS <:la C~rt;l.· :r.ep~blica.t;l,a. 
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Sé 5e permi:tte ao 04-eJe de Policia. do Distticto ;Fe<letal enviar 
par~ o Rio de Janeiro 200 investigador-es . . , 

.O SR. LE.MÇR'l:rnER· Fn.~o ~ De acqõrdo, aliás - se é ver<iade -
çom () interventor. 

o SR. PRAD~ K!ELLY- Na_o entendo<> aparte. 
O Deputado Lexrigruber Filho não está ~tto . da ij:lfo,nnação; ~ 

.a:credit.a nena, mas aooa q-q..e foi de a<:c<>rdo oom o interve.ntor. 
S . Ex . e..."tá con:(irir..atido as co.nE~quencia.S e recusando o factõ prin 
cipal. Com:paremos 0$ do1s termo::; de seu depoimento. 

( Ttocam.-se apartes. ·.> 

0 <SR. ABELARDO 'MARIN,.HO' - ·Esse diseurso do nobre ora.Qor, CO.b;l 

r~q_uetias mcdíficaçõe.$. bem podia ser ouvida em 22, a proposito da 
deposição do Sr. Raul Ferna.n<les da presiçl._encia do 'E.stàdo do Rio 
de Janeiro·. 

O SR. PRADO KELLY ---. POdla. ser pronunciado, meu illustte 
c.oil~ga, .ainq,a. em outras OC(:a.si.()es. 

Por ·e~émp}o ! quando ~ naçã<l, em arnia.s, se -revoltou ,contra. ô 
es_bullho dc;:s candidatos e.leitos da Parallyba do Nol'Tte. 

Não ~i em que diversi'f-i_cam os attentadós contra a lei eleitoral .. 
qu_ando ;pra:tica.dos pelo ·po(ler Legislativo, no eJ.Çercldo· <te a.ttrtbtii
ção q:ue llle era peculiar, quai a. de verificação de poderes do,s seus 
xneril.bros, e ss .e~·bulhos commettidos pela justiça e[e_itora.l_, quando ha 
!Poderosos ·-padrinhos das aspirações d-e uma f.ac.Ção m.inoritarja, e, 
da. npite .para o d.ia, ao bafejo da situação off:icial, essa facção .acre
ciita ·ter ch:ega<to ao ter.m:Ul.o: de sua tarda elege-ndo, em i,rregular 
pleito, govêrnad<?r pâra sua terr.a. 

Sr . Pre.sidente, pénn~tta V. E,x.. que. neste momento, eu ~ con
gratule q,e ;publico com os 22 Deputa-dós esta4oaes â. &s.s:embl~ Cons
tituinte, <a.1gun.s dos quaes aqui · !Presentes, é qúe têm, tlemop:strado 
a maior firmeza, a maior dign.id,ade·, o Irul.ior ~ulo em reiv.ihdica:: 
para o Es_t~4o do Rio aquelies direitos que nãó ~ negam, neste 
instante, a nenhum Estado da .Federação, de ·:fomna a evitar .ta,mbem 
o isolamento em que. no regim.e politi<:o. fiçatia ·ml:n.ha. terra., entre
gue ás baionetas da ;pol-icia. do !{)lstri~ Fe'!ieral. para a vict<>na de 
uma campanha maà dirlgida. pelOll nossos advt:-rsarto:s. 

A e.sSes bravos· detenso~s, da autonomia flUminense . .. 

o SR. -BANDEIRA VAUGHAN - Os 22' do forte do Estad-o do Rio! 
o SR.. PRADO KEI..J:.Y - .. . ·que não são maioria .hoje pprqu~ 

as urnas n.W falaram até o fim, 'POrque se esmagou. a. v~~ es!Pontanee. 
dos suriragiOO., a. e&es 22 constitUintes. que encarnam a. vont ade dv 
povo de minha terra. dirijo as m.íOOa.s congratulações, pela. fl.mleza 
de sua attitude, C!1le !honra. e digiii1Jca o Rio de Ja.n~iro. (Muito bem 
muito bem. Palmas. o orador é vivamente cumprimentado.>. 

Durante o discurso do .sr. Prado K.e.lly o .sr. Antolli<> 
Carlos, Pre~id(!nte deixa a cade_ir·a da prêsidencta, que é oc .. 
cupada. pelo Sr. Genaro Ponce,_ so Secrteariq e nova.D.'ientl' 
opelGS Srs. An.tbnio Carlos, Presidente, ~ner~o Póilte, 8° Se 
cretario e Antonio Carlo.s, Pre.sldéi+te. 

O Sr. Presidente - Tem a pnlãívra, .pa.ra. expiicr:t..çã.o pe.ssOal. o 
Sr. .Fabio SOd.ré. 

O Sr. Fabio S'odré (Para. expricação péS$®n - Senhor Pre· 
sidente, lembro·me de. jovem ainda, tão jovem. que o facto me feriu 
a imaginação, ouvir e. lhtstoria de uni senhor .respei-ta.v.el, que. toc;ià. 
vez que chegava. tarde em casa., já pela madrUgada. 1a.z1a gra.llde ba.-
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ruJhp, enco:Q.trando mil razões para brigar oom ~06. de modo a 
e\'itar, naturalmente, r,ecrimh:u~.ções (lue ppd~riam. advir· de.sse facto. 

Lenibl'o-'!ne dist.o, Sr. Preside·nt~. a pro:posito da o.raçã.o ... 
o SR. PRADO KELL Y - V. Ex . J:!1e pennitte: Iemb.ra-5e mal,- por

que, 110 mome-nto em que. o Esto.do do Rio deplora os tris1iffs e lail;nen
tavel.$ acontecimentos de hontem, não teria logar u.ma referenc::i.a 
pl_ttor~. 

O SR. FA:BIO SODR~' - Vou moStrar a "<J". Ex. qu,al a rete
rencla . 

Lembre1-,IIl.~. de facto, aea~te. de alguns trécho,s da, yibran:w ora
ção do di.stincto collega. Sr .. Pr.ado Kelly. Na realidade; o Estado do 
Rio a.trav~ uma. crise te;rivel, talvez à. maior de sUa. ru....--.toria poli
t;.1'Ca. El}tr:e_tanto. estou convencid.IJ de q·ae ea~ inteira, aos meus 
H1'ustres a-dversarí~, a responsabiUdade <le$.Sa .situação. (Néi.o apoiados) 
E é por is...~ que á minha -memorla veio e$;SS. referencia.. 

0 SR.. BENTO CoSTA - V. Ex.. disse, de·ntro do 'tri•bun.a.l. a;pós ·2.6 
!Priméi.ras éleiç.~ sup.plement.ares, .que o Partid'O nãc> tl.nha a:utori 
aa.de para a...~ir.l.r ao Qoverno do Estado .. 

ó SR. Pr..ESm:ê;NTE - Attenção! Pe,ço. aos nobres Depu~os per
mittam· oora<ior conclUir seus •pen.sâmentos. 

O ~- FABIO SODRE.' - Sr. :Presidente. occorreu-me a mem.o
_rl..a <iô facto por e:lttranhar q,ue .~recisamente o iÜUstre leOOer Qa 
União Progi'essista fos..c:.e o ~.:rtmeiro a sUbir ã tribuna p~ eom
m~tar o~ acontecimentos do· Rio de ;ta.n~fro. De 'feito .nó$., ra<Ucá.es, 
não trariamos -par:a esta C~a es..c:.es incidetlt.es. por uma questão de 
prlnci>pio, P9íque julgamos que os factos extt~nhos ás funcções <ii
recta.s da Qam.aTa. a el_la. não d-evem &er tl'àzid{l)s. 

O SR. PRADO ~LY - Pe-:::que não con.vir1a.. a V . ~x . debater oo 
erros do Ministro da J'u.st,iça. 

o SR. :fABIO sorn:?~E.' - VV. EÉx. são testemunl::i.as d.é C3mo 

d;urante estes dois ann<!S de exe.r<:i<üo· do mandato. nunca- fiz a menor 
reterencia á: poUtica. dq Rio de J'a-p,ei:ro. 

·o SR. BENTO CosTA - ·Porque rnun<::a houve opportunidade . 
O .SR. FABIO &ODRE' - l{ouve muitas opportunidades . VV. 

E'xs. não àcscontH:.cem q ,ue nós, n.b Esta<ilo do Rio de J'aneiTO, hà 
ce:~:co. de quatro a11nos somos OJ>posição ... 

o SR. BENTo COSTA - Quem·~ 

O SR. 1-~ABIO SODRE' ~ .. . opposição n,o ·sentido de não ·OC

C"!lparmos cargos d.e- Governo, confi~d.os aos nossos a.dversarios. 
O Sn. PRADO KELLY - Opposição tendo a. maioriá dos Conselhos 

de cEsta..do . · 

O Sa.. BEN'l'o CosTA - Tendo um de seus cor.réligionarl.os como 
Secretario do :!n,t:erior e .JustJça. V-. E~ . . LS.e esquece disso. 

O SR. FABio SODRE' - Não me e~queço. Para assumir o 
cargo. fui obrigado a c;!.eclarar gue não perwncia ao. part~do Radical. 
Entretanto, ós p _artida_rios· de VV. Exs.. que perten~em ao Governo. 
]ãm:als foram cca~"id:os a semelhante declaração. 

O Sn l?RADO _KELí.Y - E' uma at:fi~ação gl;'aC1dsa. 
O SR. r'ABlO SODRE' - Publicamente nunca o fizeram. 
O Sa. ~tNTo C~TA - o · outro tam'bem não' a fez. 
O SR. F'ABIO SODRE' - Sr. .Presidente, no discurso do ·meu 

emlnente c<>llega, <lístingo dois t~chos prlnci.pa.es. ·s . Ex. cóDlm.en
tou a situação <ICt.ua~ de crise da pólltica flum1nen$e e, ·ao mesmo 
tempo. c:strauhou fossem os radica.es, sooiallstas e republicano~ pro~ 
!Urar ehger Ulll M!ni:stro de Estado Federal para o. cargo d.e Pre&;~ 
dente do Estadp. Ora, Sr. P~sidente. 'íiã.o ha. maior inj-q.stiça, n~m 
ma:ior desvirtuamento da realidade.. O Almirante Protogenes Gu1-. 
marães nii.o é, p~ nõs outros !luift.inenses, um Ministro de Estado, 
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S . Ex e nosso (:Ompanheiro clesde 22. quando milltavamos na.. O;P.PO-
siçâo. 

o SR;. BEN'to CoSTA - Fdi convicta.do por ser Ministro. 
o SR. F P...BlO SODRE' - contâmos :se'm.pre com a. solidariedade 

p;essoal c;t~ Almírántt' Protogel'l.és GuimarãeS. Fot elle, durant~ tn.W.to 
tell)p;:>. :possCI COll,:>elhel..ro, delle ~os :sQccorriam.os nos mãos moiil.entos. 
Era. emnm. um hcmezn d"e nossa genté. Com cerca. de trlnta a.nnos 
de Ifesü:t~::~cia ~P Esta.do, onde se caso'tl, •.. 

b Sn . I:oF.l\1GR.UnER Fn.H:o - Todos os ·seus filhos são fluminenses. 
O SI!. . FABIO SODRE' - .... s ." ·m. era realmente, 'e é, um; tlu-

mio~nse. 

O SR , LJ-:r•tGR.USER FILHO - FHhos ·fiumú;lenses todos . 
O S.?. FABIO SODRE' - S . Ex . . era e é uzn flwn1net:lSe . 
9 SR. Pluno KEI.r.Y - Repdemos homenagens e fazemos justiça 

ás gualidades r,eSsoaes do actual Ministro da Marinha.. · 
O ~R . FP..BIO SODRE' - Tod9s aquel..les que habitam no Estado 

da Rio e. .se acham. _integrados na sua soc1edadé, nós os consideramos 
!lumbt:e,nses. ·Fluminense era o etn.inepte Dr. Oliveira Botelho, ainda 
que :rião ti\-'esac na~cido no Estado do Rio, n~!ll lá se orlgtnas.se a sua 
iamilin... Foi S . Ex . Députad.Q estadoal,. federal e , aínClà, Prestciente 
do Estado, · 

O SR. Pn.wq KELLY - Já: chamou o Estado do Rio de terra de 
nfnglie!n .. . 

O SR. FABIO SODRE' - O Dr.. Oliveira Botelho pertencia po,
litica.mente e socta.lm..ente ao Estadô do Rlo, e, no ~mtanto. niío era 
fluminense . A<:sirn tambem ion-p.Jneros patridos nossos teem tido 
represe;,ltàção do Estado; $em serem flUminenses natos, mas que o 
são .. nn reaiidadc. por suas· ligações, pQ.r seus. interesses, por seils Iaçôs 
de familia, qtle os integram na nossa gente. 

Logo o facto de o Almirante P?:9t9genes Guimarães ter nas~idó 
etn Sant-à Cat1larina não impede que o consld~remos como um -ver
~acici.ro thuninense .. 

Ail1th:i_, m::l.is. Sr::... Deputados: durante o período revolucionarlo, 
9-e 193Ó Par<~ c:n, quando innume1;as vezes tivemos de enfrentar ~s 
accommettidas do militarisín.<>, do timentl:sril.o que o Partido Raclica.l 
tan.to combateu. desde as p.rim~íras: horas, tivemos se~pre a sol~da~ 
tiectad~ do Almirant<~ Protogenes Guimarães. 

0 Sn. BANDEIRA VAUGHAN - Trata~a-se, então, de uma SOlid~
r!c-dá.de dtipla. amb!gUa. 

o Sn. Ax:Et.ARlXJ MARINHO - Pe1:gúnto ao nobre orador: o Alm1-
rante. Prot.oii'cnc;s Guimarães era contra o tenent.ismo? 

o SR. FÂBIO SODRE' - Mais ainda .. s:~:, Presidente. . . . 
o si. ABELARDo MARINHo - P~ço .a Y . Ex. que me ,respónda. 
o SR. IJni\DO KELL y - o <ira dor deve l·esponder ao ?-Parte do 

r. obre collego.. que tem gra.nde. autoridade. 
o Sa. l}l~ELARDo MARiNHO - · O Almirante Prptogen,es GuiJnarã.cs 

tinh-n. em :Sru gál>~nete a finE_~. flõr do tcne,nti.st;X?.o . O orador avanQOu 
demais n~ su~t affb"mativa. 

o SR . .F,A:Eho SOD~E' - Quando estayamos nesea campanha, 
tlnh:unos o c<m!orto da. amizade ·do Almil'ante Protogenes GUim~ráes 
~ de ;;-un. solWaried~de n a orlentaça9 ç:~'Vilista:. Pensa vamos do mesmo 
modo. com -id•·u{ico.:: objectivos políticos • 

. o SR.. Pr~t.uo KJ·:LLY - V. Ex. se retrato.. Muito 'bem. 
o Sn·. ArmLi>UDt:> MhlHNHo - Já modifica um pouco . 
O SR . Pnt..Dc :KF.Liill' - O orador l;láo deve envolver, em questõe5 

politicas, rnzói::s etC! crdem affectiva ou scntJmental. 
·· d s~. r~ABIO SODRÊ' - Sr. Presidente, foràm essas t_azões d.e 
gr~tid.P.q :e a intenção· de homenagem q.uA nos levaram a ·p~é!tear a. 
eíet~o de Dt;!ptttado Federal parn o Almirante Protogenea Guimarães, 

82 de 92 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 92 

64-

convicto de; q·ti€ p.restárinmos um grande ~erviço á. ca\Xsa do bem 
pu'Qlico ~, assl'Ll. 0 fizemos põrque o consideramo.s ~ qos .. ·homens 
·mais eminen:tes da nossa terra. Nada mais n~t_ural, portanto, que. 
num m<:>mento de dtifiOulei~des partidarlas, nos l.embrassemos do 
nome de S. ~x. p<..rl!. o cargo d·e ·Governador do Estacio. Não esco
lllemos o Miith.tro de Estado, mas .sim o S:r. Almirante Ptotogenes 
Gmma.rã·es .. 

ou:tro pon<:o, ST . P~es1dente, da oraçãó do eminente collega, 
Sl,'. Pr$Cio Kelly, é aquélle em. que. S . E&., commenta:ndo os actós 
graves occorrido~ e1n Nictheroy, os attribuiu â 1nterv.en9ão do Go
ver-no Federn·L 

· o Sa. PRADO KELLY -:Declarei que, se o Governo FeQ.eral tivesse 
respeltad.o a auto_non:ua do EStaa·o do Rio de Janeiro e o direito que 
tinhatn os. repre$ep.tante5 do ·povo de esl~o;lh.erem seu Governador, não 
assistfrJamo.<; a nenhum desses cspectaêUlos deprimentes, contra os 
q,ua.e.s me· manü'esto, antes ,que V . Ex. o fa~a. po~que antés de. V. Ex. 
subi á tribuna e depiq_.rei, de. publico, o que tinha hontem octomdo 
n-a. Asse.tnbléa constituinte do Estado .. 

O S:rt. A!lTBliR $ ,,\NTOS ___, • AliM. houve 1ntervencão !ndebita, O 
_proprlo ~neral ~lores· da Cúnha, insuspert.o ·ao Governo da .Repu
bUca, affirmou t~r ha:vido intervenção. 

ó SR. r 'ABIO SODRE' - Não é ln~peito para nós, 'Uli1.a vez 
que, fl;J que âlzem, é. inimigo p·e-ssoai do Sr. Almirante Protogenes 
Guimarães . 

o Sa . E.RA!>O KELt.Y - o .Sr . Flor~s da Cunha não se antmarla, 
nem por amizade ou por ser inimigo pes$oal, á :fazer declaração menos 
verdadetru . Rendamos ·esta homenagem a s . Ex. 

O SR. FABIO SODR.E' - ~- Presl.dênte, eonh.eçp pessoalmente 
os meus upbr.es collega.s da União Progressista. ConheçO cada um 
partlcula,l'm.en'tc . nos seus antecedentes, ~essoa.s do meu :m.aio:r .res~ 
peito, senão da minha amizade alg:ilns deUes. Serta. incapaz :portanto, ' . dé attrlbuir a alguns dos meus adversarios a responsàbllidade "4U"ecta ... 

0 Stt. Ptl>Ano ·Kt::LLY - Ainda bem que V. Ex. nos 'faz, ao Illenos, 
essa ht..stiça . Consigne-se . E ' repara~ão ãs palavras anteriormente 
pr..,ferldas. Ag.raãeço -a V . Ex. -

o SR . FABIO SODRE' Ser.-me-ia. pr.OfUnda:mente penoso 
adm1ttb a responsabilidade dos in~idente~ .occor:ddos ~o Estado do 
Rio pes.soaltttent~ a cada ttm dós eminentes coUegás . 

O S-e.. BASmmR.n. VA:\lGRAN ._, Ou éélle~t1vamen.te. 
o S'R.. FABIO SODRE' - ós factos, entretanto. me levam mtei

raí;Oente a suppÓr que a União ~ogressista tlif!icilmente se exone
ra:rá de responsabiUdad~, pelo menos moral, nas occurrenci.as verU.l• 
cadas no Est~do ~ RlQ. 

o SR. PRADo KEt.LY ~ Hà. responS!B.bilidade de V. Ex. no a!ten
tado çontra o General C.bristOvão Barcellos? 

· o SR. FABIO SODRE' - ·Sr. Presidente, r.ecOrdemos os :factos 
n!.pidr\mc.nte . E' sabido .• ·e nmguem desconhece, que a ordem 1:10 Ea
tado do Rio· est~ confiada â.o iilustre Chefe de Policia daquena um
dl:)de feder:ativa. S . Ex. é o re5ponsavel pela ordem, depositariQ ·da 
~n';eira coufianç9. do Interventor. 

o SR. PitADQ KE!.LY - Eru.quanto S. Ex:- dirigia o pollcla:tnento 
da caP-ital i:lo Estado, não se registrou um Só faeto que pudesse 
~arear OS• f:óros da cuatura !luzntnense. 

O SR. FABIO SODRE' - o Chefe de Po~ic.la. é sabidamente cor
religionurio e partidnrio da União Pfogressista. 

o ss ·Plt.\no KEU.Y. - Não é -EXca.oto. Recusou lndltação do seu 
nome para Deputado esta.d\la.l. 

O ~R. FABIO SODRE' - POrqt!e para. a. UP.iã.o Progressistt\ e.ta 
prefé~ív.et que S . Ex . contlnuasse na. Cbe_fa.tura de ~olle1a.. 
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0 SR. Pa .... no KELLY QuànCÍô al~uem _pode faze_r tal insinuação 
-excusa ... 

O &R. FABlO SODRE' - ~ão na insinuação. Era mais natural. 
·mais Iogico. mais utü, preferisse a União Pr~gresslsta ter S . Ex. 
como ch#~ de ·policia, a el·egel.-o pa1:a a Caml;\ra. 

O SR. PttAt:o KELLY - Desejariamos ver como· deputado o aetual 
chefe de policia. 

O SR. FABIO SODRE' - Sabemos todos que os d~putados d9 
·~a.rtido R.adlcai. sobretudo os ·socialistas alliados desse pàrtido. ha 
mais de tres mezes se encoil.tram homisiados ·:na capital. da Republica.. 

0 SR . :SttNDZ::IRA VAU~ - Por .que? 
O SR. FABIO SODRE' - · Não sê ·Sentf:a.m t:om gar.antias para 

'J)errnan·ecer <!m Nictheroy. Um deii~. o Sr. dapitulino dos Santos 
.Junior, uma ve~. tent'ou J.à ,pernoitar, mas te."le na mesma noite o 
'hotel, em. qüe !!€' achava llospeda.do, vareja,do por capangas ... 

o SE. Bl':NTc CoST'A -Perdão. E' inexacto. 
O SR . F AlUO SObRE' - . . . e auxiliares da policia do Estad~ 

.. do Rio .. • 
o SR., BENTO CosTA - Não é exacto. 
O SR. FABIO SOPRE' - ... tendo sido bbrigaclo a fugir, só es

capando por n1llagre, por 15csa nã.o D;la,'is se atrevendo. a passar noites 
em Nic.t:heroy. . 

O SR. PJt.A.tlC KEI.LY - Convido v·. Ex:. a. trazer provas élo que 
ac.aba de declarar. isto é, que o Sr. Deputado Capltilllno dós Santos 
Junj,l)!' tev~ ·su~ residencia invadida por autoridades da policia est.a.
·dual Ntinca o· fará., como não prov~â., em tempo algum, á pretensa 
·victoria da Co!ligação sobre a União Progressista . · 

O SR. F-ABIO SODRE' - Dean~e . . des~a. situação anomala, de 
alta gravida.de~ em. que. 05 ·Deputados do Partido Racilcal e Soc1ali$ta. 
eleito.; pelo Estado do Rio de Janeiro, Deputàdos d,os quaes quatro 
-eram d_e Nictheroy, impedidos de viver na ciclade on!fe haviam ganho 
as. eleições . .. 

o SR. FABIO SODRE' - . .. fõram pedidas provideh.cias ap ~
terventor e at) Minlstro da Justiça. 

o SR. PRADCI KELLy - Antes de estarem em d1vergencia. coxnnosco 
esse.s Deputad.os já o e'Stava.m com ~ ·direcção do Pa~ido, com os seus 
-propr1as· correllgionarios, com os se.us proprios eleitores . V. Ex. está 
querendo fa.~r imputação qtre. acredito, não faça. 

O SR. 'FâBlO SODRE' -:-= Já sabe qual é? o sa. PRADo .KELLY - v. E:x:. coméçou o discurso encàmi.nha:fldo 
·o racloêlnio l~ÜJ)'l. sen'!;ldo que~ d~sejo, por sua tld~lguia pessoal, nã.o 
venh.J. segut.r nesse recinto 

o Sn... P.~~mE;N'I'E. - Attenção I 
b SR. FABIO SODRE' - Diante de stéuação desta ordem, pro

·curames providencias do Sr. Interven:tor Federal, que nos de.clarl:>u 
te\· inteir-a. co~iança .no seu Chefe d~· policia. .. 

o Sa. BE..~To cosTA - · Só fazia 'justiça. 
o SR. F~IO SODRE' - Recorremos ao Sr. Ministro d.o Interior, 

,_. porque é precis~ não esquecêr, ·e parece ol'>fidar o eminente .. jurista 
que me .precedeu na trJbuna, q:u~ o Estado d9 Rio se acha sob a in
tervençfio feçiéral. Não é pó.S.Sivel queixa~ ... se de in:te .. vençã.o. branca 
quando a fedel'al constitue uma realid.ade, dé longa d.ata. 

o SR. P·Jti:DO .KELLY - Interveit.ção na Ass.embléa Gqnstituinte, 
que. é :soberana·?' 

o SR·. FA'BIO SODRE' - o interventor federal é pes5õa de con
:{lanç.a. do Sr. Presidente da Republlca . Se este ou o senhor Ministr<:> 
do Inte-rior r.Q.anda tropa federal. inv.est1ga.doiEf~ da policia desta cl
·ds.de, que ê tumbem tederal, isso ·se faz com a con:nlvenc~~. com o 
.SJ?.Oio, com o agradá do interventor federal, pessõa.; repito, da con-
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fianç~ daqueile Mfn.!stro e do Clle.f.e .do E~~c:uú:va. âo governo feqeral,. 
eroú:rtl.. 

6 SRc, l?Mno KE:tLY -A tl;t.ese. de V, :E;x. é i.nsustentaver, 
'" ·0 ,SR. ~ABIO SObRE' - Se ~im n~ fpsse e~rto "deixaria S. 

Ex. de se::.· rutetventor. Logo. n~o ha üit·exvenção branca. b Estado 
-do Rio de J·an~lro, co:a:1o: os q-q.~ n~9 se ~dnstituciQDalizaram está no 
r~gime da intetv~nÇão· fe~:leraL Esta é off.icial, legal, é o governa que 
ex1ste'. 

Mas fomos a:lém em nossas m:edid~s cie pre.cau~ã.o; procuramos 
avisar o Sr. _Interventor Federal, ha. mai$ · de 30 c,lias, que levas de 
capa,ngas. de ~;Jd!viÇJuQ.S de xnáõs costumes. estavam sendo embarca
dás no il1t~rior :pa_r_a a:. capit-al. 

,O Sa_ lBF•N.To CosTA - :Pelo Partido Radical . 
o $P.. ·r· ABIO· SODRE-' - O~ :tac1íos v~o .co;p.t~~r a; su.spelta de 

V . ~"· AvislílnOS, certa vez, que ha;v~am embatcaclo em. Campos, ás-
2 horas da lióite. 20 .~apangas cQm desttn·o a. N'ict~~~oy .. 

O SR . E .AND,EIRA ·VA\li,;H_AN. - -Campos nãio é fabrica de capangas! 
O SP... BEl;roro CosTA ----.Isto ú anecdotar. 
-0 SI~ . FABIO ·_S,OD~' -- Em "tóda a parte ha éâ.pangas,. 
o SR BA1..-DEIRA VAUGHA;r;t - Camp-OSi· .porém. não" t~ assim 

t.a.ntos c;J.pan-gàs que · ~êeni ·para expo~ta;r aQs magotes de vmte, 
.o SR-. .F-AJ:JIO $0DR:E: - Tivem_os, por.éni, a -certeza d~ que ha.., 

viam embarcado. Mais· ainda. So~mos- depois que esses ele~ntos 
e.r~m nomeado.s· cotnmissa:~;ios.. com licença ·para. àndarem. a:rmados ..• 

0 SR. :B~TO COSTA- 1: boato. , 
Q SR. FABIO :SODR:E': - Os fa&tos vieram mostrar que ~ nã.o 

t;-atava de boato. P?~qalmen·te~ confe~. s~~ ~e:sid~nte.. que 7,1un;. 
ca: tomei a. sério as ameaças ~ semp-re fui da.queUes que protestavam 
qüandq se annil.nciavam a~essões imml.nente~. porque. ' nâ9 come·
cel a .mtnna tr-16!. poUtiel:ll nesta cam-pa-nha: mas J~ vim cie ·out-ras, 
muito ma:is inte~a.s. ma-~s graves, na.s q-uaes feliziilente, .nunca se 
.chegou a· atf.enta5:ios ,pesso~s. 

o ·SR.. BENTO Cos.~A - M~is·. gr~ves que a ae-t-gal? 
O .SR. FABIO SODR~ ....._ Ccim ánteoodéb.tes. mais sêrios. 
O '811.. P~~e- ~Y - CampaOJla~ qtt,e' t-errn:inara~ -com depo~1-

ções -:tr:ànqu.Ulas. .. • 
'Q SL PA~Ió SODR:€ =-- Ante. estes fac;tos1 não ~nd.o 9 Inter~ 

vento_r. Federal iom,ado as necessa.rias p:r;ovidenci~s~ justo el'a quê s.e-, 
guardassem os Deputados ào Partido. Radical e procurassem gar.an~ 
t fr a vida do_s n~s aUiado_s. 

O SR . 'B.Al'"tPEIRA VAUGH;AN - V .. Ex. nã,o póde aécusar- o interven
tor de não haver temado as prov1den-cias necessarias. "E!' uma; ~fl.:tt;ma-
tiv~ inttmd~da. . 

O - $t . . F.AB!o. sbDRÉ- Não tomou, ~ a prova está na contii
maç_ã:o· clo que se di.zla: ,que. os Pepv.Utdos .. do Pa~t,içlo SocialiSta, pre
ci_sa~:ep.te a:.queiles que têm súpplentes fàvor-àveis á U:hlão Progres~·
ta., serta-m ~sinados. :Qe :fa:cto, l10\1Ve tentattva de ass~ato. Ets 
ahi ~ realidade e o resUltado da confiança angelica do ,Sr. Ií;l.ter
ventor. 

o .sa'.. BANDE:nlA V~trt;;"HAN - .P<l!l' cuipa exclusiva do Sr. Mi$ .. 
tro da Justiça . 

O §R. FABIO SGPR~ - . Fcii o Sr. MiniStr_o 4~ ~ustiç~ :que man
dou as5assinar!. . . 

Q sn. BEN'l'o Co~TA - Gomo fustlficar- á presença, no recmto d.a 
ASs~:tnbl~a. de um brigada da Polleia, com um p_assadô cr~QSo v_as .. 
. t.tssimo? Eu mesmo po5so tra--ze-r. õ tes.temuniio de q'ue e"ne- decepoU, 
a: golpes de fac~o- de ~tto, :o br~ço de m:p. cabq do Exército; em tneu 
1\{tmjclp iO. 

o ·SR. Pa-ADo· KELLY - . E íõi esse br,igáda que dísparou. àols ti
-ro? contra o General ·êm1Stovão ·BarcellQs- P,reoo pelo" M~jor PaUlo: 
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Torres. írftlã:ó <lo nepu!iSlodo Acurclo Torres, está sendó pl'ooess~o .pél!l 
Policia ·fliuninense. ~ 

O SR. F·ABIO SQDR~' - Não h.ôl,l.Ve· -at~n,ta,do algum contra o Ge,.. 
nér:al. Barcellos. Té$tem1J.n.liei pe.ssoa.lm.ente os factos .... 

O Sr. Presidente.- Peço ao orador t1tna llgeii'4 m~rrupçã.(), po:JS 
ha sobre a niesa uni requerimentq de pr.óroga9ã0 dá· Sessão por .~e1á 
ho~a. Vou ouvir .a. C'amar.a sopre esse req'q.eriri:l.e:nto .• 

O St. Presidente - Tenho :SQbre _a mesa. e vou suQmetter â vo
to~ o seguinte. 

'"Requeiro a prorogação d 'a ~es~ã.o Pol' meia ~ora .. 

Sala das Sessões, 25 de Setembro de 1935. - Assi~ Brasi.i''. 

Approvado, 

O Sr. J?:residel\te- A sessão está. proro~a por meia ho~a.. 
-Cont:Inúa cop:~. a palavra :o :Sr. ~a'bio Sodré. 

O Sr. Presidente - Continúa com a pala.wa o Sr. Depútado 
Fa'J;)L<>-Sodr~. 

O Sr. Fa~io S.odré (Contin'JLcr:rz.do}: -- Sr. Pre.si_dénte, diz4J. eu 
qu.e (.)s Deputa.d..os q:ue· ~ sep.tiam ma:ts ame~·ça.dos eratp. pre<lisam.énte 
aquefles cujos: supplentes se diZiam . .favora:veis á. .candidatura do Gene
ral Cl1rist9.Vão ~arcellos-. 

Assim.~ antes· a atmosp:nera; de ter:ror, pe!A1ram os DepUta'do.s ta:CU:
caes-s~al~tas. a pto');éCçào· do Inte'l:ventor e <I~ Mimstr.o da: Justiça. 
E de f_çlcto tiveram Q a.p_~i_o d.~$$e Mlni.Sttõ que, m~di.a:Q,te req_u.tstção 
do ''I':tibuilal Superid.r:, cõ.Dcedeu :força fedarà:l par.a gara:ntit os trab!:f· 
lhos. da AsS?m.blé~. é, se~do ln!or.tn.am. os nobres coll~g~. porque 
pes5oalinente disso não tive ,conh'ecirnen:to, ma:nçlou uma t~ cie 
~.n"V~stigad_ores :pQliciar a cidade de -Nfcthetoy, as imemdiaç·ões .óu talvez 
o proprip ~dificiQ da A~ml::>léà ~gisla:üva. 

Na vespera da reunião d'n. Assemblêa, ã noite, depois de sua i'nstal
Iaçã.o1 v~i#Gou-se na capital do ~ta4o 'Qm ~tte_n..tado cont~ a vida 
® Sr. Deputado Arl!lá,ldQ Tavarês. 

'l"oda. gente. se éspántõú. e se ·espanta de que o grande tlilm.inen
se Ar-naldo Tavare~ fosse, viçti.ma qe attentado politico. ·S. ~ . • c;le 
!aéto. IJ.élós ,seU.S P.oi;es intellect"Uaes e. sobretu~o. pelos seus· dO~s· 
·moraes .... 

o Sa .. B~NDEIRA VAUGH·~ - ooneo:rd~mos ~pegralm~nte. 
0 SR, ACFRCIO TORRES. - E' uma das gralide·s figtl1'9.$· dà. polittca 

rtwnin.e~e-. . . _ 
o SR. PRaDo KELL:Y - Faço o m.a:rs a:l.to juj:zp 4o sr. At11a:J.élq Ta

vf!,teS., e e.ssa é a opi_nlão do meu Partido. 
o SR, FABIO SQDRÉ -=- •• • s. E~., c0m.. c:í$ seus. a·s annos de 

vi~a; publicá Iio .ESt-ado d.o Rio, tem si.clo sempr~ obJeçtô do ~ta1sr 
<!-Pre.ço e Q.o Jílai0r respett<:J por parte. de seu~ ·advers'lrids. 

EntretantG.. .sr,, Presrd~nte, o .Sr . ~l;l;ildo Tav-a):'es :fé1 v:lctim~ 'de 
vm a:t'f;ent:~do. Di-spararam con.t'r'a S. Ex. mà.ls de vinw tiros de· 7;é
v<>lv:er. 

o SR.. BA.m)EIRA. VAuca:.w - Attentà.do, evrcien~m:ente_ si,p:l.ulado. 
o SR. -.F.A~IO so;.oR.fl -· Diz p. nopr~ c;olle~ ser attêntado sixn.il .. 

ladJ:>, mas o certo é q~e a patetle d~ p~edio pelo qual passa.va. .() .emi
n~nte poli.tico ÍÍl;UIÚllense estã tedà cravada de ma~as de baia$. 
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s . Ex. esca.J)Gu, realmente, por milagre, ou porqu~·. ~ndo noite e a 
Uluminacão deficiente. foi alvo dif!iCÍl de atting1r. 

~. Po~éin, citoumstància grave· no ca.so e que se ~ póde occul
tar no exame da situação . . . 

o 811.. ~lÃS F<i>RTES - Quem era. o su;pplelite do S:r. Arnaldo Ta
va.-res? 

o SR. FABIO SODR~ - Era. um corréligiouario dó General :Sar-
·cellos. 

o stL BANDEIRA VAUGHAN ·- Elle declarou. que, abSalutamente, 
não assumiria a cadeira. 

o SR, Pni!DO K:Ex.L"Y - Não podemos. admi~tir, por um mom-ento 
siquer, insinuaçaes nesse sen;tido. 

o SR. FABIO SQDR'fl - Não quero tirar Ulaçóes ainda. Hei de 
tlral-as. depois. Proseguindo., direi que o Sr. .Arnald-o 'rª'v,a.res .era 
o unico dos cinco Deputados que tinham S\lpplentes favoraveis á 
União ~ogressista, q_ue ousava dia.rlamente atrav~ar as ruas de N1c
therqy. Os demais não q!l11;ex:am arrlsc2.r-se n~ temeridade. 

O Sa. AcURcxo 'rORRES - Pediria ao nobre collega o obsequio õe. 
ouVir um aparte . 

o SR.. F .ABib SODRt - Com o ma1or pra.Zer. 
o SR . .ACURcxo ToRREs - Preciso dar conhecimento á. Camarà. da 

attitude de um. meu amigo intimo, o Dr. José de Carvallio Leonll, da. 
União Progressis-ta, supplente do Sr. Arnaldo Tavares, ·a. q'\l~m poderia 
aproveitar a elimi:nação d~ pol}t1co. Quan:çio ~u chegava á minha casa, 
vindo da resld.encia dp meu d1lecto amigo Sr. Arnaldo Tavares. a 
quem tinha idó· lêvã.r o meu abraço de solidariedade, naque_ne ttA:c.se. 
pediu;.me que o acompanhasse á C!IS& do Dr. Arnaldo, a quem, exn 
minh~ .Presença·, declarou, sob pã.la-wa de honra, que n,ão acceitana a 
cadeira que lhe· viesse pela eliminação 'daqueUe grande flumlne·nse. 

O SR .. PRADo ~Y- o aparte do Sr. Acureio Torres destróe toda 
a. argumentação do orador. 

o SR.. FABIO S0DR'é- - Nã.o destróe porque essa deelaraçãQ :toi 
·posterior ao at~ntado, De~ois da te:ntat1va· do ~Plato no dia se
guinte, e por causa della, !oi :reforça4o, por. ord~ do Ministro do In
terlo.r, o poll,e:iamento Q.e-~lctiieroy por forças federaes. No dia imme
diato ao lam~nta.vel facto, que veio mos~rar as bõas razões dos Depu
tados radlcaes, quandÇ> temiam, s.ggressóes por parte dos seus adver-· 
sarios, Nuniu-se a Assémbléa para a eleiÇão 4o seu Pres1~en.te . Fei
ta. l! escolha do Presidente da. Assembléa, por 23 votos contra 22, pas
sando-se á eleição do Govem8.clor. iniciou-se a chamada, dos Deputados 
que deveriam votar . Ao chegar ao numero 8 ou 10, não me recordo 
preclSa.mente, é cha.ma.do o Deputado Capitulino Santos, que se levan
ta e v~e á cabine. especial, collocar no enveloppe a sua. cedula. 

ó SR. LEMGRUBER Fn.ao - Pouco antes de ser chamado a dar· 
o seu voto o Deputado Capi.tullnó S_antos, tU! .procurado por um a.m1-
.go, que me declaJ;Ou que quando aquelle PQllt~c::o deixasse a cablne .se
ria alvejado pelo Sr. Nel;sc)n Chave~. 

O Sa. BENTO Cos~A - V. Ex. devia ter tomado providencias. 
V. Ex. peccov. por omissão. 

O SR .. LEMGR:oBER Fn.a<). - Dirigi-me então ao Major 'Paulo Tor
res, irmão qo nosso collega.,. Sr. Aeurcio Torres, e pedi-lhe, encarec1-
damente, fosse ao rec1nto da. Assembléa. e retlta.sse da bancada da 1m· 
prensa aqueile moço, sobre quem peza.va a accusaç~, e que- ia al
vejar o Deput;ado· Capitulino à os Santos Juni.or. O Wajor Paulo Tor
res. attendendo ao meu pedido, d<~igiu-se ao Capitão OUvier e fez sen
tir a $. S. o l'~ce_io ~e que me achava. possuié:lo. O Capitão Ol1vier 
vàe ao Sr. Nelson Chaves e pede que se re,tire do recinto . o Sr. Nel
Son Chaves ·Sacca do bolSo 'Wl;la. catteira de jornalista, de representan
te d ' ' 'O Estado", orgão officlal ~ "União Progress1~ta ... o Capitão 
Oliv1e:t volta e me faz esta af!il;mação . como to.das as pessOas que 
.entravam na ~mbl~a. a, não ser os· Deputados, el,'am revistadas tive 
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•que me tranq'lillÍ.Lzar um pouco, PQtque o .suppu~a deS'a,rm.ado. :e-rã<> 
obstante, dirtgi-me ao Capitã o Ollvier, que presidia o policiamento, ao 
·Capitão · Secundino . .. 

O Sa. BENTO CosTA ·- Que nad.a tinha com isso . 
0 S:tt. LEMGRUBER Fn.~o - • . . • e ~ mais doi~ officlaes do ·Exer.,_ 

cito que lã .se acb.avàm, e. os oh:íco re'U.tÚdOs ... fomos posta1:-nos â por
·ta, junto da cabine, afim de proVidenciar., em qualquer momento, no 
caso de se verificar a aggressão ao Deputado Oapitulino dos San~os 
Jtinlor. Pois b.em; o Sr . Nélson Chaves, após a sa1da do Sr. Capl
tul,lno dos Santos ,Junior d~ e<abine. . . Con~inue v . ·~. o seu dU!
·curso. 

O SR. PRADo KELLY - Afiirmo, sobre m!nlia honra, que a d·trec
ção da "União Progressist a Fl.uminense'·', ou qualquer do~ seus com
,Ponentes não !oi, não seria e não serã connivénte oom qualquer. at
tenta.do. 

O SR. BE~To COS.TA - ~ão résta a menor duvida so'br~ isso. 
O SR. PRADO KELLY - . Mas o nobre Deputado-procura fazer in·

stnuaçães, quando diz que l.trO. empJ:e"gado de. Uim1. empresa jornalista, 
9.ue apeia a "Unlão Progresststa., foi o autOr do attentado. Não vejo 
insinuà.ção maJ.s directa. 

o SR. FABto SODRt:. - Resi:Üvei bem o conceito em que tenho 
·os Deputados da "União Progressista... e n ão acreditava, como não 
acredito . . . 

o Ss . . BENTo ÇosTA.- Mesmo porque não póde acreditar. 
O SR. FABIO SODR~· ....._ . . . que sS, EEx:.. pUdessem ser, pessoa;l

m.ente, responsáveis ... 
o SR. BAND.EIRA VAUc;;H~ - Nem partidar~amente . 
O SR. FABIO SODR11: --- . . . pela tentativa de assassinato veri!ita

da nâ; . Asse:mblé!l.; Entretanto; decia,rei qu~ ~ fazer o historico do.s 
a.conteeJmentos para chegar a esta. oonçi:usão positiva: d~a.:nw dos fac'
~. a responsabiUdad.e da- "'O'niã.o Pr9gress1sta Fl'UDlinense'' ê 1nde
cl1navel. 

o SR. PRADo ltELLY - Pata a.cceitar a. atgQD.lentação de v. Ex.~ 
tanto quanto seria respon:.savel o ~~artido Radical peló at:te:m.tado ao 
General Christovão Barcellos. V, Ex. não sae do dUem:ma.. 

O SR. FABIO SOD~ .- Esse attentado é uma !arça. N1ngue~ 
o viu. ·Foi UI)l. sonho, para jGgar poei_ra sobr~ a responsabilidade do 
·outro. 

o SR-•. ~o. KELLY- Qomo? A menos qúe V. Ex . negue a. ver
dade dos factos; negue um flagrante, negue um lnquerito, negue um 
processo. 

o SR. FABIO SODR~- Sr. Presidente: quando o Sr. Deputado 
Capitullno dos Santos· Ju:olól', se x;etírava do rec1n1;6 indeva.ssa.vel e .se 
dirigia para a mes.a., afim de collocar a. süa cedula na urna.. soí!reu, a. 
tres passos de distancia., a ~g~ão e· do~ tiros de revolver o foram 
a.tti.nglr, Pelo aparte que acaba. de dar o nobre Deputado Sr . Lem
gruber Fill:i:o, ·sabemos que~ ê o aggressor - o Sr. Nelson Chaves. 
recónhe.ctdamente ·partidario· da "U';nião Progresf.%a, Fl'!J,minen_se". 

O SR. BANDEIRA VAUG'RAN - IssO não importa. na noss.a respç>n
aa.billdade. 

O SR. FABIO SODR_S -Além dó n:1a1s, o Sr. Nelson C.bft.ves não 
é nenhum ''3oão ·nlnguem". Trata...,se do escrivão da.. Cóllectorla. Fe
deral enl. Nova. FrÍburgp; teve a sua. entrada. no recinto da Assembléa 
garantida por uma carteira de jornalista . De onde? Do orgão offi
Cial da "União Prog:ress~ta.- Fluminense••. Mais ainda, Sr. Presidente: 
como cU.sse o nobre ne.putado, Sr. Lem,gruber Filho, tOdas a.s pesso~ 
que .tngressavam na .A:ssembléa er.am rigorosamente revistadas. Ape~ 
nas os DeputaclGS não o enm. No momento opportüllo., entretà.n
to, o Sr. Nelson Cha.V<e&, Es®1vão em ~lb~õ e, soi.t-d;Lsant jorn:a-
11sta . . . 
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O .SR. B:eN-,ro CostA - :I::lese!o ver a q;:ue ·conclusão v. Ex. :vae 
chegar. 

O ~ .. FABIO SODR:S - ... apreseiita,..se armado de 1:evo1ver e 
aggride- o Dêputada C31pltulino dos .Santo!) Junior. 

. O S~. P~:4>0 KELL~ - Q.u~l a;. ~Ilação que V. ~. tira do t~cto .. 
O SR. FABIO SODR:S - A. conclu;são inevit.avel era da :respon

saoilidad~ dá " .Untão Progresstst~ FJ.wn'ine~·· .no_s. aoonteet~n~ 
qu,e todos d~;p10~~u:~.os. 

o SR. A:miLARbo M.&.RIN:EtO - Na verdade I parece q.ue h9UVe arma (!:e 
"cóntraban,ào''. 

o $R- FABIO .SOP~· -- :Vejamos. ainda. o se·guinte: A mom do 
Deputado C:al;l1tullno r.es:ultar1a: em· q1Je?· N~ e1elc;âo do General C.b:rls• 
t9vão :Sarce_llos para a · pre.siq,e·nciia d(} :astl!:do. O a.ss:a.ss1t11o do Depu.
t~o .a.rnaldo Tav~es que ·consequenola .trã.riâ? A ele~Çã.9 do ~ne'ràl 
Chr1stovão Bar.Cellos:t ... 

O SR. PRADo !tELLY __... Aa contrario:. O Sr. Deputad:Q .Acur.cio 'I'<fr
re? jã esclareceu a. slt~çâ_o: si Q a$Sass1n1o do St:. Arnl'loldà Tavares 
se. vermcasse, o supplente de S. Ex., não -votaria no. General Chris
~vão S3:11cel~os para ~esiciente cip :Estad9. Isso d~str.óe. a ~rgume~
ta,ção de v. ~. Ha. uma ·jp,strilíagau ihSC!llta, q:ue tevtaamos. 

o S&. F,ABIQ SODR~ ~ Não jnsl:r,lu{>; accuso ·a "União Progres
sista Fl'UÍlÚllense••. 

O ·SJ!.. ~ENTO CO§TA - v- ~. não tem autor.idaàe llfora'l paJ:'ai ac.:. 
c~a.t a Un~ãõ. 

O sa: FABlO 90D'R~ - Em matel'ia d,e a'utorld:a<ie moral n:ã'O 
tep.ho P!tr'~e.lo com V. EX. 

o SR.. Ac:trRCió ToRREs - Peço aos nobré!:! collegas que ·não levem 
-o debat;e ·para esse ~rre:n9. 

o SR... PM.DQ K'ELLY - · CQm. certeza. Mas estamos repellmélo uma 
ill:sinuaçã.Q do oradài\ a quem, eaval):leire~amente., pi;ojlo,r_cion;l:~Os 
qpportunldade, votando o te.q:~erltn~nto de pror<rgaç4o da. Sê'sSãQo, de 
conciuu-. o ~u cl'iscurso. Nãó tiv-émos tal attitude, no sentido de. !:ler
mos aggredidos.. Nesta,s condíç'Cies, peço permissão .a ~es~ para nOG 
re~.íran:n6s do reçifl.);o. -

O' SR.. F,àBI0 SODR~ - · VV . EEX. hão preeisam ~dir esSa 11-
cençà. 

O SR. AcURCio 'I'o1tRi:s - Os collegas não devem r.e.t!raT--se dO :r_e
ctnta. Vamps pu vir o nQ.sso compa$éíro de ,x:epresent_açãq . 

(Os Srs .. . Depu.tado.s Cl.a il.anc~r;f,à- Proffressista 40 BstatLo ctó· Bio rett
ram-se do recin,to.) . 

·o ~- FAB,lD' SODRÉ - ;Ha ~ats aipd~. Na. tarde de. vespera. 
dOS àcon~im~:o.tos. hora,s antes aa, tentativa dé assassinato do Depu·
ta.d.o Arnaldo Tav:ar!l!s. asslisti1 pessoalmente, ap m~etin,g l~va~o ~ effe-1-
ta na ·})raça !t:.Qnteir:a 4 estac;_ão dã:s .b~rcas. em Nlc~~eroy, no q\l:S-1 fala
ram o General Christov:ão BarCéllos, o Câj>itâo Gwyer de Azevedo e 
oU;.tr9s proceres da "União Progressista ;Flumi-nense·••. T9tlos a1tJrma.
vam qil~ o Sr. General Chr1stovão Barcellos lia via de tr ao Governo, 
so.b péna. dé cortei'. m:Uito sangue no Estaq.o do IU.o. Era uma an1z.lla
çã.p ao alttentado.r que. horas 4e:QG1~. se d~ve;r.Ia. çon.sumª'~ ª'tte:n,ta.do 
que se la .p:ro.ticat c.om a conili-vencia, com a ábstenção da Policia. do 
Estado, !)abiaament~ pa,rticla.~ia elos inter«:s:sad.o.s. . 

~'áo b.a. 'P<1i"t!!-íi:~o. ~mo :r.u~ir ã.· essa responsabilidade a '"Un.lão 
Ptogres.Slsta Flu:ininense~·. .. 

Insisto, porém, que, pessoa-lttl.en~. os meus. 4i!m1nen~s eoll~gas 
nã~ pQClem te~ qualquér connlvencia eom os factos; nenhUma sUS.. 
P:e'íta. lhes atti'lb:u.o, pêis,, sel qu~ n~n:hum, deUes serla ca,paz d1"sso, ~as 
no_ todo, em-. bloco, .mora,lm,.ente, perante a .Tll.!?tiça, pérante a Pól1e1J~., 
Peranu a õpiniã.o publica dp Estàtl~. os :táctos se encadeiam tle ma,.. 
neita tão e_it~aor~~a.- QJle irxecusav~llllente Ievattl. ª epn.v1cçio 4a. 
resp()IlS,àbiUcfi!,de d3 "Utlião .Progressista. Fluminense" ne5se a.ttentado. 
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St. ~.residente.! "O Estado d.o R.i'o nã.o voltá a .Sl dessa cbusa tre
menda que vem d~ assistir - ellminar-se um Depu~ado para cop
seguir a maioria da. ASsembiéa ~ ~leger o Governador do Estado. 

Os nobres co:negas n(!gam essa. responsab1lfdad.e, m~~ os factos 
doloro?amente a impõem. 

Como dizia o pobre Pepútado Lemgruber ·F-ilho, · esta.varilos no 
meio da votação. Todos os Deputados, calmamente, depois da. chama
da, cQllocava.n;J. n. sua cedula na. urna. ~o momento, porém. em que 
o P~putado CapitUltno elos santos JunJ.or, tranqulllam.ente, 1a de
positar o seu voto na urna, ~ alvejado .a ~~os. o· acto é praticad.o :f%18.
Jl?.ente, por que, sr. Prestdefité?' porque e·ra. a unica fónna de im
pedir a. eleiÇão do Sr. :Protogenes Gul.ma.rã.es· e garantix a do Gene
ral Barcellos. Esta é que é a verdade arrasadora. 

Lamento que a "União .Progressista Flúminense••; que é um gran
de x>ãitido, tenha.: de arcar com ~s.sa. - re~onsabUid.ade t:Q.as e1la é 1.1:"
recusavel. 

O SR .. LEl\!Giiu.BE~. F'II.-ao - PoucQs instantes antes do Deputado 
Ca.p1tultno d~s Sántos Jun_tor ser ch.amadÇ> para. ir depos{ta.:r seu voto 
·na urna.. o sr. Nelso:o. Chaves lhe çJ.1ng1:u lllil. Ugeire bilhete, acotn.
panliado de dúas cedulas que aqui se acb~m. (E'xhfbe). A'berto o 
bilhete e lido, o $.zt. Cap1Pul1n.o dos Santos Jtinior mandou-me chamar 
e. sorrindo, entregou-me as cedUlas. Pelo portador mandou dizer ~o 
Sr. Nelson Chaves que as -cedUlas jã. as havia recebido qo leader da 
1'Colllig-a.ção", Sr. Heitor CoJlet. As cedUlas a.qUl ez-tão: General Chr!s
tovão Barcellos, para Pre.Sidenté do Estado. 

O SR. AR.Ts:U.R SANTos ---. Não dou maior lmportancl.a ao facto. 
O SR. LntGRtr~ER FILHO - Não me estou dirigindo ao nobre col• 

lega. 

O SR. An:rFiUR SANTos - Não me interessa Sé V .. EX. a Dl.im. se 
está. dirigindo, mas · de~jo cop.signar- o meu aparre: Não dou maior 
1mp~:>rtancla. a. esse :ractci. 

(Trocam-se apartes entre os S?"s .-. Deputados Lemgtuber Fílh'o e 
Arthur Sa.ntos. o Sr. Prest~nte reclama attenção.) 

O SR. FABIO· SODR~ - Sr. ·Presidente, o Estado do Rio. ii,ã.o 
vol~ ~ si da. coxnmoçáo que l.he caUsOu este facto horrivel, de se p~o
curar enn:unar. pelo assassinato, Deputados d~ uma facção, pata .dal' 
a v1ctor1a .a outra. 

Soin.Os, no. E:stado 4q a,i.o, a. nossa. historia o ~octaiP.a. um. pOVO 
de graJl~e exaltação clvJéa. As lutas politicas- no Estad·o são intensas. 
Nes~ ult·Imos 40 a.nn.os de Republlca., de tempos em tempos tl:Ve
m.os graves crises polltie&$, sobretudô nas suçcessões ~residenciaes. 
Rouve occa.stã.O, Cômo ém l910. em. que a A.ssembléa c}o Estado l}e 
<iividia precis~menté como· está. agora: 2;3 votos contra. ~ ... 

Pependta. a eleição do Presidente da Camara de um 'VOto. Pois 
oem.: Xllhgu-em se lembrou, nunca pa.ssou pela cabeça. de um tlu
mtnen:se, que se pudesse lançar mão desse recurso: eliíninar- a tiros 
um m,embro d~ maiotia, parà sê gailhar a eleição na ~mbiéa. . 

. A mesma situação occorr~u- mais ta.:rde, quando da &U.ccessão ·d.o 
Sr. Olive,ir.a Boteuio :· ·tambem .As~mblé~ dlvldida. com maioria a~
.nas d,e Um: voto. Os Deputados, entretanto~ a.n~avam. .por todo o Es
tado perfeitamente ga.~antidos. Nunça. alguém se lembrou d.e que era 
posslvel vencel" pela: e11:mJ,:Qaçá'o peS.SOal de um Deputado.. 

Assim. Sr . . Presidente, postesto com a. ma1or energia, em nome 
dos fóros de ctvillzàçã~ do povo !luminense -; a.cr~to que ne~ta. 
hora falo, realmente, em nome do povo fluminense - contra esse 
a.ttentado, que nã.o é apenas attentado à "Vlda do Deputado Ca.pltuli
no dos ,Santos Junior, mas attentã.do á.s tra4.1ções de co}'d.uta • . <te ci
v111Za:<;ã.o, do~ fium1nenses. tra.d.1çpes que, nesta. hora. me fazem lavra.r 
o mais .soienne protesto. em nome <lo povo do Estado elo. Rio de Ja,.; 
nell'o. contra esta coisa homvel, eu.}a responsa.blli~a.cie. -1nfel.12:me_nteo, 
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.t~lio lev.a_ a crer que pese sobre ~ }lomb:t:os de m~us adve:rsarlos~ 
(A!<Uit:o bem). 

DUrante o discurso qo Sr.. Fabio Sodré, ô $t. .Antonlo 
dª'~ios, Presidenw. cteixa ~ çadetra. ~a }?re$.1denc1a, que é oc.
cupada. _pelo Sr. Euváldo -Lodi,_ .2o. Vice-p,r~lcl~nte. 

O Sr. Presidente - ~em. à _palavra o sr:. Acw;cto 'l'órtes. 

O ·Sr. Acurcio Torres (Para explicaÇão pessóaZ) - Sl" . Presiden~ 
te, hontem,-·ao chegar a :minh_a. ~i"dade-, jã -notr;e, ·aSSumi ÇOIIimlgo m~s
:mo e com os A_omi;:ns ql.l.e repr-e~nto no !'arlam.ênto da R'..Ü)ública, o 
indet:Iina:vel devér de óccupar hóje:-, siqu~r por ~ instante;, -a tr1:
bu_n~ da Cama:ra-dos Srs. Deput~dos. 

A,!) Ch~gar hontem ~ ·Nic.theroy fUi al:)aÍacJ.o pêla noticia q~:e en
tão me davam, de que, em pleno recinto d.a .Assemolea Cónstitufil.te 
na. min:h~ ~rra, um Dep'!J.~do, :ne ll:l.Omen:tc:> em que ia depo-slt~ a ee:
dU.l~ esco:Ihen!io qu~m entende:r_a. de eseolher pai-a govemacior do Rio· 
de Janeiro, fôra báleado; abalo qu~ na vespera já e~ -sentlr.a com r~ 
atten.tado é}e que. fôra viotll:na o meu élm~ç~õ amigo St . Arna.Ido '"~a
vares, homem q-ue, sem !avórl honra. ·á ·.polltica do P.aiz. 

sr. Pr"~Clen:te, sabe V.. E~. e sabe ·a ·cam_ara. .qu~. no caso da 
$tl.CC~O dO. si_ . . liry Par:t:~lraS no governo .flumin.'e;p.se, sempre :fUgi d~
deba..tel-o da tribuna d'a .C:Ja:xnara, por.qu~. nâ·o- 'toméi a partido de qu&:l· 
qu~r das. eorrentes em luta :no- ÉStado, E ,pat"tido não tomei porq-u~. 
·sendo na 'POlitlca da. Rêpubllca, como na dá m.Lnba terra, apen~ op
pGSicio~st_a, á s1tuaçã.o que se creou p_a:ra. o. Brasil, com. a Rev.o-lução
de 30, não podta :ter duplicldade de áttitudes: estár na Camara._ so'P .a 
oden:tação.,. do e~1:1e.nte· Ueputado gá uého .Sr. Jo:ão Ne:ve_s, leader da 
mlno~ia parla-mentar e a.char..;me no me-a Estado fiiiado a qUJ:tlq~er das 
.cotr.ente.3· p.olitiéas, ambas prestiglandó: .aquelle governo q\lé nesta ca .. 
mara. ~u me cOI:tlprometpi~ co_m e eleit_e,r_ago ·fluminense a c.ombate:r 
com toaas as ror_ça.s de que d1$punha. (Muito bem). .. 

8endo assi:rn, -~r. P.residente:. mantendo intimas r.~laçóe_? cie a:~i-~ 
:zade com vultos eill:ülentes .d'a.: pqlltic~ de :rne"Q. Estado, ln:íll'l<á.fl:do ém 
ar;J;lbas as cQrre.ntes, apen;as como flUmlne~. delles me Abeirava pa_ra.
·tér nQticl~ das dein.aréhe.s em to:t-íio da escolha: do s-qceessor cJ.<> hOn
l''ado_, e nobre saldado qu~ a revoiuç~º v~ctat1.osa coiloeou á. !tente. ctoo. 
tiestlntls do Rio de J-~nel.ro . · ·· 

Nada. teriho com o desfecho "da caso governa,men~al tlum:i~en.Se: 
_se1 que 23 beputàdQs ~legera.m. governador o illt:Uiitre Aknirailte Pro .. 
togenes GUimarães. 

· 'N~o tep.ho l~gação -algUill-a de Ordem p'áitiélaria com os homeilS qu~
ve:n.cér.a;m n:o Rlo de J-aneir.o. 

Não ~Ii}?.o e nunca tlve q~alque.r llgação partidarl,a c9m aqu.eU~s 
q:ue h ontem perderam na. .eleição as posições que diíõput:avam. 

-v e V. Sx. , .Sr.. Presidente; a. isenção éle anime -com que passo 
·estar, no ex;ame do ca.so,. dea:ate de :meus pa.res n~s~ Casa .-

Não tenho intere.Sse algum. proximo 'Ou r:emoto, no governó· qúo 
:hontem se e9:p.stituiu. 'Dese-j.o ap~na.s, como rtumin~n~ que o esco ... 
thidp govérn~gor Ç.o ~1!!> cJ.e JaMito :r~~peítê Q:s dir~itos deo seus aã:ver
sarios. !a_ça uma. poli:tica Ial'ga e alta -como merece o Estado pelas súás 
tradições... · · · 

O _Stt. LE1\o1GR'O"B$ F;o:;~o - Allâs, fti>i com es.se pensam~nto que o. 
-e-legétn:os. . -

o :$'R-. Ac:tfROIQ TORR.ÊS - .-•. e que a nova. -a.dm:inistração pro• 
cur.e resolver o5 gr.anêies probleina.:s fluminenses que eStão a ·désat1a.r 
~- i.n-t;,elllgencl.a; e o pa:tr19tísmo dos h_om~ns; .q~ero, -r~pfto:. apenas, quê' 
o GovernQ ctJ.m:pra. o s~U. Q.e:ver çom elevac;ão «le p~opositQ.\>. 
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Quero, entretanto, Sr. Presidente, em palavras simples, mas c.r '
cuja ~ncerldade espero que V. Ex. não duvide siquer por í.lm segun
do, protestar, desta tribuna, contra a scena deprimente que se desen
rOlou hontem no reciD,to da. Assemble~ ConstitUinte qua.nd.o se tentou 
eliminar, a tiros de revtJlver, i.lm homem que, aq receber IQ.inha. v.isí-. 
~a no ~ompto Soccorr~. uma hora depois do attentaéio de que !õra 
victima. ainda me pedia, di~nte de pessôas de sua familra, dissesse a 
Camara que elle é um homem de ben:i. e ·que contra sua. vida haviam 
tentada porque soube~à. cumpri,r o seu dever, horu:an.do seus compro-
missos. · 

Sr. Presidente, o Depu~do que :to! baleado hon:tem na Assemblca 
Legl.slativa do Estado, nesse attent~do que feriu a cultura politica go• 
Rio de Janeiro, teve um gesto que o redimir ia ·de q uae.squer peccadcs 
em $Ua vida politica., se peccados. porve.ntura, elle pude~ ter: depois 
de balea.dq pediu .aa Deputado Fabio .Sodré, então pr~sente. que o am
paras.."'e. e · que o 'levasse até a urna porque elle queria dar mais uma. 
demonstmção da flrmesa da::. suas coi;tvicções. Ferido de morte, como 
elle zupp~a naquelle momento, quer-ia chegar até a urna para res
gatar o compromisso que havia- a.ssi:n:nddo co.m os eolligádos; qual o de 
eleger governador d·o Estado o Sr . Ptotogenes Guimarães. 

Sr. ·Presidente, ahl fica o meu .protesto . Hoje, ·desta. tribuna, va
rlos oradores falal'a.m :nos fluminenses. Não sei ~m como. possam pen
~ar os. flUminenses em torn_o da campanha. poiitica, qu~. ll.ontem., cul
minou com a eleição do Governad.or. Posso affirmar; porém,, a V. Ex. 
e aos n1eus pares, que todos os flilminen:ses, sem excepção, condemn:a.m 
o bni.tal attentado verificado hont'em na Assembléa, como o de que 
foi alvo o digno e illüstre Sr. Arnaldo Tava.res, porque, Sr. ~esldente.,_ 
os fluminensés não querem que ali a politica. .se :raça no entrechoque 
.das armas e dos odios, mas desejam apenas Ul:!). lugar ao sol' da. li})er
dade para que ppssam, Srs. Deputados. como àté aqui, ciignifícaw ã 
Republica. e engrandecer o Brasil . (Muito bem . Palmas. O oraitor ê 
cumprimentado.) 

O ·Sr. Presidente - ESgotado. o temp~ da prorogação. vou .. l~
van't;aJ.'! a. Sessão, design~ndo para a de amanhã a seg$te 

ORDEM 'DO DIA 

DiscUs.Sãó 'lili1ca do projecto n . . 125-A, de 1935, (la legislatura), ap
provançio o actordo celebrad_o entre o. Brasil e o Reino Unido da Grâ
Bretanhn e Irlanda do Norro rela.tlva· á Uquldaçãc das dlvtd.à.s commer>
'Cia-es atraza.das; com pareceres sobre as emendas em 2.a discussão ·das 
Comm~ssões de Justi<;a, de Di];)lo.macia e Finanças e voto em separapo 
do~ Srs. Dá.niel <le Carvalho e Henrique Dodsworth: 

2a diS.cussão do projecto n. 54, de 1935, (111 legislatura), autõr'l 
za.ndo a adquirir a blbllotheca do Dr , Jullano Moreira.; tendo parecer 
com subst itutivo .çia Commissão d:.! -Finanças;-

2a. discussão do projecto n. 183-,e., de 1.935 (lia legislatura) ·, dls;.. 
pond9 so'Qre a cóllocação hierarchica dos aspirantes de matinba; com 
parecer 1a.vora:vel da Comm.l,ssão de Segurança:; 

.2a. discussão do projoctó n . 267, çie 1935, (18 legislatura). proro
~ando até 31 ·de ~mbro de 19~6 o· regime actual da concessão de 
ajudas de custo aoS. membros dos .corpos Dipl~ma.t~co e Consular; 

Discussão do projecto n. 266, de 1935, (la. Ieg1slat:Ura). (emend~ 
destacada do projecto n. 275, de 1935) mandando inciUli' na divida 
passiva da Unlão as indemriiiações cteêorrentes dos damllos causados R 

capital _pault.sta. no movilnento revoh.;c1onar1o de. 1924 . 
Levanta-se a.. Sessão ás 18 horas e 45 .rntn:u,tos. 
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l21a Ses.são, em 26 de- Setembro, de 193S 

ERE$IDENCI,~. ·no s:a. ANTONIO CARLOS. PRESIDENTE. 

A"'s 1·1 horas, .c~mpare<!~r~m .(ls Sr$; 
Antnni ó Carlos. Pereira Lira. Agen.or R~beúp,_ Generoso p .once,. 

C~lÃci'ra ~lv~engl:l,-, Edmat; C::n:val.ho, 'Olaro de 6o4,_oy, Lauro Lopes. 
Ac.ylino d:~ Leão. Elie·zer MoJ:êi-ra, GodofJ..édo ViaP,na, .Hugo N~p_oleâo, 
F~eire de· Aa:!clrade, :P~rnandes ·Tavora, ;josê de EiOl'ba,. Jelil.ovap· Motta', 
Jo"sé ,A;ugUsto, Antonio de G005, BeitPr :Ma.ia. TeixeU'a Leite. SimO.e~ 
B~rbqs~~,. V'1_tlent_e d~- .i.lm.a, Fez:n.a·ndes Lima7 Sanlpaio. Costa, · ,Alta~t
rand'o. Requlão. Lauro P.asso.s, Prisco Pan.iso, ArD.old Silva.. O~tavio 

Ma~gabeira, E~gard Sanche_s, m;>~ldo ~~l_h~te,, ;r:a.ír ''i'ovar, Henri
que Dodsworth, candfçlo ·Pessôá, .Sampaio eortêa. Bento ÇQsta. Her
mr:~e Silv:x_, ~curci9 ;Torres; c~rdfllo .F~ho, Ba.:ndeira \T~:~gh}l.n,. Art:~:ur 
Betna:reles.. Noraldtno iútina, Bfas FbiiteG, ·Màrtiils So.ares, Daniel de 
.C.n.r-\l'aU)o. C;u-n~i:to tlç Re_z_enJie, Mac~r_iQ d.'e .Alnl,eic:la, Ne~áo. de LJma, 
'M..'ltta: Ma_cbad·o,, :Slnião da Cunh.a. Rezende Tó$tes, Delpbili:J. Moretrá.. 
Banos p·~ut<eade, CardOGQ ge 114'e]Jo Netto, Macedo :Slt·1i~neo'!ll't, ':!?el ... 
~cl~n.. Pinto. G:om~s Ferra2;, Meira Junior, Jairo Franéo, vando.ni <te 
Barr<>s,, J'q_sé Cassio; Co~rh da Co,sta, Paula Soar~. Rupp Junitlt, Jose 
_M'Uli'?r,, D1niz Ju_r.iior. Dor'iral M~lcniades, :Sai>tista Lusardo,; VespU:clo 
.de Abreu, R~IU!-to Bar-bosa;, João· Simp}i~io, Frederico WoUenbutte.l. 
ASCítn~o 'lul>ino •. ACialberto Co-rrêa, João· Neves. Fa.il!a Ribas, .Ni-eolau 
Ver-g't,teir9, :A:l+1Z B_adra, SUva coota. Franciscó · Mo'gt'a, A;lperw sur~):t_, 
·Lir(l:'l.- Tel~dra, P.~a:ro Racne, Gas:tão Vid~gál, Moacyr 'Barbosa, Augusto 
Gorsino, t;o~t'enço. Baeta Nev!'!s •. Ab~lat(io 1\t!arinlro. (88·) 

O Sr. Presidente - A lista. de ptesença. ac.eusa. o; comparpc~ .. 
·men~o éie ·as SJ::s.- Deputados. 

EStá aberta a sessão. 

O Sr. Claro a.e· G.odoy- (Supp'Lente, servindo de 2.0 secretário) 
proc~d:e á íéitura. da ãcta da s.essão antecedente. a qual ~. pos'ta.. ~ 
dlscú§sâo. 

Q ÇASO FLUMWE!NSE E 'UMA NÓTA ·n.o "JORNAL ))O ~.AS~'' ,, 
O Sr. Acurcio To_rres (Sobre- .a Acta) - Sr . ~residente. ha ~e 

-pel'Iillttir V. Ex. que eu: me àprovelte !ia· rectificação d~ açta. pa.r11., 
desta. trlbu,na, !azer um appéllq ~ um dos gra-ndes orgáo.s d.a tmp~el;I.Sll. 
désta. Capltal, :o "'Jornal dó Brã-511'". qu~ em sl).a· l:),ot a de h!)Je, sobl'.e 
a .SeGSâO de h:On"tem e em den::edor (iQ desfecho d.o C.áSO f 11UtQ,inense. 
atirou c<>ntra o oraçlor que neste instante .s.e c:Urige a.. V. E)t . - e 
est?u ct;rto que o ~e~ sem maldade - a. ·inJ'll:ris. d~ julgal-o não !lrine 
nas attltude.s póltttcas que h,a tomado, ~ó ~Io d.e janeb;o e na R~pu~
blica.. 
· ·- Honte:rn. aprove1t;a.ndo os üitimos m,om,en_tQs da sess~o, e -q~erendt. 

ser a.in_c;i~. o legitimo Npresenta_nte do povo .n'illninense ..... 
0 S{t. BENT9 ·Cé)S:Z:A- 'E ' V. EX, o é; P1Uito leglj;lm.Q .-
0 SR .• AC'dRCI-0 TORRES ,- .•. occupei a a.ttençã.ó dQs me\lli 

pare.3 pr_ofl~ga~1do o atl;elit.ado de qtt_e fôra; vict).m._a, em pleno recinto. 
da A$.CJ!=!mbléa_ Cónsti'tV._inte dp -Rio de Janeiro, 1liri pep.utacio, no JU:;,
tante em que. - tendo esc.Qlb.ído· ~e!n ou te_ndo ~colhiàÇ> ~a.l ~ ~e-. 
Y.ava. â urna. úef:x_~c;iO a cal)in.e indev.assa'vel, a SUa sobreca;rta. COtl;l 
a. ced.ul-a. en1 -C!.tif' queria liagrar o .seu -can-didato par.a a gov~r~nça ~P 
meu Estadq, ·e ainda: q\lanto ao 4e q-ue; na ve5pera, f.P.ra âilvo •o men 
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eminente amig~ Sr. Arnaldo Tavares, uma das grandes figuras aa. 
polltic:a filmlinensc. 

Os çollega.s que me o~vlram. Sr. :Presidente, podem attestar que 
çomec~i o meu rapiào discurso, aif~rmando que, nos ultlmos successp~ 
da pollt~ca fJum1nense, me éonser-Vei. afàstado d.e todos. ós ,grupos, .n'a.o 
procu:rar.r!o a qualquer d'ellcs para me in.s.in'!J,ar ou para me acomoa~. 
Porgtle a um homem que, no Estado do Rio, logo ao completar a sua 
maioridad•., lutou na Reacç~;o RepW>}.icana, combatendo a eancilda
tura. offi.c~al ele um dos chef~s da .actual minoria parlamentar, o emi
nente Sr . Arthur Bet:nardes; a Ulíl homem que, ·quando mUitos se 
acom-c..dav~m. Iicou em seu Estado, vic_tíma de intervenção :tederal, ar:> 
lad() do estandar-te d.o part-ido .de Nilo Pe.çanha: a ~ h.omem qu~ . . em 
'1930, \b.ltalldo á' actividade politlco-partidaria, ficou como lhe cum~ 
pria, a...'l lado de :seus chefes, e aniigos, nos ·21 dias sOmQrios que Vlveu 
à terra flUrtlil:.~nse e o Bra:$il quando as ãrmas, que a Republica havla 
daelo a muitos para su.a defesa, estavam voltadas contra ás autorl.
dades consttta!.das; a um ho.x,nem que poderia te:r se accomodado ~ 
Revolução vlctoriosa no R~o de J ·aneiro e que preferiu fie~ 110 ostra
clsmo, con1. os ~C\1$ ~migos, .sem. posições pollticas; a ,um, homem que 
só veio á: Assemblé~ Nacional con.stitulnte com o precilcado qe su~ 
I'eald.Lde partidar1a; a um homem, Sr. Presidente, que assim procede, 
nã;o se: pócte atlrar a injuria d~. no actual lílomento da politlc.a :flu
minense, estar çuerencio aqomodar-se com ambos os grupos. 

No .l!~staclo do Rio dé Jane~o. emquanto u.ma das cor.rentes em 
lutt\ não se fÜ.iar â J.íl;iílor}a parlamentar, numa attitude de combate· 
:firme, desassombrado e forte ao Sr. Getulio v·~rgas e a todos aqtieUes 
qne. ~as varia& círcum:scripções fed.erativas·, apoiam a. su.a politú:a -
essa. polltícr. que é a .r~~onsavei pelos attentados, pela divisão: do 
:Brasil e de seus homens (muito bem) - est·arei, até ~ntão. contt;a 
todr:.s essas corr~.ntes pollticas. 

o SR. PRo:sm~rt - Attenção. Estã em discussão a acta ... 
O SR. AC'tJRCtO ·T.ORRES- Pcrmitta V. E;t . . .. 
O SP.. FRE:$IDEN''l'E - O Regimento é que ná0 pertnltte. (.Risos~ .• 
b s~ ACUROIO TbRRES - . . . com o 1lberaiismo que l;t>.e é 

peculiar, que o seu hub:lilde collega occ'tipe a: attenção dos seus cUgnO!'f 
pares, por ·ma;s tres minutos apen!).S, porque é um cóllt:lgá cuja d.lg].ii~ 

dade pollt!ca se põe em duvida, quando elle .não tem viv1do sua vida 
J>Ublica_ para OUtra CO~. que nao Seja. a de!eSSi de sua dignidade, 'P9i3, 
outra. preocc.upaçã.o não tem que a de preservar es.Sà mesma. di.$In1d.á
de . Foi eJle c;,11em po~ esse pa.s~ado, mereceu cios fluminenses, em 
duas eielções seguidas, o mandato para re:t~resental-os na Camara d.os 
Deputados e n!.\ segunda Constituln,te ~publlcana do Br~U. <Muito 
hem-l . ' 

Sr. Presidente, nada tenho com o desfecho flum~nense; nada te
nho de part!ãurlo com os meus dlgfios, illustres e nobres collega.s da 
l'ep;:esentaçãl.> do Estado do Rio, que. nesta Casa tanto teem honrado 
a ba:ndeitf!. d~ União .P.rogressista. 

O S~ BENTo CoSTA - Agradecido ·a. V. Ex. 
o SR. ACURCIO TORRES - E' justiça que taco aos nobres 

Depti.taclos. 

Nada tea1ho, igualmente, além de grande e especial estima, . com 
os boro.~ns Cflle, digna e ho;nradamente, a.qu1 se envontram defenden49 
os partldos Racilcnl ~ Socialista. Com todos elles SÓ mantenho a.S U
gações Gie um grande betn: querer pessoal. Nada ·tenho de p~t1darlo 
-com o General Chr!.Stovão Barcellos, esse digno ê lllustre s.oldado que 
l\ União ProgreEslstn .escolheu para seu che!c e candidato; tam~m, 
nada tenho. proxima ou remotamente, com o digno e Ulustre Alml
.l'ante Protqg~nes Guimarães. .Não fo~ar~1. por certo, no numero go:s 
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que sübfrã:J .as escaqas do J;ngá, para. solidarizar-me <:om s . Ex. ou 
para delle :Peçíir com-plilcencl.a. para mlm ou para ~eus am,igos. Nesta 
tribun<\ cumvrirei o meu dever. E_spero q-ge o Governo ílumineruoe 
cu~1pra tampem o seu . 

Se o meu Estado te-m o desfecho do seu caso pôlitico, como hon:
tem. aff1nnou o Deputado P.rado Kelly, atrav·és a intervenção indebtta 
de q1.1em. nã·:> sendo fluminense, na nossa polltica quer se ~mmls_cuir.-

0 SR.. SAMPAIO Colj.aÊA - Muito bem. 
O SR. · A<JURCIÓ TORRE_S. - . . • secundarei o protesto do leader 

progressista - porque nesta Casa, sustento e sustentare! !Sempre, 
cust(! o que custar e dê no que dér, que a . politica 'flum)ll'ense tem 
que s_cr processada ·dentro das 48 circwnscripçõ~ m~cfpaes do Es
tado- do Rio e -por ~quelles que, dentro e fóra. de nossa terra, tenham 
a responsá..bíHdade ·da sua d ign1!1cante _:representação po11tlca •• 

O 'SR. MARio OH:E&MONT - E fol por isso que Se re·z a Revolução. 
O SR. ,..oi\ÇURCIO TORRES - Não me !ale V. ~- em ·revoluçAo, 

nutnA hora destas! 

.Sr. Presidente, eumprirei o meu dever, sem acompanhar o meu 
nÇ>bre collega pelo Pará., térr:l. de successoa tã.o lameo:tavets _p:o.ra a. 
pollt·iéa naél9nal . . . 

O SR. PREsmENtt - V. Ex. já. rectificou a acta . .. 
O SR. AOURCIO TORRES - -•.• na hosanna que S .• E:z:. entOa 

ã .revolução. 

Sr. Preslqente, ·o que ahl está, e !ru_ç·to dos· des~certos daquelles.. 
qu1 essa. R'.!volucão1 vict·orlo~a. collocou, p_rooa <les·graça nqssa, â. trente 
do!i. desti-nos do Paiz·. (.Muito bem. Pci.Zma.s. O oraãor é cumprtmen.-
tado) ~ · 

O Sr. Freire de Andrade (Sobre a acta) - Sr. Presidente-, pedi 
a· _pa1avra l)ara co~unicax a V. EX. que o nobx:e De~Utado Sr. Adel
mar Rocha se acha. doente, não podendo, por 1sso_, cÇ>mparece~ a 
sessão. 

O Sr. Gomes Ferra~ (Sobre a acta) - Sr . Presidente. a_s pa.
.lawas que hontem proreri a .respei-to dOG, _prqjecto,s numer.os· 112 e l51Jo 
·sahiram tão Cheias· de 1ncórre~ções ná. acta lmpressa. .que, para. t'ecti· 
!f cal-as, só Il:lesmo nova. publicação . E' o que peço a. V . EX . 

Em ,seg\lida,, é approvada a acta da sessão a:ntecede;l~. 

O Sr. :Presidente - Passa-se á. lélttn:a do eXpediente. 

O Sr. ;pereira _Lima (1.0 Secretario) proc;:ede á leitura do ~e
gutntCl 

EXPEOlENTE 

0FFICIOS 

Do Mlnistcrio da ;Justl_ça .e Negoc1os. Interiores, de 23 do eorrent<l .. 
rcmett~ndo copia do otrlcio em que o Direc.tor do Arc_b:1vo Nacional 
presta i:lfo1·maç~s relativ~s -nos papeis decorrentes do T.ra.tado r.te
Pedras Alta!;, requerido peio Sr . Pedro Aie!Xo. 

......... A quem i e~ a roeqülslçlio. 
Do Trlbvnal de Contas, de 20 do corre,nte, commun!cs;ndo nav~r 

recusado ·re"?,istro s.o eontracto constituldo pela escrlptura de compra. 
c- ,,enda, la,~ado entre a. Fazend.a. ?ubllct~o e Antonio ;Martlns, .Nogueirl:l.. 
Pen1d(), e etia esposa. da fãzênda. 4-enoml:riada. ''Padre Feqe1n''-

-- A.' êommissão de Tomada cíe Contas. 
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IJ'l'JrA CAf.TA DQ SR'. RAUL EERNAN,DES, LE:\DER Í:>A ,.l\4AIO.RIA, JUSTn'iCANDO 

S\JA AUS:ÊNCX,A. PU~T~ ALGU~S D:Ms 

Catta: 

Do Deputado Râul Fei"nand,.es1 nos seguintes termos: 
"Rio.. 25. de s~:t~mbto tie ];935 . 
EXIn.o·. Sr. Dr.. Antonio Carlos Ribeiro de· .A>n_ãrada. o. D. Bresl· 

den,tc cln Carnara 9os Deput~dos. 
l'en:bo a honra de col'im1ün1car a . V. Ex. que tenho justo í.mp!"

dtm.ento p~)!'~\ coll!parecer duxa~te ?-lguns· dlas -ãs .se~c!ies · ~a Carn~ 
elos Deputados. rogand<> a s. Ex. a fineza de fazer const"~r ·esta. ã~
c1arn.ção na ~cta da sessãD de hoje, para todps os· effeltoo. 

Com 'a re-iteraÇão elos .nieus pro'te.stos de es'tima m.illto· eleva(la ri 

ele ~iu.cex:9 ~pr~ço, oou de V. Ex. attento amigo. a~mira<ipr ·e. o~r~gaâo • 
.Rau:z rernandes. 
- ·:rnteli'aa~. 

Telegtamma.~ 
De Ni~~h_e:r9y, 25, de Set~m:bro, Préstdente Cattl._~ª d.o,s Deptttació/1 

- .Rlo. 

Tenho l\ honra eom!tli:ln-tcar V. Ex. Assembiéa Constitu1nte .noD
tem i!JSt~llaàn em sessão ·realizadl!!- ']+oje ·elegeu · s:eguinte Mes.a: h .... 
sldente Arl:laldo Tavares, 1.0 Vlce~Presidente, Jaym~ dos San-to!:! ;Fl• 
gu~iredo~ e.c Vl~e~Ptesid~nte, G~stão Glyçerio Gouvel·a ReiS; 1.o Sfl
êretatú•.:> Authero Ferraz Manhães; .2'.0 Secr~~at:1o, Cez?-r Augusto Fl
guel:re!'IC?·~ 1.0 S'upplente, Jos~ WatZ:li Fiil:LO; 2.o · S'qpplént~ ~tun:Pe:ttv 
Telx:eit:á de .Moráes, outr:osim, COIDIJ;lUnlco ele:tçã.o. ç:argo governador 
E$tª'do· A~mirante ProtQ~genes GU~marães·. ·Sàudaçoes. - :A:rn.àl'do Ta
vnrcs. 

- .!nteirm:la. 

E' lld~ e vae ·a imprimir a .seg:uJ..~te 

N. 222: B- 1935 

(1.11. legislatura) 

SFGUNllAS PROVAS PARCI:AES PC• CURSO· JUR_miCO 

R.cdacr;'úo ftnat do prajecto n. 222 A, àe· 193:5, 1}1• .leg.isl.aturq, à?,IJo 
di.S.-p!:;a st>'bre ~ segund·as pro'bo.s parci4es il<:J <;urso jur.iélt.c9. 

O P~d~t I:le~lsl;~.tivo ~ecretn: 

Aort. t.ó As prov,I:!S parct·aes .. nos ·cursos de direito. reall.zam-se ~ na 
s~g:Uz:ida çp . .JlT.àena. ge J~:Qho e ~a. primeira qu.f.nzena 4e No:VexribrCY· 
l'espeitad~ o d'ispo.sto "!la 1e1 n .. '74, de 24: de Junho de 1935. 

p .a:regrapl'lQ 'Ufilco -: Os; gis_po~itivos· da pre_sen~e lei uão Rerão a'P'-' 
pllcado~ ào c()rr~nt~ anno lecttvo. 

A:rt.. ~~o Revoga.tn-~ as ·disposições em cont~io. 

Sala ·a a C:ommissáo;. 25 de .Setembro de 1935 '· - Va~nte de l:.bna. 
P?"qs~cle'?t~.e • .._ Heitor M!li:a·. ,_ Vicent.e Miguel. 

São succe$sf-va:mente, :UdQs e ·v.ã.Q à imprlmir os liegW.nte•· 
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N. 21- 1935' 

{l,n legislatura)' 

SOCIED~E· "Q'NIÁO CO:MMERCIAL DOS VAREJIST~ DE SECCOS E MOLH~DOS 

Ma.no:a arch1.vq:r os requerimentos da S.oçíeãa.de ünião com.mercial d.Oi:f 
varejiStas de seccos e MPthados • . pedindo amnistia fiscal , 

(Justlça 115, e Finanças 168 .....;.. 1a. legislatura) 

T:ata-se aqut de uma. representação ~e duas sociedades de com
m~rci::.nte.!i varejistas (A Sooiedad'e União Commercial de Varejl$ta.s e 
o 'Sylidica;to dos · Commerc1antes ·varejistas de L1qu1dos e Cotnesti-
veis; }Jela qual se pleiteia úma. amnlstia. fiscal para. os cQmmercJ.antos 
em atrazo com o fisco federá!. · 

:O~tro dQ que nos parece razoa vel, haveria a Con:iíp.issão de ot
ferecer á carna.ra u.m projecto de lei que con.tivesse a me'dld~ pl~l
tea.da. . 

.e.c.ontece, porém, que foi apresentado á Cama.ra . e encaminhado â 
Comm.i.ssào de J .us·tiÇá, o projecto de lei n. 108, que collma. o ~e~;mo 
objectivo. 

Assim, havemos de nos deter neste ptojecto e arcbivar a. preseote 
representa~ão .. 

E' o que iiellbéra a. domm1ssão. 
Sála da Commis.são, 17 de Setí!;:mbro de 1935. - WaZd.emar Fer~ 

rc~ra., Presidénte ---- Carlos Gomes de Oliveira, Relator. - Ascanio 
Tubin.o. - Homero Pires. - Arthy.r Santos. - Domingos Vteira., -
L~:-2 Carneiro. 

A Commissão de Finanças é pelo a.rchivamento da preseo,tc re · 
preseni.ação, por j á estar em estudos um projecto de. lei -contendo .:l 

m.ectid~ ~leiteada. 

Sa1a da COmmls,são, 25 de Setembro de 1935. - Ji.>O;o Stm.plicio, 
rresiclcnte. - Cardoso de M.ell.o Netto, Relator . - A®Zberto Ca
margo. - Fran_ça Filho. -Pedro Firmeza. - .SamueZ Duarte. -João 
G:..tnz.o.nie~ . - Amaral Peixoto F'tlho. - Carlos Luz. - Daniel tLC 

Carvai.lt.o. - Ãrnàldo Bastos. - 0rlando .Araujo. 

N. 2S- 1935' 

(111 legislatura) 

IMPOSTO DE CONSUMO SOBR}:: ~GA.R~os· 

Jl.!a.nãa archivcir o ·requerimento do Sr. Francisco In4enhoo pedindo 
repisã,o da ~abellc do tmposto ào cOr.,.sumo sobre oigarrflhos. 

(~lnanças 109)35 - 1a Iegislatilra) 

. t 
O Sr !"rancisco lnderihoc, fabricante de charutos e -ctga.ITlJ.b.Os no 

Rio Grande do Sul, suggere "a revisão da tabélla de imposto 59bre 
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cigal'i'ilhos. de moda que sejam alteràdo_s para. ;maiS. os preços cõil
~tant~s da. tabeila, conserva:ncio-a, t<ild.a:via, ~ t.a.xas por vin~na". 

Ouvido o Mmistei'io ·da Fazenda.. foi est~ d.e par·ecer qtté "né.o 
consulta ao bitêresse publico a alteração pr<l!PI'sta, pof isso que ~ 
,pratfc_a vem dell;l.O.D.$tra~do qu~ as pases de i'néicj;ençla cons.tantes d'a 
alludJi:J;:~. :t'ábeila :r~presentam uma. garantlâ contra a fraude e !pram. 
adaptadas ~epo_4; de acura4o ~t~do do a59umpt0'". sendo ainda ae 
pé)Ii!ierar que "a mat-éria prima neéessaria á:o fabrico de tim mtlhelru 
<1e clga.-rrnh.os, .e muito in.ferior á referida na .. suggestão". 

A éo.mm.issão de F~nanças, c.onforn:~.ánd.õ-se fZOm o. parecer d~ 
Minrsterlo CJ.a F~zenCia, é peio ~ q,tchi1,ant.e.n:tQ do :requer-ime-nto~ dv. 
Sr. Franci5cb Inden.hoc .. 

.Sala d.ª Commlssão, ~5 de .setembro .çte 193.5 . ~ Jb4o $1:rnptn:tü; 
Fresidentê. - Oi:z:hdoso àe Mello Ne·t ·to, Relatar. - Ad.a:T:õe'ftp Cil·· 
mq:r:go~ - França Fiiho. ~ peàro }''ir.meza.. - Samuet trua.r(e . 
. Amara·l Pei::coto Jr. - João Guimarães~ - Daniel de (jarva.lho.J -· . 
-'i.tnaldo .Bastos. - Orlando ttretu1o. - Oa.rZos Luz.. . . 

Sl~o súccesslvamente., Udos ~ .,ão a ímpriinir o_s segu1nteb 

~ROJ'ECT.OS 

lf. t07 A -.- 193:> 

(Pri-meira· legisl~:tur.a) 

D-esoõriga a empregaao ,'PU'blico do pagamento de impssto sobre: u 
.rend.a; eom pateceres contráriós das aommissões de Justf.ça e cte 
Ffrr.ctnç(%.9 , 

1. Q proj.é.cto n.q 107, ele 193'5., ·v.1sa e~clusiva;ménte isentar o em
pregad<:r publlc~, da. trn:iiiq, do }ls·taçio e ~o Munieipió~ do. pâgamerit<>· 
de imposto sobre a rcnc;ili. 

·O· nobre autor do Projecto justifica-o, entendendo que "'lJe~ct
métl.to não ~ :re:nda" e que. ••cogi:t::ando o Governo de melhorar a~ 
.condições .da .j1LncêionaLismó não .deveria: tributar ·os 3.e'U3- -oenct~. 
·11ilm.t-os". · 

2. O projecto nã.o co.ll1d~ ostensivamente com a Constitüição P'b• 
dera\. 

M~ t.. m&.terlà. ·que: regUI~. corn !1.· excepção que crea, .:rol óbjetlt6 
dí:· e$tUdc, t:: ~~ êrltica c: de decisão õ.a A~e.mbléa :rqaeio.na;J. Co~_st1 ... 
tuirite, o que nos obrlga a âbordaT o seu aspecto legal e Jurldiéo, de·n
tro ·da finalidade dª Oom.ml~sãQ de COI15tit"Uiç~s e Justiça . 

3 . Q' nosso sy$tema. de imposto sObre -~ renda, d.fz, ~oro., 1'econh~-
e1éla aútotidag;{e, o Sr. pa_liiel de carvalho, (: o .mais ~pcrfe}.çoado e 
tem b3.l$e :rlgorÇ>samente seien~1fi~a • 

. au~ englóba t'oç:J,os oS tendimen't<ils do iDi:Hvtduo, Il1ed1ntlo-lhE:: tA. 

t:apaeidade contrl·bWtiv.a e por 1sto n.ªo dlspensª o -rendlinéntó dcn~ 
próf1sSõcs Uberaes, ós !:l'rdenados de empregados públicOs 011 partl
ci.tla.res, sdlcios '01,1 pen$0~ e ~ecebim~ntos de grat1f!caÇõ~ 'Pro-J.a.õore·. 

A. lsi br;.l$1leirà. 1~1sti:~uinélo o · .imposto d,e rene}.à, ~eou tmco ·catt: .. 
go~las desta:, d~rl'vadas de varias qrlgéns. N teréeira é const1tUl.da· peloo 
·•orneliados, subsic;il.os. emolumentos, gratificaçõe&... bo.niflçaçõ~., pen ... 
sões e rem,_uneraçâo so'L qualq~~r tittiio e !orma .contr~ctuar·. 

N~~a c~têgor1a diz. o art. 10, do :a,egul~rjlento de' 29 d.t: Junho dt 
1923," que ~::on~l.lclou ~ legislação e_m vigõr, ·e có.ntrtbúin.te d:o impos1.(1 
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sob~é a renda, '' todO aqueue. que pel_rceb~r r!i!'T!.d.~mentos d-e~vaàos a.~ 
'trabâLho, quer· p,rCYVe:nhaTI.Ii ã:o eã;ercicio· àe tu~r;õ-es p"'.tbT.iccts, qu~r· 
promanem do exercitaio das fune-ções de gerentt:, contadere-s, guard~
ltvros, administrado.res. a_gentes, coõrado;res.,, E;!mpregados, awcllia_res do 
co.mm:ercio ooq. de .qu~~qu~r 9t?-tra ,ind;ustria C)~ ainda pa.rtictilares''. 

Equivale dizer que .. estão coinprehendidos ·nesta categoria, 'tóda!! 
a:.s· pessõa.s n~tu-ra~s.' que exercem d~teqn:Inada .!uncçã.o e tenham or.
den~do P.st ipUlado e certo· por. t).li~o., por sE;mes.1;re. por mez, por eon
trac;tp, por prestaçi!'<o de gualquer .se~iço medi~j;e ~a:larlo, tar~ia e 
simllares". (Mozàrt cta Garilâ, I_mposto. sob'r.e a r-eM.a,. pag. 9.6}. 

Ass!m1 tenda P!ir!:l a .lEü brasliefra, é termo g~n~ric1o que a'l;lrang-e 
qualquer· proventq,. r~ufta:do,. ~e·nd:imento d .e wa.bãlhos de iniclat.ivas, 
de e~or~o~ ou dê cap~ta~. iind<>· até c.ómprehender o prop.rio saÍa.í'l<h 

.Pa~ os fins do imposto, declara· expre~a:men1!e a lei, "rl'~o 1la à~
tinc_Ção entre OS rendimentO$"',: nem m~smo .. quando· a esp.ecie ém que 
!orem pãgos' '. (Art. 2~; :Pa~graphó único) . 

Exceptuam-se, a~nas, f!l-) o. capi:t-a;J. das apoliçes d,e segmo pa:go 
por morte de!l seg1ll'ad~; P) a restitutição dos pl'emios de seg·uro~1 .ec~n 
qU:a;lquer caso·, inclusive o :da renunci~ do cqntracto; e) o vªio~ dos 
be!l_s ad.qUir1dos por qoa~ão o-q ll'ªr~nça. (A.l11.. 26) . 

Iss9 pe~ :t;a.zão .de q~e o i:m,posto incicie soi;lre .r.eP:dimentos· aufe
·ríd~s e ::o.unca. sobre c;apitaes. 

Po-I' .está. systematlaa o l mpost:o ·foi_ incidir .sopr~ os· ·vencimentos Qó:; 
funcciona:rios puõlícos, ~r~sam~nte ré.fei'idos na. lel, deSdê que xe
J?t:ésentem rendimentos liq'li:id.os totâes, superiores o~ .egua.es a 
lO ~OQ0$000. '(Dec. 19 .550, Reg,. eit_. l:!lrt. 4;;5.) . 

Pest'arté, v~-~se que não valê. eàtrar na indagação. se o ord~nado 
dos f"WlcciQnar:i~s p~bllc.<os repres·~nta" ou não. representa.. ren_ga •. 

'Pela . . dlsposição da, lei bràsileba, s.o ~lles c::hamados ao pagamento 
·cl;esse Imposto, pelos r~nditnent.os auferidQs. em exercició· de funcçõês 
;publicas, 'em e~ldade cl;e caso com os empregos· par~i.c:t1la.re.s, a~·
liares do ç:óm~ercio, <>~!'ariós e t!.:té simpies serviça.e,s, ....-.. se dos pro
ventos. de seu trabalho. deduzidos os encar.gos e désj>esás raconheci'das 
·por lei, lhes r:esu,lta:r saldo llquido _rgua.l. ou supet'iôr a 4,.e2 ·c(lntos. A 
isenção, para os prü:neiros repreéentaria. uma illjust iça social. 

· 4.. ~~ ~sembléa Nacio~á.l ·Oonst~tuinte, tanto com·o agor'a.. ten
tou-Se e~~luit do inil'osto so.bre a rendà.i os v:enc:<imentO;S dÓs mag~,.. 
t't'ados e d~ funcci9narics puollcos, civis e .mJlltares. eoro a reô.àcção 
pretendida ao1 art . H . n:o. 20, da substitutivo do Projecto da Constitui
ção, assim ·éonce'l:51da~ 

Art. 14, .E' da corn:petencia exclusiva ·da U:lllão deer.et.a.r· 
10, imposto sobre: · 
-. ··· • • • • ~ # .. . .. ....... .. ... ... . .- .. ~ · . .. . . · ! · ··· · ·• • •• •, . .; . . . . . .. e · ·•,. 

c) a re11da. ou proventos· Çie qu'alqu~r nªtu:rez_a; 
.§ 2(). o· i-mposto sobr.e ~ renda só poderã. incidir ~obre í:os 

proveitos obtidOs na mobilisação des êapitaes, estan.do do mes
mo isento os vencimentos ~os magistraq,ps e . iJ.'o~ funcçiona.rio,~ 
pui:lli:cqs, ç:ivis- e militares ~ á$ .retn;unerações dos empr-egados 
par.tlculares de qualquer pro:flssão, assim. como os. subssidi<.,s, 
a.posenta.do:r~, lubllações, reformas, pensões, ajud.~s àe- custas,. 
representação e gratificação. ~pro-7.a.õore. 

Contra llS ex~epçõeS pretendlda.$ e q~e não t_inham o. :car_acíe_r rcs
tricto notado no projecto no. 107, 1nsurgirà,m-se ás eme:tlda;s, n°. ~4. 
Da.n.iel d~ ·êarv_aJ.ho·, nó .616·, dos Sr~ . . ~ae Sampaio, LUiz Ba.r.boza, Le;lo 
.$a.ni.palo e ;Xavler &e Ol~vetra, n,Q.~ 8!"1 dô Sr. Levl Oarne.iro· .e 1.81'7 .d.o 
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~l;', éarJo:s Gomes dé Oliveira. T9das estas; mérécer:ãm a a:p.provagâv cta 
sub-commissão dos nota:veis Srs _ ·.Cine1nato ~raga, San:;.paio Corrê~ ,e 
Pereira .de- Lir~. qu~. opinara pela supjjl:e~áQ dÇt § 2_o .. do ar;t. H . ·pou'.,<:> 
:('en.cedor na elaboração definitiva da. ConstituiÇão,. que :ri-ém se .qJ.;wr 

·ex.cept.~ os ve~cimeAtt>s qos j.u~es dos ~~postos geraes. ltrt. ~4. 
$Une~ çJ. 

5. Ttánscrev.o aqui, por julgar eppo.l'tünas, as· seguint-es razões·. 
'COn:l que o nobi:e Deputado ·$r. Darü~l de carval}}o j;ust~ficou: a elll•<l:ri
tla nQ, 234-;: pela suppres·são do § 20 do art. 14 do ante--projectô da 
Const~t'lP_ção que 

" .... viSa.va. beneficiar 9s empregados publicas e parti'cula
res , :E· n9· ~m;t~to seJ,'-â. in.te_iramente contraprodJ:,i'ce-nt:e.: de vez 
que, se â UniJ,í.o fô:r negado o direito de lançar o imposto de 
renda sobre ord:S~adosi - ella não podoendo a-q;gmental;' a rP.~ 
ceita, terá. que diminuir ·as despesas red-uzindo 10 estipend·io Je. 
seus ·runccio.nari0s, com ·enorme desvantagem para estes . õ 
im.P9s~o não alcança os orden~gos menot~s à~ io;óOOSOOO ~. 
mesmo qu_a_litó aos· mMor·es, innumerQS funcéionâtl:os estão 
isentos, devido aos seus en_cn:rgos de família, juros que p;:~.gam.. 
etc. e u~ re.ducçâ;o de venÇimentos dia cét.t.o attingitã a todos 
ou .. pelo menos,. rião . .ha dé tratár mais bénignam-ente os ·f~ç~ 
c~ona:riQ~ com gra.:~d~s' enG~rgos de faxnília, de· Juros, etc. 

úm run_ccionario com J.2·:000S()OO d~ vencimen:tçs, sendo 
soltei,ro, ~aga i.Un po-q.co menos de 130$000 de impo.Sto· de reu
da _pqr allllo, açtl!oal.r:ç.ente; ~endo casado, mes_mo sem: #lhos, 
na(}a pa:wará." • 

.As .r!!Zôes e o exemplo. va.ÍeJ:n colíl;o conj;radicta. ao segundo f·'!lu;
<l.atnento da j'ustifiCáção do prG>j~ÇtQ , 

6. O imposto sobre a. renda~ não ha ·que neg·ar,. é fac'tor para .a 
rea·lidade çle :igualçl)~de tributar~a. Por ü~to.. todos os ~1Ze§ .o teem 
de5envolv'1do, d·esde que elle se fuil.da em "motivos cie justiça. s"o.Cial' ' . 

se é· verdade, como diz ·o erudito Sr., Ma~gãbe}q~,,, que entre .nós 
um :ilg.querit9 r~g~a,r sobr~ ~ arrecadaçãó dest2 imposto, i:evelariá sti;:~ 
pr~za:s asso.tn:prQ9aS, .. v~r-se-ia.in grand~s m.Hfonarios pag~do ·Qaga'tel ... 
~s. empreza:s· prosperas ·não pagando real" é que, •cé.lm certo e.:J!:ag ;~ro" , 
"só quei:n paga d~vidame.ni:e o imposto e o :fü.noCiona.rió, porque ;~ ;i.Q· 
tem outro geito. UP:la vê~ que rece 0s VE1nclmentos com o de_sconto j!l. 
:feito do tributo.", é certo cúmprir ao ·executor da lei :repara: os: abusos, 
e ao leg~il~dot al1íl~ aqttélle dos m:e_ios ne.e:essarios á efficienciâ da trl~ 
buj;~çãó, que é àctuaJi.Ssiril.a. 

·E, ep}quan:to não se ~ttingir a melhor· pra.ticâ e não s~ ensa,iár ou
tra 'fonte de renda. o"U o desenvolv~ei,}:to 'de o.u~t:_a f-on~ de tr.ibutoq, 
não vemo~ raz~s .de otdéiii social ou juttdica para a isenções de que 
trata ·O projectó. 

quasi todos os Paizes que· praticán:i este 'it;npo§to delle n~o is~:n,tàtp. 
os orden.~dos dos fU:ncciona:rios· publíco.s e 'particUlares, 

·Os Estados U,Iúdos·, o.ncie o· imposto çle renda CQncorre. com qua:si 
:metade dá. arrecadação glo'bal da U'ni'ão, os f:uncciõ.narios public'ds :não 
Sãa iSento~ da tr~bu~ção. . · 

A Jngla~rra.. que ttra deste impo$tb poueo I}lals da xnetade. Q,e 
sul!!- renda geral, ,taxa 9s ordenados dos ser·vldores do :Reino .. 

A -ItaUa, que nestl!j. fC:>nte ha~e quasi dois terços de suas ren®& 
nscaes, não disdp~nsa. a cbnt:tlbt~l'ção çlos f'llll.ccionMlqs publicas, rela
tivamente aos seus vencim.e.ntos. 
· · ·· É tambem. ·D.~o- os exceptiua.J:n as legi_slaçôes da França, da .Allema
nha, da &ustl:ia, da Belgica. da ltoilanda,. cia. §iuecta, Cia Din:a:marca,. da. 

8 de46 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 46 

-82-

TchecosJovachia, do Japão, d9 Mexico~ do Equador, do Cl'lile ~ dl'!. Ar
gentiil.a . 

7. ~elo exposto, o aspecto juridic.o do projecto nãô 7:ecommendá a 
sua aeceitaçãó, pela d~segualdade· qp.e estabeleceria se fosse conveitid<Y 
em lei, pelo maior des:equilibrio qú.e acarrêtaria. ás previsões· orçamen
tarias, ponto ·sobre o qual melhor dirá a collenda Cotilmissão cfe Fa
zenda. 

Sala. das reun~ões da Com. de Const. e Justiça, etp. 25 de Julhi> 
de 1935. - W~ldemar Ferreira, presiclente. ~ Domingos Vieira, relator. 
- Levz Carneiro. ""-1 A.scan.:io Tubtno. - Pedro AZei:to. ~ Homero Pi
.res.- Arthur Santos.-- Carlos Gomes de Oliveira. - Godojredó Vianna. 

PARECER o..-. COMMISSÃO DE FINANÇAS 

A adoptar-s~ a justificação do projecto, não devem a isenção li
mitar-se ao funccionarió .publlco, mas nbrangcr todo aquella que vi
vesse do producto do seu trabalho'. Nesse c~o. o 1mpost·o deverá alcan
çar sómente aq,~elles que auferem renda.. isto é, prooúcto do capital. 
em opposição ao salário - producto do tra1;aZfto . 

Mas o !~posto de ren~ a.qu1, como na generalid'ade dos paizes 
que o adoptam, ábra.nge todos os rendilnentos 0riundos do exercicip de 
:uma profissão ou de um emprego público. Como est·(l. taxação dév~ 'Ser 
m.eno.r do que aqüella, isto é, po~que o prod·w::to do trabalho deve sof•· 
frer menor imposiçãô dó que o producto do ca:pita:l, o imposto é dls
trlbuido em cedulas. CO.t:J:l taxação differenclal das rendas, segundo su:\ 
origem. o <tu e não é pdssh·el, porém, é supprfmlr as· ceq.ulas, eis q'lJe 
a i,mposição .não é ~õm:mte da; .renda, mas comprehelide- rendimento.,. 
seja qual fõr a sua arlgem. ' 

A tudo isso, accresce, que a actúal situação financeira do :Srasil 
não permitte- pensar en1 isenções ou r·educçôes de impostos. 

Par:a ser aJ.canÇado o equ1l1brlo orçamenta:rlo que urge -"!Ol13egulr, 
todos ~evem, pat:rioticam,ente, envldar os csfàrços e fazer os maiores 
sacrificios . 

Sa~a da Commissã.o, 25 de Setembro do 1935 , - Joao Simplicio, 
Presidén'te. - Cardoso ele· ~eZlo Netto, Rala.tor . - Adalbe.rto Cam(J.tgo. 
- Fra.nça Filho. -1 Ped,ro .fírm.ez{L . - Sam~et Du~rte. -Amaro:. 
Peixoto Filho. - João Guim.aréles . - A'rnaldo Bastos. - Danie~ .;,; 
Carval1io. _. Orlando Arctujo. - Carlos L'UZ. 

Plt0JE€TO A QUE SE REFERE O PARECER 

Art·. 1°. Fi~a o empregado public() d.n U·nlão, Estado ou Munt.cipio 
isento do pagamento de imposto· sobre a rendn, capitulado na terceira 
categoriá. do art. 1° do decr.eto n. 17.390, ele 26 de Julho d-e 192~ . 

_ Al\'t. 2°. ·:e.evogam-se as. d1sposiç0Cs em ocntrario , 

Sala das ·s ·essões, 1 de Julho de 1935. - I!totto ·d-e Menezes. 

Legislação citada 

Decret o n. 1'7 .3.90, de 26 de Julho de 192.6:· 

Art. 1° . . o imposto de renda _r,ecahirá sobre quem possuir r·endi
mentos derivados das or-igens seguintes (lê: n . 4.984, de 31 ·de. De
zembro de 1925) ; 

aa. catego.rla - Ordenados, suosidios, e_mdlument<:>s. gratülcaçoos. 
bonificações, pensôes e remunerações sob qualquer titulo e .forma cor·· 
tractua,l . 

9 de46 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 46 

- 83 

N. 147-A ___, 193'5 

rROMOÇÕES bo~ FUNCÇI;)NARtbS SUJ3.'\t.;.rlmNO DAS SEC.lETAn.I,\S DO ESTAD) 

Dispõe sobre ó dir~~to de promoção dos funccionariqs subd:Zternos da., 
Secretarias de Es~ado; tendo parecer com substitutivo da Commls
sã_o Especia-l éte Estatutos .ús eme7J-d:t.s em za discttsseio . 

(Vide proj. 237, de 1935 - Estat!1to 6, _fn legislatura) . 

. Ao projecto n. 147. de 1935., ap~séntaram-se as seguln~s emend;.ts. 
a) do Deputado Euvaldo Lodi; 
b) do 'Pepúta'do -Generoso Pohce Filho; 
c) do Deputado Nogusira Peni.do. 

~ ·emenda do Deputado Euvaldo Locü. ·créa, ~m cada ~inlste.rl.o, 
~xcepÇão dos militares, uma commissão d-e promoçõzs . constitue isso 
materia de ordem geral e qüe, ao meu -...~er, dev-eria s:n- integrada no 
Estatuto. Assim .t;1âo fosse , a ~menda iria, nessa altura, modi!1car. tun
damentã.lmente, o que ·ora e~ste. No Minis.ter'lo da Fazenda, gor ·exem· 
pio, h,a o Conselho Superior Adm1ri1strat.1vo que tem como fln:ali.dadcs 
prinGipaes - aprediat os pr.ocessqs administrativos. ajuizâr do mer.e
c~e.n.to dos funccion.a'rios e propõl~os á promoção quand9 ~steJa ella 
oond.léionada a9 prin.clpio do merecimento. Nos· EsJados ha os Copse
lhos Administrativos. com r?curso para o Cons-elho Superior , Ora, no 
projecto n . 147~ já approva.do em 211. discussão, houve a proposito de 
amparar o quadro· de au~illares subalternos dos ro.intsterios. e ·evttar 
ingr~ssarem nelle pesioas estranhas por outra porta que não sejá a 
do ca-rgo inicial (o de serven:te). Parece, o.ss1m, que a -eménda do Depu
tado Lod1 deveria ser destacada para. servi.r de norma á disposições do 
Esta'\iutos, no ca.pit'q.l9 referente â.s proinoÇó~. 

A eiq·en.cla dq Deputado Generoso Poncc corrige, d~ facto, urnn 
omissão. ''Corr.elos" e "continúos" equivaJem-s:e na categoria . A lei 
assim os equiparou: Procede pofs a. em·!:!nda. 

A etnendl:!- do Deputado Regueira Penido nada mats .fez que corri · 
gir a omissão dJJ. palavra "corr·eios" tál cqmo fizera a. emenda do Depu· 
tado Ge.n.er.oso Ponce. 

Em face do qu_e deixo exposto, opin.a.ria: pela acceitação das emen ... 
das of!.erecidas pelos Deputados Generoso Ponce e Nogueira P:mldó, 
que têm a mesm.a fi.nalldade,; e proporia mais· o accresci-rno, na p~"W 
final ·do art. 10, da.s exp;res~: "preva1e.cendo êste ultimo principir, 
para as prim~iras vagas qü·e se vcrific:).r~m ••. 

~ssa form.9: o ar.t . 1 o do "subs~Ltutiv.o') ficaria assim redl.g~do: 

Art . 10. As promoções de porteiros e seus aj"Q.dantes·, con
tinuas. correios e serventa:s far-se-ão, ~qrigatoriamente . no 
quadro das respectivas repártiçõ.es, obedecida: a se'~il}te pro·" 
porção: 2J3 por merecimento e 113 por .a:ntlg'úidade, prevale· 
cendo este Ultimo princ!p!o para as prin:teiras vagas que s-: 
verificarém" . 

Com essas ligeiras mocUf1caçõ~s entendo qu~ .o prcje_ct.o está er-1 
cod!ções de en:trar em terceira dlscu~sã.c:> para. sobr.~ el,le deliberar; em 
plenarlo, a Ga:IJ?.at;a 4os Deputados. E'' o meu parecer . 

Commissao do Estatuto, 25 de Setembro de 1935. - J![ario de Mo·· 
rae-s· Paiv.a, PreSidente. - Paulo Martins, R·el.ator. - Prisco Paraíso. 
Noralrj,inó Limo. .. - Thompson Flores . - lJemetrio Mercio Xavier.. -
ActCrcio Torres. 
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O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.o Aos furieçion.arios subalternos ('Por.taria.') da.s secretá.ria:c; 
de ESt;ado (Min1~teríoo) e :repa.l'rtiições dependentes, port~iros, oonttnuós 
e serventes, fica. a...o::Seg:Urado o direito de promoção, dentro d.e seu 
:r~pectivo quadro. pelo tem~o de ~ervtço não pod.endo ser preenchida. 
a. vaga, que .se venl}.a a dar, por pessoa estranha. ~W referido qua.d.ro 
na seguilite ordem: vagando o logar de porteiro,, dar-se-á pro_moçã.o 
ao co:utl.n'lllo com ma~or· numero de .annos dé set:viço; pa:ra a vaga do 
<:ontinuo promovido a porteiro, se,tã nomeado ·o servente que _rp!".e
enoha. as mesmas condições dos anteriores a.cl.ma e..~cificad~. 

Art.. 2.o Revogam-,se as dlsposiçóes em oon.trario. 

Saaa: dá$ Sessões. 17 de Abril de 1935. - Acyr Medeiros. ......., An
tonio .Rodr'igues. - Waldemar BeikdaZ. - AZ.vato· Ventura. - A . 
Sic_iliano. - Car.doso de Mello'. - AZ.ipio Costa_Uctt . . - T~iers Pe~ 
r~$é. - IZlegivéZ. ·- P,o.berte Simonsen. - Alb.éT.to Surek. 

EMJ:;N'DAS A QUE. SE ltEFERE O PARECElt 

N. 1 

Art. 1.0 E' <;read.-a em todos: os. ~J.nisterios ~ Collllll.1ssá9 da 
Promoçôes que estudará. · as folhas· de Se:rv~ç.o. de todos o.s funcciõna
rl~ - candidatos a promoções, no !pt~nchimen-po <ie todas as v~. 

Art. 2.o Esta ·Comm1ssão será composta de ch~fes de serviço, pre
sidida. pelo director de repartição o.-u depa.rt~en.to, e ~cretar:iada. frelo 
Oon.Stiltor Jundico do Minúiter::io que della. fará ;pa~. 

Att. 3.0 Nas vagas de merecimento, a Commlssão '.!.p.resentàrá uma 
lista. tl'i@li:ce. ao Ministro, justl:fica~d~a. e:p1. seu, parecer . 

.Al"P- ~.o Nenh~a. promoção serâ :feita sem indica.Çã.o da. Co-m
missã.o. 

~. 5.o Jâ tendo o Ministerio da Guerra. uma. Conú:nissão d~ 
Promo~ões e sendo este assumrpto 'àlO Ministerio da. Marinha d.a 
alçada d() Almlrantado - ficam ene5 exclutdos . 

Art. s.o - Revogam-se. as ctispo5ições em contrario . 

SMa. das Sess.ões, 3. de Agosto d,e 1935. - Euvaldo Lbcli. 

N. 2 

Accrescentar no art. 1°, entre as· palawas ••ajudantes de porle•· 
ros•·• e ·"continu<::J.s" .a ex;pressão "co~eios ... 

- . 
,Sala. das .Se~. 1 de Agosto de 1935. - C':re:Ti.e.roso Ponce Fillto 

N. 3 

!Substitua-se o art. i O do substitutivo da. Conun!Ssão Especlal d . 
Est'ã.tuto pelo segUinte: 

Art. 1.0 As promoções de porteiros e seU:S aju<:l,antes, cont).nuv ... , 
co.r:reios e serven~. far-se-ão obrigatoriamente no quadro das re
pa.rlilçôes, obedecld.a. .a· segutnte pr<>l'Orção: 2/3 por :mer~1mento e 
1/3 ii>Or antigui~e . 

Sala. das se..c:sões, 1 de Agosto de 1935. -- Nogueira. Pen.i<lo. 
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N. 169-A - 1.935 

I~POS~O FEDERAL $OBRE O SAL 

Dé~tinp. SO· ·% da receita do imposto federal s.obrl! o sal, prod;U?ido no . 
.Rio Grande do Norte, para as cbtas dos portos do mesmo Es4uiCJ, 
creando para. ·isso u.m /ündo es1)eciaZ,: cpm pareceres. c6ntrarios 
das Comin.issõe.s eLe JUSitga e àe Finamt;as. · · 

(Justiça. 136 ~ F1,llanças 192 - 1a leglslátu.ra) 

O pl'o.jeo~ p.. 169, de 1935, no.S termos d'ê sua. em~nta, dest.ilJ.cJ 
·50 % d·â. receita do imposto fede'l'al ,sobre o sal, prcàuztdo no Estaau 
do Rio Gran<:te do Norte, para a.s obra,s dos portos .de&e. Esta~o, cre~ 
amdo, 'Para isso, um !undo · espe~J.a.l. 

No seio da COmm.!ssão de FJ,.nança.s e Orçamento, o illu...~re pr!J~ 
feS.?cir CJú"doso de. Mello ·Netto, nobre Deputado -pelo Estacio d,e São 
Paulo, designado tPara r~latar o .(pi'ojecto, pédiu a . .audiencia. desta Com ... 
~sãO de. Con,stitUiçã.o e Justi~a. e.Ls .. _ que tlnha séri-a. d.uv1au. 
.sobre a constituoionalldadé de ~ lei qu~ desvia-Sse parte de um 
in;tlpOSto federal - contrlbiJ.ição geral qestinaqa ã satisfação da ge
neralidade. dos enca:rgos da. União -para. um fUD:d'o especial de custeio 
<ie determ•i.ntada. obra.''. 

0 lm!pOSto dê sa.l estando .hnduido no orçamento da r~celta, JJv 
crupitulo Renda Ordi:naria.. oomo uma d3S fontes do imposto de con· 
sumo. é 'UJIXl.a d~ pa;roel<la.s ~~!.nadas a attendoer ás dcspe,sas, ordinaria 
e extraottl.l.naria,. da União. 

Nâo rest2s. dUvlda. W.gw~a que um impostõ fe<i,eral, como w .uae 
o douto prófes.Sor, é -uma càntribuição ga-al destina.da.. ã: 'Satisfa.ção d~ 
-e;enel"8.1~da.de dos enoa.Tg>os da Uniáo, estando a}li definida umá. <ie 
s·1as ca-r3ieter:isticas q1.1>e é, ;precisamente_, a da 1inifor:mida<ie <to :tJ;i· 
buto. E' que a Q~tltUição veda, e~:ressa.mente, em :seu art. 18 que 
e. UniãO decrete dmposto .que nã:o seja .unlfornie em todo o ~rrttorio 

naclon.a.l. 
Ma.s. -na. especie, não v·ejo inco.n.StitucionaJ.ldade no proJecto po.:.• 

quebra do principio de qu~ os lm{postos f:edex:aes são Uíliformes pa~l\ 
todos. 08 Estados, po!:.tuladu que já. era. êl.a C<>nstitU!ção de 1891, artl· 
g() 70, .§ 20 . Essa '\Ulifol"}nida.de,, ~·I:ém. e tomada no ~t;ido da in.~ 

cldencia. e da cobrança do lmjp·Qsto é não de seu d~tspend.io. 
O que o iprojecto pretende ~ destacar, para ser dispendido no R1~ 

Grande do Norte, parte do ün:postQ,, cobr-a;d~ no seu territorio, ril.as 
~uja lnCídencra é a mesro.a para todos Os · Estàdos da. Federação. 

Se o ptojectO. se llli;Idtasse a declar~ qlJ,e, no. futuro .ex-ereicto. 
50 % do l.rhposto de consumo fedez'al do sa.i, cobrado. n~ Est;;a.do uo 
Eio Grande do No~. «>~ituiri~ ~ fu:nd.o espécl:al de.st~o á.;;; 
ob+as nos portq.s desse 'Estado, seria. nesse ~articular, ·perfeita a .sUa 
eon<:ordancia com. os ipl.'ece!tos CQnstituciona.es. 

A unica. restricção aó prdnclpio geral estaria no ca.s:q do ill'l(p()S~ 
ter sido cr.eado para fim d~terminado, não p0dend9, então, ter a.p.pli~ 
cação di!ferent~. ex-vi do d!Spoo.to no art. 1~ da COnstltuição. 

Ora. o imposto fooenl sobre -o sal foi c:re!Sdo para concorrer ao 
fun~o geral da receita. de ;u'.nião, dando-lhe, assitn, os elementos ma.., 
teriaes com que .~~ 1'cazer frente ~ cncarg<;>.s de sua Q.espesa e ao 
~mplexo de stia,s prO.vdd'!mCla.s ru'Jm.tnl.strativas. 

Pa;r?Ce~me. no ~tretanto~ que. outros motivós ·ha. 'P2.:l"a se inqUl· 
.z:uu- o {Projecto 4e tn.constitu~ionail. 

De facto. Vl.sa. a. pr~s.içãO destinar, DURANTE DEZ A:NN~. a 
metade do imposto feder~ de COilSUIIW de ,.sal, .dQ· orc;a,men:!A> geral 
da. RetpubU.ca, cobrado n~ Eio Gr~:n.de do Norte, para attender ãs 
ob:r.as pol'ltu~ias de.sse pedáço do temtol'to- ~onal. 
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Embora não ~.e negue ao orçamento o seu cara~_r de lei. e ver
<ialajp é que ~e trata d.,e. uma Íei '&'Ui generis, s;em os re:quisltos de 
const~cia e de permanen~ia. das leis, de vez· que a s-ua v1gen~ia • . no 
tempo~ está Umit~a ao prezo de um anno. · 

E se ~omo ensina Aurelino Léa:l - "'.o or~mento é ~a lei ma
teria1, ccmo o se:tá em todos ~s pa:izes onde nenhum. imposto pode 
ser arrecadado, ·mesmo existindo pot força de aig'Uma lei geraZ, sem 
qu~ o orçam,t'[nto da receita o autor.lze ' ', .- obvio· que_ o prece1'\i0 que 
manda que determinado tributo se.ja. cobrado, POR DEZ ANNOS, ou 
~eja por pe~ic;,do ~U!Perior ao. d·o exercido :fillanceiro, ?.Inda. que para 
attender á uma <fer-ta. despesa, é 1nconstitucio.na.J.. · · 

E ' .o que diz ·:O~.r:at, á pag. 478 de se.u M~líal <le Droit Conscl
tuciopn~l: 

''- Le parlement ·qUi votera:ilt un lm.p:>t .pour pius d 'un á:n1 o1i 
le buget çtes de.spenses ou simq>lesment une .iPartie d.e.S de~ pou: 
·une 4'W'êe superle'ure ã un. an~ ferait un acte incons~ituci9n.nel . n ne 
p.-éut y avoir de doute .sur ce- ;po1nt" ... 

A materla que elle ol:>jectiva. interessa a. um determinado &--tad:l 
d~ F~eraÇ,ão, isto ~. e.o :RiQ Graa:l.de ·do Norte, 

Nestas condiçõeS, a.o Senado que representa, por ·uma :ficçãO do 
nosso re~1me constitucional, o.s Estados federados, pertence a lni:. 
cia.ti:va do projecto, (!)U antes, a. prior~dade de sua: discussão· e vota9.áo. 
(Art. 90, le~ra. e, e 4:l, § ao, da. CoDEJtltuição Féde~l) • 

A' Ca,n1ara. nã.o cabe lni~ial-o. 

Pe~o que, ·pela 'clareza ·dQ texto constLtuciona}. e sendo a su .. 
exeges.e materia vencida. no seio desta Commi.ssãv, não vale l.nszl..stir no 
a.:;s~pto. 

15il,oa das Sessões da Commiscoãb, 9: de Setembro de 1:935. -
Walclemar Ferreira, >Presid-ente. - .Arthur ~an_tos, ~lator. - . Levi 
Carneiro. - Ascanio Tubino. - C.lem~n.tino Li:Sbôa.. ··- Ca.rlos Gom11'1 
.de Oliveira. .L:(}mingqs Vieira.. - . Pedro AZeix.o. 

PARE~ DA COMMISSÁO DE. FINANÇA::i 

A Co~ã.Q de Fil'l.anças adoipta, para, rejeição go presente pruw 
jecto, .õ ponto· de vista da. c'ommissão de JustiÇa; de que a 

'!·A ma.ter:.la que e-lJe objectíva. mteres..."'a a. um. determi
nado Estado da Federação, lsto é, ao Rlo Gr841de <19 Norte) e, 

Nestas c.ond.içOes, ao Senado, que representa, por uma 
flcç~ dn nossô· regime con.sJtituc1ona1, os Estados Federados, 
,pertence a. iniciativa do pro}ecto, ou antes, -2. priorl.da.de de 
sua. discussãQ e votaçao (art. 90. letra e, e 41, · § 32 da. c . . 
Fegeral). 

cumpre accres~nte.r que. e.fnda.' quando. porventura, ross~ tto~ 
comtpetencia da Cam:ara. a !:niciat1va d.o pro-}ecto, estaria. elle J,nqui
na.do do vi:cio, da, 1ncon.stit~1ohaUd_ade po.rque - desvia para 1 .. fUndo 
espe~ial'' parte de 1 1Inlp0sto" - o de colliSUinO - da competen.cia 
privativa da União, e, ~rtanto, de$t1nado e~clwiva:mente á satis
fação dos enca.rgos federa.e3. 

.. E' certo que a. constituiçW;> ~rmít~ a creaçãa de impostos, -~ .. :a 
f1XJ.s determin;ad<:is, m.a.s ~Ml.i náo Se ~ode infer:Ix que - os impostos 
ge.r:ae:s (.ma.ximé- aqueUe, de sua. competen.~la priva..tiva-) possam ser, 
no todo, ou .em parte, desviados, pua oocorrer a detenl::l,ipa.d·os :serv.1 .. 
ços, ou- obm.s •. desfo.lca~do a receita. geral ® União . 

Sala da. CoiXl!missã.o, 25 de Setembro de 1935. - joão Simpticlo. 
Presidente. - CardAso de Mello Neto, Relator. - A~albertG> Ca
ma,rgo: - ··França Filho . - Pedro ·Firmeza. - Sam'ILeZ Dil.arte , -
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Amaral Peixoto Filho. - João Guimarães. - Dani el de Carva'lho. -
Arnald9 B:astoo. - Orlando !1ra1,1.jo. - Carlos Luz. 

Ar-t. . .l.o A parttr tt.e 1 de Janeiro de 1936 e até 31 de· Dezembro 
de 19~6-. emooenta. por cetllto dO impóstó >de consumo federal do 5ar, 
prod·UZldo no Estado do R io Gr.ande do Norte, constituirão um 
'"Fundo EJSpectal''• destinado a. obras nos poítO's do .referido Estad.o. nã.~ 
pod.end.o, na. forma. do art.igo 186, da Constituição, a. réspectitva renua. 
ser desvia'Ci·~ Pa.I:a outros f.ins . --

~a-.pho unieo. Até o dia. 1,0 de <:.a-da mez .• a Delegacl:a. Fista. .. 
do The&auro N<acionaJ. no Rio Grande dQ. Norte verlflcarâ, pelos ba.,. 
l~etes ~ estações 1ieca~s -que lhe .sã-o subordinadas e peLa baixa 
dos termos de responsabllidad~ . qua.ndo o produoto tiv·er -sahldo çom 
" imposto a pagar'' e. bem assim. por outros elementos ao seu el
can~ .. qual ª arrecadação no penW.timo mez do imposto mencionado 
sobre o sal :produzido ·no Estado_. communicando á Contadoria Cent.r~i da 
Repubijça, :paT.a que estia imm~iata.men~ >'lproçede. independente de 
maiS fo.l"'D.àlidades, .a annull.a.ção de clnesenta ,QJOr cento d~ z:~e~ta 
a.Uudld&, eseripltura.ndo o. seu ,produci;o a credit.o do ";Fundo E,sp.~-
c1al'' para obna.a dos ,Partos do. Rfo Grande do Norte . · 

~- 2:0 O Poder Executívo provldençiará para. que. den.tto d..~ 
IPràzo d~· 4 mezes da- data d~· lei. seja.m concluidoo e l!llpprovado.s ós 
estudos das obra.s de abertura das barras de Areia Branca. MaéaU. 
1nlc1~ndo-se em seguida. os resp~tfvoo serviços cuja ex~ução ipOderá 
fí-oar a catgo, medialllte contracto. do Governo do Rio Grande d') 
Norte .• 

Art. a.o Para. apressar •a rea.lizaçã.o das obras referidas, pocí.~rá o 
Ocvern-o F"eci~al !97-fr opera~ões de cred.:ito por anteClípaç,ão da t"e-
ce1:ta. do "Fundo Especl.8J.". · 

Ar.~;. 4_.0 ·P.or conta do "F~-do ESp~ial" -poderão correr tambetb 
as o'l;>l'$s n€C·~~r1as á cottclu:são da. dra.gagem da bat:ra de Natal. 
augn+ent9 .do ~ e obras COmJPlementares. 

Al't·. 5.o· :aev·ogam.:Se as d~içCi>es em co.ntra.rlo. 
Sá.la. da.s Sessões, 5 de Ago~:tó de 1'935 . - Café Filho. ·- Marti?J..; 

V eras. - .Rwardo Barreto. - E . Pereira. Carneiro . - Lino JY(aeh!ldo . 
....._ Henrique Lage. - Clemente Medra.d.o. 

( 1 a leglslatur.a) ; 

N. 244-A - 1935 

:MoNUMENTO A SANTOS DUMONT 

A,bre ao. Mínisterio él4 J~tiça, o credito especial de 250 :ooos para 
a'UZiZíar a conclusão do< monumento á Santos Dumont; com subs-
!#.u.ti:vo cJ,a. ,CJommissão de Finanças. 

(Finanças 240 - 1a legislatura) 

o illustre Sr. peputado Moràes ;pa;iva justl!lcou da tribuno. 
projecto em exame, apoiado por mais de 150 Srs. De-putados e que 
D;lAilda. conclUir a lnautnJ.rar, ne..cta Cap~ta.l; o ·monumento a Santos 
Dumont . A •homenagem que v~a dkpeilsa. encomios, tão profunda n~ 
consciencia nacional ·a veneraA;áç pelo grande brasileiro que foi AJ.~rto 
santos Dum-.~nt , 

Liml~o-·nos. pois, ao aspecto ~i.ll.B._ncei.ro do projecto. Con!orm~ 
consta qa jus~i!lcação ("·Dlar·ló do Poder Legislativo••, de 13 de :se• 
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temb:t:> de 1935, pa,g . 4. 463) , despend~u -se cqm a óbra importl:Úl.Cla 
superiil~ a. 2(10 contos de réiS. o trabalho a.rti'stiÇó está t ·erm.i.nado, 
não tendo ,sido, porélll, anna-do no local d~ignadó "porque o5 go · 
verno.3 nãq entregaram a dotação de .200:000$ votada.. rpelo éongresso" . 

.A...<:Sim, ·o que afin,al plete1E!- o projecto é esse pagame·rrto. accres
cido das despesas <le inaugUração. !~Tão .parece con!veniente a emiSsão 
e~oiai. do .so...llo, para esse fim. A despesa. ··pode correr pelo saldo da 
extíneta. Caixa de SubvençõeS, que, conforme con.sta do relatorió da 
Con·tack>ria Ce~tral da .. Répuólica, tem â~o.sito superior ·a zn:il contos 
de réis. 

A Com.missão de FinariÇis aconselha,, pois, a approvação do =~
guin.te substitutivo; 

PROJECTO 

.Art. 1.0 Fi.ç.a aberto ao Ministerio da EclUcação ·e .SaUde Publdca 
o credito especial de duzentos -e _cincoent?. contos de l'éis (250;000$000), 
destinado â eç>nçlusã.o e inoauguração, nesta Capi~~. do monumento 
a santos Dumô.nt , 

Art. 2 .. o o Mfulsterio da Educaçâo ma-ndará exami.nár o mo;a,u-. 
inento em. execução e entrará em entendimento oom a. Commissa.o 
Exec~tiva do mesmo, para. a; liqu1(laÇ~ das ccnta.s respectivas e ~u
gura.çã.o ·dO monumento., dentro do limite de -cred<itó f.i:Kado no a.rtigCI 
anterior·. - -

~- a.o ~ despesa constante d-a. presentf: lei .correrã pelo .saldo da 
exti.n<:ta. Caixa d 'e ·Súb'Vençõe~. 

Art. 4.~ Revogam"'se -as disposições em contrar.io. 

S~la. das Comm:isSões. ~ João Simpli.cio, P.x~idente. - Ca_rto:J 
Luz. R~l~ttor. - Ad4Zberto Cama1:go. - França Filho. - Samuel 
Du.arte. - JOli.o Guimarães. - Cardoso ele .11-leZZo Neto . - · A1"114Zclo 
Bastos. - Ama.ra.i Pei:I:oto Jr. - 01'Lando Araujo . ~ Da11iel éLe Car
'liath.o. - Pedro Fi.rmeza . 

PRO:,JJ::crO A Q"''E SE REFERE O PARECE!_t 

.iu:t. 1.0 ' Fica aberto no Ministerlo da Justiça e N'egocios Intert~ 
res, o cred~to especia.l de duzentps e cincoenta contos ele rél.S 
(250:900$000), destinado á oonclusão do monumento a Santos· ·Du· 
mont ~ de.m~is desp~ co~ :a sua. tnstallação nesta CSJpital. 

Art. 2.o A imlportancia; a.lludlda será entregue ª- Commlssáo Exe
cu~tiva do MOllumento a .Santos Dumont, que deverá exlilbir a prova 
de sua. :real extstencia· 1:Jerante o Ministério da Justiça. e qu~ teWll:\ 
assigl:l,ad:o o <:qntracto com o escUlptor autor do mo!lwnento , 

Art... 3.0 para-cdl;>rir a. despesa. de que trata esta lel, fica elêvaa~ 
ele mais de ~m réis ($100) a taXa. d .a cotrespond~ncla :ae:rea ·superlo.r 
a mU ·ré1& (19000,), a quil soe.rá ~u.spen.sa uma vez arrecadada a q'úan
·tia de ·250:000$000. 

Art. 4.o Revogam-se a,s disposições ·em con~anu. 

Sala das Ses.Sões, 12 de Setembro de 1935. - MatZb ct.e M.01'ae~ 
Patva , - Teixeira Pinto . __, Baptista Lu.sa.-rdo . - Godofredo Vianna. 
- Thompson FLores. Netto. - Carlos -Reis. - An..tonio àe GOea. .. .• · 
Monte -Arraes. - Scílgaào Filho. - Nogueira Pe7!-ido . - 'Lino Ma
chado. - .Xavier dé Oliveira. - Abelardo M4rinho . - Gama cer
queira . - UbaZdo R._ama1)1,ete , - Pedro V~rga.ra. - Ch:risostomo d.e 
Olivefr.a·. -'""" Al'berto Bose.Zli. - Sampaio CO.Sta,. - Jos,é de . Borba. 
Mr:trio Ch.ermon.t. - Carlós Gomes de Oliveira. .-- Prisco Para.iso .• 
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Amaral Pei.;r:otõ. - DeQ?J,c,tó Maiá. - Vieira. Marqu.es. ·- Alipio qos 
taJZa.t. - Pereira; Li1·a. - . A_ugu.sto :Corsino. ~ }f'om.ero PiT cs. -
~'lf.cacyr .Barbosa. Sodres. - A.d.élmar Rocha. - AZM:rlo Surek. ·- José. 
Multer. - Plinio Tpurinh.o. - I!crv-ul Metch:.iades-. - tauro Lopes. 
- l?aulo Martins. - Franci-sco ·Pereira. .- Din.iz Junior.. - J:<'-rei1c 
d.e Andrade. - Leoncio Çalvão. ·- Damas ·brti~ .. - Jqa.q1!>,im A. 
Sampa._'io Vidal. - }f.icardi'nO P.rf!,llc;>. ~ 4-rthu'fl Albino da: ~ocha. --"· 
l?'aZi?!.te d:e Li7tta. - Aust.ro J'diart de Oliveira. .. _ _- Antonio CarvalhaL 
- Fra:n.ç_ístxt (7cln.ça;~ves . - Th. Mo;nteito de BatrQs· F{Jlz,o. - .Moraes. 
Andrade. - E. Pe.reira Car.nstru. --" Genüo.so P.once EilJz;ó-. - G.om:es 
Ferraz_ - Attila. A1-n4rlil. - ziloraldi'T'/;o Lima.. - aancf,ido Pessoa. -
Arnold' Si-Zv.a. --. Cá.roeiro de Rez.ei:l;de. -- Furtado de Meneze'3 . • ,
M(Lcario de A_lmeitl:a. .. ·- · Bias 'Fortes-. __, .Chrystiano l'.faenado. - Arthur 
Berna.tdes F·ilho. - .Pinheir.o OltCl{iP.S. - · ~iLpp Ju?t-ior. - EmiUCJ de 
Maya. ;;..._ Bar.reto Filho. - Jç;sê AugU$tQ: - .A.bekt.rq.o V&rgtt>:t'TO 
cc~utr. - Gastão.· Vid.1ga:~ . - Figu;eire(lo R.o.oha·. - CõrtêQ. 4a. CQstJ;I,·. 
- Hei'Dor Mtiia • .,..... Osor.io B.otba. - Ca.lde:ii'a de Alvarenga. - 11-iotta 
Lima. - $ÜviC> Pelico Leitão. ~ ilrtnu't Cav4icanti. - dárlót.a Pere{rct 
de Quei'T;'oz - Barros Penteado. - Fabio Sodré. - . Abilio de .Assts • 
...._ Riçar"do. Barros. - 4ft1l,ur Sert•a. - Pires Gayoso. -. Uarditlo 
Ftlho. - Humberto de Andrade. -'- Hugo Napofeã.o. - João penido . 
- Ed't/!L_rdo Duvi'V'if!r. - Barbosa Lima· Sobrinho. - E , Sou::;a. LeO:o-. 
- Bel miro. de Med:eit()S. - Simão da Cu'Tllha. - Lauro Passos. -
B .an!J,eíra ·Vau.ghan. ·- Hermét~ SiZ-va. ~· Teixeira: :t~ei~e. ·- .J>ra4o 
Keizy. - E. MtígaZhães Netto. - D.omingos Veila:sco. - · AeyZin.o de 
~eã:o. -'--- Ben..tó Costa. Junior·. - Ed.ga.rd, Sanehés. - .Marfathães de 
Almei.da. - Edudeiín..o Gomes. - .$ilva Costa. - Barros O~sst;tt~ .,..... 
Adelio Maciel . - Abreu .Sod'ré. - Jayto· Fttinêo. - Negrão ele L'Lnta .• 
- 'l?aufàS· Riba"$. ~ MaceCLq~ ·Bittenct:m.rt . - Hyppoti.ts iio K~go. -
.Jos.é Cassio de Macedo Soares. - · Cle.men'tino t.'i.Sõda. - Agostinho 
J4o.ntef:r(j'. - Eurico ~_ibe:iro. - Amancio Fontf'.s • . - Cta1"o Go4-ay . ....-,· 
A·õeZ dos Sa.rt;tos. - Humberto Mõ'Íl!r:a. - Mart:1:n.s· :V~ras.. - Frctnctsoc 
Gon~Zve~. - · E_dma1' Çarvalho. - dif!, .Castro Prq.Q-o. - Li'17U1,. ~ei. 
·zeíra· •. - Age-nor Rabello. - A.êcurdo .Totr~ . ___, V.e.mucio d.e Abreu . 
...-;.. Dario Crespo. - Oiiv.eir:a tJoutinlzo. - ue_nr.iqu·e Lã.ge. - Fer-. . 
. nandes Ta.v-ara. - ArÍindo teoni·. - éardoso _AyT"e$·· - Gerson M.tti · 
q'ues. - Eliézer Moreira;. - Paula Sôares Netto • .:..- Alberto Alvares,. 
- Lem.{lTtLber Filho. - Waldemar F~rreira. - P~d,ro C'q.lmon . · - · 
P. Mat·t a Machad.o. - wa.nderley Pinho. - Gena:ro· Ponte Souza.. -. 
Jos4· Pingo.rilho. - .4-bg'l!-ar Bq.stos . ·- Bof?erto Moretra. 

N . 245-A .._ 1935 

Reg'JLZa a ·amortiz_açãp das dividas s·ujeitas .ã lei da moratoria; ecm pa·. 
rece1' da· ÓOJ"fl;missão .ric Justiça e parecer. com. ~ubstitut_ivo ~ 
Com missão de .Finanças.; com voto em separado do 'S'r. 'LePi· Ca'f\.· 
ne:iro. 

(J:'usttça 170• e Finajlças 24-1 - ta le·gis~atuta) 

E:St ud·andó o projectQ li. 246, ·d .e 193.5., 1à ·Ie.gl.Sla;türa, do .Depu~ 
tadõ Thestonlo Monlteiro de -Barros; com.O rela.tor, apte...c:.ent~i em Com
m15sào o seguinte su.bst:l!t'O.tl1vo: 

O proj,e(;to q.o sr·. Deputado Theoton!O Monteiro de BãrT(ÃS. F1b.l.· 
~ por o~J~to e:staõe~,~e'I' o modo de pagamento doo }w.o5 dM, 
ci.ivicia.s ·~Ujeitas a. reg.r.m.e d4! m.or.a.tortà ~ · 
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O flm visa.clo _pelo proj~to é o de possibilitar a sàtlSfaçã;> utr., 
j.u-ros rutrazados, c que todos vencet.-$e-fa,tn ·no fProximo dia 30 d• . 
Sete~bro, com a. 111 prestação do capital, m~l'horando a.ssitll a s ttUa· 
çã.<J d:os de'Vedores, sem. qualqu~t prcjuizo :para. ·o.s <:r.etior·es. 

Estudando o assumpt~. ·parcca-ncs, todavia, nece&at'i.t> csclare<lo\ ... 
ttlguns !><)'nt.os o~curos· <los dL'lPos1t1vos (!.m vigor, &.<-Sim com:o e.sta· 
belecer gue. a éJ?oca <lo paJgapJ.~nto do C1Lp1tai c. do.-; juros fosst! etl.l 

Dezembro (31 1 c nao em Setembro d e cada anno, el,s que sóm~nte (::H• 

:De~mbro estão Jª os lavrad.ores com suas s-afras liquidadas, e â!."E1m 
etiJ.. \concUçõcs <I·e sat~azer as prestaçp~ d•c Ça;p~tal e j'u,ro~·. 

Ne:Ssas condlçôcs, a. Comm~são «e Finanças. ~ Orçamento. env~, 
a plenarlo o scgu1nte sub.,-tttuttvo: · 

O Pode-r .Legislativo decreta: 

~rt. 1.9 Fica. prorogadó até 31 de pezembro ele 193b, o ·pra ..... 
para. p agamento da primeira ·prestaç.ãc annual estal5elecida n~ arti
go 10 do decreto n. 22-.628, de. 7 de Abril d-e, 1933. Em 31 de De
zcmbTo d~ 9-llt.os l$Ub:iequent:es vencer-se-ão as· restantes 1)restaçôe~ 
~ que .se r-efere o me~roó a:rtigo. 

Art. 2 .o A importanoia dos juros vcncldos ·até. 7 de, Abrfl u •. 
1933, calculados 4s 't;axas contractu_aes, e dos qü-e s e. vencerem cleSS'\ 
data Gn: diante a t é 31 de Dezembro de IQ35, calcul~dos ~ tax~ elo 
G.eere'U>· n. 22'.626., será d~vid:ida c~ dez pa.roe1las, que serikl pa-g<i.:l 
juntamente com. ~ !prestações do <:aJI)ii al aclma rererkla.s . - . 

Art . 3 .o Os juros que :re vencerem·, de 31 de Dezem'bro <!e 1935 
em dt ante, serão .tambem p~os. em 31 de De,zembro de cada anno, 
Jiln:t.amen,te com as prstaçóes retro· ·e.stabelec1das. 
- Para.grapho unioo. Trasta:l;l<lo-se de ered1tos sujeit<>s ao ReaJus~.,. 
m.ento Economico, ta.es Juros .eerão apenas re1at1vo.s a. ,50 % do cap_it.al, 
mais a; íracção irreajustavel. - · 

Art. 4. o Denegada, no todo ou em ·Pàrtt, ~ indem~zação :peàl..:::. 
<:Óm· base no d~ato n. 24.233·, d:e 12 de Mato de 1934, terá o a.c
vedor o prazo de 90 dias, co.ntados da dáta. da ·publicação da reSpt. .. 
ctiva. sentença. para 'Pagar os Juros e a:m-ortizaçõ~ q.ue . .fÇT'em devJ
dos; sob peJ;la d~ vencimento é e1C1glllll~c1a.~e da. diviQa,, l·:nd~pe-ndentt~ 
de qualquer J,nter.pellaç~. 

Paragra.pho un1oo. Interpondo o devedor recurso da decisão pro
ferida pela ICa:mara <ile Reafustalriente :Eé'Onomlco, disso deverá notifi
car comprovadaméntc seu cr-edor, sendo que em tal caso se contará 
da data d_a publlca.çií.o do julgamento desse recurso o prazo de 90 
dias â que S!l· retere este artigo . 

Art. s.o A import·ancta das apoUces entregues ao credor. como 
1nd.emnlzação. por força do arL 4°, do d~crcto n·. 2~·.233 de 1_2 de 
Màlo de l934, setá creé.Üta<la aos C:ievcdõtcs para amortização do ca
pita~ reajl.,t$tado e. juros. desse mesmo c~pitaJ, ver1!1cados na data d..e 
1 c1e De2lembl'o de 1933 . 

Paragra.pho unlco . A. rcducção d~ capital a q~e se refere este ar
tigo é considerada pagamento das clnco prlme)ras ·prestaçóés annuaes 
do capital ertect_lvamenta reajustado. · 

Art . 6. 0 A presente lei entrará. em vigor na data de s.ua pubU~ 
cação, r-evogadas . as disposições em contrario . 

Sa.la das Sessões, 18 de Setembro cic 19~5 . - Cardoso de Mel lo 
Netto, Relator. 

Em deb"ate, o ·Deputado Clemente Marianl formulou o setNtnte 
requerimento, que dcterminog a ida: .do projecto· e substitut ivo á. Com
ll)i.ssáo de Just.1ça, de onde voltou com o ·parecer abo:ixo acompanha
do de voto ~m sepat'ado . 
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:a-eq~~ko ~cja, previamente, o'qv.i<la, ~9brc o prQj~qto~ ai Commls.-· 
,são dé CO}lst.l~:UlÇã"o e JU$tiça. 

Sala. da. C9mmiss_ão ele Flnanç~. 2.1 de Spt~mpr<> de 193:5. ___, cxe
me-nte Ma.r~ant .. - João SirnpZieió. 

JustHtcaçao 

Em. Abril 4o a1_mo corr~nkr a propo$lto. d~ um projccto prQrogat;l-. 
dQ,, çomo q su~stitutlvo ~Q act.Ual. pr.a·Zds <l'e ven.ctmentos de dividas, 
a.5sbn expendl o meu ponto de 'Vl.sta., na. a.:ntlga Commtssaa de Fi
nanças-,e Otça]iíle~tO, como ~ pod~ vêr no piarto do Poçler Lf!!ft;Slati--
1Jõ, çJ.c 4 daqüelle mez, pagina 2'.lS1 ~ 

"O 'i>rojc-eto exige importante. indagaç~ (}e natureza j'l!lri.dlef!.,. 1e ... 
gal e m:e·smo con!'.lti~ucion.al. Cç>m effeito, á situa:çl!.o actUa:l (los de.ve
dores agrlcolas é a. seg:uJnw; 

a.) -pela .. ch,amada "le! de us~' '.• !i~::t.rl:).m com o direi~ dé pu~aí 
os s.e.us d~~tJ;.os em dez prestações· U~'Q'aes e ab:nuo,qs, a prime1ta d.ell.aS. 
em consequ!lncla de lé}s pest.erlorcs, véncida çm 30 cie Novembro 
cre 1934; 

· 'b) .pelos cham.actos "decretos de re.ã.]tl.5ta·mento·~· •. a ex·1gibilidad-e 
de taes prestações ·ficou suspensa,, ~mqua,nto,. ·sobre o~ pl'~ssos pe
ra.n.te ena ha)')111tacros, nãó se manitest;J.r a éamt~,ra de Re~JU.Stamento:. 

c) _pelo. decreto n. 10, ele 14 de :úeze-m:bro de 19;34;, ~s p~estaçée.s. 
'V~n~ld:as sez:4a. J.1l<lrém, exlgiveiS, de?d:e .que os ~ b.ypqth~e:ad0s nM 
gara.nti\.ll).. o valor da dtv~da. 

Stiécede, porém, que eS~ :ult~o decreto, cncan-tr;mc;to já vet}olda 
a :11!-- prestaçát> e subordi.nâd.o o ex~r.Qteto do <Üreltõ della decorierite. 
~pe~, ~ um termo 4f! ~corrc.ncia. ineerta - a qeç.is_ão d~ Cam.ara: 
de. ReaJ~ta:m,.ento ... exq-uisrtamc.Iíte p.r~t·agqu o ve:nc~lliíi!íltp., Já vertflca
do., para so de Setembr.o de 1935. ~guindo-à na esteira, .Q proJecto 
do mustre Professor Card~ de- ~eilo - Netto propõe-se .alterar cas ·te-r
mos cêrtos das prestações setnrtn tes, i'roro.~and_o.-lnes. os venctm.Cnt<:is. 

Q~er pru.·ecer·m~ q~~. tan:to '~ I_Xl~d:ida jâ; VC!t.ad.a peJa Cp.Ip.arn. 
como <i,· -ac,tilâ'l.nl~~te pfopost:a, se origlna,m do hà..b11i0 .dQs ·poderes dis
criclotiarlós, de que oE!st1ver.am investidos o Govérno Pro:viSOriq c a Ai!.
se:I_npléa Ná:c~onal Constitwnte. 

Hoje, porên),. a:. efticacla de nos:sa vontade àe legisladores cstà: 11-
mitaà.a p~la CO.b.st~t1J1ção, e esta pre$creve no f!,rtigo. 1_13,- n. 3i .....,; "Á 
lei n·ão prejudlcàtá o· cll:telto a.dquirldo, o neto Jürtdlco per~e1to e a 
cúl.S!!- j u1gaqa'' . _ 

E' · .a mesma exp~~s5ãa tap1dar do art. 3° ,dª ~el- de 'Introq.ucçao ao 
C<:>digo C1V;il. cUjo § 1° .det1cne: 

~aconsideram-se adqutr!Cl~. .assim O!S. direJtos que o seu tttulát. 
qu aigvem por e_lle, possa exerCei"~ como· a.qucZZes, c_uio 'co17ícÇô ~te ·çxe?
é.icio tenha.. termo prefixo, ou ·conçt,tçf,.o preestab~leci-da, -i·nnlternvcl a 
arbítrio· de outrem'' • . -" 

-~ facto; como ·~sclârece, ent. suas autorizadas . "A.ílnota9ccs: . v 
Ministx:o Prbfessor Ed::-q.ard-à' .ESpJ:nola.. em comme~ta.rio ao n.x:t. 39 de. 
lei de, I:n.ttod-qcção e· te:port~_:ndo_-~ ao :ar.t~go 123 do C<>d.lgo, "o tertn.o 
1n.1cial nAo .suspende a · acq.utslçtio. mas apenas o cxe11clc1o·" cl'o d1r.elto 
e nem a. pl'Op.rJa rellliçê.o peud~e.~j;e dúma <:<?nd!ção suspunsl·va, d'cstte 
.qv,e nã~ attér.avel a arbt.t.rlQ âe oJ.ltrenl._, pogers., ::.er prej~f;llcl!dn. pela 
lei nova. -

· o d1reltó dos credores de agricu~tqre~ de r!!céberem o seu cr~tll
to em pr.c~taçõ.es subOr~lnaclf;l.S aos wrmos Céttôs· ft,cados .na ''.lel de 
t.l&tlt'a;''. os quaes poder® ·ser ou não ser 1hfluéuc1a.d-os. ~los 1{e.tmqg 

1:heer.tos estabelecidos nQs ctêqretos de -~ajustame:t_lto, parece~me cons... 
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titulr, para eada, um deileS., direito adqUirido, que não ~óde ser pre
Judicado péla. le1 nova''. 

Renovando-se a opportunidade éle exa.líle da materia. e não tene1o 
.SidO', nª-quella occasiã.o, pedlçto do parecér· da douta Commissáo de 
COnst!t'uiÇão e Justiça, parece-m~ ser es1!e o momento de sôlicttal.-o. 

Sala <ias SessõeS', 21 de Setembr!i de 1935. - Clemente )l(arfa~t . 

PARECER DA COr,i:MlS$ÃÓ .DE 'JUSTIÇA 

A Comm1ssâo de constituição e Justiça, tomando conhecl:O:l(~nt.u 
ào parecer do Sr. Levl Carneiro. appróvou-o, por unanimidade de vo.
tos, no att1nente á constitucionali~e do· projecto de autoria <!(;) 
Sr. Monteiro de Barros Filho; e - contra os votos dos Srs. Levi. Ca.r·
neiro. Waklemar Ferreira e Homero Pires - con~luiu pela eonstituelu
nalldad~ do substitutivo <io Sr. Ca.rdQSO de Melló, IlOS termos do vot(l 
do Sr. Pedro Ale1xo, rejeitando, nest:e particUlar. o parecer do Sr. Levl 
Ca.~eJ,ro, op.J,no-u, o~troslm, a Com.:cn1$são pela rejeição .do artigo 5ó 
do .sUl;lstltUtivo. 

Sala. das Sessões, 24:. <ie Sete:p:Lbro 4e 1935. - W'aldemar Fer.re~r~. 
:presiden~. -Pedro· A.leixo. - Levi Cd:tneiro; nos teri!los do m:eu pá.
recer que se tornou voto em separado. - Carlos :Xavier de Oliveira, 
nQS termos da: sua declaração de voto. - Art1iur Santos, pel~ con.s
titu.cionàllda.:.Ie . Fico nes,Sa preliminar, no qúe sobre esse ponto !ol 
a. Cõ:m.mi.Ssáo chamada a opinar. - Ascanio Tubino . - Domingos 
Vieira . . - !I ornem Pires, de aecôrdo com o voto do Sr. Levl Càrnêi,r~:. 
- Clementíno Ltsbóa . 

V·OTO EM :;IEPAltADO DO SR. LEVI CARNEmO 

1 . A requerimento do nobre Deputado, Sr. Clemente Mariani, a. 
Comm.i,ss_ão de Finanças e Orçamenj;o enviou a. esta Commissã.o o pro
~ectp ·n . 246, de 1935. 

Esse prolecto,. de aut oria do Deputado Sr. Theo~on,io Mon~iro ac 
Barros· Filho. ~st~ assim redigido: 

.. "Art, 1.0 Para o e!:éeito da. liquidação das d1v1da.s sujeitas ao re~ 
.glmen do art . l<l do d.ecl;'eto :feder~l n . 22 .. 626, de 7 de Abril de :19~.3. 

• serão observadas as ·seguintes regras: · 
I - o capi.tal contraçtual e os juros qu~. na forma da lei, ·to.l'e~ 

devidos .serão divid.idos em d~z annuidades, de modo a. ser levado elll 
conta o decre.scrmo annual ~e uma. declma parte do capital; 

n ;;._ No computo dos Juros f·a.r-se-ã. o calculo com observancia a:. 
taxa contractual até 7 de Abril de 1933, e dessa data em diante. na 
base do <iispost~ pelo decreto federal n. 22.626, de 7 de Abril de 19~3 .. 

m - No dia 30 de Setembro de c.ada a.nno, a começar do anno· 
corren:te.. o devedor l?a.gará ao credor \UD-8. annuidade, de modo a ha.~ 
ver amortizado capital e j'uros dentro dê dez annos . 

.Art. 2. o ;ae:vogam.-se as dispos~ções em con~ra.rlo~·. 
2 . o projecto v~. portanto: 
a) que os juros, a partir d.e ·17 de Abril de 1933, .selam ~lXI:P'-1:~· 

d<is na conformidade do art. ~o· d.o decreto n~ 22 . 62~. 4essa mesma 
dá.ta., nos casos a. que élle se ref~re; . 
· ·b) que o capital devido e os juros respectivos 1lquem divldldqs 
em dez· ~uldades. de modo ·a ser levado em conta o decrescimo ~n. 
nua.l de uma. declma. parte do C{lp1~1. e que serão vencl.veis a p~lr 
de ao-{r <ie cada. anno, :ficando a liqUld&.ção do capital e juros con-
cluidá. dentro de dez annos. . . 

· Nesses tennos - elle apenas Uitetpreta, e 1.nterpreta bem, as le!Js 
em vigor. 2 -2• 

Real:í:b.ente, os juros, a pa.rtfr da. data do d~creto numero 2 :·6 "'• 
ncaram reduzidos ás ta'US ahi fué.das; s6 até e.quena data se obser-
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vam. nos .casos a ·que o mesmo decretq ·se refere, as taxas mais eleva
das, aj:ustada.s pelas partes nas escripturas respectivas . Esse foi, pre
c,lsamen~. o o'Pjectivo. claro e 1nequivoco. do citado decreto n . 22.626, 
art. 1o, approvado ·pelo dispositivo. da. éonstitulção ;Federal, tantaJ;> ve
zes 'Citado,. que homologou: o.s actqs do Governo Prov1sorlo ·(art. .ta 
dás Disposições Transitarias), e legitimado.,. afnda, p~la prcihLb_ição. d~ 
~ura. e_xpr~sa: ~ ~esma Constitulçãt~ (p~ragr,apho unico· do arti
go 117). 

Na. segunda parte, acima .destacada, o projecto manda accrescer 
os juros, ao capital, para o caicUlo das a;t:Ut.U1dades devidas, e esclarece 
que os juros decrescerão em virtude das amortizações. Tambem e~as 
normas réstiltarri da. legislação em vigor. Não parece que o illustre 
autor do pi.Qjecto tenha. querido incluir na amortiZação decennal oS. 
juros vencidos depois do decreto n. 22. 626 .• Se assim fosse , havería· 
modifica~o e ampliação do favt~r concediqo pelo art. 10 desse mes
mo decréto, que se refere, unica e expr.essam.ente. a dividas "exts~ntes 
ao tempo da (sua) publicação'' . ·· 

O p.roj'ectO não encerra ampliação dessa regra; allude apenas ás. 
dlvidf!.s "st:J:j~ita:s ao regimen do d~éreto f.ed.eral n . 22 . 626'< e. não 
abrange, portanto, os juros ~enc1dos· depqis d~ pubhcáçã'o do citado 
deÇr~to. ~e_m altera o prece~to do art. 2 da. recente lei n. 49, de 9 
de Màto do corrente .a.nno, que obrigo-u o devedor, quando sujeit C:l o 
credito a· ju:igameJ}to ~a Camara de Reajustamento Economico, ···a 
paga;r, nos prazos cor.ttra,ctuaes, os juros sobre a metade 'da parte do 
credito''. 

Tambem o decreto n . 24 . 203, de 7 de Maio de 1.934, artigo 40, re5-· 
tringiu, ela.tamente, á. prestação do capital" o favor da nova proro,. 
ga.çã.o dê prazo, que concedeu. 

Ass,im., os juros, que o projecto lílal:ldl'!, accrescer ao capitàl, para o 
c.~leul9 das a!l),ortizações, são apenas os que já estavam vencidos, e 
eram devidos,. na data do decreto n. 22 .. 626 - e isso é, o que o mes
mo decreto detenn.ln:a . Ta:m.bem é evi.cten.te que os Juros serão sempre 
calcUlados sobre a importa.ncia. effectivaménte devida, ~ttendídas, p~t~. 
as· ~~ortizações já e!!ectuada.s. 

Q ·ptoject9 fixa., pOis, a.penas, e com acert<:>, a interpretação da. 
lei vigente . Por isso mesmo, pó.de co·ns14~ra:r-cse desnecessario - mas 
não apresenta. eiva de l.nconstitucionalidage. 

3·. O eminente represe·ntante da. Bahia, a.o pedir o parecer d~~ta 
Commlssão~ reportou-se, porém, á. impugnação, que elle mesmo ;for
rnulàra, no. seio da. antiga. Commfssão de Finanças e Orçamento, ao 
discutir-se o projecto, que se converteu na. lei n. 49, de 1935, já cita.:. 
da,. a. propes1t.o da. prorog~ção do venc~m,ento da primeira. prestação de 
amortização das ditrida.s lnclUidas nos fâvores do art. lO do décreto 
n. 22 .626 (Vide "Diario do Poder Legislativo'·', de 4 de Abrll de 1935, 
pa.g. 2.381). 

Tevé em eonslderQ.ção o Sr. Clemente Mar1a.n1 - não o projêcto do 
Sr. Theotonio Monteiro de Bàrros Filho; .mas· o substitutivo o!fereci.
tlo pelo s·r. Ca.rdoso de Mello Netto, pois neste é. que se proroga at~ 
31-:KI! do corrente anno o prazo para. pagamento da: primeira. pres~ 
t·a.ção B.lluciida. E essa. prorogação é qu~ se .lhe afigura -inco,n.stituctonal. 

4. o.: decrete;. n. 22.626· foi publicado aos ·a de AbrU de f933, e 
dessa data. .mandSiva decorrer o prazo dé um a.nno para o pagamen:to 
de uma_ pres-ta.çã.o de a.mort,l.zaçáo élecenna.l, que inst~tulu em favor 
de certos devedores (art. lO e paràgrapho unico). 

E ' belli significativo que, decox:ridos qo1s annos e meio daque)Ja 
data, dupllcado o prazo tl.Xado, prorogªdo nada menos de ttes ve
zes, ãinda agora se pretenda uma nova prorogâçAo - que viria. a ser a 
quarta ___, ((J~creto ~· 24.056, de 28-'3-~934:. art. 1°, por mais 90 d!as 
a pa.r:t1r de 2.-4; decreto n, 24. 203, ele 7-5-1934, art. 40 - até 30.-Xl; 
decreto n. 24.233, dé 12-5-1934, -art. 44 - a~é 30-XI; let n. 10, d~ 
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14-12·1934. a r,t. ~o- at'é 30-9-1985) lei ·n. 49, de 9-5-1935, art. 10 -
prprpgaçãoo das demais. prestações até 30-9 de cada ap.n~) , 
· O prazo, inicialmente concedido·, era de um anno; já se acha ele

vado a quasi 30 mezes. Ainda se quer augmental-o de mais 3 mezes. 
Concessõe~ dessa natureza só se podem admittir tl:an.sitoriament~. 

por certo prazo. seguram~:ate predeterminado. A prorogação reiterada 
·dos· p .rrazos - uma, duas, tres vezes - caracter'iza a chronicldade, .e 
torna-se contr:aproducente, pois acarreta o retrahlment'o elo cred.ito em 
detrimento do·s proprios devedores a quem se queria beneficiar. 

Reduzidos, em :muitos casos •. á 1n.eta.ele os· êreditos· rea.es; tambe~ 
reduz'tda á. metade a taxa dos juros - o que imi>Orta dizer qu~ múi
tos devedores- passaram a pagar, Cólli.O juros, ~ g,u~ta parte., ape
nas, do que se havia obrigado a pagar; dilat.ado por dez annos o pra
zo ele vencimento das dividas - é desac;mselhavel que se prorogue. 
pela quarta vez, o vêncihl.ento da pri~e:!.ra au<>ta de amort1~a9á9 . 
Ne~ se a.llegue que se trata de uma pe.quena prorogação çie 90 dias 
- á un:La, porque esse mesmo facto, de tão reduzida; prorogação, de
nota que os devedores, que a reclaman:L, estão desprovidos d..e q~al
quer confiança ~ai dos seus qredores, E~ á outra ;porque essa pe
quena l'rorogação. sobrevem depois de tres outr.as. que excedem de 
dois annos; e nada: póde garantir que não seja seguida· de algum.as ou-
ttas, mais ou menos dilatadas. · 

Subentende-se, de tal S<>rte. toda a estapJlidatle das relações jtir1-
d.1cas: 9:eseduçam,..se os Q.~vedore.s, afrouxando o sentimento dós deve
res dP. honra ligados ás operaç~~ de credtto: aba:la-s_e, com resulta .. 
dos lmprevlsiveis e incal~ula v eis, a precaria e -mal funelada estruçtu
ra ·economi~a do Palz_. 

5. A objecção, adduztda pelo Sr. Clemen~ Marlani, r~um.e.se 
nestes trechos do seu voU>, acima citado~ 

·"Quer pa;recer-m.e quei tanto a medida já. votada. pela 
Cam~. como a actualmente proposta, se originam do _habi
to cios poderes discreclonã.rios, de que estiveram investlç!.os o 
Governo Provisorio e a ASsemblêa Nacional Constitu inte . 
'Hoje_, ,poréni, a- efÍicacia d~ noSsa· von-tade de legisladores está 

~ lim1tada pela Cpnstituição, e esta prescreve no art. 113, n. 3: 
- "A lei não pr:~judicarã o direitp adqUirido, o acto juridico 
per.f_eíto e a causa julgada" . 

" . . .... ' ..... . . '• .. . ..... ,. .. ... . .. ,. ... . ... . ..... .. , ....... . ...... . ... . ..... ' 

"O direito dos credores de agricultores de rêceberem o seu 
credito em prestações subordinadas. aoS. termó.s certos .:fixados 
na "lei de usura' ', os q1,1aes podet:ão ser ou. não ser 1niluen
ciados :t>elos termos incertos estabele,cldos nos decretos qe re
ajustamento, parece-me constituir, para cada um delleS.,. di
reito adquirid.o, que não póde ser p~ejudicado pela. lei nova;,. 

C<>nsi.der~mos çie todo prpcedente a ponderação do illustre Pepu
:tado. Nem vemos em. que dispositivo da: Córts1;itUiçáo Federal s.e pode
rá fundar a lel que determine a prorogação pretendida. A lei, deter
minando a J?t'Orogação Q.os pr~ já. fi,tados pe~ ieis do perlodo 
revoluclonaTio, viol.a.r1a, flagrantemente, d-ireitos· adqufi'idQS. 

Já .nA.o é a.. êónvenção das partes o q'"~ vigora. -.......; e sim o pre,.. 
ceito legal, que a dêrogou . Esse preceito· emanou, porém, de um. · go
verno dtscrlclonar~o. que o podia expedir. Agora, já não é a5$1m. O 
Leg1slat1vó não ftca, não pód~ ficar investido, permanentemente, da 
p_rerogat~va d.~ alterar-, quantas vezes queira. os prazqs estabelecidos. 

E' be:Jn ~rto que. a pr1me1rar legislatwa votou, como· vimos:, duas 
lei~ - ns. 10 e ·49-. d.e Dezembro de 1934 e de ~io do corr<._té anno 
- proroga.ndo o v.encl:mento eis. primeira. prestação e o da,s d~mals, 
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qu_eta.s q.~ - -am9rti~aç"ão . Esse ma~ precedente não justifie~ri~, e~ no·s
so ente.nder, <lo _teinêldel;lcia ·n.d m:es~o êr:~;o. 

Ao contrario -- essas duas' leis. :ém. que s.e· ãppllcôt~ esforçp. dá 
·ca1J!lara, que se d.everfa-.conce<~t_rar na .e_la})9ração das leis- cuja urgenc.ia 
servira para j'm:lt·i{iCÇU' a 'Ct:fnVéJ;Sã,o da. Assembléa. Constituinte ein- le
gislatura. ot<ilnarla. - ésSas duás leis,. de curto intervallo, devem _ir;npe
di-r •a, votaçã()·, agora, de UJ:l1a. o~tra, em. que- _se éncerré nova d~laçã0 
do :tn:azo d.e pagamento das prestações. 

Temos, aliás, notic-ia de que. ap menos no ·fô1·o qa capital qe :$ão 
.Paulo, já se !!-Vento\1 a ineo:nsti·tucionalidag'ê dà lei n. 4-9, o ca:.so esta 
"stib judlee''. Nes.ta:s condições, par:eêe ·que o Pódel" t..egislatlvo nãó 
deve· e~e_Q._í_r,_ e até precip.it:adamell.t~, outro- actq, do m~sl:íl.a sé~tido, e 
q'Ue- incide ~a roesJn,a (l~nstU"a. 

6. o substitütivo do eminente -Deputado, $r. .Card0$9 c;Je Mell_o 
Netto, vae., porém, ainda ma~!; longe qu-e as le~ precedentes - dó pe
riocto te.vol-u.cionario, como do lJeriodo ~st reVoluciona:rio. Pre:roga, 
como vimos, o vencimentó. das _prestações ~ a·mol't~ção . E ,mats qu,e 
isso ·- inclu~. tall!lben:?,, no _regfn;ien de amo:~;M.zaçã·Q deçennal os Jirrõs
venefd;os depois do decreto -n. · 22.626, eLe. '1933, que. como. vimos ain
da a re<;enté .1~1 _n. 49, de 9 de _Maio, m,anda. pagar '"n:os :prazos_ contrae
tu.ães", ·se bem q:Ue só por. metade quando· o credito _e,Steja ·suj~ito ao 
J:Ulgamelit.o tl'a Camara de Reajust'amento. Econ9micq:. · 

A interpr~taçãG d'OIP-Jnante cta lei tem_ •sido ne$se ~nti(l.o; ·os dê
vedores. em gerai, as5im tem re~nh.ecido. NMla. autarizà. a incluir nos 
favQres_ él;_o ciecr~to n. 22.626 a divida ~e j~~ ve~cl:dos em d-à:ta ul
terior a. esse .QJ.esmo d~creto. 

Pois bem: agora l!> lei,. ~ pleno · regime:h _constl.t~<üot;tal, o :t_arã, 
em ~eneficio, a~nas, das deved.t>r~s i~pontuaes quç_ ~ não t~~ààm
suomettido a int~rpretaÇão tazoa.:vel e lpgic.a do decretó ·n. 22 . 62.6 . 

Invadindo <>- ciréuio das- decisões ju41cl.al'tas·, interp.ondo-se á ele.,. 
IH~era~o setenª .dos tribUnàes - - va:e a Camata 'fixar uma outra, in
terpretaç:ão de lei, ii::npond'o-a aos credôres mão p.~bs. 

Pareçe q~~ ainda abi Q. ~Ub-?titlJ.ti:vo ê 1ncon,.stituçional. 

'7. O s~bst$tuuvo· ~-:r;npenha-~.. nó emtan,to~ -em d~rogar todas· .a,s 
estipulações col;itr-ac:ttta.es. Suspensp o p_agamentó dos jwos até &1 dê 
Dezembr!i do côt'rente anuo, fíca: tambem dete.rminado qp:e, dessa data. 
em_ diante, os juros serão pª'gps ~e· anncr ~Itl an1;1o, .sempr~ á Sl de 
Dezea::J.J:)ro d.~ cada a;nnp .. 

~:r. No· ar:tigo 4°, o~ projecto crea Ut_n:a nov;:~. çí_U:atação - afnP-a ~m. 
~eneficio do qeveçioi!, quando. de:sâttendid·o ~.la C~mata. d·e Reaju;s
tainent_ó.. Sómenté dépQÍS do d'êCOllridos mais de 9'0 dias, a di-Vida se 
considera.- v.enq:íd:a ··e ~::xdgi:v~l . Ta.n_to importa .~r·: ~otra tra~e~são 
das est;+_püla:ç-ões .contr!i,ê.tua~s. livr~s e e:s:.sentadas. 

No para.grapho unic() d.o mesmo artigo 4.0 ainda se facili-ta a. dl
lataç~e do i_ntcio desse prazp, q~ue sóm:ente com:eç,~rá a corr-er depois 
aa. publ}caçã:o <:lo j1.llgamento çle ''Técúroo de- .<tecisã-o pr~!et:~da p~la 
Catna-ra .e ReajustamentO' ' . N<:1 emtanto. nenhUma lei vigente éogita 
de semelhan't~ '':recws_Q"; .o ª'rt. 29 dó .de~eto n. 24..233, de 12 de 
.Mai6 de 1934, determiná .exp-ressa;mente que "das. deciSões da. Camru.-a 
n 'ã.o h~v.erã recurs_o p~ra nenh~ j_~üzo· o~ ~uto~ida;â;e"; e :apenas ad:-
·mitte ·o pedido de recpn.slcteh3.~. pot motivo justifl:ça:cio,. 

-9. o art . 50 enee.ira -um. di5posltivo, de que nem podem0s prê-
cisar bem o al~~~: - · 

'
1A importánéia das a.;J>olicés entregues ao credor, .éómri ln

dem.n.ização, por força dO a.rt·. io qO deçl"E!to :1;1. • '24 ;2H3., de· .12• 
de Mai.o de 1934-, ~rã c~ditada .aos devederes para .s.mortiza
ção do c~pita,l l"eajUstadq .e · l"!ll"<>~ d.e_sse me?m9 ca.plta.l, veriff
ca:c;ios _na data çi~ 1 dé Dez~mbr<i> de l93a·· . 
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o dtspo~l't!vo ~â· de todo fmproçeuen-t~ - e·, al:nda elle, encerra nova. 
e inadiX1iS.s1vel violação dos dir~ftós aos Cl:"edor;es. 

o que o Go-vêrno Prov1sorc1ó fez .• no exerc1:cl.o, dós pOderes d.esmed1-
çi.os, tle que t.J$ava ..,....- 'foi - ~m. ·ou m;tl_,. não importa: - a ret;J:Uçç~o. 
d·e 50 % de ce-rtos déb~tos de ãgric'lÜtQtes (~t~ . . l,o a . áó do de.cre:t:o 
n, 2~ .233) . .Feita· essa re~ucção~ mandou ~ntregar 3.Qs credores,. "como 
zndemnf.Za.ção dQ preju~~o .soffrià/J" em c<>ns.equencW.· dessq, mesrrur1 rf;
.d.ucçiiq, apdltoo.S da divida puõll.ca federal. pel<;) seu valor par, ém. un
portancl.a C<)ne_sponde_nte a · 50 % do~· me,s.mos- crecUtos (cit. ~eé, , ar
tJ.gos 40 e 11) . 

E agóra, que ~se propõe? 

4pen:as _isto, .com:Q .!fecÇ~tte ~ transcripç® acima.- :feita: que a i.In.
pol'Ul.nçia: dá&. ap.QlJeet eutr.e,gues ao crédQr ~;eja C:J;edit~-a. ao de\Tee}or 
para amortiZação do ''cã.pltal reajustado'-' - - iSto é, que se a.ppUq:Uê e~ 
VSol.Ol', não a j,ndemni.Za.T O ·c~edor d;!. ;t'ed:U,"CÇáO ~t!ri.d,a, U() InÔ_ntante d9 
.seu ér~dlto.. como dete.rtninou o proprio Govél'no Pr()vlsol'ió - ilJas a 
pagar da dl~iEl~ s~b.sl..stent~. Supprime-se; pois, a . "iiid~mnização de. 
reducção .~~a-4a PQ-r actos succesSivos .à,9 .Governo Provisorlo. que 
a. CO.nstltU.i'n.te app~o.vou, já ma.nda.da. pagar ·a. muitos credQtes pela 
-óa~a.ra. de ~a:justament()l ~oonomico, ;e já. e!fec.tlvame~te paga a mui
tos ·uelles- e mv.ertêm-se essas S{)mma.s na soiuçáo do "capital l"e~Ju~
·ta.d()'' . ~ d-ividas ~i:m .s;e exti:ngWrão, em m.~tQs casos. . • Os artoj05 
d.a Iegisl~o do re.aju~ânlelltO ern:palltde<_:em ante es~ golpe dê lel- tul
m'i:na.nte. 

'.Con:ressa.mos, s4'1qeram.~.nte, o reç~io .de que a -urgenc~a.. com que ~ 
elaP<>r~o este par·ecer·. pa.ra que se D.ão· exe1Ua. o ptonüficiamen.to 4a 
CbmtnlsSãQ de Cónstitutçãó e J'4stlça. em ·m-aterla. de "tanta. ~levancia. 
---. possa C0};1tr1buil' parª- elltex:u:i~rmQ'~ ermd.~ente o <Uspositlvo. N.ão 
'lhe atinamos com out:ro alcance. Mas, ó oom q,ue se nos apresenta 
en~q,l;ve ta..m~J'l}io desapreço pe~. e_stab1Ud'a;de da.s rel.~Q-e~ j:uridl~s f~-
mádas - qUe, éill, VJ;lrdacJ.e, Ci)Uti'-o ,sênttdo se lhe ,déve à,a:r •. , • 

lO. .Par~ce de~n~oes.sarlo x:nln:Udear o'tlt;ta$ Un.put.e1ç®s (10 s'Ubstt ... 
tut1vq, depois dos <graves e l'elter.ados: senões·, que lhes apontamos, e que 
.nos levam a des~pproval-(). · 

E\ poré,m, dê ·:notat que o:;: SU.;t.s. 20 e 3Q se .acham redlg1ao.s cO.ill 
tanta.. amplltude que, ape_za.r de ~ refertr~m ,por cei;t_q~- tp:úçaméilte á:s. 
dtv.t.das sob o reg!men: <ta.- moratort~ CiecenQ.ai. poder:-se-á. entendei-os 
-a.pp1i1.va.veis -em rela~ã.o aos juros de, todas ·e qua.esquer tlivioa.s·., 

li. NtlSS;a. le§i§laçãQ repub.lical1A, em pleno regim.~ PO.nst,lt:UCiona:l, 
t•,Stabeleceu, por vezes, morà:tOr:ias -de cUI!to prazo.. · 

l!fenl:lum de§se.s preced~n:!;e!'> p.óde j~i:Ç-ça.~ a proposiÇão aetuat ·~
an:ti:is di.Ífetcm ®11~- sUbstanc.í~lin~:ilte. Por:que, en~ ~e ·tratavn, de 
concessões. po.r prazo él:lrtb e certo; generalizad·ás a. todos os obrigado~~ 
- sem ca:racter d-iScriminativo, q~e. possa- j-q.s~iflca.r a a.rguíção de tr~· 
tamento deslgtia-1 pela. 'lei; ~; finalmente·. ein ·emergencias excepcioP.:lés, 
.evlp~~-~. incon~taveiS • . Ago;ra, ~o. /1. vi~~ eeonom~c_a.. do Paiz· reto. 
mou o ryt~mo .. ~stabele~u-se á plenitude das 'gatan~s ·coll,$titueto
na.es. rNo emt·antt>, iliveeth:í:do-.s~ de prerogátivas qtie lh:e nã.o. cabem .. o 
Poder LegiSlativo ord.i~ro dilata e elecede os decret~s ~_evoluelOP;arlo.,, 
deraga as coiivénções das partes, desac.a.:ta ·oú exclue a intetPtet.a.ção dRs 
léis vigentes pelos tr1p~aes judieiarios - tuqo para; fltV9l"ecer cei'to<i 
devedores, ~tos a~\culwres. .já c~Ulac:l9s Q:e _iavore~ c.onsicl.eraveis . 

Nem todos esses. 'tta:lvez, ~eúve9$e:rn me~ec1do sequer QS· prlm.eirç3 
favore~, q"Q.e, em algUns casas.. só premiaram a im:prevtcrencia, QU. ô 
desregrame:i:lto. ~u a 1Jnpont11a.Udade hab'~tual... . 

12. Não nos. permlttem as clrcumstanpla~ fUndaméli~~r. d~ttçi-a .,. 
mente, ·o~ a~i9, que da:tl'los. á 1mp~gnaçã:o :forin\ilada pelo nobre D.epu
tatio ,Sr. Clemente ;Ma.tlanl. Tanto avuitam, pt>réiiJ., no sub~Ututl"lo, 
a tr~gres_sãiq, a 1.n!racção. o désconheclm:ülto de dlreit<>s t-n.caQ,c'1,1Ssa-
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me11te n;dqUil"id'os ,_ ·que .s-e- tQr:na:, e_m ver.áaa.e, desnecessario te:nj;a_r 
essa t~ef_a.. acasQ ,lmprOfióil.a. 

Limitamo-nos a tormulár aqw aq-ueUas mesma,s interrogações an
ciosas que-, noutra opportu:ntda.g~.. pro.feli:a o. d.outfs51m<> e Iau1"ea:c:l.n 

.mes~"Fe, qu..e é o proprlo autor do su:bstttuttv:9:· ~ "E', ou não, a or~a.
nização da dlctadlll'.a ·na ord~in econom.lca.? Appt:oxtma~se. ou não, do:, 
4esejO$ ti·os comml.Wistá:s mai,S extremados?'· 

S.ala das Sessões~ 24 de Setembro de 19?5 .. ,_ Levi Carn:eiro. 

A GõnunUis.ã.o de Finanças e Orçá.mento, a.preciánd_o a~ -suggestões 
e crit1cas agitadas na Cem:n;ússliQ de constttuiç~ e J'UStlça, deUbeta 
e;nviar a ple~ario o següinte substitutivo ao · projecto do Deputado 
Theotonio Monteiro de Barros.: 

Art. 1°. Fica pr~rogádo' a;té 31 de Deze'n:i.bi:d de l_Q;35, o prazo p!l;ta. 
pagamento ·da 1ª prestação annual estabelecida no· art. 1.0, do decreto 
n. 2~. 626.. de 7 cie-Abril qe 19$3 • Em 3.1 (ie l?ii!~ttl.bl7() d~ ~tlli,OS su'bse
qu~nt~s verrcer-~-ão as res~ntes pres:tações· a qüe ~ refe:r:e o .xn:es-
mo ârtigo. · 

Ar~. 2o. A 1~p9rtancia dos juro~ vehc1!i,Os· até. 7 de Abrll de 1933', 
c~l~ulàdoa· áS taxas colltractua~s. e dos que .se :vencerem. dessa data em. 
diante, atê 31 de Dezembro de 1935, caléulai:lo. às taxas do, decreto nu
n'lero 22.626, será dividi(la. ~~ ~ô parcellas, qUe .sez:ão pàgas ]U·DGamen
te com :as _prestaÇões. da capital acima retendo •. 

Art.. 3°. ·Qs 'juros que se vencerem., de 31 àe Dezembro de 19351 

em dla.nte, serão tam:bei!i pa,gos em 31 de pezemb.ro 4e cada anno. 
juntamente com as prestaÇões retro estabelecidas. salv-o se oútro ter
mo :lá es~iver esta.'belccldo. nQ respectivo cont.ra:cto .. 

Art. 4o. ~tando-se de creditas ~inda .não· jtilgados· ·pelá. Càman 
d_q :Eteaj~tamento :Elconomico, p1Zoceder-se-á ~a seg:ul.n'l!e fól'Dla.: 

I - Sempre que ·o reãjustãmento plettead:p .tôr C9rrespon
.!dente a 50 % tU!- divida, o ~evedpi' ,pa,garâ, nas data.~' f~Xl!.daE 
nesta lei, os jutos télj:ttlvós .ã :metade do capital e. & .fracção 
irl'eaj:ustaveL 

II. -- Qu.and·o, nà. declatàã.o sujeita á dec.i~ da Camar.~o
do .Reajüstàmento, o: de~edor pleitear quitaqáo tet;\1 da dtvif:;ln., 
com 'fun.dam~nto em inso.lvencl$, 'não e§ltá. o devedor Obrlgadl') 
ao pagamento- de Juros, até. qile seja. j~gado o process.o. Veri· 
f'iqada. a deqisij.o, se' est~ lhe' ,fõr fa.vorav-el, e_s:taJ;ã o devedor 
isento de,finitlva.~~nte de qUálquer pag~entG; .em. caso con,. 
trarlo, a liquidação -se. fará .nos terrii05 do artlgo 6° ~ 

,Art. 50~ A im.pQrtancia d.as apolices entregues ao cr~dç.r cemo l:n-
d~mni'zação, per força do art . ~o dó decreto ti. 24_.233, de 12 ele Maio d·e 
1934, .será. cr~ditada a.0s devedores . exclúslvàmente pa..ra amor-tização da 
~mporta:nci_a. reco.ílhe.ciô.a.-pela. Ctl,l:nara-, C01I;1.9 9ujeita a:o re~3us~amento, e 
juros dessa ·mesma impottancia, !lcande· o <;te·vedQr obrigado à pa~ª~ 
nos prazos estipui.ados no ~. to as prestações e 'juros r.elatrvos· nu· 
restante· da d1v·ida nao '$t1Jelto ~Q reaj:usia:mento ~1:)%: dell:bera.~ão da 
Cnm.ara. 
- .Art. so. 'Denegada, n.o t00.0 ou e111. p~ • . a i.n<L2.mn.lza~ão 'pedidá 

()Om base no decreto n .. 24.23.3. de l2 ele Maio de 1934, té~ o devedor 
o prazo de .90 dias. co~t~dçs !ia data:. da publicação da. SentenÇa det~
nltiva, para pagar os juros e amortizaçõe-s que forem Q,ev·ldos, sob pena. 
4~ vencimento e exígib!Hdade· da dl~vlda;, Jn.(lepen~ente dE! qua,l.qu~r in· 
terpella·ção. 
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Art. 7°. As disposições desta lei abrangem as dividas contrab:ida.s 
em moeda estranjeira, sujeitas ao regime da: z:nora:torla e do re;aius · 
tamento . 

Art. 8°. A presente lei ent~·atâ e1n vigor na data de sua publicação. 
revogadas as dlstiosiçóes: em contrario. 

Sala da; Corimüssão, 26 d~ Setetnbto de 1935. - João Simplicio. 
Presidente. - Cardoso de Mello Netto . ..,..- Adc.lbett.o Oamar.go. - · 
França. Filho. -Pedro· Firmeza. - Gratuiia.no Brito. - Ar.naZdo Bas-. 
tos. - João G1J.imarães. - Oq.rtos Luz . - Amarat Peixoto Filho. _. • 
Dan'i~l de CaTvaLno, vencido .. Levantou-se :utna qU:.~stão de constituci.o· 
nalidade do projecto e ·o pa~ecer d<i> Sr. Levi Carneiro, subscrípto pelozs 
Srs. Waldemar Ferreira e Hom.ero Pires, não foi, a meu, vêr, respondido 
·de forma satisfatoria pela: argum.en~ção da maiória da Commissão de 
JUstiça e pela eJÇposição do ·Sr. Cârdoso de Mello Netto. 

Estandó. pois,. a questão levada aos tribUllaes, copforme informo. 
o Sr. Levi Carn~i:ro, .parece-me. de elem~nt.ar prude.ncia. se aguard~ .e 
pro~unciamento (lo· j'Udicia:rio sobre a maten.a. · 

Além disso. pesadas as vantagens e desvantagens d~ prorogação 
pela qua.rta vez do prazp da :moratoria co:qcedt~a pelo G.overno Prov'i-
sorio, e~tas~ a meu ver, so'brepujil:m aquellas . · 

Art. 1°. Para o e.ffeito da. liquidação da.s d1Vidas sujêitas ao r~
gime do art. 10 do decreto :f-ed:eral n. 22.626. de 7 de Abrtl de 1.933. 
serão obser'Vada.s as segUintes regr~: 

I - O t:apital contractual e os jurOS· que na fórm.a da le~ forên:l 
divididos em de.z annuida.des, de ·moqo a ser levado em conta ·o d?
cresc'imo ánnuai de uma decima parte do cap1tal; 

II - no compute dos juros fa't'-'se-ã o calemo com obsetvanci:-. 
d.a t~a contractual ate 7 de Abrll de 19$3 e, dessa data e.m de;an"te. 
na base do disposto pelo decl'eto federal n . · 22. 626, de 7 dê Abril 

· cte 1933. 
III - no dia 30 de Setembro de cada anno, a com.~car do anno 

corrente, o devedor pagará aç credor ilip.a ann.uidade, de modo a ha~ 
:ver amorti~do .capital e juros dentro de de.z. annos. 

Att. 2°. Revogam-se as disposições em contrarió . 
Sa.la das sessões, 9 de Setembro de 1935. - Th. Monteiro d~ Bçr· 

ro" Fi:Zno. 

LEGISLAÇÃO ~ADA 

D~creto feder-ar n . 22.626: (art. 10): 
"As dividas a que se refere o ar1;. 1°, § 1° in-fí:ru~. e 2°. se exlst.e:n· 

tes ao tempo da publicação desta lei, quando eW~ctiva.me11te cobertas, 
pod~rão ser pagas em dez prestações annuaes iguaes e continuadas, se 
-assim entender o devedor . 

Pa.rã.gíapho unico. A ·falta de pagamento de uma prestação. de
corr1do um anno da publí'cação d~sta. lêi, determina o vencimento da 
divida e cia ao ·cr-edo:r ·o dire.ito de ·excussão' •. 

Decreto federal 11. 22.63~! (a:r:t. lO): 
"E' vedado, e será punido nos termos desta: lei, estipular em qua..~ .. 

quer cç>ntracto taxas de juros superi~res ao .dobro dá. taxa .legal . 
(Cod . Civil, art. l.Ó62). 

§ 1°. Essas taxas nã.o excedet:áo de d~z pQr cen,tp ao anno se os 
coritra.ctos forem gara.n')lidos com hypo·tbecas urbanas, nem d~ oito 
por cento ao anno se as garantias forem de hypoth'eca.s rurae~ ou de 
penhores agricólas". 

Datá retro. ~ Monte,i.ro de Barros . •. 
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(lo. legislatura) 

Autoriza o Poder ExectLtivo ct adqui rir, pelo preço de 30 ;000$, :um ter
reno de'Stina.do ao serviÇo de Remo71>ta ào· Exercito 

(Finança.S 207 - 1a legislaturà.) 

En;l. mell.$8.gem d~ 9 de Ag.Csto 4e~ anno. o Exmo. Sr. Presi~ 
detJ.te da Republica .pedi>-g ~ Cama;ra a nece.Ssaria ·autorização parn 
o fim -de ~r a.dqui·r ide u~ área de 2.2 alqu~ires 4e. terra. de pro
pneçiad~ de José -Luiz 13a.rbosa, pelo tpreço de 30 :000$000 e destinada 
aa serviço de Remo.fita do Exercito·. 

'Na e~Ção- te'Jta., soipr~. o assumpto, p~o- 'Sr. Ministro (13; 

Guerra. e que acompanhou a. men.Sag-em . .presidenci41, dedar.a-se que 
esse terreno. Umitado, de um ládo •peJ:a, Estrada de Feno Central do 
Brasil e do outro, pela EStratla; de ·Rotl.'agem Río-Belfu. Ho~lzot:tte, 
preencherã os f1ns que se têm em vista., <lada a n atUreza do sólo, 
as planta-çóes e bemfeitorlas existentes e a c1rcumstancia. de achar
se oontiguo ao local onde se aCha installado o Haras Minas Gera:e~. 
v~l~d:P, por isto, o :p:r.eço ind.icad.o na menság-e.m. Acer~ da con
venienQia do preço !J:\,nl'Üfest:ôu-s_e favoravelme~te ç Director do S:er
v~çd de Engenharia Regional. 

Havendo recursos na v.el'ba· ·respectiva. com.. que acudir á despesa 
prevista e c()nsittera.ndo ~ utilidade da o;peraçáo, que, na fón:na do 
·ar.t. 17, n . IV, da Constlt uiçãQ, depende d~ lei especi,al ll!ile a. autorize, 
somos de par~er que $e conceda a autorização ·~dida e, ~siln. f-or
mwamops o seguinte :rpro}ecto de lei: 

ÃUtdriza o Pvder Executivo .a adquirlr, 9»10 preço de 
30:000SOôO, um terreno des~~o· ao .se:rviço de Remonta; d:o 
Exercitô. 

o Poder Legisl·atl·vo decteta: 

Ai't. l :o FLea. o Foder ~ectitivo autor.i.Za.do a. a.dqu!rir. pelo pr~ço 
de 30 ;OOOS,_ umtt. área de 22 -alqueires, d.e propr1eda4e de José ~uiz 
Barbosa., co.n!rontante com. o teneno onde ·se acha ib.StaUado o Haras 
Minas ·Geraes e 1pa.ra. o ;fltn de ser utllizada. spelo serviço de Remonta 
do EXercito. 

Al'j;. 2.o. A despesa. oriunda. dessa operação correrá por .conta dos 
recu-rsos distribwdos ao Serviço de R~onta. Verba na - .serv.iço 
de Remonta., Consignação Matérl.al, Material Pemmnente, do Minis 
teria da Guerra, no ·Orçamento em vigor. 

Art. 3.o Revogacm-se as dispos.iÇ_ões em contrario . 

. Sala das Com:m.tssões, 12 de setembro de 1935. --- João Sí'mplic1o, 
Prestde.nte~ - Samv:ez Duarte, Rela-tor. - Orlando Ara'J).jo. ___. A?a.Z
berto cama:rgo. - Pedro Firmeza.. - CardOso ~ Mello Neto . 
Fra:r~ct.· Fil'ho. - A7naraL P-eixoto Junior . - João Guimarães . 
Carloo L'UZ. - Arna.:Zào Bastos. 

Legislação citada: 

'Constituição Fed. Art. 17. E' vedado á União. a.Qs Estacios, ao 
~istrícto Federal e aos M:uiDcip:ios : 
. ... . .......... ~ • ••• ! • ' • • ••• ' • '"' •• • 't . .. ... ....... - ........ , ... ~ •• ' ••• • • • - .. . . ~ jo •• 
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N ... , IV --; alienar ou adquirir tmmoveis, ou. ccmc·edêr prrv U~g:t~. 
~m lel, es~ial qu~ o autorize. 

EXPOSIÇÃ~ ~E ~OTIVO: 

Sr. Pre.skl.ente ~·a. ·Repubitca,.. 

José L11:W Ba.'rlbosa. .ipropôe ~ venda. .ao Minlsterlo da Guerra. ·ae 
um terrenQ de S1la. 'Propriedade, com uma. ârea. de 22 alqu~ires. íl)::ni
~d•(}, de u~ ·lado, t.P€1a Estrada de Ferro central do Brasil e, de 
outro. pela. Esstrada de R.oda.gem R1o-Be1lo Horizonte . 

Tendo em. vista. a natureza. do terreno, as pla.ntaçóes ex1steil.tes, 
suas km!~ltoria.s e a. circumstancl.á <le ser contígUo ao em que se 
aélla installado o Haras Minas Geraes, o Dlrector de Remonta. C1n 
~x~rcito é d~ parecer· que o imm.ovel em ~S~preço deve sér adquiriêio. 
sem tãrdança. pela quantia de 30:000$, arbitrada pelo propríetario. 
Accre.sce.n..t_a. o ~mo· Director qu~ e:sse terreno ~ s1tuaci-o magnlft.-

. capl.ente, em. local >Onde as cond!ções. meso-loglcas cxf·!érec~· as .~1s 
solldas ~ti~ ao de~v-el:vimeri.to da :1nd.\l.Stria eq"Ulna.. 

O Direétor do Serviço de Engenharia. Regional; informando :. 
:r~.s;pelto. 9,eclara. que. "o 1mmo'9'el v~le ·beiíl. a quantia pedida". 

No orçamento do Mlnisterlo d.à Guerra ha r~urscs para se atten
der ao pagamento de&a 4espesa.; mas sendo -vedado ·á União adquirh· 
.i.Inm.í>v·ets sem !lei ~aJ. que ~ autorize (C0nst1tuiçã.o dà Re.püblica, 
art. 17, n . IV), tenho a honra <te pe<Ur a V. Ex. se d:igne obter 
essa âu_tbrlzaçã.o do ·congresso ~aciona.!, 

;Etn ~8 de Julho de 1935. - General João G01/tf:l} . 

N. 275 -· 1935 

AJ"tTDA DE (:ÜSTO A DEPUTADO,S 

AI;jr.e o credito de 9 :000$000 paf à paga:mento da ajuda de cu.s~o ao 
_..qeputado Ca.rlcs Vandoni de .Barrqs e Belmiro Medeiros Sílva;, com 
parecer favora.vel da Commiissáo de Fiiz.a.nças. 

(Executiv:a. 35 e Finanças 253 - · 1a. legislatura) 

;Aft;lgo un1co. Fi<:a. autorizada a Mesa d.a · Ca.mem dos De/p't..· 
ts.d.os, ~ tennos do art. 2° da. í.ei n . 67, de 18 de Junho éie 1935. 
a requisi.ta-r do Min.tsterio da Fa;zendà a quantla de -9 :00~000 (n.ov~ 
contos) !l)S.M. o pagamento da ajü4a d-e c'!J:Sto. devida. aos Deputa.d.Oii 
Carlo~ Vandonl de Barros e Belliillro Medeil'os Sllva., .por conta. do 
Ga.ldó <la.· verba - ·süb.sldió · e a j uda. de cu.sto de Depv,t_a:dos - 4o 
';I'ltulo rv. do art- 5° d~ or~amenio vl'tente, ·:revogadá& a.s d1.Spos1ções 
~m contt.a.rlo. 

Sala ds.s ~s. ·- A.nt07i.io Carios. - José Pereira Lira. -
.d.g.enor Ferreira .Rabello. - Generoso Ponce Filho. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Art. 2°, da lei n. 67, de 13 de Junllo de 1935. 

Os .saldos apurados, mensa.lm.~n~~ dentro das c;ons1gnaç~s decN 
·tadas, n<> pagamento do stibs1dlo· de nep.utado.s e Senadõres. +-P.rãC' 
-para. cada. Casa. do Poder Leg1sla:t1'\"0 .a. seguinte 91P.PU.ea.çâ9: 
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a) pagamento de ajuda de custo a :n9v<>s Depu.tados ou &nad9;es~ 
b) acqui.Slção de ma.terlal permanente, preciso e convenie.nt.e á. 

melhor execução aos se~iÇ<>s a ca:r.go das oomm1~óes teÇ!hnlcas; 
c). J::nstallaÇão !material de !l.O"VOS serviços: 
d) i0rmaçã.o ,e manutenção maten:a:.l de 'b1blloth~a ·e espeelaliza

~a.s para as com:misspes- te.chnloas, e melhoramento e aperlelçoam~n;;g 

~as B!bllpthecas Gel'a~ e Archivos; 
e) mOdificações ~nterna.s que se tornem indispensaveis nOG ~

OdóS, reparações que .se façam. precisas, limpeza per1<>d~a e <:conser·, 
•ação doo mesmos. 

~ Me,sa. da Cama.ra dos Deputa<Ios fo~U19-q. o ~ojeeto n., do 
eorreute a.nno autorizando a. abertura: Q.o oredito espeçia.l de 9:000$00Q 
para. o !pagamento da ~juda de custo d~V'ida aos Deputados Carlo.7 
Vandonl de Barros e Belmlro Medell'o,s SUva, por conta do saldo d~ 
verba_ - Subsidio e .ajuda. de .custo de Deputados - do Tit. IV dG 
e.rt. so do o.rçamento vJgen.te. 

E' meu -pa.recer que ã COill.IP-1sSá<> -de Fma.nça.s e <Orçamento ~l:na 
~la sua. approvaçã.o, :peliJ. sua; legalidade. 

Sala; das Commissões. 25 de Setemltto de 1935. - · Jôáo S.impliéio. 
Presidente. - J cão G'Z?ima.rêie.s, RelSitor. - haniéZ de C:a.rva.Zho. -
Arnaldo Bastos. - Orlq:nào Araujo. - França. Filho. - Ada.lbernr 
Camargo. - Amaral Peixoto Ju:nior. - Ped/ro Firmeza. .__. Ca:td.oiio 
1le Mello Neto.. - Sam,uel .DU4rte. - ca.rios Luz. 

N·. 276 - 1935 

(la. legislatura) 

Abre o cred:J.to especial de 9 : 000SOOO, para. ·pagamento de aj'l.liLa ibt 
custo a. tr-e$ .e~-JJepu.ta.do,~; com parecer favora:ve~ da. Com:mintio 
de Fi?Utnça.s.. · 

(Exec-..ltiva 36 e Finanças 254 - l" iegislatwll.) 

Art. 1.0 Fica aberto. pelo Ministério da Justiç.a. .e Negocias :rn .. 
teriores, o cr.edito especU!-1 de 9 :000$000 (nove contos de réis.) , para. 
i)ag-amento de. ajuda de custo devida a.QS ex-Deputados Orl~ndo da. 
Costa. Meira, 'Ithomaz Gomes Pinto ·e Florindo Perel.l".a. dà Silva.. c:o.r ... 
rendo a -despe'sa pOr ®nta. do saldo de verba. - Subsid-io e ajuda. <lo 
custo de Deputados - do Titulo IV do art.. s.o do orçamento vlgent.e 
re\·ogadas as disposições- em contrario. 

Sala das sessões, Agosto de 193.5. - Antonio Carlos . - Agenor 
Ferreira .Rti·bello. - Ge.neroso Ponce Filho. 

Justificaçao 

A autor:lzação cladá pela resolução n . 3, • de l93f?, á Mesa da Ca
max~ dOG Deputados. para r,équis1tar, nos termos dõ artigo 4.0 da lel 
n. 67, de 18 de Junho !ie· 1935, do MinJstro da. Fa::.enda. a. qua.ntla. tlé 
~:ooosooo (nove contos de réis)·, para. o pagamento de ajuda de custo 
aos ex.:D~putados Oriand;o da Costa. 1\tfe_Jfa, :Thoma,z Gomes Pinto e 
Florindo. Pereira ela ·Sil'Và. não pôde ser utiUzaà.a por se tratar de {l.n
tigos ex-D.éputados. Á lei n. 67 c~tada, que providencia sobre o saldo 
das dotàçõés orçamentârfas e suas appllcações pela éamara dos Depu• 
t~dos e _Se!tado Federal, autoriza o ·pedido de verba para. pagamento 
de ajuda de custo sómente para novos neputadQS. 
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Impõe-se, po.is·. o presente projecto de lei. que ha:bilitar4 a Se
creta.rUió da Caii.lara -a. satisfazer o pagnme%lto devido áquelles senhores. 

PARECER. DA COMMISSÃO DE FINA:!S'ÇA,S 

A' CommisS.ão d·e Finanças e Orçamento fo~ remettido o projecto 
n . de 193~ da autoria da commissão Executiva mandando abrlr 
o cr~dito especial de 9:ooosoo·o para. o pagamento de, ajuda de custo 
Cle.vida aos ex-Deputado.s Orlando -d.a Costa Meira, Thomaz Gomes 
Pinto e Florindo ·Pex:eira da Silva, córréndo ã.· d~$pesa ·por conta do 
saldo d'a. verba - Subsidio e ajuda de custo de Deputados - do Ti
tulo "IV do art. s.o do orçamento vigente. 

Não tem a Commissão de Firurnça.s ra~~es a.. oppôr ao projecto. 
pelo que opina pela sua approvação. 

Sala dril.S Co)'llm!Ssões, 25 de Setembro de 1935. - .[oão Simplicio, 
.presidente. - João Guímarães, ·Relator . ---: Dani"e~ ele Carvalho . -
Oriando .Araujo. -Arnaldo Bastos. - Adalberto Camargo. -França 
F'ilh.f.>. - Amara.Z Peixoto Junior. - .Pedro Fir.me.za .. - Cardoso de 
. .Meno Netto. ·- Sam.tteJ .Dua·rte. - Carlõs Luz. 

O .Sr. Presidente - Estâ. finda a lei'ttira do e~ediente. 

POI..ITICA DE MAT'l'O GROSSO 

O Sr. Generoso Ponce (Pela ordem) - Sr. Presidente. hon
tezn, 11 da t.ribuna desta Carnara uma carta de Tres Lagôas, confjr
mando teiegramma an.terlor, em que se evidenciava 9 ambiente som-
brio de ameaças, instaUrado naqueile município aJ:~ós o inicio do Go
v'erl)o do Sr. Mario Corrêa.. 

0 -8~. VANDoNI PE ;BARR(>S- N~o apoiado. 
O SR. GENEROSO _PONCE - E', Sr. Presidente, éom desprazer 

que, 'Volto it esta tribuna, p~.ra trazer ao cop.hecimentó da Cas.à ou
t :t:os ·factos, por igual lam_entavei.s como esse. 

' Leréi ô telegra;mxna que a,mda ltoJe recebe-u; o meu illustre cer.re
UgiOI:lario, SI:, Senador Vespasiano Martins. Pre.sidente da Corn:missão 
Executiva do Partido Evolucionista de 'Matto Grosso. 

O telegramm~ é c:Ie campo Grande e diz· o seguinte.: 

"Aviso depredaram minha faze~d:a elq)ulsando encarrega
dos . ~tevejo graves acontecimentos fronteira . Abraços . -
Aral ll{preira ... 

O Stt. VA~~om nE BARROS - - Póde v. Ex. informar quem depre
dou a. fazendà do Dr. ..\~al Moreira? 

O' SR. GENEROSO PONCE - Não posso prestar a. V. Ex. essa 
informação porque o telegra.m.ma. não escla.r.ece o assumpto. Entre
tanto, v~m assignaP,o- pelo. Dr. Arál Moreira, .que, como V. Ex . ·sabe, 
é peSSôa. àcfma de qua..19.uer suspeição, pelo s.eu caracJ;er e pelo seu 
valor. 

O Sn. V AND.oNt D'F. Bt.naos - Esteu inteiramente de accordo com. 
V. Ex.. na opinião que· expende sobre o Dr. Ar.al Moreira. 

O SR. GENEROSO PONCE - Trata-se, além disso~ senhor P.reSl.
éi.en~e. de um ·Suppl~nte de. Deputado estadoal, membro· d.a Com!nissãc 
Execut-iva do ·meu Partllio e prestigiosa. figura, COil\O sab6 o nobre 
collega, ,no Mun1cip1o de Ponta. Porá. 4 ._ 

Não é, porém. apenas pelas compressões e pelas attteaças de vfo,.. 
lencias q~e ·se vae caracter1zanqo a nova. situação iniciada. no meu 
Estado. 
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O Sa. V~oNI DE B'ARRo·s - V .. E~. a.ca;pa de ler telegramma. do 
Dr. Aral Moreira avisa.ndo que depredaram sua fa,zenQ.à. Como é 
que V. Ex. l"~(PonsabUl.sa.. i)O!" Isso o Governo do Estado? 

q SR. G~R0$0 PON.CE - . E' o primeiro telegTami.íla. que vexn 
~ob:t:e o ~um:pt<:J .• ~;m outros detaLhes, · 

0 /;)R, VANDONI DE BARROS - Então, V. Ex. eS'tá adiantandO 
mULto . N~ quero orer, longe d.e mim fazel-o, que V. Ex. venih.a 
ler telegrarru:na sem maiores detalhes. 

O !SR. GENEROSO I:'ONC.E. - V . Ex. não ouv.iu o iinal d.o tele
gramma, em que o Dr. Aral Moreirá, .qeclara receiar, graves acon:te
cimentos na fronteira e elle não faria·, sem fundamento, tal affir
mativa. 

o siglllata.r.io do <iespaoho. se (Para V. Ex. merece ·d'qVidas, para. 
:mim. merece mte.tr:a confiarnça. 

0 SR. V ANDaNI DE BARROS - Só por esse t~legra.nuna ;nao pode
mos adlaJD.tar juizo \SObre qu~m depreq<ru ·a fazenda. 

O SR. . OENEROSO PONCE - Estou accrescentando o · telegra;,m
ma a outros factos trazi-d.os a esta ·Camara· anter'iormente.. Elle vem 
corroborax o ambi~ de ÇLm~ças ~21:1St:érnte no Estad.o., 

Cont-inuando, porêm, s:r. Presidente.. Dizia. eu que ti.ão ê Só
mente por essa forma que se vem cara.cterisa.n4o a situação que ~ 
iniciou no meu Estado. 

Tambem se. téni procurado, do lado do~ meu.s adversarios, para 
~ar de expr~~o do 'Sr. r>eputado Vando.ni <ie Ba,Nos, arn;t~r .:.:10 
etfeito, tr~ndo à- impre_n.sa. da Capital da Republica informações 
menos ve-rdadeiras. 

Sr. .P.resid~nte, o Sr. Deputado Vandoni d~ Barros ·aeu, ha. dias 
ccmhec.iJ:nento aos jor.naes desta Capital de tel~gr~mína. .do secreta.~ia 
do Sr. :;M~lo Corrêa. no qual ~ insinuava que o .Sr. Deputaciõ Mirànda 
Horta. ·haJVla. wpolado o act'llal Gover):lo de Ma.tto GroSso. 

o sa. VANDO~ DE :SAXRus ·~Nã-o é exa.cto. O que dêcl~ei fol qu~ 
o Sr. Deputado Miranda 'Horta., via com eL.<:\})ectativa sylll(Path.ica o· 
goverp.o. do Sr. Mario Corrêa. 

O SR. GENEROSO PONCE- P~:lis bem: leio, agora, telégramm~· 
que ao .n1e-smo ~nadar Vespa.siano Ma.rtins dirlgiu o Sr. Mi-randa. 
Horta.. Diz elle: 

"Desmiiilta esse 1niame telégra.mma af!inna a. sy.mpathla. 
Governo'. Ma..rlo. Abraços --. Horta'r , 

Pasro. lg'\iaJlmente, a. Ie:r tele~X!Jima tra.nsmittid.a a-o Sr. Ves
pa.siano Martins, pelo Sr . ~U:tado SHvino Cõsta. que diziam e$ta.r 
apoiam.do o Sr-. Warió ·Corrêa: 

"Confie -mi·nlia a;ttitude. Escrevi F~I.n.to . Ab:t:áços. - .Sil
·vino cos·ta/~ . 

,Sobre o · mesmo assumpto leio, a.mda, t~lE:gramma expedido pe}gs 
Deputados Ni~c-lau FJragell1, Deusdedit de CarvaLho, ;n.os_s.os correligio
:nartos ao sr·. Vespa.sta.no Martins: 

"Att1tude Si:lvll:lo mabalavel nosso ~do. A_l>ra.ço. - Ni
colau Deusàedit". 

Termmo, Sr . P.tesidente, agradecendo <> llbe.ra:l1s.mo de V. Ex. 
que me perm1tt1u dar oonmeeimen.to â Casa. desses telegramma.s. ·q_u.e 
a.ca~bo de ler. 
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O Sr. Presidente - Tem .â. pala"Vm o sr. Prado Kelly. 

O Sr• J;'rado Kelly (pela ordem) - Sr. Presidente-:. ce<ii a m _L;.. 
nha. 1.1:1Jsal.'Pçáo ~,o !Sr. Deputado ·iroi~ Vlam.n.a.. 

O Sr. Pr.esidente - Tem a. prula.vra o nobre Deputado Lutz 
Vianna.. 

ORÇ~ DO MINIS~Êl!.IO 'DO TRABALHO 

O Sr. Luiz Vianna Filho - .sr. Pr.esidente relevem-m~ v. Ei. 
c a. ca.m~a que a.n.teeipe a. discussão da. proposta.. orça,menta.rla, o que 
faço por mot1Yo 1mper1Qso de v~em. 

H&ven:do recebido da m.ltnoriâ a •hon.rosa· incumbeinci;a. de ana.lysa.r 
a proposta de Orçamento do ·Minlsterio do 'I'raibalho, não me p~d~ 
tuita: · a.. 'lirazer mlnlha .COll81bor~o em assumpto de tal gra.v1dade. 
N~ entanto, embora., le~go n.a. questão (não apoiados). declaro a 
'V. lllx . com ::immenso :prazer, qüe a. i)roposta de Or~ento do Minis.· 
texto do ·TrabaJiho ecmstitcue verdaC.e1ro :Caso, tera.tologico em materla. 
de lei de meios. 

·Sl não :houvesse, no Pa.lz, outras ea~ mais serias, mais premen
tes, mals Vehementes a nos a..-tfligire~ o patriotismo, era. sufficiente 
a leitura. dessa par.cella. do Orça.mento da. RepUíbÍlca. para. q11e. cle 
·10@0:, te rv~~ o d~ : ;!IUIIDII;e-~o. -~ deso:rgan12a.çã.O q.úe vae pelo Pa.iz. 
B~a a.f:.firm.ar .a V. J;;x. que. emqua.nto o Go:vernp, pelo seu Min~ 
~ da Fazenda, dOOla.l.~a.. reiterada.me<nte, o p:r:oposlto de eoonom.ia., o
Orça.men:to é uma demCtti.Stl'aÇão ({Ja.grant;e, p~ténte. de que o m'tU1to 
dQ Gov~ não é e. pi"OVSIVelmente, não ~rã esse, Visto <:omo os 
:!ac;tos sã.o mats fortes ,çto que as palavras. Os factos .são ma.ls 
fOrtes do que as pala.vi'as, sobYetudo quando estas sãO pronuncia.daa 
com evidente deshonestidade, porque, deshon&tidade, Sr. Presidente. 
é dar entrevistas .Successiva.s. é p :rQCla.mar pela imprensa. qu~ as !i
(l).anças IDAcionaes estão ~ndo encaminhadas ~ara. o regime do équJ..,. 
lttirio, quando tUdo está, a. in~,.-- que não existe a.cto .algum,; esfO!I'Ço , 
O'\l a.cçá;9 que corróbore esse assert<>. 

'() s~. SALGADO Fn.ao ....:... Isso· seria., quando multo. i:n.s!Jneerida.de~ 
mmca d~onestida.de . 

o o$&. Lmz VIANN..,_ ~o - E; tuncção <io sígnificad.o que 
V. Ex. queira dar .á palavra. 'DeShonesto é . .. 

Q , SR. ·~ PINro - Ser 1nsl.ncero. 
O SR. LUiiZ· VlAINNA FILHO - • . . engan-ar a. opinião publica., 

mentir á ~ação com promelSISaS !a.!lazes, <:Qm af!~ações que n-ã.o 
tra.dtizem a reail1da.de de uma. ~tt1turle, que não opassam, emflm, de 
manobras para. ganhar tempo e ns.rootizar o Paiz. 

Não $e· pode~ ter eomo pollt1ca ·:honesta, Sr. P.res1dente. aque:ua. 
que, emqlánto o Sr. MiíLlstro da Fa.rz.eUda a.nnuncia, peias oem boocas 
de. sua. 1ti:llprensa, estar o ~rio empenhado em um tra.balho :re~tl 
:pa.l'à. con.seguà' o equ1llbrlõ orçame~tàrlo, o Orçamento do Mlil:t:sterio· 
do Traba.ino, quebram.do as próprias normas, ·baixadas :pelo Góverno 
Provioorio. no DeCreto :n. 23 .1150, de 1933, que mandou !assem, JD.Os. 
orça,mentoo, a.s verbe.G de contractadcis .limltada.s ã remun~tação do' 
pe.ssoa.l Já C()Qltractatto o."Q. admittido, apresente a di:tferença de 4-5 % 
nos contracta.dos, do Mlnister1o do Tra!ba.lho, entre ~935 e a proposta 
:para. 1936. 

s:r. iP.re.S1demte, Sr$. De:l>uta.(!os. se ·não se fa.z ec.ondmla ~~m ap 
menos _ IJleàS6s 'Ve:rbas de con.tra.cta.doo, ee se eleYa de 45 %. deseJo 
ea.ber ond.e é que o governo va.e ecoilOIXi..l.za.r. · 

O Sa. rS.u..GADo FILao - Declaro a V.. Ex. que e~ co.ntra.ctados 
v~D ·ProdlWlr re.nQa. talvez superlor a.os -45 % a. que v·. Ex.. .se refere. 
~em V. Ex. ignora. que o MinJsterlo do Traba.lbo é dos que ma.t.s 
:rendem a.o 'llb.esomo Nf!;Clona~. no ~erc1c1o de suas !'u.ncç~. 
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Q ·~. ALDE SAMPAio -- Q que ~á.· l.:Xla.1s renda.: é ó l\41.nLSwr.to d~ 
Fa:zeil.da.. 

o ~- [m:tz V'I.AiN'NA. Fn.He - P-a:rece que :iS.sO ê .eviden,te .• ·. 
Eu tem, ~ntreta.:n:to. de d1zér ao mu.stre ·collega. e e:x:-M.!ir::tiStro 

do Tr81'!:lai1ho, q-ge a~ verpa.s de ccmtractados ~~~ram. gran·de a.u
gmento. 

o StL SALGADo ~ILH<> - Porque ·iho~:ve gnj.n:de augme.nw -~ ser
viços, e, eyldeli~ente. ~ .serviçoo não :po\cü$1 :fiCSi.li .sem f')lnccío
na.rlós:. 

o :s&. Lm,Z V'l.AiNNA F!ILRQ - Não ~· j'Q.Sti:fica, pol'ém, de .modo 
elgU!l':Çl, que se .a.ilgmentem serngoa nfunã época; em que se qúer eco
;n;ô~. sob~e_tudo serviços .que nada.. ·rendem aQ P~lz. 

o SR. !LUlZ V'IA!NNA FILHO - ... tl()rque nada pronuzetn a. 
-v·ertrteaçáÇI prof~io.n_al,_ 49 mesp:xo ·mPdo que o Dep_artamenrt_o. da P:ro
$)r1e~~e e a. I•n..c;p~toria 4~ ·~os. 
· o Slt-. SALG.mo Fn.Ho -'-- V. EK. está. engaJnado. o serviço de ve
rifi~á9 prof:fsSl<ma.l rende 2. soe contos; a 1l..rópriedad.e Industrial 
reilde maiS d~ 2. 000. 

O SR. LUI,Z ~A FIDl!O ---. Isso é renda de taxa-s; ll,OO :€i 
renda proptinm~mte dita. Tõ(:lo o mundo .sS~be q-qe as carteiras sijo 
pa.g~·-· _Nf!,o é novi4~e. Mas,_ repito, nji.9 ·é- re'Il4a . 

0 .SR. SALGADO FlLHQ ---: S1,in,_ a§ carteiras ~o pag~; :ma:q, para 
trazel.oas, ~b <nece.sSario$ fúil.ééionaiios, e nã~ tra;balh.s.m de graÇa. 

O ,Se,. LUIZ. Vl.ANN:A 1FI:4HO - A eCÇIQiq~~ do ex-MiniStro. 
Sr. Salgado Filho é" original. 

Teria.:Ql.~. a.ssi;m. resolvido i9do o problema. do Pai_z, <:rea.n'do 
:maiores· ta.Xas, nav'os Serviços, em que cidadãos, · pàra. .se identificar:. 
tlv~em ~e pagar ~roont~-em, seüo, rt~E!S; e, en.t~o, se 4iria.: o 
Pa.iz -está econollil~ain.~n:te .prospero! ... 

~ão pod~. V. ·Ex.,, p.or.érn, IIlem: )Dlésm.o a: Camara... dizerc que ha. 
proszpencla.de ecónon;Uea, !POrque exiSte ;tio. Paiz re!)artlç~ qe _iQ.~~i

~le:.açãp profls.si9:nal qúe ·renê.é 2 ... o.oo -cont<l$'. Quail.do se :fala. e:r;n S1>"" 
pUca.ção de ~endª' pam :fins ec<m01ll'licos, ma.turaJ.mente qu_e se diz~ 
S.ppli-cáção para. 'fins re;prodü.ctfvoo da eco:n<iniia :n:a.cio.nál. 
· Ora, ~ é ern . ~pa,rt_içõe~ burocrati®S .que se vae fazer ~ a.ppli-
_cação,. com :fins ·dê remuneração· ec.cmómica, d~- ca,píta:t do ~I.Z. 

A meu ver é mesmo ·ponto. q-ge nem se :Precisa. debater.. 
·Não ha pa1z· -aJ.gum que que~ resolver. ·seti problema. eeonomico 

emprega.nd:o seus ~pitaes em rep~:r1:iç·~s pub;u:cas :1nteiramt:nte 9U
i'®à.t1Sa.d'as . 

(> ·Sa . SALGADo :Fn.Bo - Mas V. Ex·. confronte a. 'receita. com a. 
despéSa, quam.tc:; ~ cártetr:as pto:fl.ssionaes, ~ v~t~i-ca;rã d.iff~ça, para. 
lm:uito' máis do dobro na. receita. 

ç . SR.. LUIZ VLAiNNA ~HO - sr. PreS,id~nte, sempre tive que 
âs· ca.Tteil"a.s. protl:Ssiona.és eram. .documentos c~81dos pelo Goverto.o .Pro

··viSOrio _,pa.m defender m~lho'l" o ~a;~ador n~fo~.· PeJ.:a; cotrlissão 
.ÓO -e~-iM.1nlstTO. s:r. Sâlga<:Io 'Filhio, Ç"ejo, éntret~n:to. q.'Q.e, 1ó;nge diSso, 
a: lei te~ ~penas o fim .q.e eKtorqutr do tmba.lhàdor naci<mal eertà. tin-

. _porta.ncla. il-0 se_ 1d~m.tillcar I1<> ~erl.Q do 'I'ral~o. 
9· S!t. S.ALcADO FILHo - Fôram crea.doo ;para. J)roteger, c~mo pro-. 

tegem. Agora, o qu:e digo a v. ~x. é qu~ ~ ;serviço deixa., entre a; 
despesa .f.eitao com. elle e o que rende, 1iJJ;La. dif!~renÇtJ; em favor ~o 
';[IJ:I:esouro Ns.cional . . -Não çonfun4a.· V . Ex. as . duas hypqt.b.e§.~. 

O SR. LUIZ VIANNA F.ILRO - Não é Justo qúe deixe. 
o Sa. S~ADo FILHo. - POde não ser J'\lS:to, m.a.s é verqade. 
O SR. LUIZ VJiANNA FILHO - Não é jUsto que, qua.ndo se crea 
~ repal#~ ip~ bene:f_lci_a.r o tra.ba.~or nacional. sejam ço- . 
bradàS taxa.s tão altaS pa.r:1- ldentttlca:ção;· 

0 ~R. SALcADo Fn;:Ho· - E' ad.mira.vel q~ V • ·Ex. não ~ll.i_b.ai á,pre.
sentado pr~jecto dlm.in'UiJildo-8.$,. d~e .qU~ a.cba. serem exi;>llbittmte$. 
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O SR. LUIZ ~NA F!ILHO - Disse, .de l:nfeio, que e;l<ll leigo ·Ila 
J:nateíia e que rupena.s por designação da minoriâ entrei na. ánalyse, 
pelo ·menos .oom muito bô.a vón.t:ád~ e com multo desejo d.~ ~e_rtar .. d.o 
orça.l:l1.ento do Ministerio do 'rz-a,ba~ho . E a conclusão a que Clleguel, 
fui ·a .:mais lamentaiV'el possivel. 

Affi.rmava eu, Sr. Presid~nte, que, se não hQuves..~ outras coisas 
para àffliigir-nos, ba.s~ana o ést"!ldo do orçamento do M.LniStoe"rio (ia 
·Traba-lho paTa se vel' em ·que pé· anda o esbanjamento dt>s ái.nheiros 
pub-ilcos. 
· Creado com a revoluÇão, êsse Minister.io se J.niciou conslim:indo 
apena.cs 11.000 contos; 'hoJe., jâ.. pesa no orçamento da. Rep\lb1ica com 
mais de 20, 000. · 

O ·SR. S.u.GADÓ FILHo -Pelos serviços creados. V. Ex. nã<;> quei
ra co.nf'l1Jld1r os serviços de: um Minist:erio que apenas sê iniciava. 
côm <>s qtie S~Prese<n.ta hoje o Min~..erio do Trabalho. 

O SR. LUIZ VI·ANNA FILHO - No pé em que vae o Min1st~rio 
do Tí'aibalho ... 

O SR . SALGADo F!L:a:o - V . Ex. dev;e a:ccrescentar que quando 
a. RevoluÇão venceu encontrou o De._pa.r:t!l . .m~nto da. Propriedade In· 
O:ustrlal com um desfalque de .ma:is ~e 5 . 000 contos, que. não $>Udem:.os 
de.tetm~ar. por:q,u~ ~em ap~:mtamentos existiam àa; · al'Tecadação. No 
entanto, V. Ex. v.ae encontràr !hoje um Departamento ~odelar em 
or~iZação e se~iço. 

O SR. LUIZ: VIA:NNA PILHO -V. Ex. vê, Sr, Presidente, que ha. 
l:J.O ea...c:.o verdadeira coacçiio á. minha lipetda.Cle d~ nep.qtado. s., Ex. , 
o Sr. Salgado Filho, não se li:inita a in!onna.r o qüe ha.; extende-.se 
mais e vae até <:iizet: o que eu devia a!firmar . Ora, Sr . Preside:nte, 
nãcs tepho obrigação alguma de mostrar qual era a. s ituação da 'Pl"Õ
pi'i~da.cle industrial na épaca da. Revol~ção . Isso escap;:~. inteiramente 
acs estudo que estou. fazendo do orçamento do Min1ster1o do Tra
'baíl·ho. P.asso adiantar que o que se. zwta .na. defesa. do e~-Mmi$tro do 
TraballJ.o é a eterna allegaçã.o em qUe vive:Dl quast todas o.s membras 
do Governo Prcvisorio (ie Just111car os suecessivos erros dQ presente 
co.m os e:rros· que existiam ill.o ~passado . 

p. sn.. SAJ:.GADO ·FIL:Ho -- Estpu dizendo a v . Ex. que não existem 
erro-S XJ.a pre..ente~ que encontramos um serv~ço desargan:iza'do; que 
e$é \Serv;iço ê h~je modelar. De~j~va. que V. Ex. oontesta.sse essa 
minha. atfiJ:ma.tiva.. 

O SR. LUIZ Vl.ANNA Fl_Ll;IO ..-. Vê a Casa como o éx~Min.istro 
do Trabal'ho muito habilmente p!:oc'Ul'..a. desvla.T a questão. do orça~ 
menta para. a da Propriedade Inciust~l . Não fiz qualquer re!eren.ci~ 
á Pro.p~ieda.de IndustTial . .. 

O SR. SALGADO Ftl.Ho ..___ v. Ex . .alludiu á identificação profis
sional e ao ~iço doe P!opríed-ade In.dusttial. 

O SR. LUIZ VIANNA FILHO - · • . . não disse que ésse seTVlÇ<> 
estivesse ·bem ou ma.~ Otg"e.ni2;a.do. E' a.f:t:lrmativa. que S. Ex. não 
pod~rla de madQ a:lg:qm encóntrar. 

O Sa. SoUZA LEÃo - Deve êStal' ~ orgariiza.do, }>9tque 'tudo 
neste PaiZ está ma.! organiZado, <lesde a. presidenela que tambem estâ. 
mal occupada.. 

ó .s~. SALGADO Fn.Ho - V. Ex. não .cQinhece o serviÇo apesar de 
ser a.<ivog-.s.do e , até por isso, ter o dever de conhecei-o. 

O SR. LUIZ VIANNA FILHO - Deelatrei a.pen.a.s, Sr. P.tesiden:te. 
que, do .anno pn._c;sado para o a.nno conente, ou meU:lor pa.ra. o Orça
mento do anno :futuro, ha. nó De!pa.rtamento de Propriedade Indus~ 
trial um augmentõ de pessoal ~ontractado de 60 contos ·.ae reiS. 

Vé portanto V. Ex,., Sr. Presidente, que a mJ:nha. a!fitmativa. 
se linlita. ao s.eguin.~: no momento em que 'Pretendemos eConomizar 
não podemos, não de:vemos, nã.o é honesto que se augmente~ as ver
bas <1~ contracta.dos na proporção de ~5 % • Esta. é a. mtnhà tib.ese, a. 
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m .i$a. aiffirma.tiva . Espe:ro mesmo, Sr. ~slciente, qu~ o eJ~:-1r.liaüStro 
<1'<> ~\>.alh;ó, que; in.e está hontancto .com seüs apartes, não CQJlteste 
a.. vera.Ct4.a.d~ dest~ ~rção, porque ·não é ipo&sive-1 -que se negue ·a 
.eVideiJ.Cla d!lS :fact-os, jllS,tifilcMld'O-se <»mo be~ficio aó l'aiz que :nas 
proprlà.s ·verbas de -contraetados haJa a-q.g:men:tp .entre um: ~nno e o 
·seguinte. 

o ,gR ~ iSA-L:GAnÕ 1F'n.:Ho ,_ Para dar ~enda. maior de rem por <:eiil:tO 
so~re o a.p.nc,> ~ter.ior. . 

O .s:R. LUIZ VIAlirnA FILHO ·- Isso, Sr. Pres:identê, -é uma qués-. 
t~o a d~cutlr, .porq~e :não. po4em~ !.azer .estj,m-a.ti.va ainda seg-gn 

-~Tore a tenda Q.o alino fu1:tll'o. 
No anno de 193'5, emqus.ato o .MJ,nisterio do rr:ra:ba.ll::Ieo <i_lspendia. 

2 .171 contos, ·com os contr_a.cta.dos, no· fu:t1lr0i .1râ dlspe~dé:r 3. 069 
contes. Ha. áhí uma v-iolação naçante d .o dee:reto baixado pelo Qo-: 
vemo ~rç>v.Lso:rio, ·egt que determinava. que ª' .no:n:na. a. s~r ~egulda na 
eonfe<:ção ciós Qrça.mentos da &epublica. era a de não .se ·al.lgmenta~ 

rem as verbas ·de -con.tractados ~ q~ ~n~ tlv~m uma dotação 
apenas· pãra o ~al já adanittl.<:Jo ou con:tr~t;aa.o·. 

· E:a, porem, pequenos dêtàihhes ti'ile bem .mostram. a.- d.espr,gruni:zaç~o. 
ou a. !a.lt-ª' qe eu1dado oom que foi fei,to esta p~çella. -é!.o orça:m~n.to. 
E' me.Smo de ·~anda.ll~r que para. o MiniSterio do 'Trá:baliho. se :resérve 
uma. verba. pSJ:a livros e r~~.l:st~ 'lll.a ~rta.ncia de .6.9:9008000. Re.al~ 
mênte é -se Pllernd.~r ~1lin. -noná4!l•. Pate.ce que· o !faicto rião tem im
.rp91"t;f!ll'Qla: <;Jad~ a in,significancia. ·$ parceU.a. 

o Stt. iSALC:AD.ó ~ao - v. :~. descon·he'ée õs ~rviçQS tedhnlcõs 
que eXigem e&s11: •bi:bUothécá. V . Ex. _lg:I_l,br~ que ;par~ propri~~l'ade 
~dustrlal é :p;e~ssaria. a ~srgnatura de rgvi.Stas, em. §'11Lhd.e quanti
dade, de todas as partes do m"undo, S:r1m de ·que ós .toohliiooo· ~steja:m 
em. c:Ua e~ seus· Con.liee1mentos. A~a v. Ex·. qUe 60 ~~tos para. 
um Uilitsterio em 5eU.S setv.lçQ.S tedl:iniêos seja. uma :parcellâ. exorbi" 
ta.nte:} 

O SR • . LúiZ VIANNA PILHO - Sr. :Preside'D.te, :ê real'mente no
ta.-vel ó ardor éom ·que o ex-Mi.nJS:tro do Traba.Iho de.fénd-e o orçs.
.mento d,o .Millisterio que S. Ex. hol).rou çom suas l~s. Para .Te$
pcindel" a S. :ElX. ·limito-me a. :raz.er ·um <:Qlmpara.ti:vo. o MJ.nisterlo· do . 
Traibalhó, .Com i;oda,s as -ex!:gencia.s 'l;eclllll:i~; ~m. toda neces:s.id~e d~ 
·livros e revls~. de encyel:Opei:lia,. ~ jc:>maes, pampllletd~ :e ·aV1lisos. 
nAo h.a. dé 't;er, por ·certo, ·ma.1.ores .necessidades do -q-q.e a. BibJto-m~~ 
Nacional. (Mu_!to bem·) . 

O & .. A:RTii1:iB; DA RocHA ---. Mãs V. EilC. dev:e· srober -que esses 
pa.mphletos do ·Minist'e.r;io do T,l:a.b~o teem um fim humano, porqu~ 

.~ destinam. á. distnbUi"ÇáQ entre c>s sy·nc:llca.:tos quê oo levam. ao ·co-. 
nhec.imen:to d~ ~ 'bralbalohad:ora.·. Nã.o sij:o·, .portanto, dispendiosos 
rpara. Q Mlnistefto. 
· O ·~li. SõuzA LEÃo - Não é a massa tl'áibalha.dôra. qUE'! 'V~e l~r 
~sses· 11vto§.·. 

0 SRi. $TH'Olt R<:lcHA - Ma;s ·sãO os ~id,entés do,s Sy'ndica.~. 
"(para levar a.o cónhecimén:to da.. massa. 

Q SB. LU!tZ VIiANN·.a FI;LHO - Não l:l:os vamQs p~nd~ neste 
ponto. o. MlniSterlo do Traba.Mlo -ipO'Clia. 'ter uma vel!ba até de 300 
çdntos p~ ll~ro~r. ~nada terla ~ cüzer, mas :não cOmtP~hendo que 
·tenha lima vertba.. de ·11wos de 69.:9oosooo, quB.Iido .a Bibl1otheca Na-· 
·ctonal a tem aJpenas ele ao. oontQs de-·réis.. -

JSl! •. ~std~nw, mão é possivel que a B~bliotheca. ;Nàcl~. -com 
os serv1QOS qu~ pr~ .a. éu:ltürà. ·brastletra, CQ:JiXl ~~: ~pa trad~ção de 
~r lJmll. ·<ias meihore$ do mundo •. d:~ posswr Gbras ~isg~ e <»m 
<1 devér de acoirilpamha.l' a. a.cquisiçãó de livros. qúe .fiéa.l'áo pal"& a 
!POSteridade, teiilha Ve;'lba. mell.Or q~ a. cio ~rio do 'f'J;abal!ho. E" 
·®ntra. isso ·que me 'ba;t.(). 
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0 $R. SALGADO FILHO - Mas, o Mlnisterio do TJ:&ba.lho não, pass~ 

ib1bUo:tlb..eca. .. .Pire<::~ 9rga.nisal-a, ao tpi\.SSO que a B11b~lotheca Na.:clo
nal já e,stâ orgal;USa.da. 

o SR. :Sotiu. LEÃo - o Mla:l1sterlo. todos os a.nnos. recebe 60· 
contos paxa esse, firn. . 

O SR. 'LUIZ VLA!NNA' F.rLHO - Assim, Sr. Presidente, todos os 
a.n:noo teremos de organiZar nova. •btbUotheêa. o Min:ísterlo já: po5sue· 
vérba para cons'!ftuir U:m. edl!Lcio - 100 contos a:nnu.aes; agom, terã 
outra de 70 cóntos para a acqwsição d.e b1l?l1otheca.s, naturalmenre 
luxuosas e faustosas. 

Ora. é de crer que o Ministerio do Traobaiho DAo tel:lrh.a es-Sa. ne
~ldade ·retrospect iva, m~o porqUe n~o é tã-o velha. a. sc1eac1a. ou 
o ra.m.o de eonbecimentos eorn que ~lle deve jogar. 

o ~a. SALGADO F'l:I.Ho - Bem. sabe V. Ex.. ·que é mUlto velha.. 
In:felizmente só é nova ~ra. o Brasil.. 

() SR. LU!Z VI~A 'F'tLHO - J):rão sei q'Ql~· signtfica.do ou ·va.le>:t 
d~ v. Ex. ao ténno ·•velho". Natural:mente., podere.m.os ~contra.r 
questões soclaes ·ven.tllada.s até no v'el:b,o ":t~am.enrto, m~. V. 1i;lc. 
:não poderá d~r q:u~ a que.."itã,.;> social não· é Um.a. colsa. deste ~ulo. 

0 S~ . SALGADO -FILHO - V , Ex . quer ref~rl.r-se ·âP direito SOCl.al, 
não á q'!lestáo scc1aJ, que V. li;X .. vae. encontrar no Velho 'Ilesta.
men1;o. ~. mesmo o direito sociad. é muito velho, 11.que sabendo 
V. Ex. Infelizmente é novo só !para. o BrasiL 

O SR. LUIZ VIANNA FI:LBO - Muito ob.'l:l.gndo ~· V . Ex. Qra.,, 
Sr. Presldente, não é de crer, nem é verdade, que o direito do tra.
iba.lho seja. tão velho com.o o quer affi:tmar o illust!'e ex-Ministro do 
Traba,lho. Naturalmente. poderemos ençantrar ,obras espa.~; t~, 
de literatura, no.!:! (luaes Se acl1am, aqUi e .a,Ui, referenciais :remota.s, 
a.spiraçóeS, 1deaes nesse sentido. 

O SR. S.U.GADO Fl:L:e:o - TUdo isso concret~:sado ~a. m:.ultos ·a.nnoo. 
O' .SR. LUIZ V~~ FI·LHO - Qua.es ·São esse~ muit:os a:nn.os? 

v. E:~t. \ha. de achar que tem mais de um. seculo? 
O SR.. S~G~o FILJ~o - Talvez tenha um seculo. 
O SR. LUIZ VIANNA F!lL~O - Acho que V. .Ex. é um pouco 

éXoa.ggerado. Isso. talv-ez s~ja< urna ooJ..sa de 50 anno.S .para cá e o 
Mínis"terio nij.o terá neee~sidade de ir a. todas ~as fontes pa.ra orga
ni:zar 'Uill:a.. bilbliotheca .completa, num momento em .que o \l?aiz nã.ô 
póde fazer tal saaificiQ porquê tudo está .subordlna.Ço ás nossas co\n
dlções lfmance1rais. 

C~a.mente, que ·existem oJ:>ras utilissima.s, obras até necessa;ri:Ss 
~ que, e:ntreta.nto, i!lós, :pela nessa. pobreza. economica, :pelas dl:!flcul
da.d.es financeiras,, pelos compromissos qu~ temos, não podemos ad
qulrir. 

0 SR . . JOsÉ DO PATR_OCINIO __, V. Ex. pepnitte um. aparte? Sou 
.resumido nos meus p;t"o:P91Sitos . . Seria muito mélhor que v. Ex. '!Pro .. 
puzes.se a. extl.n.cçã.o do Mín1Ster1o do '1)-abal·ho. porque, a5slm, swlil.s
!a"t"ia. talvez, os seus objectivos. 

0 S~t.. ACYLINO DE LEÃO - .Aoredfto que tosse 'UDJ.8, das coisas 
mais utels do Paiz. Os, Ministérios· c;l.o Tra.bal.bo e da A:grlcultura. .só· 
~eto, pa:rà gastar o dl.íüleiro d·a ·Nação em pura. burocracia. 

0 S~. SALGADO Fn.:Ho - Não a.polàd.o. V. Ex . tem QlO seu Estádo 
a demonstração qe qu.e não es_tá sendo sincero na. sua af!fh:mativa . 

. O SR. LUIZ VLANNA FILHÇ) ___,. Sr. Prestd.ep.te, V:eJa. V. Ex. o 
que ê a. paixão . Apenas porque pedi e . apr~nte1 algumas emendas, 
ted'UZl-ndo verbas do Ministerlo do Trabalho, jâ. a. p~xao chega a 
tal ponto que se diz que de.se-JQ extinguir dê vez esse departamento 
<ia. a.dm:in1stra.çã,o ·publicá. 

De modo algum e_ntra. en;t 'Illim:u~s cogitações supprlrnU-o. ~. 
P.n.tretaJD.to, o iliustre a,pa,nea.nte quiz.er a.prese:Mar, um. prajecto nesse
sent-Ido; não me turtarei a exa.núnal-o <i~ÍidS;Ill.ente. 
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_ · Dlz1a eú~ opotém,, que o Museu Hisiflorloo, -para· acquisiÇão d-e ob
Jecto~. tem 14 :500$000. o. Museu N~c:iona~. corQ. todos os ~eus serví
ços, eo:m todas -a.s s1.1as repartições .e todos <is .$eti.s trá:balhos, para 
acqui$~çâo de mat~t:i~i e de _íi<V.ro.s - .pois· senctq. ·wn qepart:am~nto 
.scientifíco é na.turaÍtl:l,eE.~ c:l'Qtlgada, a aç·Qmp~:b..ll_ar a. seiencia., a. q .. 'ui
t~ra_, as publicações ú.nfversaes~ -tanto ÇlU mais que o Mfnist-erio do 
·T,r-a'balho - tem uma :v:erl;>~ ~e ap~nas· ... 

O SR. Jos:E no. :RA.nocmro_ - O Minl.Sterio do TrabaJn:io fem ne,.. 
.c~fda<ie uxg~:te ~e ·fazer compr~hender ás <:l~s ·trabalhadqr~ 
a.s razões !Para -que foi crea<:lo. As classes trabalhadoras -- v . E~. e 
-tod-o o m'lindo Õ s~be - viv~m aind-a n _as trev~ da ign9nncia. E' 
preciso mu~-trai-as . 

()· SR. SOu-zA.- LEÃo -- :Ainda nacr sa;bem sia'uer se ~xiSte o Ml-
ni~wno.' do 1:'raba1h_o. · · · • · 

o· Sii. S-iU;GA:DCi Fn.:a:o - Para V. Ex. tàNéz não eXista, mas 
para as ela.~~ t"ra•b4h~ora.~ sal;)~ que h-a um ~ni$tetio do 'tr-a
balho. 

·o sn.. SouzA.- LEÃ9 -__. o M:i_nJ,st~rio do Tr~ba.'lho só s~he :fazet" 
eleiçées ·d-e -cl~-:e, nada :mai;s.. ~· o 'labõratbtio oi)..de ell~ ~ ·p-ve-
~-~· . o SR .. r:.wz V:V..NNA FILB;ó - Resp<l_ndo a-o nobre I)epu:taqo, 
·sr. José do Patrooinio, dec1atando Iruboi'ar ·s. Ex. em equivoco, re-. 
silltab.~- de não ha.ve:r o nobr:e co-1lega.- lido tom -attenção a propOS'ta 
.orça.-mentaria do Ministério de Trabalho. pois ah1 -se enco.nt:ta uma 
v-erba 4,esti'Ila.ci.a. á <lifoSemii:Laçã:o de escolas -~os syndi~t_os . ~teF.o 
·miria-s.e me.."nl.o ·que essa vero4 seja entregue ã. 'Federa.çâ9 dos SYJ:l,
dicatos - -~ n~o me i'aJh_a o nol;lle -- -. para que esta auxilie a inst
tfuc.ção e ~ -~uça,çao d.~ filfiós de ~~:rario-s-. .A essa- verba não me 
ref~~l 4e moo_o a:lgum. 'Ella não se acha incluida. na dotação de 
69·:ooosooo; enwn.do mesmo que é uma verba red.uz:íua., q:ue podeji;l. 
ser .até a~<pliada, sé assim. ~r.mit:tl:Ésem ~ con,d-iÇões eçonó:rp.ic~ ~ 
financéir~ d~ ~iz. -

o SR. SAl!..GADó F.n.Ho - .Màs ex.is-te :ver.'i;>a- para 'es&l fim ._ 
o SR. L''UIZ V<!ANNA FILHO - Essa -verba de nvros não se 

destina. á -educâç~o de opéra:r-io_~ : E• apen~ ·para acqUísição de ~~vros. 
d~til:l-a4o.? ás repartições ·do Mi-nisteri'o do Tr31balhp. 

O SR"' Ac~tNo _DE [..E~o - Natur~lm~te ella se destina a que 
p~sam :fa'zer alguina cousa, lendo, já que outra cousa ii.ãQ fazem. 

:0 s~. LUIZ VI:ANNA FILHO .:.._ Não desejo ·demorar_;me :neSse 
;po-rttô. •Sr. Presid:ent.é. _pórque a -hor-a; vae: adiantada.. Ha, •P9rém, co.u·-: 
~.as mais b:).wress:a:n.tes no Ministerio do Trabalho .. 

Basta d~zer que, ·par.à o serv:iço no exterior, o Mi.nistei:.io resertou 
:v~rb(!. -para ·u:m. ·furiccionario a-penas,. q-ue ó deslgnadô ann~epte 
para e-ss;e ser\rlço•. Pot:,. ·bem-. :Si-. P-r.esiden~: ~e funcctónario tem a 
~;nü.neraÇ.ão de 72::000SOOO. a titUlo de gra·tiflcaçâ(>. ApenEIS. 

Os. prtmeír.~ ofi'icia~s, os consules d~ prl.Iíletra elasS'e não· ganham 
tàlnto quanto Um .sün.pies f'un.cdonario do Ministerlo ~m de ·grati
!ica:ção · pa.ra viajar ~o ~rangelro. Fixe bem a Ccmarã que wna, 
gr._atÍ'ficação de 72'; ooospõo a'IInua~s- JtL -~ rilgun;t_a co-q.,sa qu~ se devo; 
~evar em ~1deração. 

O SR. ACYL~O DE -•LE~oO ·- ·- E• ma~ de .que o o'rde:riadti 
o SR.. JoÃo CLEoPH.(>S - Páfa 'lUl1- f1,1nccl®ruio sómenw? 
O SR. LUIZ-~A_ FILHO - Chamo -a a.tten-çãõ cl.a. e~a.ra 

para .o seguinte facto:_ DlsCUtla-:se out;rô dl~ o Tra.~a~o: .:le Commerclo 
entre· .o B'ra.S-ll e os Estados u-nidos e. ao fazer o .efXún~nté "ieader•· 
de .minha· J;Janéªd-s:, o Sr. octavlo M~l).g~b.e~m. ~f.erencia á cii-<:ums
tam'éia de não ter sido o.urvido o MiniS1:-er.io do Tn!ibalho, Ind.:ustria e 
Ó<!mmerçio,. r~pond~ o Sr._ Salgado Pilho, dizendo que eS$-es setviçqs 
haviam ·pastã.d.o para o Mifilst~:rlo do Ex~erlor. 
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Entret~nto. Sr. Prestdente, embora tenha b:avido essa passagem 
a.s ve,rb~ continuaram. e permánecexn no Min1.,5.terio d.o. Tra;balb.o.-

0 SR.. PEI:íxo RACHE - Todos os 114Jntsterios têm .serViços 'D.o 
~xterior. 

o SR. JoÃo C.LEOPHAS - N-est e ponto, ha. decla.raçft.o 'te<:ente do 
Mimsterio do Exterior, d~ .qu~ todos os seu.s .sêJ;Vl.ços est~o orgam·
za.dos cot.n ~ssa. í~~ldade t:l~ representação. 

0 SR. PEDRO RAClU} - V. Ex. não tem razá<> ... 
o SR. Joiio CLEO-PHAS - E' o caso de V. Ex. contestal" o proprlo. 

:Ministro. 
o sx. PEnao RACHE: - Não estou cont~ndo. 

O SR. JoÃo Ci.EOPHAS -- Registrem-se as palavras d-e V. Ex . 

O Sr. Presidente - At'Wnçáo! Peço aos nobres Deputados per
mtttam ao ora.~or prosêguir em suas considerações . 

o ~· Lmz WAN;NA F.ILHO - PoL:s bem. Sr. PresidentE, para. 
o se'l"ViQO n_o exterlc>r eXiste verba ape~ para ·um funcctonario e uma 
outra, destinada. a mostruarios, no exterior, na l~o.rtà.ncia. de réis 
so:ooosooo. 

Sou de opinião que se su:ppr1,Jna essa. verba... não porque ~ej.a de
masiula, ma.s sim por a.Qllal-a riéiicula. . Não é .ipossivel que o p~z 
possa, nas_ condiç'ões do nosso cam,io, r~ no exterior qua.lqu~r 

i:nostru~o çqm a- lnsi.g.niÍlcàlite quant1ã. de 30:000SOOO. T~ serviÇ<>.<; 
ou .soo :!eltos com. e:fflCfencla, ~rOà.UZlndo r~ta.di:>s, ou. então nij:o 
.sé fazem. 

o Sa. ~ao R.Acm - Quando custa. dinheiro. V. Ex. se revolta; 
quando é baratq, -tam.bem prqtesta. N-ão sei como sé possa conten
tat-o .. . 

O SR !.Ul:z VIA~A FILHO - Sr . P1'esidente,. o Departamento 
Nacional do C<~Jé, quando deseja fazer a. propaganda de um produçto 
apenas, neJl~ <>mpre:-ga, annualmente, núlhares e milhares de- contos_ 
~ao ·comprehénde, ·po1s, cómo o Minlsterlo do Trabalho possa tórn,a;r 
conhecido~ no ~>..'t(:l'ior todos os prd.uctos do Brasil, quando díspõe uni
camente da '\'('rba ridic:ula. de 30:000$000. 

O Sa. SALG-ADo FP.:.:Ho -Não se trata. de propaganda., mas Slm de 
organização de mostruarlos· con:reccionados aqUi. 

O S:ij.. LUIZ VIANNA FILHO - A verba. assim especifica: 
"Para org~nização de um mostruario de procl.uctos brasileiros des-

tü:i:aêio á propagan<Xa no ext.erlor' •. ' 
Q SR. S4L!<ADo FILHo - Doo.t ina-se á organização· do mostruario, e 

não â prapagan.t:Ia.. 
O SR. LUXZ Vl·ANNA FILHO - Ha. ainda. outra- emenda ql:ie diz Zé· .• • 

A verba ~ relaciona com todos os prOductos exportav~ls •. isto é. 
cozn a exp~l1são comro:erclal do pa1z. 

Pergunto aos nobres Deputados se coin o camb1o aetual é possivel 
fazer-se alguma causa, no estrangeiro, com q d1spencllo de 70>000S000. 

... E' . po.ssiv~I que uma pagina da 11nlustration" custe tal 1mports.ncla . 
. o SR. DINlz .JU'N.loR - V. Ex . • ne-Ste ponto, tem ~aza.o .. 
O Sa. JoÃo CLE<>PHAS -Ainda ha. poucos dias. o Mlnistro Macedo 

Soares.. :re~bido na Assa<:iação eonu:nerc1al, c:teclarou, ~m diséÜ:rso pres
tando con.tas de sua. administração, que o Minlsterio do Extertor estava 
com a pr.eoccupação Prinlol"dial de fazer a. propaganda de :Óo.ssoe pro
duetos, de modo que é d1spensavel. então, b,aver a dualidade de ser
·viços, n té com verba ~d1cula . 

O SR. LUI~ VIANNA FILHO - Esta d'Uà;llãa.de· só póde ser pre
Judié1al_. (Trocam-se aparte8). 

Sr. Presidente. va.e ver V. Ex... em pequena mJ.nticla. no orça.-. 
mento (lo Ministerto do. Tra.ba.Uio. o crlter1o .seg'utd9. A Vf:ll'l>a. de au-
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xili<>s,. catalogãda no serviço da Ilha da,s. Flores. tem a segui-nte desi'
ghação: 

·•~u~lios para alimen-tação do pessoal do 'trafego mar1timo 
e terrestre quando em serviço de bordo, á rá~o de 4SOOO 
diS.ri_9S" . 

A verba pêdida é de 57 : 640SOOO. O pessoal mà.rititn.o e terrestre, 
~odo e11~ discriml~do um por um, ·cómpõe-se de vln~e e nov·e .1ndiv1-
4uos. Dei-me no trabalho de fazer o cal~ulo. Se essas vinte e nove 
pessoas, durante os ?65 dias do anno. não se afastarem de bordo e ti
verem .• portanto, a diari~ de 4SOOO, :ainda a-ssim consilmirao muito 
menos que a verba solicitada pelo Mlnister!o do 'l'rabalhó. 

O Stt . SALGADo Fn.Ho - v.- Ex. só teve em attetu;.ão o pessoal do 
Dl_stricto Federal, esquecel}qo-se de que, ern tOdos os E.Stad9s ma.ri_t-1~ 
mos, existe. essa Inspectona. 

O Sa. PED:~to RAcJ:tE· ---- Haverâ. eni;ãq saldo. 

o SR. LUIZ VIANNA FILHO- :elxtra:nho que, quando ha interesse 
em apresentar-se orÇamento eqUilibrador taes verpas sejam ca.iculadas 
á la (J.iable,. com majoração de dez, ·vinte e até cem por cento! 

Rel3pondo n,gora. ao à parte do nt~tre ex-Ministro do Ttabai)lo. Não 
é possivel d.ar-se a essa v~rba a. interpretação attribuida por S. Ex • • 
JWis êstâ, assim redigida : 

"Departamento Nacional de Povoam_ento . Hospedaria de 
Im.migrant~ da; Uha d~S' Flores. N. 4 . Pessoal do trafego ma
ritimo e terrestre''. 

E logo eni seguida: 

"AIDiil).os". 

Ora. não é possivel dizef·Se que esses auxillos não ~ refi'ram 
águellc. pessoã.l. 

O ·sn.. PEDRo EtAcHE- Tap.to é possivel que V. Ex. está. dizendo. 
O SR. LJJIZ VIANNA FILHO - Digo justaménte o contrario. 
"P~oa1 do. tr-afego xnarítitno e terrestre - 29 pessoas". 
Seguem-se os auxílios pata esse pessoal. 
O SR. PEDRo RACHE- V. Ex. acêusa então o Relator de tet el'r;l~o 

a conta. 

O Sa. João CLEOPH45 - Neste caso a ;:1cc-qsação não é ao Relator, 
mas aô Executivo. 

O SR. LUIZ VIANNA FIL~O -A próposta Ç do Execut ivo. 
O SR. P~Ro RAcH-E· - A accusa.ção é ·arithmetica . 
O S~_t . Luiz ""liA,NN,A. FILHO - Sabe V. ·Ex., entretanto, que, em 

materià de orçamento, os ez:ro~ mais graves ~ão justámente esses de 
arithmetica. 

E' fai:l.t~tico. Sr . Presidente que o M~nistel!iP do Trabalho, n.um 
oota:l de tre~e mil contos pàrà.- o pessoal, despénda apenas tres mll, 
portan.to vinte e dois pàr cento, com à. verba de contractados. e - não 
·exaggero di?;endo gue. hoje; a d~signação· de contra:cta.dos constitue. o 
maior canero do orÇamento d_a Republica, pois Lão se trata. de con
tractados para traba1h~em mas tão sõxnente para r-ecéberem. 

Np. época ~m qu~ fôr pos5lvel levantar uma. estatistica. nos varios 
.Min1stel"f.os da ~epubllça, ·saberemO$ quaes são os cantracta.d.os que 
reaixn.ente, se afaStam dá Capital d~ Repubüca, deixando a Avenida 
Rio Branco, para trocar a. Galeria Cr;,t~íro pelo trabalho productivo e 
e!ficlénte d<is campos ou das Ca.pitae$ do resto do Palz, 
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o $R. PEDRO RAcHE - Preferiria. V. Ex·. houvesse nqmeaçó.es ef
feotlvá.S, .representando encargos mais pesados·? 

o SR. LUIZ VIANNA ~IL-ao -- Preferiria. que, se houvesse ,ne
cess1dad.e desses ti:abalhaqores, que .fossem a.dn:1ittldos como effeçtiva.s, 
com 'tod_as as garantias. mas não col1,trac-tados pa~a. não· trabalhar. 

o S!t. HENRIQUE DonswoRTH. - E' predso não gén~ra.llzar a· obser
•açã.o. Ha., realmente. funccionarlos contraçtados nas repartiçóes. pres
tando optimos serviços . 

. O SR. LUIZ VIANNA FILHO -- Não o nego. 'Naturalmente, nã.$:> 
)::ta. regra sem excepção, como é }?Or demais sabido. Não póde, porém. 
ser traZido como argümento o facto de existir um ou outro fUn.ccio
na.rto contra~tado, que realmente préstg. serviços até valiosos ~o Paiz, 
para Justificar que o Or.çamento da Republlca. venha. eivado dessa 
nodoa dos contrac_tados, que em sua. mafona. nada. fazem. Ilfl.da prod-~
zem e apenas recebem. 

0 SR. :aENJUQUE: DODSWORTH - Aliás, S CUlpa ah1 não é- dos cõn~ 
tra.ctados, mas do Governo, qu~ não tem senso das coisas que faz . 
Agora mesmo o Presidente da Republlca teve a coragem de pedir ~ 
C~ra. nova re!onna. no M1n1steria da Agricultw:a., ·quando foram er
ga.ni:zadas Com.m.1ssõe.s· de Rea.just~Iíl.lfnto dos funcclonal'ios e de re
organi.Zaçao ·d~- a:dmlnistra.çáo publlca. o que não é· posslv~l é. e~.ar
mos a assistir a eis_ses espeetacW.as. O Sr. Getulio Vargas não encara. 
os int~ress~s do Paiz, e leva a asslgnar os papeis que os Minis~ lhe 
apresentam. · 

O Sit_. SALGADO FILHo - São pbr~! 
O SR. HENRIQUE Dons-w:oaTH. - Os interesses nac1onaes são sacri

flca.d.os pela. ad.m1n1stração .actual. Isso é que provam os Orçamentos. 
Isso é o q.ue demonstrarei quando V . Ex. qU1Zer. com ·oo Orçamentos 
:pa. mão. o. commenta.rto precisa ir muito ·mais longe do que ~tã ~a
zendo o orador. Não são os funcclonarlos contracta.d.os os que prejudl
~ l;l a.dmln-,s~raçáo, mas, sim, o Gov~~o que a. Nação actualmente 
tem. 

O SR. JOSÉ no ~ATRo~o - Qoverno que conseguiu mQra~.r a; 
situaÇão do Paiz, e, se :m.als não fez. fôi por causa. dessa. Ul.trom.tssão, 
que ainda.. resta da. outra Repu'!ll_ica, com o seu feu~alismo . 

Q_ SR. Bus FoRTES - O Dr, Getulio Vargas fez parte desse teuda
llsmo. o Presidente da Ca.ma.ra., assim, fica descontente com V. Ex ~. 
Sr. José dô Patrocinio. (.~isos,) • 

à SR. LUIZ VIANNA FILHO - Sr. Presidente; a. ser verdade a 
affiririação de Calogeras. de qu-e todo Orçamento reveia uma polltica., 
o actual Orç1UJlento da Republlca., ~penas examinado nessa parcella do 
Mlnisterlo do Trabalho, ·revela. f~camelite a. ·polltlca. do Governo, não 
s politlca. de economia, de poupançá •. que se vive annunciando pela. 
ünprensa. nas entrevistas. nos artigos, nas ·a.rfinna.ções. graciosas, mM 
um_a pqlltica. que, caracteristicamente, é a do esba.nja.me.nto, a dos 
gástos sumptuarlos, a. em qUe 5e njo tem mãos a. medir no desperd.lcio 
<1QS dinheirOs ptib11cós . Não se tem mãos. a medir. Sr. P.re.stéleli~. nas 
obras de$Ileóessarias, nas que seriam perfeit13,mente dispensa.veis, em
quanto se nega a menor verba ás que são essenciaes ·ao Pa.1z e á $US 
eçonom1~ . 

Extranha.vel, portanto, é que o Executivo mande para a: Camara 
-um. Orçamento altamente deflcitario e, depois de !azel-o; venha. diZer 
que vae trabalhar para. conseguir o equlllbrlo. 

Ora, Sr. Presidente, Já pas.sou o -~mento em que o Govêrno de
veria trabalhar com eincerldade, cam hon~dade, com convicç~<>. por
quanto ~a tarefa. lhe lhcumbla. ântes de entregar a. proposta. do Or-· 
çametito ao Poder Legislativo. Nãõ é q.epois de entregar. uma lei. de 
meias visivelmente deflc1tar1a.~ vir Q M1il1stro d& Fazenda. decleu::ar, pela 
imprensa, que vae tral:ta.lha.r pare. canse~ o equillbrlo .. tão desejado. 
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"Por que não o tez antes? Ter-lhe-ia, porventura. fa:ltado tempo, func
cfona:rtos ou qados estatísticos? Nada; disso. o que se verifica é a des-
1lone$t1dad~ reinante e-m todos os departamentos da administração pq
blica. Qti:ando emprego a palavra ~·aeshonestidade" não ô faço no sen:
Pido em que a; t .om.am· muitos dos nobl"es Deput·ados, mas como $ig_ni
f1eando f ai ta de sincer-idade e firmeza de attituQ.es . 

o $R. JoÃo NEVES - E V. Ex-. ein.prêga 'mwto bem, com. perl.e1ta 
~xactidão . 

O SR. LUIZ VlANNh. FILHO- O que se tem em vista é iUüdfr o 
Pai~, nârcot.tZar a ·opinião publica, promettendo um equilfbrlo, que se. 
.sabe, de antemão impossivel, e para o .quai nada se fez e nada se farn 
CPaZmas. o or.áàor é cumprimentado) . 

O Sr. Presidente - Ha sobre a .mesa dois requerimentos de Jn• 
·formações que vão ser lidos.. · 

São, successlvamente, lià.OG, apoiados e postos em dtsc~ào 
Q.S seguintes 

REQ~ENTOS 

N . 153 - -1'935 

(18 legislatura> 

!;_4BORA'l'OR;l0 DF. ANALYSES JUNTO .Á ALFAN:DEGA DE SW'l'P~ 

.Requerimento de informações 

Exmo. Sr. Presidente da Camara. dos Deputãdos : 
Náó ha. quem não sa.iba. que a. Alfandega. de Santos é. w:na d!!-9 

·repartições tederaes que ~ vultosas rendas arreca.da.m no Paíz, se 
não fõ'r mi!smo a primefra, certo çomç. ~ q~e. por vezes, te,:n exce;dip.o 
!l destaJ Capital. 

Foi. portanto, m'Uito acertada a. ·ptov!dencia tl.o .a.cto legts~t.iv:o 
4 . QSO, de ~3 de Janeiro de 19.20, que creou um ·la.borato;rlo de ana.lyses 
junto a essa Al!andega, o que· vefo facilita.x: e apressar, com va.nt~gens 
·pa.ra. o co.mmercio e para o fisco, o despacho das mercadorias impor
tadas . • 

O Governo Provisorio da Republlca., porém, obediente aos seus pro .. 
po.sitos de"lllolidores, notadam.~n'tie em relação· a São Paulo, mesmo que 
se tl'atasSe. de serviço federal, m.ándou ·desmontar o labora.torio lnstal
lado. e afastou o re$peêt1vo pessoal. E, desde então, vive cla.lna.ndo o 
Commerclo paulista contra as cllfficuláade;; que lhe são creadas pela. 
fa.l~a. desse serviço que, a.ll:âs, nada. póde custar á F~end$. Publica. pól'
qtie os. interéssados pagam as taxas pelos exam.es requisit_ad!)S, deven_cio 

··e~ ·~a:xas prodUZir receita s~flcien,te: para. cpbrir todas as d~spesas 
elo Labotatorio. 

Ainc:la. tecentemente, o proprio RQtary Oluti de Sã.b Psttlo, pela. 
pala.wa- do Dr.. Jo.sé Rub1ão, àboi'dou a. ques-tão para. evidenciar o pre.
ju1zo que trouxe .a São Paulo e, !pof'!;a.nto, á comm.unlda.de ::naci_ona.l, a 
falta de funcc1onamento desse La.boratono, pois uma; partida de ôléó 
comb11stive1 de::.!;inada. a. mooore.s empregados ·na lavoura e na industtia. 
ficou r~tida :na Alfandega, á. es~ra. que o LabOra.torio Nacional de. 
Analys~s resolvesse .sobre-duvida levantada no despa(;hO, pa.ra.lJsando-se, 
com 1SW, mUito serviçp productivo. 

Continuam clam.a.n.do as ASso.claçóes C<>mmerçia~ do Est~o. no
tadamênte a de Sap.tos. e a. fie .São P~ulo .. e o Governo contmua tn
·c:Ufferente, não providenciando, sequer, para executar -a :medida pro.:vl
:SQ:tia cont1® no decreto 24.285, ge 23 Cie Ma.to de 1934, que ó au~o-
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r1zou à contra.ctar os serviços de a.naiyses com o Instituto de P~ulsas
annexo á .Escola Polyt~chn.\ca de Sã. o .Páulo. 

Nestes te..tmos e· para. que a Camara possa, a. esse respeito e sem os 
obices dos artigos 41 § 20- e 183 da. constitmçao, suggeril;" medlcla.s con
venientes. ao fisco e ao Commel'c_i9, requeremos q,.ue. por·-.tntermedio da 
Mesa·, preste o Sr. MiniStro da Fazenda as iíl.!orm,ações seguintes: 

lo) quaes são os motivos que impedem. a. :reorganização do t.abora.
torlo d.e Analyses junto á Alfandega. de SaP.tos, q~a.n~o é c~r:to que os 
antigos f'uncc1onar1os ainda se acham em disponibilldade, os a.ppare· 
lhos encostad.OLS, e no ed.ifieio recentemente. construido par~ a JX!.esina> 
repartição, ·pela Oompànhla Docas, ha. amplos compartimentos ~-

, va.dos ao tefer.ido Laborator1o? 
2Q) em. quanto avalia o Govern,o a. receita e a despesa, annual

men:te., desse La.boratorlo em 'franco funccionamento? 
ao) quaes as l'B.Zões por que, demorando-Sé -a ·:reorga.Iúzação do La

boratortó, não usa. o Governe), temporariamente. pa,.ra attentter ás exi
·gencl~ do commerclo e do proprio serviço ~ublloo, da. auto~ção con·· 
tida no decreto 24.285, de 25 de .Ma.io de 1935? 

Sala. das Sessões, 25 de Setembro de 1935. - Hyppolito do Rego. 
- Paulo Martin.s. -· Sampaio .Corrêa... - Boõerto Moreira . - Bi4s
Bueno . ...,.- Art.hu.r ,Be1·nar4-es. - Cincina..to Braga... - Jorge Guedés . -
Cià B. castro Prado. -FeLiz Ripas. - .Alves Pa~ma .. -José Aug'li,sto ... 

7'e'ixeira Pinto . 

Ence~a a discussão e a41a.da a votação. 

~. '154: - 1935 

C 1::1 legislatura) 

Requeiro sejam roUcJtadâ.S informações ae :Ministerio da. Viação' 
.sobre o montante dos debitas dos differentes Ministerios, para, com a 
Rêde de Viação Paraná Sant~ Cathàrtna e ·referentes ao pedido de 5 de. 
Outubro de 1930 a 31 de Dezembro de 1934, por t:t'?-nsportes effectua.dos 
na· m,e.sma Relie. 

O Sr. President~ - Está f1nda a hora destinada ao expediente. 
Va.e-se passar á ordem d.o dia . (Pausa) . . 

Comparece~ maiS, duranté . a. hera do expediente. 
oo· Srs:· 

Euvaldo Lodl, Ril:>eil'o JU.lilor. Mario Cher.m.ont, .t\bguai' Bastas, 
·Feneloll Perdigão, Clement1no Lisboa., Magalb.ães de Almeida, Henrique· · 
Couto, Ce.rlôs Reis, Ag~nor Monte, Pires de Gayoso, Democrito Rocha, 
Pedro Firmeza., .Humb~rto de Andrade, Figueiredo Bodrlgues, ~avier de 
Oliveira, ~ins Veras, Alberto Roselli, Gratullano B:rito. Ma.thl.as 
Freire, Herectiano Z.enayde, Samuei Duarte, Ruy carneiro, Soll2\8. Leão, 
João Cleopha.s, Rego Ba:.rros, Arna.ldo Bastos, Adolpho Cels(>, DolXlingos 
'Vieira., .Arthur Cavalcanti, Alde SamPaio, Rum.l:lerto Moura, Emllio de 
Mata. Orlando Araujo, Deodato Mala., Ama.ndo Fonte, B~to Fllho, 
Manoel Novae.s, Pedro Vi~a Filho, Joii<> !t!a,ngabelra., Me.ga.lh~~s Nett o. 
Pedro OJilm.OP.,-Ra.phaei Clncurá, Att1la Am.a.ral. Homero P.lres, Ásdrubã.l 
soares-~ Fra.~ctsço Gonçalves,_ Peretra ca;r;oe~o. Ãm.aral Peixoto, Bem1-
qu~ Lag~. ·Salles Filho, João Guimarães, Levi Carnelr<>, Edu.aJ;do DuVi
-cter, Cesar Tinoco; Allp1o costallat, Prado Kelly, LOntra. Costa., Fabio· 
Sodré. Carlos Luz, Pinheiro Chagas, Pedro· Alelxo. Clemente Meçirado, 
José Braz; LevlD.do Coelho, Th.eodomlro Santiago, Adelio Ma.<:lel, Au
gusto Viegas, Joãe Beraldo, Wa.Sh1ngtQn Pires, Arthur Berna.rdes Filho,. 
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Polycarpo Viottt. J."mta.do de Menezes, CIU1stlano ·Ma.c:oado, Vlelra.
Marques, Celso Machado, João Penfdo, JOSé :aernardinQ, João Henrique • 
.Ant.hem. Boteiho, Bueno B1'9indãb,, Jacq~es Monta.ndon, Belmiro Me., 
àe1ros, Moraes Andrade, C1nc1na't9 Braga, Castro Prado, Bias Buei1o, 
Alv~ Paim!:!-, Hyppollto cto Rego, Jorge. Guedes, Roberto .Mote1ra, Justo 
de Moraes. Mlr·a.nda. Junior, Fabio .Aranba.. Domingos Vella.sco, Vicente 
Miguel, Trigo de Loureiro .•. Plinto Tourinho, ~hur Santos, Octa.vlo cta 
·Sllvell'a., ·FranCiSCo Pererra., A~lardo Luz, Carlos Gomes d,e Ol,ve1ra, 
BQtges de Mede~ros, Annes Dias, Pedro Vêrga.ra, Victor Russomano. Ra.Ul 
Blttencourt, Barros ·cassai, ~io Crespo. Oscar Fontl)ura., Eurico Ri
beiro, Erman~o Gomes. Sebastlão .Doiningues, Abe~ dos Santos, Pedro· 
Jorge, F.ra.nctsco di F1orl, Abillo de ASsis, Antonio Carva.lhal, Austro de 
Oliveira, Arthur d~ -Rocha, A4aiberto Catnargo, Damas Ortiz, Cb.eysos
tomo de Oliveira, José cio Patrocinio, Ricardino PraQ.o, Ferreira t.lma, 
Ricardo Machado, Ol,ivetra Coutinho. Paulo .AsSumpção, Ga~o de 
Brito, RObeJ:to Slmonsen, Vicente Galliez, Leoncio Araujo, França Fi
lhó, Vicente Q'Qu;"?ela, Sylvio .~eltão, Salga.c.io Fllho~ Paulo Martins, Mo~ 
:raes Pa.tva., Thompson Flores (.142). 

Deixam Ele co,mparecer os Srs ~ 

ArrUda. Cama.ra., Café Filho, Deodoro de Mendonça.. José· l?in.g~llho, 
Agostinho Monteiro, Genaro Ponte, .Lino Machado, Gerson Marques, 
Adel!nar Rocha., Plln1o Pompeu, Olavo Oliveira, Monte .Anaes, .Ricardo 
Barreto, José Gomes. Botto de Menezes, Odon Bezerra, Ozorto Borba, 
Ba..rbosa L1ma Sobrinho, :Ma.rlo Dom.1ngues, osw~do LimB., Severino 
Mariz; Motta. Li,II1a, Mello M;a:cha.d:o, Carlos de G~, Clemente Ma." 
nan1, J. J. Seàbra, PintO Dantas. Àl!redo Mascarenhas. Fra.n:ctsco Ro
cha, Leoncio Galrão, Arthur Ne1va, Nogueillâ. 'Peuido, .Julio de NQvaes, 
&ul Fernandes·. Nilo Alvã.:reiiga., LemgJ."Ube~ Fllho, Joãe> Bera.J,do., Jus
celino Kubitschek, Abreu Sodré, PàulQ ·Nogueira, Pereira. Lima, Th.eoto·
nio Monte1ro de Barros, Santos Filho, Oscar Stevenson, Ca.ilota. Queiroz, 
Vergueiro cesar, Gama Cerquetra., Joaq\I1m Sampaio Vida3:. Larte Se
tubal. Aureliano Leite, I:Ioracio LMer, La.u~~ll:no Gomes; João Cuias. 
Demetrió X'a.vier, Martins e SUva, Vieira. Macedo, Alberto Alvares, Vi-· 
qente Galllez, Arlindo Pinto, CardoSo .Ayres, Barre~ Pinto (63) .. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. P~esidente - A lista de presença accusa o - compareCi
mento de 2.30 Srs. Deputados. 

Tenho sobre a mesa. e vou ~ubmettel' a- votos o ~guinte 

REQ~EN'l'O DE 'O'RGENCIA 

Requeiro urge;c.~ia, para discussão e votaçâo hnm.ecilata, dQ pl'Ci
jecto n. 246-A-1935 - P· legislatura . 

$ala das Sessões, .em 26 de Setembro de 193;5_. - · .cardosf;) l:le Mello 
Net.to, Rela.t<n.:.. 

O Sr~ Acurcio Torres (.:PeZa orãem·) ..;...... Sr .• Pre$1dente:; ante .a 
ta.ita. de avUlsos, pediria.· a V. EX. que !Jzesse com que· o digno Sr. 1 o S.e
cretar1o procedesse â leitura. do projectó. 

O Sr. Presidente -o nobre Deputado v~e ser sat_isfe1to. 

O Sr. Acurcio Tol'res - ·MUito a.gradectd,G; mas seria m.elhor que 
a. iettura tosse- feita. ao micropbone. 

O Sr. Caldeira Alvarenga .(2.0 Secretario, servindo ·de 1°) pN-
ceàe ã leitura. Q.o projecto. 
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O Sr. Presidente - vou ouv,:r a. Casa sobre o requerimentO de 
·urge nela. 

Ap_provado o requeriment-o ·de. ·urgencla. 

O Sr. Presidente- Em obedlenc1a ã dell.beração c}a ca.mwa., vou 
.sub~etter a lmmediata. discussão e votação o projecto n. 246-A, tte 
1935. 

LE! DA MOR.~RIA. (AMOlÍTIZAÇÃO DAS DIVIDAS PASSIVM!- Strnrrt.s A) 

1a d.isct?Ssáo do projecto n 246-A, àe 1935 (18 ZegisZattrra) , 
regula:ndo a amortii!ação eLas di~idas, sujeito á lei de m<!1TatoTia, 
co:m :pa.~ecer da é011111nissão dê J'USti'ça e parecer com suDstttu•· 
tivo da sr·. Levi. Carneiro (em virt:zide de urgencia.) • 

Encerrada. a c11Scussã.ó e a.nnunciada a votaçao. 

Appt.ovado o seguinte 

PRO"J'EÕ'l'O 

N. 246-A - 1935 

(1 a leglsla.tura.) 

.Ar.t . 1.9 Para o e!feito ·da liqUidação d8.$ dlvidàs suJe'-tas cus J.e~uue 
·do art .. 10 do de.creto federal n. 22 -626, de 7 de Abrll de !1.933, Stlrã.t) 
obs~rvadas as seguintes regras: 

I~ o capital, contractual e os J1Jros que, na forma. d~ lei, forem ~1 ... 
viclidos em- dez annuidades, de m9do a ser levado em conta o decrese1-
annual de Uma declma parte· do capital; 

n, no computo dos júros :f~-se-á o calétilo com Qbserva.ncls. aa. 
ta.x~ çontractual até. 7 de Abril de 1933 e, dessa data. em deanté, na 

·base do disposto pelo decr~to :federal numero 22.626, .de ·7 de AbrÜ. <10 
1~3: 

ni, no ·dia ae de .Setembro õe cad-a a.nno, a começar do a.nno- t.ú .. -
.. rente. o devedor pagará ao cred.or lima a.nnüida.de, de modo a. h.e.ve.r 
amortizado cãpital e juros dentro de dez a.p.nos. 

Art. 2.o Revogam-se a,s dlspósiçóes em contra;rio. 

O Sr. ~J:esidente- o projecto passa. á ~a. discUS$ãa e :(igura1a 1ld. 

prox1ma. ordem do dto., em virtude da. urgencia. . 

Passa•se á m.a.terlil. constante da. o-rdem do dia. 

·ACCORDO ENTRE o BRASil •. E O R~O trNIDo D_A GRÃ_-:BRETANH:.\ E · lltLUlDA D.J 

NOil:TE 

Discussão u:nica do projecto n-. 125-A, àe' 1935 (1" (.eg!:t·· 
Zatura), approvqndQ o aceorão celeõrad9 entr:e 9 Br4Sl& e o 
Reino Unido d4 Grã-Br etanha. e ItZa:rJ.da d.o No:rt.e, rel(ttiv" 4 
liquid~ção das divi<ia.s comm.erciae$ ·atrazaãas; ccnn parecef'e~ 
sobre as emendas em 2a 4iscU$são das Commissões c%e Jy.$tiça., 
de Diplomacia· e Finanças e voto em separado, dos Srs. Dan'lel 
de Camalho e Hen-r"ique Do(l.swort"h. • 

Encerrada a cU . .scussão, ficando acUada a vot_a:çãv, na t.!)rma 
do Regimento. 
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BIBLIOTHECA ~O :OR . ~O .MORE~ 

2a discussÇ.o do proje~tQ n. 5.4. de 1'935 {la 'c:~tsZa~ura1, 
autorizando· a adquirir a "bibrioth~9a do Dr. Jul'i ano Moreira;· 
'tendo parecer com substitutivo da CQmmissão r$e rinan(:lU. 

O Sr. Presidente -Entra; ~m discussão o art_ 10. 

O Sr. Gomes Ferraz (Pera ordem) - Sr. Pr~sidente. a. proJecto 
·n. 54 de~a legislatura, da. ~:utc;>t:ia do illustre Deputado Sr. :X~ vier tte 
Oliveira. que o apresentou na. sessão de 7 de. JaneJro deste anno á Ca
'fn,ara passa~a. Çliz no art . 1 o o seguinte: 

"Fica o Governo autorizado. a empregar àté 60 ttpo~tce:t ~as 
que formam o patrimoni o da A·ssistencia a Psychopttthtts à..o 
Districto Feàetàl, ·para acquisição da blbliotheca que perttnceu 
ao sab.1o psychiatra brasileiro. profeSSO'r Juliano Moreira, ·e tt ue 
hoje é propriecia4e de sua. vluva, D. Augw,-ta Moreira' • . 

De facto, sr. Presidente, a ,A.<;Gistencia a Psychop~thas d'Lspoe tte 
Um. fú.l:ído patrimonial constante de 1. 700 apollces da. d ivida publica. e 
que rendem juros no valor de 85 contos a.nnuaes, confon:ne se verifica 
·do brllhan;te parecer do nobre Deputado Sr. Ánl!les Dias. em projecto 
apresentado á Camara. p~a.. 

Mas, Sr. Presidente, na. outra. legisla~ura. foi tain:Oem t~.ptesentlld~ 
"Um projecto de lel p~lo digno Sr. ex-Deputado Pacheco e Silva., so'b 
n. 43-A, com parecer favora.vél d~ Oo:mmissões de Sâude e de Ffnan- · 
·Ças, o qual em seu a.r:t . 1. (), estabelece: 

"Flea. o Poder EXecutivo autoriZado a. fazer uma. op~uça.d 
de credito destinada a melhox:ar as institulç.ões de As.ststencia 
a Psyeopatha.s sob a garantia. d.as 1. !700 apoZices jed.ertS.es per
tencentes ao patrtm.onio desta'·'. 

Não sei o destino deste proj.ecto; se jã. foi a.pprõvado ·~ estâ .Jt11 

·execuçfo;q ou se dorme somno reparador na. pa.s~a dé ·alguma. comm.tssá<•. 
o SR. DINI2! Jt7Nl'OR __,.· Reparador ou de mot:te? 
O SR. GOMES FERRAZ - ~ó o t ·empo poderá dizer. 
O facto; ent:retan:tQ, é que ha contradição e:o;tre o pr'OJecto ora c:m 

·dlscus~ e esse. outro . 

O SR . FREIRE DE ANDaADE - :Não ~ propriamente contrad-icçs.u . 
Para a compra da bioUotheca tança...se mão apena.s dos Juro$. 

O SR. GOl\!ES Fll:R.RAZ - Perdão, o proje'Cto autoriza. a venda C1ê 
60 apollces . E essas apolices são as mesmas dadas em garantia. do em
prestimo a que .se ret~re o projecto numero 43-A. 

O SR. Di:Nlz J'umOR - -Estão vincula-das? 
O ·S~. GOMES FERRAZ - Acredito que sim . 
. Pois. bem, para obviar essa difficuldade e para q'IJ,e o plenMh• uque 

esclare~ldo. vou. enviar á M~sa.' um requerime.nto no sl!ntido do adia.~ 
mento da discussão . 

o $R. PaESmENTX:: - V. Ex. talve;z: se esclàreça lmmedla.tamente, 
examina.ndo o avulso do projecto il. 5~-A. pelo q11al -verá que a. Cow·· 
m1sSão de FinanÇas apresentou substitutivo corrigindo. e&se de.C.eito . 

O SR. GOMES FERRAZ - Mesmo assim, $r. Presidente, insls'liú 
em meu requerimentó· pelo seguinte: a. Commissão de ·owtura. uão fo1 
ouvida. .a. respeito e a sua. audlencia se ta.z Il.ecessaria.. por tres motivo~ 
principà.es: pr1merro, porque entre suas a.ttri'buições, ella p0ssue a de 
dar .parecer sobre· tudo quanto s:e referir ao ~~~envolvimento cu.lturat t> 
.artisti co ão Paiz; seg1.1n~o, porque ella jâ se tem pron~cia.do sobre 
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project-os de identica natureza; e, 'finalme~te~ terceirG, porque ~ 
orgão technico tem jurisprudencla. fírma.da. sobre o assumpto~ jurl~
prudencia. condensada no parê cer que proferiu ·relativamente ao pro
jecto n. 11 d~ta. legislatura, o qual fo1 unanimemente approvado pela 
Camara. 

Nest~. con~i.ções, envie:> á V. EX. . 5r. Pteõldente, ó meu r.equet1:-
men to a!lm de ser submettido á apreclll.çáo da dama.ra, lndepentlente 
de discu.ssão, nos termos da art. 75 § 3 .0 do ~eglmento Jntemo. 

Vem á 1J;lesa. e. é subm.ettJdo a votos o seguhite 

.Requeiro o adiamento da. dlscUS!;ão do prt\jecto n . 54, d~ 193~. ~!hu 
de ser ouvida a Commi.ssão de Educação e Cultura. 

Sala das .SesSões, 26 de Setembro d~ 1935. - Gomes ·Ferraz. 

Approva.do. 

O Sr. Presidente - o projecto vâe á Cómmissão ('le E..tat:a.ç!(). e 

c·ult~~· 

2a discus-são ciQ projecto n. 183-A, de 1935 ~:t~ legfslatura). 
dispondo sobre a colZ.oaação h#rat ch.ica. gos a.spira.ntes de ma· 
rlnha, com parecer javoraveT. àa Commissão de seg1tr'J.~a. 

Encerrada a. d.tscussão qos arts. 1° e 20, :ficando. wt&d.~ &.. 
v.otação, na. fórma. do Regimento. 

AJUDA DE .C"US"l'O AOS MEMBltOS, bOS OORPQS DIPLOMATlCO E CON3t7Lim 

2a discussão do projecto n . 267, de 1935 (la Zegislah.t,..l!) , 
prorogando ctt.é 31 de Dezembro ele 1936 o regime actua.Z da 
cÇJncessão áe ajudas ãe c'U$.to aos mempros elo$ corpos Diplo..; 
mciticos e consular. 

Encerrada a d-iscussão dós arts·. 1 o e 20., t1çandu ac..t,!.st:f'!& .._ 
votação, na fórmà. do Regimento . 

"l~NOS CAUSADOS Á CAPlTAI. PAULISTA NO ~OVIMENTO R~lVPLtTCIONARIV 
DE 1924 

Df.scussão especial elo projecto n .. 266, de 1935 (1~ r~~,,-. 
tura), (emenda destacadcr- da projecto n . . 275, de 1935) man.
dap,elô incluir na divida pªssiva da U1ti ão as indemi~izaçóe3 de
correntes dos da.mnos causados á capital pauZí.Sta nn m.rn.t • 
mento revohtcionario ele ~924 . 

O SI,". Presidente -Entra em discussão o projectó. 
Tenho sobr-e a me~a e vou submetter a. votos o segutnte 

REQlJEIUMENTO 

R.equelro a. ida do ,P·l'ojecto Il..· 266. de 1935, 1 a. Ieglslattll•a. - et;nenátt. 
~Jest!:l,cada. .do projecto n . 275, .de 1935 - â Commissão de Finanç~. 
para c.s:ta apreciar o seu merlto. 

Sala. das Sessões, 26 de Setembro de 1935 ..-.... Amal_do Bastos. 

O Sr. Saiies Filho (Pela Ordem) -v. Ex. ann-unc1ou, ~r. ne~ 
'llden;te, que b,a· um requ:eriro.ento a respe·tto do projecto? 

o SR. PJU:smENTE - Foi apresentado requerimento Çi(i) Sr. ArnaldO· 
8astqs, no sentido da ida do projecto â Comm:lssão. 
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O SR. SALI.JES FILHO - . Esse requerimento não exclU:é a Opoo--.
tunidacle de ser o projecto emendado? 

O Sa .. !>RESIDEN.TI; - Nem esta. nem a. futura opportunldade. 
o SR. S.ALLES FILHO - :E;nv1n.rc1 então, def1(le logo. á Me!la. ,.un.h 

\!menda aõ projec:.to,. â. qual jtistincarei se V . . Ex. o pex:mJtt1r. 
o SR. PREsiD~NTE- Tem ~ palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Sa:Ues Filho - Sr. Presidente, o proj.ecto n . 2_6(?, dç 1~&'• 
'ti.Utorlza o 'POder Executivo a. _incluir na ~tvida. passJva. da Unlâo, a aer 
f~tt'endidá co~ o cre~Uto de 250.000 contos, os encargos apurados nas· 
,istorlas devidamente processad~s de n_ccorc'lo com a lei, não prescrtptas 
e devidamente catalogadoo ou relaclonnchs pela Commlssão da. d1v1da 
tluctuante nacional - preste bem nttcnção a Catna.ra. - rela~1vas aos 
,6aques e da-mnos mottvàdo~ pelo bombn.rdci.o da capital l'le São Pauio· 
1lürant.e o ·movimento de 1924, dcvcn~o 111 C:D~ão referU(a O.DUl'.à!' 
a legitimidade, '9-alór e demn1s concllç{lc.S cxlgld.is. 

Hóin:e. portanto. Sr . Presidente, um snquc, ~ furto, wn roubo 
generaliza.d!), en;t cçn.sequencin. do bornhttrtlci·o da "4pltal de São Paulo. 
,conforme o projecto declara.. 

Um. bombn.rdeio de ddadt- nbcrta, porém. constitue c:rlme conside
i'sdo como tal no D~e1to rn:ternnclonnl, c nM.Sas cond'içó<'.s. não ó justo. 
·que se apurem as .dlvldas c OR prcjulzo.s, sem que se apurem tambem 
g,s responsabilidà.des do.S criminosos. 

Minha ern_enda v~a.. Sr. Prc:!!ddcntc, cstl!-belecer que ·o Go:vemo 
promov:~. paranelam-ente, o. reaponnnbllldndc do acto a que se refe're o 
artlg.o anterior . Não se pódc pnsnnr em sllenc1o sohre crime de tal nu.
tureza. 

o Stt. Dn-~z J11NIOR - Apmcm•.Se as re$ponsa.b1llciades. . 
O S~ . S~S FIL;HO - · O Qo~çrno arinunç1a. que, em. ttet.crrm

uada pha.se da vida~nclonnl. houve um bombardeio. do q~al restlltou 
o saque de uma. grande ca.pltal. 

Não lla responsa.vel n.lgum por. 155.0? 
EntA.o, o un1ca 1"esponsn.vcl ó o Thesow:o pubUco? Este é que, n UU),:I· 

·phase de apertaras :Una.ncc1ras, devo responder pelos prej'~!zos ·rr.sul
tantes de um desmando - rcplt·a-se, de um cilme? 

Tepa. sldo o bombn.rde1o ctfcc~unàp por tnlm1go exterior? Ter-~t!~lr.. 
o Brasil empenhado êm guerra com qualquer n~çáo, da q~~l decorresse 
esse bombardeiO? 

E' o que se ptecfs~ snoor. O PovQ. que com tão grande sn.cri!lczo 
uuntrlb'tie cotn os impostos quo on~ram a- vidll' ecónomica.. do Pa.rz. não 
deve ignorar quem !oi o rC.ttponrrt.wol pelo bomba.l'deto de São Paulo, 
qllem. deve responder por CHIJO "ttontndo A c1v1Uz.ação! (M.1dto b~m; 
mutta ôe17f, . o oraãor é cumprtmmtactor . 

Vem â. mosn. ó UCln., apo1ae1a. c enviada. é. Cotru~.d;ssn,, 
tle Con.stltuJça'lo o JuHtjça, o. se~to 

l:'MENDA. AO' PRO~I!:CTO N, 200, DE 1935, (18. LE(llSLAT'UlU\..7 

(Dl"cUM4o espcctalJ 

:Accresc·e.nte~se no llrt1go 1" o KOQuJnto ps.ragta;p~~>: 
O Governo .promovcrú u npurnçllo. dn.s responsabilld.ades an o0m-

t:la.raelo tt que ~ re!erc o nrtl~o 11ntDt19r. 
Sala das Sess6~s. 20 db &tttmbro da 1935. - SalZes Filn.a. 

l!.'nl seguldn, 6 mtbmottldo o. votos e approva.d.o p reqllt~l.-
melito .do Sr. Arnnldo Bastos. · 

Encerrada. a. d1scuftlll\o do projecto n. ~66, de ~935 O .. ttt
gtS!aturaJ . 
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O sr. Presidente - O projecto v~ á. Com.ml.$Sao ae Plllançàs """ 
l)rç,am-en1;o, éxn virtude do :r;eq~:~nmen.:to, e á. tle Constituição' e J .ustlçl\,. 
por força da emenda. 

Na:da. mais· haven~o a tra;tar, vou leva,ntar a· sessão,. de:s1gnancto pt~tJ~, 
-~ ae atruinhã a .segUinte 

oítn~ Do DIA 

2a. discti.sBào do projecto ri . 24-6-A. d.e 1935 (la leg1sta.turaj, ·regll· 
lanao e. amortiZa~ão das dividas sujeitas .á. lel de morator!a.~ éom Jlà:• 
tece.r da COmm.issã..o de Justiça e parecer çom substitutivo da Con:mu:5-
e~ao d~ F inanças; com voto em sep~do do Sr. Levl Carneiro ( en1 vly
t:ude de urgencla) ; 

1.11 discussão do projecto n. '72, 4e 1935 (la legislatura}, .regulanct.~>· 
fi pro<l~cção de sal nacional; 

· 2a. cli~ussão. do projecto n~ 179-A, rle 1935 (1~ legislatura), regJ:l
laildo a ·ucençE~. das funccio:tlarias casada.s com funcc1onar1os publlc<o:J,. 
Civ1:J:! c milit_al:es; ~om. parecer da Comm1ssão de Finanças favora.vet .au 
~úbsttlitl.tivo da Conunissã,o de J.us.ttça.; 

ga. (J.iscússão do projectó n .. 141--B, d~ 1935 (•la legiSlatura) . ·alltt~
rlzándo a manda~ publicar as ob:ta{s do e_ngenhe~ro Franctsco S~turnlno 
Rodrigues' de Britt.o: 

Dl.iscussão unica. <io parecer n . 2(1, de 1935 (la legislatlln!.). de't'a"
tninando o registro do contracto firiná.do entre a Directoria de t'rc
tecção á Mate~idade e á Ilrl'ancia e Henrique Alves ela silva., de !~
cação do predlo n . . 63, da rua Mauá, nesta cidade. 

Levanta .. se a 8e5Sáo ás 15 horas e 40 minut~ . 

• 
122a Sessão, em 2 ·7 de Setembro de 1935 

PRESID.ENCIA DOS SRJS. .ANTONIO OARLOS, PRESIIlENTE; CAL
DEI!R,A AiLV~GA. 40 SEORET,ARIO E EUV..ALDO LODl, 20 
VIOE-i"EESLDEN"I1E 

A'.S 14 h~as, COIIJ.!I)arecem OS SIS• : 
Antonio L;arlos, Euvaldo Lodi. Pereira Lira, Agenor Ra.bello, Claro 

de Goqoy, LaUirO Lopes, Henrique Couto, Eliezer .Mol'e.Lra, Godofredo 
Vla.fiíl.a, H\lgo Naspoleão, Pedro Fitineza., Jehova,oh Mot.ta, José AUgousto • 
. ~ra.tu11a;no Brito, Mathia.s Freire_, Arn.a.1do Bastos, Antonio de ~s. 
Reitor Malà, Sim~ Ba.x:bOS?, E:nillo de Maya, Valen~ de ~bna., F'er
·naiD.des ir.Ji.ma., DeOdato Mala, Lauro Pa.ssos, J. J. Seabra.,. ~ol~ 
Si;lva., Asd:ru,ba.:I '$0al'eS. ubaldó Ramalh.e:t~~ J'á.ir T.ova.r,. Re.nnque Dó
dswoltth, iSamJPaio Cottêa, Bentó COSta~ Hel'm.ete Silva, Alilpio Çqs
ta.lla.t, ':Prado KelJ:y, Cardlllo Fil..b.Q, Ni!lo Alva~nga.. BandeU:a. Vàúg
llan. A:r.tb:lir Bernardes, Noraldino !Lmia, Bias For.te.s. :Pinheiro· Cha~· 
gas. Mar:tins Soares, Art1b.ur Berna.rdes Filho, Polyca:r:po ViO<titt, Fur- _ 
ta.do de .:M:en~s. Cat'D,eiro de ~~rnde.. Ohr1st1a.no V.LBJCoha!do. Vieira 
Marques, Celso Ma.cb.ado, J~ Be:ma.rdino, João Hem-lque, Jaeques 
Móntan.~on, Dellphim. Mot~eira., .Mves ?alxna, TeÚf;elra Pinto, Gomes 
Fetr:az. Roberto Moreira, José cassio, Domingas VeHa.soo, D1n1z Juntar, 
Borges de Mede1r95, V~pucio de .Abreu~ RenJ:I:to Barbosa, Detoetrio 
Xá.\'le~. João S!Jnpllcle, -Aooa,nio T'ubino, Dario C~po, Aüalberto Cor
rea. João ;Neves, Fama ·Ribas, .Nicolau Vergueil"', ~ Fontoura." 
Fra:n.e!Sco d1 Fiori, Ohrysostomo de Ollveura., José do Patroeinio, Rl
ca.Td1no Prado, Ricardo ~ll.ado, Olilveira Coutinho, Pedro Rs:.ch~~ 
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Gastão Vidiga.l, Fr.ailça FilhQ, Lo~nço Bae~a. .Nev~s. A~lardo Ma-ri
nho ~ ·$aJ.ga.do '}ililho ( 85) . 

O· S:r. Presidente - .à lipta de p:resénça áoou.sa o comp~imen·· 
to de 8~) SrS, DepU~clOS,. 

Está aberta. a Sessão .• . 
O 'Sr. Cla_~o de Godoy ($uppZente, ;servintto 4& ao .Searetaria)

proc6:le â leitura da. A:cta da sessão antecedente, a qual é !POsta em 
diSC1JSSâ0. 

Rectific_açáo rLe qpartes 

() 1.S'r. Pedro Rache (~ob.re a Acta) .,- Sr. Presidente. hónt.em. 
qu,and0 Qrava. o Pepli'tad.o I.i~. ·viaa:u:i.a · FidíhQ, .tive ~oecasiãb 4~ .d_a.r • 
alguns a;pàrtês. qiu'e .:foram E~tampadO.S no Diario do PO(I;er LegiSlatiVO· 
<lom Qmissáo, e- éS&a· .OI:i:iisSãó prej-gd,ino!tt o .entendm:t~nto· tl.a miD.h~ 
idéa. · 

Quando · ~u, a.pa;~:S.UCil& o Deput:ad.o L'UiZ Vianna. Fillio, disse .~ 
.. TO(los Qs tMints.tetios t .êm serviços no exterior", a®~ntei: ~·o .Mi
.ru.sterio da Gue~ te.m pessoaf 1p~a rece;oor o ann.am~nto.; .o Mblls
ter:io da Marinha;,_ ide,llticam~te, para. receber eons~çóe,s ;nav~s~ •o 
M.~tst~io <j.a Via~ • . para receber trilh951 e pod~ria. ~r~~nta.r que 
o ·Minis:terio da. .AgiicUlt~ ta.:i:n:~lÍl. ~Il;i pesso~ ha.bUita:qas rpara 
adq1J.irlr animaes ~réptOdtictG:res:, ~-" 

-E:U. qu.eria d~J;'' oo.m 1&:-..Q; q,ue ~ ;l\4n:1:ste':tios têm ~tços es
~ciaes:, que não pOdem. correr ~or c9_n:ta. do do EXterior, o qua;l é 
tambem_ e.tpecializado, J118S em ou~ro r-amo. 

O DW.ri:o do :Paàer Legis'tat~vo .regi.stra. entret.a.ntQ, simp}~m~nt~. 
~$to: '1TOO:os os ~teriqs: t~m ser-Viç.os n~ exte:riQJt". t;fa<ia :mais 
~eór~nta. e. Po-rta.nrtQ, meu. peósame:D;t'o não. está éompletQ~ 

Pou~ d~p.Qts; .diz o De(Putado João OleophaS:. "Neste ~.:to; ha. 
d~lara.çá<) recente dó ~e!j:o do ExteriQ~ Q.e .q-qé ·todos O§ se"QS 
serv190s . ~stão orga.niza.üoo com essa !1naJ.idade de i'ép,re~s~mta.gão'', ao 
que eu wnd~r~i: ··v. Ex. pão tem .razão .. . '' <e· foi all;i qu~ · a;cc:re_s·
ce:atei, completando ·meu •pen.Sàment·o, ·que :todos" .Qs Mín:lsterios· eram 
fOI!'çados a. ter repre,senta.n1les no exte_x:ior . 

Em Seguida, o m~o Deput-ado- J oã,o Cléophã.s <Uz: ''E'' o çasb 
de v. -· cop~~ar._ Q .~prqpriQ · .. Mial.Lsitra)•, .refer.t.ndb..,-.se ,a;o M.imsti'o do 
Extet.iór,, ao '<!~ segundo ~ons.ta. do -~iaf'io .dO p .od,ef Legis'lativo, eu 
-~~~ respól;t<:\i_dol "'Nâp estou oontêstando". Ent:reta.nto,. o que eu 
di$é: f:OI o sêgUin~: "E1,1 e que duviq,o qu_e se oo;n.t~~m.· estas aff~
:mativ&S ·que f·aç.o, porque:, ellas são, de facto, incolitestavét.s''. 

l?Ol" coti:SeguJ:n.te, entre <:> q~~ eu a:--c:sevet>el. e o q-ge e~tá regis.
'trado, ha. uma. dif!erença enorme. Pelo que éStá r~stta<iP eu •. d.epoi~ 
4e obseNa.r que () Mini.sterio tinl.l!L 'll~idad~ de se.t:Viços.~ no exte• 
rior, teria declarado, mals adia.I1te. ·~não estou contestando", par~
cen4<>· que oonçord~va: ~ q:ile .não houvesse, essa.. necessidade . De ma
:nelra. que eü terla dlto e · .n~ teria ~i to. A rectttica.ç_ão ·se fa;z;, ;PQ1 

co:ase,gi.Un te illlpj:'esciridi vel:. 

O' Sr, Gomes Ferraz (Pela ·ordem.) -· s:r. P~IQ.ente, não tE!!!:!,d:o 
.:recebido · o .Dia_rio -f1,o Poder Le~'iSZativo ba. vatios dias, pediria. a 
V , El!i. wn;a. ip:t~ldelléla ne~. sentid.Q. 

O 'S~. Presidente - A M:esa; ~provid~n.ei:am. 

O S'r. Ribeiro ~UniQr ($o'lite a Acttr,) - Sr. President~. falando~ 
s9 bre a: ~ctá. eü devo. ·ponderar a ·v . EX. que a.s mtn.ha$' considera-
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·çõe.s se estend.em. antes, á5 .A.ct8S antérlores. o <lUe é regimental, p..or
que sobz:e ellas aial.da. nã.o l!ale1. 

·Tenho a:verlgua.cl.o, Sr. Ptresidente, que, a. d~ito do carinhoso 
'éuidado .q:ue 6S tün~lona.rtos desta. casa. têm:, no dese~nho de suas 
~-un~ões,. ha. um azar qu~ persegue os ncssos Annaes, D!liht resuita, 
Sr.. Presidente, que, il.ão . poucas vezes, os dh&cursos prarerldos neste 
~into s_ahem. ;publicados ·n.ao eomo aqui foram pronun.clad:oo, ~a.s 
4e a.OO<>rda ~m uma. espe-cle 9é sã,n~ção. que :não ~~ se é devida. S.ô.s 
que compõem· a ma.terla, aos que revêm ou aos que pagín.a.m. o Dià.río 
do Poder Legisiativo. 

Facto 1nteressa.nte. sr. ?residente: quando algum dos meln!bms 
da. m~o_rla. pede a 1palavra. e; clis(:ursan.do, produz uma. oração movl
·mentà(la.. não .se !perde nenhum. lpa.$Sô e nenhum episodio dos deba
tes. Q contrario, Sr. Presidente, .SUe<:eõe com os membros da liU3.1orla. 
ou aquenes qui:r entendem de dispensar as ~ attenções ao Go"Q'ef'np 
aetua.l. 

·E' assim., Sr .. P.res1den:te, que, tendo eu proferido um disCU1"50 
:neste plenarto. em. dia. r«:e.nte, e .não ten-do feito a revisão d<~. m~o. 
eUe foi !PUblicado no Difl.iio tJ,o Pod~r Legislativo oomo tendo sido re
v1st9 por mim. ~<:li~ sub,seq.u~ntes,. quem teve opportul:Udade de ler 
o otglio da ca.sa., deve ter verifica4o a. "pastellaria.., formiqa.vel que 
.nelle se encOíl.tra. Mas • . Sr. Presidente, todas as -coi.sas têm seu limitá 
e, hoje, ôJ.endo o D't.ario do Poder Legisl4tivo, enoontret esta. coisa. pre
claslsSil:ng; 1)ara a. qu.a.I chamo a ~ttençã.o dos meus paa:es. 

A' !);)agi:na. 5. 002 do · Dia.tfo àO Poder LegiSlativo, de 26 do cór-~ 
l'ente., oonsta. o &egUinte.: 

"O SR. -PRESmENTE Tenho sobre a. mesa. e vou 51llb" 

metter a voto!:! o :seguil:i.te rectuerilnen;to.: 
Requeiro prorogação da Sessão ~ ~ hora. 
Sa:la. da.s sessões, 25 de $etembro de 1935. - As.sis Brasil/'. 

Pa.teoe-me, S~. ~sidente, q~. ll.ênh'IIIX:i. de nó,s tem d.l]jVld.a .$Obre 
qUe O. ·Sr. ..Ais.Sls ;BrasU não e ma.~ Deputado~ 'De so:te que :pedJrta. ~ 
:V. Ex. a. rec.ti!1cação da seta no ~ent!do de que nós f1cassemo& ~
bEfnâ.ll quem. :na. reall.dad~. subSc;re:veu &Be Mquerlme~ntó. 

O Sr. Presidente - · Esse requerim:ento !f"oi SUibs.cx:ipto pelo no
bre Dep~do .Acurcio 'l'Orres. o ~o a. que se retere o .mustre Depu
t8ldo, é da Imprensa. Na.c1ona.l, pois qué a. ~esa. . enviou na. A.eta o 
original do requerimento. O Sr. ~utà.do Sa.lles ;Filho tsso mesmo 
lPOãerá 1n!ormar. 

Em. seguida. é approvada. a Acta da. Sêssã.o a.nteoeden~·· 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura. do EloJ!ediente. 

O ·'Sr~ Pereira Lira (1° ·secretq._rio) .procede á ~e1tura. do seguill'OO 

Ottieios:· 

Do Sr. Deputado Aibguaot" ·Bastos, nos seguintes termq,s: 

~'Exmo. Sr. •Presidente-. de. Clúil.a.Ta. dos· Depllltados. 

Conu:nun.tco $ v. Ex,. que. por motivo de doença., detxei de com
pareóe.r 11 '~cio dia 24- do corrente ~-

S,ala. das f3essôe.S, 27 de Setem:bl"() de 1935 , - Abgu.ar Bai$to8". 
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Dó Mini·$terio c,la. J_ús.tiç~ e Ne.g.QG_io$ Interiores, de 25 do cor• 
rente, env:iando as scg.Uintes 

lNNRMA,ÇÕES 

Em respQ~ta aQ G-fÍiciQ n . 1.157. ~e 18 çio corr~nte. ~n,ho ·a :·honra 
de trall$míttir a V. Ex:. a.s iiúormações que me l!oraw; .j;()Üctt_a$t.s S9'bi-ll 
a p.I'1.sã.o de Genny Oleyzer. Para ~e .!ím, p~ setem 'os. mài.s ):nitiu
cio:s:os .:possl'vetS. reporto-me- aos eselarec.tnientos IJ)res:tados á- Assem
~léa Legislativa. do EStado de .São Pa~o peio .sr. Dr. Artb.W Lei~e 
de -~$os, se<l,rétario da ~nça Pu:blic.ã d.o mesmo :Estado. 

-E' o seguinte o teor desses esçlare~ime_ntos:. 

Moti.vJ>s que d.éterln.inaram á .priSão 

lO) Qua~ os motlv<lJS da d:etenção de Geruly G:ley'zer? 
Genny G:leyze~r .!<!.i. det:i:d~ em vl:rtude da. ~ua ªcti'Vidad~ ooifio 

:propagand,ist.a. de id~as subve~ivai$. 
:Era; vãri·os mezes vffiha.,..se notando o intenw tralbaJho da. "Ju-· 

~rentuQ.e Cop:mi:~.l,nista", org~ · ~a~x1Úar: do "Partido c~mmuiista Brasl·
le<ii·o". Para. melhor !pt'opaga.r-se e!lltre os jcw-ens. aquella o:t;"ganização 
promoveu. o eh?.~ado "CoJ:M:rresso dª' Júventtid(l Próiet.a:.ria e. Esudan
til" . Este Công:resso a.nnün.ciou uma r~união parir a noite d:e 15 de 
~ulno do co.rrente an:p.o, em. sua ,sêde, no. pa,lacete S~ta. :a'el~na .• _.n~ta 
.cropnal (Sã.o Pattao)., onde seriam t.tatad:os. assúmptos referentes ao 
fec~a,mento qa H.All.J~nça Na:ciop_al !.lpertad_or[3," é 9$ m~d.i.~:S a se
rem to!ilaqas· CQntra ~$é acto d'() gov:etno. Pbl$ !b~m: essa. :f()'im.ião 
~ í;Dstallou ~ob a !preside-nela .de Ge-nny Giey:rer. Ignórnndo a ~pre·
sença. da Policia, Ge'Ilny Gleyze~ convoçou ó$ c~tél,illlstª"ntes com e:st~ 
ph.rase teXtual: '''Se'ntém-se, ca:tn.aradas. A reunião. ·nãO demora". 
· o mqm.ent<:? era. cl.e g~de agitação{ os obj~s d~u.elle con

gresso. francamente ;Sil:b'v.ersivos. A pálic.ia. teve, .põis. que o <li.Ssolver. 
Gen.ny !ol. de:);i.~a. n~a o'Ccasião. ~Ia. estav~ ~acla, de reyolver e· 
ac~baNa. de e~lr ao "Çama~tta Arthur" ~ re.Ça.dq, escrlpte a l"8Jl)!s,, 
no .q~ m.e. determinava as taref~ a serem .realizadas na ·Quinta-feJra 
próxima (<Í!à 1'1), j-qll.td á M~ta.ilu,r.gia. Matar~~. rsto é, a. r~~li.Za·· 
.Ção de 1im ·com,l;cto para os .operários daquella Industria., afim de 
leval-os. •-á. g.réve. Esse 'Qi:ihete, devtda:m~nte photogra~pha.qo, foi, junto 
aos autOs ~o 1nquetlt.9_ refete"P:te ã expul,sã.o <ia pen~-osa. r.úmena . Em 
.seu poder f<>r:.a.m encontradas 41Ja.S ca.rlas1 p,l'ovenien~s de Re~ife, ·a 
~lla envia.d.as 'POr um. co;nhecitlo commun~~:t.a ml.Íita.n.te.. d.'âs q1J.&..es se· 
deJ,::rr~hende .ciara.m~n-te que a méStil.a. havi~ s,ido enviada ,P:ái'a São 
~aülo pelo .P~tkl.o .eom.munista. :Nes.sas cartas, ç rem:$tte•n~, .q-ue se 
revela grande· adiil:il'ador de Genny. lamênta que o Partido eomm.u,.. 
:ni'Sta a. tenha envtaid9 ,pa;ra esta Oapi·~J.. ~; · a:o mesmo tempo, lhe 
c.omm\m:ica.vâ. ·ha.Ver escr1pto ao Partido para.· .. conseguir .s:ua remoçã.!l 
pa:ra Recite. Es.~ ca.r.tap ~ambem fólla.x;n j~ta.s a~.s. au.t.~. ~m copi:a~ 
..Photc:>gta.p'hadas. 

,A1.llda el:!l poder de Qep.ny· fol encoDttra4o um d<>eum~to 'de su.a 
autoria. que· diz o segJ..ti.!lte "Ptepp.I'ar Ull'là. reunião para 6 e lo- ·:nors:.s, 
para disc~tix ~ qu~ões dá Fabl'i<:a. lta.lo;.;.Brasilei-rá. L1gàr-se com 
dóia ·m~mibtos da direetorla. e r~ºIver lunto que a d.irectot'.ia ti~ um 
manité.Sto .e convide todos os que com'pate<:etem a ·uma asse-mbtéa 
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geral". Genpy nunca foi oiperaria d-a; Italo-Bl"asileir-a; m~. d.e acccr· 
do com a.s 1n.strueçõss <lo P . C . B., ella devia lig_ar-se a95 me~blros. 
da di.re<:ro.rla. do syn<licatd dos tecelões, 1para poder pbter :r:~ultado.-; 
praticas pata <> Partido. 

Em poder de· Genny fol éncdntrade> PlAl.:S o doc'q'mento· de su<~. 
autoria, em tres f'olil~ de pa-pel d~ jornal, só-b o titulo "Por qúe m.o· 
t1vo a. sci~ncia. pr<>letafia é sup~or ã. sclep.cia burgueza". Em um'l. 
carta. dirigida a seu pa.e, .datada de .Túlho de.Ste anno, Gen:ay revela, 
ainda, na:s e;n,tr-elihlhas.. s.eJJ. ideal e S1.la$ pratj.cas comm~istas. Final
~ente, na reslde:hcia <le Genny a :POlicia. !di encontrar tudo que ne
~ita o a.gitaâ,or comm·'\:llliSta. Alé,m de numerosos volumes m.a:rxi.s
ta.s, dôcum.en~.s de indiscutível valor pro~S~nte <ie sua. actbl'idade de
mol1dora; boletins, jornaes e folhetos extrenustas. grande nume.ro de 
liStaS. de supscripções ePJ. benefi-cio .do Pa,rtido, do soccorro Verme,. 
ll;lo ~ -da Juventude, e, o mais impertante, materiaJ. intetno do Par
tido Commun!Sta ....:. o que revela. a grande activ1da<le subversiva. da 
expwsa.nda, T>01s o "material interno", qu~ consiSte em instz;ucções 
!-ornee1das aos membros do Partido, sobre quaes o.s methodos e as ta.
ctlca.S· a .serem .s~ldas, ,não se encontra. senã.ó em. .poder de m~rps 
de coniJ:ança daquelia orga.nização. 

E.."iSeS documentos 'tOdos, que bem revelam a actu.aç~ de denny, 
constal:n do a.uto de aprehensã.o e rêconheclm.ént<!l então lavrado, e 
foram juntos aQB autos. 

~n,Pre <JS docume.ritos· pessoaes .de Geflny, oon:sta uma caderneta 
do Serviço Sa.nl.tario, a ella !o:on.edda em 19'-1-935, -na. qual declara. 
ser. nascida em 7-11-913 (ter 22 anno:s, pQI'tanto) . Em · seu passa
por-te, no qua.l, porém, baseia a. prova. official ·de sUa. 1da.de. col}.Stn. 
~r ella 19 a.nnos. 

Processo· policial 

Na .séde d.o CongrE:sso da. Ju~ntude Pro1eta.ria e Estuda,n.til a De
le:gac1a de Or,dem SOclal foi eillcon:trM', n,a. mesma data de 15 d~ 

J:ulho, SJbundan~ documenta;ão subversiva, que fic6u constando en 
auto ;-egu1ar d-e appreh~o. devidamente asslgnado ,por testemunhas. 

Tra.ta.:l<io-se de um elemento altamente perigoso e nocivo ~ or
d~ publicai a. t>élegacia. de Ordem Social de São Paulo, como lhe 
cumprcta. l..n.stat.Il'oU con.tra Gen:ny Gieyzer 9 nece.ssa.rio processo, de 
apcord<> com: as leis vlgentes, 8/I)urand.o, de :mOdo cabal, sua. ~cção 
pem~ciosa .nã.o só junto âs Qia.s:ses· operarias como estuda.ntinas, á s 
quaes, aliás, el'a ·ena completamente estranha, embora- lig~da pelos. 
massa a.precl,a.vel, na juventude das escolas e das fabricas, onde :racil 
se torna a pr-opaganda.·, graças ás Pt<!messa.s de amor livre e de uma 
utop~ea.. dlstnbu1ção de !ortuna.s. -

O !I)roceSSQ ip01ic1al apuro'U., de mOdo compl-eto, o, grão aooen·· 
tuado de noctv1dacle {leesa prop~a.ndista; e, com ~es element91$, a. 
-policia pedlU. e obteve fosse deCl'Ctada n. expulsão de Genny Gleyzer. 
!Expedido o decreto, impunha-se a d-etenção aa expulsa.n~a. de 11ccomo 
com os <l1~oslt1vos legae,s em vigor. 

E:r:ploraçõos 

Foi o q"!le ~ fez; e ahi está o motivo por que Genny Gley~ C" 

se acha deti:dn.. 
Em torno disso. levantaram seu:s adeptos gr.ande celeuma, wo

cura:c.d.o ~r meio de tqda a rorte de eXIplornções, crear ilm caso poll
tico, álpresenta.ndo-a, ao publlc.o, como vlctim.a. das ~io~s per.,segul
ções por par~.e da policia, para o q:ue se !orjoU: um ·ma.rtyrolpgl.o ern 
tomq de sua p~-oe, !~l;a.S1ando~ • .até uma odys.sé~ 3. seu re.spelto . 

2o) ''Qual o local em que pr~entenien'te se ençontra? .. 
Enoontra-~ 01a. Cadela. PubU<:a da. Cq,pita.l, á <it:.~ição da Dele-
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r;acia.. de Vi:g.ll;tncia e ca~tur.as. a~uardanéro cumprimento do decreto 
~e .eg,pulSito. 

3°) ".Se essa m~n<:>r $e a<;ha. eítl pr~ão comm:-qni cQm o\ltr.os ele
tentos?", 

Gel:Uiy .dleyzéJ; está. occUipando, na !Cadeia. Publica da Cl}1;1ita1, 
úina. d 'as prisões. do ipàivilhãó rese_nradp a m;ulheres. 

4o) ... ~ :proÇ!es,so regu1~ .dete~inap.do ~u,a ~ulsão?·,, 
Sim. por in:tel'ID.:edio do 1141Jl1Sterio d~ JU.stiçá, ·e N~ocJos IJ;i

te_r1_pr~. 

so)' "Q~l a autorl.ciad~ j.udidàr.la que funcclono'U. no jpr.~? ~· 
Tra.taondo-sé de processo admlnistta.tl:vo, de aecordo <:<>til a. lel, 

n.erihUm.a autóridrude· judícia~ia ·fu~cçtq.nou · no :c;nesmo. 
6°) "Quaes os termo~ da :promoÇãO do Dr. Cürador de Orphãos· 

e qu~i a. sentença do ~-. <T'!li?' d,e M~n.ores?•• 
Não· $endo Genny Gley~r menor de 18 !mhos, nãO e,s~tá :so·b a 

_juiisq,lcção. do M. Juiz· de· ~Menores. 
Cumrpre-m.e accr~~ntar qu'e a expul.s~ qe Genny Gley.zer, c~jo 

ver~adelrb nome, aUã.s, é. SeiildJ.~r Gleyzet. foi ordenada. ~por decreto· 
de 21 de :Agosto ~o corren.~e a~no, conti~~an:do a. expulsancla. .na 
C.adeia d..e São Paul(j á -e$pcra. do embarque. 

Rel~rq a v. ~x. os meus .próte~tos d~ alta ~ln:ut e distinct::~ 
cons14~ração. 

Q }4inlsti'b da Justiça e Negoclos Interiores, Vicente. Báo. 
~- quem fez a. requi.Siçao. 

Do~ do ~n·ís~rl9 d·a. Viaçã:o e O.bras -P.~blie~. de 26 do ~rrente, 
enviando as ~gutn'tes 

.Em ~!eren~ia .ao of!i~io n. 881 •. de 13 de ·Julho ultimo, em. Q."!le 
V. Ex.. ~qui$1t~ as in!o1;m~aç0e.s soiici·tad·as ·em requerimento dos 
Srs.. Deputados José MuUer e outto.s., re:lativamen~ á Estrada de 
Ferro N~roeste do ~rasn, tenll.o a honra de tmnsmittir a ·v . 'Ex . .. 
per capia ·mclusa, ás !ltiarmaç~s ~restadas, .por aquella v~ .. 1errea. 
Saudações. ~ Ma:r:ques dos- Be'Ls. · · · 

:EStraçia. de Ferro _No~oeste do ~ra.s~l - G'opic. - · Baurú, 1~ q~ 
Agosto de 1935. Ass't.l.nllptó: l?resta 1Iifornia,ç6es soUcL~as '!)C'la Ca .. 
mata <j.G>S De.putad~ .. 

·Sr. DJ.reçtor ~al de Cô~:~blllda.de do '~1.sterlô, d.a Viaç~o. ,..._ 
Rio de Janel:r.o. 

· s .atlsfazcndo ao .pedido de in!orma.ç.aes a. .que se rerere o off,i~1o 
n:. SSJ. de 13 ~H~ .Julho ulth:rio e que :foi tra;i:l$!nittido a esta DU"e
ctoria p~lo vossoi o!ficio n. 3 .119·, de 25. de Ju;th.o ~prox:l.mo passa.do-; 
cahe,.me esclarecer: o sêgilint~: 

a) No perlodo compreb.en-d:ido entre 1 de Ja.neil:o de 1930 a 31 
de Dezembro de 1934!, c§tà Estrada apre..ten.tou, nos. seU$ ttl.Gvimentoq. 
o:s segu.~tes :r;e.sultados: 

em 1930 te :v e um ãe:J'icit de .. , . •.. .... ..•.. 
em 193".1 teve Ull).. s~ldo de .•• •.... • , • ..•.. 
em l!932 têve .um .s.à..ÍdQ de · ..... · • • · .... • .... 
em 19ª3 teve tim ~al<Jo de ... . ........... . 
em• 1934 teve um ~Í·do· de . .......•. -.... . 

2. 596:8978851 
529:872$289 

6. 093 :~$851 
11.330:"918$121 

43.1 :?"75$220 

lilm 1932 ~ 1933. .foram Uqui:ciadas pe_lo· Dep.artamento Nádon&l do 
Ca.fê • . os fretes· ·das cà!és t_ra,nswrtaclos nos anno& ante.rf~r~s e que 
se a.<fru!..va.tt:L nos arm~ regUladores. Da.hi a rozão de· se verttlea~ 
rem ôs grandes .§a.ldos àoeusadtls ~ueUes dois· .exerctciOIS. 
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b) Fara. pa.gamento des sal~as ào pessoal jornaleiro t eve,, a Es
trada., en1 1930, o .credito de 12. 00o:ooósooo. 

Pata. o mesmo ftm, no exe.rcicio seguinte. ·o de 193,1, só c:'ln~ou 

C()m ~.0. OQO: 000S . A redu·cção. de 2 .. 0.00 :QOOS na Vérbâ., 'deter.tninou a 
S"U.-9Pensão de "arios serviços que estavam sendo extraordtrutriamente 
execut;a4os e ; consequentemente, a dispen:sn da.s turmas, que eram d.e 
caraétet: '!;ransitor1.o . 

De Janeiro de 1931 a Jwho ~e i934, só houve um cort~ nos saía
rios do ~al jornaleiro. Esse eorte foi seguido, tambem. da dis
~nsa .de alguni pessoal. Em razão dessas medidas, a Estrada l~ou 
ut;na reducçá:o de 2lO:OOOS000 nas ~:uas despesas com ·o p·essoal e a iSso 
foi obri~'da por ter sido o credito de 10. 000:000$000, acima referido, 
:red:ilzlêlo a 9.190 :000$000, por f<trça do :Decreto n . 19.935, de Ab:t".ll 
de' 1931. 

c) Além dessa. reducção na verba ~sSoal jornaleiro e que fol. a 
uni~ ta.#o determinante do corte nos salarios e da dispensa de al
guns empregados, Q Governo redti~iü., ainda, pelo m~mo de:çre~o, ~ 

eom.I:Qa de 3. 253 :·565$000, em outras \ferbas do orçamento da Estrada; 
I ci) [,o,go a.p.ós os corte!;, não hou!le admissão de noves d fartsta.s ·nos q~q·r9S da Estrada,. expepto o t!pro'\reltà'mentt> de. parte dos ·q\te 
\ha.viam, . .sldo d,lspensa.dos . . O a;pr.o·ve1tamento 5e operou com as sobras 
\ erl!icada:s na: 'V.erba., deeorrentes d(l falta.s e licenças e o a.ugmento de 
iOO ~OOQ$000 dado pelo Decretó n. 20.489, de 6 de Outubro do mesmo 
anno. 

De outubro d~ 1931 até 1 de Agosto de 1934, quando entrou em 
vigor o no.vo quadro de peEsoal em virtude do reajustrunt>.nto, a Es
trada procurou, tanto q:ua:nto pru;sivel :restabelecer os cortes f~itos 
em 1931 nós salarlos de seu pe:SSoal. Todavia, pela deficiencia de 
-:recursos, o restabeÍecimento n_âo attendeu a um cn.ra.cter geraL Os 
augmetl.tos de diar1as veriflcados no d~urso de 19.32 e 1933, foram 
·feitos· de .accordo com as po.sSibilld~des das nass~ dotações orçaxne_n
tarla.s, sob o crltetlo unlco e exclusivo da necessldM!e nia1s premente. 
:Attenciosas saudaÇões. '--- Mello Amarante, Dírector inter1_no .. 

- f>. q-:uem tez a. requ,isição. · 
Attep.dendo .â sollettação feita por S. Ex_. nós. offlcio.s num~l"(:) ... 

297 e 317, de 14 e 20 de Março do corrente anno, respeita ao ,reque
rimento do Sr . Deputado Clemente ~i~~ sobre o a.ugmento de d,e;,· 
pesa q"!le dacorrerâ para a U;nião da appr,ovação dos arts. 2", so, ao. 
' 2u e 12 do Projeeto n. 9 áe 1934, tenho a honra de tra:nsmtttlr a 
V. Ex. as inclusas informações pr~ta:das sobre o a$Stimpto pela Ins
pectorla Federal de obras contra. as Seccás, Inspe<!toria Geral de Dlu
ml.rl,açáo, Departamento de ~erona'ij.tl<!a Ctvil. Rêde ele Viação Cea
:reuse e Estrada. de Ferro Noroesté do Bras11 , 

Reitero -a. V . Ex. os meus tprotestos de elevada. estim,a e dlst}ncta. 
oomtdera.ça.o. -- .M4rq~ dc.s. .se~. 

Copiá. - M1n1a.ter.io ela ViJ~;çã~ e Ooras Publicas - .tnspectorla 
~dern.1 4~ Obras contra ~ Seooa.$ ......, secção Central· - · O!. nu, 
meto l61-é - 7920/35 - Rto de Jan~iro, 4 él.e Ma1o de 193'5 -
..Sr _ Wntstro da Viação .~ Obras Publicas - Assumpto: In!opna_ça.::
sobre o prQ.jec~ n. 9·1934. -.- Tenho a honra. de informa,i" a. V .. Ex. 
em resposta. ao offl<!io numero 1. 845-C, de 29 de Abril f1ndo, da Dl· 
:rector~ Geral de contlllbHidade desS:e Ministerto que, apezar. de5t!l. 
Bep&rtlção n!o exrplora:r os se.rvtços p-úbli<!os denntdos no art. 3'• 
de:> projecto n. 9 .. 1934, ella. S'Zmtpre nianteve o regime .t~gU1amen.ta.t 
de o1to horas de tra:ba•lho Em Wdas as suas obras. nada. pOdendo 
portanto, dtzer sobre o augmento de d&peza. q11e decorret:á para. a 
U.n1ão d!L approvD-Çâo dos artigos 2°, 311, 8", ~ .2° e 12 do alludldo 
proje.cto. saudações e fraternidade. - F. J. àa Costa. Barros~ encar
regado do Expediente . 
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Copia. - M.i.nlsterlo da Viação e Ohras Publlca.s - Inspector!A 
o-e·.~:al de Illuminação - Capital Fede_ral, 21 de Maio de 1935 -
N . 39 - Sr. Director de Conta.bilida;de da- Secre.tatla de Esta.do d-a. 
VIação e Obras Public~. - Da.nd{;r c~-rci:tn:ento . ao que é deternl,tntt.
do ~m otilcio~ir-cular: ~ . 1 . â45, de 29· de hbrÜ proxlmo passa<!<:>, dev~ 
·prestar-vos .às seg·uin,tc.s infoi'in:üções em relação ao .pedido torm~
lado pela. CO:mmtssão de Flnánças C4 Cama.r:a dos Dêputados: - ~ 
exploração dos serviço~ de mulnlnaÇãc:l .publica e. particular no D1s-. 
trlcto Federal está a cargo iia .Socied.ade Anonyma· do Gaz, D;lCd~-a.nte~ 
<;ontz:acto· com o Ooverno Federal, de accordo ~om o decreto nuní.t!
ro 7. 668, ~e 18 de Janeiro d~ 1919 e sob a :f.iscal1zaçáo. desta Inspe
.ctorla. -. O regime de trabalho a que esteja sujeita a Companh~a 
con.tractanté ;não altera o.s preços dos serviços contra.ctuaes (gaz ,.~ 

lUZ) nem a a~pplicação dos disposltLvos de projecto pode acarreg~t 
o]lus l)ara. o ·Governo. Nestas co_nàlçÕês, qualquer restrlcçãp àe hor~ 
de trabal·ho como de majoração de sa.larlos ou o.utrrus dl.!:posições qu~ 
onerem a Companhl.a, <lentro do regime ct_a. a.prplicação de leis de tra
balllo não po<le t:ra:zer onus pata o <klverno. Saude e fraternidade. 
- Oscar Ma.ja.ldo ,eLe Oliveira., Inspootor Ge~;al. 

Copia;. ....... Départamento de A~ronautica C1'V11 - Rló· de. J'anêti:u~ 
28 de ·:Maio <le 1935 - Do Director dQ De,part~mento de Ac·rona:utlca 
Cl'Vll - ~o Sr. Ministro da Viação e Obra.s Pu:PIJcas ....._ Ofticlo nü
mero 901 _.:... ;Secretaria Geral --. Assumpto : Projec:t9 n . 9-1934 _..,. 
:E.'m sQluçã.o ao off!~lo circUlar numero 1. 845-C; de 29 de ,t\brÚ. findo, 
da D1reÇtOria Geral de Qontabilidadé dessa ISe<:retaria de Estado,. re
lativaq).ente ao requerimento :rormuladc. pelo Sr. Deputado Clement~ 
.Mar~anl, ·para. que. fossem ouvl.dQS os Va.rlos mlnisterlos q_uã.nto ao 
augmentb da: despesa que decorre_râ. para a União da apoprovaçtl.o dos 
artigos 2°., 3-0 , 8°, § 2° e 12 go projectõ n. 9, de 1934, tenho a honra. 
de 1n!onnar a V. Ex. que, pa.ra os serviços trans1tor1os d~ "co_ns
truççãoH e "!iscali.Zaç~·~ a Cárgo da Cemn:ilss.ãO ;Fiscal de Obt'a$ de 
A~roportõs deste \Departamento, já êstá p.r:ev1sto o que <lo citado ~ro• 
jecto l!h_eS poderá ser applicado, COl:l.fOrme O § 20 dO seU a.t't. 80, qu~ 
d,iZ: "TOdas as horas trabalhadas alêm de Q.ito, .serão pag·a.s. em llo
bro''. E' <J que ~e vê das "Inst~~cgqes'' a.pprovadas pela Portar!~ ml.
Tl1s'ter1ai. ntmler~ 504 .• de .15 de Jl.lnho de 193~. no .seu art. 3°. E 
como o andamento da,q_úellés scrvi~s permitte prever que sej~ pe
quena à despesa. decor:rente da. co.nc~ssão; ~ qUal poderá correr pela 
verba global de custeio dos mesmos serviços. é- admissivei acreditar-se 
qu~ a B~ppravaçào ctaqueije projecto não " tral"á, de immedlatO, à ne
cessidade de augmentar a dQtaçã.o orçamenta:ria respeêtlva deste .De
partamento. - Reitero a. V . Ex. os meus portestos de elevada. cou
s1<1etação. - L ucíano K oezer. .-pelo Direetor. 

' Copia. - Rêde de Viação Cearense - FortaleZts., 4 cic Junho a~ 
1935 - n. M-160 - Ilh:no. Sr. Director Geral de Conta.pilidacle CX? 
Mlnisterio da Viação e Obras PUblicas. - Com refercnclo. ao voss"> 
of:ficlo~~rcular n. 1 .8450, de 29 de Abr1l ult)Jno, cUillprc-me int-or .. 
tnar Q $eg'úlnte: - A <llppltcação dO projccto á. 9 . . de 193.4, qUl~ 
regill!J. o h9~T_lo ~-e t:raba.lho :nos serviços publlcos, ·trar4 au~~1;1to 
d~ despesa. -de tprevlsão dl.!H<Jll, ~xn v~sto. d~ cond-ições particulares em 
que ·esses trabalhOs_ se renUzam em certos d~par.tamentos de eln!Pres:L 
lnciusrnal., como estrada de tettQ. - A.Sslm, em virtude dos ho~
rio.S dos trens. agentes ~ servcntua.rios de estações sü.o obrigados 3 

.permanece.r na séde dos trabalJ:los, ~lém de oito horas. sem que no 
~ntanto estejam presta-pdo servlço et1'~t~vo. - Alguns -deltês rc.s1<1em 
no propn·o ed111do onde desenvolvem a sua. açt1v1dade. alll são obri
ga.dcs a. permanecer de promptidi}o, até á noite. vigilantes á passagem 
dos tr.en.S. sem que isto repreSente trrubalho e!!ectivo. - O pesso9.1 
<io movimento, I})Or sua. vez, ê ol).x:_igad.o em cllns dctcnnlno.dos a pe!'
manecer em trabalho ~or mats de o1w horas, tendo, ÍJOróm, diaS a .... 
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:folga que cqro~pens8JIP. o e~~sso de serv1~o. - Posso, porém, ~
.gurar Q.Ut· os $.a.ld13S da. verb3. de pessoal. .provéniente àe !altas e 
licenças;. serão $-W.ficie.ntes tpa.r.a C"\;\S~ar o augment<> 4e d~p:e.sa l:e .. 
sul~te do projecto, Qêm ·o \'éÇ.'t;':r$0 de augmento do orçamento, bas
tancfo que. .lei e:Specrai permJtta ó a;proveítame.n tQ desses salcios. -
~qnno .qu~ a des~ ~qa.l desta .Rêrl~, de .Ianetro .a. Ab.Ill. tá:t;jjllo 
1n:l.pol'tou ~In 1 • 992-:876$200. quando a ·verba para ·o mesmo periOdo é 
c,ie 2 • .i4-5:53S'S2Ç)O., ~v~üo~ portanto, saldo de 152.:657SOQO, que se 
ele~. a~ro~!m:ádarin.:ênte, no flm .do exercido iina.nceti'õ a !l"éis 
458zOOO~OOO·. ·E.~ o qu~ vos. póss-o ~ormru:-. Sa.ud~ções. _._ útp.za:n..~ 
de :B<LTTOS, Di~tor . 

Copia - Estrada de .Ferro N.oro!'!.ste do Brasil -- · P.ir>ectqria 
N'. 267-:V. -. Baurú, 31 de Julho qe 1aas - &:r. DirootQr CJ.eral do 
Coh:tSibtllda<1e d.o Mlil!Sterto da Viaçãó e Obras Públicas. --. Rio tle· 
Janeiro - Satrs:fazendo ~ ·S91icitaçã0 oonsta.nté .de- v-osso o~icio nu
mero ;1..845-Ç, -de 29. d,e Ab:rll ultimo, i~orm.ro-vos que a. aJP.ptova.ção 
doS -art:s. 2o., 3o, so, §: 20 ~ 1:2 dQ Projecto Il. 9, de 1934, 'trar.á p.a.ra. 
e.sta. É~trada. wn a.tigmen:t;o de .ç!es~i:a de 1. 74_2:960$000., an'ilua:J.
inente. - Sàuda~ões. - AZfr.edo de Castillo; Directer_. 

IDo M!:nl.stetio. aa ~~·curt~-. de< 26 d.o ~rreiite, rero.étW'ndo ;i 

l'ela.Ção dos contrac:tados déS.se .Mimsterió é qu~ contà:m ,mais d~ 10 
&$os 4~ .serv-içq. 

- .A quem. tez à. ~uisição. 
Do MiJ:;U.sterlo da Gu~ •. ~e 25 do corren~ •. envlaindo ·ap -se,. 

1!:m ofticlo n.. 1.144; de 1'7 do .-corrente, V. Ex. soltdta. a :reme.<;~~ 
ur~ente ~ e~a. C8.Pl!U"a <ie ·~ oo.]:ll.a. d.o ~qu~rit;o poÜo1a1 mill~r feit~ 
pelo geméral de diVisãO P.aataleãó Telles F.e•rreita.! ~"Cfere-nté â compra 
d~· aviões pelo .Mil1i.sterio da, éuerra, •por QQC_asião <.I,o n:~.ov.im_ento re· 
volucionario de São Pa 'lllo de 1932. 

Em. soluçã.o, ca:be-me comm.J:Uliear a V. Ex. q'l!.e o illqu~rito em 
qli,e!rtâo está af~ecto á. J'U!Stiça MUi tãr. 

Reitero V. ~. 9S protes't9s 9e ~levac1a ~.s~ima. e· -d'.i.%incta. con
.si.de:r-ação •• 

Rio de Jâneiro1 2-5 de Se.te.mbl'o de {935. - General ;João Gomés. 

- A quem !e~ a requisiçãO. 

São, suce.ess'ivamentê, lidas e vão a. ií:x:l]?rlmir as Sêgumtes 

(lA l~~isl_at'\!I'a) 

N. ~2-e - 1935. 

'ô~CIAES ~~~~~ SYBMARINIS'l:J'~S _E MEDI~S RADIOLOGISTAS DO 
EJÇERÇ~O E DA :MARINHcll; · · 

.Re~acÇiió {i:fl.t:tt do 'Jl'rcojecto n. 92-B, de 1'935, 1:a zeg_'isl'atura, f11-te ~i§P~ 
sóõte offidiaes a1Jiadore~i su.õmarinistas e mecUcos r.CW..iólogtstas do 
Exercit.o ~ da Arm.ada:. ~uatu!o invaZ'UL<Ldos em serviçQ •. 

o Poder Leg:islativo deer~~a: 

~- l.o bs ·o.ff_icia~s. :~U:b-q:ftieia.es, interiores e ·pr.a.ças do Ex~l·· 
clto e da. Armada., q'Ua.ndo ~va.Ud'ª-do,a ~r .açciden.te ~em serv1ç.li:i 4c 
.sua espeeialida.de· úu :J?G~ lesõe.S àdq:úizddas em, comba-te, provadas· ~ 
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.circllnl.$tanéias em 'in-querlto dgoroso, ~por um <>u ma,ts conselhos d:; 
investigação, set:_ão transferidos !para a reserva, oom os venC:imentc.s 
integra.es que estiverem recebendo .na ooeasi.'i:> do ~cciden:t~. · ( § ,:ao do 
.artigo 34 do decreto. n. 4 . G181 de 9 de .ianeiro de :1,.920). 

~t. 2.0 ·S~ 'findo um anno de invalidez continua.rexn sob ~ -. 
·mesmos pad-eciment-os e no mesmo est:a_do de sàude, compl'õva_do ainda 
:pp:~.· · nova. 'inspecção medica., serão promovidos ao -posto -immediato in
dêpenqente de vagas. (:Decl'éto c itado, n . 4 .018• de ~ de Janeiro d~ 
1920, art. 10, letra ~) . 

Art . 3.o Uma vez prom(ivid.os ao posto ímmedtato serãb refoi'ma:
dos de accordo com o attestado forn~ido pela junta. de inspecção 
medica: 

a) le.São produZindo inca.-pacidade para o serv~ço núlitar : reforma 
:no p9sto .ou classe com to.dos os vencimentos da; activa,, com ex
clusão c'4Ls .gratificações espéci-aes de>s serviços de aviação e subma• 
·rtnos; 

'b) lesão .produzindo invalidez par:a. -qua.lquer trabalho, exigind•.• 
culdad<:>s especlaes; reforma após promoção ao iposto ou cl~e imme · 
diatam~:Qte superiv-r, co:rn os vencimentos intêgrá.es, com e_x.clusão (!13.:3 

.gratificações espe-c1aes de )3-V.i~ção e submarinos, .se a victün-a tiver 
uma só pe&ôa de f3!m~lia. e ma}:S .50S. 30S óu 20S .mellSaleS !pOr pes,. 
sõa da fá.mllla, accrescida até o limite de seis, conf.orme se trate d~ 
o1'f1cl.al, .sub-offi-c.iaJ, in!erior Ql.i -praça..~ 

Art. -~·.o Esta Ie.i é extensiva. a:os o:f1-ciaes, SU:'P...affic1aes, inf-e.tiore·~ 
e ,Praças de avia~o. su~mar~ista.s e aO$ . Í:ned~cos ra.dlologl,stas cfP 
.Exercito e da ,Arínada. reformados em virtude de accídentes em ser
viço, nas circu~stancia.s .que esta lei m_enc1on~. em époça.s ante
riores á 'Clecretação da D.l~ma • 

.Arl . :s.o Revogam,.se as dispo:;l~ em. contrario . 
·Sala das Commisssõés. 26 de Setem.br'o de 1.935. - Vale.nte de 

'ttma, Presidtnte.~ - Heitor Maia. -;. M ath:La:t Freire. 

N. 127 -B . ---:- 193!) 

PROP.OGAÇÃO DO RE~IS'Z'R~ Civl::r. PE· W ASCil\>IEl\TTCI 

.Reclaeção final do projf.cto n. 127-A, de '1.935, 1a ZegiS·ZOJtuta, qu; 
proroga, péir um anno, o ·r;razo para registro civil de nascimento 

o Poder Legislativo decre.ta: 

Art ~ 1.o 0'3 nasc1nl.ent(Js oocorr1do!! no ·tar.itotlo .naci~:t.aal, d&~" 
1 <le Janeiro de 1889, que não foram registrados no tempo proprio, 
dev-em ser levados a registro dentro do prazo de um anno, me<1iante: 

1. --'! petição e despacho do juiz' togado do civel do logar do. 
nascimento, ~e · o -registra.nç,o tiver 1;a annos de i~de ou m$; 

2 - declaração nos temos dos arts. 56 e 68 do Reg. que ;baíxo"..i 
~om o ,qecreto n;. 18.542, 4,e 24 de f>ezem·bro de· 1928, se o ragls
trando t~vet menos de 12 SlllllO.S .• 

A.llt • . ~.o A pet~ção a. qu~ s~ Tefere o n. i do artigo a~teno··. 
as.signada 'Pêlo registrando, se- maior. ou po:xr .se.u reJ:>resentante legal. 
se menor, conterá: 

1 o, o dia. mez, a.nno e ~oga.r do na.scimep.to~ 
2o, a declaração de ser gemeo quando ~sün tiver ac()ntecido t:. 

de ser l~itimo ou lllegitimo; 
so.. o nome ~ o .prenome do registrando; 
4o, a. ordem de nuaçã.o de oútros irmãos do mesmo prenomtl. 

que e?Cist.lren1 ou. tiverem existido; 
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so, o n~me, prenome~. ·naturalidade e ptofissão do~ ·p~. o logar 
o cartorio onde ca~ram e a sua. resictencils. actual; 

6°, os nomes e tp.renomes de seus avós paternos e mate;rno.s; 
7o, o. tempo de sua re,s.idencía no Distrícto do Regi.Strô e o local 

de seu ultimo do;mjcllio; 
'8o, a at testáção de duas ·testemunhas idcmea.s. 
Paragrapho untco. O juiz a.preciarâ a idoneidade .dá.s te.stem1.:, 

nhas e determinará, se achar conveniente, a p~nça. do proprto 
teg,1stra.ndo. 

Art.. s.o A:quelles que, . .nos termos d<:>s a,:rtigo,s sy.pra, fizerem. a.-:
déclarações pa:ra registro. serão isentos d~ <}uaesquer comminaç~: 
oS que as não !i~rem. ficarão sujei'Ws &s comminações do art. q5. 
do Regu.l.a.mento que baiXou com o d~reto n. 18.542·, de ],928,, .seDIL 
prejuizo do d,ispo~to no art. 286 da Consolidação das Leis Pena.es. 

Art . 4. o o offlcial do R~gistro Civil, se.:npre que souber ~o na,s.,. 
cimen.to de ;pessôa, occo.~ido e;m selJ. distrlcto, c}.epois da p'Ubli~ção 
desta. lel, que n~o tenha sido, ono tempo rp.roprío, registrada, iP"timará 
.por escrtpto os re.sponsav~ts a. .p~tarem as decía.raç0es re~ect1va-9, 
dentro <ie 10 dias, sob p~na -de mW.ta <ie 10S0.0() a 50$000 . 

~, 1.o A intimaÇão .se fará !por ~a do 'Of!icial. em d~ vl~. 
uma. das quaes entregue ao Clestiilat~rto med~ante ·T~ibo ·por, elle 
passado na outra via. Sendo o destinatario an,alphapeto .ou recus~n
do-se a dar o re<;.i.'bo, será o . facto attestado por duas rpe.ssôa.s ldoneas 
na p:roprla carta Ide intimação. 

§ 2.o Não acu(;lindo o intimatlo ao cb.aJílamento do offlcia.l. do 
Registro Civil, este á.Utua:rá a via da. carta. de intimaÇão em seu poder 
e a fará.. eonclusa oo. jui2: cómpetente. para. que este, ouvi:Q,do o orgãn 
do Mín.isterio ~bli<:o, fixe a iznpo.rtancia da Diulta, tendo em vist.<l. 
as condtç.ões .s:oclaes .e de !órtuna do ,autua.d.q .. 

~ s.o Decorri:dos tres. d·1as da 1ntims,ção do ~e.$!paçll9. fi.xándo a 
multa, será extrahida a gula para pagamento em seno federal; find-o 
o prazo de cln<:o di~. nâo e!fectua.do (] pa.~~nto. caberá a cobra:nça 
executiva na. fórma proOêS$ua.1 vigente. 

§ 4.o Ao extmhtr a .guia m.enclon.,ada no rp~ragra.pho preced~nte, 
o o.tticial intimará, ;na f!)ttll.B. do § 10, o respónsa·vel a vir. debaixo 
de varà, fazer as declarações para o registro. 

§ 5-.P Quando, attendendo ás -con<l,1ções do :responsa.vel, con.Side
ra.r o ju12: Inexeqtllvel. a multa fl.pp.Ucavel, ljxlderá. determinar desde 
logo a intimaçãO na fóz:ma do ·§ 4~ . 

.Art. s.o ·~re que autoridad~s. funccionarios pUJbUco.s ou m.l ... 
.Jiis'tros ~el1glo.sos com.petente.s tpa.ra celebrar cas~ento com d!elto.; 
civis, veriftC3.re~, no exerclcló de seu cargo, a inextstencl.a de regiS
tro de n!!-SCi.m.en'llo de qualquer p~sõa, 'serão ob-riigados a reme'lite1· 
ao· Ca.rlorlo du Reglstro ·clvll, as notas· .que pO<iierem colher~ para 
que o offlclal ~pra. o ·dt..c:posto no art. 4o· desta lei. 

PâTS.grapho Ullico. A. !a~lta d~ eumprimento do disrpOSto neste 
a.rtJgo suJeita. o résponsavel, quando tunccion:ar1o, á. suspensão d:o 
cargo por seis mezes a :iim anno, e o dobro na re1nq1denc1a. até ~ de
.n:iiss.ão, e, em sê ti'!ltando de b'l.~~o religioso, â su,.spe.nsão tempo
raria ou definitiva da facul-dade de -Celebrar .casamento çom ~!feito:.; 

c1v1s. 
Art. 6 . .0 ·Serão expulsos do teni.torio nacional o~ estrangeiros que 

se valerem dl>. :presente lei para obter ,~o~ meio de decla.re.ções :-als;a.s,. 
os cU~ltos q11e -sô a braSileiros natos .se conferem. 

Art. 7 .o Para. o e!!eito de presertpçã.o da. respo~o:a.bUidade penal 
cios 'd~lara~tes ~ das testemunhas, conside.~:.se-ão praticados os de
llctos de !alsas declarações e !a.lse têstemunho, no dla ~m que forem 
os mesmos COtJ.;l:l.e.cidos. 

Art . a. o A decia.ra.ção para. registro dos nascl:nientos occorrld.:n 
ba mais de seis kUometros da. séde dO cal'torlo de RegiStro pôclerá. 
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t·ambem ser 1'ei:ta. ~rante o professor pupilco local, ob'$ervados no 
que lhe forem app'Iicavei!S os dis<positiv<::>s· do titulo II. ca~pitulo - IV. dp 
Regulame,nto que baixou com o decreto n . 18. 542 de 24 de De-
zembro de '1928 . · ·' 

Paragrapho un_ico. O assento lavrado em folha avulsa pelo 1pro
f~or, a.sSlgD.ado ·por ·este, pelo deeláran:te e testemunhas, será. den .. 
tro de 15 dias entregue ao off·í cial do Registro ·que. d~pois de o ;re
prcdu,2lir no 'liv·r o pro-prio,. ai:chiva.rá a raspectiva. foll1a: . 

.art. 9.0 A falsificação de declarações sujeitará o responsavel á.s 
.penas dG art . 252 da Con.c:ol~aação das :Leis Penaes . 

Art . lO. O official consigna:.rá no termo do régi.Stro a circums
tapcia de ter .sicro e.s.te feito em virtUde desta lei. 

Axt. 11. r_t.evcgam-se as disposições em 'Contr:ario . 

. Sala .da Co~is.são, 26 de Setembro de 1935 . - Valente de Límª, 
Presidente . - Heitor Ma.ia. - M{J.thia.s Freire -. 

1;i. 228--~ - 1"935 

CREDITO ESPECIAL 

.o Poder UgiSlativo deereta: 

Art . 1.0 Pica o Govez:nq. autorizado a dispender, pélo Ministeric, 
ela Educação e Saude Publica. com s ~da4e de Medicina de Port.., 
Aleg-I'e, além da qua:ntUI. e...qpeciflcada na verba ~a: (Instituto q.e En· 
síno), C31!)ítulo IV (Faculdade de Medicin_a), n . 18 (P~soal Fixo) . 
mais a q:uantia de 125 :400$000 (cento e vinte e cinco .contos e qua.., 
trocent~ mil réis) , para a:ttender ~ ex.l.genciw; do d~cre.to n . 24.-.462. 
d'é· 25 de Junbo de 19341• 

~t . 2 •. o A despesà autorizada por esta lei correrá ppr conta do.s 
recursos. concedidos n:à.. sub-eon.signaçã.o n. 28, da verba. n . 1 do ar
tigo 7o, da lei D, . 5, de 12 de Novembro de. 1934. 

Art. 3 . o Revogam-se as di5posiç~ em coD,trari9. 

Salà da. Commissão. 26 deo Setem:bro de 1935. - Valente· de .L ima, 
Presidente. - Heitor Maia. - Mathias Freire • . 

E' lic1o e vae .a. imprimir para ser rem~·ttido á Commissão 
de AgricUltura, .Indust:rta e Coinme_rcio,_ d·e accôrdo com o § 3° 
do art . 146 do Regimento, o segilinte 

l>ROJ:E<;'TO 

1.a Legislatura N .. 278 - 1935 

ProvideMig.s sobre a exportação das orclt.idacea~ 

(Agricultura, 37 - 1.111 Legislatura) 

EXPORTAÇÃO D~ OReHIDACEAS 

A Camara dos. Deputados resolve: 

Art. O Mlll.isterlo da. Agricultura mand~rá f~r. com urgencla., 
wn estudo sobre a eXportação "para o estrangeiro àas pla.nta:s orchldá
ceas. ar~ de propôr á Càmara.· dos Deputados, na sessão de 1936, um 
projecto de lei contendo medidas ·que regulem a re!er.15ia. e'xportaç&o 
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.e evJtem, a 4evas'tração; que está. senP.t> f~~t~. çom grandes :prej'!Ji·~s pata 
o Paiz; ·:tevow.das as di.sposiçmes em ~con:trarlo. 

Sâlas d~ &assões, em 27 d€ .Setembro 9:e 1935 ._ --- (;:ome~ F·erraz. 
- Jair Tov.ar. - Eliézer. Moreita. - ~ 'Peãru Ffli''rru:~'d. . - Emi~io de' Mayu. . 
- Fta~q.. Fil:f~o • ..,..... Cal.~ra de At-varenga. ~ La·uro A. Lopes, .. - · Àn-
toni!!> Góes , -·v.ieira Margu~s . - Ce!so M.ttcha.do. 

J ust'ijictíção 

l!1Iücidao e justifica <> projé.cto acíma. C':J' ·.segum~ artigo do Sr .. atto 
Pra~r~. puõlic!3:d9 no "Jornal àtl l3rasll'\ .de 27 de Set·embro de 193.5 : 

Como se s_a.bê, grande pârte do ouro que. o mun'do possue foi rtir;:t~o 
4~ ~ntranhas_ da. terra brasileira . Hoje, qúe vivemo-s a peclf:o,éhar algo 
do precl9so m~tal, tom.a.tnps_, tardiamen~~ providenqias- pànJ; que não 
séjà. pennittida a eKporl!ação dó .Po.tlco q'IJ.'e ainc;Ia: está. se.neló consegui• 
d.Ó das no~sa:s mina~ en:íraquecldas. 

J4Ilitill! o pr.avet:bio 4e que - o~o é .o q1.:.e ouro vale - :foi tão 
bem emptegà.do cama :E._o eaS<> à.e que W.m.ós tratar. Se o preciaso me
ta! é ouro a·marello; se a borraeha .f0i o nosso ouro negro e Ee-· o algodão 
~ ·o ouro· l:)rã:nco - a.$ o:tçhitieas $áo< o.uro~ a~ 'todas .as cores. ouro que 
ma.l'avilha. ouro que encanta, ouro -tinic.o ':trerfu.ma(l.o. 

Quiz o bom ·· Deus que ni·sto, çoqt-o ~m ~ui tas coisas mais, fosSe 
e5se incómparavél :àra:sü dotad()· do ntelhpt q'l.l.inhã.o~ 

Não exaggerol Ha orohldéas que valem máis de que seu .peso eP1 
ouro • . A exportação de orc~(léas :P'i'âSlle~as tem fe1to m:w:ta f_ort'!ID~t< . A 
maravilhosa hib:dda.Ção. elos :no~o.$ exemplares; representados :uo mun~ 
à o p.o.I: uma. serie enorm~ de sü~-exempláres, valem. nülhões ele líbr.alS. 
;aa pés d'e hibridàs .obtidas com ex~mplare:;> eJtpOrtadqs. erin:i;i,nosameutc 
elo :Btasu que t "êm sld-o vendidos por ele:?:ena.S de ·conto.s ·de ~e!.&. 

Com as ügeir~ eJq>licações q1J.e va~qs ó:ar., o· ma~ leigo çompr'ehen
-<ie~ o valor do que ·es:tamos çllzendo e a ve.tda4e que ~· en~n-a nesse. 
dizer. -

Avtilt;a:m ·entre as lindas orCb.id.éas, pr<:.ir ·Serem ·~ fiX?J:\ls llnd~. dua::. 
.famiU.as {<ligamo-s ass-im para; me-Ulo.t corupre.hel;l.Sâo àos. iélgqs) qu~ 
se denó~inaril. de· Cattleyas ( denomina:ção dad·a em .homenagem -a wü ... 
l1am. Cattléy, um dos. mals. :tatn()S()s orclüdophilos ingi.eg;es)_, e Laeli.~.s 
(.dedicada a Câ1úS· LOello, o grande_ pnnosopll,o é or:ador io.m.anQ) . . Sén
~o ·as L~~l~ •a- as .Ga:tt1eyas as flore:;> ·ma~· linda$ e que m~is ·~ pres
tam ás blp'l:'idaq~s. e cuíturªs. em ' t'Odos QS clln.ta.s, com awdllo, ou 
não .• de estüfas, reside nellas a ma,iol:-' fQr,tuna, das orcbidaceas. 

p ,ots ~m: das á0 especies conhecid,a.s das _Lae}l_a:s, 2P são bra~el
ras: .d3.$ ,40 Cat'tley.as deséoberta:S, até ag<~ra., 34 são do ·B~il. 

Para que se possa aváliar quan-to o noss.ó Paiz tem .sido desfalcado 
de~a preqiosidad~, qasta, d-~er que o 91" . F . c ·. HQ?hene, direct~r· d9. 
orcllidarlo de São Pa.uio, inionna. etn um dos seus in:t;eressa:l).tes livros 
que, só de Juiz de Fó:ra e dv.rante curto perlodo,, ,furam. eiportà.dal:l 
Laelias pumiüts cóm tai 1·-Qtens'i4aãe q'\le s6ment(! um exportador ven
d-eu ce'rn contos de réis., . .. 

Da fan;~.qsa Lapiatq, Autumn.Q:lís, d~ P.~rn~m.p.ue.o, calc'J.;!.lll. ~ e.specla
list-a qJ,1e, nes&es dez 'U,lt1:mo~ anlioS, ~~ qt,te· ·~ .Gov~rnos se: a~rce~ 
:bes.Scem, foram e.xpGrtadOS pata. mais de ·mil .contos de réis .. Sânta Ca.• 
tharina está. t'ic::an~o sem as sua,s tamo~· -Laeli,o.s.· Purpuratas~- exporia-

•· d.as· em grancie e'&:al~ par~ a Allematll;lia, Inglat~rra, França e BéÍgi:
ca. o Espírito. Santo. rlq úissi'nio .em orchidéas, :tem sido verclacfeh!a.men-· 
t~ .saqueado. A, ,Bah;t.a, que abriga. uma vl.D;tena .de exemplal"es lind1s
slm()~.. 1$ t&.X~.tbem "ictlm~ dEr ~x.portações clil.n.desti;na.s .. 

O Estado da Rlo quasi que nã[o possu(l ~ais o 'i:U~ ~~rtar ;na es
~cie-, ~estando-lhé aipena.s. reservas relS:tivaJiilmte in!lma.s llO httoral de 
1\ngra e· Q.e Cabo Fri:o·. onde medra. ,a linda. Laelta 'Lobat.a . 
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As orcbléléas brasileiras·, convem. repetir, são procui'ad1ssima::~, não 
sómeD,te pel.a. propria belleza, como tambem pela f'aciliqade com que 
permit.tem as ~ibrida9ões. Quasi todas essas lindíssimas LaeUo·cat
tleya.s, productos hybridos e curiosissb;nos, que fazem a. fortUn.a d·e es,.. 
tU!~s ci.o -mun<ib in:~~ko .e qlJ~ custam !ortw:tas. foram obtidas cóm 
Laelias e Cattieyas provindas do Brasil. Cômpràda.s por· dois ou 'trêS mÚ 
réb cada ex~mplar aos ttra.Glores brasileiros, caboclos lngenuos, ellas são 
exportadas por aqueUes que, conhecendo o valor e Qs mercados, vão 
pedir e obter preç~ de centenas de mll -;réis, quando :o,ã<t de co:o;to.s 
de réis . 

O Brn~?il (causá trls~za fazer esta affirmativa) até ha l:?em ,pou
co tempo·, .sem siquer possuia orcllida.rios .offlclaes. Q exemplo de 
.sua fundação foi. dado pelo grande São Pau.ló, ha; poucos minutos do 
centro m .bal'ló. pa&.ue São Paulo u.m lindo orchldaz:io, onde estão 
sendo cultivados alguns ·mllharés de exemplares brasileiros. Minas 
Geraes, devido aos esforços ~o Dr·. Soares cí.e Gonvêa, !i o :Horto I<'lo
restal de Bello HoriZOnte, jâ. tem tambem um inic::io de orchidarto, 
;muito animador. Sómente agora e devido aos esforços do Dr. Cam
pos :t;:»orto, ·possue o Jardim Bota.nicq do .Rlo d~ J~nel.r9 wn. orch1da
r1o bem começado . 

São Paulo pó~e aprese:ntar ainda, devldo aos esforços de um par-· 
ticular, o Dr . Paullno Reech, de Ampare, talvez o maior cep.tro de h1-
brl.daça:o de orehldéas, não especulativo. existente no mundo inteli;o. 
Este centro é constituido por oito enormes estufas, que já têm abri
gado lindos exemplares. dos mais bellos consegu1do~ coin o cruza;,.. 
mento éla-s orchidéas brasileiras. 

'Tudó isto ·que acabamqs de aff~ar é conhecido sobejamente :no 
estrangeiro, mas inteiramente igno:x:ado pelo·s poderes publicos do BJ;a
sil. E' tempo. porém, de fazer cessar tiÍo prejudlc1a1 1gnórancia ~ ·de, 
em con~queilc1a. serem ~amadas ~ medidas 1mpre~cinº-lveí.s para que 
o Brasil não continue a . ser criml:ilosamente devastado,. perd~ndo as 
suas mais lindas orchidaceas . 

Preciso se t0rna prohfbir a expcirtáção e di!:fundi.r no Paiz, de 
tórma n.it~q.~, o valor das o:tchldéas que sé prestam, como pouca.s o-g
tras nores.. ao commerclcj ilórai, nâo· só peJ~ belleza que têm, como 
pela duraçlto em que nenhuma outra fiOr co.nsegue ·superal-as. 

A lei 1'edera\ não deve demorar, para que nãe percamos o que ain
da. nos resta, tendo desappa_recido já muitos dos exemplares mais for
mosos, exportados em grã.n(le escala e ~en~o Já de grande t:arldade mui
tos outros que, no emtanto, eram abundantes ha poucas dezenas de 
a.nnos, em, vairioS. Estados .b.rasileiros·. · 

O Sr. Presidente - ~tá.. !inda ~ leitura do EXpediente . 
lNFO.R'MAÇÕES P~TADA~ PELO MINISTERIO DA AGRicuLTURA SOl!lU;: 

UMA SONDA 

O Sr. Emilio de Maya (Pela. ordem) - Sr . Pr·esidenté, recor
aa-Se a Camara da apprt>vação que deu ao requerimento. de autór1ª' 
do Sr. Depútado Barros. Penteado, e sub.scr1pto pela qu~i totalidade 
da bancada d-é A1agôas1 no. qual se sol1c1-tava'm. ao Mi:r;listerio da Agri
cultura informações sobre os motivos que determinaram o pedido de 
devolução, feito pelo Serv1ço de Fo.mento da: Producção Mineral, de 
uma sonda cedida ao Est.ado de Alagôas e que alli :;.e encontrava 
servindo é.s pesqulsas de pe.troleo, na reg~ão do Riacho Doce. 

Solicit~vamos, pelo requeriment·o, ao t1tlular: daqueJ.].a past_a in
formasse ã Camara em q~e cond_iç!)e.s o Governo Fe.deràl cedera. a re
ferida sonda ao meu Estàqo; se existi~m razões relevantes para prl
Vti.r Alagôas. dll uso · desSe apparelh<>; se o Serviço GeQlog~eo tem es
tudos que Justifiquem a ces;;a,ção dos trabalhos actualnlente ;feitos na
quella. Unidade !ederada; e .• !lnalmente, para. onde pretendia. o Ser• 
viço Geologico transferir a · sonda. requisitàda e com que o'bjeetivo. 
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Em orediencia á solicr~ação 1da Ca:mara,. o Sr.. Ministro da Agricul-· 
:tura. a.caba de lhe r.emetter informaç.ões a respeito. <lo casa, '.f~ ~mpl~
mente aqui debatido, quando da votaçâ/0 <i0 requerl,Ihentq, ~ in;rga·
mente v.e~n;tlllá:do pel~ tmpr~n.sa, não só cies,ta Capi1;al como de variós 
ESt.a<1os do Bra.sü. · 

o Sa. t'r<ESmEN'lE -· At~!;lç:io! Peçc. ao nob_.re Deputado pa.ra sus-
cl~ar a q_ue~tâq d~ .or<1t:m. · 

O BR . EM.ll,J:O DE .Mt\YA - Sr. P;l'es~dente, estou desenvolve~· 
do Hgeíras consl<ieraçõés em torno Q.as into.r.m.açõeS pr~stada.s pelo 
Sr. Ministro da Agricultum acer.<ia da cessão de uma -sonda ao :meu 
E:statlo, in!ortnações· ~ssas $oUCiP"!!-dás aquei:J.e -Mi~iste~io: pqr tn~tí:J;le
diô de um reg;u-erimento qu_e teve a app~ovação d.e. todos nós. 

E' ~~~o1do Sr. Presidente, q\le foi ceêUâa a ~agõas a sonda· em 
a;pr.eço. aó tempo d:a In.t"erv·en:tória do- Capitão Ta$so Tinoco, prec.~sa-
mente. -para servir ãs pesquisas de ·pêtreleo naquella zona.. · 

bas· info~~ções do Sr. Mintstrb. da ~lcult1tta. agpra ~nviadas 
ã Camara. consta.:. em certa. p·atte .• que o Serviço de Fomento da Pro
aucção Mlneràl, ao 1nvés de te:r· motlvQs .q.u~ acoESe_lhem a int~rr:u-pç_â.o 
dos tr:abalho.s de pesq1;lf$as., 4-~v~: p~o:n~ovel-os é 1n~t;l~1v:al-os . No em
ta.rtto. a~Uan.ta. o · .Diréctor daqueiie serviço· que a pesquisa -realizada 
c9m a .wn<ia ce4_i~a ao ;Es;tado de Ala;gõ~s · será i:ne!ficie11te, dada :a. -sua 
pe_q,Uétl·a ~apacidade, para .:t~ábaUlos d~S$a nature.~. 

· · Sr. Presidenté. a.S perfurações reàl1zadas em :Riacho Doce attin
gir,aru -a.pe~as, l!,t~ aqui, â pro!Ull.d1c!a<1~ de t~ezentos e ta-n~os I::D.etros. 
e a. ~ta: p:rofWidiQ.ade Já começ~m a. surgir, de algum tempó a est.a 
parte signaés evidentes da exl~tencia Q.o pre.cioso llqui_do nq ·sup·-solo 
ala:go~_no. A sonda. emprestada, e que lá. s-e ~ncÇ>ntrª', ~m a oapâel
da.t;:fe de p<:tft,J.rS,çã-0 para 600 ·metros,_ de onde .se conclue. logicamente. 
que ó seu trabã.lhq . nãq será ~proficup. pois, .por· O:l'A, a perfura.çã.o 
littlng1u ~pen~ a refen.da pro!.~dtdáde, 4e 300 :p:l.~ti'ós,. 

O "tec:tinlco ·en"Vlado pelo Mln1sterló dá Agrl'cW,tura par~ cqmb1~ 
nà:r com q Gove:rtta,dor de .AI~.gôa.s me~da'$ ~nde.ntes a devo1'9'er aquel ... 
t a. sond~ E estudar in l~o á o$1~âçâ<> do· poço de sa.o João, que está 
s~ndo pe:rtur-a.do., fn!orfua. : 

1o, que a son~a referi-da. ~:stâ; em servi~~ 
20,. qp.~ a.Ui 1:1x1ste a ptesença relativamente abunda.n~ d~, oleo Jn,i

ner.a~ . sob tórma. dé espün:ia sobx:enadando· na agua. ret~ada do poço; 
3o, que lá tambem se constat~ a. presença de ga:z ·combustivel e que 

UD:lk. mtSt'Ura <le gaz e -ãr accus~u. í1lo d1a ·$' de .Agosto· deste ~nno, a 
pressão m:a.xima d~ 15 libras por pollega.da. quadrada. antes de. ser 

·retti'~do o tampão de obturaçao cio po·Ç9; · 
4o_, qtle :na· ~and.e li'ri;ere$Sé d~ pa.rt;e do Gover.no do ES'!;ad_o .no 

proseguim~n~ das pesqUisas, dependendo o se-u auxilto de UXÍl parecel' 
Cl.o-~parta:_mêntó Naçronal da. :rt04~cçAÇ> ·~era!; 

so. que é elle de o_pinlão sejam. os e!$tUdós em :ruaeho Pôce re~o-
1D.&~os. pros~guidO.S' e actua.liza.do:s. 

i;' ju.stô, portanto, q~e <) Min.l.s:ter1o 'da AgrlcUltwa.-, de~nte tias 
1nf:orma(õcs pr~ta.Q:a.s pelo· seu. te.~hntca, se in~r.e~ por 't;odQs os 
meios do prose~men.,to c1a _per!ur,ação 'reveladora. da. possibitldade. de 

.extst,!r pettoieo naqueAa, áre~ d9 .su):J-.oo~o ~Ia.goano . 

~çcr~sqe a cireums_tanei:a de .que a taes ·in!:'Hcl.oS,, tido~ com~;> incj.i
~ão.r-es· <ia. pa$s1yel ex1ste)lcl!!- .<19 p~eçio-SQ llquidQ all'Udem eom fre
qúencia varias rélatóriós tra.nsmt.ttidos,. áquelle Minlsterlo por diver~ 
sos: de seus techn{cos que ~UJper~nte~de:r:en,l pe~quis~ em varia..s zqnas 
d,o. :PaJz;. 

O-s~. ·PaESm.~- Advlrt.o a ·v ·. -~. que é$tã. flnçio o ~mpó que 
o Regimento concede para suscitar questoos <ie ordem . 

o SR. ~o :DE MAYA., - Conduirei d~n:tro 9-e al~ mi
nutos. 
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O SR.. PRESX:OENTE - V . Ex . poderá inscrever-se para fl!.lar em ex· 
pi!cação pessoaL 

O SR. EMl:I:!IO DE MAYA ,.--- Peço então a V. Ex .. Sr. Presi
denj;e, se d~gne considerar-·mc inscriptt.. para con'tinuar mip.l.las con-
slder!l-Çóes. · 

o S'á. ~RESIDENTE - Será a ttendidb . 
O SR. EMILÍO DE 1'4A YA ___. Obrigado a V. Ex. 

0 S.r. Presidente -. ~omeio o Sr-. L~z. V'iànna Filhó para 
substituir. !nterinamentE, o Sr . P~clro Calmon, -na ComrrJss"ã·o de Edu
cação e Cultura-:- e os Srs . Emilio cie Maya e De~Qcrito Rocha p·!l.l'a 
substitui.rem, respe.ctivamenw·, na Oomml~são de Obras Publicas, Trans-
portes e Viação os Sts . Motta Lima e Pllnio Pompeu. · 

Tem a palavra o Sr. João Neves. 

O Sr. J'oão Neves (Movimento de attênçãó) - Sr. Pre,siçlent~. 
assistl., ánte-hori.tem, nesta Casa, em religio_so silêncio, -â brilhante 
oração próf.e-rid~ pelo nobre Del)lJt:ad<i>, .Sr .• Pr-ado Kelljy. eminent~ Zea
der -da bancáda progressista do EStado do Rio de Janeiro. 

O Sa . . PRA:OO lú:r.LY - Muito grato a V . EX. . 
O SR. JOAO NEVES - Nã<:> qulz desde logo intervir 11,a dis

cussão a:qUi trava:d.a a proposito dos acontecimentos qu~ conturba
ram e ensanguentaram a vl~inha Capital, .no proposito deliberado d~ 
ag~ardar a oppottumdade da hora do Expediente, que só l;laje se m~ 
offe-rece,. para aefinir, deante dos' referidos aconte.cimentos, a posi
ção ·em que se ~ncontra a minoria pa:rlaJ,n~mtar desta Casa. 

Náo venho, .Sr. Presidente. t'Urvar as aguas, já .por ·si t:urv::LQ:a;, a tê 
pelo sangue. nem inter-essa á .corrente da opPQsição. qtie tehho a honra 
de representar, a,ttrahir pat:_á nósso gremio quã.esquer dos Srs. Depu
·tados que. por lllOtlvos que. ·os enaltecem,. se separem da:s. fl1eiráS qúe 
apeiam ·o Governo da Reinlhlica .. Temos. nes~a Casa comó no Paiz, po
sição nitiQ.amen.t-e definida. Occupamos sector que nós mesrq.os ·Q:emar
camos. pelo no,si;o profundo .e apaixpnado de~j"o de s.ervir a Republi
ca acima dos tnterésses pessoaes. e tão sô sob a égide da.s ra.zóe$ mo
.ra.es que nos l~varam. uns a. divergir. dá Revolução em que collàbora
mós. outros a se ligarem a~ que d.fverg1am, organizando ·este todo lro.
ponent.e, que ~ão a.s opposiçoes brasUei.ras. 

Não vén:ho, portanto. sená0 definir nossa pos~ção na lucta qu.e se 
travou no vizfnho ~ta<to d.o Rio de Jan,eiro. Esssa. posição estâ na
turalmsnw deiXiarcadà. pela,s a.ttit'Ud-es que temos assumi_çio, e, sobr-e
tudo, peia.:s razões moraes e ·politiéas que determtnaram a. formação das 
opposições colligadas. · 

Nosso deveJ; sempr-e bos conduzirá a. levantar neste plenario o nol>
so protesto inflammado contra aatos ga ndtnülistraç_ão federal que 
importem na perturbação do ~1.vre direito d.C• povo das unidades federa
tivas escolher o seu ~\lpr~_mo governante. 

Ora, D,o caso, em debate-. a realidade, Sr . Presiden-te, é que a ~He1-
ção iniciada a í4 de outubro do anno passado no Estad9 do Rio d~ 
Ja.ne~~o e só agora terminada, quasi um. anno d.~pois, defip,iu de manei
ra .Incontr_a.stavel a. lntervenç~o P.artidar1a. do Govern.o de. Republica. .na 
esc-Olha do supremo governante do Estado do Rio de Janeiro. Essa ln
tervençao, pate:nteou-.a aq"iti.. com· o brilho da..s suas oraçó~$. habitua.es. 
o ):loP.re Sr . Prado X~1Iy, accusando, d,irectamente, o coniport~ment·o 
do Sr. ~istro da Justiça em face das deliberações do povo do Rio de 
Janeiro para escolha do seU: Governador . 

Ma.s as palavras do Ulu.stre represeh1ianw pr.ogressista. poderiam s~ 
acoimadas de parcfaes, por 1sSO que S. Ex. falou em nome de uma 
<-.orrente vencida. Não o fótam, ep.tretanto. AqUUlo a que assistiu toda 
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a Naçit·o, na:s -vespe-r~ da elelÇão pela Assembléia. Legislat'iva, constftue. 
a prová :m.ate:rlal rn.c;tíssim,.uiavel d-e que ha~1.a. ~a parte $ s!tu_a.ção fe
derá! o <lese.]o ·de _patl:ocinal" wn~ 'ÇlS$ cott eb,tes e.m chóque e de dar" 
ih~ a vietori_a .. Est;e l.ntex:esse; pode-se dizer~ começou nós prodrt>mos 
C.lo Pleito. E ha· um contraste 1'la.gra_n,te entre a. at1;ftud~· do sr. MiniS
tro da. Justiça, aQ serviço do Governo !ed~ral, e a dil'ect:rtz: ·recta., equa" 
.nime e · louva.vêi do ~obre In1ferventor naquelle Esta4()• $r. Comman
darite. AIY Pi:lJ!l'~iras.· (A.yoíados:. Muit~o hem:) •. ~ão .ficaria. eu. quite 
com os deveres de 'm1riha con.Sclenc1a, se, tan·ta.S vezes :tendo. feito aqUi 
e fórl!< ciaqui re,st_r~cçõies pro:h,1_ndas ~ · conducta de de1ega4os dp (;over-· 
no federal nos dtverSQs. Estàdos, -não inclU..I.~ .entre. a.s exc~pções, c:l.l'g" 
nas 4e eterno louvor, a. do· Sr. Commanda.nte Ary Parreiras, qúe· sou
~~ estar, etn todas as opport'UJJ.lda4es, !'teima dos ~te~esses de- quaes.
_qu~:r pnrtido.s e dos inte~e~s· 1d~ quMsqu~r pessoas.. (M.~ito o em), , 
- ·aendQ.-tlle .eSta. justiça, com tanto maior sincertdádé, quã.ndó ain~ 

da .não tiv-e:, sequer, ~ h.onra de: apertar ... Íhe a mão. .~s. - si tpcios .op: 
delegadós ·ele; Govemó c.entral nos Estados centrallzad'os ·d:utante a Dlc
t~d:l:ira. ~ apó~· o :regfm.~n cpnst:ipueio~, 5'~ tive,ssem moldado n~_quel
le grande pa!fr:ão .. segura..m.ente, Srs. Deputados. outro ~ri~ ~tcio o re.
sU:ltà.d:O -do embate das utna.s de .14 de outubro. 

o s~. OCTAVIo MANG.&BE:IRA - AP<!ia.d~. 

o s~. froÀo NEVES - In:(elizm..en.te, potém, pe~ proXú:ILidac:\e· em 
que se ·encontra o Estado do .Eio, ou pelas paixões ali ·çie&atádas em 
torno 4a q,uestãp do. ç;ovez:no e$tadoàl, ~- :não in~rfe:rensia,, 40 Sr. com
mandante·- Aty Parx~irá~ fo.i $é.D}pté pertUibàda p~ias con.stan~e.s ma-
nobras desé-nvolvidà.s desta Capital J)elo Governo feder,a.l ·e pelo seu de
legado polittoo, que é 0 1 Sr. Mi$tro da Justiça, no se:at~do de :fa
vo~cer ·uma. da,s· col'télltes em lucta. 

As urnas, a 14: de Outubro .• devolveram â conscienci-a nu.mi'nen-se a 
in.di.sQutÍvel victotia da.. trniao ~rogressista. e dos ·sevs a~dos. Se· o 
pieito não tivesse so.ffrido um lengo crivo pal"Clal n~ J'ustiça. Eie1to
i:aJ.., ;se apen_a:s se. tivesse qonv~x:tiqo ~m diplomas a vonta4e ~nifes
tada ]>.elo ]>óvo do ~id de Jánél.IQ, ·em. H de outubro,. .~gUramente, 
não te-ri amos asSiStido aos dolorosos acontêãimentos de que :!ai thea.tro 
·a ctda.d:e d.e N:!.cth~roy, ba t_r~s dl_ast po;-que, entãQ, ev1de.n-temente, ~ 
·unfã.o Progre.ssis"t;a aiea;n.çar.ta. como àleançou., 27 4eputa;d.os em Um.a 
As:sembléa :de 45~ Dit-se-:á tâlvez, .q:ue ·pxec!Samente a i.funcção da J.us
t~:ça Eieitor:~l é. a. de "Ciis_tilar as urnas, corrigindo os erros, ·reparando 
os iliclos e rest.ituiudó· n.a, mage.stàdé .de u:m. Jtllga.men:to definitivo, á 
vGinta.de ·pop~r ·inporr.ectal;Xlen:.te manife$ta<i~. 

·~~. quando. aSSim. tosse, eu ~rg'Q..nta.tta se. nas elelções supple ... 
men:taii'es, à:uas vezes realiza~. não teve a justiça. teleitoral de 'l:e!ó.:r
m _a:r · ~té a; ;sua jUr1sprudencla., pa:ra dep.ar etn m inÇ>:ría ~ Ul:lião Pro-
gresst$ta.·. c 

,AS.Sist~os. 1todo~ os da. opposição 'br~;:;ileira, a Um..a lúcta entre dois 
adversar!os nos.sQs: _mas Pi!A:I a a;sS1St!.m<>ts lndi.ff~rentes, e .tssç, po-rqu~. 
s?ja qual 'fõr a: tona.l1dáde polltica de 'Uina corrente de qpinião, n:ií.o 
nos póiie desin~e.r.essa;r, cpmo bra:sile:lrO$, 4esej_Ç>SOs <ie que, se ~ste e o 
regimen em q:ue Se 1:n1'orma, a 'Vida. pollticá do ~ai~~ ,seja. Pl.'aticado .com 
dignida;(le· e 4~~~ncia. . - · · 

AfJna_l, o ~pilogo não se fez dem_or~r e a. Uniji.o ~ogressi;st~ ~e4u
z1dá a.. nunõria -de 22 Deputados·,. quãndo as ~nas Ü1~ ~segl..lrar~ malo
.tta. signtl.icad~ em 27 d!ls constitüin~~ estadúaes. 

Não houve nmguem interessado .na bêia S9rte do Br~fl q'!le nao 
.coritemplasse, um pouco estánecldo e muLto entriste<:id9~ o IíQVb es-· 
pe<:ta.culo -q1,!.e se a.bri:a ao~ olhos clqs· .o'Qesrvadores. Uma. corrente., com 
22 depUtliçios, :r~<iuzld.a a Iilln6r:ia, m~ co:c;l .. ho!l).oge.neida.de i;mp~sstp:,
·nante; nenhum dos seus membros· se :renâia. á sed.uC.Çáo <io podeJ", ao 
~ppe~lo cla:r:b o;~ Clapdest~o; tod:os ~lle~1 a 'll.ln.a. :formavam em· tor .. 
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no do nome de seu ch?fe, o illustre. General Ohristovão Barcellos. 
(Palmas). 

o Sa. PRAlYO KELLY- V. Ex. põde est_ar certo de que o Rio de Ja
neiro agr!!-de.ce commovido, pela nossa palavra, as expressões de que 
V .. Ex. se utiliza neste ~o~mento ~a tribuna . . E' grande. conforto mo-
ral para ·n~s t'odos. . 

O SR. JQAO NEVES ,__ Muito obrigado . 
De outro' lado, a. impressão era da mythologia do campc de 

Agra,mante. 
Os colligados radicaes-oociallsta n_ã.o encontravam denomtnad~· 

commum. 
Vimos que a purpur~ fUt:tJ.l:a -andava numa especie de leilão . Nos 

corredores da Casa, ora tilihamos a Impressão de apertar, nas mãos dq 
illustre Sr . Raul Fernandes, as do :future. governadQr da. térra numi-· 
ne~e; n<;>utro dia, quem, apparecta ba,t:ej~do pela esperança de sentar
se na · cadeir~ ·presidencià:l d9. Estado do Rlo era o honrado Sr . Cesa.r 
Tinoco, que já. considerava:mo.", nas ante-s'alas da Câm.ara. o futuro go
vernador do vizinho ~ta~ o. 

o SR. s ·ouz& LEÃo - · E_stava atê com cheiro de Presfdente . .. (I:li-
lar'i'P-ad~) . · 

O SR. JOAO NEVES - · E, assim, as candidaturas surgiam e des
appâreciam, improvi.savam-se .e sumiam, com uma verttginosidade de
lh·ante, a ta;t ponto, Senhores, que tive ~ sensaçã.o de que uma mlnoria 
forte, cohesa, unida, acabaria por deiTotar uma maiória dividida em. 
torno dos appetites de mando. · 

M:as a mão do nobre Ministro da Justiêa estava palmarmente ex-
tendida- sob.1:e a ca'Q~ça de sé~ alliaqos. · 

0 SR. BENTO 0o_S'I,'A. - .Muito bem. 
O SR. JOÃO NEVES - E, emquánto os homens nâ9 se compre

n endiam, o Mi.ni5tro ~a Justiça velava atê. encon1;rar o ·c~ndidato qu~ 
scmmasse todas as aspirações ou destruisse todas ~ ambições. E este 
homem foi afinal encoptrado na pessõâ, por todos os titules illustr~a. 
do Sr. Almirante Protogenes Guim&:.'ães.. Er~ S. ·Ex:. q~em ia ganhar a 
poule na .corrida,; q\las~ sempre· assim acontece: o azar ~ quem dá bs 
melhores dividendos·. . . C'Eiso) . 

O Sr. Almirante Protogenes tra~ia, se-nhores, para a sua. candida
tura. 3; presidencia. do Estad.o do Rio, todas as vantagens e triumpha.va 
c.om todas as regalias : era, em pri.llÍeiro logar, o ~tro da Marinha, 
o titular êi.e funa das pa.Stas militar~. Quem sé atrevia a jogar as 
cristas c<>m o poder f.aí::ler!'l-1? Que ambições contin.uar:i.am a ·prosperar 
cieante de quem as.!l!im surgia .Pára SOln.Plar a;s vontades divergentes.? 

Era, pois, o Chefe da nossa. Armada, ·s.eu. valor mais caracterlstico. 
Finalmente .• o Almirante Protogenes G.utmaráes ostentava para· a j,p. ... 
ves~ciura. ;o.Jiq sõ os bordados do posto como tambem os fôroo ele revo
lucionario a.uthentico. 

Todos os proventos, contra a philosophia popular, eouberam num 
~acoo; e ·vimos reuni~ os n~ · escriptorio · do nqbre leader da malor:ia os 
23 ~on_stituintes do Estad·o do Rio,. afinal hármoniZaàos em tor~o de 
um h~mem que lhe:s garantia o ma:ndo por quatro annos na desv.entu,. 
rada provinci& fluminense. (Muito bem). 

Dlr-s~-á talvez que 1lada impedia o ~ante Protogenes de ser o 
candidato; que sua. escolha não representa. nem de leve o empenho of
ticial na s,~ .indicação . 

Desgraçadamente ou afortunadap:J.ente, o Brasil, nestes ulti.mo3 
cinco annos, abriu os c..lhqs para a luz ~w;; evidenc-ias e não ha niriguem 
mais que se deixe embail' por 'P~lavras sem sentido, ou por justi.f.i:ca
ti;va:; pueris. 

Não. Sr. PresideJJte·: V. Ex. o .sabe, como poucoo, teste~ unha di. 
ligente de tOda essa- longa odysséa. da terr-a fluminense. V. Ex. sa'Qe 
que o Almirante Protogenes GUi~s !~1 escolhid9 por determinação 
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directa do governo .central, manipUlada a.tra.vés do Ministro Vicente 
Ráo. 

,0 SR .. AMARAL PEIXOTO. - Não ~poiado. 
o SR. BANDEIRA VAuci:IAN- .Apoiado. MUito bem. 
O S~. JOAO NEYES - Não !ôr~ assitt:l. e. eu pergunto porque o· 

'!l.obre Ain:Urant e Pr.otog~nes GUimarães não occupou a ·$Ua cad.ei.ra nn 
Camara Federal, para a qual havia sido eleito. Porque4 diZia-se sua 
presença era ~rtdispensavel nos conc.Uios do governo para remod~la.ção 
a e. nossa martliha de guerra. 

o ·SR • .:SA'PTISTA LUZ~o .- Aln<la. ante-hontem, o ·sr. Almirante 
Protogenes GUlmârães a.!firmou, categoricamente, que na.qúella. epoca 
não havia. tomado seu ~ogar nesta Casa. porque seus serviços eram re
clamactos na Pasta da Ma.íinha. 

o Sa. .AMARAL PEJXOTO --- - Ha. uma. gra.;_'l.de d![ferença, 'que e preciso 
ne>tar. No case do Estado do Rio. o nome do Almirante Protogenes Gui
marães surgiu par_a. t.razer a pacificação ao Estado. s . Ex .• , que é flu
minense de éOração. não pOdia fugfr a esse imperativo-. 

O SR. BAPTISTA I.UZARDo - Para trazer a paciflcaçãô; e qu.ando 
~urg1u o· seu pome ~ouve logo de;rramamento de sa.ngue?! 

O ·SR. AM.~A'l. PEIXOTo- O· nome de S . Ex. , repitO; surgiu como 
candidato de pa.ci!i'cação. 

o SR.. BANDEmA VAUGH'AN - Pacificação pela força . 
0 Sn.. ~'\{ARAL PEIXOTO - Protesto. 
O SR. PRA:Dô :KELL'l:" - ·'Tive occas1á0 .cie 14azer ~eferencia.s ~log1oo~ 

á pessôa <io Alll111:ante P~tog~nes Guimarães. Acredito mesmo que 
S . .EX .. , antes da escolha do candidato do.s d1fferentes partidos. p ara o 
gov.erno do meu Estado, fosse um nome que ·pude...~e harmonizar em 
hora ·de difficul<iade.s as correntes politicas :Duminenses. Mas devo 
obs~tvar, e~ resposta. ao aparte do ·sr. Amaral petxoto, ·qite a cand.ida 
tura do ,Almirante Protogenes Guimarães foi apresen_tada com todos 
oo sellos da intllcação partidaria. Por esse motlyo, não a poder-iamos 
reoonhec:;er com.o candidatura de concmação. 

o SR. AM.ARAL PEikoTo - V. Ex . mesmo. após a elelção, teve a 
pala..vra do Aimirante Protogenes Guimarães, na presença do Sr. I)epu
ta.do João GUimárães, de que abria ~ão de todos os compromissos par
tidario.~> para fazer uma. admín1st.raç'ão no sentido dos interesses do 
Estado e com to!;Jos os partidos em torno da. ad.mi~stra.t;ã,o. 

o SR·. PRA:Do KEt.J..Y - Declarei que não· punba eni d-uvida os ele
vados sentimentos de concordia, de fraternt(i_;:~.d~ e de conciliação do 
illustre Min1StrQ -da Marinha. MaS devo dizer que nós não nos pôde
riamos, exn hypothese alguma, exp9r á. S\tuaçâo de a.dl].esistas de um 
Gov~rno victoriooo. (Pq.lmas) . 

o SR. JOAO NEVES. - Dh·-se-ã _porem, q~e o honrado Sr. Getulio 
V'al'gas não se poderia oppõr á indicação do nome dO A.lmlrante Proto
gene:; Guimarães. 

Esse argumento não convalescé .. O Sr. Getulio Vargas põdo op
pór-se a. que o .AJ,núnJ.nte. P:r9togen:es G~âes viesse occupar uma. 
('a,cl.eira na Camara Federàl; por que rião se poderia oppôr tarri.be.~ a 
que 9 n.ome ge seu Ministro ~a Marinha fc5sse uma b~ndelra.· de com
bate contra c:orr:e ligionarios que elle tiriha na UnlãG Progressistas? 

A realidade é que• o S~. Getulio Vargas, passando ao Ah::piran-te 
Prptogenes Guhnarães· o têlegra.mma já conhecido, recónhece e~ressa
mente que a CoU1gação Radica~ Socialist-a dispunha d_a. maioria dos 
DeputadO$, Era., portanto. um pronunciamento categorico. um reco
nbeciment~. por parte de S . Ex.. • d~ posição das força,s poltticas-. es
quecido de qu~ esta. maioi;"ia. fôra obtida. por processos que não abo.nam 
a Justiça Eleitoral. · 

M-as para que perdermos palavras em demonstrar aqutilo que todos 
nós s~mfilm.os e reconhecemos? Só p.erguntaria a. Camara -se ella não 
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tem a· noção exactá; dt' que á ·elei~ãó no Estad'o do Rio foi'. pr:qçessada. 
.n'imi regUn.e d.e vérdàdelra oec'Q.paç·ão policial po:r P.a.rte dos ln.vestiga
dE5r:es· desta. Capital. 

O ~. BE:~To :dQST."- - . Exact_am~nte. 
o SR. JOAO :NEVES -E' por I.sso· qu~. sc).oretudp, mot-iva ·o meu 

pr<:)testo, porque a luta p9li~c.a travada entre as duas correntes, nos ~ 
poã.e..riamoa as$istir indi;t'fer~ntes, se f<>s&e possivel indif!~;rença ·em 
pugnas desta natureza . Mas, conforme depoz ·aqlil. o Sr. Prado. Kelly, 
mais. d .e 200 .1nvesttgaÇtores da policia é'árioc;a minaram todos. os p<:>ntos 
4a cidade do Rio de ~aneiro; os· proprios Deputacios :f:ederaes. :não pÇ>.;. 
·uiam penetrar no recintõ da ASséx;n.bíéa Constituinte s~m s~r com li
cença. prévia. l.sso ;mesm9 cqnfirmou o nobre :Oeputado, Si' .. Lemgr-Ubel" 
Filho. o . qual acceità· que a trópà f.e~etal tive$e ido ~penas ,garantir 
·14 ordem.. · · 

·o $R. PRADo KELLY -. - O T.i:ibuilal 'Regional do Rio d_e Janeiro -~9'-
licit6U. a.P 'I'tU:mnn.l Superior. que ~ste, por .sua· vez. ;pe.qlsse ~o Mlnis~to 
ela. Justiça íorç;:J. militar par.a gar-antir a .Assembléa; Constituiilte. Não 
~()licitou nem podia· soiicltar ln.vestlgadores da Poll<::·ia d.o .!liStrléto Fe
d~ral, porque sé tratava de aú.tortdades civis de jurisà.lcção iniprt>:ro
tavel. C.Ap.oiado,s.) • 
· O .SR. JOAO NEVES- Este é o· ponto central da .questão· que tle

tine de· .~amilra incontroversa a intervenção qirecta. de> Sr. Ministro 
Vicente- R.ão ·nos negoclos politicos do Est~do dQ Rio de Ja.neir(). 

A força- i.e.derai, que .se. m.a.nteve n~ attituçle com.pative.l. eom 
os seus ántecedentes, nãô b.a$tava patà. :ev.itar :qualquer p~l;'{urbaç;ió da 
orcleDl.? ~or que' os agent~ da ~olicia do _Districto Feder.al. de um Q.os 
qUa.es ó Sr. · Prado Kelly t~ve océasjão qe tnos.tra;r á. c'ámara; uma car
teira., por qu~ ~ae!;; ag!'lntes se metteram na viZinha cidade .de -Ni ctheroy, 
·i·elan.do pela elel~.ão do l\lm'i~t~ Prot;ogenes? 

Para. que vou perder p.alawas se o reeonheeimento clà.ro, exacto, 
1:nsophl$P.avel das a.-ttitUde$ f.a:Cciosas Q.o Sr. ·vtdente Bâo fo.i documen.· 
tado ao Paiz.. não por um .merilbr.o d:a: opposiÇâo, m.as' pelo Gene·ral 
·F lores da dünha, nwn tele~a .que, devo dizer - .se. é este o ca:-· 
m iriho que S. E'x-. quer trllhài', ·elle .o vae trilhando bem, porque eStá 
defelldenqo uma pret:oga.tiva qUe a B..eVOlJ.?.Qáo a:rve>rou, antes de i~Ud<>.,, 
nas suas bandeltas ~ a auwnom.ta d..os Estados. ( Pa-lmGS·) • 

l)e~jo ~ê+ 9u~ra; ve~ ·â c~ara· o t~le~anun..a dq ~r. . General Flores 
dá Curiha, porque elle é a -photoglfl!,p'hifl. t;la.s ~tti.t:Ud~s dO Sr. Mln1stró 
<la Justiça . 

u·~te O desamparo em que. iicararh OS· bons e. le.aes amlg()s 
desse Est;ad..o e da v1s1ve1,. e comprovada in:te·rve.n.çiLo indebi~a. 
manif~to ao prezado a.Inigó mais que a m1nb.ã: syml)athHt, a 
m1Iib.a integra~ solldarl,edade ... 

:or:a. ·Sei).~ore§, o diletó.llla está ~mad_o. ~ .9- General Flores dà: 
C:imha. interpretou: coni exactidão as cõres .sinistras do quadro, então, 
S . E~. àpon.tpu, ao Sr. Vicente Râo· a porta c1.o ~i!er~o para ·a sahJ,da, 
éómo agente fndescti.Ipavel na lntrom:lssão n.os· negócios dos EStados fe
üera4o$. (P~J~). 

o Sa. SQ'C'ZA ·LEÃo - $. Ex. ilão ~b.e pof<IU~ gosta· .. . 

o sa.. JOAO NEVES - se. }:klrém, esse telegta.mma é um libello 
famoso; s.~ o &r.· General F1pres d~ P:u.nl;la E!~t~ cal~i:and.-o Ç) Ministro 
da. Justiça, entã~ eu p~rg~~a; qil,e papel !;{esempe~ba entre os dois 
c. l;lonra4o. ~r. Ç)etuUo: Vàr.gas? Um é o: seu delegado pollt1.có~ .o outro 
é, sem ·d:uv'id:à .alguma. :ma1-s do qu~ o. Se'J.l. oon.terra.rr~: é Ptecls~en);e 
o homem q-ge o v~lel+ nas ctréumstanc.fas mats cil~!lce1s de s~a. vida. 
PUblica. 
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O SI!.. SouzA. LEÃo - Quando () Sr~ Vicente Ráo conSpirava. contl'a 
o Sr. ~tul1o Va.rgas . 

O SR. JOAO NEVES- E note a Camara a profunda· contradiccâo 
poUUc;l dos dia~ que cott.em: o Sr. Vicente Ráo, revol:ucionarid ·de 
lQ32; o Sr. Flores da. c·unhn:, amigo e defensor do Sr . Getulio Va.rga.s 
em 1932! · 

Não poSS() crêr que o Sr . Getulio Vargas a.bl'igue nd seu peito o 
desejo de trage.r o Governador do. seu Estado. 

o sa. BIAS :íroa'l'ES - U€5Ino porque é d11'ficil: flc~.iB. atra,;ess-a.do 
:na gatgân.ta.. . CRisoL 

O SR. JOAO NEVES- E não ô poS$0 acreditar, a d~speito da. ju
r ispru!iencta. saturnesca que ca.ra.cteriza. o gov~rno <le S. ~. 

~a.s. se não o posso éter, d.everia:mos então ter assiStido.. ~ tres 
?ias. com:o aSsistimos, a. um quadrq que e'Q· cpam..aria um, fil:n de mu:ntte 
;polltico no Brasil. (Muito õem) . Q sr. Prado Kelly invec:tiva.va. o _Mi
nistro da JustiÇa de faccioso; por isso, desllgª'va sua. corrente politlca. 
nesta. Ca.ma.ra. das fileiras gª' ma.lQria,; lla o telegramma; do Sr. · Flores· 
da. Cunha., como eXJlressáô exacta. dos acontecimentos, como tn:tert>re
tação fiel dos fa.ct015 occorridos no seu ·Est'ad.Q. 

O SR. PRADo KELLY --- E. so.bret'udo, com9 nomenag~m peSSQa.l e 
politica. que presta.v.amos ao lllustre G-overnador do Rio Grande. cüJa. 
pala;.vra, nestie mome:n:to, nos trouxe um alto conforto moral. 

O SR.. JOAO NEVE.S - En:tretanto, a palavra do eminente recuter 
progressista resot:tva. nesta Casa com. os aceentós de sua eloquencia. ca~ 
racteristica e não encontrava o êco de qualqUer protesto. Os arhlgos 
do S:t. Vicente Rão silenciavam; os amigos 49 Sr. Flqr~ da Cunha. 
consér:va.va.m~e numa. a.ttitude sympathica. <!eante da narração dõ 
eminente Depu,ta.do. 

o s~. SOUZA Li:A.o -=- Quem cala. consent~ •• . 
O SR. .AD.ALBERTo co:ll.dA - Ante os termos do tdegrámma, só po

diamos ter uma. a.ttitude ~de sym.pa.thia, em face das exp~es pr~isas 
do Sr. General ~lores da- Çullha.. 

o SR. JOAO NEVES- O Zea.ãer da camara estava. ausent'e, como 
aus~nte contil1~ destes deb.at·es. De mOdo que tive· a. impressão per
feita de uma steppe gel.a.da. do o!ficiallsm.o brastlelro: quando uma.. das 
partes mats nobres de sua composição se desllga.va, não havia, em de
fesa. dôs, réos fartamente accusa.dos, uma. upica. palavra. de prote.sto. 
;Não havia nem houve. 

o SR. PRADo KELLY - A defesa. era impossível. 
O SR. B~TA LUZAB,Do- Nem ba. uma ·palavra de protesto. O 

silencio da maioria confirma. integtalm.ente as palavras do orador. 
o Sa. O~A~o MANCM-BEIRA ,._Não houve nem pode haver uma pa

J.a;vra. que os defenda deante desta oa:ma.ra: ê mna.. situáção e.Sboroada.. 
o SR. JOAP NEVES- Houve apenas, Srs. Deputa.Clos, a.té ã.gora.. 

a class1ca tentativa de rea.Ccomm<>dação . Desgraçadamente, na. medi
cina. o~ficial, só .se encontrà para· os maJes po11t1cos a. therapeutic:;~. dós 
c::tmbal_achos! 

O SB. CARDOso DE ME:LiiQ NE'rl'O - A . bancada. paulista. não entrou 
no debate a respeito do caso do Estado do Rio, exa.cta.mente porque 
eiiténde que é res inter aUws e quer manter e resguardar a ·autonomia 
dos E~tados, !aze]ldo com que oS c;-asos de na;tureza. lntel:"'l8 se]am re
solvidos pel~ proprios oottellg1ona.r1os. A bancada. paullsta.. porém-, nãp 
se desUga dó d~ver de fazer a. defesa ampla. e plena. ém tempo op_por
tunQ. do seu Mln1stl"o da Justiça~ 

0 SR. Oc'r&VIO MANGABEIRA- f>, oppo~u:o.idáde é agora.. 
O · SR. B.um'E'IR.\ VAVG~ - O Min1stro Vicente Râo estâ. C-9n.-

rtemnado. 
- o sa. PRADo KELLY - As palavras pronune1adas pelo eminente 
~ d<~. bancaoo. paulista, na 6WJ. primeira. .J?arte, de protestos e de-
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1esa. de.. autonomia dos Estados. são .recebidas com viva sympatnla pela. 
representação progressista fluminense. Por isso, não po_sso acreditar· que 
S. Ex. suba em qualquer tempo á tribuna pa.ra dete_nder preçi~mente 
um. MiniStro que ~onçulcou a. autonomia do mell Esta_do. (Palmas)\ , 

O S~ . JOAO 1-.CE:v:ES· - Espero~ Sr. Presidente, com uma c.urJ'osi· 
dade ml.c;tu.rada de impaçiencla, a defesà que o eminente Deputado 
Sr. Cardosc•. ~e .Melló Netto promette a favor d_o Mini$tro da JUstiça, 
neste passo a!'riscado da sua vida pUblica. Q.uero vêr ·como é q:ue 
S. ;Ex. pOde rã conjugar, num mesmo periedo. aquéiles a.nse1os auto· 
nomistas que São Paulo des!ra~dou em ~mpos da Dlct~dura. êom. os 
imperativos da autonomia !lum1p.ense. em. pleno regim~ constituc!ona.l. 
(Palma$). 

S<.>nhores, se este não fosse o Pa1z das ll'lal'avllhas. acabaria ·se_ndo, 
quando vemos um Ministro da revolução de 1932 coZinhando rta. pa
n~Ua das 1nt~l;V~nções officiaes o a:ttentado CQntra a autonomia. de .um 
dos Estados. Se este não fosse o Paiz das mara-vilhas, eu terla a im.
m,ensa ~t.isfação mor.1.1 de I:"ecordar, taii,tas vezes, o Sr, Vicente Rão. 
no meu apartamento do Hotel Glorla, reclamando em 1931 o Goverri.(? 
de São Paulo,, cçmo .d-espçjo ele guer.t1!- e entrando. ag_ora. pela porta 
aber:t.ã. do Estado do R1o para ficar ao lado de uma. corrente contl'~ a. 
opini~o da maioria dr< povo. E'- que os te~pos mudam, mas os .1:lom.ens 
n .ão mud_am .. Outro dia U uma pht:a4Sé :nota.vel num livro mediocre: "No 
BrasU n!io sã9 os homens que mudam de 1déas. são o.s ldéas que ·mu
dam de ho~en,s··. ~isos) . 

S~ . Presidente, não estou emprest ando vehemencta ao meu pro
testO pór espirJto de facção. Se alguém te-ntasse, contra nós da oppo ... 
siçâo. -argu~ propost.t os subalternos. e~barrarla no telegramma do 
Sr. Flores da Cun.hoa.. Este telegtamma é Um. escudo, a traz do q~l se 
podem abrtgar todas as consclenclas contra a v~olenc1.a: !nnomlnav·el 
que ensanguentou o ll:stad.o do Rio. (Muito õem y • 

Náq precisaríamos delle para protestar, porque n,un~ nos. f l\.ltou a 
su!flci~nte coherenci~ parâ, desta ·tribuna, resaltar os deveres que nos 
lncum.Q~m para. cÇlm a oplni~o br<~.Slle~. 'Mias já agora. fo.rça é con-
1'~sar que~. com ~ste telegramma, eu t-enho a impressão exaeta. exacta 
e r.ellzr .d.e que é o Rio Grande inteiro que se levanta contra a. violen,cia.. 
(Appla~os). t\!a.s, senhores, não 'fiquemo.s n~J.s ante-camar.as do Olym
po; :não vam9s brigar com santos e 1ncénsar a. Deus. Entl;'emos tl.O 
$ancto-Sanétorum • . Lá. é que está ó respon5!1ov~l por toda a desordem 
braslleira. Este homem, 1nfe11zmentf: o d1go. é o Sr. Getulio Va~gas. 
(mutto bem.) qut~ tem animado tocias as violenclas, Jup1ter sop-ldente 
do Brasil (muito õe.m) • Não serlamos honestos se ficassem os apenas 
na iconoclase dos deuses menores. Accusemos corajosamente a quem 
de d1re1to, por que se o Sr. Getulio Vargas 6e ausentasse, realmente, 
das com'Qtna.çóes pa.rt1darias, os ~tados escolheriam, bem ou mal, mas 
de accordó com Sll~ vontade. seU: manda,tario supremo. Tal. não ~m 
e.contec1do. 

0 SR. AM:ARAL PEIXOTO - A 'Q).:úão Prl)gi'esslsta Fluminense não 
accus.ou o Sr. Getulio Va.rgas. 

(>· QR-. BrAs FORTES - Ao contr~rio; ci~ligqu-se do Governo :Fed~ral 
e abandonou tod:c>s os postos dai m:ariorla que prestlgia. o Sr. Getullo 
Vargãs. 

· ó S&. PitADO KELL:Y - Não pode have'l' duvtd:a. sobre a attltude ·pu
blica dos representantes offlclaes da. União Progressista. 

Q SR•. BIAS Fo:an:s - A attltude d~ n9brE!S Deputaétos progressistas 
tem sido de uma dignidade a toda prová.. 

o SR. JOAO ·NEVES - Alnd.a- q1.1.e SS. EEx. se conservassem na 
melorla~ nosso protesto não ~rta men9s veb.em.ente, porque não vim 
a esta. tríbuna com uma. sacola aberta. na caça. de deputados para. 
no~ corrente. (Apoiados-). Poucos ou muitos, queremos ter todos pela 
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oonsc~enci~. Isso nas. basta .. :fvras espe~rnos q:ue. o caso do Rio de Ja.· 
nel.ro se'll'l ape:~as wna: das g~afas qv.~ se desloca 48.: pilb;a, porque ç>U

·~;r~s vU'ão. A gente sep.,te.. ql,iandQ .aprof:Ui:ida o oíh~r entre as <Uve:rsas 
fermaç6e~ da. in:aieria, a. gente sente .q~e, p.o_r -deba.-btq d~ ~ppal'eil.te 
ver:Ptr da sQlltlal"ledàde. 9< que e~tste são teservas prof\lnd~ q_u_a,n,to ·ã. 
a:tt.!~~e. polftica e aâm!nistrativa: do Governo da Reptiblica-. Os fáctos 
h{io de se e_nca.x:rega:r cie ta.zer a .adl:IlttaiiTel_ tra.slaç·ã;O d_eS1ias "Qanca.d.as 
pa.ra aquellas báncadas, affin de qu~ seJamos a maioria- d9 Braê3U; ·den
tr-o do. seu Parla;mento . Nãe., po.rém.~. para sujeital-~ aoE; inter~ss~- de 
facç-ão, nem ·de an:iinosjdade ·óu ambição :nos__sa; ma.s a um .só interesse. 
o uni'cq des~a.do, Q sypremo i;nte.ress~. do B_ras11. (~ui to bem, Pal-. 
más~ -· 

N:ão !l'IJ.el:'O a'tla;nq.onar esta. trl)<)una se~ lançar o meu vehemente 
protesto contra entrevista que 11 em tOdos ·os Jomaes de ant.e-nontem. 
sem de-smentido, do meu: collega, o senhor L;:t~lndo Lem,grubet: Filh9. 
DiSse s . .Ex. que o Elo Grande 'tem s1do -a aza; negra. do Estado à o 
:R~o. Não julgo ·usu-rpar a ne~um dos meu;s conterr~ne_as com a:ssentq. 
nesta. Casa, éompatlheiros .. ou adversarlP~. o direito de lêvántat a ac
-cusação ·fujusta. a -s:.cç:usaç~o impondera,qa e, .&Qbr~tudp, a_ccu.saç~o ma.
llc1osa. que s. Ex. fez càhir sobr_é o botil. nome· da; nossa terra. 

ó SR.. PRADO ~LLY - T:i-veseem-os ~- cezóteza. da a~theliticiélade da. 
phrase e já antes ha.:VerlamQs t.o'hn~o. o protesto do "Rio de ola1l.eli'o 
.contra. a - inj:ust~ç~ nella. conti~a, em ;relaçãÓ ~s seús sentüneiltos de 
tradiclona.l ainizade e admi~ção ao J;t~o GJ,'a.íl.d.~ çio Sul. 

O :Sr. Presidente - A~tenção! Encontra-se -lia .casa >Guilherme
:Mà.rcon1, em visita á camarcá dQs Députa<los. s, Ex. él~eja _ser reç_e
bl(lo_ e;ni se5Sâ.O pl~:p.a.r.i~ . Peço ao nobr_e orador que interrompa suas 
considerações. 

o SR. JOAO NEVES - Um: m1n;q.t.o, Sr-. :P'r.esidente, e eonclUlret. 

·O S_r. Presidénte - Peço que ~ão prosiga perq-q;e- vou, e~,acta.-
mente conttar-1he a ·mtssã.o de saúdar o. nossó !IluStre visitante.. 

· P~çO -aos Sts. Peput~dQ~I' qu_~ occupe;m o~ setu Io~e.s. 

AcompaP-ha.ê,o de uma. Çomn:úSSão compQSta dos Srs. 
Secretarlós éompa.reee .o Sr. GUilherin:e Marco:il1, :Senador 
),taliano. ql.l~ toma :assento ã m.es.~. ao l-ado 41;elto d9 
•Sr. PresiClen'te da Camata. (Prol!Jnga.da -salva de palmas) . 

O Sr. Presidenté - Mells s~Dhores. a ca.-J.naoo. d()s Deputados 
está :receben<ió a gr.inQ.e honra. da vj.s!ta do notavel -scientista; justa. 
~tam_a. da. li'!ml-ariida.d.e; Gullherme Marconl. 

:Afitti de lhe trtbut~, as hQmenagen$ a; q\le tem. cíke~to, antf:s que 
s. ~-· se approxima.sse -d~ me~a, llavia eu designado p_a.ra -sauaal-o, i) 

-~r . Députado .r oâo N.ev~-. - .. 
convido, poiS, esse 1llu5tre Dêpu.tado a desempehha:r a. mtssão que 

file d~l. em nó;Q:J.e- da cama-r-a. • 

. o Sr. João Neves (Pa'lmas prolcmgactas.) - -sr. Senador GúUhet.
me Marcon!: estava a. Camara dos Déptita.4-os d() )3rasn atte;nta. ao exa.-
1lle de acQnt~etm.e_nt9S da no;ssa v1!fa. p~llt:fca, qu~ndo ~os- coube. a im
mensa ro:tmlnao. de receber á vQS.sa $Obre todas .h~nro$a. v1s1:ta. a es~e 
plen,ario. 

Não sei, Sr. Guilherme Mal'conl, que t.1tuiõ d~vo escolh_er na. vopsa. 
jerarohia., de sa:ngu~. 4é. nome p~rlamentar ou de _ge:c1o~ para endére
:ça,r-vos ~ l;lom~nagem do Parlament·o ;Brasll~irO. Pre!lro v~ e-~ v9s. 
n.ãO um ma.rqu~z ila noblli~a it_~a:oa.. nãQ a representante do au
gusto· Senado ela-·vossa. Pátr.J.a. n~Q o .. g~\letttall. ;. que dlgni!iCa. ~ tena. 
ita.Ii:a~ .- mas; apenas, o homem que .. é vet(l~elran.:l.en'te () c_lda_dão dó 
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mundo, aqueue que nQs t ·em p~rmittido. nest~ hO!'àS de transfo~ação 
moral e ·ma.tetlá.li a:ppro:!Qmàr os contto.eilt€5. semea1· pelo ether as 
vozes que, SU:r.gidas de todos os ládó.s ·c1a ter;t;a, ~e est!'l;>.dem,. com,q s~ 
fo.ssem mãQs- que. se apertassem pelo oongraç·~mento :dQs povoo. 

Que .importa que .um dados momentos e mllÍldq. inteiro pareça es
quecer a~ lições· da paz e de harmonia.; que J,mparta que !OS c:an)lões 
êani1nhem para detónar àmatihã enchendó d'~ niagü.a; .e de panic0 -~ 
pra:i;3s do [lllar Mecliterra:neo; que il;nporta. que nova_s .eataut&s de S'an
·gue J:iesàbe:tn ~:é:IJl.illlã sobre. a terra intei.Xa-! Quando elle ·desapparecessé 
.~ VG~ragem das gu~tta~. h~via, de soht:ar. como scentejJ:la. que lllumi:n~
na. .o m;unqo re.dl:m.Id:Q, um nome, que e o vosso, Sl'. Guilherme Mar
com, (paZ71'l.áS) operario de grandeza e da. ~az .. universa.L (Muito. b~:;m . 
PaZ:ma;s) .• 

Aqui v.êdes um: punha.dq de bra.sileirbs; .que são vosSos ~os, por
que nas .suas a~f,üis coiTe o ni.esp;tQ sangue latino , E~es homens. ~o 
um pouco do· genio da voss~a Patria, do . genió consttüctor da velha. 
Roma, da ,Ital1a d~ to4os ·os tempos, daquelle que ·ensineu .ao ·m.'llndo 
a.s !leões da frat.ernidade entr:e os Pov.os : 

ira na vQS~a Patl"ia 11m poeta qu;e reune, no s.eu 'vôo d .e C'<ijJlctor 
sobre todos os. 'mares dà. poesiá, aqtiella onda de symp_athia humana e 
de granci.~ d:a rªça. Este homem ~ n r.t\D.:pUD$1<>. ~oi e.ne quem-df.sse. 
comparando a Italla a 'Ulíla nave, que ella: "arm:i!- la: prorà. e salpa V!':t!>O 
il mondou. 

Po~s bem, Sr. Guilherme Marcon_i; õ.lzel ao povo italiáiiP qu~. a . 
Camar.à. dos De.putadas dó Bra.Sil desejaria seguir essa navé, mas para 
$~r os ·mares (ta. paz. da l,1berti~dê h-gmana, da. fra:tem).dade univer;
sal! (Palmas prolQ.ngap,q.s. o orador ê vivamente C'l.i'mp7-i/me-nt'ado. é 
a'braçado) .. 

O Sr. Guilherme M~eonj - ·(Palmas prolongaãas no recin7:o 
d4s galeria$) • 

E~ .para. mim uma honra U:nica, rara. ·a q:ue me qufzestes ·fazer 
Iie$te momento. •Co~ntiste e:xn suspeíld~r a vossa. sessãO em hQm~-
nagêm â minha. -!Pe--<>Sôa. 

· '?:"anto o . v~ ~~iden~. cn.1a~to o ISr. Deputado Jdáó ~eve$, 
di$el1Lm co~ muito supenor~· .a-os trielis· meritos (não a.póiãd.os). 
deixando-me con;tmoviq.o e emba.ra<EJ.do. · 

Não so~ um parlamentar, embOra. t 'ep.ha a honr~ de _:pert~;nc~~ ao 
Senado Italiano.. iPõr iSso, e não ·tendo o dói:n· 4a oratorfa, :~rto :n~o 
poderei x:espçn~er ~equadamen'té: b.eilàs e . eloqu~n.tes ·pal,à;vt'a.S prP.fe.. 
i-idas $)elo Sr. Deputado .João Neves,. S. E~. fàlou à..•meu ·respeito. 

Não cap.heço vossa llp.gu~; por~m. a eompt~hend~' bastallte- para 
hav.er petee.bido que s. Ex. dLs.se cousas muito ·bellas, acima <ie .mew 
~eri~. mas que· ~.mbem disse .cois~ muito bellas e muitÇ> verd~elr~_r; 
- perniittam-ni~ que o assignále - d~ .meu 'i)aiz, a Itaua . . so·u .. por 
isso; grato a $. Ex..; sou grato aQ v9sso Pre~i<;len't!e, grato ~ to(i:p.s 
vó.s. 

A .recórdaçâ-Q de minl)a visita ao Rlo (le JaJil.e.rro _pe.tma.nece:r-4 in~.s~ 
qu~i:vel, a:çim~ de 1;-y;do. COnheÇo pouco q.~t~ grand~ paiz., mas·, p~or 
ce.rto, lúil día o hav~êi .de t:onhecel;' mél.hol,". Tênh!> deUe entretanto~ 
limá iD:ipres.c::ão iil.olvidavêl, péla cortézia.. coDi. que :r.íie têm OO!!cad<>-. 
tal:!to <> mundo Qfficial como .o .povo 'brastle:tlv. Viva. o BrasiH (PaLmas 
prolengad.as -no recinta, nas trib.U:Ms e 1l4S gctlertá$) •. 

O Sr. Pres'identé - MaJ.co.ni vae retit'à:r-se. s . Ex:_. se fez 
a,compi)Jl.h~, n~a; . vlsl:ta. â Çámar& d:os Deputado~. !pela. su.a lllustre 
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e ocmemerita consor~. Sra. Màrque~a de Marcon)... (Palmas de toà{% 
« assistencia. àirigid:cr,s pa.ra. a tribuna. àe honra, oiuLe se encon-tra a 
Sra. Ma.rconi) . 

Convido .os Srs. Congressistas. à acompanharem o Sr. G~lhe:r.me 

Marcon,i. e proponho ·p_restemos n~:>'Va. homenagem, ~~udancio ce>'l:Q. urna 
sálva <ie pa.J.maS a S. Ex. , .e em. honra ã .sua Patr.l;:l-. Viva a. .Ita.ll!l.' 
(Palmas 'prolonga,d,as no recinto.,. tribunas e galerias). 

Acompanhado pelos Srs. Becre.ta.rios em: Commissão, o 
Sr. Guilherme Marconl deixa o reçinto da Ca}Ílara dos Depu
tados. (Pr.olongada. sa·zva .de palma$). 

O Sr. Presidente - Tenho sobr~ a: Mésa. e vou .s'Ubmette:.- a v<>tos 
~, s.egUlnte 

REQ~O 

ltequeremos que· .se. lance n .a .acta. dos traba.lhGS parlamentares 
de hoje üm. voto· <Íe SfliOfu.ndo pe~ !pelO falledment:o; hon.tem á noi.te. 
nesta. dapit!l!. do Engenheiro ·civ.il José Niepce da Silva, êx-Secre
tàrio de Estado. Ilir Parà.ná., ·antigo <:llrector e constructor de d.iversas 
estrad<lS de terro na. Republica. e patrício illustre por todos o.s t1tUlo.s. 
a qu:em o B~il <leve os mais asstgnalados serviços. 

Sala. <ia.s Se~óes. 27 de .Setem:bra de 1935. - - Lauro Leypes. -
Francisco Pereira . ..,....... Pa-ulo Soare~ Netto. - .Arth'l!tr .Santos .. - Octa-vio. 
da. Sil'Veira . · 

VOTO DE PEZAR 

O Sr. .Francisco Pereira (Pela ordem) - -sr. Presldenre. a 
homenagém que a bancada parauaense aea:ba <ie S<:>llci.tar pelo req-ue'
rimentq que v .. ·Ex . . submetteu 3i apreciaçã.Q da. Casa, encena. um 
!Pi'e1to de ',1Ust1Çtl. ~- de· saudade a esse- par~~. por varios ·t1tül05 
ill'ustre. (Muito 'Mm) . 

Engenheiro fo~do pela És<:ola ~olytechnica do Rio de Janeiro. 
o Dr. José Niepce da <Silva. exer~u a sua. .activi~e .IPr<>fi:ssiQnal em 
varias Es!;ados da Republica, principalmente no Paraná., su.a te.rra 
natal, no !Maranhão, no Piauht e no Dist.ricto Federal. 

I)o ~xerciclo de sua. profissão o exti.ncto deixa. varias obras qu~J 
a pos:ter.i<t.~e sab.erá julgar .oom Justiça que mer~em. E'ntre ellas 
cumpre ·not.a.r que foi <> Dr. Jooé ·Niepce da Silva. quem restitUi~ ao 
tr.afego paranaense a estrada. de Gra.ciosa., obra. do Imperio que a. 
Republlca, meio f anatl;zada no m<>mento cpelo 'fascini9 das estradas 
de fen-o, havia abandonado duran.j;e ma1s de vinte annos. 

No :Maranl:íã.c, o Dr. José Nie~e entregou ~ transito a . E. F . 
S. LUiz a. Caxias. iN'q PiaUhy, dirlgiu a. E. ·F. Central do Pia.Uhy-, 
onde d~llçou, 810 la4o do seu vái)or t-ecllruco. rel~vantes• den:i.Dnstra.
ções da sua a;paddade· de adm.i:nistra.dor. (M~ito bem) . N:o D~
tricto Federal, te~e occasião <i~ ~irlgir os serviços da · Inspeetoria 
Federal de Estradas e a E. F . TheresopoliS. 

N!io :foi só como engenheiro, Sr. Presidente, que o :p_a.ra.naens~ 
1Uustre Se: ~ez collhÇ<:ldo em todos os Estados 4o .Brasil, mas, ~nda., 

~mo jomalista, escriptor e membro que e~ da Associação Bra.s1-
a.eu-a. de Impl'énsa, P..a. Acade.c::i1a.- ~~na.e~ de Letras e ·do Cen.tr\1 
de Let'rat:; do Pár.a.ilâ. Era. ta.mbem. Professor da. Faculdade de Enge
nharia. do mesmo Estado. 

o SR. .ARTEnm 'SANTos - P.oderia. V. Ex:. a.ccreseentar: como 
Secretario de Obras Publicas do Estado, cuja gestão fo1 das ma~ 
brillla,ntes. 
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O SR . FR~CI~SCO. P:E;R.EIRA - Perfeitamente. 
Na :politica, exerceu o carg{), .confor~e aca.ba de lembrar o lllus~ 

tre companheiro de representação, .Sr. .Arthur -8a.ntbs', de ·Secreta.rlo 
de Ol;>r~ Publicas d6 .Paraná, como sempre, com dedlca9ão e com
petencla. 

Emfií:ri, Sr. Presidente, em todos os ramos da actividade ond"" 
S. Ex. po.ude iue:ro fulgurar a sua 1ntell1gencia, d~1Xou obra:!! a.s 
mais !Pr.oveitosas pa.râ. a: Nação e •P!!-ta o Estado . 

A memoria.. do Dr. Niepce da Si)va ~. Sr. Presidente, merecedora 
da homenagem q~; neste momento, a bancada pa_ranàen.se :solicita, 
çja. C~at:á clos 'S;rs. Deputados. (Muito bem. o orai/,qr é abraçado) . 

Em seguldaJ ê approvadtt o refe.rid.o requerimento . 

O Sr. .Presiden:te - Está 1'1nfia a hora destinada aó Expediente. 

Vae-'se· passar á Otdem do dia. (Pausa) . 

Compareoom mals, na hora. do Exped1ente, os ~nhores: 

Caldeira de Alvarenga, Edmar Carvalho, Ribeiro .Junior, Mario 
Chermont! Aeylino de Leão, Abg:uar Bastos •. Fenelon Perdigão, .Qle
mentiJ:!o Lisbôa, Magalhães de Almeida, Carlos Re1s, Agenor Monte, 
Pires de Gayoso, Freire de Andrade, D.emocrito Roc.h~, ~rnàndes T~· 
, ora, Jo.~é de Bo·rba, F.lgueiredo -Rodrigues, Xavier ·<Í'e ôirveira, Ma.r.ttns 
Veras. Alberto Roselli, Herectiano Zenaide, Samuel Duarte, R.uy Car
neiro, So.u.za Leão, Joãó Cleophas, Rego Ba.rroo, Ado~ll,o Cêlso, Do
mingos Vieira., Arthur Cavalcanti, Alde Sâmpaio, Teix.éira. Leite, Hum
berto Moura, Orlando Aràujo, Samp·~1o cO-sta, Melchisedek :Mófite, 
An:r.iando Fontes, Barreto ·Fllho, Altamira.ndo Requião, Manool Nova.es, 
Clemen:te Maria.ni, P.éo<1ró Lago, PrLsco Paraiso, _Ma.ga.ll:1_jie-s ;Netto, Octa:.vio 
Mangabeira, Pedro Càlmon1 Arthur Neiva. R.aphàel · Clncurã, Edgard 
$a.nches, 4,ttila~ ; Amaíàl, Homero Pires: Francisco Gonçalves, ?ereira 
Carneiro, Amaral Peixoto, Candldo Pessôa., ·Henrique Lage, 5alles 
Filho, .:roão Guimarães, ·Lev1 ca')';'Ileu-o. Eduardo nuvivier., A:curcio 
Torres. Qe'sar Tinoco, Lontra Costa., Lemgruber Filho, Fa·bio SOdré, 
Carlos Luz. Bias .Fortes, Pedro Aleixo, Clemente Medrado, Jooé Braz. 
I.e\'ind.o ·çoelho, Theodomiro Sant iago, Augusto Vle~, .A,d~l,io Maciel, 
João Bera.ldo, Washington Pires, Daniel Carvalho, iM:acario de Almeida., 
Negrã9 de .L_ima, JoãO Penldo, Ma:tt.a M.achàdo, Simão da Cunha, Re-
zende Tostes, Antliero Botel·ho, Belmiro Medeiros, Waldemar Femií:a, 
Barros Penteado, ~raes Andrade, Gama. Cerqueira, Ca:rdoso de MellE> 
Netto, 0ine1nato Braga;, Castro Prado, Macedo Bíttencom:t, Bi.as Bueno, 
JOrge GueQ.es, Meira Junior, Justo de Moraes, !Miranda Junior, FaJbio 
Aranha, Jairo Franco, Vicente Miguel, Trigo de Loure4'o, €o~a da 
Costa, Va.ndonJ.. de Bacr:ros, Plinio Tourinho., .Arthur ·Sant0S, OCtàv.io· da. 
Silveira , Paüla SOares, Franc·lsco .Pereira; José iMUlle:r: • . Abelardo L112ii 
Dorval Melchiades, Carlos Gomes de 01J.veita., Baptista Lusa.rdo, Annes 
Dias, }?edro 've:rgara, Frederico Welfenbuttel, Victor :Rus.somano, Raul 
Bittencourt, Barros Cassal, An1z Badra, Eurico Ribeiro.. Enílandc 
Gomes, ~past1ão DOmJngos, Abel das Sa.ntos. iPedt~ Jórge, Abllio de 
.'\ssis, Antonio Cárvalh,a.l; Austro de Oliveira, Arthur da; :Rocha., Silva. 
Cosi;a, Francisco ·Moura, Adalbe11.to' Camàrgo. Albérto. SU:rek, Damas 
Ortiz. Martinho do Prado, Fetteira Lima, Lima. Teixeira.; Paulo As
~umpçã.o, Gastã:o de Britto. Roberto .Simonsen, Leoncio Araujo, Moaéyr 
.Barbosà, Arlindo Pinto. Augu.Sto Córsino, Cardoso A}'res. Vicente 
GoU\·eia, syfvio Leitão, Paulo Martins, MQra.es Palva e Thomp~on. 
Flores . (150) _ 
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Deixa_I):l de comparecer os srs.: 

Arruda Cam~ra. Generoso Ponce, café Filho, Deodoro d~ Men
donça, José Pingarll.ho, Agostinho Montelx:o. Genaro Ponte,_ Lino Ma
chado, Gerson Marques, Ad.elmar Rõcha, Pltnio iPompeu. Olavo. Oli
veira., Humberto de An4ra.de, Monte Arraes, Ricardo B.arreto, José 
G<>m~. Botto d~ :Men~zes. Odon ~ze::çra, Oz.orio Borba, Barbosa Lím~ 
Sobrinho. Mario DOmingues, Oswaldo Lima, Severino ~.- '}.{ott:'lo 
Lima, 14ello .Ma.chado, Car}os de Gusmão, Luiz V~anna. Filho. Jo~·1 
Manga;beir.a.. P~to ..nant~. Alfrêdo Mascarenhas, -Frané1sco ~t?Cll·r., 
~n.cio Galroo, Nogueira Penido, J1,i11o de Novaes. Henrique Lage. 
Raul Fernandes, Juscelino Ktlbitschék, Bueno Brandão, Albreu Socl.ré, 
Pa.ulo Nogueira, Pereim Lima, TlleQtonio Mont~rro de Barros. Santos 
Filho, Oscar stevenson. Carlo1(a Queiroz, Vergueixo Cesar, Jaa.quim 
Saropa.ip Vldal •. [.~rte setubal. HyPpolito do Rego, Aúréliano ~~t~. 
Hora.eio Lafer, La.údelino Gomes, ·Ru:pp Juni0r, João Carlos, ~rtins 
e Silva, Edmar Carvalho, Vieira. Macedo~ Alberto Alvares, Vicent9 
Ga.lllez e Barreto Pinto (58) . 

ORDEM ·DO D1A 

O Sr. Presidente - A liSta. de ·presença. accusa o compareCimento 
<le 2_35 ·Srs. Depu.tados. 

MORA'I'OlUA 

2a diScussão cio _projeeto n. 246-A~ d.e 1935 (prjmeira. ie
gi~Uttura.), regula.não a. a.mort4:a.ção das dividás sujeittís .á lei 
d'é moratoria; com pa.r:ece:r da Commissão. ele /ustiça., e cpa.-. 
recer com substitittivo da. Com-missãO de Finanças; com voto 
em separado do Sr. Leví Ca.rneíro (em 'Virtude <te urgencia) . 

Eneerraliia: a .discussão, ê an:nunciada a. votação. 

O ·Sr. Presidente - -~ este projooto a. comm~Ç> de Fi:nançâ-3 
e OrQamento offereceu e vou su:bmetter a. vot9s o seguinte 

~. 1.0 Fica. proroga4o até 31 de Dezembro dE 1935 o praz~ 
~an. pagamento da 10. prestação annual estabeleclda. no art. 10 do 
decretO n. 22.626; de 7 de Abril de 1933. Ern 3l ele Dezembro dô'i 
a:nn.os s:G~bsequentes,, vencer·se-ã.o as restan~s prestações a q'!,!e se 
refere o mesmo a.rtlgo. 

Art. 2.0 A lmportancia dos jUros vencidos até 7 de Abrn de 
1933, calculados ás :taxas contra.ctilaes, e dos que se vencerem dessa 
data em diante, ate 31 de Dezemb.ro de 193>5, calculado ás tax~ d!l 
decreto .n. 22 .'626, será. dividida. em lO pareellas, que serão pagE.s 
jun'Uunente <:(?!I} a.s pr~~ões cio capital acima refer·l<lo. 

Art , 3.0 Os juro.S que se vencerem, de 31 de· Dezembro de 1935 
em diante, ser~o ta.m:bem 'PagOS em 31 de Dezembro de cada ann•). 
juntamente com as prestações xetro estabelee1das, :salvo se outro 
termo já estiver esta;belectdo no respectivo contraeto. 

Art. 4.o Trata.náo-.se de creditas ainda. não julgados pela Oamara. 
do Reajustamento Economl<:o, proceder-~-á da. segufnté fórma.: 

I - Sempre que o re~justamento ple~tea.do !õr oQn~s
ponde_nw a 50 % da dlv1da. o devedor pagará, nas datàs 
:!lxacl~ nesta. le1. os jllros- relativos ã metade do capital e 
á. frocçâo l.rreajusta.-vel. 
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II - Quando, na declaração su,jelta á: decisao cia carna;ra. 
do Reajustamento, o d<evedor .pleitear q1.1itação total da d1-
v1da, COJ.ll. fun<f3.men1;o em 1nsolvencla, não está o deved·or 
obrigado ao ;pagamento de jur95, a.té que seja. julgaqo o pro
c~Q. V~rifiCada. a dec_isão, ~e e$ta lhe fôr favora.vel. estará. 
o devedor iSento definitivamente de qualquer pagamento: em 
eáso <:ontrario, a. liquidação se fará nos t:ennbs do ãrtigo 60. 

A:rt. s.o A importancia. das a. polia~ entregues ao cred,o):." cqmo 
indemnização, per i otça do art. 40 dó· decretO numero 24.233, de 12 
de Maio de 1934, será creditada. aos devedores excl'W!lvarnente para 
a.mol'tização da. importancla. reconhecida pela Camara. como sujeita ao 
re31justa.J;nento, e juros dessa mesma. iínportancia, ficando o devedÇ;>:O 
obrigado ·a pagar ~os prazos estipulados no art. ;L o as tprestaçõe.S e
Juros rel~tivós. ao restante d,a. dlv.ld:a ·não sujeito ao reajuStamento por 
deliberação da. .Camara. . 

.Art. 6.0 Denegada, .no todo ou ein .parte, a. i'ndemnizã.ção .pedida 
<XIm ba.Se n-o decreto n. 24.233, de 12 de Mato de 1934; terá 9 deve. 
d9r o prazo de so· .di.as, contados da. d~t~ da publ\Cfi.Çáo da sentença 
.Q.e-fin1tiva, .Para ·'Pagar os juros e amortizações que forem devidos, sOb 
pena de vencimen~o e exigibil,tda.!ie da. d-ivida, independente de qual-
quer inte~liação. · · 

Art. 7.~ .As disposições <1esta. lei abrangem as dividas eontrahld~ 
em m~da estrangej.ra, sujeitas ao regime da moratorla e do reajus
tamento_ 

Art. s.o A pr~ente lei entrará. em vigor na data de sua publi<:a
Çãc>; revogadas a.S .disposições em contrario . 

,à,pprov.a.dos, süc<:essivamente, os arts. 10 a .BC! do projectc 
.Substitutivo, ficando prejudicado o pr~itivo.. 

O S.r. Presidente - o proje-cto substitutivo passa á 3.., discussãd 
e figurará na 1proxilne Ordem do Dia.. em virtude da uigencia. 

S'AL NACIONAL 

14 clíscussão do prQjecto n.. 72, de 1.935 (primeira legis
laturti) ,, reguJ.arr.do a producção de saz nacional. 

O Sr,. Presidente - ~tra em discussão o projecto. Tem a 
pa.Iavra :0 Sr. Rlcardlno Machado. 

O .Sr. Ricardo Machado - Sr. Preslden:te; Srs. Deputados. 
'Como prlm.elro signatar1o do .proje<:to a;presen.tado a Camar'a, em que 
se propõe seja. re~menta.da a prod.ucção do ·sal nacional, ca.~•me 
o dever de vir expôr, em breves pala~. os rt:lOtivÇ>s q'Q.e me leva
ram a. form.ulal-o. 

Que ipecle a. medida .que ·SUbmettemos á ,<:Qnsiq.eraçáo de> plena,rio'? 
que seja regUlamen~da. a producção do sal ~iol!l.al, tendo em v·ista 
a.s .seguintes !1nalidades: a)· como alimento do homem-; b.) como 
agente de conservação de -c~es e o'Q.tros productos; c) como appll-
ca.-vel a outros fins . · 

A ffnalidáde a. referé-se a alimen:taçã.o d'o ·'homem - e 'Parece 
que poucó teria. de ser jous'!;üicada a condicional que apresentO: para o 
sal que serve directamente á alimentação do 'homem, ?teve ser exi-. 
gida S'!la pureza. qua.nto a germens ipathogenlcos. 

Não me demorarei na. JU$tif1cativa de coisa tã:o elementar. 
A segunda fint!o~id.ad.e é proposta relativamen=te ao sal que deva ~r 

empre~do na co:t;~Sétvação de aliment:es. carnes e outros. eu derivados 
da pecuaria. tenha,;.,c;e em conta a . riq~eza em chloreto de sodio. 
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;~ada mais justo 'do que s:et ex~gida, .na, regulamentação, a riqueza. 
em éhloreto ·4e ~odio, porquanto ha. saes. mesín.o estrangei:ços, ·que não 
são tão ricos dessa substancia. quanto <:~utros ·saes, mesmo n:a,cio
naes. E, como o chlo:rew de. sodlo é elémento que mais garante a. 
co~rvação dos pród-Uctos em .que 9 $al seja empregado, dev~-se :exigir 
como ·me<iid!l- econo~ca. e como gal'a.ntla. da conservação que a ri
queza. em ~hloreto de sodio seja a. maior possivel. 

Mais '- - que tenha. baiXas percentagens d.e t:>utr~ saês. 
Realmen~. essa exl.gen<:ia é muit o ~m. lembra,da. _ROrqua:t;lt.o ~ 

agua. do ma.:r, de o.nde se extráe o sal de c~Jztnha, contém outros 
saes; o chloreto de ma.gnesia é um delles. o sulfato de n:1a.gnesia é 
outro .,..... e alguns mais •que não nos interessam no momento. 

os dois pnmeiros, ,porêm, nos ilitere.Ssam sobremodo, porque, na. 
coru;ervaçãO de pr.oductos pela dessecaçáo - como se proc~de CQ:in as 
carnes '- absorven<lo elles mais tarde a bumidade da .a.tmosph~ra, 

fat:ão que ás .substan.cía.s conservax:ias recebam h:umidade· estrari!h.a. .hu
m idádé esta que vae contribUir para o aesenvolvlmeiito de olnl.'a.s 
su'b.sta.ncla.s que se encontram na agua. do mar, e, po~~nto, no .sal 
que d.ella é extnhido; quer dizer, <;\esenvolvér-:se.:ão elementos do 
·Telno vegetal, como sejam as baeterlas. Vóltaxemo.s a esse. ponto rpa:ra. 
el\.tcic:lar melhor. 

Aindà.: - q,ue haja a~ncia de outros corpos. 
'Realmente, na. sal naeional que contém. corp<ls· estra:ílhos á com

posição delle: como cal~eos. con~has - porquanto na. nossa in
d.ustrla, por de;rna.iS primitiva.. o proc-esso de extracção não dá. pro
dueto q:ue nos satisfaça •plenam:ente sempre. 

- "Que sej<~, tambem isento de ogennens cape~ de d~teríora.r os 
produetas que o sal deva <:enserva.r" . 
~ ce;rt~ regiões. da. costa brasileira ·ha a.bV,ndanci;a maior cq\le 

em outra.G. de ,germê!lS que, .sa.hidos -da a.glUl- cio mar Juntamente co.m 
O sal, Sa O capazes de detertorar <IS :produ<:tos que se deseja eon,serva;L' 
com. o emprego do sal na.ctonal . · 

Devo tor.nar desde j,á. bem cíaro que a. e:xpre.ssãó· '·~sal .nacional". 
para essa. éli.scu.ssoo a que eStou prooede:ndo, ·:não é propria.. :Nã.o. é 
sempre igua;l o ·.sal naclonal; o que ha são saês dl4'ferente.s. segun-do a 
procedencia. e a. rpreparaçãó. 

Se de ünia. zona, em determinada. sal,ina, pode-se retirar producto 
melhor que de salinas de outra, zona da. c.ostã;, tambem o processo 
que se empregar .na. extracçã.o in:fluirá so~remodo no producto que st: 
vae obter, Os cuidados· qu(l se pddem usar n~~o occaslã.o da. ex;tracç~~' 
·são çapazes de. determinar a. producção de um sal de certa. nat~eza~ 
depois da extracçáo, entretanto, guardado Io:o,gàmente ai) ar llvre -
um. dois, ou mesmos tres annos - póde soffrer alt_e~ões que o 
transformem em sal de outra. nat~za . _De, qua-lquer fôrma, influen
ciado pelo processo de sua. extra.cçã;o, pode ·ser bom ou mau. 

Ora. não é possível consentir que o compradór, quando adquire o 
producto, .supponh_a que adquire. por exemplo, a q:uall:dade. c e que .lhe 
seja ·vendicía a qu~Uldáã.e- a ou b. Desde que não soffra. preparo de! l
do, o sal extrahido das a~~ do mar será. :Sempre um producto mao~ 
ao passo que ha processos. diversos, um delles empregado já. em nosso 
paiZ e em ·outras. regiões, como sejá a exposição das pUhas de sal . por 
longo prazO,, aos agen~s atmospherloos, taes como a chuv~. o ar. qué 
mod1!1cam sua qua:lidade, tornando-o producto bom e que satisfaç• 
ao comprador. . 

Entretanto, .d~scie que 9 pt~ucto não seJa. ~xpastG ·a essas cÇ>n
dlcões; não poderã satisfazer. 

- .Ha outros procesSOS de Qenenclamento, processos que, com pra~ 
curto ·de horaS, transformam o sal num. producto puro. ~ses sao 
processos em que se emprega. ·O calor, quer secco, quer humido. 
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Não vim: propõr, não aconselho no projecto, não peço que .a '!.<li 
determine qual o processo a empregar. Naturahnent.e Q proprió re
gu_lamento estabelecerá. os diversos processo;; possivels, sem. · .que se de-. 
termine lllll.. A região salineira cQnsUltará. a sua economia em vista 
:::. ~COt:l()Iília do comprador do sal e emp:r:egarã o processo qUe mais c<>n
vier ã sua purificação. 

E' claro qu~ hão estou dando prO'cesso'· determinado; estou citando 
os tres grandes meios capazc$ de apresentar o :resuttado qUe -de5eja.
mos. 

Finalmente, para a q1.1alidade c : será exigido que a mercadorln. 
seja preparada e armazenada ::;em contácto com as q1,1alida~s a. e b. 
A razão é que. sendo empregado esse sal commumente na alimentaçã~ 
do gado.. e- pod.enqo assim ser utfliza:do em natureza, sem nec.essidade 
de purificação, ;pode contaminar 011-tro sal que tenha sido purificado: 
de sorte que o seti tra,nsp.o~te. tem de ser :feito. separad.ameb.t;e, ou cóni 
cuidados hygienlcos·. "' 

Peço, .por fim, que a regulamentação seja attri.b.uie!.a á repartição 
competente, ao :Oepa:rtamento de Prod-ucção l\4ineral do M1n1sterio r.t~ 
Agricultura, em p:rnZo determinado, e que o governo central entre em 
accôrdo oom os governos ci~ Estad_os ~ óS dos Estados com os d ')S 
m.unicipiós, no se;ntido da regulaxne.ntação e da hygtene geral das sa..,, 
lit;las, do sal e do trabalhador. 

A ultima part~ do projecio de 1e1, tal como a pl.jmeira~ parece-.m2 
dispensar justificação. E' um dever que temos cuidar da. hyglene <la 
offfcina, dos trabalhadores e do producto . Não ha motivo para. cans:tr 
a atténçã:o da camara çow, a stia justfficat:va:. 

Apresen,ta.d.o, assim, á. Oamara es~ p~queno projecto, eu me r~se:::-· 

vo para. dtscutll-o ·na: occasião em que p 'OS$a .se:v incrim1nad0 de algú· 
ma ·falh_a. 

Era o que tinha. a dizer . (Ptilmas. O orador é cumprimentaão:,. 

Eo;1: seguida, é enéeriada a discussão e anrtunciada a vo
tação. 

A:Pprovado o seguinte 

PR.OJECTO 

N . 72 - 1935 

(Primeira legislatura~ 

Art. 1.0 será .regulamentada a producçâo de sal na.cion~l. tendo 
em vista a. sua nnalidade; A , COJDO ·àlimento do homem; B , com~ 
agente. de con$ervaÇão de carne~. seus derivados e censervas outras; C • 
como a.pplicavel a outros 'fins . 

·~ 1.o Quanto á finalidade A, ~r-se-á eril. conta especial a a.usen
cia de ge:nnens pathog:enicos;; quanto fJ. finalidade- B, ter-se-ã.Q ein 
conta a. riqueza em chl<1~eto de sadio, a baixa ·percentagem em outros 
çorpos, e a d~. genn.ens capazes· ·de depreciarem os prqq.uetos· ~ conse-:
-tar; e as devidas dimen$ões dos crystaes de chlor~to de :sadio;, quant.•> 
il c. será exigl_do que ~ mercadoria seja preparã~a, condúzida e arma,. 
:eenada sem contacto com as de qualidade~ A e B. 

Art. 2 .. o A ciev)da r-egtilamentaç.ã.o caberã. ao Minísterlo da Agn
cultura, por tnterrnedio ·do Departamento de Producção Mineral, que 
])rovldênciaTá no pr:J:Zo de 30 dias após a sanc:ção da presente lei • 

.Art~ a.o Para attend-er á flscalizaÇão fica ct:eada. a· t axa de um real 
por kilo de sal produzido. _ 
- Art . 4 .o o Governo Federal entrará. em actortlo com os govemc.s 
cultura. por i:fl.termedio dó· Departamento de Producç_ão Miner;!.l, Qttc 

30 de 49 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 49 

150 

dos Estados proclu~t.ores .cfe sal, e estes com os: respectivos municipios. 
-no sentido da ~gUla.mE!ntação· da hygie.ne .g~ral das sa1inas1 e ~:o sat. 
e d~s ·trabalhadores. · 

~. 5.0 Revogam.-se as dispo$l:ções em contrario. 
O Sr. ~esidente ~ o projecto _passa :á 2a wscuss.ão. 

ftJNCCIONAR~S CASADAS 

Segu7t4a. itíscus~a.o do p:raj~c.t'o n . .179-A,, de 193~ (;za lP.
gis-l.a'tura) • r~gu.Zando a lit:enga d:as jil:ncêiona.rias casa:da.S €0'17! 

juncci:.ona.ri9s publicas, .ç'ívis e militar.es; . com parecer àifL ,com ... 
1Tt~iio d.e Finanças., javoravez. (};.o s.uõstit.utivó da Cammiss.ii.;) 
.de .Justiça. · 

Encerrada a discU.Ssão e annunt:iada a votacw .. 

O Sr. Pr·esidente ---lA este pT.ojecto a 1Comtnissão de ·constitu.içã" 
e Justiça o.ffel'eceu e v.ou s~me1:(ter !lo votos o ·seg~te 

-SUBSII:TOTil:VO 

Art._ 1.0 As mulheres ·q:tle exerçâm e!fect1va.me,nte fufiéção I?tibl!..
c~~.r ca.sad~ com fun,ccionari.o militar ou civil, s-qj~ito a ~emoç~or terão 
dtteito a., ll~:nça se1JJ,. ven(::ilÍlentos, a .s~u re.quertm~nto, quanda se"IJ. m;l. ... 
.t:1_9.o !ôr removiqo., lSem ser -a seu pedido ou em cumprímento de pena 
<l.1sclplil:l.al', para o"Q.tro :>on:to dê ter.dtorio .nacional ou para o estrat\-
geiro. · 

Paràgrl;!.pbo ~tllco. · A licença. ~rã co~cedíQ..a, median~ requeri
men-to instrú.idó com documentos que p:uov~m o ::~,Iregadp .e vig.orar:á 
pelo tempo .que durar a commíssãb óU: nova fti:àcção de seu :marido. 
até é m-a,x)lllci> de a àll.IlOS. Nestª- situação a mulher n:ão ~onta~a· temDO 
pa'l"l;!. qualquer effelto. · .· .. 

Art. 2 . o Revogam-se ~ disposições em cónt:tario. 

Approvados, súccessiv-amente, QS arts. 1·0 e 2° do Pt9-
j'ecto-~ulílst~t'IJ.tj.vo. :fi-cando prejud1e~d9 o ;primitivo.• 

0 Sr. Presidente --. O prqjecto-.substitutivo. pa.Ssa á terceira di~
c~ão .• 

OBRAS DE. ~A~NINO DE BlUTTO 

3a disc~s..s_ão do projeãto, n. 141. B, de 1935· (la legi.s"latur:a;. 
autiórizand<} a mandiar pul:Jlicar as O'br.a.s t:J,q engenheiro Fran
cisco Sa-t;urnino Rod.f.igiLes de B'r.itto, 

~ncen:ada a ciiSc.~ão e annunciacla a vota.cão. 

Appi'ovado e ·env.i?.do ã co~ão de Reç!.acção o· seguint2 

~. 1~1 B --. 1935 

ó ~od,er Le~ia.t~vo d~creta: 
.Art. 1 .. o ·Fica o POder ;Ex~c1.1tivo l;!.Utoriza4p a :o:táadar publícaJ: 'etn 

ediç~ espeqial,, sob o titulo ~'EdiÇão Naclonàl .(ias: Obras de S~tln:nlr,.o 
de' Britto", todos o,s t'rábalhos de'í~~cl9s pelo notavel profissional b~
SUeiro Frarncisco Satui'nino Rodrigu~s de 'Britto, .r~speitados, para out'l':!S 
edições d.OS. mesJ!;lOS trab~~S, OS direitOs autoraes de ~US herdeiros.-
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Pa-ragrapho unico. ·Para a p-qblicação autorizada, o Poder Executiv.:l 
entrax:á em acéôrdo com os herdeiros da engenheiro Frâ.ncisco satU!"
l)iP._? Rodrigues de Britto, podendo entrega,r-lhes, a titulo d~ compe.n
r:açao. pelo consenti_m.ell.to na publicação, seiscentos exemplares da col
lecç~ dos trabalhos editados . 

.Art-. 2. 0 A Edição Nacional das Obras de Saturni,n.o de Britto será.. 
de mil e seiscentos exemplares. 

Paragrapho UDlco. Da. ~dição co:il.sid.er~:~.da, cem exempl~res serão 
em papel e e:acadernação espéciaes, senqo ç:inc~nta par-a o Q.overnó 
e cincoenta para os herq.eiros de Saturíúho de Britto. 

Art. 3. 0 A Ed-IÇão Nacional das Obras de Saturnino de Britto des
tina-se á distrib'lii.Ção pelas bÍbliothecas publicas, escolas de engenha
ria; repart(çóe_s técbn1ea~ ~ de saude pu'bi1ca e aggrem.tações de e.ng~
nheiros do ·pa!z, devendo o .restante da edição, sat.isfei;ta a P:etennln~
ção do paragrapho UDieo, do art . l 0 , ser émpregad.o na propaganda da 
cultura i;echnica brasileira, j\l,nto a w;r.iversidades e instítuicões techni-
oa~ estr-angeiras . -

Paragrapho anico. A distribuição da publicação realizada será; 
fe1ta pelá. Dil;"eotOl'ia Geral de Imormaçõês, Estatistica e DivulgaÇão do 
Ministetlo da. Educação e &~~de Publica. 

Art. 4.o Para. attender aa pagamento das deSpesas com a .edição 
das "Obras de ·Saturnino de Britto". fica o Poder Executivo autoriza.~ 
do a dispen,der até a quantia de cem. cônto.S de :réis (100 :000$000), po~ 
conta da. $'ub-consignação. n. 28, da verba 1a. do orçamento vigente". 

Art. 5. 0 Esta lei entrará eni vigor .na data da. sua publicação 

Discussão u.nica. do parecer n. 26, de 1·~35 t1a legislatura) .• 
tLeferminaniLo o registro d.o contr.acto firmado entre a. DirectCJ· 
Tia de Protecção á Materníctade e á. Infancia e Hen_Tique Aives 
d.a. SiZva., ~ locação do. pred.io n. ô3, çl.ct ru.a. Mau~, nesta ·c~
dade. 

Encerrada a discti.sSã.o e annunc1ada a votaç.âo. 
Approvado o parecer. 

O .Sr. Presidente- Esgotada a materia êOnstante da Ordem dei!> 
dia, dou a palavra, para uma explicação pe~oai, ao Sr. J~o Neves. 

O St. João Neves (Para expLicação· pessoal) - Sr. Presi_dente, 
nà.o me seria poS.sivel • ':niclax minha oraç~o. sem.. render a V. Ex. 
graças pela J;lonra que deferiu ao humilde :Oei)utado J)elO Rio Gran.~ 
do SUl, de interpretar os sentimentos de· toda a Oamara dos Deputado!:, 
de profundo jubilo pela inolvidavel visita que ;nos fez o grande Marconi. 

Já. ~gora, Sr. Presidente •. apenas breves pa~vras pal1t concluir as 
considerações que vlnha. ·faZendo ém torno da eleição do Sr. Almll11.nt" 
Protogenes GUimarães ,para primeiro GOverru~.qor conStitucional do 
Estado do Rio d-e Jane.lro na nova RepubUca.. 

DiZia eu, Sr. Presidente; não poder abandonar esta tribuna. na. 
qual :retra.t~va :mais do que . .a p:Unha critica. a de ~ ~ação. sem 
examinar 1:1. entrevista dada a todos os jomaes, nos mesm9s term~. 
pelo nóS5o honrado · collega e meu particular e prezado amigo -;pessOa:l. 
Sr. D~putado Lemgruber Filho . 

.Antes, porem. de _proseguir, devo lõu~r _-a attttude in~nstgente· 
mente coirect.a do meu nobt:e amigo, ~. Deputado Acurcto Torres, Que 
àil.té-hontem, como b.cntem, definiu com exact1dão a. slia posição po
lltica entre os pa.rtjdos que se degladiam pelo gov~rilo na. :velha .-provin-
cia !lumipense. 
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O &r:. Acu.rcio TârreS, nas súas· duas Ol'l:l.çõe~. collocou-se num 
ponto CllU(} só póde pr:ovó.car os appla~ iilipàrciaes 'de ~os os seus. 
ad.ver.sanos no E.st!!-do. s -. Ex. declat:ou bêmr - e outra.· çdisa. não ~ 
podia. es~ra.r d~ ·su:a. honol'abilidade polittc;:a - q:~e era. no. Estado do 
~i<> ·de Janetto~ UDJ:a voz e.leita pela OJ:>pbsição, càntraria a:o sr. Getulio 
Vargas e que se çonserv:ava l'1rme no seu. _posto, indepe-noontEÍ das com
,petiç·õ~s .locaes, porque s.e'U manda_to vinha imperat:rvâmente ma-rcado 
C:O:in ·0 ' lmpe:ttativo. da opposi:ção ào Govetilo da aepul:)lica. -- -

Dfzia e'IJ, que esperava nãc:> .usurpar a nenhull,l. dos mê·Us ll._Obres côn· 
terranEl9&. a~g~ ou adversariós, a b.onxl:!- d~ ·off(lre-cer -immed.iatá::nénte 
ao Sr. Lemgruber Filho vehe~en'tle :tevld~-. quando s. Ex., em hota in
!~liz. classificou a nossa terra natal de "aza n~gra. do Est~çlo do Rio 
<;ie Janeil:o'' . 

Senhores. -~ :tet.roeede~mos .no te~po e examinarmps 21 posigáo dll; 
poli:tlca: riograndense no tocánte ás íluctuações da vid~ parttidarla nu-
.tninense ... 

O S&. LEN!~&UBER FILHo --' Vàtn6s encontrar o arti'go ''P~ta; or.,. 
d.em", . 

O $R. JOAO' NEVES --. .. ·; lá :encontraremos -o artigo. ~<pera ar..: 
de;:n '". E' $. ~~ quem verii completar C> .meu ~riodo, adivinhando 
bém o :meu :pensamento. E' justa~nte naquella: Ql:_cor):enci~ que vou 
&:iemonstrar- & camg;ra, d~ :~esto d~snecessariamente, que nunca a· politi~ 
c_a riograndense .l)rovocou J..utas intestinal!! no E_stado ·do Rio d'ê Ja:
neil:<?~ · Jâ.m.tlo.ÍS as aç'Q.lou e não deu quartel em tempo argum_ a ambi· 
ç~ greg'a.rlà.s n~ssa unidade federativa. 

o SR. LEMGR:tmER F~o- O ·aio Grand~ do Sul, q~ facto .. ·p.ão 
:provçeou. lut.as d~ntro 1dó m::eu Estado; m.a.s ·leVià.ndo.-nos á ReacÇão Ré
~ubli~na - V. Ex. .de-:v.e se recordar ben:l - vot!ou l:ll inte,rvenção. nq. 
JD.eu Estadô. 

O S&. ·PRADo KEI.LY - · Com a intervençãO no Rio ·de Janei:ra tan.t.d 
se t.erta contor::m.ado o ~lo Grande do Sul, .como o .S!'. R'aUl. Fe,rt;t.andes 

o S_R . JOA() J:<mVES - PedJtía aos nobres Deputados que não· 
an:tec1paSSém -as SJ.Zás. réplicas . Desejo bater-m~ com o meu npbre ~·ml • 
go ·Sr. Lemg:rube-r Fílhb, num duelio lea)., . . . 

0 SR. LE:M.Gà;uBER .Fn.H() - - Sém d:ilvida. 
O SR. JOAO NE\TES - . . • co~ as no_ssas remini?cen,cias historica.r. . 

. com.. os documentos, par-a os, quaes Í)edid~ o adj'ectivo do St. A~is 
Brasil, inap-agav,eis, cõm: que d~ej'o fulminar a prof'!Jnda. .injusti~a ~ 
desveht'IJià'd~ in}uri_a. qu,e. s. ~x·. jogou: sobre, a nQssa terra. i'l:atàl. 
(Muito· .bem) . _ . _ 

:V<>.tr para a Reacção Republican.a: I):~o. descerei á !'lXh-utt;ação ~ 
ca.tacú:tnbas.. MaS, á flõ;r d~j sólo, encontrãr~t. desde lego, paTa respO-n
der à:O Sr. Lemgruber Filho, a eircum.Stancla. de .que o candida.to da
q:Uellâ co:tre.lite t'olitica ·~ra. um :rt-wn1nense e I1;3.o -um riog_randense . 
. (M~ito. l:!e.tn) , _ _ . . . 

o SR. LEMG!tt7BER FILHo -' Era 11Dl :fll.UXlinense, ~UJa candl!iatuta. 
fQ1 l~vantada pelÕ Sr. Borges de Medeiros. . _ 

o SR. VESPUCIO DE. ~~u. ....,. Foi lêvantadá. pelos EstadQs da. Ba
hia. Rio· .de . .raneiro. Pernam.btlco e Ri:o Gl:'ancfe do· ·su1. 

O SR. L:t:_MGR'QBÊB. FILHO - Antes de tudo, pelo Sr. Borges ·dê Me
deiros. 

O $J;l.. JOAO N)ctT:E!$ - O noqre l;)epú.ta.dó coilhece melhor que 
ninguem eSse caso·. 

o. SR. SOuZA L_E.&o - Essa candidatura foi levaX1tS.da ·pel~ Bahia, 
Pe'rila.mbueo, Rio Grande d.o Sul :e Est~do O,o Rio • 
· o SR-. LEMGR'Ul3ER Fn.:a:o -- o nol:lre Deput~® Vesp-ucio .de Abreu 
deve .se reoor,dar da co~erenc~a q~e teve no hotel da "in;r:a das La;t\\1-n.
jei.ras e do telegra.mína qüe xn~ ti~tOu qua~go o ~r. Nilo Peçanha se 
dirigiu para. ·eSta capital. 
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q SR. VEsPUGIO DE ABREu - Collferencia em que recusei essa .can- , 
didatU%'3., porque estavamos em, campos .oppostos. 
. ('Trocam-se numerosos a,pa.rtes entre. os Srs. Vespucio de . .Abreu e 

Lemgruber Filho) . 

O SR. JOAt> NEVES __, .,Ta agora, Serihores, sobre· o nascedouro d-:. 
ca·n~datw:a.- do gra,nde e saudosa brasU9iro que· foi Nilo Pecanha· nâo 
Pfe'Cisav:a eü adiantar: qulqUel; argum~nto., desde que O meu hl:)~rad,Q 
e illustre colleg?;, Sr. Vespucio de Abreli, falou. Era S. Ex. zeader d:.\ 
bancada riograndense .. . 

0 ·S&~ VESPUCIO DE ABREU - Naquella occnsiáo . 
O S?-. JOAO ·NEVES - . . . e foi um ·dos Zeaders da ca.mpfJ,nha po

lltica. E' lll.ll testemtinho vivo que se levanta. neste plçnario, :para des
tnxcr a ar~entação do Sr. ~tngruber Ftlho. 

Desejo tatnb~m entrar com a prata de e.asa, para. mostrar duas 
coisa:s :. uma, que .a candidatura Nilo Peçanha não partiu do Rio Grau
de do Sul ... 

O SR. LEM:GRu.EER Fn..Ho - Partiu do Rio Grande do Sul; eu o 
provarei .a v . Ex. 

·o· SR . ·JOAO NEVES ___. • . .. o:u.tra,. que téve o apoio do Partido 
Republic.à_n .o Riogrà.ndense . · -

O SR. ART:aua ·BERN~ES Fn.ao - .Q .nobre Deputado Sr . Lem
grubet FUbo se esquece tambem d.e que a candidatura do Sr. Arthur 
:Bernatdes foi levantada pelo Sr. Nilo Peç_anha. -

O SR. LEMGRUBER Fn.Ho - E' conversa que vamos ter opport'l.lil3.-
mente. · · · 

O SR. JOãO NEVES - Só estou aflorando os acontecimentos pa,S
sa.do;s pela. necessidade de fixar a. poslçã.o do· Rio Grande naquelles fa
ctos. A candidatura Nilo. Peça.nha. nào foi levantada. pelo -Rio Gran
d~ do Su.l:- foi por elle acceita .. ~. de çomo o, Rio Grande se desempe
nhou na. ca.D;lpa,nha. eleitoral, pos~io d.ar testemunho á Nação. levando 
o maior éontin.gente de votos que ate então haviam compar~c_ido ás 
urnas. 

0 SR.. VESPUC!.O DE ABREU - 0 Río Gl"ande fói O unicó qué ·cump.rilt: 
OS· seus llOmpromissos. 

O SR.. LEMG~~ F;n.Ho - · A:jü.dancio a intervenção no Rio de Jn
.ru:iro. 

O 5~. V~Pucto DE AB&Etr - Dando a mator votação ao Sr. Nilo 
P.eçanha., 

O 'SR... LEM.GRUBER FILHo - Quando usei. da, expressão "aza negrr. ·• 
i oi no sentido das intervencões no meu Estado. 

- o s:R.. JOAO NEVES __: E' bQm que V . Ex . confir~e a. acc~açã.o 
para. que .o llb~Iio fique de pê, em contraste com a. defesa., e .a. sentença 
venha contra v. Ex. 

o Rio Grande do Sul ba.teu-Ge com o acendrado a;mor que vota f!s 
causas qtxe a.oraçl:!<. Bateu-se pela ca.ndidatura Nilo Peçanha; não se 
bate-q. pela, ~evolução de 1922. E ' acontec~mento 1que ,jã extralimitàu. o 
cam:tjo das <liscussões.. . 

o sa.. LEMGR.tmER FILHo - ~~o me tefér:i á. Revol-qção de 1922'. Al• 
ludi á. attitude do Rio Grande do Sul,, votando sempre a .intervenção no 
Estado !]..o Rio de Jà.neil'b. 

Nãi:> é o que se lê na. entrevistá. 
o sR. JOAO NEVES -Vou chegar pcrecisamente a esse ponto, :s~ 

o nobre Deputado Lemgruber Filho tiver a peciencia. de ouvir-me. 
Vencida a. candidatura Nilo Peçanb.a nas urn_as e desenca.deadl:lo a. 

Revolução em 5 de Jui.ho de 1922, o Rio G~de se collocou na. posição 
em que devia collocar-se, porqüe não tinha compromiSso officfa1 de 
qualquer natureza com o movimento deflagrado. E não o tinha. o Ri() 
Gxa.nde, çomo igualmente não o tinlla o Sr. Nilo Peçanha., que i~ 
mesJil.q cieclQ.rOU~ 
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O .SR. iTESPUCio DE ABREU'- Só soubemo~ d9 movimento depoil> ae 
deflagrado. 

O SR. AetrnCic:> TORRES- O nobre orador permitte um a.parte?· Tam
beín fiZ parte da Reacção Republlc.a:na., em !9.22 . N-ão na. linha. de 
f.r~nte, onde se encontrava. o nolare Deputadc:> Lemf?rUber FHho l eu era 
simples vereadpr na minha. cidade e S. E~. era. o ·representante do .ES~ 
tado. Mas uma cousa ha que devemos salientar, como justiça. ao R1o 
Grande do Sul~ áos seus ho:tnens: o Rio GJ;ande deu tudó n a. cam:panha. 
em favor de Nilo Peçanlla., em. lealdade, em oi vismo, em arcíor. o que 
o Rio G-rande. negou foi. apoio ao 'íO.oviró..ento de 5 de Juiho de 1922. 

O Sa. SOUZA LEÃe - - Muito bem.. Essa. é a. verdade, -
O SR • .LEMGRUBEB. FILHo - O Rio Grande deu taJn.bem ~. lnter

venção no meu Estado. 
O ·SR. JOAO NEVES- Perm:itta-me V. Ex. o Ch~ga.r lã.. 
O Sa. S01:!'ZA LEÃo - Admira que o Sr . Lemgru'ber Filh(), $mdO 

cop..tra ~ intervenções no seu Estado, esteja a desejar uma em bene
ficio. de seu partido. (Muito bem). 

O' SR. .AD,ALBERTO CORRÊA - o· nobre ~p~tad9 Le_mgruber Filho 
foi apressado· e leviano nas .suas deciaraç.ões . s . E~, afflrmou que o 
Rio Sra,nde era a. aza neg:ra; do Est:ado do ~io de Janeiro; não quiz re
ferir-se sómente a 1923 . Agora. dã marcha a :ré. 

o SR. LEMG:B.'UBER FILHo - F'Jl.le1 no Rio Grande dQ senhor BO!ges 
d.e Medeiros. • . (Protestos de varios Derpu.ta4os) . 

O Sa. Sou.z.A L!;Ão - v. Ex. está. recuando àe suas decla:ra.ções. 
o Sa. LEMGRUBER Fr;I.Ho - Re.Dito t'J.Ue me referia ao Rio Grande 

do Sul do Sr. Borges de Medeiros, ao Rio Grande da dictadura, ao Rlo 
Grande do Sr. Flores da CUDha.. (Trocam-se varios apartes . o sr. Pre-
sid.e.nte reqlama attenção). -

o SR. JOAO NEVES - Poúco impÓrta, I)<>:rém, que o Sen:hor Lem
grU:ber Filho, fazendo amande honorable, pretenda. agora desttibutr e 
redestribu:i.r a injuria. entre os hó~ens, quando a. atirou á coll~ctlv1-
dacie . (Mui-to bem) . E' tlimbe.m., qti~nto aos homens ctue vou defender 
o. Ria Grande • 

. os: horn~ns de 22 cumpriram. com Niló Peça.nha integralmente a 
sua palavra. E. quando o eminente Sr . Arthur Bern,a.rdes pecUu á Ca
.mara a intervenção. no Estado ·do Rio de Janeiro, a. questão foi aberta. 
:na. bancada. riogra.nd.en.se . 

0 Sa. VESPUCIO DE A.BRE'tT - iierfeltamente .. 
O SR. JOAO NEVES - Aqui ~tá o ffi~t?;e collega:, Sr. Vespuclo 

de Abreu, para testemunhal-o. E a verdade é que .sõmente d,ois: De.PU
tados votaram pela Intervenção. O resto da bancada votou éontra. 
V. E". é amn.e.sico e é ingrato para com seus a.ntigçs allia:dos. 

o Sa. SOUZA LEÃo - E · Dã.<:> tem autoridade, po_rque estâ con
tiemnando uma int.ervencão e baten~o-se -por óutra.. 

o SR . LEMGRUBER FILHo - Vou provat: a V. Ex. que, naqueUa. oc
casiáo, o Rio Granéi:e, de Borges de Medeiros, negou. a Nilo Peçanha. 
apoio para. pedl.r a. intervenção no. Estado do R1(). 

o SR. JOAO NEVES - A questão era. polltica. ~ ío.l a.Derta.. A 
maioria 1mmen·sa. da 'bancada. votou contra. a. iri.t.el'Vencâo. senhores, 
parece-me que a politlca. brasileira., nos c:Uas de hoje, reflecte bem a 
anmesia do passado, porque, qua.n4p os rio-grandenses se bateram. por 
uma. causa recente, tambem foram. e'3queciclas nSAS suas att1tudes de 
rebeldia. E', senhores, que nós, do. Rto Gra,nde, praticamos, cumprimos 
npssos deveres sem esperar a recompensa. dQ.S :nomens-. (Apoiados) . Os 
h0rnens esquecem ligeiro, ma!! -reliZm.ente a. consciencia. nacional nã.Q 
esquece e nós podemos, agóra, levantar a luva do· Sr. Lemgruber Jfilhq, 
como 9ua.lquer outra que se nos quelra. at1ra1-:. 

A realida!ie, Sr. Presidente, ê que a. maioria. d ã. ba»cada. votou 
contra a. ~ntervençáo. Fol el)a um erTO? Foi Eilla. um desastre? Teria. 
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'Sido '\Ul'1 criihe contra a autonomia. Ido Estado? E' o que cumpre ~ 
S. EX .. d~monstrar. A mim só .cómpete reca,.pitul.ar a -hlst;orlª, í1>ar~ 
mo~trar que o ·Ri@ G.,rande do Su~ não to~. l.'U\quelle momento. a aza 
negra: ·da polittca. flummensé.. Nem o Rio Gran de, nem seus hontett~· . 

-~ S.. E.x.., q:ue agora; :fa;z depvar a ~ecusa~;ão c.ollectiva para uma à.c~ 
G'U$à:ção· a per.son_aUda.des, está vendo cômo os factos provam a sua a.s,. 
sertlvá .. 

Passo àdtante.. Qhegamos á. revolução: de 1934. E' exácto que houve.: 
um rio:-gràildeiise. o Sr. P.li:nio ca~a.dç. que OCC·UPQU •. ém primeiro lOglU", 
a governo revoi'Q.clohario do Estado do :alo . Mas não ·o ·fez como :rio
grandense; fel-o convidado pelo~ revol~.'Cion~ios victçrio_sos daquei~a 
hor~ co~íusa ~o Estado cio Rtio. J!l' un;t homem éxtr.aordinar.i.amente ac: 
bem. ( Apoiados) . Vejo nel1e, ~empre, a. f igura do meu vel)ia mestre o-qe 
tão be.ín. professou suas lícções dé :P'lrét~o Con.stituotonal na velna Fa,
cill.dade d·e Direito de Porto Alegre, (!Uáiltq as· pratico1;1. n~ s~ hO:n.rad~ 
vlda p~b~ca. · 

Não at-tentou eUe. jámais, contra o brilho e a dignidade. dos nu.
min~nse,s . Goverl).ou. bei-tt. governou mal? São outras questõe& -que al5 
dffflG'\ildade5 dã hora talvez. expliquem. · 

O ·Sn . VE5Pu'exo DE. ~REU- Houve um outro riograndel'l.Se q:ue go
\'ernoli :trun.bem dign~ e bril!lafitemente o ~tado do :~;tio· : o Mareeha1 
Me:nna :Barretó . 

O SR . J"QAO ~ES - Mas q.u.erõ acceP,tuár limã .nova c+rc'um.~ 
·staricia: .o Si'. Getulio Vatga.S, dictadór . tqmou .PC?l' ·criter.lo nomear 1n
·~rvento:res .geralment(• pessoa~ estranhas ao. Estado. ConsJd~r.~l. ab 
in'itio, isso com(}. :tnn er.ro e de consequencias funestas,. como vi.m.os nc, 
caso de Sãó Paulo . Mas setia o s·r. Lemgruber Filho quem protestótí, 
sempre perante. o S i"'. Getulio Va11gas oü foi ó então s·1mp1es cidadão 
JGão Neve~ ç:ta Fontoura, cOm!i> tanto~ ou~ro.s· ri:ograndel)8eis, QUe. asse
diaram. o Sr. GetUlio Vargas~ dià e. noltê, para que. •devolvesse o governo 
~lummense aos flumin:e.nsesJ - · 

Nun:Ga cesse.i - f~lo de 1)11m .. porqUe sou eu q1.1.e estou d~P<ll~(iQ. -
t;J.Un<:_l:!- cesse.i de .atormentar o hónr:adp Qhefe do Governo Provl:;orfo 
p~a que· e:p.tpegàS...~ o Estado. 1do Rio a \Un de seu:s filhos tliustr~21 . 
· o SR. LEMGRUBER Fn.:g-o- Aliás., faço a V . Ex. essa: j:ilstlça. 

G ªR. JOA0. 1'f.EVE!$ - .P~tanto, por que recriminar o ,Rio ór~db 
d.o Sul. por ter interVindo pãra desgraçat a ·vida flum:lnense?· DiJ:ão que 
0 1 S.r . Getulio Vargas a..ssh:n o fez. Ma$ por que responsabillzru- ~ tç;cio 
pc:>t um dos indivíduos, 'quando a. quasi tota.Udade dos riogtantle:Ll.se.s. 
~cl~ve o Sr. Flores. d~ d·'!Ulha,- não ~essot?. de ped.~~ • . d.~ pi_amar, de 
:;upplicar que o Sr . Getuli~· Vargas dévolvesse a;p Pniciad,es federadas. 
ao Óqverno de ~~ :filhes? 

o Slt •. LQN.T;u CosT.A.- o s~ . Lem.g.ruber Filho não deseJa lf!.Ui! seJa 
í.1JliilJnense o 'Governador do Est.adó dó Rio. 

o .SR . LEM~RUBER< FILHo - . E' ma~s flUIDilnen1Se, ~1!-lve:z;. do que 
V . Ex. 

o SR .. Lc5;N"TM Cos:rA - ~·~ eo~pr~hensão de V. Ex·. , que P.U _não 
enfe:Iido . . (Risos). 

ó .SR. JQ~O NE.V'ES - Saljli da ·R!:!v.Qluçãp. de 1922 .e at.r.ave~e1 os 
dias de '1930. 

ó SR. :S~EmA V A1J-Gl'iAN ?---" Q• Sr. :J:..em.gruber Filh.o apenas p~r<1eú 
o cordão õ.mbelical l'l.o Estàdo do ·ruo . .. 

o SR. J:oAo NEVE.S --: Sr. .Presidénte, ·e.Stou demonstrando, com 
os fact.os: ·q-ue o .s:r. L$ngrube,- ·Filll.o n~9 .. tgm. :razão, p.,sso !ªlar e~ 
relacão ·aos ac"Ontecilmentos d.e 22 e 23. ·porque ne.llâ fui .. pais m1ruina" , 
{ n~ -~pOiacto~ )·.- c'O~o. de(licaÚ~ soldado ~ci.o :partido che.:fiai]o pelo se
nhor Borges c}.~ ·Medeiros; posso falar sobre os casos decor..ren.tes· da re
volucão vtqt;oriosa. Acabei de d~fender, neste l;t;J.omehtO, a cotiducta ti<ll
·n·estâ dos ríQgra:ndenses, no tocante· âquell~ atx>niecil:Dem.tos·. 
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Chegamos, agora, a 1935 . 
EStá ele1to GOvernador do Estado do R1o .de Janeiro o Almirap~e 

P.r:otogenes Guimarães . o Sr. Lemgr-q.ber Filho :não se mostra;. sa;tts~ 
feito·; que!Xa;-se amax:gamente_, na hora. mesma: em que empalma a. vi-· 
ctoria, de que o~ riograndens~s continuam a ser a aza. negra. Cia. :sua 
terra n.a:~al. 

O SR. Sol1:z<A LEÃo - Fo1 o. telegramma. do Governaclor elo Rio 
(i'ra.UCÍe do Sul que :não dei xou o Sl. Lemgruber Filho satisfeito. 

O SR. JOAO NEVES ·- V'éde, Sr.s. Deputados. a profunda contra
dicção: o Sr. Lemgruber Filho at.t.ra de tocata contra. o Sr. Fl~res da 
CUnha. e recebe o Governo d.o Estado~ numa. salva de pratas, ·p.elas 
mãos do Sr. Getulio V~! (Apoiados • . PaZ?n4s). 

O .sa. Lu.taauBER FíLHo """'- Não apo.iado! Q Sr. Getul,io Vargas n!iÇ> 
teve .interv.enç~o na (:SCOlha. do Sr. ~lnl.irante Protogenés GulÍna.rães . 

VoZES ·- Oh! 
O SR. AMARAL PEIXOTo - . Sé hou:ve intervenção. ella se operou. 

então, sobre a. justiça. eleitoral. O orador deve accu.sa.r, pois, o Tri")j~&l 
e ruto o .t\~an,te Protog~n,es G~arã'es, •. 

o :SR . .JO~O NEVES- Não accuso o. Almirante Protogenes· Gui
rc.arãe&. 

o SR. AMARAL PEIXoTo - . •. de. naver subicio ã. Presldencia. ao 
Estado pelas mãos de quem quer que ~ju. E n. provn dlsso é que o C8.5() 

~o ~to de .ranelro está entregue ii Ju~tlçu. Elol..toral. que vae aecidir so
bre a legalld~d~ ou illegaUdade d~ elel_çllo. 

Q SR. JOAO NEVES - Nã.o t~ato da; lc~a.Uclo.de ou Ulegalidadé . 
V . Ex. se equivoca por duas vezes: pr1me1ro, pretendendo que ata.c:o 
o candidato eleito; segundo .. dizendo que aqul estou fazendo jog.o du
plo. para não investil• contra· a. Just.içn. Eleitoral . 

.Ês:tou a.gc>ra a defender o Rio Grnn~e do Sul, em 1935. êomo jâ. o 
fiz, em relação a 23 ·e 30, respondendo lJ.s accusações do Sr. Lemgrub~r · 
Filho, .attrad,a:;: curectamente ,contra o Govcl!Ilaàor. do me·u Estado. Al1á.s •. 
podia perfeitamente passar· a palavra nos. meus nobres .adversrl_o$ da 
~ancada: rlograndensc, para. que t"espondessem, ao Deputado !lUlllib,ci:í.se. 
Tenho certeza de que elles o f..ariam. e· o !nrio. 

Quero. porêm. antec-ipar apenas. ·isto: o Sr . Le,mgrul,ler Fllho é: 
absolutamente incoheren~ - emqunnto bate palmas a. um riogran
dense. co_n~emna· um outro, pelos ~s~os a.conteeimentos dese~ol~dos 
no ESta<io do Rio. 

o sa . .LEM"GRUBER FILHo - Perdão-! N4o bnto palmas a. um e {ÍCCUSO· 

outro . Accuso o Sr.. Flores da. Cunbo. por ter pn.ssaào um telegramme. 
(!UC ~ devia. 

VóZES - Ol;l! 

o SR. BAP'l'ISTA LUSMDO - Mas ao conrormn. com. o senhor aetullo-. 
V'arg.a.s·! 

O SR. JOAO NEVES - R.e·ccmhcço, em qunlqu·er dos homeo.s que 
estão hoje á trent~ dos .q~dros of!i'c.nos .• o d.lrel'to de opinar . 

o Sa . ADALBERTO .coR.ldíA - o sr. Ol,m~rnl Flores da. Cunha. só 
op~ou depois do fact(? co:ns~ndo; unt.on, recusou-se a. qualquer in
ter'veriÇão, (Muito bem) . 

o Sa. i:..EM"CRUBER Fn.Ho - O rncto conHummou•se de um tlro de 
revol:ver dado contra. um. deputado, cinco mtnutos depois ·de lido o te
legr~mma do General Flores da. C~A. 

Voz~- Oh! 
(Trocam-se diversos aparte!) . 

O Sr. Presidente (Fazendo ifoar o, tJimpcmos) - At.tenção! Está 
c·om. a palavra o ·sr. Deputado .ioA.o Neves ; 

() SR .. JOAO NEVES - Accc!tarllL 01 censura que o senhor .Lcm
gru.her Filho f a:rz: ao ·Sr. Flore~ dn. Cunk)a, ... 
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O SI_t. A.DALBERTO CoWA: - Cham<) a atteh,ção de V. Ex. para a. 
circumstancia de que o Sr. Lemgruber Filho já declarou que se re~ertu 
apenas f!.O.S !~9tos de 23 . 

b ·SR.. PRAD"Q KEI.·p.- - .Acaba de alludt r., por.ém. ao telegramm.a de 
35 . 

o ;5'R . AD.ALB.ERTo CoRdA - s , Ex. é precipitado nas suas declara
ções e. por isso se < retraçta consta,ptem~nte . · 

(Trocam-se· apartes) • 

O Sr. Presidente (Fazend.o soa1' os 'tympanos) - Attencão!. Está. 
c_om n palavra o Sr. Deputado. João N'eves. E ' preciso methodizaT os. 
trabalhos. Os Srs. Deputados que qut~rem falar deverão inscrever-se. 

O SR. J040 NEVES - · Admfttiria que o Sr. Lemgruber Filho ti-, 
vesse o direito ele cen:surar o Sr. Fl(?reS' da. Cunha pelo se'!l pronuncia
mentQ, se s. Ex. não applaurU&se o do senbor Getulio Vargas. em. ·pu
blico, pOJ' n;1elo ele tele:gram.m.a. ao Aimir_ante Protogenes, intervindo ~
recta_ment.e. r.om a ·sua autori'Clade, numa. .questão de economia pà.rU
da•rla do Estado dó Rio·. 

o SR. AD~nEnTo CoRRÊA ,__ V.. Ex, certamente. não ouviu, O 
SI", Lemgruber Filho d.eclaro.u .ter dito apenas que 'O General Chris
tóvão .Barcellos não deveria ter lido o telegramma na AsSembléa.. ·Não 
censurou o Sr. Flores da. Cunha por haver mandado o telegramma. mas· 
o General Barcellos p~:.la teitn.wa. (Risos) . 

O SR. PRADo KELLY - E' a ultima- versão . 
o SR. SoUZA LEÃo - O estafeta é capa:!: dE: açabar na. cadeia .. . 
O Sr. Presidente- Attenção! Estã com a palavra o senhor DepU:

tado Joãõ Nev~s. que deve fjilar . 
o SR. JOAO NEVES - Sr. Presid.ente. nãO acredito qUe o meu 

preza.dp e particular a~lgo, S.r .. Lem·g~ber Filho, tenha se retractado. 
O SR. LEMGRUBER. FILHo - Não me ret:racteJ, absolutament~. 
o SR. JOAO NEVES - o Sr. Lemgru~er Flilho mantém toe!..a a 

sua entrevista, na integra. 
0 SR. LEl.IIIGR:C:BER FILHo - 0 que foJ ~ito• está. dito .. 
O SR . A.DALBEnTO CORRÊA - E' .preciso. porém, que s. Ex , diga o 

que d~se porque nté agora. não .sabem~ o que foi. .. (Riso). 
O Sa- . VICTOR R-cssoMANb - Ê' a ·hlstoria da. canção do chinez;: 

"dJ~c;e que disse mas nã.o disse" ... (Riso). 
O AR. SAPTISTA LusARDo -,.- A expressão de S. ;E~. foi que o :Rlo 

Grande dó Sul tem sido a. aZa. negra. do E'stado do Rio! 
O SR. JOAO NEVES - Portanw, Sr . Presidente, o senhor Lem

grube~ Fllho prec:lpltou-se no julgar os acontecimentos passados, ·quer 
em 1923. q·uer dcpo1s dn. Revoluçao de Outubro, durartte a intervento
rla no Estnclô do Rio . 

Quanto ao t.clegrnmma. do St:. Flores da Cunha, o Sr. Lemgruber 
Fllho. ·considera com.;; inter'Venção inde.bita da pol1tica rio-grandense na 
do Estâdl.ii do Rlo, Não é assim? · · 

0 :SJ.t. :_L~GRUBEtt FILHO ~ E' verdade , 
O SR. JOAO NEVES - àsstm e .. dlz o $r. Lemgr'!lber Filho, e esta 

ê a., sua. ultima palavra . (RiSos) . 
O SR.. ·v.rCToR RtrssoMA!:tto - A penultima. 
O S&. LEMGR'UBER FILHO - illtlmá e unica. 
Q $R. BAP'flSTA LtrsARDO- se assim: é. vamos agarrar essa. palavra. 
b SR. JOAO NEV'"ES- Increpava éu o meu prezado amigo de tn-

correr, de incidir em. contradição, porque S. Ex. reconhece ao Sr. Ge
tuUo Va.rgas o direito de opinar .no- ca59 do Estado do Rio . 

O SR. LEMGRUBEn Fri.Ho- Não apoiado . O Sr. Getulio Vargas -não 
interveio na polltica fluminense. ~ interviesse, eu o censurar~a . 

O SR. SoUZA LEio -E os dUZeritós secretas que. por ordem do Mi
nistro da Justiça. !oram ao Estado do Rio, que siglllflca.m? 
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O~- JOAO NEVES- Ora, Sr .. Presidente. vamôs situar os factos 
políticos !1uzn1nense.s deZ}tro das suas e~actas fronteiras. So ass4z:l .. se 
a Camara tívei,' $.· bondade de me ouvir, chegaremos a uma conclusão 
cxacta . 

Que é que succede ha cerca: d.e um anno ·no vlzillho E$tado? A 
luta à.ccesa. entre varias correntes politicacs, todas ellas amigas do Go
verno Fed.eral e Q.o :seu Chefe. 

ReconheÇo ·a quem quer .que seja o direito de ter sympathias por 
e:rta. ou aquella cor..rent;e, seja o Governador do Rio Grande, seja. o de 
M inas Gemes. seja o de S.. ~aulo. 

o SR. PEDao RACHE- Seja o Presidente da Republica. 
O SR. JOãO NEVES- O que, todavia, não posso admittir, Sr. Pre

s1den~e, e commigo V , E". não a.dmittir.á,, certa~ente, colll.pu"Lsa.ndo 
os foraes da Alliança :Liberal, ~ que o Presidente da Republica ~nha 
.prefereneias e manifest~çó.es em questões daq~Ua magnitude . 

·Foi: V. Ex:., Sr. Presidente. o 3:u~r de um U,'Vro· que a.q_ut tenho .. . 
O SR. BAP'T.f51':A Lt:rs.ARDO - AliáS~ autor mUito acatado. 
O S.R. . JOAO NEVE$ - . . . e que é para znim. w:na ~iblla politica. 

Chama--se "Alllança Liberal" e o autor é Antoni~ C~rlos. 
o S:a . SouzA LEÃo - Aliãs. a edição está esgotada . .. (Risos). 
O SR4 JOAO NEVES - Trouxe, Sr. Presidente, o meu· livro · poll

tico predilecto. Nas minhas graves diffl~u1dades de vida cívica, con
sulto sempre esse liwo, porque aqui tenho a impressão de que desceram 
Ça.s montanhas de Minas as linguas d~ fog() do Espil'ito S~nto. para. 
operar a. regene.ração polltica do Brasil. 

·Foi V.. Ex . o grande revelador. V . Ex. inscu.lpiu nesta obra, em 
pagt.nas qignas do seu •talentó e elo· seu extraordinario bem-dizer, quaes 
deveriam se<r os canonE>.s por que se pautaria Ulíla. Re];iublica. renovada.. 

Ainda me recordo. quando -a bancada de Minas teve aqui depurados 
1.4; ·r.~preséntantEis. no te.mpo em ·que o reconhecimento era, obra da· 
ju.stlça. poUtíca. v. Ex. mandou o admiravel telegra.mma de 21 de Maio 
de 1930, precisamente ao seu antecessor ne~ cadeira. V. E'!:. verbe
:rava, em palavra~ e acpentos digí:LO~ de gtrande indignação, aquella obta, 
que privava. seu Estado de 14. representantes legitimamente eleitos • 

• •Se o Sr. Getullo Vargas tivesse livro de ·cabeceil<a, devi~ .;;er este . 
E, se s'. E~. o t~ve~e lid.o,, a Re:publi.ca nova não se teria abastardado 
no rncondiclonalismo e no sang'1le. 

V. Ex. é juiz desse debl\l-te. Que 1ncrepavS.mos sen::tpre ~o Sr. Was-· 
'hington Lú.is? Que S. JSx. era Chete da poliÜGa nacional, ao lado ae 
ser Chef~ da Nação . o Chefe qa Nação- tantas vez~s eu o disse desta 
mesma tripuna. ·- deve -$e:r magistrado imparcial no choque das facções 
!X)~titas'. (]',fui to. bem) . 

Tem sido o Sr. Getulio Vargãs magistrado lmp~ial ante as lutas 
pollticas que se feriram. s!)b seu Governo? 

Deixo esta ~rgunta. p~a ja.ze:r na 'CO'n.scíencia dos meus nobres· 
adversario.S da honrada maioria parlameil,tar. 

Não desejo, pqrétn, ~xhumar outros factos~ vou ·me fixar no Estado 
do Rio. Áqui o choque não era entre ad:versarios e amigos cto Sr. Ge
tullo Vargas. Tratava-se de uma. só fam1lla.. no sentido de reconhecer 
a ,chefia espiri1;1,lal do Sr. Getulio Vargas. S. Ex:. -. eu estou oerto e 
esta. jn&tiçá ~qui lhe l'endo - tinha todo intéresse em congraçar seus. 
correligionarios desavj;n.dos. Era maiS do que interesse, era até, uma 
<:lbra de J'astiça que não eseapana. ~ corãção mais insensivei . ,Além do 
.mais, o Sr. GetQ.lio Va"I".g.as só tem pra.tiea<lo, no seu Govern(!. a. thera-. 
pe'll,tica dos accordos, (,los cam'balachoa, quando as difficuldades :se avo
lumam no seu éa.IO.inho .. No ;:stad.o do !tio de Janeiro, entretanto, não 
pôdé f-azel-os - e honra seja ao Sr. General Ohrisfu..vão Barcellos - · 
porque s .. Ex. :não o q1.11Z. (.Muito bem. Palmas.) : Tivesse elle querido 
endo.ssar, com a sua àssignatura., 'UIXJ.S. tránsaeção vergonhosa. em tqrn.o 
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de utn hbmem e a esta hora todas as cçrrentes estariam aft-agando, na 
pessoa do Sr. Get'l.iUo V~gas, o homeni pr-ovidencial. 

O Sa. LEM-Gl~:tmER .Fx:r.Ho - Não apoiado . 
O SR. JOAó NEVES - Inclusive o nobre Deputado. 
O Sa. LEM:Gtt:UBER FILHo - Perdão! Nun~a recebemos uma pro-. 

posta de acco.rdo, partida do Sr. Getulio Vargas, com a União Pro
gressista. ~unca! 

O SR. JOAO NEVES - · PoiS bem: agont. pergunto,: ferida a lucta, 
incon·cili~v~is os cont~ndores ... que faria. V. Ex·.. Sr. Pres~den:t.e Antoi;lio 
Carlos.. sentado naquella cadeira, pata ficar f.ie~ ás suas praphecias? 
V. Ex. se neut~Uzaria na questão. Elegesse o Estado <;lo Rio quem 
é:!Uiz~s_e para se'l.'t governante. Mas não; não· fez Isso o honrado Chefe 
da Nação. S . Ex. mando1,1 um telegramma official ao Sr. Protogenes 
Guima.tães, pelo qual permittiu q~ o Ministro se desvíhculasse dos 
compr:om:issos do cargo para candidatar-se á. governança do Estado do 
Rio. 

O Sk. AMARAL PEixoTo - Se v . Ex. x;ne permitte um aparte .. . 
Estava aguardando esta opportunid~e. Perguntaria ao nobre Depu
tado $r. João Neves: S. S. Ex. participasse elo governo qa Republica 
c foss~ levantad::J.. a sua ca.n~datura á. pr~idencta de qualquer dos Es
tados da l"ederaçâo, acceitaria tal indicação, sem se desobrigar dos 
compromi5sos assumidos com o Sr. PreSidente da Republica? Foi p:re
ci~én"t;e o que tez· o Sr, Almkan;te Protogenes Guiniarães, por tele
gramma. A resposta do Chefe do 'Executiv-o, tambem por telegramma, 
deu plena Uberqaçie .âo seu secretario. 

O SR . JOAO NEVES - Responderei a V. Ex. 

o s:a. PR-ADO i{ELLY - o orador, aliás, não está. criticando o 
Sr . Prot9genes O:uimaráes. · 

O S:a . . LEVT C~~o- Tanto mais quanto. pouco antes, o Sr. Al
mirante Protogenes Guimar-ães havia solicitado de:missã.o, que foi recusa
da _pelo Sr. Presidente iia _R~ publica. 

o Sn. SouZA LEÃo - Foi recusado por quê? Precisamente porque 
a pre5ença do Sr. Almírarite Protogenes Guli:n:ar~. na pasta da :Ma
rinha, cónsultava os :interesses na~ionaes. ~gqndo a.ft"lpnou o PreSi
dente da Republica na occasião . Isto para ser Deputado. Quand.o se 
trata. porém, de sua candidatura ao governo do Estado do Rio, s.ua 
permanencia ali j;3. não é :ma.is necessaria . . . 

o SR. LEvi CARNEIRo - Se o orador me perillitte. direi' q_ue me 
tenho abStido ·de entr.ar no ã·ebate sobre a que~tão, não só pórque élle 
é profundamente" desagradavel e inopportuno. como· porque a mate
ria está sobejaménte esclarecida. 

O SR.. AI>ALBER.'ro Coui:A. ·- Trata-se da defesa. do Rio Graniie do 
Sul, sempl'e oppo~una . 

O Sa,. AM'MAL PEIXOTO- Defendemos um Pre~iãen.te que é gaúcllo 
e está sendo accusado injustame.nte. 

0 :;;a. BAP'riS'l'A. LUSARDO - .Tu;staín.e:nte, deve dizer V, Ex. 
o $. JOAO NEVES - · Responderei aos. ap~.rtes· c~m que me honra

ram ·os nobres Deputados. ~epresent!\ntes do DJ.stricto Fecietal e do Es-
tado do Rio de: Janeiro. · 

Convenhó em que o Sr. Almi.ra.n~ Protoge_nes GUimarães corutUl.
tasse o ·qhefe da Na,ção: era. mais qu~ um de'l(er politico-: era. uma. nor-
ma d~ bõa é4uta,ção. · 

Se eu fosse o Almirante Protoge_nes Guiína;rj.es, expo;ri.a o caso ao 
êhefe da. N~ção; mas; si eu :r.osse- o Cbe:!e da. Nação, responderia: dei
xo, Sr . ·,Alm.irante, á sua consciencia, escolhe:r, porque, no caso do Es
tado do Rio como em nenhum outro, não farei qua.ique;r pronllltcia.-
~ento. (.Pat~as) . . . 

Es~e •. um telesramma que resgataria. muiti.ssimos dos erros e des .. 
mandos do Sr. Getulio Vargas; mas S . Ex. se tQrnou !~clo.so, não pela 
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escolha do Armirante, seu Min1stro. Poderia ser -a de quaique~ outro 
brasileiro. 

o Str.. LEVI CARNElll.o - A escolha não foi !ei"ta ~lo Sr. Getuito 
Vargas., e V. Ex. ~;be q-q.e não fol. 

O SR • . JOAO NEVES - Mas o Sr. GetulJo. Vargas não devia já
maiS, em caso ai~ - notadamente no Rio de Janeiro, porque a 
90ntenda. é entr~ amigo$ de.savindos - não devia jámais se pronunciar 
senãQ pela· deelàração inequl.voca de que não tinha preferenéias; cer-. 
cà.ria á A.ssem:bléa de todas as garantias: escolhesse ella queiil· qUiZesse 
escolher. 

Isso não se deu, 
Ba, porém, m~is grave do qt:te isso. 
Para que repisar os argu:mentos que o Sr . Prado Kelly tão bn,. 

lhantemente aqui ~thetizou em sua óração? 
~ sa.. ~o :KE:Lr.Y - 114uito ·obrigado ·a V. Ex. 
O s~. JOAO NEVES - Quem é que tgnora - vamos deixar sahu 

a mascara das convenienc~as!. .·. - quem é que ignora, lendo ()s jo~
naes, que o Sr. Vicen~ Ráo vive em oonterencias e concillabulos. corh 
tOdo~ os politicos da colligaçã.o ra.dical-socialista? 

Aponto .._ mas aponto em segundo 1og9.l', porque a primaZia e:r:n 
apon~r coube ao Sr. Prad.o KeUy - aponto o Sr, Vicente Rá.o com.o 
tendo sido o ins~r-q.mento que ma.pejou a vontade otflcial no ~tado 
d.o Rio. (Pa·Z?Ms) . 

0 SR. l..EM(;RUBER FILHO. - Aliás, sabe V . Ex. que pedtmos ao 
Sr. Vicente Ráo ganntias de vida para -os nossos amigos. Esta garan
:tia foi a unica dada por S. Ex~ 

O SR. ~o KEI.t.~ -O Sr. Vicente RáQ, em. entrevista ao "Dta
rlo da. Noite'', eonfe~ enten<Umenw com o gl'Upo cónstitUido pelos 
Deput~os ra.di~s.. socialistas e republicanO'! 

o SR . JOAO NEVES -...., o que desejaria so~r não ê si a Sr~ Vi
cente :Ráe se pre5!:ou a esse$ manejos;. o que desejaria saber et-a sl ~ 
pollt1ca, off~cial de São· Pauló end.ossa as manobras de s_eu Ministro 
contra a autonomia. fluminense, :po.r.que normalm.ente Um Ministro não 
exprime 31pe1:1:as a confiança pessoal do Presidente da. ~pubÍ1ca . 

O Slt. i:JAPTXSTA LuSARoo - E muito especialmen~ •o Sr~ Vicente 
Ráo, que. só v:eio para. a pasta do Interior e Justiça afim dê C'tllnprir 
um&. Q()nstituiçã.o em nome d.e São Paulo. Essa é uma decla.í~ii-Çãó offi
cJ.al dô então teader da bancada, ~. Alocanta.ra Machad.o . 

·o Sa. CARDOSO DE· ~LO NETTO - A declaração official da banca
da paUlista é esta~ ·o Sr. Vicente Ráo conti.núa a merecer da. bancada 
paulista a: mais integral solidariedade, como homem· digno que é. 

o SR. ·BAPTISTA L'OSAll.Do· - Então, a intervenção do Sr. Vlçente Ráo, 
no caso d-a autononüa do Estado do Rio, é :re~ta com integT.al solida
riedade da bancada paUlj.sta, d.o Governo . de Sa:O Paulo! . (Plll:mas). 
Tom~ nota. o Partido Progressista: nesta. hora, é u:xn facto a sollda;rie• 
da de official de Sã.o PavJ.o com o Sr. Vicente Rã.o na intervenção no 
Estado <:io Rio. 

ó Sa. PaADo KELL'Y - Acabam. de ~ as ~searas! 
o SR. SOUZA LEÃo__..; Como o nobre orador está sendo opportuno ... 
o ~- JOAO NEVES - Veja. v. Ex. , qr . Presidep.te, como :meQ 

d.i.sc\írso tem re-p.dido! . . . ( Hila:ru:ta.d.e) • 
Confesso que v~ ti. esta. tribuna a braço soltO, apenas para de!.i

nir a attlt'Ude das opposlções· parlamentares n:o grave illcidente da elei .. 
ção numinense .. · 

Oomeço a ver que, ao calot do!i debates, vâo repontando as declara-· 
ções ex.pressrvàS.' . 

E ' que, no mappa potlti9Q dQ Brasü. já se desenham pretenções e 
·entendlmentos e , agora, tudo parece indicar, senhor~. que b.:a um 
eo.néUiabUlo intimo· para isolar a pollti.ca riograndense da sua lnfluen
cia na Fed.era.Çã.o. 
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Se a:ssi.Jn:. fôt;', -Senhõ~s. só vos tenho a declarar: eâia. eila. dai sua 
influencia. mas cáiá com a band~U:a. federt:U~sta, e. aut;ono~a. n&$ 
I;ll_ãos, porque cah:.irá. bem, cah.il'ã com ~u -passado tradiclona:l, coni 
aquelles q.~e. tajltas ·v~ze_s se l:Ja.teram pela. unidade !i.<I..S P.l'Ovincias .nQ 
.Impeiio. e pela verdade republicana, na democ:racia. 
~ !{Ir assim. s·e se ~Qt:em. <ieseD..baiido ~ vez mais certos aspec

t ·O!? tra~pârentes. em~x;:ra, cla,nde_st.fnos, de certas ~ptra.çQes para. iso~ 
larem a ·vontade ·riograndt!nse. ~J;:vez q1,J.e o Sr. L~m~uPér Filho te
~ sid~ _ um :pr-ecursor, mas ás a.v~ss~s. Nós não fomos a asa negra 
·d$. Re~Ubllca; . .Sei.'emes ;os defensoras da verc;lade republlca.na... (Palmà~. 
Muito bém )· • 

jà agora. ·SenhP~ •. ~ tempo de te.rminar essas consid~r!:!-ç®s ql!e 
1a.zia põr devet politico. 

A. l:!_~ãq .Pr(,gre~iSt.a· i;omé o caminho qU;e sua conciencla lhé in· 
-dic$r. Não estamOs aqui na <ilsput.a. de se·us bi'ilhant~l:l ,r~.pre;senta~te:; 
~Utlcos (A.pPZau.sos) • se .eue~ vierem para o nosso lado., 'tànto xna~o~ 
prazer para nôs t_en4,.Q de comba~r h(lmbro a hombro coni hóinén.s 
q11e es~ão r~vela,ndo ~ua intra,ll$1ge.ncia com os. ca~balaçhos (kpoiitdos) . 
·8e nã.Q v.le.r.em pata liôs, nãp ele~ de III.e;oecer ·a. nqssg sympathUi 
·nésse paSSQ. 

O S!t. B~TA Lt7$MU>O- E o ~o~ t;eSp.eito. 
o SR. JO.ij.Q NEVES·.- E qll.a.ntQs pN~c1saren:l (ie no~a. pa~'Vra e 

·de nosso prqtesto, tei·-os-ão na. hora. opportuna. 
·E$peto que esta hOI'l:!o njío ve~ lo~ge_ S.l.nto, Senb.ot:e.s, que as 

amb1ç.ões crcicitam por 5ob o céo p(llij;ico <io· Era.&.U. Não Q.e_mota,rã ln.ui
to q~~ e.~ Jf~IlXB.'Dle cie~.a para. sugar o sangu~ daqu'elle~ ,que 'ná«;> se 
querem reiide:t: ás amhi~<>es: péSSO.I:!oéS desmarcada,_s. 

Sémpre que fõit preciso, a no5sa palãivra ah1 está: as· ord~ns de 't(>dQs 
os .oppl'lmido,s. ~ Re~ecex;nos, naqu~ ~eqon~av.o, v:igill:!onte$. e ~ 
espeta, ã, espera de que dl~ melbores revelem ao Bra.sii. que na. ·res1s~n .. 
eis. está. a ·~alváçã:o. do· Páiz;- que na resi.Stenciá moral e.Stá á segurá.Il"' 
Çii. (}.as· ln?tituições e não neSt!:!o ;rêde· ~:ra.vel de. perseguições .que o 
Sr~ Vicente· Râ.O reaccio:.õ.aria.ment,e. d'esdobrou (palmas), ta.nto ã ·a~to
nomJa 4o~ Estados como á felicidade de menores que S. Ex. cônsf-. 
dera ~ ·perigo par!:!- as J:nst it:uJÇ.óe.S democr'atlcas. Póqe enCl:let as· ca· 
deias quanto qúiZer. o quê me doe, .. a mim. que :fúi: a:m. dos ma1s llU.
milde,s sol~a49s de 32, ('~âo a~) , é ver qu.e homeW! que antes se 
bà.tiam -p~là àut0l;l9lllla do maior, ma-ts mustre. ~ta.go çia Fedet:i:!.çáo. 
quando chegam a() Go:ver:ilo, ·pisam: a. ba.ndeir.a e in~rvem nos Es.tados 
·menore.s (Nãq apotàd;os tüt ·bane~ do. ~stad() de $ão PapJo) .· 

:o sa .. :Bmrr.o Coá'l'A - E' a verdadé tncont~tave~. 
10 Sa'. PlW>o KELLy,' - E' a verdade doS :f.à.ctos. 
o SR. DoM,mG.()S VEl..z\SCO ~ ·eontra os :factos não l;l.a arglliilentos. 
o Sa. ~o KEJ'.LY __. ~ responS.apiliQ.aÇltl êot;I.Íessà dG ~r. VJ.çen

·te R~o .. 
·Q Sa. MoitAEs ANDRADE --. Aponte.-se um actO. s1quet do Sr. Mf• 

nisttó V1~nte Ráo. 
O Sa. PRADo KEL:t.'!' -O 'teêútêr da maJori.a co:C.,f~ou-se destã. m~

~ triby.n~ e p.S.q .houv~ ·'lliil~· v9z de s.. Paulo, ·qu~ viesSe em def~ do 
~. ·vi_ce?:te Ráó . 

O SR. MoRM:s ANtiaÀI)E - Porque não nos •convinha intervir ilã.. 
lucta· polittca do ~sta.do .do R.i.O 4e Janeiro. 

0 SR. 2.\NDEliVt- VAVG~ - Não convinha '~ntervlr al,)e'rtamell:te .• 
o SR. MôRAES .ANDRADE --- VV. Exas., entretanto, ouviram, e ou ... 

v~am pe.tfei,tamente, a. declaração do ~ader . (j.e minha. ba.n,ca.4,a., 4e que 
·opport'l;mamente. a. representa~o de S •. ·pa'l.llP e:xp~i'c_a.ria. a. Nsçio q-qa-1 
a · attiiiude :reàl .do Sr. Miiiistro Vi<:ente Ráo. 

o SR. 'BEN"l'o cosrA ·- ·~pais de ~es1;ruicto o ·Esta cio do ~o. 
o SR. ~ELARDo ~ào - o 9I:ador es~ :ra.zendo a4cusa.ç!Q de 

.grav14a4~. ~ mais para. o sr. Vieente Ráõ, :nem par!" São. Pãillo, mas 
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para.. os proprios ~esttnos da na.cíona:lld~.de . NosSo coUega, ~. Mo~ 
Ancfrade, pediu a s . E~. q'Ue apresentasse uma. prova. ds. 1nwrve.nÇão· 
d-Q ~lstro da. Justiçá no Estado do Rio. P~~ece-lne que .seria muito 
0 pport'imo que, dando cumprimento â Constltúição Federal, a ca
mara nomea.s'se U:i:n.s. eommissão parlamentar para !azer um. lnquerito· 
em to:rno do· ass\impto. 

o sa. PRADo KELt.:r - Tomaremos· a iniciativa. de ~equerer ~.ssa. 
commissã.O pariam~ntar <1e i'nqúerito. 

o SR. ABELARDO :MA:aiN:ao - ~.âturalmehte teria o apo10 da ban
cad~ .paulista, em ;Cace. do rept·o lançado pelo Sr . Moraes Andrade. 
(Applau.s.os) • 

O SR. PRADO KELLY - Veremos, ama,nhã, qual a opinião da ban
cada paulista. a esse re.speito . 

0 SR. JOAO NEVES - Accelto a pr~pos't:a do meu nobre collega do 
Ceará. 

O Sa. .AMA:z:t:u. PEixoTo --- Vamos, porém,. antes, cobrlr de crepe a. 
just,iça. eleitol'á.l. Vamos. expul,sar os juizes dó Tribunal, porque tal 
Con:imi5são de inquerito sign~!ica a !allencia da Justiça Eleitoral. 

O ~a. B.AP'l$T.4 LusARDo -Não tenho esse fetichisPlo d.e V. Ex. pela 
Justiça J:lle1toràl, essa que ~ip'Wou a mai.ori a ào Partido ~adical do 
Estado d9 ruo . 

O Sa. AMARAL P~oTo- Tambem não tenho es!>e feticblsino. 
O .Stt. BAP'l':ISTA L'VsARDo ·- · Accuso-a des~ssoml;n:aàamente·. 
O SR. JOãó 'NEVES - ~ã.o me l'esta. senão responder ao aparte· 

com que me diStinguiu o nobre Deputado Moraes Andrade. s . Ex. rep.
ta-me - preste attençã.o a. Camara. - a apresentar uma prova da cul
pab111dade do SI:. Vicente · ;Rão nos acontecimentos do Estado do Rio. 

-Eu não lhe vou aP.resentar uma prova Ininh~ . Entrego ao Sr. Mo
raes Andrade o telegr_amma do Sr. Flores da. C~a. (Muito bem), 
Diga-me- :S . ~. se está mentindo o Governad9r do Rio G-rande élo Sul. 

O Sa-. MoltAES· AN-DRADE - Pen:ílitta-:llle V. Ex. ·uma breve resp9.S-· 
t à.. O telegranuna. d.o Gen~ral Flores da Cunha ·renec.te, unica e exélusi
vamente, o modo individual de ~nsar: de S. Ex. , ou :talve_z a Inocio 
cie pensàr dos S-eus correiigionarios e de seu ÉStado. Não me cabe, 
preza.dQ collega, julgar dS) modo de entender do Sr . Flores da Cunha. . 
E.ntretimto, o de. que precisamos ~o ê cie. saber a maneira por que -os 
outros julgâm, mas de prova material dessa. interv~nção do Sr. Mi
nistro da. Justiça. n~ politica do Estado do Rio. Fo1 essa dem.onstracão 
que pedi a V. Ex. e .sobre a qual, como jã disse o nobre· Zeader da banéa.
da Cie S. Paulo, .será dada. de:vida. e opport:una'!nente a resposta neces
saria .. 

o SR .• PRADo KEI.LY - Só lamento que o nobJ;~ Deputago Moraes 
Andrade não tenha ouvido o discurso que proferi. Não teria necess1-
da4e de pedlr um facto. porqu~ all encontraria: um rosario de factos . 

o SR . JOAO NEVES - Eu 1!!- invocar. preciSamente, a. oração d6> 
mus~re Deputado i7àdo KeÍly. recheiada de. próva.s á.té materia.es dessa 
1nterve,nção . 

Não quero, porém, perder o aparte do meu ·prezado collega, qua.Ii~ 
do se recusa. a. d iscutir o testemunho d.o Sr. Flores da. Cunha.. 4dvo
gaà.o habll, o Sr. Moraes Andrade r-e!uga. um testemunho, pprque <112· 
que deseja provas materiaes. 

O Sa. MoRAES ANDRADE - NãO ê :um testemunho. 
o SR. JOAO 'NEVES - veia v. Ex., Sr. M.oraes Andrade, que 

·~ trata do Sr . Flores da. Cunha, nm dôs lea.ders da. politica gover
namentál . 

·o Sli. So'OZA LEio - E' 0 coZ!.destavel da -$l.tua.ção. 
O SR . JOAO ~-S. E&\ •. esteve nesta. Capital, ha. poUC<I tem

po. Conhece as lntimid~es da· vida o!:ticial. O seu 'fi:Ellegra.mma. é um. 
testemunho e não um julgamento, o que é coiSa di!:terente. 
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O: SR. MdRAEs ANilRADE - E! um jtllgàmento . 
O -~ . FABIO' SooRÉ· - o tielegramm~ d<:! :a.enera1 Fl~res da. Cunha.. 

não .d~~e ~r toln.ado como um t~tém.unho. porgue ·s. EX , , q~!ldo es-. 
-teve, da 'Ul_tima• VeZ. aqui nó Rio de Janeiro, nao dem.olistrou a menor 
revolta óu censura a. qualquer acção dó Governo n<)· EStâ.do· ·do Rio. 
s.. E~ . :nâo verit iCQU que lio-u,vesse interv-énção ~ndebita a'l;gwn~. Lã. 
.no RiO Grande >do Sul, sem ter coflhecim~n.to · pel1eit9 da sl:tü~Ção, nà
turalménte chegou a.s~ o~Vi_dos cie s . Ex ... ('Sussurro) • 

VoZES..- OM 
0 SR. DOM;r:NGOS VELLAS"Co -Foi, então, '\.Ull·S. leviandade . . , 
O SR . PltADo KEL.L)r - o: Sr. Ge:t;lera'l Flores ela Cunha. é ·hõmem- a.é 

a'ttitude$ pu6llcá.S def"ltlidas. 
O SR. MORAES A..""l'DRAPE -- Lem.brarla ape.n~ o seguínt~. 

V. EiL disse, em. _re~!)OSta. ~o meu aparte, que e tetegramma. á9 $r. Flq
r~ da Gúnlla J.:lãc é um julgamento, mas, um teste~Wl.ho . Ap~loü 
para minha ·qu::s.lidade de :advogado, qu~- v . EX_. tãxou, .bondosLSs'ilna.
niente, de .ha.bil. 

0 SR. JoÃO NE~- 09tn j~~iça. 
·O .5R. MORAES ANpR~E - Não s·ou tal. Agóra, cabe-me appei

lat pàrS~ V. Ex . , na. qualiàa:de de advogado~ ~- -l;tabll de. veras . . .. 
· O SR. JoÃo' NE\'Es - - Não apoi~do. 
O SR-. MORAES ~RADE - . . . para que veja que no telegtam

ma do. Sr. Flores. da Cunha :não ha um testeiQ.uphg, porque não hª' re
fereneia_ a ·UI:g. facto: ha um Juiga~en~. porque :ha a. · apreciagão de 
úíria attit'Ude· ... 

O Sn. ~~o K!:t.LY' - Como .receberâ o ~ntsliro da JUStlça e$~· 
jUlgamentO? -

O Sllt . ~rzsu _LusARDO· - O ql(r~ h_o~ve fq_1' de :façto uma lrit_er
véílç~o illd~bita. 

0 SR. PRESIDENTE '-- Atté:nç_âo! 
o s;a. JO~o _l"fEVE.S - - srs. Deput~cros, prl:!ci.so terniinar ~~.a 

~!>I-a.çã,o., alongada a contragosto me'Q. . NãQ o fa.ret •entr~tiion:to, ~m sa.-
1i~ntár á o nieú Hhz.stre cbllega, Sr , Moràes. J\,ndrader qlie o dile.Inmá. 
para o .sr. Flp11es. da CW'J,há est~ aberto : ou is. Ex . e um p.reeip~tàdo, 
ou é :uma testemunha informada.. Si s. EX_. ta:&ou de cQmprovad.ã. e 
vf_siv~l inter,v.tmção ind_ebit~ a; aqçá,.ç> of;ficial :r;1a eieição 9:o Gover~éio,t 
para o Es'ta:qç;. ç:io Rio, e .se ,S,. EJ!: .. não é um prec~pitad,o, um. levi~:Q:o .• e: 
que tfuha. eleme-ntos para formar o seu jwoo·; e, ·,se S.. EX. formou .o 
-seu julzG, ,sou t;!~ ag9ra. q1.;1.em t~tte ~ pa.lav.ra ao Sr . Flore·s da; 
Cú.nhà, ·ahni qe que. diga ~IP qpe se b"~ou par~ de mõdo tãd .grave 
q.uàlificar o testiltád1o dá eleiçáa: uo Es:tadG do Elo. 

O G<>vernad9r de. Rio Gr_anq-e. do $u1 e se~ nobres oorrellgí.on~
rios ne·sta. Ca.&!!. têm a pa-lavra para te·vidar a()s Srs-. Mo~ae,<; i\Ildl'àde é.·· 
Fabio SOdi'é. 

O Sa. MoRAES ANriRADE - . Eu não. a.ccuse1 ninguem. 
o .SR. JOAb NEV-Es ·_ A lP.ixn · ç:umpre, pa:~!!l- .!tnaitza:r, dize.t: em.· 

tôda essa questão revelam-se symptomás. mequlvoc.os de decomposição 
~o~~ e polit~ea . ( M'I!-it"O. bem) . E isso ~ão _pa~ia (iesa.percebido ao 
éU~ostico â.ó menos pz:evefiidó dos medicas sl::>eiaes,. :Ela qua-lquer c.ou
sa, como. ·no Reino. da D1Iiátnar.ca, que est~ apodi:'ecêndo :no Bras~l!. EX .. 
tirpemoJ-a·l (Mu~to bem·. _Palmas-. o or4,ãar é- cum~rime:n..ta~o). . 

Durante o• ~1sô~sõ, d.o S'r .- João Nev(:s; o Sr. .t\litonlo 0ª-t· 
los, Presidente deixa a cadeira da presldêncla-, que é occupa~ 
da pelo sr. Cald·e~a A,lvarenga, 4.0 secretario ~ noval:l:lente pelo
Sf, Antonio Ca,rlos, Píes1!ien1ie. 
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·Ô S.t .. · ·Presidente- Tem a pa~vra o St , França :Pilho. 

ORÇ~:i:OS 

0 ·Sr. França :t"i:Iho !(Para ~rpZica.ç.áo _,"Pes._soaZ). - Sl'. Presidentf:; 
•o ~umpto que m"ê ttl!Z a esta tri:buna, na.o e poUtieo. Como relator 
· do orçamento- d:o M:ini!ster1o· do 'rra:tJalho na com:mJs.sã.o de Finali9a.s. 
v-e·nho não só o!fer:ec.er m~us préStimos ao illus'tl'e, côUega, ,sr. ~putado. 
Lut2: Vian:n.a FÚhQ, repre~n:tant·e d~ .mlnb~ià e por este; dest_acado p~~a 
acompanhar o ·e.Stuâo do ref~ndo orçame.nto, corno d.eclârar. saben.do 
qu~ .S .. ,í!.!x. se retita por alguns dias, qúe,. no ®'iO Q.a. ComiD.1$..sRO Q;e 
Finanças eStaria. 4ispostQ a apresentar qualquer emenda que o nobre 
:Deputado ente..ndessê nêcessaria, mesmo é.m .Sentido cQntrario & m1nhâ 
opinião. 
· Não ·passo, entretânto,. deixar de exttanhar o apressado da apr.eéia
ç~o ~eita ~r ·S. Ex. J?e.tendo-~ ll() estud.'O do orç~nto do ll41.n~
T.erlo dó TI:abálhó. oc·cuwu:-se s. ÉX .• prlme~ente dos con:~ractados 
que 45 % 'dós au"gmentos ~fecttiado~ na propest~ 4~ Min!s~rlg er~m 
para p~ga.m.ento de contracta.<!os. 
· PosSo. põrém. refutar essa aeclatação co1:u os propr!os alga.rismol:. 
Entr-e a propó.sta. par~ o orçam~n~o de 193a e . o or~ineD:to vigente, bou
"V"e um ~ugm~ntó ô.-e &57 qó.ntos .na 'Verba- 4e con:t;.ractad~: na. me_sm.a 
verba vei'1f1e.ou-se. entretanto, uma .d.únln:uiçã.!;> de 268 contos. Existe. 
J)ortan~o •. um augmento real de ·ª39 conto_s. S·. ·Ex. m~mo diz que essa 
v~rba é de ~:tto de 3.000 CQnte,s. FiCa., por con:segul.nte, demonstrado 
que. -s. _Ex. n~o t;{nl:;l_a· razão ao at!~.a.r qu~ o· augm~n·~ .h~via s1d9 
qe 45 %, porqye, .d.e fa_c'tlo, é muito menor. 

Deteve-?e o nobr-e Deputado, igua.llnente, em lollgas Ctj"nsiq.erações 
.sobre ás verbas desti_nadas ·A acqui:sit;ã.õ de livros e revtstàS technlcas. 

Não, ·teve $. Ex. felicidade., também, na apreciação, porq'!J,an"t!.o a 
·v~ba. de 68- ou. 69. con~. a esse .tim .d~stina.4a. :(oi distril;luida ~l~.s dit
f~iren'Ws: Tepa:rttgões do Mimsterto. as. qua.es não poderiam deiXar de p~ 
suir essas: publicações •. PQt serem .de ftn:p_rese~cbvel nece&Si<l.atle aos se~ 
_.serv.fço~. 

Se o illustte collega. houvesse cómparec1d<>, como· .eu :cómparecl, 
pois_ 'mJ:! dei a9 tra:baiho de viSitar 4-etida:,m.ent'e os: s.etviços: <io .Minis
teri'o. éujo or.ç.S.mento t-enho o pr.azer de relatar, verU:ica.ria exiStíteiri, 
4e :t~ct-9.. 4eparta.mentos qu~ Íl~ pod.e1:n -absolutam:~nte deixar de
possUir essas pul)liçaçôês, em gera! estrangeil'"a.s. é. •. porbaAto <:ans. 
para o bom a.ntla.merito des seus serviÇ9S·• ~essa,s ~a,rtiçQe.s est_ão. 
na't'Ui'ilme:o:te·, 1nciu1d<:>s <> Dep~rtamento. de- Prpipri~,da.de tndllstrl&~ •. 
cr Iristituto ,de Technologia, o bep.artamen:to de Estâ.tlstica, O ' próprio 

· Con.s~~o N·aclonat ti~ ~.balho. 
O S~. S.u;G_M>o Fll;:a:o· - Inclú:a. V. EX. tambem o Conselhõ 

~c'tuarial, · ~rvJço novo, dJ'I. m;:~.xim,a. 1mpor:tanc1~. 
ó SR· .~ANÇA 'Fl4H0 - · Exactramente. o nobre coilega.. sr. ·sal• 

gado Fllho, que qec.upou · com· tanto -brU_bc ~ p~ta 4o ~1-n1sterio d9 
Trapalho ... 

o . :Sa. .s~cAI>o Fn.Hô ---. ObrigadQ a V. .Ex. 
O ·fm. Fl'R.AtNÇA ~o - . . . vem em meu re!qrço. ·N~o ~. ·po1!f·, 

de estra.nhar, col'O,O ó fe~ o nobre Deputado t.~ VI.e.n.na Fllho, <rue 
p-ara. um Mini&terio futeiro, C9Iil' varios departamentos technlcos. Se 
despend~se a Un.porta.neia de ~ssenta. e· poü{:OS' contos para a. a.cqUl ... 

. si9ào d.e reviStas e livros techll.ico.s, Sa.bendo~ como todos· .SàbemQB; q_ue 
são .pUblicações· pela. s~.a n .a.tureza., actualm!mte, ajn$. mais ca.ra:&, 

a.ggrava.Ç.o Q se.ü pr~ço, como ~tâ.. :pelas dl:!!~réítça.s cambiãe~:~. 
. S. ·EX. diz, ta.mbem,, que o Minister1<> j4 possue ve:rba; p~ra: eo~6 

tru.l.I: um edi!lcio, na. iiJl1Porta.ncia ~e ceiX1 ~contos allilüaes. -~ãç $el. 
:rnesm9, C!)m.<r pouã,ê. S. Ex. fazer' tal asseveração .• quando dlz,. de 
J.nicló, que p~oced.eu. 8.· um estudo. dO or~m~nto dº Mintstet1o do 
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'Tra.ba.lho, porque nã.o pude encontrar tal vel'ba. que ·S . Ex . affirnu-. 
existir, ánnualmente, pa.m ·a. construcção do edl.ficio do mesmo M!.
nisterio .. O q-qe ha. no r~e~;ido orçamento, é a. inc1usa~. ~t'e anno, 
da. verba de cem. contos para !ina112;ar uma. ala do Instituto de 
Technologia.. Como Relator do orçamento do Min1sterio, fiz v~r a 
S . Ex., o Sr. MiniStro do Tra;ba.lho. qual em a orientação da Com
m~são d~ Finanças e S. Ex. tmmediata.mente, com. esp1x;it.o de sacri
nelo, aooe<ieu em <::9ncorrer para. o equill:brlo orÇa.mentarlo, 1lca.ndo 
a.ss~nta<io que ~u apresentaria. -em ter<;eJra. d1seussão, emenda s'Q.ppn
milldo aquella. verba, ~onro.rme l'~cou com:blnado no selo da çóm
Dtlssâ:O d~ FJ.Da.nças, â qual pretende e!!e<::tuar os córtes na pba.se 
final do estudo do orçamento . F~l-o-e.1 com grande pesar porque v-i-
sitei o Instituto de Technologia. . . · 

O $R. TElxEmA LEITE - E! uma das organlza.:ç&es mals nota"Vets 
·do· BrasiL 

o SR~ :FlRANCA FliLHO - • . • e como 1ndust:rlã.l brasileiro sinta-· 
·ms or.gulhoso de - ver que <:> Brasil já; está dotado de depa.rta:In.en:to 
·dessa ordem, que presta serviços não ~ ao commerclo e á 1ridustrl:a 
naciona.eS, mas, taml:?em. a toda a collectivida.de, pois, CÇ>~ante
.mente é chamàdo pel-os M1n1ste.rios d~ M&rinha e da GuerrQ. a da-r 
parecer sobre construcções que se pretendem e!fectua.r no Pa.iz e que 
ali. no I.Ilstltuto de Teolinologl.a, são estudadas e recebem co~lho:S 
:sobre <)S meios mais ef!icaze.s p~ a sua :rea.ilzaçãó . 

O SR. Tf:Jx!':mA LEITE - -~~. talvez; tntetessa.nte que V . Ê~. 
~m sa.llenta.ss.e a. grande .somma de serviços já. prestadós pelo Insti
tuto de Technologi_a., .notadamente na. -qlie.Stão do alcool-motor. O 
mesmo se deu quanto ás materia.s :prtm~ vegetaes. ceras, :x:es.1nas . 
.ole<ls; etc . 

ó 'SR.~ F.aANÇA FILHO - E em :relação -á resistenç1a do.S ma.teriaes. 
Ainda. ha. pouco, -quando da vtslta. a. que me tefért. tive opportunl
·dade de enC()ntra.t', ,casualmente, um dlstlnct9 o.!!tc1&I d.ª nossa. ~ 
·rtoha de Gue:rra, que lã. fora pe<llr -esclarecun~ntoS sobre eena. mis• 
tura de aço, destl.r:!.a.da â c'\Elhagem <le peças para. um canhão, de qu~ 

·<1 .Mill!stet<ió da. ·tMa.rinha peeessitava, material esse cuja im<pO.rtaç~. 
·devt<io ao n~ cambio. se tornou no momento qua.sl proh.1bítiva.. 
ACSiba.vám de é!fectua.r-ae as experiencia.s no I.nstit~to de Tectmologta. 
·:g tive a. fell91df!o<ie ele ouvir desse teelUüoo. engenheiro naval, as nuu.:J 
elogiosas cpalaVTaS ~obre os resultados alcançados, que trariam eco
nomia co:ns!deravel, 'P.a.ra. a a.cqui.sição de material pelo Ministeno da 
Ma~. não sô neste ··a.nno, como nos vindouros. 

Foi, .portanto, o nobre ~ollésa.. ba.hlano m~l orlen..tad.o a.o asseve • 
ra.r que estava. consignada., a;xlnualm.eiite, no orçamento do Min.lsterio 
delJ Trabalho, a vet'ba de cem oontos para constru.cção d.o seu ~.i!icto. 

·Tal verba. não exJ.ste. A que foi con.si.gnada, como já disse. é para 
o Instituto de Technologla. e, infelizmente, ~conhecendo. a. nossa. p~
caiia situação !ina.nceira, vou ~r o desprazer de ·apresentar emenda, 
~ teree~a discu.ssãp, stl!pprim1ndo-a.. 

o SR. ALBERTO StntEK - AliáS, tqdos lamen:.tamos que não seJa 
·possível, d.ada a. situa.çáD do Pa.iz, eonciUir~,se esta obra. utuiss~. 

O S1t •. -sALGADO FIL'HO - Devo declarar a. V. .E~ . que e lax:p.enta.• 
vel nA.ó exista, realmente, esta verba para a. con::ltrucçã.o d.o edific1o, 
·.pols é illdispen.sa.vel que se con.strua. até por mot1vo.s de ecolWm:Ia; 
ein 'beneficio dôs cof~s p.ublicos, 'PO.rque o Ministerío do Tra·ba.lho 
09~upa cerca de 17 casas, pagatidQ alu~el, e-tem -se.rviços f.uncciona.nelo 
em proprtos na~1onaes. 

O SR. FRANÇA FILHO - V . Ex. tem tóda .razão. Ao intc1ar c 
trabalho orça.mentarlo flz um. estudo neste sentidp e v~r.iflquei que 
o M1nlsterlo do Tra.balho desp~nde uma. verba. ~pprox1mada d.~ t~
·zentos contes a.un.uaes em alugueis. de predlôs e, como bem salientou 
·,c- lllustre collega. Sr. Salgado Filho, P<X<UPB. a.i~da. proprtos nac1QD..a.e!>, 
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como o. Departamento elo Povoam.ento, que está no Ministerto d'-\· 
Agricultura, tendo sido p.ece.ssario consignar verba pa,ra o pred10 que 
occupará n9 proximo anno, porquanto o· Sr. MiniStro da Agr.icultut-a 
se entendeu com o cio Tr~ba.lho" í:azendo-lhe vêr .a lm.posslb1l1dade 
de continuar o .referido Depatta:tP.ento installad.o no· pred:J.o do .Mi
:olsteno da AgricUltura. 

Com esta expUcáção, qUiz refu:!lar os argumentos de que lanço~ 
m§.o o Sr . Luiz Vianna Filho, ao .estudar o orçame-nto do MiDJste
rio do Tra:balho. 

ô SR. SALGADO :Fll.Ho - acc;rescE:, a1nda., uma d..tc~anc1a. re
le:vanti.S.sizna: é que no orça,m.ento anterior á revolução de 1930 só .o 
Departamento do Povoamento po~uia 1.1m.a d!')taçao ·orçamentaria. ·su
perior a dezpito míi contos. Ora esse Departamento .faz parte do-s Sé1s 
que se reuniram par~ formar o Mi:tl,lste1.·1o do 'f'rrub~lhG ; Quer di~, 
a.fél:n. d() re!er1d(• Departamento, tomam o .Mintsterlo os seguintes-: _ 
Departa:mento do Trab_a:lho, Departam~:nto de Estatística, Departa.men.l:iO 
<ia P.topriedade Indu:strlal, Departamento de Seguros Prtvad6S e Con
selho Nacional do Trabalho. Entre'tanto, o Mlrusterio tem, acwal
:mente., uma dotacã:o d~ vinte mil <::onto.s, contrastandO. com .os orca-.,., ~ . -
men'tos anteriores, em que :;ó uma dessas d~endenci:a.s tinha a ver.ba 
d.e d~zolto mll. 

Isso demonstra que não ha esbaJlja.m.ento; pelo con,tta.rio, que ~ 
e.conomia. E ' de la.m:entar, que semelhantes accusações sejam. !'eítas 
sem perfeito conhecimento da mawna. 

O SR. DAMAS ,Oanz - Está evideneia.ndo que o Deputado Lu!.Z· 
Via-nna Filho não ·estUdou, coma aqui dJ.sse, o orçamentO. 

0 SR. MOACY·R BARBÓSA - Peíor .ainda; mostra q,ue aqUêlle nOS.StJ 

lllu.s~e .collega não está. ao par das necessidades do servi!';o. 
o SR. FRANÇA FILHO - Px.osegu.tndo n.o estudo do orça.men110 

- agora. auxiliado peios apartes com. ~ue me honram os illüstres 
Deputados - tenho a diZer que a })roposta or~mentarta do .MinJ.s
t~rio do Trabalho, conforme fÕra enviada á. Camara., orçava e:m réis 
t2(L'f63:.523SOOO, ~tu -w:p. .augmentc. 4e 2!-penas ~.054:000$000, ~b.re ,, 
orçam~n:to v-igente . 

Qonstam., pox:-ém, ela. ac~ua.l proposta, duas v.erbas que, propi'ia· 
mente, não se ligam aos serviÇOs do Minlsterio do Trabalho: a de· 
t.200:000$000, relativa a uma divida do Governo pa:ra com o Insti
tuto Nacional de Previdencia, d<>'tiaçãp essa a. qu~ * obrigou o Go
verno ProvisOrlo ao baixar lllD. decreto que viria fazer face a con
tri'b:uiçõeS não cobra.d!!S &!)S. fun,ccionarlos de ven.ctmento~ 1:n!ertore; 
a. ~oo.sooo ... 

Q SR. SAt.GADO FILHo .- Essa \erba. é anterio.r ao Governo Pr~vi
sorio. 

o sR. FRANÇA. FlliHO - . . . ~ a que diz respeito a.o "Búieáu 
Internacional dê Genebra", que monta. a. mais d~ ªOO:OOOSOOO. TOd.B:I 
essas quantias, como a_cabo de a:tflnnar,· est.ão englobadas no orça
mento do Ministerto <lo ~SJbalbo. 

Não se t-rata, portanto, de ·"'lll orçamento .ex.a.ggerado, nem., à;~lu
tamente. de esbapjamentos, como aqUi .foi <tito. ~pelo nosso m~tre .. 
~ollega que, tratando do assumpttl. :não se armou d~ 1sençã-o ne
cessarla.. Vertfica~os, pois, que o &: • Deputa-do Luiz Vianna Filho. 
em 'vêz. de uma crlUca. fez um. louvor ao nosso trabalho, porque, de
slgX.l_ado pela. minona para examinar o. Orçamento do Ministe?:iO do· 
't'ra'Da,lho, n~ conEeguiu s. ;Ex. dE1IP-.OnstrAr ~ malabarU>ÍnÓ, essa 
prcdiga:lii:la.de· que S~p<lntara como existentes. · 

Lam~to, ~omo o,s nq.ssos nobres collegas· devem lamentar, que ao 
l'õe examlnal' neste plenarto qu~stões tão serias, c()m,o. seja a o.rça.m.en
tarla', não ~e ponha de lado qu_aJ_quer ldéa. partidaria. não se a-ban
done a ldéa. de mà1<iria e de IXÚnorta. E' preciso que o Pode~ Legi.s· 
lativo realize obra de patriotismo • . . 
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O 'SR. DíN:tz JUJ.'tlQR ~ MUlto Oep:t. 
O $.. FRA:NÇA F\ILHO - ..• ~eguindo os bons exemplos qu~ 

nos ·da a. <:k>rum.úi~o. C!.e Fl.J+a.D.ça.s, da quai SCí't.l o ma1s 'humiid~ colla.
botador· (não apoiados gera.e.s). ])Orq.ue ~ e o di:go desta tribuna con.~ 
;prazer, - . ·ne~~ do.mmissão o:s represe.nt_ant~ Q..a illustre minoria . 
. Sts. Da.niel de Carvalho ·é He:nrique 'DoCJ.sworth. são ec!uaoorà.d<:>re.s. 
imP~.rciaes, ~ ·p.roewa..m, juntà.ri:lente ~.om os demais collegas, trabalha!· 
pua t:l benefiêiG x~~l .qo nosso ~alZ. 

~áo· posso deixar, aprçweitan~o a . ac~ar-me na tribuna,. de e:ha
mar a $-ttenção da <;::asa e do Pa1z. para. a puibll~çãp, feita. hoje· .no· 
·"CQrreio Q. .~an,n:ã.' • e que 4eve ser brevemente distribui da pelos nobres 
collegàs, em que se ;ieham tabellas e~plicatlva:s da :n.o:va forma que 
se deu áo ·OrÇàínénto da Republlea.. 

J\ sl.la d.i:visij;o ~ 291 titUlas, o·bedeee:nd<> ~os prece~'tos con.stLtu• 
cianaes, .separando perfeitamente a <iespesa ordmaria da ex:braor<U
naxia, Já· ·nos .dâ wn caii(i.nho segur9 para. a dP'eetriz. que não só 9. 

C9mtnif:Sj.O de :F:'inança.S~ c<;>mo est.~ p1e.nartl', cle.ve~ tom;:l;t, n:0 estu<tP. 
9,e 'l!llatérí.a de tamanha relevaiiC.Ui. 1pá:ra à. patria . 

.AfiD:i. <te en!rent~r- d~pesa QrqiliarJ.:a.· de 1 .. 43.4 mil édntos, 'te.i:ílOS 
uma . .receita ord1naria de 1 , 855 rhil contP.s. havendo, portanto. entre. 
a despesa e a. reoeita, a ·sal4o d~ .421 mil. conto~. em numeros .~don.
dos'. Está ejfa,ctamente na. des~ ~xtl'.aorc:linai'ia a grande di!f-ere~ça 
que n:qs çt~ o "qeficit'' r~a,l de 645.910 contos. 

Est~ a opi.íúij.o publi~~ do :E>aiz ptesá â. sl~üaç'áo qu~· atrave'§Sam. 
Qs tr,a;balhos desta Casá no exame f1na:l deSta Ultima phase da Lei 
brçamentaria. p~ 1936. · 

Não ppg~.. cómo represep:ta:n.~ :qgs c13.S$e5 productoras do Brasil, 
def~ar de· louvar <l proposito· .:rirme q:ue eneentro no Seio da CGi;n~ 
~~o q~ F'i~nças, de !aze~-se rlgoro.~a; economia. n~ dinheir~ pu~ 
blicos da naçãó. pl'op.osito e.Sse que nã.o é .só <ia4úella comm~~o. 
pó~ o i.U~e ~.niStro .q.~ Fi:!,zenda, .1~.59almente, em uma; das suas 
reuniões. a qüe compà:receu, cil.S:l'~mente. deii;l.O'nsttou no· mesmo sentidil 
est.ar em.penha(Jo . 

E'. poi$, .nece:ssa:r:Io que, ·ao ex~ar ~ çp~estões orçame~tari~, 
abandone a. Camara o· caminho da .Politica, ~àra, nUm. .aniblente .se
reno. in:dis~nsavel 'aO e~a1ne das C,ifra.s, ~azer a Gb.ra que todOS dt>• 
sejamos. 

ô Sa. RENATo B:ARBe.sA - · Essa a aspfração de- :to.ãos nó,s, mas e. 
;mirag$. .tic~ão '· 

·0 SR .. D:Illhz J'UN:io~ ·- Deviamos ree.lamar a:ttitl.ides políticas , 
:não parli4.~~. 

O :SR. FRANÇA FJl.iRO - Ç.om:o represén1!ante dà.s clâss_~s prb;. 
ctuctoras. quero ~astar-m~ dessa politica; partidarta, qU:e é tão co.m
mum anl.m.ãi" làqí.li os ·<iebat~-

o SR. RE:NATO· :EI~OSA, - 0 qUe é ·preç!so é crea;x: o Partido d .O 
~l'â.Sil, que llão existe . 

o sa'. F$A:IiÇA ·FILHO - ·Lamén:to, sr. Presiden,te, á ausencia 
do nopre cQllega Luiz Vianna Fllbo, pà1s teria lmmenso p.ra.Zêr de 
<x>m •S. EX. ~rudar .Q Qrç:amentô do ·~teriQ do ~b.alh.ó e. ci.~
monS'trSJ;.,.lhe, como. :fiz agore. desta tribuna, ·q:ue S. Ex. ,, âibsoluta· 
mente. não tem razãQ. A vel'bl!., q~ 'tanta ~le~ prov.oçpu .nos de
bates. da. Oa.mara. para a;cqutsiçáo de. livros ê revLsta.S. é realmente 
JrriSOrla. · · 

o s~. P~A.S; ORTJZ. - P~ece-:r:ne que v. :Elt. ll.ão ç)l'ega:ri-a ~ Uln 
accordo com a nobre. Deputa.dõ bahiano. 'vi.sto oomo S. Ex; declarou. 
SUppO'nho·, q~ ~ Minlsterfo do Tra.'bauxo ~evert.a. c.tesa.~re~r. 

o SR. FRANÇA FILHO --- certamente, ê uma oplnlão pe.s;soal. 
Unpo$$1ve:t de ~ ~·~Utlr. 
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Não posso concluir as minhas consid~rações sobre a apreci.a:ção. 
aspressa:(l.a. q-qe fez o nobre eoll~a ba,hiano, sem <iizer que, da visita.. 
pessoalmente feita a todos os a_epartamento~ s~jeitos áquella :P$.Sta, 
tive a melhm <tas Un.pr.essões. Pe facto, houve um a.ugmento pe-. 
queno na verba de oo.ntractados, ma,s ~u mesmo não me achei, apesar 
das difficUldades financeiras que ~eço exl$tl:re:ro.. com. coragem 
para. com.ba.tel-o. 

o .SR. MOACYR BA~BOS4 - Est;e augménto na.: verba de oontraeta
d.os eStà rruí.is do que ]u.stilfi«ado. pela n~l~a.de da aiilJPliação dos., 
servb;os do M1n1Sterio do Tl-a,ba.lho. Além d.o ma.i.s está largamente 
com~nsad.a. pela margem déixa.da ao Orçamento da Receita., pelas 
verbas arr~adad.as . 

o SR. FR.A:NÇA ~o ___. Ia. C(}ncluir o meu pensamento nesse 
sentido. isto é , que seria necessa.río mesmo .a.ugmento bastante mru.o-:
do que foi í'eito para as ve:r;l>as do .Min1steri:o do Trabalho. ln:feJ1,z
mente, o seu actuaJ. dirigente+ comprehendendo a. situação do PaiZ. 
não pôà.~ apresen;tar á camàra., orçamento com a. realidade do que· 
ne.eess1tav:a •. S . EX .. !pelo âugmento que fez,. q'llasi que, .e:_.c<:luslvamente, 
visou a fiscál1zaçã.ç> das leis .•. 

o SR. MoAcnt BARBOSA - Trabalhistas. 
o SR. FRANÇA FILHO _.. . . . trabaWstas que, eomo todos sa~ 

hemos, têm sido, infelizmente, não por ~ulpa. do Governo, ~ uni-· 
ca.meate por -defieiencia de verbas, qu~l a.~ictas aos grand~ cen
tros --- - Districto. :federal e São Paulo. 

O SR. · SALGADO FILao - Bastava: o novo serviço crea.clo. para ffs-. 
callZação dos a~cideutes do "tnl:balho para, justifiear. d.e S:Obra. esse• 
augmento. 

O SR. FRANÇA F.WHO - ElGa.eto . 
ÇOm estas consfde~çõe.s. ligeiras que fiz ao Orçamento do Mi

:nlSterio d.o Trabalho, aproveito tambem da. opp<>rtunida.de para dizer 
que é co~nso dos fina.n.c~as em g~~al que a boa poUtica. é geraQ.orG.. 
das ·bõ~s f'Úlanças , No :nosso Paiz se mOdifica a asseveração.: as :bôá.S· 
li:na.nças nos darão a. -boa po1itica. 

A CommisSãa d~ta. ~-. tão digna. e patriot1<:amen~ presidida 
rpelo nosso illustre collé~ ·S:rc. João Sim_plicio, 1nic1.ou .• como :bem l!b.e 
oompetia, ó movimento que se estende. hoje em tOdo o Paiz, de -cha-· 

• mar a attenção dá collectlvidade "bra.sil~ira, go'\•ernantes e governa-· 
'Cios, para. a nossa preearla. .situ,ação economico-!ina.ncel.ra. O ~u 
appell9 tem sido ouvido, pof.s o tproprio Sr. M"mistro da Fazenda foi 
·o ptllneiro a comparecer~ pessoalmente, em '1ll:Q.a. da-s nossas sessões, 
most:r:ando aiSSUn. o ·seu 1.n:tete$Se . O l])rO!.Prio Sr. Presidente. da .Re-. 
publica, dias após essa visita, em reunião especial do Miru.sterio, fez. 
sentir aos seus oolla~b!)ra.d.Ores que ~ lm-p~indivel rigor.osa. com
pressão das· despesas publicas. A . ilnlPr~a desta ·capital. dest.a.ca.da
meote o "Jornal ·do Commercio .. , desde o lli.icio do e.stud\J orçamen-· 
ta.rlo, nesta Casa, toem. nas .!Suas "'Varias''; dado vex:dadeira lição de 
ibom senso aos orientadores das nossas ffnaitça.s. Tbdà.' _a colleetivi-· 
dade brasileira está attenta ao trabalho do equilibrio orçamentarlo. 
que é n~arto se toxne uma rea.lld.a.de. pois nos virá.. dar a· que· 
t;odos os bons patriotas desejam: prosperidade real' para o nosso Paiz .. 
(.PaLmas. O ora.iJM" é cumprimentado). 

O Sr .. Jo~é do Patrocinio tem explica.çãó pessoa:L) - Sr. Pre
sidente. em. addita.m.ento ás pa.lavras que tive occasiãb de proferir, em 
·sessão anterior, ~obre o caso do S.yndicato dos PI:o!esso:res ·do Rio d.: 
Janeiro, passo -a lêr mais um telegra.mma. que me :foi dirigido com. 
referenda áo assumpto. 

"Dep'úta.d.o João do-·Patl"()ctnio. - CaiQ.a.ra Deputados. -
Rio - De Bahia. 
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União Sybc:Uca-1 Trabalhadores municipio Salvador pede·, . 
ao digno Deputado pro~àr ri3l Assembléa oon.tra.. sentença 
Juiz Ribas c~rne~ caso Syndicato Piofessor~s do Rio Ja
neiro.. contra. direito que lhe ~ a. l~gislação em vigor. 
Abràços. Syncüca.L - -Diosinio Menezes, Presidente"_ 

Durante o d~ur&o do Sr. França Filho, o Sr. Ahtonlo · 
Carlos, ~ídente. deixa a cadeira da pre.si~encia·. que á 
occu.pa.d.a. opelô tSr . Euvaldo Lodi, 2° Vlce-Prestdente. 

·o Sr. Presidente 
de a.marihã. a seguinte 

Vou lev:antar a Sessã~. designando pa.~ a 

ORDE~ D() D~ 

32 d.t.scus~o do projecto n . 246-A, d~ 1935 {la legiSlatura), a-egu
lando· a amortizaÇão das diV,tda.S s'!ljeíta.s á lei ~e mora.torta.; rcom 
voto em sep~do do Sr. ~vi CarMito (em v~~de de urgencia); 

2" discussão d9 projecto n . .262, de 1935 (la leg.1slatura), autorl
·zando 'O Poder E~ctitivo a ren,ovar os contra;ctos de nave~ão nas . 
linhas dos Auta:zes, do Alto. Tapajós; do S~ Fra-ncisco e do .Ama
zonas; com ~'ubstituti:vo da Commi.ssão ô.e Finanças ao proj'ecto da 
Commissã0 de Obras; 

Discussão un.ica do 'Projecto n . 89-E, d~ 1935 (la. leg1Slat"UU'a), re,. 
~ncl!Q o fupccionamento do TribUllal de Contas, com parecer da 
•Commi.ssão dé Finânças sobre as emenda.s em 2a cUScussª-o e ;parecer 
d~i~- Commissão de Justiça com emendas, e vqtos em sepàracto d06 . 
Srs. J:.evi Carneiro e Arthur $a.ntos. 

Levanta-se a Sessão .ás 17 horas e 20· minutos, 

i23~ Sessão, em .28 de Se~mbro de '1935 

PRESIDENOL~ ·DO SR . ANTONIO CARLOS, !l>~ESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem 'O:S Srs. ~ 
Antonio Carlos, .Pereira Lira, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Eliezel' • 

Moreira, H'!lg<> Napoelão, Xs.vier de OU"'feira, José Augusto, ~thJAs .. 
Freire, Souza. Leão, Rego Ba.l'I'Os, Arnalô.o Bastos, Antonio de· Góes, 
Arthur Ga:va.J:canti, Heitoi' :Maia, Emllio de Maya. Fernandes Lima.. 
Sampaio CO'sta, Amando Fontes, Al'ta.l::n,Jn.ndo ~uião, .Lauro P~os. 
J . J . 5eabra., P.risco .Para·i:so, Arthur Ne1va. Homero Pi~. .Ta.u ToYal·, 
Henrique Dod.s-worth, .AinaÍ'al Peixoto, Candi~~ Pessôa, Sampaio Corrêa-i 
C~Ulo Filho, Martins Soares, Pedro Aleixo, LeVindo Coelho, Purtado, 
de Menezes, Daniel de Carva.lhel, Carneiro de Rezende, Ma.carl.o de 
Altoeida., Celso Maclul.do, Ma.tta Machado. Sim.ão da. Cun.ha:. Delpllim 
Mo.re1ra, Belmlro Medeircs:. :Barros Penteado, Moraes .A.Il.drade, Alves· 
Palma, TeiXel.i:'a Pb::l..1;o, Jairo Franco, Domingos VeUasco, Vicente Mi
gu-el, Arthur Santos, Paula Soares~ Francl~o Pereira, José Muller, 
Pmtz Junior. Dorval Melchia.1ies. Vespuc~o · d~ A:bl;'E!li, Rén~~ :SatbosaF 
Dario Crespo, Ada,lb~rro Corrêa, Fá.n.Sa. Ribas, Nico~au Vergueiro. 
Osçar Fontoura·, F-ra.nclsêo dl FiQri, ·S1l.va. Cesta, .Francisco Moura, Al
berto Surek, Chl'y:sostomo de Oliveira. JO$é do J?atrocinio, R1carcilll.<J, 
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Prado,. Ricardo Mach~do, Ga-s;t~~ C.e Brito, Lourenço Báeta rq:eves I!' 

SAlgado Fi,lllo. {74). · 

•t O Sr. Presidente -'"" A lista d-e presençà à·ccusa o comparecl~ 
m:e:nt.ó d.e 74 ·Srs . . D.epu~ados. 

O Sr. Lapro Lop~ (SuppleJ:J,te. servindo de 2° Séoreta:tio) _pro
cede á ·aeitura da *~ 4~ Sessão ant~eétent:e, a .. qual ~ posta. em 
dtscúS~~o:. 

O Sr. Mor:aes Andrade {Sobre a. cu:ta) - sr. Presítiente, ·sol~
cit'ei ·a · palavra: aíiin dé pe.d1r .a v. Ex. a segufuté :tectificaç.ão da 
acta. que aeª'ba de ser tida. 

H()ntem, qJ,tando falava o Sr. ~}:•ütado Joao Névés • . a, é.:erta altm:•,l 
de seu disc~so, o Sr . Al;?elarde Má.ri.nh~ a:p~rteou;.o ~ ~.g~nte ma-
:&é1ra:. -

"O O.i:ador es1;ã. :faze.ndo aeeusaçã.o de gravida;dê, não m.ab 
para. '0 .Sr. Vicente· Rão, nem ·para São Paulo, xna.s ·para os 
'P.rO!>rios· d~tinos ·qa, nac1on-a.ll~;adt:, Nosso ~lieg~ Sr. M.orae:.. 
Andí'ade .. ~di:U a ·s. EX. que apJ:e.sentasse uma pro-va· <i!'L tn
tervençáo do Ministro áa Just~ça no ~staQ.o do Rio.. ·par~ee~ 
m~ qú~ seria mUito oppoi,1:uno que, da,:qd<> c~ptll:nen-tro ã 
'Con.stitúição Federal, a <ramara. nomea.s.se uma comm'issão 
l!larlametitar p~ra fazer tü:il iíl·qUetitQ em torno (to a:ssumpto·'·'. 

"T.q~mo.s a 'ini~ia.ti:v~ d~ rêq~er!;lr essa com:nrlSSãb 'par
lamentar .ô,e .ltiquerft.o' ' .. 

Nesta altura d(!) -q.eba~e. Sr. P~esideiite; eu disSe :alw .e b9m som 
·que ss. EEx. tlnham desdé logo o meu voto apoian<lo. ap!Jrovando 
qu~~q.uer .requer1m,e'.tl~ q11e tieSS~ ~:at14o fqsse apresentad<:l. w ple• 
nario. 

Esst:!- minha tleclar~ ~ao foi toznad~ pela zelosa Tacliygmph1P. 
desta é~a. p.aturalin~nte devido ao aeçw;nuio de apartes e ·contra .. 
apa.t:tes qué entã.o .se verifica-vam, 

N~tas éondi~õ.es, ~oU cito a V. ~. ~r. P~id.ente, .proy.ide.n,cias 
no seritido de ser ~tificà.da a aéta d:a sessão de hôntem .ne-Sse pont.Q. 
para. que se 'regJ_stre o aP~ que #ve oecasião de dar. e fique per
feitamente çlaro que,_ muito emborà e~ nellh~a duvida 'tenha ·quanto 
.a llsUI"a d9 proqed;1mente. -do sr. Ministro da Justiça, de! desde ho.rs. 
tem,. dou ll,oje e dàret eíii, qua.lquel' ~portunid~,e. o meu apoi~J 
!Para que semelhante MihinisSão de· iil.qúerito se faça. e sejam. ~ 
pe:deita:tti.~nte ap~as qua.esquer respo~~~Ui~ades de !SiCPo. 

O Sr. Abelardo Marillhô (So'ln:e a A~ta) 1~ o set!lfu~ d1ScUTso:: 
... St. Pre'SlÂe-nte. sómente hcntem 4 noite .me foi posslv.el lêr o 01Diarto 
do. -Poder Legislativo':',· do dia. .• Sa:be V . Ex.. e os :P.ob~ c.ollega.s ·qtrP 
nÍ'o nos é dado r~ber o orgã.o dos nQSSOS tra.ba;lhos .sen~o et;n :hora 
a ,.;a.nç'a.da da. ta.r.de~. fPot 1se0 'Venho ~ropQ% agor&. uma r~túte.açâ.c c• 
que maiS ~rta.d~en;~ d.év~pa t~x; ca.b~ento na sessão de hontetil 

ll:' facto. Sr. Presidente, que ~o ·~Dlàrio de honte:tn. 2'7, â. pagina 
I:L- 5.047, enéontra:~se um disbúr.Só do sr. Deputadõ Xavier .de Olive.lra 
Pr~mu::pcta;dQ na .Sessão de 23 dQ corret;lte·. De ta.I o.rf!.ção, ,Senhore;; 
Deputados, para j-UStl!icar· a. Inedii;l.a cuJa. •etfectiva.c;ão me tta.z 4 tli
~una. p~.· :1. lêr a.lguns ~hos: 
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··o SR. XA-VIER DE OLIVEIRA Prosegul'ndo, Sr. ·Pre-.-
s1denre., digo, porém, onde observei, de facto. wn, v~rqadeiro 

n:illagre de or.ganiza.ção ~latlvnrnente aos serviços de assiS~ 
ten~ia á.. mâ.térn-idade e á infaneia, cor:J,st;ltuindo- um sentl.d.o 
novo de g:)"v~rJ;_lo e de politlc~ e constittU-pO.o, ~inQ.a, o ~~tma.go 
do ,sentido ~oc.!al éla grande Revolução modern-a. que é, in...; 
contestavelmente, o Fascio, foi n:a Italia de :MussoUni . Ra <leZ 
·!lnn~ o pt.oblema da cril).bça tra peniil.sulá éra unia questão 
sine (;lua ndn, para a lias;ão italiana .. 

E' nota.-vel e serve, realment~. de modelo par::). a Europa 
e para o mundo - à. acção do governo fascista. no -q"Ue dl:J 
eom a assistencia que soube dar, integràlrrtente, á criança 
ltaliana, neste ultimo decennia. q,ue se vae completar em 10 
d~ Dez-embro proxim.Q, quando ali .se commemorará - o qU:~ 
se de-vérta oomm.emora.r, tam:bem ~m todo o globo - a acçãq 
do -fa.scio em :Cavor da. maternidade e da infan,cla" . 
..... . ................ -... ... .... ...... ....... .... .. ....... .. . . ....... . 
• .. • • • • • • • • • • • • • • • • " ...... .... t •• ' .. .. .... . ....... .... ....... " ...... .. 

"O Stt-. At.'l:AMIRANDo REQlh:Ão - . .. mas, (!m mat-eria de 
assistenciã á. in.fancia. V. Ex. antes d·e citar o avanço estu.
pendo dos estrangeiros, dev.eria men-cionar o que se está .nas~ 
sandO, ha tres annos, na Bahia, - sob o controle adm.inis• 
tr-ativo do. actual go~·er!lador do Estado. 

V , Ex. talvez não saiba - e me petrrtltta o alongado dó 
~parte "-"'- que na. Bab1a, a esta:, harrus. possulmo~ um abriP:<"• 
J:llaterna'l. tm:1 lâctnx:Io e u_m pupma.riq a inaugurar--se <ientrci 
de brcv·es dias. os- quaes GOQ,Stttuem verd-adeiro .medeio em 
-tnater!a 1ie- p~d-iatrla- e de o..ssistenc-ia a infancla.. cop1adÓs 
1nt-egtalinehte do que s .e fez na ~elg1ca. 

0 SR. XAVIER DE OLlVElR4 - V. Ex. sabe que ' 
Bah_ia é o berÇo da minha formação intellectual'·' . 

A se.gUlr, <:> o-raqor de.svia1,l-Ee do :marcô f1ncatlo pelo ho.nr~.do 
Deputado Sr. Altamirando Requião. 

Note.-se - em: tempo, S . E?_~ . preconizou o modelo fascista, ]>(!lv 
q11a1, disSe, se orí~ntam a Eurcpa 'C ó mund.o, O Deputado bahiano 
!embrou. a. efficiente organização existe-nte na. cid~de do. Salvador, na
t-uralmente para $etv:lr de _mpdelQ·. 

Mutto temp~ depois, assim se ·externo o oradw: 

Ao tenn'inar est~ llgeiras <:onsld.erações, direi que todos 
os prPblemas· da. criança. brasi-leira. se acham c·oncretl~os em 
10 ·postulados ·votad9~ pelo P~imeiro Qo)il.gtess1:> d,e Momicui
tur~. reallzàdo na 4Unerica, na ca-pital' de· Cuba, em í928, e de·· 
nominados "Os man<J.amentos de Havana". Vou lêl-os á Ca-

mara . E' um docum:ento q'!le ;merece ser lldo e fixado. 

E~l-o; 

E lê o decã.logo do Congrêss:> de Havana, de 1928, muito conhe
cido, antiquado e substituidQ, com vantagem, pêlos "Direl_tos da Cri-
1lnça.", dó connté d~ Hyglen.e da Ltgã. das . . Nações. E cont'in~a.: 

"Todas essas questões para o Br~U se encontram em 
aberto. mesmo dean~ do aparte esclarecedor do .nobre :beJ>u
tad.o bah_iano, a quem perguntaria se é poss,ivel a uma. dua~ 
ou tres 1nst1 tuiçõe.$~ modelaies. por si sós, dar assiste neta 
integral a todas as crianças à:~ando;na.das do gttan9,e ·Estad~ 
do Norte? 

o SR. MA.GALHÃÊS NETTO - Respo1;1dere1 ao n9bre orado·.: 
Ie~brando que quando na Constl1lU1n~ trate~ do assum.pt.1 
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dlsse não era poSSível reso.lver o pr oble.t:lla. por me!o só de.ss~ 
insti'tÚ,iç~s. porquanto é um pr®lem.a. de educação, com ta
l"acter social. 

O SR. XAVIER DE O~A - Justamente por iSS~ 
defendo a creá.Çáo de servi'ço indêpend~nte, autonomo, dii'ecta~ 

mente. fl.(fecto ao Ministerio da Educaçãó e $aude Publica". 

ora. Sr. Presidente~. simulta.neamen:te ao or:ador e em.· logico se-. 
gtiimento ás paiavras do Sr. Magalhães Netto que acabo d e reprO·· 
auzlr. emitti o j;üizó seguinte, como' se ·vê no {&Diario" dos nô~sos 
trabalhos. 

a SR. Am:LARDO ~Ho- Ném há de ser com a lei
tura <1e simples declaração <:le '<Íti'ei~os que havemos de .resolver 
o proóblema.. 

Taes palavras. Senhores De_putad,os, trahiram a de<:epção que me 
causou ·o final do d_iscurso do Sr'. Xavier de Oliveira . QMa"ndo espe~ 
r~va. aut<>l:iza.do p_ela ·orlent~Çã.o q:u.~ par.ecta. imprimida á ~ua oraÇã~. 
S. :Ex.. enuncia..1;5e as cil:rectr~ de um vasto plaJ:lo de protecção â 
maternidade e á intanclá; quando ~nsi.av~ por .sugg-e.stões no sentid-:• 
de se coordenarem as actividad~. attínentes á matena, abundantes n.o 
nosso ~a.iz. mas de pouco resti.Itado: _pela a'bsolut~ ausencia de con
jug_ação de vi.stas e ~orços; S. E.x., á. -guisa de peroração, procede a 
leitm-s. de pla.tonicos e lyri~os mand~mentos, relativos· ~s dP-"ettos d:l 
criaitlÇS.! 

Comtudo. nnn a. de~pção que se apossou de mim, nem a consci
encia. do tempo que desperdiçá:ra á esp~rit da " a.b,.re-te s.eso.mc" da 
nOSS!i Hygien~ Infantil, alteraram o m~u humor. A minlia mter.re-~ 
~encia se .tez em termos fr.~cos .. sinceros e d~Ucados, ae tal fôrma_ 
que de inooo algum se justifica';"ia a replica que a s. Ele. se attribu~ 
n\> ·~niariú do I>ader Legislativo' •. 

o SR. XAVIER. DE OL~A - .Nãq responde.tei a 
V. Ex., Sr . ~sidente, concito á. Camat"a de 1935 a qi.le· 
taça. cumprD: o ~nciso da constitUição, :mandando ass_lstir, não 
platonic~m-ente, mas rea.l e e!fectivamente, á mãe e á ~riança. 
'brasileira-s". 

·Mas, o .que ha. de m.a.is intel'essante é que das notas tachygra
pb1cas não constam. as .ex,px:essões ·~não responderei a. V. Ex."' . Ellas 
:i'oram· -aecre....~ntada.s, .xnanuscriptas, pelo pun!ho de- S. Ex. A11ás .• o . 
diScurso cujoo tTechos acabo de reproduzir, está prenhe de -accr~sce;tl

tam.entos: pál81VI"aS, phra.ses, pe:tlodos inteiros foram interpolados dll:
rante a .correcçã.o peló auto.r, .com a. aggrava,nte de ·que. algumas vezes, 
taes enxertos se orienta.D:l por idéas contidas em ~partes que no· 
texto .se lhe~ seguem. d.t.S~o resultando uma 1m:pressão de m.utilldad~ :e 
!_alta. <ie cabimento da. intervenção dos Senhores Deputados no arti~ 
culado' do ~ra:dor. " · 

Por n~o oonsta.'l'em. das notas ~~h.ygra.phieas. por infringir em J.S 

nonria.s de certezia. cprescriptas no novo Regimento, e por não a.bo-· 
narem. a êápacidade trLbunlcia <lo Sr. Xavier <f~ OUv~il'a. taes ex-
pressOes não podem figurar nos no.s&as annae.s. Por 1sso, espero q\ie 
a Mésa maruie pu'l)llear o discurso do menci~na.do Deputa<io. <ie· 
accôrdo com as· not.as tachygraphic.a.s. sem enxertos, sem suppressões 
e sem descartezias. · 

_o Sr. Linó Machado (Sobre a. Acta) - Si'. Presidente, quero· 
a-penas ~mniunicar · a V. E;x. e á Casa. que a. Commissã.o nomeada. po:' 
V . Ex. pa.Ta as,sistir á.s <:omxnemorações do Céntena.rlo dos Fanapos. 
j_á. desempenhou a.quena. ~ão grata. e honrosa. 
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o Sr. S~gado Filho (J?.el(!; c-r~cm·) --,- Desejo co~muntc.a;r ao 
v. E~. , .. sr. :Pre'siçlente., e á Ca_sa, que a. Qomm..Ls$ãõ nem~ada para 
represénta-r a Ca·ma.ra ·:aas cer-imo.nias f.Uilebres <f9 M'ar-e.cllal càstro 
arav;JO deu deseml?enho á· stta IJl.is.São_. 

Enl segui.Q.~. é. a;PPróv:àda à.· AQta da Sessã;o antecedente , 

O ,Sr.. Pr~siden:te - B~~-$e á leit-qra do E10pe<iien1;e . 

O Sr. Pereira .Lira (1° Se.cretario) procede á leitura do ·seguinte 

EXPEDlENTE. 
Qf:ricM ~ 

Do Minitserio cla· G:uerrà, de 27 do corren-te,, env!a;n<!lo as ·seg'Uinte.c; 

INFÓR;.MAÇÕES 

Em óf!·ici<> :n. 9.20~ d~ 2 d~ Jul:llo· ultj.InQ, pede· V. Ex~ q;ue o 
Ministério da Guêrrll. informe: 

a) qual a ilD:portall.elã. arreca.<;lad!'J.; a t~tulo. cl.e .tenqas ,lndu,~triaes, 
de$de 16 de Júlho de 1934; 

b J ~se ~ impo_rt_ancla d~a renda .n~o tem ·sido re~Uri~· ao The· 
s<)uro :Naciõn~l e por que motivei; 

c) qual a -a-pplicação .dada 39 dinhe'iro arrecadado. 
Att•endel;ld·o á :so.licitaç~ de v. ·iEx. caJbe-JU,e à:j.zer·: 
1.0 No periodo d.e 1 de JUlho d·e 1930. a 31 de Julhq ultimo; :tot 

atteca~~da, por este ~rio, a título de ~n,Q:as In~ustt-í~s. a .o;n. 
:portancia de· 10 :002saoo; 

2.'0 EL"$a. 1mpp$nda U:aq !oi x;ecolhida ~o 'rhesouro Naci.on~. ma;,. 
sim, ao Ba:Q.co' <i'o 'Bra&iY. e3;..,vt, <lo att. 1,2·, d.o Decrete ti. .20 .-393, de· 10 
de Setembro. de 1931; -

· ·~.o A. âppUca:çª cs, d~ dinhetro e~a. Indicada no item 'b~ na :ttarte 
que .se :re-la.<Üona cem.. o § 1.17. da lêi .ri. 5, dé 12 de Ottbubro de 
1.934, s~ndo que, nos :ponto~ re~~ren:tes a es'!;:e ~'IÜ.s~io, t ·em tid::l 
dest ino indicado DQ art. 3'(,1 dO' pec~o n •. 1.9. 706., ·de 14 de Fevereiro 
4e .19'~1 · 

Rêi'téro. a V . EX. os ptot..estós de ~lev~a estim,à e ·;m.ú1 d1Stincta, 
cynsideráÇão·, ;.....;,. Ge-neral ·João Gomes. 

·!}.. qu_em fez .a req'ltisi:ção. 

São, .su<:ce$Siva.mente., lldos e. vãc:> a. ll:npl'lí:nir os -se~·W.nte'i 

'N. 4-B - - 19l5 

fPr1me1r~ legl.sla.tura.·) 

Deter.ml'l'Ut sa.Zarlo para os- tra.balh.adores .cie bo:i.reo êm pe.ra.~. c!)~ pc 
reçeres con.trarios dia-s (lÇJmmiss6es P,e LegislaÇão Social e ã.e Fi· 
nança..s. e parecer fa:v.orav.eT. ® cbmmissdo de Ju.st'içf!,; ccnn ·dea~· 
ra.ç'ão. .âe voto dos Srs João B:erálão.. Alberto ·Sv.re)c e A4a~be.rto 

~ Camc;Pgo, e voto em st;:pa.radG, ãos_ Sr~'· Laerte .Setu:btzl, Qclon 
· .Bezerra e Ou. rios J:teiS. 

(L,. SOcial 1 ._. Finanças 2 e Justiça. 160 ---- 1a: 1~1sia1iura_) 

FaZElndo embora .a m~is commovl~a liom~nagelíl aos. sentilnento's· 
altr~!cos "d.os nobres collegàs s lgnatà'I'iôs deste pr.ojeeto, que .. de-
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termina. ~lario minimo para os trabalhadores de b~cos em gei:"al'• 
s~os· co.nstrangidos por dever de .consciencia à. dar- p~ecer cont rat:io 
â sua apprõvação. não obstante ,a wande sympathiã. que nos merece 
tod~ ~ cla:~e traba.lhista, ~mo j-á. o temos deznons.tr~<io 110S traba
lhos de~~a. com:mi.SSão. 

Ó$ .doutos -collegas signata·rios do projecto~ ~r~tados pe_la alta 
finalidadé da protecçã.o ao trab~lho, não se aperceberam, po:rém, d.os 
gravis.Simo~ perig-os cfrcumstantes ' A qúe expõem aquelles mesmo~ 
que vl.sara.Dl amparar, nem se quizeram valex: da experienc1a alhe1~ 
a tal proposlto. Vamos, po1s1 brevéiP-ente, lembrar esses pontos e, 
com isso, justificar o parecer. co.ntrar'lo que apresent amo.!S. 

I 

A questão da :fixação de um saiario ml-nlmo não é nova, neth 
especial ao nosso Paiz ~ bem ao em vez disso ella ê velha., tem mu.
õado de aspecto e de sentido, e mais anseia e movimento outros povos 
que não .o nosso. 

Pl'_imitl tramente, ~guudo 1-e!.eré PàiUl P~c ént .seu "Tratado elà
mentar de legislação industrial''. -citando Leva.sseur em sua. ~'li1stor1a · 
das classes obr~iras antes de 1789 ... a :problema da fixação do salario 
surgiu :na Roma. de DlOél~ciano, com a ,prohibição. sob pena de m órte. 
de sér a paga. elevada além de um limite lllS.XimO. Mais tarde. na 
![d.ade Média.. ig'!,laeS medidas forru.n tomadas- em Fnnça·, Ingl~tel'rS 
to A:llema:nlla. e. em plena ·nevoluçâo, -pela· Convenção, desta -q.!tlma,, 
feita por modo indlrecto; através da _fixação d,Os preços dê mãJJ:'I;l• 
mentos e coisàq de oonsumo -corrente. Sempre, d1z o. mesmo auto!', 
taes medidas cahiram logo em des~. desmoralizaram-.se e tive_ram 
<le ~r remoVidas. 

H~iernamente- sãa eonhecida.s. as te;ntativas repet idas que se têm 
feito para o f_i.m de f~ar ·salarios m.lnimos nas di!:f.erentes legislaçõe.s 
e na Conferencia Internacional do 'r!'abaiho, disso resUltando, J:ílercê 
da, e;&~riencia ::oa- A~rta, na Nova Zelanl;l~a e nas legislações euro
!Péas· soQre o trabalho a domicilio .e em certas industrias em ~ond1-
çõe.s e,Speciae.s, a extrema. difficuldade pratica de· t}lXla tal tiXação .. 
Em -to~o caso. se de tantos factos particulares, tentativas e doutti'ila,
ção. é possivel inferir con.sequencias gera.es. as parcas consequencia.s 
que dahi se inf;erem são apena$ as seguintes: 

1.0 O tralbalho não é simpl~mente mercancia, senão pheno
meno. so-cial, e, p<>r issq, o salario soffre a le~ eQonomicaJ ''d,a offérta 
e da procura'' modera,Q,a pelà. le1 mor.a.l "de :respeito ã:s necessida~es 
vita:es" dó trabalhador .. 

2.0 Q~alquer intervenção, governamental na fiXaçãe de sala.rto 
deve, quanto po.sSivel, ~!peitar a mêcUa das op~ões das classes. in
teressadas (tràb!tlhadores· e patrões), ~nvoeando-as para tal em cõn
venções,oonuntss 00$, ou juntas, occasionaés ou permanentes. para 
}ler'iodos. mais ou menos dilatados_de- fiX,a.ção. 

'3.o A differencia~~o dos .s.alarios, ou seja, a fluctuação delles-. n~ 
ç:l.Herentes especies de trabalho e n _as differenws clas...~s de trabà\ha
dores-' é ·phenom~no nat-ural, impo...csrvel ·P.e ser impedido, e só podendo 
ser com va:ntag.em limitado e diminuido em sua -aspereza, de um lado. 
~ driéntado pela org~nizaç·!io racion.al das classe.s, de Qutro, ·por pa'ftt} 
dos go-vernos. 

4.° Fixar salario.j) em lei, de facto, determina males dl'ver&os, a 
~aJber: 

a)' OU o fixado ·é superior; .ou é ígual, ou é 1n!e.r1or 12.0 eorrento 
Se é · superior, traz anarchJa á lbdiUS'tria, Impo.Ssib111ta a contfiluação 
depa. _pela. majoração do ~u custeio, ou pela maJoração do preço dg 
pro<lucto, e , coru:equ~ntemente, traz desempreg() dos respectivos ópe
:rar1os. Para. obviar. esse mal, só a burla da lei, o contracto clandestino-
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a. menor salarie, o qu~ equivale á desmôralização da mesma lei_ . 
. &:, 1p9r~, ~- salarlo I!Xado fôr 1g!lal ou i,nfe_iior, ao corr~nte, .s.era 
'inuti~ a fi~ação, quan<lo nii,o Iór prejU:diclal, por ·provocar a baixa 
ttté. o fixado _ · · 

b) ou. .se .fixa~ saia;r~bs diver.so;s pÇ~.i'a as dltfe~ntes ~ndu.StrW. 
o'U gtu~os Q.e industrias ( ~alariô rni11;;imo · êB~~ciaJ) .• Ci'J-1. se tbta; um uní·cC> 
salar1<!· g~r~l (salario minimQ vitai) . NJ;~. prim:e.ira hypothese, crêam:-.~ 
va.rttàge~s· :Pará eertas· cla4ses qe ~ctividaóles com violaÇão frequente 
e inev'itavel do preéeito. .oonstltú-c!óna.l do ~r•t. 121, ·!! 20 e da _ma:t11 
çomesinha j.ustiça social, cfr~nam-se ,para essas act.iv~ÇI.ades privile
giadas as en=e.rgias que alb.ttres meLhor se podet-l'a:in. ~mpfegár, .süs
c1tam-~ compettg~ e ehoq;ues .eD;tre essas ~species 4e tra'Qalh:~dôtes 
e a;s de;m.aiS • .inci'l;ant;l~ ciume!! .• in~ej.q:s, odi'QiSídades ·prejudiciali.ssima;s. 
Na segunda hypothese. ergu.em...;,se <iífficuldades q'\.?.B.Si irremoviveis, ~ 
-saber: :Quaa o <:ríteri~ seguro para :av;erigüat dQ- .pàdrão nü:nlll;i.(). cte ·í.'Ídi$, 
çon:sidera<ias a~ divérsid.ade_s <i~correntes dos :meios sociaes? Qual esse 
9riterio. <:o-ItSi~er_adJlS ~ <líversifia,des deçorren~s. dos :habitas !Jldi
vi4ua:es:?- Ql.lai. ~se éti~rio., con.siderada,s' as-d'iyersidaQes de .. ct>l'rentes 
do numero de metnõrbs das falililias? Não importaria o desconhéc1 ... 
menta geste uJ.tin:!.Q· obstacwo·, favorece<i:' o .. ce-libato, -~ !Ug;:t á procr~.a.
ção legitima, a limita~ã.o da i:l.a.ta:lid.ade. com to.dos os· setis effeitos 
<i:~~os? Q'l~~ Qs el~mento~ .r;e>~lmente ~neiaes, con:stti;'ut:ivos do 
.padr~o m1-niin;<> <J.e vida, a serem coliSiderádos para eàm}rllto do sa-
lar.io vital?· E outràs, .qué taes. · 

c) Ou .será. 'um só o sala no fiXado. :para tàdo o Fá~, ou serãi va.-. 
davel segundo as· diffenntea ~giée.s. ~ uz:o.. s,ô e 'lllliço, os. emp.:regados, 
dãs regiõe3 de padrão· iriterte>Í' ·de -vlda· .ficàrão gr.ãndeme:ilte fa~orect.· 
dos, ou prejudicado~ terão d~ ficar os 4as regiões de pa~á<;~ m_a~ 
al'!JQ, ao ll;l~ll).O t~rQ.po (I~e ~ t}mpí'eg!!.dores (laq~~llas :r~gl~ poqer~ 
:ficar _impossiqUitadQS\ de mánter s~us estabelecfmentes. óá ó:;l rl.estas 
serao ~ca;ndalOSaiÍl,eíl.te !a:vorecídos. 8e, pO.rém, O .Salario Vart:a,r C0l1-
forme a regiãO, tériam.ós õ.e dêcte.tar le:IS divê:i:'saS para vigorar na3 
di:Versas reg1005 - o que >Contraria ao prec~i.to consti~ciO·~l õ.o a.+
tigo 17 n'Ulllei'ô I -- tomando-se es erre>$, fa.ce:l.s de commétter êfn 
tâ.es casos, :t:<>:ni;es !req~entiSsim.~ d _e aQV-59 ·~ de iJ:::!jíWStiças. de pero
seg'Uições óu de ta.voritisJ.ll<>S muito pel'Illdosos . 

. d) O salario fixado ·torna~se por demaiS ·rigido, inadaptavel â3 
ínU$hça5 ecop.onP.<:as, na;turaes, s.enãa aJpós den;lorado, <I,_i:ff_iêU e ~t~ 
par vezes impoS51vel proceS.so d.e. lég'U·era9oo, podendo ooca.si'Otl:ar qUiçá 
mal~ i.nE!me<l.-ia:'le~ áq'!l~)l~s mesm-os q'!ll:l se quiz _amparar, por Q.eter
.m1Ilarem o fechame:n.tô de· esta;~ieci:QlentQS\. o abandono de mciu.stri~ 
.: o -com:eqü~n,te desemprego de trabalhadores, q:ue nem sem,pre p.o
~erão ~mpregar-se a!h~. 

Ne~~ .se;tlt.fd<> C'UDlfPre :~:;ão esquece~ que, em vl;rtude P.a,g. leis de 
s;poseiitadoriâs e pensões. o t:ra~balhador de· tda<i~ relativa-mente baixa 
(40. ~nnos)., que se ap.res_entar ~ pedir empregq, corre o ·risco de .ser 
tid<> por f.ndéseja'tlél' a tQd!!- .gen;te empl;'egactora. 

Nelll. ·~e <l,iga que a apontada rigídêz poSsa ser c<!>nt.rastada _pela 
<:nação legal d~ um reMtm~n.tó min.imo ~Xigi_ve~ do trl'!-ba.lhJ:~.f.:ior ~ ~e 
taxas-premio .para; os rendiméntos melhorados, pols aquene arrisoar~á 
impossibilitar (!) etnpr(!gO' (los velhos, cio_s dé'Plli~clos, d.Q8 :mv.tUad03, das 
mulheres, dos me!fWTes haoeis, ou· pe:tmtt:tlr~~ a d~idJa. ou a .moll~ZI\ 
.dqs m ais· a.ptos, e estas l.ri~:m !avorecer. justamente; áquelles que mê
llior podem. 1-ut.at pela. ~ÍlsiS~·ncia p~o:pria ~ dos seus. ~em mai9t van
ta"gem p_Eqa ~ spqied.~d~. Além diSso, as· ta.xàs ... prem:io sei:iam Um In.
ce:ntl võ' •pe,rma:.n,ent~ ·~ra. .a. desobedienci.a e a bur~a dos h_ora:r1os ma.
.:dmos· de tmbalho. e pró:vocã.na.m. assim a. de~moEa,llzaçã_Q da. legiSlação. 
$CCial, álém çios ptejuiZOS· qec0.rren~ ~.a· sobrecarga aos ·trabalhadc>res 
por essa inobserià.neia. de hGra.l'i~. 
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5.~ OU:tró tanto Já. se IláO dlrá., ;por-ém, qos d~m.a.1s proceásos de 
lfixaç-ão das ta:xas min.imas de salario, seja. por melo das cozn.mi$ões 
ou conselhoo· <ie tndustrta, seja. por meto da.s <:ammissões ou conse 
~hos centraes, .seja pqr meio dos tr!bunae$ de arbitragem. Qbrlga.toria1 

que são bs tres orgà.Os até hoje e~atado$ .pa_rà realização desse ten,~ 
tame. Por qual delles, entretanto, q.everlamas pronunciar-nos prefe
rentes? 

a) Os trlbuna.es de rurbitragem tra.zetn o ln<:onv·enien:te conb.ee1do, 
1nherente á natureza dos juizes, de só se pronunciàrein quando llll 
pleito a dirlm.ir e. m.e&mo en:tãó, só decidirem para o caso em apreço,, 
3!U.õi'Uii'ice, ná<:> ~roveitando a solução aos demais oa.so.s a.na.~ogO's .. 
A ls.so ~e .responderia, é certo, com o que já .se fez algures a pro
pdsito <le tribunaes de a.rõ!.tra.gem de sa.lario, isto é, perm1ttlr qUtl 
sejam sqllcitadQS a. se pronunciar e !.1xa.r salarios independentem.ente 
<le pleito, e, rigoros_amente, como ·diz ~u. 'titulo, arbttra.nélo ~ taxM 
ill)lntm;ts de z:emup.era_çã.Q; mas 1Sto :seria. detuxpar-l'lles a natureza 
de tribunaes, iguall:í.l-os a C,O?JtmiSsóes 9U CO?'J-$87hOS de fi:cação, sem es-
qu-ecer' o precedente pél"i-goso de confundir a. fórma. commwn <ie ac_ção 
de seus me:m:'Qros (d-ecidir pretençõ~ â lu.e da. legislação vigente e rtt
porta:nào-se ao aZlegâàó e pro'l)a.dp) • ·com a fórm,a especial dessa. nova. 
aetividade (conferir a alguem 11om direito novo, uma vantagem 1'11A.ÍOT 
que a anterior, o.tten.t:Uda umà n.ov.a.-' necessid(J,de ou novas .ci'rcumstan .. 
cia.s sociaes). Qua.nt.o á appUcação das d~lSõe,s. ao caso em spr~ço, 
apenâ.s -lembra.riamos a modificação que ~ecorrerla da. funcção do 
tribunal ·q.ue a.<:a~<>s dê estudar. modl.f~cação essa que ,s6 por si 
tr.a.ria tambem ~ da. ~xtensãó da médlda. assenta-da erga O'inMs;. Ii:l.S,;, 

mesmo que assim Dão fosse. ahi e$tá. hoje o instituto do mandaclo 
de segurança, que a..mpa.mria. a. quantos trabalhadores entendessem 
valer-se da vãntagem offerecid.a. a.o~ prlm~1t<:>s que houv.essem !F)1ei
teado a melhoria do salrurío. 

Num Pa.!z como o nosso, porém, extensissimo e de communica.
ções di:ffice_is, de população rax:e!eita e desgraçadamente ainda. de 
cultw:~ rudlm.e-nta.riSsima, é ~orça conv.ir que tódqs ~s remedios á.s 
deflcienc!as d'os tri>bu:ilaes de arbitragem t;el"ia.m de valença mi]lime. 
para ·pão dizer nenhuma., ao passo que o.s perigos do estabelecimento 
delles 'B:vulta.xn na. p;ropQrçã.o correspondente. 

b) As commissões o.u conselb.os centraes, cujos tra·baÍllos pode
na.m alcançar um maior ou menor grupo d~ ind'!JStrias e referir-se 
discril:I;linada.mente a uma EÓ destas ou a mais de uma_, trazem o 
inconvetüente de juntar por vezes interesses antagonicos, ou a.pena.1 
differentes, mas exigindo sôl:uçõe.s d1ver~as , 

Por outro lado, cumpre não esqu~cer a hnm.ensidâo deste Pat:Z e a 
d.lfficJildãde nunca. assás lem'bra,da. dos ~stu<ios em conjuncto de qua.es
quer dos sew; problemas . 

Nem devemos esquecer que, a perm1tt1r que as decl.SQes d.os con
selh-os centr~es -~ app;J.iquem a 'l,ltll,a só ~nd.Ustrla, é melhor d·esdobrar 
l~go os- d~tos conselhos ém tantós ou-tr~s ·esp.ecla.es, E' certo, entre· 
tanto. qu~ a escassez de gente capaz de desempenhar as funcções. d~ 
taes co:ill.DiisSÕes o~ _ conselhos. aconselharia. a· conciie-traçã.o dos ca.pa.z~s. 

·i!lum. só ou em poucas grup19s, bem como que á ca.paci~de, proprla .. 
mente dita, pu intellecttre:l ou cultural, se taz mistér que se allle 00.·· 
paêidade moral (para fugir á:s insidias da amiZade, do temor revez:en
cial. dos interesses subalternos de toda casta, contr!'lo elles moViveis ; , 
alto esp1rito d.e civismo e de sóUP,arle,d.ade (.para comprehendel' a nec&.>
sidad_é, de d~sprendidamente attender ao equ1llbrio dos interesses :das 
classes em jogo e submetter a essa consid:er~o as prop:rios i:atere~se·~ 
de $Ocego. e bem est_ar}, além de particular senso de jUstiça. (para pesar. 
sexn nenhum ínstr;umento de p~ecisão. preestabelecido, ~s interessns 
em. con:ructo). 
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c) As comm1&Sões ou ço~elb.os de 1ndu:strla, espeeiaes para ~da 
-uma das especiallzações desta, .trazem comsl.go o inconveniente magn<,~ 
da d1scrfmina.ção arbitraria d~ interes~s conjugàdos e por vezes ·ün
possivei.s de sepa,raçã.o sem prejul~o total de uns ou de outros. ~s 
Jliultiplicam as di!ficuldade.s -de selecção dos me_mbros componentes, GS 
peri~ós. de decisões prejudicl.aes, as -o~casiões de entrechoques das 1n.
dustl"1as especializadas e os males de emulação de uns trabalhos com 
outros.. Sob outro ponto de viSta, essa:s commis.sões especlaes tra

,zem a ·grande vantagém de unilaterar os interesses que devem ajustar, 
considerando-os s.e:m.pJ:e por prism-as ·táí!.to quanto possivel communs. 

à) Desse ·conjunto de considerações parece defluir uma conGltt·· 
são: a preferencia. a darr aos conselhos ou COID.lllissões centraes, atti'!
õuida a elles, entre'f;a.nto, a eompetencia para estender mais, ou menos, 
o alcánce de suas decisões e arbitramentos. Essas commissóes, como é 
ob''\!io, ter:ão sua área. ju.rlsdicioDá;l l:IU!.is· ou menos circumscripta, pa:a 
attender á dlffe:renciação das ·condições t.egiona.es do Paiz. 

6a.. Quando se fala. ~m salario, principalmente sa'iario mini.mo, 
·urge logo saber qual a comprehensão exacta dessa. expressão. 

Tem•se entendido por ~alarlo minimo, ora. a retribUição menor dQ 
trabalho garantido,ra. ·excluslvamente <ia .subsistencia do trabalhador, 
ora a retribuição ,menor susceptível de assegurar ao trabalhador um 
padrão ~ vida. ~elativo a.o _seu meio l?(lcla.L A'quelle se tem dado o 
nome de sal4Tio mimmo vital; a este, o de salario· mínimo f:Specia.t._ o 
primeiro tem s1iio medido .sob dois crt~erios: o de chefe de :ta.milla. e o 
'd.a. mulhelt solteira; calCUlando-se o de> chefe de fanillia, segundo as 
necessidades con:im.uns ou medias do casal com dois, tres, ou quatríl 
filhos até 14 annos, e c~culando-se o qa. mulher solteira, segundo as 
necessidades métlia:J de 'UIXlA só pe~ôa.. 

Para ·não ~ug~r das nossas condições. espéc_i~es, lembra.rel de,sde logo 
-que a a~ss.ão ·deste dúplo criteno. import,a,x-la. a vJolaçãb do preceiw 
con.Stitucional do artigo 1~1, § 1°,. letra a, além dos malefícios de inci
tamento ~ celíbato forçado, pois ninguem qu,erer.ia empx:egar seniio 
trabalhadores solteiros (supponc;,io que se não distinguisSe salarlo S!'!não 
pelo n~ero de pe!SoSQa.s. a éa.rgo do trabalhador). ou ~ limitação artl
:flcial da. na.t.alidade, pois ·seriam preferíveis sempre os pa.es de poucos 
filho:~ ou 08 tra'Qalhadores sem nenhum filho. Nt:m se pode, por ~ 
·minuto que seja, suppõr, cotiforme a .:Justiça social, a. eqUiparação das 
tr~balhãdores so1teiros (suppondo que se n:ão distinguisse ~ario se~o 
.r~gados. d~ maior ou menor num-ero de .filhos, para o e!!elto do ca.lc,.,lo 
do ~a.lario vital ·; 

Resta o salario minimo especiai ou ~elati:vo, -ao padrã;o médio Cl-J 
vida.. comm.um á classe de que se tr:ata. Aqui, as di!flcuidadel'! a sei
ver são out.ras ou, mais preci,sa.mente, de outra na.tuteza . .Aqui, 
o árdu~ ~ f.ixar esse pad:rjo de viela commum; e.1s-q~e os J:!A
bitOS fl1d1viduaes !ntervêm para dlfferenciar hOD!em de homem, e, pot" 
vezes, uln.a. simples intercorrencla. acc1dentat !az alguem sentir neces.'..i· 
dades que outrem não sent~. necessidades entret'anto que, para aquellc, 
surgem com<;> vita.es QU imprescindiv~is. Aq!ll, o ar:risc~do é <irenar para 
çertas ~~~vidad~s ene~gias 1naciaptave1S e a...~Im cria.r nóvos nucleo·s 
'de deslocados, desCQntentes, desempregado~ e outros que taes é cr~~ 
competições entre classes, emulações e invejas, coDtrastes e desigualda
de a.rt~iciaes, que só servli'ão de fermento para fazer menos supporta.v~ls 
'8.fo 1ne:v1ta.ve1s d.ifferénça.s na.tw:.aes; é, emfim, mUltiplicar as occ~$1õe$ 
de erro, 9.~ d~acerto das medidas 81 tomat. 

CQíl.Siderada, porém, a. nece.ssidade de pautar qualquer taxa de ~
larlo âs condições economicas da. .~c:J.ustria . em que elle haja, de $er 
pago; e cons.1d~:raga a maior approximação á: realidade da. -com~t1çtio 
natural dos interesses em conflicto., que o sa.Zciri.o mini mo especiaL tem. 
confessamo-nos francamente partid~los deste por julgal-o menos pe·t-
"turbe.dor. · 
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7a. Resta saber se deve o systema de ·fixação ~ a~opta.r, indtc':!!.. 
l'1g1dam!!nte a:. b:,.ses a considt::l',:,.r para. a fixação ou computo. ou S'.! 

mais con-vem deixar os org~os fixadores em liberdade no procurar ess:ls 
bases. Aguella or.ieb,tação traz a v-antagem de o-rientar os orgã.os· o.e 
arbitramento e da:r-.lhes esclarecimento decorrente elas exper:ienc.ia:~J 
já assentes a.ihures, esta tem mais fle:xibUidade e pode melhor adapta.!.
se ãs citcumstançiã.s ambientes; a.quella evita Uln demasiado arbitrlo 
dos orgãos fixadores, esta. evit.a o desprezo ou desconbeciiri~nto de ele
mentos especiaes· . 

. Parece que se podem conciliar vantagens e desvantagetJ.s, dând'l 
relaÇão. das bases normaes, ma.s penni.ttindo aos orgãos .fi.xa.dores cuu
sidêral-as sob razões ou coef!fcien~~s differentes· e ac~escentar fundn.
mentadamente algum novo elemento até então desprezado. 

sa. Como final consideração d~conente da.s .~xperienc1as- já. !Enta·;, 
neste particular, devemos não esqüec~r a conveniencta d~ ~ar sempr-e 
a Justiça. do riabalho a ultima. palavra ainda neste particulat ô.a fi
xação das taxas mt:nuna.s de ~Ia.rios, seja sob forma de reGurso das de
cisões dos conselhos, seja sob forma de pronunciame·nto a proposito 
dos pleitos a décid:ir . •Sem terg_ive~sar _nos collocamos entre aquellcs 
que dão recurso â Justiça dó Traoalho das dcéi~ões dos conselhos fi

·xadores de salar.los, mas negamos a ella a pos5ib11idade d.e, d~cid1r so
bre o sal;:lrlo fixado d,efinithraménte, isto é , quando chamada n .de"' 
ciclir um pleito relativo a pagamento de sala.rlo já anteriormente fi
xado, Aquelia.funcção (recurso da fixação) é a.ssecnratorto dos direitos ~:l.s 
partes, pois perm:i.tte. malór discUssão é um no-o:o pron.unciarp.ento sobre 
o caso; a segunda ·!un.cção Só serviria para tornar insta vel e d.uvidpso 
.sempre qualquer direit o ao m.inimo fiXado, só contribuindo assim J]arn. 
o de.sass-ocego e mal-estar social . 

n 

Quando se lançam olb.os sobre as legisl&.ções estrangeiras, sobre 
ós estudos do "Bureau Internacional do Trabalho., e das Conteren
cias que est~.: tem pl'omovid9 a respeito d.ru, taxas· mlnimas de -saia
rio, desde logo uma observaçã.o se impõe: a extrema cautela com que. so 
anda .nesse cam-inho ~ consequente NStricçáb n,a. applicação das medi
das assen~adas . 

Neste particular é extre.mamen~ elucidat1vt> o texto da these pr(l .. 
posta .e ad<>ptada para Ordem çio dia d,e -uma d_as sessões da Conferen
cia I~terna..cional db Trab.!Who, em. 19271 bem como o do questionl'}rio 
enviaq.q pelo Bu:r.~au. aos Governos adherentes a taes. Oonierencias-. A 
these adaptada Io1 .a seguinte : 

Methodos .de fixaçq.o dos saZarios· .minimos ·-n.as industri.as: em gue 
a organiza.çíW de empregadores e trttbal'h.aà.ores é 'f:n-sufficíente e ent. 
que os salarios são excepcionalmente baixos, especialmente considera~ 
do o trabalho a domicilio. Dentl'e as perguntas do questionaria en.
v1ad<>, de~tàcamQs as següínte.s: 

. 1a Julga c~ve~JJ-ie-n.te .q'lle a. Conferencia cnl.opie. proposições T'e·f 
Zativa.s acs .methed.os de fi:ta;ção de salcirios mi-nimos nas industrias t.:1 
domicilio e nas demais ind:ustri~.ts ou pari~ ele ind.u.strias em que nao 
existam accordos ou tegu.Zamentaçã.o ejjicazes sobre saZaTio e. em qu~ 
os salarios sejam excepcicnw.Zmente. baixos? IIIá. Julga. que se deva tjei
::car a cu.ãa ·Governo o· determtnar quaes sejam as in.dustria.s á domicilio 
e as ãema~ acima. indiba~. zeva.ndo em conta a.s candições particula
res do seu pai2? IV4 • Que criteri.os - · s eé que os ha- proporia {ossf}?l~ 
adaptados para. dete.rmin.ar .a.s i neustNas em qw rtáo ha accõrdos ow 
regulamentação efjicazes sobre saltirió e em que-eis salaTio~ são e:z:cep:cio
nalme'lite báixos? va. Julga, posstvel prefixar· uma base para ç fiAção dos 
salaTios minimos? Em caso ajfirrna.tívo, que base su.gge.re? V !lia. Julga 
que o 71li.ethodo (ãe tt:z:açãb) deveria ea:igtr uma. prévia, ex_tensa consuE-
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ta a.os represe.nta11-t"es éf,a índustria inter~ssada, itz.cluid.os os represen
tantes da_s organizações patronaes e operaria-s dessa índ:u,stTia, se hou
ver. e- ás demais pessôas especiaLmente qu.aJificadas. pc.La profissão ou 
pelas funêÇou., que. exe:r.ça:rn-. ·a serem consuLtada$? Xíva . Julga q.ur:,• 
a ti~cisáo d.a;. Conterencta deveria tom~r a tonn.a de 'U;.m projecto -de 
convençãO? Ou a de uma recommendq,çij.o? Ou, ao mesmo tempo. a de 
um prÕjecto. de convenção e a de urna recom:m;ençLaçéi:o? Neste ultimO! 
caso, que ·assumpto comp9rtaría 'llm texto e sutro? Inte-ressanti3$1ma., 
outrosím. seria a transcripção das respostas dos 31 Governos <:onsta.n
tes do relataria feito publicar pelo citado ".Bureau•·• ou a das espheras 
da appliéàçã;o das leiS sobre fixar:ãó de .salario míp.im.o cbnheci~as. 
oonst a:n.tes da magnJ:(ico "ést1Jdo .int!ern.aciQnal" editado pei.o mesl:no 
~cr-eta.riado em 1927: mas a nat ure.za deste pa~ecer nao nus permitt(l 
s'e:não reierencla breve -a. tal xna.neirat nã·o obstante o valor excepcton~l 
.do conhecimento deste. 

Em, c.on.traste cho~nte com ~es cuidado e com essas restrícçõe~. 
o projecto em apreÇ<> traru:põe "revoluc-ion.a:riamente" todas as ba::~ 

l'eira~ e fixa arbltrE~.rlam~~ taxas mínimas, taxa~ de majoração, 'adch
cion.aes pôr filho havidO, por CommisSóe$ Çl:2Se.mp·enhadas, garantia ae 
esta.blliqade e inamovibilidade excepcionaes. e tudo isso para !a~oreci'!r 
urna çlasse. pe~fe1tamente organiZada, cwta, ,poderosa,, ·unida e ll~
m-erosa: Ném é de se desprezar a consideração de que o proj<ecto visa, 
não a classe o'}:>eraria ou dos traba~adores braçae:, (pl1J: isso mesmo, 
menos capaz de se ·defen{;ler por si mesma, talha de escla:r~c1m.ento in
teilectu~) , ·mas a <:,lasse de trabalhapóres de escriptorio· de escol n a SU3 

es.pecialirtação. 
Nem na P..ussta soviétic.a, sob a i:Uctadu..í:a do proletariado, ~ lt:.a 

co~a igual, pois etn seu Çodigo do 'n':_abalho apenas se autoriza o. tl•. 
xação dos salarios. pelos orgãos cbmpe~ntes da administração . 

m 

E• tempo, já- agora, de ligar ap prqjecto •n . 4, que estudamos • 
. o ante-prQjeéto que os synçUcatos de oancartos consorciados houvera)ll 
pox: bem enviar ao Poder Législativo em 1 do corrénte ;mez, prefac1aqv 
por um mem,orla.l eluçidativo. 

•Este ante-pro_jecto começa pela creação de uma comm.issão esp•: . 
clal de fiXação, 'a que attrlbue a f-uncçãP de calcular ~ :minimo inicial 
do que chama "salario necessidad~", segundo as condiç.ões de cada 

· regl~o da P~Jz. Indica, logo após, oito elementos bas1cos para esse cal• 
cúlQ, em q\re enumera ''educação dt>s f!Jhos", e "desp.esãs diversas in:-
dispensa:ve1s" n.uma indiscriminaç!io e impi:ecisáo ed.ffiéant·es, façto qu'! 
novamente se verifica na disposição que estende a garantia d-e satisfa
ção das necessi.c:lades non:na.es ãs pesso~ que vivem so9 sua. depeuden
cia econqmiça" (deUe, empregado). 

Passa o ante-prc::~jecto a determinar que essa comrnissáo un1ea 1.n:l
clal será depois Scíbstituid.a por commiS:;õeS regionaes, renova\lêts 
triennal.mente, que dete.z:,nl~n.arão novos saLa.rios "sempre que a auna 
do índice geral dos preços apres~ntar, durant~ seis mezes consecutivos·. 
um.a altez:a,ção correspondente. pelo menos. a cinco por cento" (art. ~o J • 
mas d.fspõe que "ri..ão poãerão ser reduzidos os salarios determina®~· 
pel<ts commissões parita.rias, nem os min~tnos de emergencia estabelect. 
dos no art. 4° e seus paragraphos" (a1:tigo), o que quer dizer que os 
salartos só poderão vari~;r:. para ma~s. qwi.esquer que sejam a.s mu
danças na· econoiiúa e nas finanças naclonaes! . . . Será pr~cisa outra 
consideração para e:videnci~ o "sént1d.o" dé um semelhante 1;\nte-pro-. 
jecto?!. • ." 

Em seu art. 40, ~ titu1o provisorio (provtsorio, que s1gni!ica de· 
jinitivo, como limite fninimo, ante o disposto no á.rt. 6° supra-.re-fe
rido), •lemquanto não forem determ.ina.d.es os sala.rios mini mos", !lxa 
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·ó a:nte-projecto taxas mlnl.mas; cuJos valores valem a pena de ser re
cordados_: 

a) estafetas, t;re2;en,_tos m.U réis mensaes; 
'b)1 continuas, serventes, port~iros, vigia!( ascc?:l5or1sta.s t: 

tt:abalhadores d~ limpeza, qu1rihentos mil r~is mensae~; 
c) demais empr.egado~. _.seiscentos mil réis; 

.e fiY.a a_ugmentos ou melhorias dos actuaes ordenado_s (que o art. 'l ; 
torna lrredtictiveis, salvo circumstap._cia.s ~ecialissimas), segundo pro· 
:corções q-q~ igualmente não ~odem !lc,ar sem reterenc1a, a sa:ber: 

d) a todos. augmento de 10$000 multtpliçado pela dif!e :· 
rença entre o numero de annos de vida bancariá: e as ~hten!la 
de mil réls de seus vencimentqs actuaes. desprezadas as. fi.a.~ 
cções; 

(o que quer dizer que se os anno~ de vidà ba.ncarta. !orem ~ nu
.m.erosos que as centenas de m.ll r.éis dos ordenados actUa.es. ou se fo
rem_ 'interiores, é indifferente. ha differenç_a entre el1es e essa; differenç:i. 
será. o mU1tipilcad9r dos 10$000 do au~ento basico: se forem Jguaes _ClS 
dois. números, não haverá multipJ,:tcaçáo de~ augmento;. o multipli
cador, emflpt, existirá em ftincçá9 de ·uma. di!ferença puramente ~ 
.súàl, fortuita,, de sorte) ; 

e) aos continuas, serventes, porteiros, vigias. ascensorista~J 
e limpadores, um augmento de 250$000, se ganharem actual
mente ··desde 250$000 mensa.es até soosooo, descontado do au
gxÍl.ento 1[4 da. dif!erença entre o ordenado actua.l e a taxa. pre
fixada; se ganharem .maís de 800$000, o augmento será d~ 
112$.500; 

f) aos demais empr~ados. um. aügmento de 300$000, so 
ganharem actua.lmen.te des_cj.é 30.0.$000 mensa~s até 800$00l). 
d~scqnta.do do augxnento 1[4 da di:fterença entre o órdenad'l 
e a. t:~xa pref1xaqa; se gaÍ.tharem ma.i.s de 800$000, o augmento 
_serâ de 175$000. 

O art. 5° determina que será consideni.do vencimento toda e quál
qu~r remúneração men.~l do em,pregádo e o artigo 20 deten:nin·a. q '-4'" 
as gratlficações, abonos, percentagens, .ou outras quaesquer r~m~ro.
ções, ou va'nta.gens cost~eira.mente dadas aQS empregados actualm~n- 
te, pa.sSarão a cónstitüir d-ireito adquirido no tocante á ~rcêntagem 
que rep_re.sentam quantq aos vencimentos mensaes, sendo considerad,a.:s 
paga~n'to !W serviço (portan:tq, devendo tet;' os · mesmos a'-lgmentos1 

melhorias, garantias deste.) . 

O art . 21 fpca., ou melhor, llmita o numero de categorias em C!_iJr..• 

_poderão :>er dlvidid.os os empregaqos. dos bancos (<> (lue parece razoa
vel em .si, embora ,extravaga-nte de se fazer em lei), .mas no § 10 ·o'Pr1-
ga. a a.ugmentar o numere. de em-pregados de ca.da. categoria; ânnual:
mente, n.a mesma proporção do augmerito, porvent'/Lra. haviCto 'no q-:;_a .. 
dro gerq..Z; no- ~ 2°~ impe4e o rebai~a.mento de categoria, para o ~Ul."' 
pregado, seja quo.~ fõr o pretexto ct.o rebaixamento,· e no § 3° annul_1a. 
qualqúer promoção "desde que mwnompa. a ordem existente ou ftU'Ste 
a gradação por meio de promoções continuas e extemporanea.s .. · (lln· 
gúa.gem · abstrusa.. mas qu~ pare~ sigp.ificar a. prohtbição de promo
ções, que- não sejam por antiguidade-) . 

O art. 2_3 dá. àos bancarias uma inamovibilidade que nenhum em
pre~ado tem, só comparavel á. dos U}agistrados. 

o art . 24 garante aos removidqs além das passagens e ord~nãdos 
-cónes:pondentés aos dias de viag~m., uma ''ajuda. de custo" corrés_pori.-

12 de 103 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 103 

- · 181 

·dente a t:res mezes de ordenado, s~ fõ!' sózinho, e correspondente a seis 
·mezes, se tiver outrem soo· sua depeTIA'Lencia. econom;4éa·. 

O at;t. 30 determina que em caso de extip.cção d.e estabelecbnen.
t.o os emp_regados recebe:t'"ão inderxmJzação de se.is rnez-es de venci:,.. 
mentos, pelo me-nos; inà:emnização q-q.~ · ~rá privilegiada:. em caS() ~e 
fall~ncia.. -

O s.rt. 33, finalmente. determina que, durante dois annos, & con
tar d~ publicação dessa lei', n.enhum empregado poderâ ser dispensa
·do ·sem ser poT !alta grave. o qut; qUel dizer que todrJ$ os empregados 
actuaes passarão, desde Z.ogo, a ser ·garantidos pela esta'bilidade cre.ada. 
pela lei de aposentadoria e pensões dOs ba.ncar1os. 

Ante essa menÇão 'dos dispositivos zna~ originaes Q.o ante· ... projçct'l 
referido, pareçe qu~ não. ha necessidade dé juizo muito demorado par<\ 
se evidenéiar a lnacceitab1Íid.ade d..elle por quem qu~r que tenha dois 
·dedos de s.::nso de justiça social e de coilhe~ftnento das leis trabalhit
t~ uni.versalme:~t.: &<1optad~ 

All_ás, riem sequer, sob o ponto de vista esi!ríc~amente p.rolet.!l,ti::l 
ou d~ reivindicação de classo, :tai ante-projecto S6 salva. pois. o cr'lte
r1c:i absur<;Jo e cego a.dop,tado no art. 40, § ~o (que só !teria. o effei-to de 
produzir a tabella dê ii:u.gmento por te,m.po de serviço, posta .íto final, 
a titulo ex.empllf1cat1vo, se nesse disposítivo se lêsse "ao pród\tcto· tlu 
"IOSOOo• .. pelo e~cesso V:erifica.do ·no nume:t\o de annos de vida ban
caria E:obre as centenas de mil réis. etc . ") a iiXlpreclslio dos elemeiltos 
basicos _par.a. fixação daS taxas (art. 10, § 2°) e a ni-qelaçã.o do.s sal<\
ries, Eegundo as nece.sSldades dQs que sustentam outJ1!;s pessoas (seza 
disqrlmihação de quc:es :nem de quantas), constituem factores de la
justiças, de desig'Ualdade:S. de abusos, de lnsatisfaçã0, que, ao envés d~ 
.aplacar; só exacerbariam o mal estar social. Adema!.S, cumpre n ão es
CJ.uecer qv.e as pretensões· absurda.s de salario sempre só au:gmem:a.-vel_. 
de priv:í::iegios a.nti-juridicos ~ontoa.dos só em beneficio- do em_prc~ 
gado (arts. 33, 30. 24, 23 •. 21 , §. 20, 20, .7o ~ 6°) ~ outt~ que decon:~m 
desse ante-.projecto, só contribuiriam para desmorallllJar a l.el por sua 
1nexequ1billdade, ou levariam ao fechamento de e~tahelecimentos ou 
de agencias Q"estes e consequente desemJ;>.rego de mu~tós traba..lha4o:t:es. 
Rep-etir-se-ia o caso do "aml.go urro' ... . . 

E podemos nós, em pa.iz de esca?Sez de dinheirq como o nosso. d~ 
communi:caçõ:es d1fficeis e raras, de credito desorganizado. golpear ctess~ 
modo os institutos que ainda procwª'm attender (pesSimamente. em
bora). á parte financeira ciesses no5sos males? L .• Não cremos, não pv· 
demos crer; não quaremos assumir a responsabUiâade de ·contribuJ_t 
para isso de maneira penhuma. 

1:'or ·outro la.d.o, emfim, comparado o .ante-projet',tb dos syndi.catol:. 
dos banéarios ao projE;oto n , ~ a que se annexou., a feição anti-jur!dLcií, 
anti-tecnrilca. revoLucionaria, desrespeitadora de qua_nto de cauteloso P. 

delicado se tem praticado alhures a tal respeito, avulta tle tanta q~ 
o que já dissemos a. ~te pr.oposito no ·final da segunda parte d:eSit-e 
J>õrece:z: a.qu1 se ha de r.ellctir elevado a alta potencia. 

IV 

Cremos, outrosJm1 de conven1enc1a r.euntr ao projecto em apréç~ 
o àe n. 93, de 1934, apresentado pelos nobres Deputados Alberto St:·· 
rck. Francisco de Moura, Ed.mar Ca.rValho e outros. cuja emenda tan, 
bem, ~ lê "determin.a o· salarlo minimo para os bP,ncn.ri:os•· e que ·!e. 
d1strl.bU1P..o, como o de Ii. ~ • . ~e 1935 (la U~gislâtur.a), a esta. Co.mtnil)
são e ã. de F1náriçás. 

coxno o ante-projeeto· dos sypdicato.s consorciado~, a prlm.ei.J:~ me:;. 
dida que o prolecto n .. 93, sUggete, é· a da fixação de um salal'io de 
emerge.ncia (arts. 2° e 3°), que serâ de 400$000 para. os empregàdos de 
lim~za., arrumaçã-o, v!gllan_cia e pare- os ccntinuos, .serventes, e por-
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teirgs (artigo ·8o. e seu § 20..), e ~e. f!00SOOO para o~ deto·ais (a.l'tígo 2o1; 
pa.Ssa .depois a . tletemíinar a real~açã,e de. Utn inqtierJ:to. pelo MinistE:
.J.'.:iO gp Tf~bnlho1 a proposito do q.uz. chama ''necessidades no:rmae~- ue 
vtd.a, dOs t .raea:r;p·acior.es de hanço", cuj eís elementos b~ico.s d._esd-o-b:rr. 
em seis nume-ros que. foram. repfodu:z;idos· quàsi que ip$is vetbis no ant<::·· 
p1·c:1j~çtq já .estuqj;dp (que, aliás, lhes àccrescentou ciois autro:s eb
mént·ós pÇ>r 'dem.,;:üS -W:lpt~cisosj. J;nà:S á que à.CCfe:s~enta. as· n-ece~sii:Üt.dé~ 
dus pessoas da Jamilia q.u~ vi;va?iz, so'b t;U.pendencia eccindmica. ào em
·pr"e'['}aào (~sim, imp~'!'!Cisamente) a um addicional d·e S0$000 por f'ilhú' 
me.no.r a,té Q ma:ximo de tr.~ (art§l. 4.0 • 5° e 6°) . . o projecto n. 98, e~u .. 
mera ainda· medidas· tendentes a fácllitar o andam:!nto· de irl.querit'Ci t; 

a gatan.b.ir os ord~nados. fixad.9s e· qs a;ctua;e~. 9U. de· fiscaliza:Çã.:J e cb 
zancçõe.s q,ua:nto á -~ua.. ap·pucaç~o.. é te-rmina por çi't,l~ medid_as que 
m€<rec!'lm referencia espeéial, ·qtiaes. sejam; o augmento atitomatJco d.t" 
dez por cento s'Obre a; t~a Dl.).nima fiX~$., ppr a..,n,no de sGrviçp q:ue :<e 
~egú-ir ao S-egundo (art. 27. e. a coparticipação nos l~éi:óS., á. r:a:~~o d.:: 
ciez por cen,t~ do cüstrrbuigo em chvidendos. ou quotas dã Il:lc:.:.,.,. 
art.. 28). 

Embora mais .ra.zoav.cl -sob certos pqntos ·de vista. este p :rojeetc 
1güalmentc .nüo é acceitavel pal:i'3 rázões anteriormente J~· e-xpend1dns. 
quanto ao p-rojecto. ·n. 4. d~ lS35 (l:i legislatura) ~ ao -a:nte-proje.ctc. 
doS· syn·clicatos. <.:l.e :banc~rios'. 

Mas, rejeitada$ esses projectqs todos, relegaremps ·ao ab·a:ncio.no os 
interesses. dos bancar-ios? F'urt~-bos-emos á ~pphcação -do a:rt. 121, ,~ 
1°, letra "b" da C<mstituiçã.o Federal? Não, absolutamente não·. 

De f~cto: pri,tneiram-ente. curnp;-e ponde~ar qut;l já' :n~ el~boratE ... 
pó:r esta. mesma coJ:mnisSão, e com. o n . 27.J), de 1935, um projecto ''·insti
tuind9 commissões :d~ :salarió mínimo''. ESS:e substitutivo. agua_rda \'le'l" 
posto em ordem ao ·dia, e, sa.lvo poucas emend~s a que n:osSt5s estu· 
dos post.e-r101·es nGs levar,::o:n, cremos qu~ ·®trespsnde. ás necesSidades 
g~ra~ dqs ·t-ra,balhad()res. ã just).ça.· ~octa_l', e ao?- dis·positi_vos .const.i:tu
eiQnae$, qu~ c:ievém, ~er ..,pp.licados nes:te particular. 

-.E:m, segUndo lagar. íguálme:rite cumpre pon.doàr'ar· que a estabU.id<t
de x:egular a qu~ os traoa1ha:dores p~d?m aspirar, a ir:redl,lct~1J~lldadz 
rilzoa:Vel ·de seus salarios ou ·vencfmêntos. e ·as galil.ntias r 'especti\'as. 
ta;mbem já ihes estão dada:s :na$ le~· vigentes, i·nchiic;ia a -sobre ciispen~a; 
do emprego. 

Em terceiro loga:r, ·não é menos ge cqnsi4ernr qu_a as JlJD.tas qQ 
concma.ç_ão e Arbttta;gem jã cread:as, os cóntr.actos conectivos de· 't;;rab&
lhô já regwamentad<lS :por- leis, a acção dos syndtcatos Já. gara-n,tid:l, 
e as ~'e~ ·fran:quJ~:~:s e regalias concedida:? aos trtlrbalha~ore.s por nossa 
legislll.ç~o SQcial. dão .a, q\lalquer eras.,.~ as metos ne~.essatlqs pnr.à de
fenqe( se_us legitimas :1:nteresses contra qualquer pressão, perseguição. 
ou meilospre2:Q de parte dos émpr.egaaores .. .Heje~ entre nós .. os em
pre_gàdQs têm toqas as armaiS preciSas P!U'a. a$Segurar- .suas j-us~as pr{l
tensóe.S; .é estudai-as e manejai-as, apenas o qüe lhes !_alta., 

Em qua.:t;to logal"; :finalment·e, é ~ente ~r .bein presente qu~. por 
maior GJ.Üe seja. ó desejo de bem s,ervir ãs classes menos fava.rééid·as, 
não podemos esquecer- Jãmai.s o que d~~emos á ~i:edad.e em -gerai, á 
techn1ca. jüridica., â sabedoria e as experiencias alheias,. é ao sé:nso de 
j~tiç!'lo ,socia;l impresci,Il,dive} á ordem e (iesenvolvimento de qualquer 
~Qct~qáde. hum..ana. 

Po~ todas e~s rn.zões :ae-onselhani"os a. des!:!-pprov;lção dó prqjectc 
h. 4,. a~ 1935j (la 'legislatura), bem •como a dos démâis. aqui ~t"Q.dados. 

Saia da.. CommisEão ~de Législacão Social. em !1 de Agosto de 1935. 
- Deodato Maia:, ~residen;te . ~ carU>S o,e Moraes A;:n,ã.rade' - SalgaC/:a 
Filho, peia; ~onclus~o. ~ Vicente· áe Paulo GaUi~z. ___,João BeraZào .• - · 
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:k_avi~r cie Oli,veitct.. ~ Laerte Setu:õal:, voto em. separado. - A.Zb·e,rt9· 
S.itrek" ·vote ·em s::eparado. -'- Odon $r.<zerr.a Qava!Càrtte,. subsc.re:v:eu: CJ 
\'Cto t=m. sepa.rado di> 81'. Lâerte Sétuoal . - · Carlos Reis, v.oto. ent se--
p~~. . . 

I)}!:CLARAÇÂO DE 'VQ'l'Q DO SR,. j'QÃO BERALDO 

"Disp9e a. Cj)nstítt:tíl(:ão Féd~ral (a.rt. !Zl) q~e "a l_e) e.:,-t_a_J;lelecerã 
as condições d~ tr_abalho, na t:;ida.d_e e nos campo~, tendo em vlstá a 
Jjrot_ecção socütl do trabalhador e os 'interesses economicos cio pa:tz", 
aêcresc.ent'ando ( § 1:·0 alo m.e·sm0 ·aM;l_go) qu~ ~- legislat:;iió a;õ troâbl'(lhfo>· 
ol;r~et,var.r:ã., coxno t?receit.os, ~lém de oU.tr,os, que espe~iflca, a cteaÇã-o de 
"salariQ minimo, capaz ct·e satisfazer; conform_e as. ICOttdfiQões dé c;_a;ua 
região-, á5 n_e-ces~idades rltonnaes àÇ> 'l;ráli>~li).b.a._dor" . 

Oómo .re_gras de ordem gral, a que ficara subordinagâ a legJ:siaçao 
do trab~]J\o, preceitua. ainda. a - C<m$tituíçã:Q, logo n:o côfu.e:ço do u-
tul.o IV. sob a.. ·dendminação "da Ordem Economieá. e ,S.:>cial'", (art·. 1_1-5) 
q-q.~ ''a ord~m -e.cQn_G>ílli'cia cieve se-r· orgaru_za:óla conforme o.s p.rinci1Úb;s 
d~ jws_tiçq, e as nece..Ssidades d~ vlda -nacional, de mi>do que pos~ipil1te 
~ toàqs ex_is~ncia d;lgna··~ que- ''a liberd_a-de ecanoro,ica. é ga.rahtia.a 
dentro ci_esses limites": qu~ o.s poderes publicas ver11'icaráo. per!odtca:'
mente, 9 'padrão de· vida. na~ varia-s ·reg?._ões cic;> pal,Z; que a. 11!1 p;rbmo
vetá o fomento ga ec.on:omi_a. popUlar e .o ~mpâro da pi:oducça.o·· . 

Dáhí dec.orre qua. ao ,legf$la:c1ar, a9 ter d~ ~l.a:borar ~~ p_e,tíei-ta 1e .. 
. gW.l!-çãO ;dQ 1;raballio., cumpre, primac'iatm.ente, o'bserva.r- es_s~s _p_r1nclpl9S, 
p.ostos na Constituição., cómo dlrectri:ies mestr~s e orlentac;?.oo:as ci_e · sua 
fu:ocçã.o l~gislat~va .. 

S.em ef:•sas prov-íêl.enciás preUmina:res. e fUn.dâmentaes. a -lel i'esurta:ra 
imperfeitª' e pratica;râ: l:]l:justi'ças, cuJas coiJ.Sc;qu_enclas ser&,o fo:r~ós~~ 
m~nte,. gra.ves. 

D~scpnhec-e:ndo-s~ - na ·ause_ncta a·e .eiexnento$ -seg-qr0_s - ---; as c;c;n ... 
diçães do trabai:ho,_ na ·éú;t-a.CLe. ~· n_o.s· Ça:m,po:s.~ n-ão se tendo tt>1nda pro
mD'Iddo a organ~açã.o d_a orcl.em econornl.ca, con:form~ Qs prl.nciplos :~~ 
justiça ~ às necessidad·~s ~a vt pa nacional, sem. a vet-ffica.çá<:~ do· ·p~ctr.ã,o 
de vida:, nas· varias regiões dQ palz~- e o fomento da economJ.a -p-op.ula-r. 
ná ausencla, fmalz:nente, dp C'Ol:lhec:íine-nto cia·s condições· de cada :re
gião - q que é essencial, para a :t:ixaçáo. do salario Iíiinlmo, -na hypo
tliese ern apreço, - -eomo p-eder!i o 1-eg_i;s_lader, ~em ·taes ~1en1entos, :eta-
bcra:r .inna lei que sati.Sfâça ás ~eéessicttades notm_aes da. vldà e corres
panda aos a>i:t:os 'interesses da collectividªde? 

o substltl.iti:vo. em ·exame, set~a. acce-lta,vel, n~ eonformto.ad.e <!ól> 
pril~Cip1os ~cima: ~:x:posJ;~, 'tão sómente até ·o arti~ó terceiro-. porque, 
nessa. parte. a ell'és se acon_di_cipna, - mas, dahJ por 4eant'e_,_ afasta~se. 
Jn[teira~_ente g~ 9-i.rectriz~s por ~ll~s tr_açada~. 

Flx.a:ndo, d._esd~. lcigp, os salal'iO$ de que cogitam o cà<f.t . -4.11 e s·e,u~ 
:par~graphos, 9 substitutivo aberr.a ~os prfueípios regu-ladores d$ -má
tet~a. pr~êstáb~lecido$ na ConstitUfÇ~P. p~ra er.~g4" 1;!m _lel ~q-unio que· 
é lllll~ c~:mséquencl'a de medidà:S qile não foram , préViamente, tomadas. 
pelo oJigâQ c_ompetente - a comlílis!;áo de lnqu~Jtito - c.uj.~ creaç1o ó 
St'!U artigó pr:inieiro, acertadamente·, propugna. 

o -Gbjectivo centra_l dós -p~ojec-tos aprésentàdo,s, nli!$ta. Ultima pha::se 
(projecto Réqútão· e ante-projecto dos syndicatos banéarlos), toc}os, 
cozn nrod.iflc~ções, perfilhado& p~lo su'b_stitutivc:> Odon .Be.zertti,~Laerte 
Setubal, foi sem dUvida, oj dê. !l:xrur, immediatamente, sem embàrgó, 
0\1 a d~p-eitQ ~a.quêlles PJ:'iiJ.c'ipios b~_süare_~. o . sa-Iar}o min_imo para tnna 
só ~lass.e de trabalh;ador~s. com exclU.sâQ d.__as ctemats, ao contrario do.s 
pr.oj.e.ctos prinliti.vos dos e~"'Députados Lácerda. Werneck e Ruy ~San
tiago. de que decorreu ó substitutlvQ Qlive~m Pa;ssos, :Qs· qu!les p+O~ 
,cwan-~; antes de t-q.do, dar- exeeução· áS ·normas gemes cr.ea:àas ;pela. 
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Constit:üiçã.o, comó ~to:videncias preparatol.'las de uma t~tura !1x.açã<>:: 
à~ .sal~P;i.Cí minimo p~a toda.? -~ c1~es t"rabalhtSta$:. 

A CQftstituição 'é lll:na lei de a.pplicaçã~,- universal, que abrange a . 
todQs os in<iívi.duos da comm'Wl~~·o; ·sociaz.. settl. dls~lncQõe~. nttm ·pr-1-
vnegíos. outo:rgan:do-Uie.s dU:eltos ~ Unp.ondo-lhes deveres·, a. todos equt
·pamndo pera:b.té a lei. 
· Q:uapdó ac~utela, na: fo<rça dos seus textos, as ·condições ao traõa-, 
lhado~; ahí .não ·di:stfngue ·esta. ou aquélla ~laS.se, m.a.s a 'Wd~_s· ~vol:ve. 
por igual, e por ~gqal ~ ampara, sem: pret.erençra. ou gract'açâp. 

Não s.eria j.usto. pottan'tó, que ó legi.Slad.or erdtnario, ao desdobrar 
O$ seu~ post~ladas ~tr,avé.s. da legislaçã!) C0lllnl.U'líl,. para a '5\là e!:t'ectlV~ 
a.pplica~o. vies~e crea.or. dlstrncçõ.e~ ou. manifest·ar pre!erenda:; soe,.. 
oorre.nêlo pr.im.eiro S.' uma ela;sse, que não é dos m.als angust~ados, dada$· 
l.!:mas t~t~ vantagens que já désfru.-:ta, n;3. sua prottssão, como e ge·" 
:t'a:lril.ente sal:iido~ sem o :fazer, .concoroita.n:t;emente~ ~m ;-elaçao ás .O:u
tras classes, que têm os. inesmoo djrertos, é cuja s~'t:uat';ão ecónolnlca t: 
considerada ·inàis grave, sob vano~ aspectos, q'l,le a dos em:pregacxos 
l:!a.ncari.os . · · 

Porque razão vae o legiSlador. a quem1 em: tal assUm.pto, devem. 
guia~ as· inspira.Çóe$ da ju,sttça e dlll co:nsclencia., .fugir ás ::r~g.ras ttpl~ 
.d~entàes drctadS.S J>elà. Const~t'Uição, para só b.enef1clar a uils, qu~ndo· 
dependente, ;penas, de Uin:a cJrcumJStanQ~ de tempo, :lhe é po~vel 'be ... 
~eflclªr a to~os2 

o ~ento de .qu.e a. clasSe dos .b~neario$ ê ·uma. classe orga.m
zada e, homogenea e .cié que foi a p:iimeir~ "J.Ue ,s~ xno:vime_ntou, vi.nd9 
~ogo bater às portas· qo legislativo plefteand,o. em .seu ta.vor, a med.1d.a. 
não tem. .a. fm-ça de arra.st'ai-o á pratica de· uma inJusta preterição, ·que 
(leve ser repeUida., sob pen~ .. de lncarrer. a. cond~eta. dp · leg~lador no 
de$tãvorâvel jtügam~n:to da consei~ncia. publtc.ª'. ·· · 

s~ essa. cl,asse se vê em penurià, .cqmo aúega:. qu.~ .diriamos, ~taü; 
das outras classes. como o tra.bà.lh.a.dor rural, o empregado de fabrica. 
pa.ra. só c~tannas esses· abi;I.~gadÇ)s e hiU.mitcles Ç)bre.tros j:.Ís economia na,. 
elo~}?: 

Porqu~· havemos de, tã·o pressurosamente, acolher· ~ pretençao. 1:su·· 
:Iada. dos banc:ª-rtos. §eiri attentârmO$ tl:Imbem, com Igual só}lcit'l.ld.e, 
para a imm:ensúra.vel le.gtão do;:; d~ma.is desamparadas trabalhàd.ore.s do, 
B~8$Ü? 

Seria. um tratamen-to qeSfg'\lai per.an.te a Jei', e é des1gUald.á4e· de 
• -- • •· ··• :· .,. · ; , . . , :•. '!l.t=~tc:::. lg~~c::.:::.·, c.::.1n z:poc::1:. di!:ter::l>:l~cs, :quando 
não ha r~ões p::n·a pre.:ter~1l.c1a.s ou ·que obriguem o 1egisla~or- a acUdir .. _ 
antes~ a alguns, sem prOQurar, ·Sim.ultaneam.eiité, o amparo de tOdos. 
que es'l!ão1 por igual,, ·so!!:rend.o· dos m~mos .males. · 

,Sérla. i:nais ácertado aguardar-se o resultado dos tl'a.ba:lllos da 
.Cotnml~ã:o de I~querJtQ pa,ra ·pesquisar as condições .de vida. do t;l'.'tlr"' 

bã.lhador urbã.nõ e agdcola. creada pela Oamara. ·a. r-éq:uertm.ento da. 
min~rtai parl~m:en~M", com 9 Sr. ,Qeput4o João 1\{a.,ngabei;ra· á ·fl:e.nte, 
para. depois, então. ~evid.àmente a.pparetb.ad.o, eiahorar o l?óder Legl~· 
)ativo. uma: 1,e_1 sobre ~ a~umpto, ·tanto qua.·nto poss1ve1!. completa e 
t)er!eit.a . 

o substitutivo,. ora súb.mettid..o ·ao nósso e:xlamé. pr®urou at;:r;e:nua,.r· 
as fortes exlgen~as dq ante-pro}écto organiza.~o pelos syndicatos dos 
'b~nca:tlos· .. roas tanto esté, q't.íQ.Ilto aquel1e, nk ·se. liniita:\ra:m a. .ê1!~ar, 
apen~. .o salari:o Dli:nim.o para. a ela.Sse, e foram mUito além. ,cteán~o
-um vei'd~deil'ô $ystema· de vantagep.s é ~lia-s outm!;l no sentid.o de 
!avor.ecel-á.,, 

Assim e que, nas. suas ''-Disposições Ser:a;ef!''. eonfeerm taes d1r~ltos 
â al~ts.se-, ée~cán'd.P-a de taés gal;'antias ·e prerog~t1vas qu~ tt tornàti+ em 
sitUação d.e verdadeiro pr1vUegio no ~elo q'a cominunhão brãslleira. 
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Ba-sta dizer-se que, no caso de fallenda. do estabelecimento ban
cario, o ~mpregado terá direito a uma indemnização, não lnterwr u. 
tres m~zes de seus vencl.m,entos, e essa inàemnização conptitul~rá cre
dito, C'Om ·pF1vi1~gio espeCial sobre qua:Iquer outrq, e goz,atá, além CUsso, 
P.e uma. especie de 1namovibllíi:iad.e, de irreduêtibilidade. ·de vencimentos 
e de vitaliciedade, que o substitu_tivo preconisa, de maneira a comerlr
aos bancarios aquellas garantias que sã<;> o apanagio da magistratura. 
togada. ~-

Por e.')tas razões, que m:e pareceram pràcedentes, vo~o pelo parecer 
Moraes Andrade.. e négo o meü voto ao parecer e .substitutivo Odon 
Bezerra-Laerte S~tuba1·· . . 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. AI.'BER.fO S'ORER 

"Declaro que na reunião de quinta·f~l.ra. dia 3 de Agosto do cor• 
rente anno, votet a favor !lo subst~tutivo de ·salario m:inimo àos bdn.
cari.os, apresentado pelos meus il).ustTes co,llegas Drs . Odon Bézerr~ e 
Laert Setubal, por- entepP.er cr1Ae .o mesnto é constitu_ciqnal, segul,nd.o 
o.s princ:ipios salutares q'ue se enquadr~m na nossa Catta Magna, e 
estabelecendo desde logo o :salario provis.orio até que as commissões pa
ritaria.s p()($Sam. l'esolver sobre o assumpto. 

Entendo mais ser .ind:Lspensavel_ a qualquer projecto cie sala:rio mí
nimo, q!le fõr approy,adp por esta Commls5ão, assegurl:J.r um salarz~;~. 
proviso'rio, afim de darmqs immf;lc11ato cumprimentQ a_o que dispõe a . 
con~t.ituiçã.o. 

Quantô ao projecto de salt1.r'to minimo geral, ·consubstanciado 1'1.\.o 

substitutivo do ex-Dopiitádo Dr. Oliveira Passos,_ que é- completamente 
independ~nte do subst~tutivo Dr. Odon Bezerrn, entendo tratar~se de 
um proj~to Já. approvado _por esta Commissão, devendo .o mesmo voltà:t: 
a p1enarto; e no mom:ento opportuno. dentro dos tlisp<isitivos reginaen
taes e das pr.erogati:vas qué me são concedid.as, reservo.,.me o direito de 
de!enç;lel-o ~ apresentaJ; -as emendas que me parecerem convenientes" 

• I' 

VéTO EM SEPAI!ADo DOS s~· . J:;AERTE S'E'l"UaAL, ODCIN ·BEZEJiliA E. CARLOS BE!S 

"O prceito cQntido no ·art . 115 d.a Constituição é basilar da or.., 
ganf.zaçã9 economico~spc:ial do Palz·. 

No re!eridç:t inciso o legislador modi.f.fcou; profundamente. ar e~· 
'tru.ctura da tl1eoria individualista. do 1aissez jaire, lctiSsez passer, "·que 
re-stringe o fim do Estado 'Unicamente a deflnk e manter ·Q dlrêi to", 
para, ant~s. conferir ao Est~do poderes de intervir na sua ·organização 
eccnomica, desde que t.etilla. por fím ' 'pbsstbilitar a tot!o~ exi,stenc1a 
digna". 

A liberdade economica soffrêu, pois, esta re.strlcção fundament-.U: 
~. llberdáde econotnica só é a5segil:rada no Brasil, se possibilitada a. 
cx1stencia digna do trabalhador. 

o art. 121 da Constituição impõe ao Poder Legislatfvo a obrlgaç!o 
de "estabelecer as condíções do trabalno. tendo em ViSta. á protecção 
social do trabalhador'·' . Tal dlsp·osltivo constituCional significa qu~: 
() Poder Legislati-vo tem s. obrigação de elabofar a le1 das co;n(llções do 
trabalho, dentro elos limites traçados no a;rt . 115 d.a mesma Const1-
tu.tgão. 

No § 10 do mesmo art . 121, a Constituição prohlbe: dif!e.rênÇM 
de salarios. q-uando se trate do rrtesmo tra.ba.Lho; vale a. dizer que ~ 
co;nstit'u!ção faculta ã. diversidade de salarlos, q-uando ge trate de tra
balho~ diJJ~tes. 
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~ation~ Zegis. cessan.te, ej,us dispositio ce.sstiL 
Isto 'p.os.t0, vctj.flcamós, do ponto il,e: vtst~ ·eo.ns~1tl1e<1onâl: o ··~~ilar:ro 

especial/', oü, o "sala.rio attr1bu1.do a ·urna classe'',. deve t-ecr o amparo 
.à~ le~Jsla.çiio trab:U~L<;t_a.. e'n:l n~.sso Paiz. 

De conseguinte: .o ••projec~ de lel dos bati~t:Jos" merec-e a. ·t;ot~ 

sldera.Qao elo P(;)der ~e~la~lvl). 
Foi com e$e e~.pltltO que ex~ntlnámos os diversGs ptojectos apr~-· 

s:e·ntados aoAVJ.ossq estudo. Acompanhâmos,, ou~rosl:pt·, com ·todo o ~u
tere$5~ a ctf$SCJ;:tO.J;:f~o-pt.i.tecer do Pepí.l,taçl() Mots;~s Andru.dê. Vimo~. com 
prazer, q·.ue nos ·cncontrátnos. f!m. mais d~ un:t passo, d:c ple·no a"éô~<to; 
aUãs nos a-ccorclám::>s em pont.os de •W;ta ,funàamenthPs. mas chegAmos, 
tz:ffcflzmi:m'tc, a conclusões o!lpostas.. Como é .tragll e desenconttnill\. a 
h).~eJligencl~ l;l:um~na! 

ExetnpllflqU;emos. Dlz. ·o par~cer, e esta é nossa; cOplma''·· 
"A cllffet'enclaÇão dos' ·Sa'lar.lo~:., o~ seja, a !1u~t.uaçáo deiJes. n_as 

cJ.frrcrentcs cspecle~ de tr:\hnlhQ lí nas dlffet:ent~ élass.es. de traba.!ha:
d_orc.s. é phenomcno nat:ur{l.Jl. lmposslvel õe ser .ful.;pedido, .e só p.odendu 
cqm ·v~nj;~gcm ser i .U::nltado ~. q.imh:,u.}clo em sua: aspereza. de um ln(,lo, 
ó oriêntadp f:lcla. org.anizó.çãti l':icto.r:al das classes, 'de outro, por: parte 
d .O!J· ~ov.erno!f·''. 

Est~ me.rfdJanamel'l,te, portaiJ,tb, claro, no pa;re~cr. rcret~do, q~c. ,., 
salário vafia. n !lüctua, tncviJ;avelmente. c_omo phenome-n-o natutal. nas 
qUfcrente$ espoc:ies de trabalhq é nl).."'; dl_fl:erentes- class~s de trabal;htL ... 
dores. O Qov~rnn porí~m. po.éle.râ. limitar ou dlmlnutr as asperezas <re• 
sult.ant es da úlrfere.n.ciaçaq qos sa:iarJos; . . ortentando 'l!. organização r:x:
c1ona;l él~s cl?,S~es. 

D.ç que maneira se co.nsegulr~á ess~ objccti~o'? P-ergunt_a. o parccçr.. 
De pteferenéfa pó.r ·~eJo de ~o~~ell1Qs. ou comm'issõés éentràes,. attr1• 
b.hld.a a elles a eompétentia para estender ~is qu menos o ·~ücanM (Je 
suas d.ectsõe;;; e arbltz:nm~ntos, respond~ o m~mo pa:rece:r .. ;Ma:s. c:on
thiuâ o Sr . Moràes Antl'2'ade: Qu-ando !;e fala: .ern u·salal'lo tn1n1mo•\ 
cll.IX_lprc s"aber qu"al ·a c~mpl:~h_ensão exa.eta; d~ssa e>:pr~ã.o? Em segí;llp<~; 
.o seu ~tutor entra ho e;st.u<lo do salario ·vitâl,. o'u" ·saZar-io mini-mo. geràZ 
e elo salariq minimo espedal. ou sa'larf0 minimo attr!b~ido ás ciasscs 
trabct.lJíaaoras, p{tra cr:>p(:ll!:lt~. Ç['!lCc é francamente· .Part:idarto dó salarto 
minfmo e':ipecial. conside.r.andó.:.o· o que mai.'l se CJ.pproxim~a· 4,s rea.U(J;aCLe·s 
ela com]Jct;çúb ?j.aturâl 4os .int.etesses ~m ·conjlicto .. 

~c:c;utnindo: .o parec~r Mdr:1es And_rad(! .é p,elt'). reg'!ila.m~ntaç'llo ~u 
salal'l'i.l .Jhintmo especial; én.troc.êantb a.conselha.. tout coi.J.~rt·, a reje1cãb 
d.Q p_ro.jccto dos baneç,.r1o,s. ·~1;; ahl· •. pa;rec~-nos, uma nag;t'aJ,lte cónúa.
tllct;ão. 

Para sanflr essa a:nunom·ia ênteDdemos de nosso dever wgts1:,u· 
sobre o assum.pto. ·com ~ssc o)Jj~ettvQ pr<:>eurámol:! c~tremar OJ? pro
lectos a-nterlorcf' ·das !alnás a.pon:tada.S., apresentandó um substitUtivo. 
q rUé vl~ê concl)Jar çom o in.teres:se dos ~mprcgadores ;J. pretensão dO!i 
empregados em- 'banco~; e c~às .):)ancarrlas. de molde ·à. exec.utar o que o; 
Constltuf~ão dfi:tel't11i-na, !j.Illparnn.d'? os dl:re1tos ,qu~ a :t:nesrna Con:>t1" 
tU1Çáo ,:\$segura. · 

Êstamos conv.enctcios qúe o conseguimos . .Senão v.eja.mos: .o suo~u.., 
tv,tfvo 0()'011 .J1ezerr.a-l;.~erte Sc~Upà.l çàntérn êrn· s.ubst!anc.fa o segulnte: 

'l.J nomeação de úma eommis5âo paritatla de fixação dos .s:ilar1QR 
~1n_1mos .d_as .bancar~os. que d(:veró. elabor!ir o seu trapaiho em l)r.azo 
SUfflclente, prc~f!lxado. (art .. lO).; 

.b) p~ra assegurar o tupcclonamento ~·as ·comrnl~õcs ou· p~~a q r~ 
éstns ntiõ dHátem o prai.o e.sta.b~Iectdo n!ll tet em: cu1o caso a san.cçJtn 
é impos.~lvel:, fb~:Ot;l o projec~o um sai~r1o d~ .c.mcrgencla. art. 40 e se
guintes; q-ue. aut·omatle;amcn:te, na.o· mais vl~orarú;,. termlnado o t~~~o
ba;lho das· eo~mlssqes: ·· 
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o) o ·pr:oj:Cct.o assenta, .adQma:rs .• base? de garantia aos ·trabalh~:ctorcs 
Ji_a.ncado~ c scgu_t:a_nça a,q rec~hl~1ento cios s.al!ltJos m1ntmos, que pu
·derã.o, ~Wls, ser .rcctluzldos. dada a J.n-capac.!d'ade ccohom!ca dos bR:nc:o:; 
(ar\.. (jo elo pr~jecto) . 

C.om a rntrodücção de tae-s ·t.n.ccllclas e ·de out:r.as, não dcscutatriu:i 
~tos in;terç:sses dos cstabclccl~cnte? c1e c_r~dlto, que Íl_ão ·tn:ll~· pod.cril'o 
~illeg~r ·1mpossn.:>tnd.ade ele çump.rlr a lpl,, cpn,s~qu.eptcmentc, nâo ·maLI'I 
po<lcrão ameaçar de fechamento· n.,<,; •suas portas. Dever~o. po.is. -~css_a,r ·~s· 
queixas' dos .t:mptegacl:or~s corttr~ <> r!tOjeqtd ~18 dOs btií:lÇal:lOS, agora. 
transformado no subsMtutlvo, escorrnado dos vie1os apontados pP.t:L 
<rt;ittca. 

Alfás. ao accim_panharríws~ à desenvot:vlmertto dbs vótos ·dos. mc'Iu:
hrqs cll). Cozmn,lSsli.o de Legislaçfi:o SoclaJ, ch~gãmos á. C'Q};lolusáó d·c que, 
todos os hon-rados Srs . . Dcput~ctos estavam de accôrdó' com a. lnstit-ul
c;<1o do snl_a.r_io m.lt_Um.o cspccl:l.l. ·pisoorco,ram, à_pena_:_;; quanj;.o â. 'f_i-xaçâ'o 
<lo !Salat!o rr~.lntinõ, ãpt_ç~ d.o pr<m'l:!Xl.clamen.to da,s comm1~s6C:s a serc:rn 
i nstituldas. · 

~css.e conce-i'to a.vúltou o nobre Dcputacio por_ Mln~s. o Sr-. Joá.o 
13craldo-. d.enomlnanclo a ·e a.berrante dos, prlnclplos. Jtiridlcos essa. fl
xaÇáà .l~'g!l-1 . 

Em .doiS. ettos laborou o nobre iepresent::mt:e mlnclró . O prlme1ru 
c;o_nslstc n.a desa..ttcnção .coiJl que i~1;1 o art. 4.0 do projecto,. pois a.u 
fíxá•se o salarlo dos bancnrlos. transitortaxntmte. ·ll.t,~ qu_c as comfuis
sões de sal,artos se pronunciem .e~. deflnftfvo. O segun~o resulta CliJ. 
falta de. uma a._n!l,lyse mais a<í1Jrâtla -sobre assumpto ·'tião pr'lnclpnl'. 
:1\sS:ii_n, para ·não l_los ;;tlé>nga:rm,os em êlt!masia, .c1tarémes, a. titulo de 
cxc:Iúplo. uni. e,Ctracto élo Bür~au Inte-rnacional do Trabalho, do llY:rP 
Mcth.odós d'c Fi:xà.~ilo_ de Si.i.lati011 Mintmos, ~ s~ssã:o, Gciü~bra. ;J 1!2'1 
n~g. 9, o_nde se i~: · 

. Eq1. alguns patms• comi:> ~ova. Zel.andla f} Au$tralia. os sal_arlos IÍl.• · 

nlmos po.c;lem ser tf;tados em q'!W'si todas ª's l_t;ldustrias. En:l ~:ll~:tr:os a 
-lei s~ .appl1ca unicamente a detertn.Jnadas profiS.Sõ.c_s. E.m: ou'tro.s afn44· 
eUq. p:revê saiatlo:s :m~n:lmos para c~rta_s categq~las especl.aes: de traba~ 
~hador.es. P-ara ôs rfi.J{tho!J.os de /(xação d;e s(jlatío minir;to, alg-u.~ 
:patzes atiOptaraTTJ, o que c;onsiste em especificar o saJario mintmo no 
·proprio texto da le'J, . 
· r-neq-u~voçaglen'!:e: a . Çonst-it'u!qão Brasileira não prohJbe a lixaça.~~ 
do salarlo mtnlmo. -::> $alar1o. quo po§S~_bfl-itç a todos e~~te_nc_la.- cUgn~. 
n_b pro.vrío texto da lei. 

Ora. se ;). fixação nti.o é aberrnnto do~ prlncip!os de çHrelt0, a , c;:a~ 
mnra, e~ta:mos certos, tcnnlna-rá_ a.doptando o :su'O~tttuttvo. que con
f:illa -as asplraÇp~Ji c1A .classe. d9S ~ancarios c os grandes ·lnter'es~es ~o~ 
'C:.laes que· elln slgnlfl:ca e roprc.sentâ"'. 

PAltE_CER DA .CO.MMISSÁO DE :F_r'NANÇ~ E 'OR'ÇAMENTO 

o pro)ecto que tomou a. nume:t~ç~o . ~ç~rp.a, cltad:u. a,pre~entado à 
.considcr-a<;Ao· dn camara, pt:los lllustrés ncputatlos Altnm;ira;ndo ·Requlá<>. 
Clemente Mar1a:n.1, PlntO Dahtas c aut:rós, cll.&punna. acerca do salarlo 
mt_nlm.o para O!> bancarlos em geral, c em. .sua. j\:lstl!lcaÇ.ão a,sscntaram 
tis ,seu$. :nobres· autore.s no precelto co~titu~1ona;I eont:i.4o no .item a-; 
(lo. a.rtizo 113, q'J.lere'lldo deste modo basearértl. .. se pumª' m.cdld'&- ben,e:· 
.nca de cárac.t~r· .ger.al appllcando-a ·sq~ent~. a ctetennfnada classe, que 
por m~1o de se·us órgãos ·rcpresent.ativos a cll-es .se dii'lg1ratn: pedindo 
atnparq á !)retensão Clué ac1lava:m qa_reccr.. 

Este ·proJcc.to como .os demaiS poste.r1orm~nte a-presentád6s, em ~eu 
.coí:ltel.\c}.Q, estabelece norma:s 1I;l.J,.crn,as d.e ~~tstraç_ão comp ·se pa·
tent:e1a em seu artigo 8°, agrupa -ca.rgos c .e$tabélece tàb_eUas 4~ v.cnct
mer:tto.s para os ·mc:sm:o~ l).â~ se 11'm1tando -a: des1gnal' o mtn'lmo ·d<>S. 
vencimentos, Il'l.fl.S tax_a,ndo-os : ~XpÜ.é!t!tmentt, :C0%;110 ·Sb "Vê por, tQdOS OS 
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pa.ragraphos do arpigq 90, obrigando deste modo .ao empregador não 
Um minim..o de salario, mas a 4,etertninado Salario para especificado 
cargo, não lh~ dando siquer o direito de premio, Justo e. normal, para. 
aquene que por seu zelo e d.edicação a i.ssç> fizer jús. No pa11ecer, -sub
scripto pela :qJ.aioria da commissãô, do 1llu$tre :rel~tór do projeot_o em. 
apreço, Sr. Moraes qe Andrade, da Commissão d~ Legislação. S_ocial, 
esse e outros aspe.::t-os são perfeitamehte focal'Iz!!,dOS, !in,alizando pela 

- stiâ ~jeição. 
Transita pela Camara â:os Depu;tados, mn p_rojecto da legislatura 

passada sob o numero 276 d1> ·corrente anno que como substitutivo a um 
outro de autoria do Sr.. ~uy Sant1âgo, foi apresentado pelo Sr. Oli
veira. Passos como relatqr, que regula .sabiamente ess.e a_ssumpto, es
tando agora o mesmo em cam1$õ do plenario pf:!,ra ser d_iscutido em 
segunda, onde a materia ê como deve s_er, solucionada em <lai"acter 
geral-. A éspeciallsa9ão do salar_l:o m.tnimo para. d~terminada classe. 
mesmo que fosse iS:So que se pretendesse neste projecto, não s-6 é in
constitucional. como acarretaria umg. desorganiza.çã.o geral nas classes 
econQinicas .e product oras d9 Paiz, mas a ·medida pleiteada o que visa. 
não é s!qtiêt" 1s5o, é uma bJ.tromJ.ssão em .fixação :de sa.larios de todo 
desact>nselha.vel e qU:~ transf--ormada em lei, seus :z;esult_a.dos maleficos 
seriam impreviziveis. Ademais para essa. combinação já as nossas leis 
.$OCiaes. por meio da syndiealização. creanQo ~s convenções. cie trabalho 
flnnadas pel~s orgl!os de classe representativos dos emprégados e em
preg~dores, obrigando a todos os demais, desde que as m,esmas pos
suam 2)3 de seus componentes, res_olverá com mUito -m~ior facilidade 
e acerto o a~sumpto, pois, directamep.te ds intere~ados estudarão as 
suas necessidades e os d1re1tos que lhes assiGtern pâra que possam us-u
fruir o que pela nossa c~a Regia. é concedido a togo :o brasileiro. 
como allás, tem aco~~eçido com todas as outras classes tral:l~adora,s. 

No prójecto em debate. nada :ha que ·se en.qu~dre, a meu vêr, no 
a:r;tigo 49 e suas letras do nosso regimento, pelo simples fact() d~ ser 
um projecto que procure :r;egl.llar situações de empregados de banco em 
geral, não vej_o que se ligue a elle, qu~lquer assUiílpto. que cU,ga res
peito a letra b do mesmo artig01 onde se ~é entre outros -assumptos de 
aspecÇo financeiro, textualmente o de r~gim,en d_e bancos. O que ahi 
se determina não abrange a o:t:ganiza,ção interna doo estabelecime_ntos 
çlesse genero, e s~ o Instituto bancado em. sua estructura.- geral, qual
quér modificação d~ seu systema. que possa. affectar a. economia e a 
rêde- :financeira d.o Paiz. 

Não ti'<.Tesse desde logo, sido~ pela douta Comnússão de Legislação 
Socià.l, rejeitado tal projec;to, ·pçctetla ainda que exorbitando- de nossas 
attrtbuiçõee, com um estudo muito min.ucloso das condições bancarias 
brasilelias, e tirando conclusões pa~a um futuro não muito remóto. 
esta C<?J:XUIÚ.sSáo chegar ás conclusões seguras de acon~l:har a sua re-. 
jeição por perturbador, deste regllne bancar1o pelo qual por força do 
·regimento somos obrigados a defender. 

Não quero fin.allsar est~ ·meu parecer, o~scurO' entre 'tantos outrolS 
que encontrei ao estudar este ~pto, corú'essar g,ue" muita syrn.pa
th1a me mer~ce essa cla"'-se que se procura deste mOdo beneficiar, qtle 
reconheço em muitos casos ser de justiça e de absoluta n,ecessidad:e de 
ser amparada, e por isso a.ppello para. seus. componentes pa.t'a qu:e com 
o desejo sillcero de melhorar a. situação de §eUS -COI:i;lpanheiros qU:e diS.So 
precisarem, procurem sem explol'ações de qualquer natureza, POI: meio 
de SeUS syndicatos de classe, junto ~ quem ele q.tretto. a melhor:ia. de 
se.us sala.r-iQs, para que como de direito· lhes seja assegurada a. eX16t·en
cia dfgn,a. que todo brasilelto deve ter. 

·Nesta çontormldade, e de accordo com os pareceres exarados nest-a 
:rnesma occasiáo em projectos a.ttinen:tes aq m~mo assU]Dpto, opine 
para que n~o se tom~ conhecimento da materia. éi;D. apreço por nãc. 
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ser de competencia destE} commi.ssão legislar sobre o m.erito do assum
pto apresentado e o· mesmo já ter tido o pai'ece·r · contr~rio da douta 
Comm~sã.o de Legislaçã:o Social . 

. Sa)a d~ Comxuiss~ de. Finança,:;, 23· de Agqsto de 1935. - Jõã;,o. 
Simplicio, Presidente , - Antonio Ribeiro França Filho'. - Pêdro Fir-:
meza. - Clemente }'o!ariani. - Henrique DOdS'I!Jorth., vencido por eu
tender que a Commissáo deveria apreciar o .assumpto dó projecto nos 
termos do Regim.~ntq . "'-- Orlando Araujó. - Carlos Luz. - João Gui
ma-rães. - Arruildo Bast9s. - Adalberto Camargo, cie .accordo éoni a 
declaração d<J voto abai)co. 

DECLAR.A:Ç,4o OE VOTo· DO S'R. ADA,LEE!tTO cAl\(A~GO 

O Sal.ario Minimo é- o assumpto que, :9rese_ntemen:te, empolga ~ 
attenção de milhare~ de bfS;s.ileiros, c'U.jas condições de v~da sã.o sobre~ 
mo·do .lastimaveis e n1erecedoras de consideração por parte dos podere-e 
publicas. 

A éonstituií;:ãq Federal, mui .sabiamente, procurando melhora1: a.-; 
condiçó~ do tt1i>baihac!or deter_m.inou o ~eguintEí :precel:~o constante .d.Q 

inciso b, '§ 1.0, art . 121; 

"salarlo .n:iinimo. capaz de satiSfazer. conforme as· concUções. 1e 
cada região·, âs necessidades norm.aes do trabalhador". · 

Na legis1atur~ passada, vaTins Deputados, entre os quaes Vasc.o d~ 
To'ledo, cujo nome jáoials poderá ser olvi~ad.o pelo prcHetari.ado, pe~a 
somma. !fe esforços di5pendidos em bEmetlcio dessa g:rancte multidal'), 
aptesentaram project9s t:egttlaiíl.entan.do o ci.tado dispositivo constitu
cional, projectos que·, finalmente, foram consubsta)J.clados num: substi-. 
tut~vo do ex-Deputado Ol_iveira Passos. fixando normas para o estabe
lecimento do salario minimo em todo Brasil . . Por sua. 'V~z, os bancados. 
classe a qu,e ten:h.o a s:a.tisfação iiie pertencer,_ e que até agora. em to~o 
Paiz, conta com 23 synd~Càtos, após indispensav~is estudos,. apl'e$enta
raxn á consideraçao da Camara dos Deputados, um a.nte-projecto fi-
xando o -salario mmimo para a classe. . 

Atti~de justa, perfeita e natural .dess~ numerosa. classe que s.é 
erguia. sob o amparo das lei$. na defesa muito humana do sagrado di
reito d~ viver, de não morrer de fome, por vari.os rilot~vos. creou uma 
situação estra:nh!lt, com .o inicio çle Uin!=t campanha cerr-ad.e. contra. uma 
reiv_indlcaÇão leg~túna. 

O ant~-pTojectó ç\ós ba.ncatiO$, tlls~ib\Üdo. ás commissões de Legis
la,çâo Social e de Finanças, já foi fulminado -pelo assâs conhecido pa
rece.r 'do .Sr . Deputado Moraes Anckad_e que contra élle abateu wna 
série cfe argumentos que não conse!Wlra.m dimin.uir ou enfraquecer o 
animo cl.os oancarios que procuram. dentro da. ordem, álcançar urna 
m.elhbria d& 'o1enc1mentos em. bce ao espectro slnlstro da. miseria, <i]Jle 
tx:ip~dia na ll;la1oria de seus lares .humildes . 

Eis que agora tQdos os. projectos concernentes ao't:'$~1~ Mini_tilo, 
inclus~ve o ante-proje~to dos ban~arios, enc<lntram-s~ nesta CoiXUXI.iS
são para terem parecer. S.alvo melhor .iuizó, nãp comprehendo a razão 
1mmediata dq envio, peló menos, do ante-projecto á. Commissão de Fl
nançQ.S, por t.sso que n,ãO se enquadra em qualquer das alineas do ar
tlgÇ> 49, do R'egimento Interno. 

A . situação em que se çlebate a elasse dos oancarios,. pela sua 
maioria, em todo :Brasil, é angustlosj:i.. 

Inieliz:m.ent~. a ma.ioria. dos Sr_s_. Deputados ti.esconhece em sua 
realidade púngente. o qu..e sej-a. a. vi.d,a dos tra.bal.hado:res brasileiros. 
Dab,i a m·aneirn. pela qual. açodadamente, sem uma investigação indls
pensavel, sobre a m1seria de grande parte de uma classe merecedora 
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de· melhor trata...'llénto, ·t:oi-lhe fechada a porta; aos seus anseios de dias 
melhO~S, nurn.a Vida .de d,óres e Sl>fftim.entos. 

0s n~ssos opposi~ores dirão1 ta-ivez, que os bancarios pro_pugnando 
pelo sala.rtó m1n1mo, de~a.m no olvide;> o restante do proletarladb de 
modo qu~. perante o grande publico, ficam expostos c.omo uxn pUliha.go. 
de s.êres profuhdame.I)té egoistas. Puro engano, porque clarame.nte, 
sem rebuços, d·evemos esclá.recer q_ue aos bancarias cabe, ém. grande 
parte, esse salutar movimento objeCtivando a conquista de melho~es 
Coildições de vidà para todOS OS trabalhadores. 

Em 1931, quando a nova Republica iniciava seus passos, já no 
norte, em Pernamou.co, u.Ifi punba4o de bancarias, en:i. den"edor de 
umn. ba:n.deira synd1ical. desfralda.da. em ;nome de um alto sentim.ento 
d~ .solidariedade humana. 111tava em "favor de dir~itos .para. todos os 
trab~lhadores . Foi desse pequeno Syndicat~ Q.os Ban.cartos de Pernam
l;luco que parti.u o. movimento magnifico ta.voravel a indemnização ao 
trabalhador dlspensado do serviço sem justa. causa. Fo.ram os e!:fOrços 
<lbs õ.a,ncarlos. a sua tenacidade e a sua perseverança que derm. ganho 
de causa á emendá constitucional con~grando es$e humanitarlo p_rjn
bipi_C, .pelo q7.lal foi ~nrilq:uilada. a pratica. profimdamel:lte criminosa, 
de serem atirados á. l'\la, ao stm.ples aceno do pa.trâo. desalmado, em.
pregados com dez, quinze e trin-ta annos de serviço sem a compensa
ção correspondente a umà vida. de sacrüicios e de :renuncias. 

Ut:p.a. maioria reaccionaria, na Camata de então, 'desgraçadamente, 
m.util~u o dispositivo constitucional. Tivemos de .reiniciar a peleJa até 
a vtctorla da lei que fez a sua reg\l.l.amentação. · 

J;!:sse triumpho teve logar graças a :tenacidade do~ bancarias .q:ue, 
desta maneira, não tiveram em m.i;rà apenas seus interesses e s.l:in de 
todos quantos, em di!ferentes sectores, contribuem com seu traba.lh9 
ho~ad<l, em prol da grande população se:tnpre crescente do :Sra.sÍl. 

Em qualquer instá.nte, em qualquer ponto do Palz, onde a "'Toz do 
proletariado se faça ouvil', clamando auxilio ou. soccorro. ah1 estal'á o 
bS.nC?;rlo, disposto a ·aTÇ~.parar, dentro das leis, as lldimas aspiraçõo...s da. 
inimensã. molle hüm.ana tão lUdibti~à e "tão xnat compre;hendida. 

Não n-os e~queça,mos de que Já .começou, em qüasi todos os !)o:vo·s. 
uma e;ra üe renovação 1ntegral q-qe, 'no dizer de IngiD.ieros, apenas nos 
ê dado entrever. E o Brasil, apesar. de novo, a.pena.s iniciando ·Seus 
primeiros passos, 1:a~ertos ainda, aa. ttilha palmllhaQ.a pelas ve~as clvl
lizações, não póde "filglr a essa· febre reno·va.dora que se processa, en>.. 
toélos os recantos de n<1ssa terra, graças á conscien~ia desperta. do pro
letariado, qu~ anseia por um reino de justiça, onde a igu.a.ldade essen
.élal do homem possa crear e lnodt!icar as ill.StítUi.ções e .o ser humano 
chegue ·a se~, cada vez .mais, um sujeito de vontade, n·a expr~ão de 
Ra.~ay Ma.c DonalP.. 

Na hora febricitante que passa, cumpre ad Poder Legislativo, _p€na 
de' uma. !al,t~ 1Iliperd9av.~. não procrs.s~ina.r o estv.do e resol~ç~o cl~ 
legitimas aspirações dos que "representam a .torça: 1mmens'I.U'avel na q:uàl 
se a.sseri1ia. a grand.eza dos povos. · 

Cabe-nos, Unperiosa.mente, relegar para um plano secundaria, essa 
poUttca. d.e campanario na 9.ua1 o Co~gresso qe engoipha, completa
mente obumbraclo ele que problemas serios e aSSUtnptos da xna1s alta 
l;elev~cla. por ahi .se acham quasi esquecidos, abandonados, sem que 
tenllamas a coragem. .para transpôr o pantanal á. beita. elo qual esta.c!o
nax:nos, para ·ga.uclio daq_ueUes· que álto.e]a.:m. um derrocada.. t -ragoros1:1.. 

O proletariadd ·brasUefro é diligente e probo. A COnst~tu..tção de 
JUl.b:o de 1934, no seu CapitUlo d~ Or~em Eeonomlca. e ~cla.1 pr~scre
veu normas tenào ~m mira a. todos proporcionar e~stencla digna.. l?ols 
bem. são esses 1mperâ.t.2vos de nossa Carta Magna. qu~ queremos sejam 
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regulà1u .. ~ntadosJ .~t:n sopl:iismru? e sem se ter. ~m mente. o desejo. d~. 
mais e .ma<Ls, enrodUhar o op.erar"iado num crrculo de feno. 

O operar~o ss) ·pOde tra~alhar fen4<il sa.tis.í'eit~ sua.~ n~cess.ida<l"es v1.o 
ta~. :se ~m hb~em pão ~rá meios. (le come.r. de beber e <i~ ve$tir...:~ 
na.o póde traballl.ar . . que"r d izer, :não possue for.ça de tr.abalho. Se su,as 
forças vitaes não e$tão s,atísf~itJl~ q.e · todq, su.a· força. P:e trabalho ver.
®~ã. diinJnUida .. Sã-O p~lama.s cie Bog~anyff qüe se ajustam.,, perfeita
mente, ao espectâ.ciúo q,ue o:t'ferece, em sua mai<ilrla, a. classe dos :ban
carlos. ·que, eiii plen.a Capital (ia ~puQlica •. possue . cq~pa.:nheiros con;t 
sala"J"io:s me]lsa,es inferiores· ª' cem :rnn r.êi's! 

Bem sabemos, .que por mc:ítivos varias, o projécto ·prõ salaliio ·m-i
~irno dos bancarlos_, n:a O~a cios Deputados, l'l.ã<> ~e"l'â approv:aclo-. 
E, po,c assJm jUlgar. ~ qtie .• expoutaueame·n:t.e. num gesto tendente a. 
evíta.r úm fracasso i-lfrep.arãvel. iniciamos demarches no sen.'tido de obter, 
por xn,eio "de accõrCJ,o <l:i.recto, en'tre ba.J;Lcarlos ·e ban_q·ue.iros, aq:ui11o que 
o P.04er Lég~látiv.o hega. tazer. 

Todavia, ~mquantó · tudo não está. terminado, ii.iltrhnos. a esperança 
qe que a Ca.tp.ara cios ~pu,t"ados, num. ge;sto digno. algo possa dt:l1"' 
'b.erar. tráZeri.do um pouóo <;J.e lttz a esse çerracelro. ·em ·m~1o ao: qual Ge 
débat.em mUi'iares de bra·sileirGJs lutánd.o, dentro da. ord~m e da lei , con.· 
tra .a fo:tile e a. nuseria. 

Saà!. da· Q9mmissão, 2.8 de Agosto de 1\3~5. ·- Aoolberto· Camar.go. 

~ 7 de Mala de 1935, o ~r. Al~am.irand,o ·Req"gião e outros illU$
t.res Deputados. õ!f~r~c;~ram ·o prj:)jec~o que e.St~l:::!el~çe $tlario mi:nlin.<:J 
pa~a. tod:Os os .que trabalham em estabelé.clmen:tos .banca;rlos, ·no t-errl· 
to:r:io Q.o Ea~. E,ss.se proj~cto já §Of_!reu pare~res d·as Commlssões ge 
Legislação .Soclal e .de· ·Finanças .. .A primeira. daquell.a:s Coll'imiSSões, pelo 
v,oto v~ncedQr do Sr. Carlos de Mo'raés Andr~de1 aoonselh91i a · <1esap
provac;ão do p'rQJeato, bem cQmo a .de v~.tios. Qútras (l!Ue vlsa:m di.s_I?ôr 
àcerca d.e salãtios de empregadas de BanCOS.; a. -~gliiicfa. após const;.. 
deraç~s te.nden;tes a coR~l~~,r pela· rejeição, recusau.~ a tomar ~onhe
ç~ménter da. mater1a. ~tn apreço. pbr en~tt4er qu~ i:l·ãQ éra "de.· -sua ÇOI11-

·péten:cia legislar sobre o ·merit:o d.ó- assumpto apresentado e ·o mesmo 
jã;- ter t ido parecer con:t_t:arlq d~ Co~í~o qe ,Legl_slação so~t~i t.• . 

pe accô~clo col'II. o r~q"-~rimen,to.. devtci~m~n~ deferiqo, elo .~
nhor Thompson Flores Netto·. a Commis.São de c-onstituição e Justiça 
(\eve manif~~ar.,se flObre o proj~cto p _ .4,. 4,e 1935, porque Ç .m,esxno pr9-· 
cura "dar cum.prunento ao 1qu-e. ·estàbelecexn os arts. lJ3. 115 e 121. ·le.
tlla b da Const~tlilÇ:ão". A Conunlssão de (X)nstituiÇão e JustiÇa ·com
pê.ie ma.nife.star-~ sobre todos os assumptos. quanto aç ~u aspecto 
juridlco, legal ou ·con.St itucio:Q.a.-1 (aJ;t. 47 ·de· Regimen:to In-~rnQ), o 
requeriinentó cfe audiencla desta Cómmissão não se refere aos vartos 
sUI;:i&iiituti:vo::s e a piojectos qi:versos que for.am el(am.inadôs conju,nta
menté j:>élo l'arecer Moraes AEdrade . Aliás, a.s emendàs su~geri4as pe
tas Cçm.,m..lss~s, e.m ·se~ par.~~~res, sõ ~~ão' C9ll-Sid~r-~~as em. segunda d:is
~-~1> (art. 228. paragrapho t::nt1co. elo ci:ta<io ~gimentp)' . Ass.im s~n
Cto, abstem.,.Se a Conunlssão de Oonstitü1cão e Jústica. d.e examinar ou
.tra m:a~la. al'ém. da conti.C/.~ :po p~.:oie.cto. ~· 4. ~pois d~ examinar os 
41~po$.it1vos· do proj~êto n . 4. a Cop:lmi5$ão de Const~tulc;ão· ~ de pa.
recé't' ·qúe ::nehtium. ·delles contraria impllcitá. ·ou ~xpllcitamente qúalq~er 
prece.ito constitucional.. Entretanto, eon,slderançto que sob.r~ o m.eritci da· 
propo$1ç.ão já foi ê:ltara.do pare.~t :da Conuniss~s da comnUssão ci~ ~gl$

.IaÇão $oclal. a Comm1s5ão ·de Constituição .e Just1ça. deixa de apr.ectàJ;~o 
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"sob o aspecto d~. utilidade e .se reserva. para .mais detido_ estudo da ma
teria, em turnos regpnentae.s posteriores ao da primeira vot.ação, se 
pôrventura nesta: não fôr accetto o parecer que recommenda a rejei
ção do ].'l'Ojecto. · 

Sala da Cómmiss!o de. JustÍÇ!!\1. em 26 de Setembro âE: 1935. - Wat
demar Ferreira, Presidente. -Pedro .AZeixo, relator. - Levi Carneiro. 
- Fui dos que mais sincera ,e. devotad.amen~ patrocianara.xp. as reivin
dlcaçõ~s sociaes consagradas pela Constituição Federal vigente., C-onsl
dero. com. ::sympathia, certa-s pretensões, acolhidas, no projecto em apre
ço. No emtanto, na sua feição caracteristica, tenho por inconstil;u
oioJ:?.al o prójeete, em :face dO' ar:t , 121 B; o salario mlnimo ha de .ser 
o mesn1o em cada região - variando, portanto, de xeglâo ·a ~egUlo !'
e independente d·a condição. ou categQria, do ~rabalhador. por isso mes
mo que corr.esponde ã. garantia do direito de subsistencli (art. 113 
n . 34) .• Para que se abstrahlssé da ·diverstdàde d~ regiã,o, estabeleeen
do a uniformidad~ do salat:io de todo o Pa'lz, serla. p'recisb que, em 
inquerjto regular, se reconhecesse a l<ientidade de condições em todas 
essas· réglões - âO cont~ario do que sabe cada um de nós. A .proprla. 
Co'nstitUiçã.o. teria, aliás, repetindo esl;a identidade, determinatiáo, eA
pressamente, que o sala-rio rirlliimo seja ••capaz de satisf'azer. cbnfórme 
a.s conrlições dé car$a região, á$ neces_sidades normaes do trabalhador" . 
Por outro lado~ fazend.o-o V·ait~ar 4e categoria a · categoria, o projecto 
:torna variavel o salario m inimó por outro crlterio que não o da Consti
tuiÇão FederaL Estertdido esse mesmo criterto aos tTabalhadores cte 
todas as profiSsões se crea.ria um regimen pert·urbado, truvez, mesmo 
a.sphbclante, de todf~:oa economia do Paiz. ·- Artl~;itr Santos. - Cle
menttno Lisb6a. ~ - Carlos Gomes de Oliveira·. - Ascanio Tubino1 ven
cido. Votei pela ineon.Stituclonalldade do projecto que não estabél~ce 
apéna:s a. retr1.bU1Çâo garantidora. das necessidades. norma~ do ~ab~
lhador : é pura e s.Implesmente um projecto de lei de augmento dos 
vencimentos dos !1.mcc1onar1os de 'bancos. 

O projeeto v1ola ainda o ãrt . 121 letra a) da Constituição .P'e
dertú. · 

l'ROJECTO N . 4, 1a :LEGI$LA'l'URA, A QUE SE REFEREM OS PARECER.:t::J 

O Poder Legislativo decreta : 

Art .. 1. u Elca in.stituido. úni sã.lario mtliimo para todo.s 95 que :tc:s,
balhatn em es.tabeleci~entos bancar~os, no territorio do Paiz. 

Art. 2. 0 Os trabalhadores bancarlos, p~ra os ·nns visa~os por este 
projeotO, ~rão classillcados em tres categorias gera.es: escrlptura.rios, 
consinuos e. serventes; e . terão •. respectivamente, os ordenados de 700SOOO, 
4008000 e 300$0óO mensaes. 

Art . 3.o Qs ordenados co.n~idos no art. 2·.o serão aug.uíentados de 
10 %.. do tr1ges1mo se:timo mez de tra'Qelllo em dJante, e de mals 
5 %, no primeiro mez de cada anno de serviço, a começ.ar do d~imo 
anno até ao vigesimo~ 

Art. 4 . 0 A percentagem elos au·~entos a que ·se xe!ere o a~lgu 
aptertor recahl,rá SCJbre as im.porta:ncía:s dos salarlos til1n1mo.s .. :fl.xà.dos . 

Art. 5. 0 Indepep.dentemep.te do augmento proporcional, estabe
leclClo no art. 3°, serê. garantido ao bancarlo de qualquer categoria, e 
desde que tenha mais. de cinco ailJlos de trabalho effect1vo e ininter
rUpto, um auginento especiaí de 50$000 mensaes, para a~li.o. á ·manu
tença.o de cada filho meL.Or até ao numero de tres. 

Art . 6. 0 Para o entenàlmento da. expre~ão t'r.abalho ejfectivo e 
~nfnterrupto) :r:lâo é preciso que esse trabalho tenha sido realizado num 
s6 estabelecimento bancario. 
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.Al't . 7. 0 o augm.ento especial, amparador da desce~den~Ia, con
,turmc o que ~stabel~ce o a:rt. s .o, será. ·suspenso, .há. mesma. base de 
sua conces~o obrigàt~ria, pelo fallecl.l'nento ou pela maloddade de ca<1a 
t1lho, .mediante as p1.ovas inst1tuldas :na leglsi.açã.p cl<vfl. 

Art. 8 _.o Serão ~.xerc1.dos e:m comnlissão os cargos de contador, süb
eontaCior~ cb.efe de secção, chefe de caixa,. ajudante, de c.a1xa, aJw:ia.u;. 
tt de secção, c.onferente e procurador .. 

Ai:t . 9. o Aos que exercerem as comtni.s,Sões dtscrimil:ladas no art.lgu 
pre~d~n.t~. mesmo que o façam por um dia, corresponderã. remúne
ra~ó aõd1ciona1 e transitaria, que d.esappaJ;ecerâ. com a. cessação do 
encargo de em.erga.ncia. 

§ J •. 0 A remúneração. addlcional do contador serà de :f:000$000. 
~ 2 . o A do sub-contador será de 800$000 . 
§ 3 ." As· do chefe d~ .··Secção e QO aju.dante de Caixa serão de 

6CJ0$000' 
§ 4 . 0 As dos a.jugantes de Secção e Ca~a serão Q.e 400SQOO. 
' 5 . o /'.5 dp conferente e do procurador ~rãó de aoosooo . 
.Art. 10. Os addioionaes e~ressos nos pa.ragraphos do ar·t . s.o al?' 

pl1~ar-~-ão aos respectivos cargos, n~ m~trlzes dos Bancos, e nas $Uas 
·t\ganc1as ou flliae$ eo.nsiderá.das de p-rlméiràJ cl~e . 

.A:i't. 11. Ao mesxnos cargos, em outras agencias .ou filiaes, a~~n~ 
t}Utr-s.e-'áci addicionaes equi<valentes á metade ou a um terço; conforme 
a. classe a que pertençam as ditas agencias, na ordem descrescente do 
movimento bancarlo. 

Art . 12. Será· a~-egura.q:a. a lrreductibilidade dos vencimentos Jtl 
vercebidos, anteriormente á vig<>ração dos .Preceitos deSte projeoto e 
que .sejam superiores aos limites do salario nilnimo ·no mesm:o' ~::;t:.. 
bl!l;ecido. · · 

Mtl• 13. Será. obrlgator1o o rea-justamento immediato· dos or.denadu:. 
6~ banca;rios em geral, ·ae accõrdo com o tempo de servi_ço de cada 
empregado. 

4rt- 14. ~enhum bancaria será co.mpellido a. servir noutra praçu 
vd localidade· ·em que os Bancos tenh~m ageneias ou tillaes, desde 
que Q empregado trl4~sfe~1do seja casadQ e tenha filhos' ·e resida. ha 
·m:üs <ie dez ànnos no lagar em que se enc_ontra·. 

Art . . 15 .. Tarubem ·não será obr~ga~o a ·accelt~r tra.nsferencia 
;,.quelle que por m.0t1vo de coença, comprovada po1' attestado do me
dico d<> seu syndicato, não estiver ·em condições de viajar. 

Art. 16. Será ·nuno, de pleno direito, qua1q11er ·accôrdo, a.Jus;tt: 
()~ co-ntracto, que, cl,e qü~lquer mOdo, contrarie os diSpositivos do pre-
~ente projecto. · · 

Sala. das SessÕes, 7 de :Mato de 1935 .. - AZtatnirando Bequião • ..._ 
Ctemen.te Mariani. -Pinto Dantas. - · Leoncio GaZrão .. - Prisco Pa· 
raiso. - Arthu:r Neipa.. - Attila. Atn4raz. - FranciSco .Bocha. -·~ 
Eàgard Sanches. - .Uilnoel Nova._es. - Laúro Passos. - ArnolG Sal
va: ...:_ Alfredo Mascarenhas. - Raphaez Cincurâ .. - F . Magalhães 
Netto. ~ Arlindo Lecmi. - DemOCrito Bocha. - AcyZino ãe. Leão .. 

N. 276 - 7,935 

Institu~ as Com.m:is$ões de Salar'io Mintmo 

(Leglsla.ç:io Socia;l, 14, de 1935) 

Em :meu parecer de 4 de OutUbro p,roXimo passa:«o. assignalei al) 
~azóes que me levaram a opinar contrariamente á; .transformação em 
lei, do. projecto de autoria · do ií.lustr~ Deputado Sr. Ruy Santiago, 
que -colilma a regulamentação <io disposto n.a alinea b, do § 1°, do 
art. 121, da COnstitUição Federal, attinente ao principio de um · sa-. 
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lario minimo. capaz de .satisfa.~r. cónfõrme ·~ conch.ç~s de cada. re
.gi_ãQ, as necess[Qade~ do trabalhador. 

·Nã:Q. obstante pensar que nap cievemos demorar 11 soluçãÇI de 'tão 
lmpdrtante probl~ma. pedra angúlar d.o novo arcabou·ço economico e 
social do P~!z. considerei que o arr·ojo é a complexidade de um13- in
.no-o-á.~aó que àtt.ribue. !lo Go~el'np- Fed~a.l i_ntervenção decisiva na !í
xaÇft.o da rem-uh~raç~-" mlnlmá. ·Cl_evid~ a(t tr-t~.na).hàdor, ob-rigam a qu·~ 
sejamos prudentes .em sua realização é eS!o.rcemo•nos ·por ·~ssenta:r a 
estt'l,lctura d~ n(jvo org.an.ismo ~m a,licet;<ce solt_d,o, construido Mm ·ele
mentOs que só podem ~r c.on$~gui<lós me:(itãnte i:P,:vestigaçã.o porme• 
norl~aã:. · nc eamp<;. socia~ e econ·oni1co. Nesta con!<~i'tniciad<:: ~ afim 
çle obte~ OS dadGS ap;ropr~dQS a elaboJ:a.ção de um. SUbstitutivO, sUg
~f1 que sqliçitassell,lo$ aos Srs. l\'fj.nis~ros dQ Tr~balho, tn(l.ustria e 
Commercio e da Agricultura, qué maxüiMs.em eStudar e coU'i'§it: :pan 
na$ serem remettidos, os dados .estatistico.~. " ~ndí$pensáv~iS ao p.et• 
!é! to .cõnhecimento cfo cUsto da vida :nag. diversas ·regiões. tend!) · Efm 
v.lS'ta, ,pr1nctpá;:Inient.e. a al1Illentaçá(:j, a h~bitaçã,o, o vestuario, a hy-
giene é o transporte do trabalhador. . 

No 41~ 7 da corrente •. ~hegar~-me -~ ~os .os· escl~ee:iment:os 
env1Q.d~.s pelo Sr. l\41Illstro d.à Agricult\ll'a, ~a fórtna. d~ ~ mono
graph1a sôb.r:e .o '-'custo. da vida d<) .trabalhador rúí'al no Brasil'', ·or
ga.plz_ação. pelas !unc~Jon~ios daquelle Minis~t:io, ~ngenhewo agrat
nbm·o E:Vari$to Lettão, assis:tent~ ci~efe na t:erceira sec-ção da Díre.c.to
ria. de Organizà.:ção. e De'fesa. da Producção, com a coUaboraçâ9 dos 
a~lar~ teQbnicos, engenheiro. agronomo :R,omul!) bavíngl. e bacha.ret 
João SQaxes· P.alm:elta e. a contrfi:,Uiç:ao éstatistlca. d.os ·ajudantes ba
clla:r.el Fra.'Ilkllil G. Naylor e Dómingos Faria. ESSa monographia re
pr~n~. suJj~i~io p:r;ecioso pa.ra o conheêim'!'!.nto das condições ~xn que 
se· qe}Jate a 'Vlda rUral 15ra$ileira, que :(oram investigadas. em toéftis o.s 
Estados. dá União e .espelhados em quadros estati:!:!ticqs, O conjunto 
P!'!rfaz interessa~te ,geqgrapl:i;1a econolnica cpncernente á· $t'tuaç·ão· 
aetua..J. cio trabáJ.ho rural. a. qual de;ve ficar ao ã~cauce de. todos: aquel
les que Se int~!reSsa.m peltls problemas q').l~ surgem rno panorama ~co-
I;lO.miCOI e soc.~l brasnei.ro·. Para tal êf:f~ito·, &'Ug'gfro que ril!i~ondemos 1m~ 
prttn,i:t: C! referido trabalho e, bém assim, que ·agradeçamos ao Sr. Mi·
n1st.ro da Agricultura. á ef!iclente co:ptrib~ção que fol;'neceu para. 0:3: 
nQSS~ t.ra.ba.lhos·. · 

Em:bcora. ílão tenha a:lnCI.a rec:.ebidô os: esclarecíme·ntos solicitados ao 
'M1nister1o do ·Trabalhó, Ind,us~da e Çommer~i_zy, vejo-me ·na contin
g~n~ia 'de ·niio retlU'dar a orga.n:lza.çã:() de um sub·stitutivo instituindo· 
o salat:io m1nJmo ·em face. da receate resoluç-ão do ·plenari~. vi:sando a 
urgencla requerida paro. .~ · d!s_c~ão do pro'jectç. RlJY Santiago. 

Entreq1e~tc~. t:o1 apresentado pé lo preclaro ~putado, Sr. Lacer~ 
da Wernec~. um proJectô que Visa· LgUàlmente implant.ar ·o s~rio mí
nimo em mold~s. n.o entret_anto, cllvergentes do utúJza:do no pr~jecto 
R~y Sant1ags. Esse projecto !o1 ene.amJnhádo· a. esta Comm!ssã.q e _ 
eln 16 do corre.nte me !oi entregu~ para .11e_l'a.t~. Anteriotlilente, jã 
llavlamos receblc::Jo ,outr_o projecto d~ lei, ·~ssigna({o pelbs dig·nôs Depu
tados Sr~. 8ebas1!1io 'LUiz dé OUveirà., Francisco Moura, Mario Ma• 
nhã.e~. GUilherme· Plaster,. Gllbert Ga:9elra, Antollio Rodrigues, Feto~ 
.relra Netto, Alvat~~ 'Ven,tura· e Eugenio Monteií:.P de .:san:Qs;. que so.-. 
lúciona.m o prob:lellUL est.abelecen.do que o salarto miliim9 p~a ·"q~al
quer trabalhador de que trata o § 2° do art. 121 da CónstitUição Fe
del'al será de lO.SOQO (~ez m11 .J."éls) cil~rios e Q.e 4$000 (quat:ro mil réls) 
para, os a.pren~~ .. . 
. Abstx:a:lndo-me de qualquer apr~ç_ia.c;:ão S'Qbre o montante ·dQ sa-· 
larlo fixado nésse projecto, não me ê possivel Q'pina:r favoravelmente 
á adapçã;o .de um &alá:rl(l minfmo. uniforn::ie para to!io o territortb na
cional, saluçâo que os constltu.ín_tes. acertademen:te, julgaram invia• 
vel ao determinar~~ que b seu tnonta:lite variaria coíif.órme as con• 
diç~s v~gentes 'ªni ca.cta reglão do .paiz. Tambe.m: nãq possó se.r f~Vo-
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ra:vel ao projecto Lacerdã Werneck quando prevê paia_ a. lavoura_, a 
1ndustri.a. e o eommercio e para C84a. munic1pio, sa.13,rios minimos dif
·rerente.S, que seriam flxados por commi~ões de representantes dos. 
empregadores e empregados com a. collaboração dos ~refeitos muniei
paes E! .de repr~sentantes do _l\4]:niSter1o CtQ Tra.batpo, Ingustría e Com._... 
merc'i'ô. Afóra o preju1zo que adviriJl. da varlabilidaÃe do saJar.lo mhli
mo de mun1cip1o para. municiplo que, -múitas vezes teria sua genese 
unicamente em rivalidade Lntermunicipal, eu pen5() que seria d tsso
n·a.nt'e do preêe1to constitucional e a:tê éontra-indicacla.,, a. !lxa.çã.p d.e 
um sã.lar1o 'm.inüno para a la.vo_uraJ outra para a industria e, finalmen
te, um:' ~rcelro para o commercio. Seria. clamorosa injustiça. não es:
tenderxnos o b~néficio do salario mínimo a: todos os demais trabalha
dores que não se integram ná.qu-ellas tres actividades. 

o salario mi~mo decomposto noo c~nco factôres que o constt
tuem - alimentaÇão, habitação, vestuario, llygiene e transporte -
póde e déve· ~er crea.d.ó ~m favor de todos os que trabalham por .con~ 
ta de outrem, pelo menos para as que o fazem ·mediante remunera-

- · ção .b~ada. em tempo ,de .serviço. Só r~soívendo o problema. sob essa 
rorma. ábsoJ.uta, teremo::; dado cumprimento ao ~sp.irito neo .. so_cial 
qu,~ prec$,ott.Lin'a no. ti:tulo IV da ConstitUição Federal. . 

PoÍ' outro\_lado, convem não esquecer que a Constituição conflan
. do ao Governo Federal as directrlzes da ,legislação social, ao contrario 
do que aCCíntece nos Estados Unidos da. America do Norte e .na. Aus~ 
tralia., onde· a sua elaboração compete aos PodeJ;es Esta.duaes, visou 
eviden~mente :raze~-as vigorar em ~todo o territorio pati:lo, forjanCilo 
dest'a-rte novo élo da unidaçle nacional . 

Ao erea.rrilos, poiS, o novo organisiJI~. se carec-em,o$ de ,attender ãs 
dif!erenças regto:naes de caracter econówco e soélal, inevitaveis ém 
paiz da vastidão da terra bras1leira, não percamo!) d~ · vista que, para, 
que a fmio\1ação venha a prodUZir tudo o que della se espera, serã 
preciso que ·a sua 1n!l1,1encia ~· faça sentir sim.l.iltail:eamente em todo 
o terrftorlo nacional e não apenas em determinadas regiões .. 

Nesta ordem de 1d.éas e servindo-me de conceitos oon;stantes dos 
projectos gue .. acima. eíi'\Un"ere1, orga:.trtzet .o seguinte -Substitutivo que 
ora. sUbmetto â aprecltu.[:ão dos doutos collegas da Con1mtssáo de Le
gtslação Social e em cujo art. 7°, paragra.ph9 unico, a.ttend1 á. enien· 
dá. apresentada. em plenarto, ao projecto Ruy Santiago pelo illustrad<? 
Deputado Gwyer de Azevedo . · 

Àrt. 1. o Todo trabalhador tem cUrei to, em pagamento do serviço 
prestado, a um salario minimo capaz de satisfazer, em determ.i.~da 
regilto do. Pa.iz e en:l q.~'!;ermina?a época, ás suas, .necêsslda.des nor
maes de alimentação, habitação, vestuano, h:tgiene e transporte. 

Ai't . -· 2 . 0 Salario mlnimo é a remuneração mínima :devida. ao tr.à
balllad()r adulto _por dla normal de serviço. Paz:a os m~nores apren
diZes ou q-u~ desempenhent serviços especializados é p.errnlttld(l redu· 
Z1r até de metade o Salarto minlmo ~ ·para os trabalhadores occup-a
dos em S:erv1ças 1nsalu"ç>res é perm1tt1d.o augmental-.o na mesma pro
porção. 

ÃÍ't . 3. o A fiXação do sala.rio mi.nJ.mo compete ás Commissões de 
Salário qu~ terão de 5 a. ll componen:tes, com numero tgual de re
presentaptes de emprega~ores e empregados e um presidente., pessõa de 
notaria capacidade moral, versada em assumptas de <m:Iem econom1ca 
·e social, que serâ nomeada por decx;eto. do Presidente da Repuõl~ca. 

Art. 4. 0 o numero dos comp<>nentes das· Comn11ssões de Salar1o 
~rã fixad.o pel-o Mini~tro do Trabalho" -Industria. e Coiiimerc1o. Os 
represen"!;antes dos empregador-es e em:Piegados se.rão eleLtos pelos rés~ 
pectlvos syndicatos, as5ociaçõés e instituições legalmente l:econhecl
clas e a sua escolha poderá rec8h.1r ~m. 1Íl.d1viduos éxtranhos a() qua
dro· soc~l ctessas entidades.. desde <{\ie se trate de pessôa de no~ori~ 
ca.pacida.d.e 1nora1 e versada em assumptos de orctem economlca e so
cial. 
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§ 1. 0 No ct.So de não serem ·os representantes dos empregadores 
e e.mpr_egados e~eitos nr, prazo fiXado, serão !l.omeados pelo M!nlstro do 
Tral;l"alho, Industrla e Commerclo, qevendo os nomeados preencher os 
requisitos acima. 

§· 2 . 0 pe cada Commissão de Salario não pod·erá. participar, como 
representante dós empregà.dorés .ou 'dos empregados, ma~ d~ um com
ponente ,que pertença á mesma profissão ou á mesma a~t1vldade pro-
ductora. · 

Art. 5 .o As Commissões de Sa:lario durarão dois annos, podendo 
os ~us componentes ser recondUZidOS ao terminar o prazo do ma.n ... 
dato 

§ 1. o As Comm.is-sões· de S?-lario, que 5e reunirão· por convocação 
'do presidente, só poderão deliberar CQin- a. presença. da maioria de seus 
co~po:nen~ e de numero igual d~ representantes dos empregadore-s 
e empregactas .. As suas decisões serão l?ronuncla.das por maioria de vo
tos dos presentes e em caso de empate decidirá o preside:nte . 

~ 2. 0 Das decisões das Commi:Ss.Qes d.~· Salarlo h:a.verá r~urso para 
a ~'IJ$tiça dQ Trabalha . 

Art . 6. o Os COiíl.ponen~s das Commiss_ões. de salarios per,cebetão 
a rembneração de sosooo (cincoenta mil réis) por sessão a · q~e com'" 
p.ar~çez:e_m·, at~ o maxlmo de 200SÕ00 (d~ntos mil réis)., por mez,. 

·~t. 7 ; o Para os e!feitos desta iei será 9 Palz divldld,o em 22 .re ... 
glões con·esp.ondentes aos .20 Estados. Distrlcto Federal e TeÍTitbrio 
d9 Açre. Em cada região funccionarã. uma Commissão de SS.lario etl!P 
séde p.a. Capital do Es~ado, no Dls.tricto Federàl e na do governo geral 
no ·Territorio do Acre . 

§ 1 .. o M-ediante prOJXlsta da Co:íniilissão d~. Salarlo, tendo é'tn v.Lsta 
os indlces do padrão de vida, poderá o Governo Federal ~fvidir uma 
tegião em duas ou mais zonas, desde que cada zona abra~ja, pe],o me
nos, quihhehtos mil habitantes. Cada zom~o terá a sua. Commi.ssão de 
Salario cúja séde será. no município de maior l:mportancia econômica. 

§ 2. o Sempre que em uma região ou zona., se. verifiquem dil':(er~n
ças de paqxão de vida causadas por circúmstanclas economlcas de ca
racter· urba:nó1 sübúrbàno, rura'l ou m~ftimo, poderá. o Governo Fe
deral,- mediante p~oposta da Commissij.o de SS.larlo, autortzal-a a s'l.1b
d1vióir a. região ou zona. de accõrdo coin taes circumstanclas .. Neste 
caso serão instituídas sub-commissões lQCae~. que funcclonarã.o subor
dinada:s ãs Commissões de Salario, á$ quaes proporão o montante de 
um salario minimo local. 

Os presidentes das sub-cpmmiss<?es, serão ~esignados· pelos pre
sidentes· da'S- r-espectivas Commissões de Sala,rlo. · 

Art. a.õ As Comm.issões de Salario têm por incum})e.nc~~ fixar 
o salario minimo que prevalecerã ~a :r~gião ou zona cie sua Jur}sclic
çã.o. Cabe-lhes ta:mbem .se p·ronunciar sobre a atten.ção do salario mi
nimo que lhes !ôr requerida. por, álgum de seus componentes. pela. 
insc:t:ipção do trabalho por q~que.r do~ syndlcatos, as$0c1ações ou 
lnsttucções: e. na :falta destes, por dez· pessoas residentes na zona ou 
região ha. mais de um- anno e qU? n~Q ·tenham entr~ st laços de pa
rentesco atá. segundo g~áa . 

Art. 9 . o ó salar1o minimo será. fixado para cada região QU zona. 
após in!ilucfoso inquerito censita,rlo ~obre as cond-ições econonücas 
locae~. 1;nplusive no que ~ refere àos salarios ef!ectivamente pagotS. 
afim ~ Jiroporclonar és Comm1ssões de Salario· os elemento~ de que 
carecem para avaliarem a importancia dos recursos minimos .1nd1spen
saveis á satis.fação das ne~ssidades nol;"'I).a.es do trabalhador. 

§ 1. 0 Tod9~ os individues, empresas, a.ssociaçoes. syndic'atos, cotn
panhlas. e firmas q\12 tenh.a.m a seu ~rviço empregados ou opera
rios, deverão remetter a:o Min1Steiio do Trabalho, Industrla e Com
m:eroio, ou á autoridade que o representar nos Estádos, dentro dQ pra
zo que lhes !õr marcado, a. ~d~câçãQ dos salarios mais baixos e!fectl-
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vamente pagos c-om a discriminação dó serviÇo desempenhado pelo~ 
traba.lhadores. 

§ 2. ~ o dispOsto no páTágrapho ante'rior será. igualmente obs-er
vado pelos encarregados de serviço ou obras, ta;ntc <1o Governo Fe
·derai. como d'Cls Gov~rnos E~tMluaes e Mun1c1paefL 

§ 3. o Os dados censitarlos recolhJdos ~lo Minlsterio do T.taba-:
JJ1o, l~;tcfustJ;ia e Commercio serão env.iad9s ás éommiss~~ de Salario . 
Nos casós. de insuf_!iciencia desses dad()s, poderãó as Commissões co
lher os elementos- complem·entares de que preci.sar~. directamente 
Nnto ~ par~s in1:eressicías ~esidentes na região ou· zona ge sua juris-
dicção. - . 

§ 4. o As Co:tninissões de Salario, depois de institUid~s. represen'... 
tarào o Mil:Üsterto do Traba_lho, Industtia e Comm.ercio, para o erfei
t'o do recebimelit<l dos escla_rec_imentos· c~nsitar~os ~e que trat.am os 
p aragraphos 1 o e· 20. :Ssses esclarecimentos ser-llles-ã.o enviados em 
duas vias, d.as q~es urna, cl.e~idamente autheiiticada pelo Presidente 
da Cominissão. será por elle remettlda. ao ~stro do 'trabalho, In-

. d us~ria e Commercio . 
Art. lQ : A . commissão de Salari-o ao publicar o montante do sa~ 

l'ario · m:inlmo. dará, sim ultan~~mente, á publ:icida:de, os inqtces · cen,. 
sitat.ios que justíf.iq'!lem a sua adopção. 

Paragrapho untco . p,.o t:~ar o salario minimo, determinará a Cbm· 
missão as pel'centagens com que os cinto factol'e!;! enumerados .no a:~· 
tlgo 1. o col?.tribuem para a SlJa' formaçao . 

Art. 11. Cada oomnus~ã.o de s ·alario fixará, dentro elo· prazo dé 
UIJl a.nno,. contado da d.a.ta de sua p~. o mop..tap..te do salario m:'mi
mo. A Q.ec-isão será publicada, para conhecb:nento publico, durante 
seis mezes, n a região ou zona de juriS_gicç~o da CQmmlss.âo e no Dia
r.io Of,{ii:i'aÍ. na Capital da Républica. Durante esse ·pra~. receberá ª
Commissão as observações que as pa'rte$ ·fn.teressadas lhe dir igirem e, 
decorridos os seis. meZes, reunti'-se-á. para apreciar as. obSenações re• 
~bidas, alterar ou confirmar o mo.ntante do salario m:inimo e pro.
mu~ar a aua deCÍsão que será def~ti.va . 

Art. 12 . .A acta dl:l reunião da .éomm.issá~ de Salario exn que 
fõr Ultimada a de~sâo defJn1t1va, será dacl~ á publicidade na região 
ou zona a, que se applica.r e ~a cep)a a.uthentica da mesma será. en.; 
viada pelo presidente ao Ministro do Trabalho, Ind.ustria e Conunercio 
gue a !ará inserir no Diario Official.. De posse das declsõe~ de!lnit1-
vas de todas as Commlssões cie .Salll.rio, subm.ett. -· 0 Mlo,fstra do 
Trabalho ao Presid:ente da Republica o decreto instituindo o sala
rio minf,mo em eada região ou zona do PaiZ, o qual, decorridos 90 
dlas da publicação no DiaTio Officíal, obrigará a todos .a.quelles que 
utilizem o traballlo de outrem, mediante r~muneração por tempo d~ 
serviço· e. attendidas a,s percentagens r~presep.tatlva.s dos <:inca (acto"
res 1ntegrantes do salatio, nos casos em que, este n ão fõr pago total
mente em ~i.nheiro . 

Art. 13 . O salario miiJJmo uma vez fixado, vtgorará pel.o prazo de 
tres anno,s, pode_ndq. ser modificado ou conflrmã.d·o por novo period<> 
de tres a:nnos e assim seguidamente, po~ dec1:sã9 d.a Cotnp:liss~o de ·Sa
lario approvada pe-lo Ministro do Trabalho. Indus.trJa e con::unerc1o. 

Par.a:grapho unico . Excepclonaimente, poderá o sal~rlo mlnimo ser 
modificado antes dé decorridos tres a;o.nos de sua vigencia, sempre que 
a Coinmissã.o de Sala.rio, pelo ·voto de ;res q~artos (3/ 4) de seus com
ponentes, r~cotl.Jle~er que factor.es d:e ~d.em ecQnotní~a tenham alterado 
de. maneira profunda a .situação economlca e fina·nceira da região óu 
zona .. 

Art . 14 . ~erá nurio cie pleno direitô q,ualqu~r contra.cto ou con
venção que estipule remuneração in!er.lor ao .Sala.rio minim9 estab~le
ciclo. 

Art. 15. TOdo o ·trabalhador a quem. fõr pago salario inferior ao mi
.. nimo fixado pela Comm1ssã.o de Salario, tem direito, a despeito de 
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quilquei· contracto ou convenção em contr ario. de rec~ama.r aô E:l:D-
_pregador o complef,!lelitô de seu saJario. A ·autoridade fixará o prazo 
em que deverá ser restitui da a differença a pagar. A acção prescre

·y~ ci~pois de dois annos, a contar para cada pagamento, õa data em. 
que o mesmo fôi effectuado. 

A:rt . 16. Todo aquelle que 1íl1'~;ingir as disposições desta lei, será 
passivel de ~a multa de 50$000 (clncoenta mil réis) a 2:ooosooo 
(dois. co.nto.s d~ .réis) , elev:ada ao 4obro na reíncidenci.a. A impor
tancia da multa r.e·verterá ~ntegrafinel:!te a favor do Thesouro ·Na
cíonal . 

Ps.ragrapho unlco. Não se reali:zanqo o pagament.o cia multa, den
tro d.ó prazo (:9IlJ.Ii:;liiaado, que não poderá se:r inferior a 30 dias, .será 
a cobrança effectuad:a por executivo fiscal. perante a Justic;!a Federal. 

Art. 17 . O Poder Exectitfvo reguamentarã, dentro de seis mézes, a 
p:resen.te. lei, asse~ando a ~ua fiscalização e to!ias as :medidas ten
dentes á garantirem a ·s~a, p1ena. execução. 

Paragrapho unico. o prazo de que trata o § ~o do art . 4o sez;á , 
para a :rermação das primeir11.5 Commissões de Salario. de 90 dias, con
tados da publicaçã.<> do !Wgúlamenw· da ;Lei. no DiaTio OfficiaL 

Sala d.a.s Se'ss.ões, 5 de 4bril 9-e 1935 . - Deodato Maia. - Olivei-
ra Passos, Relator. Vasco de ToZedo . - Ewalcf, Posso!o. - Odon 
Bezerra Ca.vazcanti. - O. Moraes Andrade. 

N . 93 - 1934 

Determtna o salarto mfni mo para os bancario-' ' 

(Legislação Social 14: e. ·Finanç~ 72, de 1934) 

O Poder Leglslat~vo decreta.: 

Art. 1. o O salarlo mi:àlmó é oonstitu,ido peta ·renda capaz de as
. segurâr aos empre~dos a s~tlsfa.ção de todas as necessidades normaes 

da vida do homem em soçle(iade. 
Art. 2. o E' assegurado a todos os banca!,'! os o salario minimo de 

emergencla de 600$000, pet:cebicios mensalmente, observadas as dis
posicões dos arts. 40 e. so. 

·§ ~ . o Comprebendem-se por báncarios todos os tr::l.baibadores de 
banco e casas bancarias, qon.side~dos em exercicio normal da ·pro
fissão . 

§ 2 . 0 o ~ercício normal da profissão é o d~ todos os bancar los 
que trabalham ou trabalharam e:t;n um o~ cl'i versos estabelecimentos 
mais de. um anno. 

Art . 3. 0 O estagio de um anno a qué se refere o artigo anterior 
poderá ser dilatado pa:ra os cmprilg_ados · de limpeza, a.l"''urnação, vigl
laneia e pa:ra. os continuas. serventes e ·porteiros .. 

§ 1 . o Setã 1nte:rrompJda essa diiatação desde a dat.a em que os. 
em.pi:egados alludiqos, 'deixando parcial·ou totalniente, de exercer esses 
serviços, passarem a .desempenhar as :ru:ncções dos e~pregados que 
percebem o ~alarlo minlmo ~e eme.rgencla ou outro superior a este. 

§. ;2.0 En·1truanto durar o estagio, os o.rdenados de quaJquer em
:prega4o não poderã;o ser inferiores a 400$000. 

Ar.t . -9-. 0 O .salá,rlo mh.tim,o. 4e emergenc'la a que se refer.e e ar ti,. 
go 2° vigorará Emquantó a defi<:iencla de est ati.s:tico.s o!flclaes ~ião 
permittJr a detennt.naçã.o exacta das necesslda<:les normaes de v·lda ·do;; 
traibalhà.dores. de baneo. -

Art . 5.0 O Governo Federal emprehenderi immedlatamente .. pelo 
.Mililsterlo do Tralbalho. um inquéx:Ito sobre o cU$to da v~da nas ·d1-
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-versas regiões d6 Palz, de IôanJ~ita a detetp:ilna.r com: precisão J 

cüsto dás he-cessiaa<ies de ·vi!lá pa.-x:a. es bà.ncarios. 
§ 1.0 Cqrn.pr~hende.,se ~mo n~id~es no~~ dé vida. :1 

~omma. de ve~cim~rit<>s.. or<iel:lados ~u renctàs. 1ncÚvidúaes.. eo~dera· 
·dos :bastàntes e · ca.p.&z.es de a.sS<!gtir.ar a. cada trabalhado~ ,a; ~'lide e a·, 
cultU:m. 

·§ 2.o C<>.nsid'er'ám-se êlemelitos gara..ntld~res da sa1lde e da c'01· 
tllra. especlallnent~, <ls segu1ntes~ 

1} a.lime.nt~ção saui,ã. e physíologicaln:ente í-ndlsp~sá.'ve; 
2) ha.bitagão hyglenlca,; 
3) livros., JOtn~e$. revi.sta.s ·é cursQS cie ~nstn.o em co·nrcrrmidaél~ 

com a têndencia ou cSJp:a.cida.d~ 1nte1lootual; 
~) c-ult'Ul'a. .pb,ysica, .sports e <li\<eif;imentos in.cll.sp~ns~veis; 
5) tratamento para qualq_:ueP erxfetrnldade; 
6) v$otu.ar1o co~orme o ·cll.nul; e ~:ts c·o~ venlep.cia.s sociae,s . 
§ a.o .Os direitos enumerad~.S n.o § 2~ são giJ,ran~i:dos ao tralla

l ·hadt>r ~ ·pessoas ·de ·~Ua f·a.milia. que v-ivam, sol> s.ua .q:~n():enc~a 
e.c~nom1~a .. 

Art . . 6.0 o salar'ío in1I'i1Ino de emerg.e·nc:ía serã. accresc1do,. ~ se,
guintes con~iç.Oe.s, parª' os -erapregaüos· ·<tue t lvcretn ~Ühqs me.nores : 

1· !:flp.o ~ mais . , _ 
~ filh ós __, nta is . 
2 filhos --. mais . . . 

. ... ;, .... ., . , ~ ... ·~ . ..... . .. ..... "' . ' .... .. , ... • .. . 
• ••. • •• ' ... • ... . • . . .. . ..... .. • , .• ~ .. !' .. ... ... , ' • ~ 

Da.s ![arantias e meios de execução deste decre.tb 

õOSOO"Q 
100$0()(} 
1-SOSOOil 

Art. 7 ~o" O ihqperito sobre à oust<l d~s necessidades a que 64J 
refere o ~ft . 5ó ser!l e:qlprehendicJo pelo Minís~rio do Tr~balho e 
seus ~p:res~n:t~ntM n.ps· Elstados. 

§ LD Os bancos ·.flca.rn obrigado$ a prestar 'todas :t.s in!o.Iinaçôé.! 
neceS§atl~ a@. tnqqel"ito. SObre. as nece:s,sid~des. .proxnovePo:qó JP.edÍd~ 
e fà.ciUtand.o tudo· que c.om élle se 'relacionar. 

§. 2.o Qs syndíoatos àe bancarios n.B$ sêdes de s-uas jur~~d~oçÇ>es., 
fl os .seU.S; re:présentante.s onde aquelles nl\.o e~ls.tl:rêill!. prêstar.ão to'da. 
;1. a$Slspencía -na execu_ção do ·fnqu~i'to. p.~ ppclendo· ,4~1x;~.r de· sel' 
ouvidos se:~n;pr~ .que o .r~v,e:re:reqJ. . 

Art. s.o :I?a:ra.. o rC.alêUlo ,d<> custo <ias necessidades devem ser: 
c():n:sltlera.do o ihd1ôe' .geral. dos preços, euja.s alterações deteriJJ;ln~rão 
no!!S salarios alteraç~s correspondentes. 

§ 1.0 A a~te:r:açã.o nes salat:ios serã providenei.aéia sempre q:ue· a: 
c:ur'Va. do ineiôe gd:a.l dos preços. atp:rese~t.~r. dura,nte tres ·~ezé.S cQXi
secu~lvps, .'!Ulla alteração corre.spond'e:nte. pelo m.eno~ á 5 % . 

. § 2.o .::e:znquapto o lndJ.~ geral dos p~ços não rõr s~tisfa.torl~tr1entn 
·detennl~ádo, ou as pro·v.tdencia.s. a que se refere o· à.rtigo ·5o não t'lve~ 
.rem; attLngi<io os seus obje<;tiv~, o. ~lario ~lntmo de ~:m~encia.. ~à 
sempre majorado de accordo e na. proporçã-o de supeMen1ente d1:inl:# 
lllU~9AO do -valor .acqulS~tiv.o ·40 mp réLs'. 

· § s.o Nos <:a.SOS de augtil.en_w do melo ~1rcula:nte por er:nl.ssÕês. a 
majoraçã-o dos· saiari~ se.~· abdg&to~a. a. pa.rtlt do 3o 111e~·. a eon'!iat 
<Ip .8iU~ento de citéUiaçã:o. 

Art; ~.o ~. ~és dois ~nnos d.e posto ~m vlgor o pl'esente de· 
<ir-e1;0, nãó est1vere~ conclu.l(;los os trabA.lhos· · (<0 inquerÚ;o ov. sua.s 
conclU:S~ não tiverem sido trs.n.St<lrmad~ e_m lei. Qe ~lar~q~ mlni.
,~os d.e ·etne:rgencl!\ .se!'ã.o a.Ut9maticame~te tná-lo.ra.dos dé 2S %. 

A:rt. 10. ·Os. esta.belec1ment'OS nunca ipodeião àllegar 1l:ece5sidado: 
~~ economia. ou 1nca.p~c!dade economi~ !par~ diminuir. vencimentO$ 
t\balxó de 2·~,ooosoo.o. mensae.s .• dévtiio.s a enllpr.egado.s. 

§ -l ll! N"O.s casos ~e eo.mprova.ãa. e n~tori~ :1nca.pacfU,ad,e ~conolll~ea7 
·o .decresciltlo que :$e !~r J;lee.essa,rto deverâ ser c0,mpen~d.o po:r di· 
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m inuições propo.rciona.es e gradativas nos ordenados, grati.ficaç~s. per~ 
centagens e bonificaç~s dos pr~idoent~. <Urectores, superintenden~s 
e demais administradores, até que eS-sas remuneraç~s ~ttinjam .:;. 
1 :OOOS000 para mécll a de renda mensal dos mesmôs adDiini,s:traçloras 

§ 2.o o d~crescimo não podêrã ser autorizado desclç que haja 
transférencià a qualquer. reserva ou fundo de ·comp~nsação, betr. 
como se os cllvidend~ pagó$ exoed.ercm de 8 % ao anno . 

Art. 11. <Os ·bancós manterão :uma conta dé :re~erva ~est.inada ao 
·pag_;:~.mento dos ordenádos de seus em'Pregados, nos casos· de fa.llencia, 
liq·uidação 9u dissolução. 

§ 1.o Essa reserva será lmmedia.tamente constitui4a em q~antia 
correspondente a seis mezes de orde~a.dos, devendo attingir ~or~ 
tan.cia correspondente a 12 meze.s dos ~:tesmos ord~nacios atê um anntl 
depóis de pos~ em vJgor ~te d~reto. 

§ 2.o A reserva será empregada e:n apolices da divida .puolic~ 
tooeral., as quaes só poderão .ser .alienadas para o pagamento de orde
nados · nas condições · deste ar1l1g9 . 

Art. 12 . ~· assegurada aos continuas. serventes~ porteiros, vigias 
ou encarregados de Un:tpeza, a. ·preferenci~ para a. admissão ao quadr_.., 
d~ em,pregados de car.teira, em igualdade d~ condições com. outros 
concurrentes ·á.s vagas ou 'logare.s creados. 

Al't . 13 . Sempre que os c.o:n;tinuos.. se-rventes, vigias ou encarre
gados de limpeza. desempenh~~.reni, eventual ou ordl.Iia.riamen~. os ser
viços proprlos a-os emp~gados que .p~rcebem. o salarlo minimo 0'.1 
outro super~or, deverão ter o· tempo correspondente a e.sses serviços 
contados para o effeito de compleme~:to ou in-rerrupgão do ~tagío 
a que se refere o artigo 30. 

Art:. 14. Fica a.sseguracia a estabilidade dõs ~ala.rlos que .excede·~ 

rem o mlnimo de 600$00!) (seisc~ntos mil reis). . 
Art. 15. A a.ppl.i~ação da presente le.t não pód€ ser causa deter-. 

mmante da dútiinUi.ção <los salarios súpêritlres aos ~npnos· nella es
tabel<X:idos. 

Art. 16. E ' null~ de pleno direito qualquer cpnvenção, a.ccordn 
ou: declaração ·que <»ntr.ar.l~ dlspo.Sitivos deste Clecre'to. 

Ar!i. 17. Inde.pen(lente das mult~ impoStas, cabetá. ao banço 
pagar ou pôr ã disposição do e.mprega.do a.s iln.portanc~ devidas no.'i 
termos deste decreto-. 

Paragraplio uni co . 4 prova da. ini'racção é considerada do-. 
cum.ento d~ divida liquida e certa, cabendo acção summaria para a 
sua eol:>rança . 

Da fiscaliza5fã.O 

Art. 18. Cabe ao Departamento Nacional do Ti'abaHio e áS lns~ 
pectorias Regionaes go Mlnisterio do ·'l'r3Jba:lho, por 1nt~rmed.io d03 
'funcctonarlo.s ~a,ra este fim designados, !l.scallzar 8$ dLc:posições deste 
(lecr,eto. , 

Paragrapho un.lco. E' extendlda âo presente decreto a f!.scalizaç~."o 
pelc5s SYJ:LQ.icallzados, na. fórma do decreta nU.mero '22 . S_ÓO, de 4 de 
Janélro de 1933 • 

.A::I:t~ 19. Para ,e«eito ue !isCS.liza.ção, os bancos remetterã.o men:
&alm.ente ao Departamento .Nacional do . Trabalho. cópia de .sua :tolha 
de pagamento. mencionando com tod.a clareza os orden~~os, gratifi
cações, pe.Ecet)..tagens, .subvenções ~- qua~quer .outra bon1!1cação,. pago~. 
aos administradores e emprj:!gadós. 

Paragt"a.pho unico . E' i~lmente óbrigator1a a menção dos saldos 
da conta de reserva e. que se ~efere o artigo 11 n~ publlcaç~ a:llu
Ciid~ neste artigo. 

Art , 21 . Os estabelecime.ntos manterão em. sua escripta. e Uvros de 
contab111dade ~ 'títulos "Ordenados e Gra.t1!1caç6es dos adnrintstra.-
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dotes·• e "Ordenados e ç,:Jratificaçõe5 dos Empregados", nos quaes se· 
rão contabilizada.s. todJtS as r~munerações pag3.5 por prestaç.ão de s~r~ 
viços, g~atificações, percentagens ou b<lnif~cações de qualquer n~· 

t"Ureza. 
Art. 22. o~ dias ou periodõs Q.e ~nJço ctcsemp~;I:l,hado nas con·· 

dições do artigo 13 deveráo ser comm.unicadO$, pelo banco ao ·Depa;r
tarnento Naelonal do Trabalho e annot1l.dos em · liVl'o pr~prio. 

Das· sancções 

~t. 23. A tnobserv_a.ncia ~ di.sposições deste decreto sujeita os 
_infraeto.res_ a. .m\ll:ta.S dé. 5:000$ ~ 10 :OQOS, elevadas ao dobro nas rein· 
cidencias. 

Art. 24. As multas. serão ilíl.postas pelq dlrector geral do De
partamento Naci~:>nal do Trabalho ã vista dos_ aiutos de i.p.f~cçáo ou 
dos termos de ve:rif\caçá() -n.a fórma do decxeto n. 22.300, de 4. de 
Janeiro de 1933 . 

Art. 25. o processo das _multas, e bem a..ssim. os -respectivos 
~ur.sos obedecerão ás fo'rmas inStritUidas pelo decr~to _n. 2_2.131, de 
23 de NQvembro de 1G32. 

Art . 26. Sera considerada infracção grave, a que será applloada 
â multa m.axl_ma, a -:fálta de acquiescen<:la .por parte dos emprega ... 
dores ou seu.s :prepostos, â .fiscalí.zaçáo lega!., quer negando. expli~a
çao, quer impedindo o accesso, ncs re;.pectivos estabelecim~n.tos, d~ 
pessoas autotiZà.das a fiscal~r. 

Paragr,apho unico. A existencia. ·éle ·qualquer accordo ou. conv~n
ção tendênte a fraudar a appli~ação deste decreta será considerada 
infracção grave, na qual ser-á. 3.1pplica.da a penalidade ttl.axitna.-

Disposições gera~s 

Art. 27. Fica assegurado o salario minimo estabeleciq.9 na pré
sente lei a todOs os ba;ncarios. que tenham cómpletado do~s anno:s de 
SéTviço eorrectivo no :t~a:nco e terão augmento de 2 % sobre a base 
mlnJma de salatio por .anno de serviço. 

~t.. 28. ~· assegurada a todos os bancarias a participação nos 
lucros dos bancos ou casas 'Pancari~. sendo tomados por base os 
ciivicten.dos ou quotas distribuldas aos .seU.s accionistás ou so.cios, á 
razão de 10 %. deduzida annua.Jmente ou semestra.lD;Lente por occ.á
síão do balanço a ser verificado . 

Art. 29. Revogam-se as disposições em c.o.n.trario. 

Rio de Jan~ro, 29 de Setembro de 1934_. - Alber'&o Surek. -
Frq.nci'Sco de Moura. - Ed.mar Carvalho .. - Eugenio Monteiro cie 
Barro$. - ~a-rlo .Manhaes. - Guilherme Pl.aster. - A'nnaniio Layà-
1.er. - Antonio Ro~rí.gues . - Negueitos Faicão. - Abelardo. ~a
rinho. 

DEOR;ETO N. 22.300 -._. DE 4 DE J'A-NEIRO ~E 1933 

_Modifica. o regullunen-to ap:provaà_o peio decr~to n. 22 .Q33, de .~9 4e 
Outu-bro de 1932, na parte referente á respectiva execução e fis
calização. 

O Chefe do Govern_o P,rovi.Sono da R~pupblica. dos E$tados Unl:
dos <lo .BJ;asli, ~onsiderando a necessidade de obt~r • . por mel~ da sim-' 
pl1f1cação do .sy.stema de · fiscaliza~ vige:nte, o fiel e integral cum
p_rlm.ento 4o decreto n. 21.186, de :22 de Março c1e ·1932. bem como o 
:çegulamento apprqv.s.do pelo ·de n•. 22 .. 033, de 29 de· outubro de 1932, 
ambos referentes 3:<1" •horario do trabalho no comm.ereio, reselv.e: 
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.Art. 1.0 A ·duração normal. do trabalho n~ commerclo e. bem 
assil:n, a divisão ou distribuição do re5pectlvo horarlo e applict!.ção. das 

·<.l.erogações ·previstas C1Il lei, serã"o fiscalizadas pelos !unccio:na:rios <lo 
qu.:açiro compe.tenté <lo Departa-mento Na<:ional dO Traball).o e .pelos 
d~s; tn...":J)ect<>rla,s Regionaes. 

Art. 2.o Seiíl. 'Pte.juizo da !i.scalização a qu~ se refere o ar~.. ~ 0 , 

.qualquer cmpre.gado no commereio, syndiçalizado e at1,torizad.o por 
ael~gaçã.o do respectivo syndica.to, ou todo funccionarlo 'PUblico íe
<icraJ. estadual ou m.u.n.icipal, qu,e presenciar violação flagrante de 
dispositivo do deereto n-umero 21.186~ de 22 çl~ 1\tf.atço de 1932, ou <Lo 
regUlamênto apprpva<io pelo decretq n . 22. OS3. de 29 de OUtubro <:le 
1932, poderá. .redigir ·um tel'l;l'io de vetificaçãa do aeto Jnfringen~e d..a 
lei. e~tregando-o desde logo, ás autoridades competentes, que são, no 
Dtstticto Federal. o dlrectol;" geral cl,<> Departamento Naci"ona:l do Tra
b~lho e, nos EstadoS e Territorlo do Ac1;e, os l..b:!:~ectores reglonaes 011 
seus d~legados, e, na. ausencia de replesentantes do ·Ministerio do Tra~ 
balh.ó-. Indust_ria e Commercío, os. collectores ,fedex:aes . 

§ l ;o Esse termo çieverã ser ~etlpto e a.ssignado pelo denUI;lçi~na.te. 
co~ duas testemunhas, sendo decla.raüas a res.i<lehcia, na~lonalídade e 
pro.nssão ou funct;ão de tooos e descr.1pto em t~da.s as suas circums• 
tan~ias, ·com indiéaçflO precisa da data e ·hora de suá. verliicação e 
do ~ame e local do ~stabelecim~nto do infra.otor, o facto incrfminado 
conw contrai:lo âs disposiçõ~ Je·gàes . 

§ 2.0 Todo aqueue que proceder .na fõrma deste artigo de.verá, 
no acto da, verifieação, albster-se tã,e> .sóm.ente de debates ou disçussoos 
com o inhactor; c ingindo-se tão sómente â lavratura di.Screta do 
'te:n::no e ~ua. entrega· â autoridade competente. 

Art. a.o A .aut-oridade a. que se refer~ o art. 20, de posse do 
termo, not1.ficar.i o infractor para o!ferecer defesa dentro do prã.zo 
de. 48 horas, conta4os do momento em que tiv~r sido scientll,icado. 

§ 1.0 A not1f.icaçáo serã. .sempre pessoal, ou, nã<~ .sendo possivel, 
por ed1 tal . , 

~ 2.° Flnd.o o pra~ da. d@esa., será pl'ofetida deei.sã.O', l:tnpon.do· 
multa. ou julgando improcedente a den').lncia_. · 

'§ a..o Se o procésso não est~ver su!ficientemente ios.truidó, ou se 
. a paz:te o requer,er, p<>derã. a autoridade competente realizar as cl1-
.~o1gén.cla,s necessarias, induslve inquirir testemunha~. cujo compar-eci
mento, em caso de recusa, poderá ser :reqU)sitado ás autor1dade po-
liciaes. · 

Art. 4.0 Todo aquel.le que fôr convencido de ter off~recLdo_. o,u 
te<;~emun,had? denuneia. maliclosa. além- <ic Incidir- nas sa.ncÇões· pre~ 
vistas em lei penal, será suspenso de seus d~eltos de syndica.Uzação, 
;por tempo nã.o excedente de dois anno:5, .mediante despacho da auto .. 
rídade competente, em se tratando de empr~ga.çío, ou punido discipli
narm~nte, -sendo ·ll, pena imposta. :Por qu~ cie ·direito, a. requetrmento, 
da. mesma, a.ütorldade. em se tra..tando de !un-ccionario. 

:Art. 5.0· O empregado que offereoer denuncia, salvo o easo do 
. ar~lgo an~enor, ou que a. ~temutlb:ar, ou, ainda. o qu~ depuze.r em 
lnquerlto aberto para ilns do presente decreto, não poderá. ser de;;. 
mltt1do ou dispensado, no espaÇo de um anno· após a. den~cia. ou 
d.epo~ento, ~não por justa ea:U.sa, que ~rá a.pura.da em lnqu·erito, 
.sempre que o dispensacio ou demittido o requerer á autoridade com-. 
péten.te. - . 

Art. 6." Nbs casos em .... (lue a. 1n!racção !ôr verificada por fiscal, é 
presclndlvel :~. ex1genc1a de te3temunhas. · 

~. 7.0 Os recursos das decisões proferld.~· e a. co))ranç.a exe
cutiva das multas impostas obedecerão ao disPosto no decreto nu
mero 22.131, de 23 de Nove.tnbro de 1932. 
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Paragrapho unico. ~· facultado ao denunciante e a qua.tquer das 
:teste·m'4;llhas recorrer da· decisão que impuze.r . ou <ie que resulte, pe
ní!llctaA,ie previstà n~ ar:t. 40 deste d~er.eto . 

Art. s.o o presente decreto entr.ará em vigor .na çlata de ·sua 
publicação. 

Al:t·. 9.0 I:tevogam-se as disposições ~m .. eon.trar.i~ . 

~~9 de Janeiro. 4 de Ja~eil:o dé l933·, .n2o da. Inàependenc1a a 
450 da. R.epublica. 

GETuLIO VARGAS. 

Joaquim :Pedro Salgado Filho 
Oswaldo Aranha •. 
Francisco Ant"!Lnes MacieL. 
Protog~nes Pereira G1Limarães. 
Ajran:io de Mello Franco. 
A v;gus~r;> I gnacio dr:; B. s . aardosv 
José Ame'lico de AlmCiéla. 
htarez do N'a.scime'1,lltO F_ T'avort~: . 
Washington. Ferreira P.tres. 

DECRETO N. 22 .131 - - DE 23 D,; NO~MBao DE 1932 

Di,spõe sobre o processo d4s multas :i?nposta.s pfYr injracção das teu 
reguladoras d.o trabalho e sobre a. respectiva cobrànça 

o Ohefe do Governo Provisorto da Republicà dos Estados Un.ldos 
do Brasil, na. conror:mtdade do art. lo do decreto numero 19.398, cj.e 11 
.Qe Novembto de 1930: 

Considerando que·, em ma,teria dê pro~ção e assistencl..a ao tta.
balho. a legtslaç~o vigente não tem obed.eQido a um crtterio uni
forme, ·em se-q;s disposi:tivos ~ferentes á cobr:apça: das multas· ne~.a 
previstas, e ã. lnteitpdsiçã:o dos recurso.s· cabive.i.s; . 

éonsider:ando· .que .a maioria. dessàs leis .não encerra. dispositivos 
espeelaes sobre ,a fórma a que deve ó'PM~er a interposição de r.e
cursos e S<ibre a cobrança. das im~rta,n_cia~ das multa.>s ou demaiS 
penalidades pecuniarlás; 

Considerando que a. cobrança judicial dessas multas deve .ser e!!e
·ctuada. da m,aneira mais rwp_ida ~ exped.~ta, em condiçóes que pe,r .. 
-m.J:tta.m vérificar .. re o intuito ~rciUvo- do leg1Sla<lnr; 

Cpll$ideràndo. finalmente, as vantagellf; que re&..; .. ..J..táo ad9-pçij.o de 
um processo uniforme de recurso e cobrànça; 

Resolve: 

Al't ~ 1;o Pe t.od,a d~LsãO qúe 1J;npu~r multa. ou outra.s pe~att ... 
.d~e~ p;ecv.n!a-r-ias por in!racçã.o dM leis e disposições reguladÓras do 
tra:ba.lho. ca:berâ. recut'so voluntarto, ~n~IlpOSto. pelá irúrac.tor. pa·ra ct 

autoridade lmm:e<iiatarnente· sU:pe:r:lo:r á oomm.inadotã. na !órma se
guinte: 

a) das que forem impostas pol' !unéciona,rlos !e<iera.es nas zona:; 
d.a.iS Inspectorias Regtonaeg e pelos encar~egn.dos do processo das de
claraÇões e Ulterior e~len.te relatlvo ás carteira. ipr.J!lsslon~. para ~ 
.respeetiyo i.nspector; 

b) elas que forem impostas peln:,s ·Juntas d~ Co.nc1llo.ção e J~
mento nos Estados ou Territorio do Acre, pe.ra o inspector reg1ob.al. 
e, qe.a .que o !orem. ~las Juntas· de co~êll18.çâo e Julgam,ento do 
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D.!Striçto Jilede~. p:~a o Directo:t Ge:ral ·do Depãrtameilto ·Nácié~i 
dó Trabálha,; 

c) 4as que fõr.em ilnpó~'til~~ pelqS inspectores ~1on~; p~a; o 
DírectQr ~ral cio I)e.par:tainento .Nacional do Trabalho; 

C:l)· das que !orem il;hj)b.Sti'J.S: por func<:~o:narios d<> ~~m~:nto· 
.N~i:ona,~ elo Trabal~o. pata o .resp-ectivo Dl..rector Geral. 

e) dáS que fo·tem i:tn:pqsta1;· peias Commlss~ ~tas cl~ Çcm.éiU~
çâo, pelo COnselho Nacional do Tra·b~lho, e i>'~lo DIJ:ectot ç:o nepana
me~:to Nacional do· !I'ra:ba:liió, pax:a. o Mil;l..!Str6 do "fiaba.ll:í<~ i Industl'cia e 
CoDim~rcio. 

Art... 2 ,o o~ ~ecur-Sps devem ~r .il~te!PO$tO.S no prazo de d~z dias .• 
contados da notificaÇãO á parte. ouJ sendo a mesma re'Vel', d_a pu
blicação do edital no orgã.o oftJ,cial de P"UJ:;,l!cid~e. ~l'~nte a a1J.to
rldáde que houv·er impQ.sto ~ mUlta ou pen~Iidàde, a ·q'lla:l, depoiS 
q.e os iltlorm.~ õ,evid~mente, de~tro de dez .dias, os encaminhará nesse. 
~ra:zo {f. a:utõ~lda4e süper,I..or. 

P~ho uníco·. A interp<>siçá<l do retm~o sõ terá, e:::f~ito sus
pensivo se a .parte, jun~~n:te com a .petição de r~urso, emlbír a. 
ségunda via da g ttia prevista po § .4.0 ô.o artigo $·~o e. corre~ponqente. â 
~'lll't~ ou penalidade, fà.zendt:~ .o rézpectivo depósito na. con!ormi:
d.~~e d~ d ispositivo . Tal gepp;si:to se. converterá ~m pagamento n~ 
:caso de. não ser provido ó reeurso. 

,Art . 3 .o Não-sendo tntenposto r~cl,lr~ no praz9 legal, ~ a·l~:toric;lade 
que tiver· imposto a mti.lta cli -penaÜda·cie noti'fiéaJ.â. ~ ín!rac·~l:'. na 
fo~ do artiga ante~eden.:te, a recolher a importanctp. J.'e.SPeqt1va, den
tro de dez d:iaiS, sob péiia· ·de cc>bra.n9a exec.ut~Vl'!l· · 

§ 1.o CQmp:á;~nd,o o il'lfra.ctor, ~r-1he-ã. pássa.Q.a. gula ·em duas 
vi~. pa;ra. ~·fe«tuar, dentro do pr.aro <ie cinco <lias, o reoolhirileritll 
da :tmportançi~ <i!l p).ulta. .ou. d~wals ;pena;uclaC!l~s ás repart.içõe§ fe.
deraés competentes, que são nos EstadOS: e ~rritono do Acre; as Al
'fáJJ.«egâs, Me.sa.s ·<ie ~ndas e Collectorias Federae~ .e n..ID D~r.lcto. Fe
~éral, a 'té$peétirva ~el)e(l9ria, cabendo a taes repârtiÇ6.es· eset !:pturar 
~ rece'Qim~nto.s .~ cred:1t9 do ·Ministerio dq: Trabalho, md:uStria. ~ 
®.l:l:lnlerêj o e communic~ Sé:t.t re-Qolhim~nto ·á s.utoriQ.ade. p .or quem !oi. 
a guia ê:xpedid.a. • 

. ~ 2.o A .se~~ via ~~ .gu.ia. será. devolvld~ pe1o 'inti'actor á re
par1;1çã() que a expedi\1.. até aó sexto tUa dep:o.ts ele sua. e~çãq, 
pá.ra. a devida avert>ação no p'i'oc~sé .. 

.,Art. 4.o .:t~'ª-o eom~~nd:o o infra.ct qr, o~ não d~~ta.ndo a. 1m ... 
porta.n.êia. da mUlta" ou penalidade, far-se"'â a. com~~n:te in"S~tipçãó 
em livro e,specW,. existente n.a.s r®artiçóes das qua.es :se tivoer origi
na4o a multa ou ·penalidáde_. ou de onde. te::ti.hã. próvido ·a. íieelam_a
çã.O qu~ a detenulnõ\1. ~ndo exttáh1d.a c6.Pia . aü't!hentlca dessa l.ru;
et:ipçâo e eP,.v1ada. á.s a"Q.~rida<:Ies competentes p.&~a a. l:!!spectlva. co
·brà.nÇa jüdicial, valendo t al instrumento cómo tittilo de diVida liqul di:l. 
é certa . 

~. s~o A. ÇQb:nulça. judJóial ~e7:ã J)tQmov.ida, .no ·DIStn et<> ~
:creral, pélo Patron:o do Departamento ':Nâ.ciona.l do Tr_s,~o pu .seu 
adjunto, o~ quaes, d~d~ a 4at& dá pub11<::,áção ci~te ~d~c;reto, pã.$sa!ãp. 
a. tér clenomina.Çào, respectívàmentê ~ q.,e 'proéUrádor e adjup;to de pro~ 
~dor do ~pa:rtlml.ento ~a.CiQna1 do ~b.al~Cl, e nQS Esta(iqs e' 
Territorlo ·-do kcre, 'J)E!los p:roc:urao.ores da .Republiea. e seus ajudantes . 

.Art. 6P O pr~ ·e demais d.·ú~siçõe~ re!~ntes á.. oo'bz:s..nç~ 
das mUI:M..s e •oUtl'àS ~nalidades. d~ que ~ta o presente decretQ, õbe· 
decérão ao diSposto ·para; a ·có!:);rança ci'a 4J,:v1à.jÕI. açtl:va da. União .• 
~- 7.~ QuaJ:ldo ª itop()r:tandls.· !:la. m:ulta. ou penalidade Teverte· 

em bene!1c1o :de teroeil'os, requererá. este o seu levantáme,nto, .find-> 
o P~? da co~~~nça e !e~ ta§ M d,e;d:ucçe>es .leg~s . 
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Para.gra.pho unico. A materia da. ddesa, estab-elecid,a. a iden.tid~a 
do infra<:tor, não póde <:ansistir senão na prova <le quitação. -da illul~ 
l!dade <i.o p_roc~SS() ou pt:escrlpção da divida. 

:Art-. a.o Rev9gam•.se as <iisposições em contrario . 

.Rio de Janeiro, 23 de \Noyem.pro de 1932, 1 ~.1 ° da ~depende:r;l.C1a e 
440 da Repubiiea. 

JoaqÚ.f:m. Peãro Salgado Fi"rno. 
Francisco Antunes Maciel . 
Oswalcto Aran1t4. 

N. 182 - 1935 

(Primeira legislatura) 

Instítuf; as· com'fl'!,issõe.:J de- saza,·ias mínimos, com parecer contrario da 
Cómmt.Ssdo de Legislação S9ciat 

(Vide _proj, 23/34 - - L. Socta~ 30 - J_a legislatura.) 

Distribuído ao nobre ex-Deputado, Sr: Oliveira 'Pá.ssos, este pri
meiro proje<:to sobre salario mínimo, foi por el!e. rela.taçlo. éoncl\lindo
se pela necessld;:oci'~ de ~ cons1l!ta -sobre as condições de vida. no 
.Paiz. Essa consUlt-a dirigida ao Sr. .1'4inistro do Traba.lllo não pgdia. 
dar o res.ultad{) esperad<?, em v.ista. da. ca:relicia de esta-tistic:as e d.e ~
partições· ;technicas em tOdas as regiões do ·Paiz;. A resposta \foi por 
isso annexa a ou"Çros papeis junto dos quaes melhores effeitos e re-
sUltados podia dar. · 

Fo_1 então que o nobre rela.:tor resõl~eu, d~ accor~o com a Com· 
llllssão de ·Leglsl~Çãd SOcial de então~ aprésen.tar ·um 'Pf&jectó de com
missão. a. que erroneamente. aliás ,fot dado o nc;nne "substitutivo", que 
recebeu o n.. 276, de 1935, que foi resolvido en~amin.hai:-se a plena.rio 
~om() .m~lhor solução ao prQbl.ema._. e ~ue jaz agora á espera de se:r 
posto em. o~em .do d.ia. Deixou, po-rém, S. EX. sem seguimientó, não 
só o 1)rfin1t1'Vo projecto n.. 23, de :i93!1:, senão os dem.ai;; que .se lhe 
succed.eram (n . ~4, de i934; n . 93. de 1934. e . 152, de 1935). 

Re~ndo agora. a pesada herança da.quelle distincto pa.rlamenta.;. 
cl.ei já parecer contrario ao_s demais projectos, como dou a.go_ra. a este. 
confil:mada a. rprev.alencia do. projecto :a. 276~. de 193'5. 

S~la da C<nnmissao d~ Legislação 'Social, 5 de Julíb.o de 1935. -
Deodato Maia., J;»residente. - A. C~ Moraes A?'Zdrade, Rel.ator. - Sct.l
!)ttà6 Fílh.o, pela conclusão. - Xavier éle Oliveira . ·- JOão Beraldo. 
-Lae:rte setu;?)al, rpela rejeição do ·projecto, CQntra, pol'én:i., os !unda.
xnentos da identl<:a conclu.M.o a. qUe cllego-q o relato:t:" . - Alberto· 
Santos, apenas pela. tejeiçã9. - CarLos Reis,. apenas pela rejeição. 

A COnstituição Federal determina que "'a lei promQverá o ampa.n. 
d4 pr®:ucçdo e c:tta.belecerá condiçõe.s de tra?Jalho, na cidade e nolf 
campos, -tendo em vista a· p:rotecção .sC!>CiaZ rio traõa.Zh.adcr e os inte .. 
resses eocmomt.cos do Paiz (a.rt . 121) e e:z;emplifi.ca que a ·zegi3lação 4o
traõalh.o oõservarct o precei-ro (art. 121.. §· ro) de 1.1.77~ scdariq minimo.~ 
cp.pa.: de so,ti3fazer, con.torme as ccmã,ições · ãe cada região. as nec~~i
da.éle.$ ncrma.es cto tra'ba..Ziiador". (.Art. 1~1. § 1 o, allnca b) • 
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A .Assem'bléa Na<:ional Constituinte deu, dess'aft'e, a. um dos pro
blemas m~ls ~ontro·,rertidOs ~ d<> maior al<:an<:e -soclal .so-lução absoluta. 
nacional, oque beneficia indist1nctament~ aos traba~do.res de tooa.s 
as classes <é a:ctividades, .aos quaes assegura. o dire11io ·a. u.ni salario ml
:nuno · cujo montante .será funcção directa do custo da vida em cadn: 
regiãQ do Paiz e não da profissão exercida I?elo tra.ball;la.do.r. 

FOs.sé out~ a intenção 4o legislador constituinte. houve&e que
-rido 1I:Stit'uír de um mooo géral, uma relaç~ entre o sa.lario mh1$0 
e a. ·profissão desempenhada peio tra.b~a.dor .:;, -rer1a a.doptâdo a ex
pressão pi'Ú:ral "saZa.rios mini1Jl-os" correntemente usada na. legls~çãç:> 
·alien-igena sempre que se v-erifrca a ~ndenc1a de resolver o problem..a 
~ob esse aspect..o . 

A fixação, eín lei, do salario minüno, significando a intervenção 
imperativa. do ·Estado que estipulará. a remuneração minfma. d.ev1dá 
ao traóalhador, abaixo da qual a 1iinguem será licito se utiliza.r do 
sen-iço de outreto,, I;lão ·pode deiXar de ser baseada em dados cou
êretos, positivos, coligidos nas fontE:s regionaes, ~e fohoa a se evitar 
os malefic.1os soclaes e éco.n.omicos ·que decorreriam de dados estima 
·Üvos ou simplesmente sympath17.antes. 

;Grandes têm .s~~o as diificulàades já defrontadas em outros p~lzê!.:s. 
com:provaci!l- '})ila. div'ersidade e mtilti.plicidade da legf:slaçl!.o respectlva. 
sempre que se ;procura resolver o prob1ema sob o prisma dt: "sala.rios 
mínimos" att:tnen,tes a. <ietermmadas profissões ao invés de se o !a~ 
rob a fõrll:l.a. âbsoltita., integrada na Constttuição Brasileír.a, equivá
lente á fiXação <io sala.rio y1ta1, abrangendo todos os t.ra.balha.ciores, sell;\ 
dtstln<ição de Classe ou profissão . 

A 1mportancía dos salarios projissiona.es ou secu:nciA.rios~ como taes 
comprehendi<l9S os que depenClem exclusivamente da qüª'ntidade e 
da. qualidade do traobalbo produzido, Q.eve ser e.stabeleeida. mediante 
r.n~d1Inento dtrecto entr~ empregado!' e emp~~o. · su.bq:çd1~~ a 
umca. ,condição de não· poder .ser inferior a do salario vital e~:;ta.

belecídÓ para c.~ região. Na fixação dos sala.rios secundapos inter
vem o Estado quãndo neçessario·, a~pena.s .como elemento esclarecedo-r 
e oo.nciliador, mas não na qu.aliçtade de arbitro cuja dec . .l.sáo tenha 
forç~ de lei . Assir!i. deve ser no que concerne ás actividaqes pii.va<ias, 
para as quaes a. Gonstitu:lção prescrevê as <:anvenções collectiv~ (a;r
tlgo 121, § to, a.Unea j) como a figura apropriada á. fixação das oon
.di~õe.S da. locaçã:o <:le serv1Ços. Nas actividades, porém, que revestem 
o caracter de serviço publico, explorado por -conçessã-o, ás qua.eS, p~r 
motivos, obvias, não é a.pplica;vel o principio 'da convenção conectiva e 
onde as obri~ções e direito~· d~ empregadores e empregados devem 
ser reguJ,arizados pe>r ~ta:tuto ipromulgadq pelo Estado. póde-se· ad
mittil' que a ·este ~aiba o (Urelto de intervir na !1Xação ·de um mí
nimo tambem para. os sa.larlos .sec:undarios das diversa.s actividades é 

categorias de emEregados, ·de vez que ao . Estado compete, igual
mente, autorizai: as tax~ que constituem a receJta. d~ empresas eon:.,.. 
cessiqnaz:ias. · 

·Para. não demorar o parecer sobre o projecto n. 23, dE! 1934, q-q-3 
me foL. distribuido, pr.oourei rocallzar1 em .rapi~ ,palavras, o aspecto 
doutl'lna:rio, que elle comporta.. de ve:t qüe a solução pratica dq pro
·~lema exige investigação pl"évla. e pol'lX!erioriza.da no campo social ·bra
sileiro. 

O a.utór do pX'ojecto, o mustre representante do D.Istricto l"t-· 
deral, Sr. Ruy .sa.ntiago; cólllma. ~ f~çã.o de ·~Za.rios minimos pro,:a 
as c:Uver..ss.s ·pro!i.Ssões, os quaes .serão ~:tabelec1dos por •(commisSÕi!s àe 
sa.~rios em àifjere.ntes. reg.we.s ào Paiz (a~. lO) cQnstituidas em ntL
mero igV4Z de representá.ntes dos empregadores e empregadcs sob a 
pre3idenci4 d.e uma pessõa. netLtra nomeada pelo Governo Fecleral (ar
tigo 20). 
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Lamento não poder <lpina.r fa.voraveJ.ment:E: á. actopção do projeeto, 
wrque ecmsubstancia,, em ·seus dispositlvo.s, solução sob forma q1.1e, 
a meu ver, d iverge qa dh"ectri 2i precejtuada na Copstituição Feqeral . 

Por outro lado a complexidade ~a materia e a sua influencia no 
· soluc1onament9 dos problemas de ordem social sãO de ta1 t_na,gnítude 
que a ela.boração de um projeêto de leí que objective resoive:r; conve
nientemente a questão do Sa.lario m1nimo, entre nós.. cárece de se~ 
apoiaçi,Q n.o conhecimento .de elenientós estatisticos que permittam 
formar previamente opinião exa.<:ta :sqbre o cu.sto da vida nas diversas 
regióe$ do Paiz. 

Nessa conformidade ·suggiro, preltminarmente, ·que ·solicitemOs aos 
Srs . ~nístros do Trabalho, In<lustrla e Commerclo e da Agricultura 
que mandem estudar e colllgir, para se, em. rexnet tidos a esta Com
missão, os elementos .estatistic9s indispensaveis ao perfeito çonhe.ci
mentb do custio da. vida, nas i11versa~ -regiões d.o Paiz, ten(l.o -em vista 
principalmente a alimentação, a. habitaçã,o, o vestuario, a hygiene. e 
o 'transporte <io tra.bal}la:dcir. 

Sala da Conu:n;iss_ão de :Leg!slaç.ão Social, em 8 de Outubro de 
1~34 . Oliveira PMsos. 

Art. Lo O Ministerio da Ind~tría.. Commercio 'e Trabalho insti
t ulrã "coxpmtssões de salarios'' em differ.entes reg_iões do P~iz . Estas 
com-missões têm por objectivo ·fix~ o. salario minimo. ajust.ando-s-e á.!:l 
l~is so~re duração maxima do traibalho. 

art. 2.«> A:> comni~ões <ie salari98 se .com'Péráo de um llurner.o 
tgual de represen.tántes dos empre&ado.res e empregados, tendQ ·tres 
membros como minimo e sete como maximo, send9 sempi:e um mem
bro ~ôa neutra, n.omeada pelo Governo FedeTal e que assistirá as re
uniões como pr$ldelite da commisSão. 

O numero de menibros de êaç.a cottunJ.ssã-o de salariõs será fi
xado pelo Mlrusterio go 'Trabalho . 

Os representantes dos empregadofe5 e empregados, ~erão eleitos 
pelos syndic·a:tos. associações ou in:stítuições das partes intere~adas, 
e a. escolha poderá re<:ahir sobre p~Sóas es~ranbas ~ essas entidades 
de cl~se, desde que ~e trate de. pessõa de recollhecida idoneilia~de e 
conh~lmentb sobre o ass'Umpto. 

No caso de nao ,serem os representantes eleítos no prazO fixad-o, 
serão n,omeados pelo Governo Federal, d:evendo os escol}!'idos preen
cherem os 'réqUisitos acima. 

Art. 3 .0 ~ Cbtnmissôes ct·e salai'iOS dura.rão dois a.n:nos, podepdo 
sei: reeleitos ,seu.; membros l.nde!inidameJ?.te . 

ce1ebrarão reunião colíl. a presença da maioria absoluta de .seus 
tnem'f)ros_, mas sempre deverão estar pr~ntes doi!=! representantes pelo 
menos, dos empregadps, quando <> numero destes seja mais. de doi~ . 

Art. 4.o As eommi.ssões de , .salarios deverão pronunciar-se sobre 
tod.o pedido de fixação de salario minimo, que poêie~ ser ~eito po'l" 
algtim .de. seus :membros; pe~a ins~c::ção do trabalho, pr.r qualquer dos 
syndica.tos, associações ou instituições :Lnteressadas e .. na falta. dested. 
por dez pessõas inter~sadas. 

As déci~ões se.t:ãô prQntinciada..t;; por simple~ maiorla de votos .d~ 

presentes e , em caso. de empate, <lecidirã o preside;nte . 
.,e.rt. s.o As commissões de salarlos serão designadas em numero 

suf!lciente para ·attender todas as regiões do. ?aiz. e os divei'SQs as.
pe<:itos da. w4ustria; dQ. c·ommerclo, da ag~ctiltura. <los transporte:~. 
do serv1çQ domestico, ·etc. 
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.Art. s.o Não se poâeri. .f~r descoi.ltos ·de salaxto. ou ordenado por 
alim~mtação completa e alojamento hygienl<:o e per:m~ente. senA<' 
até 40 JX>r centu. 

AJrt; . 7.o Os representantes da autorida~e de 21PPllçaei~ desta lei, 
têm a faculdade para. entrar. em todos ·OS está.belec1mentos ou loQ'a.é"l 
comprehendidos ná.s suas disposi.ç~. durante as horas· do ciia. s ém 
necessidade d~ crdem c de licença. podendo revisar livroG, ou papeis e 
ordenar o sequ~t.ro destes exnqua.nto tiv.e_r r-élação com o cum;Primento 
<la. lei. · 

Art. s .o Q.s sa'Larios m4'nimos fixados pt.la commissã_o· d..ev~m ser 
.pago.$ integra.lm~nt~ ao servidor, sem red.ucção pat:a. 'retr~buição d P. 
E"mpresarios e sub-em:presarl:os. 

Art. 9.0 As déci:sões ·da Commissáo serão pu"QÍ!<:a4as ns. forma qu~ 
dete.rtt:t.ine o Ministerio do· Tra.oà.lho. A. tarifa d~ salarios será 'fixa.c:J:>. 
rios locaes donde se etfectue a. entr.e_ga; de materlas primas ou de ser
viços aos obreiros, nos Iocae.s. onde se ~ffeçtua o pagam:e.nto e noutrO'S 
~;~. crtterlo do regulame~to.. . 

O sala.r1o n:ün.tnio começarâ a. vtgo.ra.r 15 dtas depois de ·PUbll~ad~ 
a 4~i:s~o . 

Todo o pa.t~ã.o que infringir qualquer das disposições desta lei, 
serã pa.sstvel de uma. mUlta. em ~iri:b.eiro . 

.Art. 10. T<>do o servidor a qúe tõr pago um .salar}o iDi!ertor :1.· . 

;!lxad.o pela. <:OIIl1ll1ssào de sala.rlos, -pode, a despeito de tcx:la. con
'\"ençã() em contl'arto. reclam..ar .ao SE:U oontra.ctfsta o çompl~mento (1-J 
seu ~aiarlo, sem preju.tzo da recla.tn.a.Ção de da.mnos e interesses que 
possam. dar lugar. 

A autoridade pubitca; fiJca.rá. o 1Jra20 em que d~verã ~r restituia'-l 
a dtr!e.l'ença. ,a. pagar. 

A ~â.o ."Pl:escreYe depoi,s de util anno. a. eo~tar, ·P~ra ca.<:t~ •paga.
mento-~o dia. éJU que ~ se -effectu9u. 

Ar.t. 11. Qualquer pessôa.. sem. prejuizo das !a.culda.d.es do Mlnl::.
terlo d() Tra.baÍho, poderâ. <ienuncia.r. as tn!rã.cções da. -presente-.lej. 

Ar.t. 12·. Pa"Ta. dete~mtt).ar e fixa'!;' a imp.a;rtan<:~a. d..os sa.la.rios ou 
ordena.cl.os de cada região,. as oommissóes de salarios locaes <:ons}.O.t
;arão. entre oueros requ1s1~, o seg$te: 

a) natureza. do tra.•ba.lho; 
b) recursos· fiecessarios á. su~istencia. do S&vidor e suas ref1~ 

ctiva.s tamillas; 
c) costumes loca.es e preços da casa, dos generos de primetra n~

<::.essidad.e e dos demais. eiementos de custo de vida lO<:a.l; 
d) preço <:orrente, na praça. do artigo confecciona.do, ~m como 

o custQ d,a. !pl'Qd"Q.~ção industrial ~este artigo; 
e). salarios ~ ordenados similares de occupações ánalogas· em ou-

tras .regiões do PaJ,z; . 
f) valor <ias mei'ca.<IorJ.a.:s ·ou instrumentos de la·bOl" nec.essarlos llrtJ 

obreiro, para execuçã~ ·ele seu trabalho. 

Art. 13 , Para estabelecert de mO<:}.o , a.ppro:Xima.do, os dados qu~ · 
t1tativos s\ifficientes !para. alimentos de Uma. bôa. nutrição, podem a~ 
c.ollliil.Í:>Sões de salarios :recorrer ã.s tà.bellas de alimentação do Exer
cito, <ia Ma.rlnb.a, dos COllegios, das cadeias, das institut9S de reclusão 
e <ie todo e qúa.Iquer està.bele<:imento publico ·ou particular que t 1ca.m 
obrigados, ass.im <X>tno as a.utoridad~ ~ocaes.1 a prestar todos os in.
'formes. e auxiliO$ sol1c1tados. 

Art. 14. O ~n.1Ster1o do Tra'balllo regula.inentarã à. presente lei. 
~ndo s'Ua fiscalização e todas as medida.,s tendent es a ga.ran.1i1:
sua; Plena exooüçã.o não ·sómente no a.Specto· excl:Usiva.mente Jurídico 
e con.s1!1tu~.tonal senão .. tambem . . no •social e economicú. 

A regulamentação deverá prover entre outros requlsitos; a divi
são da,s regiões e o ralo. de acção das oomllllissões de saJ.~o.s;. mult111. 
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per iniracçées; locaes· de :reunião 4as ~cmmissóes• ·modo de .resti.
tutçáo das dlfferenças de sa.larios a pagar; registro de oontracto. 

. Art·. 15' ~evogam-se as ~pos_içl)es em contrário . 

.Sala das ·Sess~~, 21 tle A,2.osto de 1934. - Ruy Sant'fagD . 

. Tu.stificacão . - .... 

O p~nte rproJecto de lel. procura dar cumprimeuto e aspplrcz.· 
çâoà. ao .mag.no prfucLp1o inscripto no ·t~tulo IV .da, Ordem .~ccniomica 
e Social da. Cônstituição Fedeta.J. art_igo 121. § lQ, letn 11) assim (;On

cepido: 

"Sa.larlo mlnlmo, capã.z de sattstazer. confo1;tne as <:onm.
ções de c.ada região, a.s il,ecessidacles normaes •do tra:ba,lhador. " 

A crescente eonsciencla. hLstor1~ de I,lOSSO povo tra-balhador, .r~

~bett profundamente reconhecida a legislação social da Revolução :Na::.
cip.nal, então to.da. oonsubstanciada. em prementes e lnadia.vei,s ·neces
sidades da rea.Udade social ·braS'lle1ra. Entre os mUitos pr1ncip1os e 
.diteitos firmados, nenhum ~s sagrado nem ma1s lll'gente cio que 
aquelle que or~ me ·p-raoccupa~ -visando assegurar a cada. tra.ba.lbado" 
uma remuneração minima· necessaria para. o desenvoivlmento physico 
.l.lltell~ctual e moral de .sua· per~~lidade ·h1Jmana., no mals anu>, o 
sentido. 

A solução de na&:9 problema soc~al. será. feita abstendo-se da ln.
tí'ódu<;.ção de, method9t> ou. conceltos alhelQs ao nosso meio ~.mbiente. 

mas unicamente otiep.tada no ~ntido. das neces.S1dades das massa;; 
prociuctoras e no respeito aos. diret't;os elemEmta~s ·do homem .• entre 
os quaes ®!mina. o da ~u~1stenc1a . 

Lançar :um olhar retrospeetlvo sobre a situação do nosso tr~a'ba

lha.dor, é ·revivér um ~rime collectivo contra o direlto de vida. Tem.o5, 
llQ BrasU, ltigares onde não ha sala~ios, o trabalhà.<lor ganha do !pa
trão, como pagamento, o tect..o e a comida., verdadeiro regime de es· 
cravidão. Os ~alarios .. l'egi"a g~ra1, a:ba1xo do nlvel normal do custo 
<Íà. vida, obt:iga.ndo a um regimê. permanente de su'b-allm.~ntação, cau.c;~ 
princ}pal da. espantosa progressão da. mortandade pél~i< tubercUlOSe que 
tem ep.contrado, na rbdserla. e ~a fome do nosso tra:balha.dor, o crunpo 
largo e p:roplcio p~~ sua ronda tenebrosa de anni'quila.Ção e morte" 

Na. Capital da Republica, para. um trabaElador com enca.rgo d~ 
ramilta. de 1:res pessõas, caso normal, o salatJo mínimo é de lOSQOO 
dlarios, entretanto, está. provado -que a média geral do salarlo, éD.1;rc 

nos.; não vae a 7$000 por dia. 
Entre Abril ,do corrente anno, os empregados, ·da "The Leopoldina 

.R.aUw~y ~mp.any Llmlted ••. d:e.Clararam-se em gre~e.. devido á. remu
neração exl.g'ua.. O Chefe do G0verno Provtsorlo nomeou uma com
miSSão al'bitral para jul,gar o c~o. O laudo dessa. çommtssão mostrou 
que em_ 9 . 806 op.erarlos, 6. 072 ou· sejam mals de 60 %. rooeb_l,am sa.
!ar1~ médios a.ba.lxo qe 160$0QO mensa.e?, havendó mesmo· centenas 
desses _b.umUdes brasileiros que percebiam o salarlo mé41o m~l de 
58~787! 

·Pará que a. Ca.m!ir:a d~~ Deput.ados tenha uma noção exacta. da. 
extensão e dos etfeltos dessa mon.Struo~s. exploração sobre o ·braço 
trabalhador" farei uma Ugeira apreciação sobre ~ bases scientlficas 
em .que repÇ>usa. o es:tabelectm:éhto exaoto do sala.rlo minhno .. Mr. B. 
8ee'bohm Rewntree, na. sua obra intitulada "Ml~er~a", 'faze.ndo o estudo 
<ia. vida na cidade. depots de uma intensa. .q laboriosa investigaÇão, 
-Qnde· a. sotenc1a e os phUosophos fora.m amplament~ 1n.ve.st1gadoil, che
gou ã conclusão de que. o " hQmem trabalhando moderadamente re-
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quer i25 grammas <:le pro~i.na. e 3 . 500 calorias de energia. potencial 
CL1ar1amente ~ .sobre est.a ba.Se estabelece o custo da. manutenção hu
mana·-·. 

Aqui, ,no R,l.o de Janeiro,. nos é.St-ud.os para fixa,çã..o de consumo
de alime-ntaçã:o~ tendo em conta a nat~za ;phy~ica commum. do nâSso 
operaria. o trabaUlo que realiza. as .ç~dições climat_ericas em que se
de:;envolve e () C'Ust_o da vjda. oliegamos' á. condusã.o de que () sa.
Iario ·minimo diario ·para ~ operaria com ~nca.rgo de familla- dé 
tres pess'ôa.s, seria de 10$000 diari®' Qu sefani '300$000 mensaes. 

_O ~i,mples corif.J;anto d~~s elel;fientos:, na expressã-o dás cll'ras .. _ 
· m~ que o salamo médio <:te 58S787 pago a opetartos da. I.teopoldinã:. 

repreSenta menos da quinta parte do salari~ · minJ,mo exigido. Isso 
s1gnifiea que. ao mvé.<; de se proporcionar alimente~ cSJj;laze.s de gerar 
3.:500 cálonas necessãr.ias á vida regular dq ope,I:arlo,. pr9'J>Ol:Ci.ona.m-se. 
apenas elementos pat"a produzir lll~n<loS de 700 calorla.s! N:ã;o •h a or-
gani;;mo \humano que supporte_, por :::n,uitos annos, a sob::-ecarga de 
estorçc de 500. %. surgirá, fatalmente, a mo~. por inanição; tuber
cUlose, etc. Nem as rQ.achina.s me_canicas modem.a.s, feitas de aço_, re
sl.stem ás pres;ões ·ex'aggef!açias.. Na elpquencit.1; desses· n'Ulí!leros, temos 
a razao p-Õ.Sitiv!'l- do coeffi-cite:a.te enormé e cada vez mais de mortan
dade {!ntre .as c-lasses trabalhadoras cie nosso Pata. Co]J.oear um fim 
nessa criminosa prat1ca, ~erá um dos_ maior~ serv~ços q-ue prestamos 
á PC!Pulação brasileil'a e á economia. naci-onal, que têm encontrado 
no braço opera~io a a.lavancl(lo prinCipal de su...~ntação· e prqgresso. 

:A!qi.u mesmo já. :tlve occ~ião de exhibir e ptiobltcar no Diario d4 
AS.sembléa, documentos da Estrada de Ferro Çentt.al do Brasil, ond~ 
ptovav.a. qu~ o ex-Ministro da. VIação do Governo Provi.sorio, com suas 
rEl!ot;tnas e med.idas administrativas, tinha ~il:ninllido diarias de ~$001) 
para. asooo; além de outrQs ca.sqs em que ditnínui:u. d.e 12$000 par~· 
7~800; salanos diarios de operarias com. 22 annos de ~rviço e cQD:i 
encar~o de familía <:le 8 .pesSôas. São situações angusttooas, commtin.s 
nos meios trabaJ.hapores. caSe aqui resaltar que a má a.l_imenta.ÇãCi> 
das familta.s proleta.r1a~. princips:lmen~ para os filhos menores, traz. 
geralmente a Ci~generação e a debilidade dás creança.s e -aeou.sa como
~usa. <:ta lll.ortandade in·fa-ntll .numa, ·proporçã-o de maLS qe_ 50 %. 

Para o bem da econom1a do Bra~Sll, impõe-se-nos tomar uma. me
<Íida. imme<tiata. d.e reparação, humana e justa, e esses atten,tados col;l.,.. 
tm o diieíto <te s~bsís1;enc.l:a. e contr~ as di.Sposlções claras das textos 
eon...c:tituciona~s. qUe -garantem a subststencl:_a. con,digp.a. a todoo OS 
bra.slleU'as. 

Abuso! não menos lamentavel, registta-se com o habito, genera
lizado,. de · pagar ás múlbéres salarios menores, 'J)"Qr serviços e tarefas 
ll.bsolutamente. i~ent.tcos â~: do~ homens, '\Terdad(ll.ro d~sre;.--pe1tQ a•:>
art. 121, § 1°. letn~o b, da ConStituição Federal que diz: 

"Prbhibiçã.o ele dlf!ercn_çt'l de sa:larlo para um tn,e.smo t:ra.
ba1ho, }X>r ·motivo de tda4e, sexo, na.clonalidadé ou esta4o 
civil". 

Convenddo de que o estal;>elecimento dos salarios mirumos, poria 
termino a. ~ irregularidades e injustiças, e ma.is: 

Consi<lerando que Q problema. de hxa.ção dOlS' methodos para es-
ta.belooer a ln:llporta.ncia legal desses salar1~. sah1u de seu aspecto. 
doutrtilario para converter-se n.uma grande e Ul"gente r®la.maçã,o pro
Ietarla; 

COD:S1<lerando ·q'Qe as bases .para ~tes methodos têm que .ser D.e
cessariamente con<:ol:'datlte;s com os prtncipl-os oeoonom!cos que regem. 
a. p-r<:'Clucção e o i~~ambio, oom: o custo da. vida ~e cada pa.iz ~ 
em cada· ép~a; 
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Con,siij.era.nd..o que áos trabalh-adores occupad.ps !pOr in!'lustrias a . 
d.-omlcitio ou por aquellas donde os salar_lqs são notoriamente baixos, 
-ou, as que occupaín .mú1heres ~ menores, o ·Estado dev.e levar assts
tencia mediante imJ?Osiçóes dos textos constitucionaes .. para. estabe
l~cer dS methOdos de .fdxação d à: remUl).eração minima, c.omo defesa 
da vida. dos referidas trá.balhadores; 

Consi<ierando que todos os occupâdos pela grande industrta. pelo
oommercio e pela .agricultura, em seus d.iversos ramos, e aspectos, 
deve-m compor as commissões d~ sala:dos locaes, afim de que possam. 
de eonun~ accordo, estabeléçer a importancia dos. ~alarias para cad(l. 
industria. para cada oécupação, tendo ~m cç>ntrt. o custo da. vida é a.s. 
condições ~nomlca.s e f•in~nceh"as das referidas lndustrl~ no mé:t
cado interno e internaclona.l. 

Apres~nto Este projecto de lei á consideração da Camal"a certo de 
que méreeerá sua approva~íí,:o não só pelo alcance econ.qmlco de suas 
final1da,d.es, más •. p.ri_!l.cipalmente. pela juStiça da causa que ampara os 
que trabàlhàm e produzem, contribuidores da maior percentagem para 
o poder e a r iqueza da. N~ção Btasilel~. - Ruy Santiago. 

SUDSTlT"tn'IVO Ol"Fl':REC!DO PE:r.bS SRS . ODON BEZERRA E LAERTE SETUBAL, AO 

PRO.JECTO N. 4-A, DE 1935 (lll LEGISLATURA.) , NA. COMMl:SSÃO DE LE· 

G.ISLA.ÇÃO SQCIAL 

O n.osso pedido de vista ao parecer brilhantem~nte elaborado pelo· 
digno relator d"O prqj"e.cto, nosso eminente collega, Sr. Deputado Moraes 
And.rade, não teve o objectivo de uma contl'adicta~ PensamOl:; em .con
ciliar com o interesse dos empregadores, a :pretensão dos empregados 
em bancO:> e casas bancarias. e~ressa. nos projectÇ>S de s~io minim,o 
ora em debate, de mqlde a executar o. que a lei determina, sem choques 
e ampa.rar,do todós, <'is dlreitos que a Constituição Federal asse~a. 

Assim, valendo-nos dos ensinamentos contidos no referido :parecer 
e dos que col~emo.!i· nos diversos projectos. elaboramos em conjuncto, 
um estudo que. se consubstanciou no ~u'bstitut1vo que aprese.ntamoo a 
segUir, ·P!l.rn. apr~éiaçáo desta d,lgna. Commissão, .. na. ià:éa Q.e .que t~~os 
encontrado uma formula. ecletica s~t1Sfator1a, dé accordo com os prin

.c~pios da Justiça . 
Sala. d.a.s Se:ss&>s·, 18 de Julho de' 1935 .. - Odo71- Bezerra. Cttva.ica.ntf . . 

........; Laert,e setubq.Z·. 

DO SALAlUO 

Art. 1°. C Poder Executivo Federal .organ.!zar~. no prazo de 30 
cila.s, ~a. commi~o paritatla, com séde na Capital do Paiz, cpmposta; 
de tres membros indiéados pelos syndícatQs de ba:neartóS, tres pelos 
empregadores. pl~es1dida por úm ma.glstrado fedei"al. de no;m.ea.çã.o do 
Preside.nte da. Republlca, a qual emprehenderá. immediatamente uín 
tnquerito sobre o cústo das necessidades normaes de Vida.. dos emprega
dos em oancos, es-Sas ba.ncariàS e firmas .ou sociedades crommercia.es que 
~ffeqtuem opernç~ bancarias. afim d.e, no pra:2:o de seis mezes deter'"' 
minar as bnses para o calculo do salario Ininimo devido aos referidos 
empregadc-s . 

§ 1.° Consideram-se necessi.dades normaes de vida, a qlJ.~ o salaTiO· 
deve satisfazer, espec:iàllll.ente : alimen~açã.o, ca.sa, vestuario, transporte, 
·àssistencttl. lla ·eufetini.ctade. :v.elhi.ce, desca:b.Ço fórçadç e E:ducaç:ío dO$ 
filhos. 

§ 2.0 A satisfação d~ necessidades nonnaes de vida. e garantida. au· 
empregado e mw tras pessôas que v1~am sob sua. dependenclzr. eco
nom1ca. 

§ ,~.o 0~ e.to.pregados, os s:yndicatps ,d·e banca!'ios e os depal'tame:Q.to.s 
ca a.dmlru.s.tr!\Ção puQ).iCh. deverão prestar Wdas as. tnformaçôes pédida.s. 
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e facilitar ~ medidas n~ee-ssâ'1'1.as ao desempenho d-as !uncçõe5' das 
-comm1s5óes a que se reterem este artigo e o att .. :to. 

Al't-. 2.o· 'rerm1:nado o U\querlto a q~ se refere o art. 1.0, o Poder 
Executivo creará h:ntJ;l.ediatamente, nós mesmos moldes, n~ díve.rsas 
reglqes· do Pafz, commissões . perman~tes d-e salarios, com renovação 
biennal dos mandatos . . as quaes d-êterm1narão os salarios minimos que 
sa-tisfaçam as necessidades normaes de ·vida dos bancarias, modi:fi
candO'-os. ;sE'mpre que a. cürva. do indice geral dQs preços apresentar, du
-rante seis m~zes· C0Iisecut1VOS, uma altéração, para niai.s QU para tn.eno::,, 
éortesponócnte, no Olinim<J, a 5 % . 

Art. 3.o As decisões das commisSões terão força de lel e os salario.;;. 
por ellas ! ixado.s ser:ã.c. ·exigive1s por acçâo executiva. 
· Art. •!.ci E.mquanto nãO forem <ieterminagos os sai.az:iOS· minimo::. .. 

ficam os estab.eleclrri.entos a que se retere o a.rt. 1.0 obrigados a pagar 
aos &eU$ cnp.regados os vencinientos estabelecidO$ nos paTagraphos se
guintes, dos. quaes entrar~o em vigor na data da publlcaçã'O desta lei 
e s~r~o cobr~ veis E-xecut1va.niente. 

§ 1..0 Os cstafêtas (o.tf1ce-boys), não pOderão ter vencimentos 1n
~erJ.oret ~ 2506000 mensaes. 

§ 2,o Os se.rvelltes, e trabalhadores de Umpesa e ascensoristas nã:P 
perceberão .... encímentos in!enores a 350S mensaes. ·· 

§ s,o Os cor.tinuos, porteiros e vigias não perce_berâo venct.inentos 
inferiores a 4508 J:nensaes. 

§· 4.o Os demais empre~adõs não terão -yencimentps interiores a 
600S mensaes. 

§ S..o Na~ cidades de menos· de 50.000 habitantes, os salarios mini
mos estabelecidos nos paragraphos, antel'iores soffreráo um.a redu<;Ç~o 
qe 50S, flc::.:n.do fixados·. respectivamente-, .em 200$, 300S, 4oos· e 550S 
mensaes. 

§ 6~0 Os .l:)mpregados que· actualmente perceberem. vencimentos 
mensaês. superiores á metade do sa.i.arlo tn~U:no das respectivas cate• 
gofias· eStabel~cido-s nas paragraphos antenores. terão um augmentó 

.correspondente â :metade dO ·sa.larlo minimo. respectivo xn~nos tl4 (~ 
quarto, da d.ifterença. entre os seus vencím.entos actuaes e ~sta lmpàr

. tancia. 
§ 7.o Sempre que· :fôr o caso1 qu.alf.luer empregado l)e;rcebetá Jna1s 

um abono pqr alltiguidade, eorrespondentE:! ao prOd~eto d~ 10$ pelo 
eJ):Cesso dos annos de serviço sobre a.S centenas de mil r:éis contidas e.m 
seus vencimentos uctuaes, des_pre58.das as fra.cções.. 

Art. s:o Çonsidera-se venclm~nto o total da remunera~ normai 
do empregado, qur,lquer que seja. a. sua; fórma de pagamento. 

Ali. ii.o ·Sómente no caso de comprova.d$. incapacidade economica 
d<J estab~!ccimento. poderão ser red'II.Ziil.os os vêncímentos superiores 
a~ minimos c:;t ttbelecid()s nesta lel. · 

At:t . 7 , 0 Qs f.uncctonariqs que exerçá.m ou Vierem a exercer às 
runcçõe.s de direcção. gerencia, conta.dorta, pro<:urad~:rl~, fiscalização. 
che!es e a.juda:.,tteg de secção ou eq,_uiva.lentes, J?erceberão, emquanto 
exercerem: :taes :runcções. um addiciona.l rmen$al nunca. inf~rlor a . 200S 
sobre os seu..;_ vencimentos normaes. 

Ait . a.o Os c·mpregados de, cabfa ou thesqurari~. comprehendidos 
com.o t;:ll os q~e pagam, recebem ou conferem d.inheiro, perçeberão se

·mestralmente n quantia co~esponden1;e a. wn ordenado :mensal, a 'ti-
tulo de quebras c riscos de caiXa. 

Art. g_o Cab~ ao Mlniátei1.o ·do Trabalho. Industr1a. e Commerelo, 
por interrn~d1o dos runcc1o_n;M"1os para esse fim designados, ftscanzar 

-~ applicação ~a presente lei. 
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§ 1.0 Os syndica.tos de ba:gcarios tambem exercerão essa fiscalização, 
-por inter.n:leclio de associâdos d'evid:a.mente cr.edenc_iados pelas suas com
ínissões executivas, aos quaes os .estabelecimentos facilitarão os melõs . 
. nece.ssarios. 

§ 2.ó As tiliaes e agencias d·e estâ.belecimentos que t~nham. séde 
·no estr.ans;eiro são obriga.d~ a fornec~r todos os dados requisitados 
pela fiscaJJ.:zaçáo, que se relaclonem com o fecha~en'1;o de balanço pelas 
respectivEUJ Jn1itT1Zes. 

§ 10. Para os flnz da !ipca~i.zaçao e os !Jema.ls da presente lei, .a·s 
esta'Qe~ec:im!:'ntos a que se refere o art. 1.o .s~o obrigados a ter um livro 
e~eclal. :evestld9 das fotm,alidaq;~ legaes. para a escripturação. COPl 
individuação e especificação;' de tOdos os ordenados e ~oniilcaçóes .. 

Ai1i . H . Para os fins de estati·stica e fiscalização,. os estabeleci-. 
m~ntos Temetterã0. mensalmente ao Departamento Naçional de> Tra
balho copia elas folhas de pa.,oamento,, discriminando os vencimentos, 
abonos, ·g:catlf1cações, percentagens ou subvenções, p~gos, transferido.s 
ou creditados a ca9-a um do.s empregados e administradores. 

DAS S~NCÇÕ):lS 

Art. 12. A inobserva.nç!a das d.lsposições desta lei sujeita os in
fractores á multa de 2:000$ .a 10;000S, el.evadas de 100 ·% em cada. 
·reincidencia, alé.m do pagamento ao empre~ado, das q'l.iantlas que lhe 
dev.e;riam ter sido pagas, se fôr o c.aso. -

Art~ 13 . A~ :muitas serão imposta.S ·pelo Director 'Gél'ai do Depar
t.aniento Nacional do Trabalho ou seus representant~s nos Estados, a.t
tendendo ao pedigo' de fiscal que autuar a in.fracção. 

,Art. 14. O processo das muitas e os respectiyos rectil'Sos obed.é
·cerão ás normaes 'instit!uidas pelo decreto n. 22.;1.31, de 23·11-1932·. 

Art. 15 , ·Berá considerada inira.cção grave, á; quál se ap_pllcará a. 
multa maxtma., a falta de acquiescencia dos emp1;'ega,4ores ou de se~ 
prepostos, á fiscalização legai!, ctuer negandG ·explicações, quer .impe
dindo õ accesso, nos respectivos estabelecunentos, ás pessôas autori• 
·zadas a '!iscallzãr. 

Art. 16. A existencia de qua,lqu.er accordo Q'U. convenção tenct:ente 
a fraudar a appl1caçã<;> da presente lei cQnst1tuirã imracção grave, ~ 
qual se appllcará. a. penãlidade máXima. 

DAS P;tsl>OSIÇÕES GERAES 

Art. 17. SalVQ o caso de comprovada j.Ilcapacldade econom1ca ·do 
e.sta:belecimento. f:tca as:seg~o o direito â.s gratl!icaç.ões. abonos, per;. 
centagens e out~ quaesquer remuneraçõe$ ou vantagens que vêm 
s~ndo habitualmente pagas, coll~ctiva.mente, aos. emprega(los . 

Art 18 Os estabeleCimentos qúe tiverem os seus empregados 
el.~lfíeado:; ent categorl~s nã~ poderão maD.ter mais de ttes (3') -p~a. 
,o total çlos empregados co~prehendid.os nos §§ 1.0, 2.0. e s.ç, do artigo 
4.o. nem ~ de 4 (quatro) pa:ra. os do § ~.o d9 mesm.Q artigo, exce
pti.té.dos o.S que exercerem f~cções ·d-e caiXa., th~sourar1a, qs ·conferen
tes.. sub-chefes, che1'es ou admtnístraq;ores. 

§ 1.o Os ~eridos estabelec1men~os !icaD::, obrigados a ampllar 
annualrilente, o quadro de c~da ca.tegoria. na. pr0porçã.o d.o accresc1mo 
ha~do no quadro geral dos· empregados. 

'§ s.o E .. nullo to4a accesso a. qualquer das categorias a que se· 
refere eSte artigo. -~esde que interrompa a ordem existente ou frustre 
..a gradação por meio de promo:çqes consecutivas, e extemporaneas. 
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§ 4~,0 .Entende-:se por cla.ssi1tce.çã.o em ca~gorias a dJStrtbutçã.o dos 
empregados, :feita. a. qualquer titruo, por classes em ordem. nimlél'lca, 
de ·fórma. que o accesso importe em. aug.mento de salarlo. 

Art. 19. Por motivo de ~lestia.~ comprovada, até trinta. dias 
consecutivos, o empregado não poder4 .so!trer reducção nQs seus venci
mentos e bonificações, ou perder quaesquer vantagens correspondentes 
aos d i_as de a.usencia. -

Art. 20. Nenllum empregado pQd~â ser transferido para. otl~a.. 
localidade: 

a) emqüa.nto estiver impossibllitadó por doença em sua pessoa ou 
em pessoa -que viva sob su,à depend~ncia ~conomica., ou emquan~o o 
estado santt~o da localidade para. onde o ~sta.J)elecim.ento pretender
tra.-nsfei'U-o po.Ssa causar damno á sua sa.ude ou á da.quéllas pessoas; 

õ) q'l.lando a transferencia. vier impossib111.tar a educação dos 
seus filhos. 

Paragr-apho Uliico. O estad.o de saude dO. empr~gado ou de pessoà. 
qlie viva.. sob sua. depenâ.ericla economica. será. impedimen.to -pa.ra. sua. .. 
transferencla, quando comprovadd por uma. 'junta de tres· med1!:os, 
sendo :um de lnc:Ucaçã.o do empregador, óutro de indicação d9 Syn
dicato á. que pertencer o empregado e o terceiro, llldlcado pelo Instituto
de Aposentado$ e Pensões dos Ban.c~~95 -

Art. 21. O empregado transferido por conveniencia do estabele<:l
mento -terá direito ás despesas de viagem, aos vencimentos .relativos 
aos dla,s de transito, e a uma. ajuda de custo, não interior a. um .cncz .. 
de vencunentos . 

Art. 22. Aos empregados: de que t-r.atam os §§ 1.o, 2.o e 3-.o· d~ 
art. ~.o, :!i~a assegurada a preferenci.à, em egualdade de conàlçoes, 
,para a àd.tnl~ ·no quadro dos empregados re!eridgs no § 4.o do ines
mó artigo. 

4ft.. 23'. 0.S empregadOS bán.Cà.rJQS eleitOS para; as CO~I~;$. 
ref~rlda.s nos arts. 1.0 e 2.0 terão direito de ~ a'Usentare~m do serviço 
pata o desempenho dÇ>s encargos que íhes couberem por f<!!rça do 
mandato, ~m prejul.:zo de venci.ta,entos, contagem de tempo ou de 
quãesquer outra.s vantagens. 

Art . 24. Em. caso de extinc~o cl.o e~tàbelec~entQ, a inde~açao 
devida ao empregado não poderá ser inferior a tres mezes de ·v-en
cimentos. 

Paragrapho unico. No caso de ~all~n$ essa 1ndem.niza,Ção co.c,stl~ 
tu_irá· cred.itÇ> coxn privilegio espeéla.i sobre qualquer outro. 

Art.. 25. Os beneficios da. pl'esente lei são enensivos aos empre
gados do Irist1tuto de ~posenta.4oria e ·Pensões d~ Banca.rlos. 

41't. 26. E' n.ulla de pleno direito qualquer convenção, accõrd:>: 
ou declaração, que contrarie os d1_spós_lt1vos desta le~. · 

Aft. 2'7. Revogam-se as disposlçóe~ em contrario .. 

Sala. das .sessões, 18 dé .'Júlhó de 1935. - Oclon Bezerra. cava.Zca~!~., 
._ Laerte S~tubaZ. - · 
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~--------------------------------~--------------------~-----------· ~ 

100SOOO •...•......•.. , •.. . .•. • . , . ,. - lO 20 30 40' 50 60 70 so· 90 100 110 120 130 140 150 160 170 100 190 
200SQOO. , . , ...... , . . , .. , .. . . •. , .. - - 10 20 ;30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 
30,0.SOOO ••••••••••••••••••• • •••••• ~ ·-- - 10 20 30 4Q 50 60 70 80 90 100 uo 120 130 140 150 16!) 170 
400$000 •..•.• . •. • •.•.•.•.. • • . • • • • . - - - - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 lQO 110 1.20 130 140 160 160 
600$0.00 . •. . ... . .• •. .... ••... ' ..•. - - - -- __:_ lO 20 SO 40 BO 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 .!!1 
60PSOOO' ••.•• , •. , • , • , •• •• , •• , ••••• - --- - - - - 10 20 ao .40 50 ao 70 ao 90 too· uo 120 tao 140 -~ 
700$000 ... ... •.. . .... . ... . .. ' ..•. - - - - - · - - 10 2á 30 40 õO 60 70 80 90 100 110 l20 130 ~ 
800$000 •• • ..•....... ... . •.•• .•••.. - -- - - - ~ --- - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 ' ã 
900$000 •. .•..• . • . ' . . . .. . • . . . . ' .• • - - - - - - - - - 10 20 30 40 õO 60 70 80 90 1.00 110 

1.:000$000, • ••..... • • ••. . .. . • • ... . . . - - - - - - - - - - 10 20 ao 4.o 5o ao 70 ao 9o 1oo a 1: ;tooeooo ... ......... . .... . . . . . ..... - - - · - - - ·--,- - - - - 10 20 30 40 50 60 '70 80 90 v 
1':200$000 •.... ' . . .. • ••• .•• . • • ..... . . - - - - ·- - - - - - - - ·lo 20 3Q 40 M 60 'lO 80 0 
1 :3.00$000 ..•. .• . ..... . .... . ... . .. • . -------~---~-w~~ww~w~ 
1:4p0$000 ••••...... • • •. • . • ... •. . ' ." . • - - - - - - - - - - - - - - 10 20 30 40 &O 60 ~ 
1 :·500$000 . . . • • • • • • . . • . . . . • . . . . . . . • • - - - - - - - - - - - - - - - 10 20 ao 40 50 E 
1 :600$000', •...••. . ... ....• • ••. • ...•.. 

. . . . ~ 

--:- --- - - - - ~ - - - - - - - - - 10 29 30 40 :::3 
1 :'700SOOO .. • • • • ....... .... . . . . ...... _ , - - - - - =- - -- - - - - ~ - - - 10 20 30 -~ 
1 180.0$000 ..••....... • . .. ' .• .•.••••.. ~ • -~-~----- - --------WOO 
1:900SOOO . . ....••..... , ........•• • •. - - - - - - ..__ - - - - - - - - - - - 10 
2:000$000 • .••..•. . . ' .' ' ••••.....•.• 

Subscrevo o voto v.encldo do peputado !41erte SetJ.tbal, de accor4o com o .substitutivó que nm)los apresentamos . 

Sala éla Commtss~o de Legislação SoclQ.I, :3 de. Agosto de 1935. - Odon Bezerra Cavalcanti. 
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.N. 73-f.>- - 1935 

(la. Iegíslatura) 

A;ppro.va. '!l(!lrios actos internacioncres, asstgnados entre o Brasil e o tlru.
guay; com parecer na. Commi.ssão de Diplbmacia. cowtrario á emen
dá ojferecida em ãiscu.ssáo un.iça. 

,(Dí:plomacia 2 - 1a 1e.gisla'j;Ul'aJ 

os ·actos ínternl!,C1onaes e o art. 18 das Di.spos1ções Tra asitorias da 
Consti tU!.çã.o 

Ao p;rojecto n . B$ de 1'98·5,, que apptova. dlv-er-sos actos ee-lebra.
dos. entre o Brasil. e o Urugua-y, e originariQ desta eomrn1ss_ã.o, o 
Sr. Deputado Barl.'eto Pinto a,presentou emend,a substituttva. pe.l.a. ·qual 
considera que. se deve ratificar apenas o prótooollo assi_gnado após a 
promulgação da Constituição, Federal de 16 de Ju!llo d:e ~934, 'Uma 
vez que. segundo entende, os detnafs <:onvenios; 'flrmaàôs antes dessa 
<lata, estão J.t;nplicitamente a:ppr<ivados peló art. 18 das Disposições 
Transltorlas da Magna Garta. 

Pa.rece-nos, entretanto, engano suppõr quê a approvação dos actos 
do Gove:r~o Provisorio, n<>s: term-os do citado. art. ts das Disposlções 
Transitarias. ab:ranja a rattticação d_os tratados. 

Os tratados asstgn~dos nã.o constituem aetos j'uridi<!OS acapa.dos . 
Está em. todos os l_ivro.s, e. é quasi 1nv.ariavd que, d,epois de asslgns.
dos, são ~Iles submettidos ao exa:zne de pooer competente para. a. ne· 
cessaria raeti!ieação . Es:t:~ se raz. de maneira expressa, ,por acto adlni
nlstrat1vo, no· qtial o Chefe de Estado declara a. acceitacã.o do 'tra
tado .. (FauchiUe. m. pagina 317 e 318; Ansilotti:, I , pâginas S70 e .seg.) . 

·Eis como énsina Clovis Bevilaqua, na pagina 21 do seu Direito In
.ternaciont:rZ: 

''Negociado o tratado pelos plen\potenciari()s e . articUladas as suas 
estlpu,laçóe:s, .d{)ve ser sub):ile'ttldo ao pociêr s<!bertt.~Q, ~ara . q-ue este 
o ratifique. 'Ainda que os plenipotendarios sejam m·andatarios dos 
chefes dos Estados pactuantes • .a ~vidade dos negocl.os internacio
naes, em que se comprQtnette a nação inteira, é tamanlia que a dele
gâçâo não pótle ser completa comó no direito privado, e é necessa.
rto qu,e· os J;"epre$entantes do povo in:ter.veliham. a.pptôva.ndo ou rel>ro
va.ndõ o que os agentes diplomat!cos fizeram.. 

Por isso, os tratados não se tornam ob,tlgatoJ;"ios ~em depois da 
:ra.tUícação, que. é o .acto administrativo, peio q'U4l o Qll,eje do E~taào· 
decla'rq, aaceitó o tra-taclo" . 

.!!: t;na1s adean~: 

''No Brasil, como na Argentil;l.a e na SuisSa, a.dopto"q ... pe ·um. syste
m._a, tncontestaVelment:e mats conforme ao reg1mén demoeratico. o l?ô
der Legislativo na sua Integridade; é chama4o a · se pronunciar sobre 
o tr.ataélo. Compete, priva.tivame.nte, a.o Congresso Naciopal, diZ o. a.T
't!go 34 da ConStituição Brasileira: 

.12 - ResoLver, definitivamente·. sobre o.s t'Tatadôs e convenios com 
a;s nações estranegeiras. o all't. 48, D. 16; insiSte neste pensamento, de
~ndo que os ajustes, convenÇões e tràtados são celebrados pelo 
:Presidente da. Republlca, sempre atL-reterenàum. do 007).gresso. 

Celebrado o a.ccôrôdo l.Iiternaclonal. o Governo su'bmette á appro
vação d.o Congresso, mediá.nte u.m projecto de lei por ~Ue tonnulado. 
'lniciando•se a discussão da ma teria na .Catnara dos Deputados. 

o Congre~ approva ou t-eje1ta. o tl'atacló; não lhe cabe o direllto.. 
ae e_mençla.l-o ou de a.pp:rovat-o sómente em pa.tte. 
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Depois de· approvado o tratado pelo Congresso, o Presidente da. 
Eepu'bl~ca o ratinca. A 1~1 de 29 de Outubro de 1891, art. 90' appel
llda. ratificação o. acto pelo qua~ o Congresso approva o tratado; lllas, 
t:Vid,ente·mente, e incorrecta. a denominaçãçr" , 

No ~so ora em exalJl.e, o Chefe do Çoverno Prov.isorio não ractifi
cou ós. trâ.tados que o Presidente d4 .Repuotica enviou ao J;'oder Legis_i.a.
tivo para· que este 1·esolva deíinitivamenté sobre el_les (art, 4!:1 (la· CO~
t1tUiçãó Federal) . 

Se ilâo consta a ract1ficação des~s tratados de nenhum acto per
leito e acabado, substanciàl e formalmente. esses 'tratados não estão 
«!Ínpletós e não. podem. em .consequenc1a, produzir os seus eff~itos .. 

Os tta.tados .são léls, cuja 1n1ºiat1va pertence ao poder Execut~vo, 
a.o Presi(jei_lte da .Republlca. 

Estarão os. tratacio.s assigp.ados pe~os delegados- .do Governo Pro
vtsorio incluídos entre as leis e decr:etos pi.'otnulga:dos p.elo Chefe dO
Governo Provlsorio, q~do accumuláNa, durante a dictacl.'ura. os Po
dere& Exe~utivo e Leg1~1ahv.o? 

Evidentemente estariam se o Chefe do Governo ;J?rovis:Orlo hou
vesse ractificado esse_s tratad9s, isto é, se o Ohe!e do Governo hovi
sorto houvesse praticado os actos de co_mpeten,ci:a ~ de processo illeces
sarios ~ ef:fectiva.Ção da sua vontade. da vontade dO Governo. 

Ora, esse:s tra.tad_os foram celebradps sbnplesmente; e, firmados, fi
caram sem sancção. Não bouve sobre eiles o concerto de vontade para 
com:plet~ o a.cto iniciado com a assignatura lnd1s_pensa'Ve1 á. sua vaíida
ção ou á. sua. confirmação. 

A Cons'titúição approvou os actos do Governo Previsorlo. ~ o 
tratado raçtificado n~o· é um acto conipleto. Não é um acto,, COIXl.O 

u projecto· de lei àppr:ovado ná() é lei antes da.. sa.nç~. 
Não ha razão, portanto, para a duvida suscitada pelo nopre col

tegL\. Submettendo â approva.çã.o do Poder Legislativo ós actos intêr
naclonaes que assignou.' mas ~áO rqciiJicou, o Gove~no fez & que lhe 
cumpria fazer. 

CaPe ao Poder Leg_1sl~ttvo approvar ou rejeitar os ·tratados ~elebra-. 
dos pelos n0s.sds plenipotenciarlos, .como delegacias do G6verno P+o
vi.sori'o. Os conven1~s as_sim flhnádos e não rati-ficados pe-lo Chefe dés
se Gov~rno não pqd~m $er considera.d,os ~pprovados. A sua rejeição 
ou e.pprovação pelo Podêr Legislativo s.e impõe, desde que o presidente 
aa Bepul?Zica qs· submetta á sua consideração. 

A' ·vJsta do exposto, e juntando a_ este, para mais amplo ~sclare
cun.en~o d~ as.sumptO. os brilhántes pareceres que n_os- :fpram forneci
dos p-elo Mi_pisterio da Re~,ções Exteriorj;!S, somos d~ opinião qúe a 
C-a.m.ara deve aprovar o ·projecto, tal como se acha. recttgldoj e assim re
jeitaqa a. emenda. que ih e !oi offerecidã.. 

Saia da Colllmlss~ de Diplomacia .e Tratados, em .26 de Setembro 
<1e 1935. - Benat_o Barbosa, Presidente. - Ncgráo 4e Lima, Relator. 
- Din.iz JuniÇtr. - I. Trigo e Lo.u.rei.ro. - Eurico de Sou.z.a -Leão • .-...

Hugo _Ng,poleão. - Fernandes Tavorct. - Sa.Lles Filho . 

~o 

(1} 

Em tnlnha. modesta Qplnla.o, o ar-t. 18 <:la.s 1JfSl,Josiç9es Trans-ito):'!_a,s 
aa Col1St1tuiçã.o que approva. os actos do Governo Prov1S.or1o, não se 
.sppl1cs. aos tra.tade>:? qu~. ass1gnados durante a Dicta.dura, não tenham 
.:lido racti!icados pelo Ché!e do Governo. 

Os tra.tad.os 'sâo cel~brados por a.g~ntes do Che:re da Nação. ·oe
po1s de ·tín;n&.;dos. o· Mlnisterl~ das Relações Exter1o~es os remette ao 
Chefe d.o Poder Executivo para. que Julgue da. ,couveiUencla. ou nã.O de 
sua- racti!lcaçA.o. O Cl:lefe elo Executivo ajUíZa dessa· oonveniencla. me
dlalite o estudo da expesJ<;J.o de motivos que aoo01panh_11 os actos di_--
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plotriaticos -c~lebractos. E' nessá. oc.casião que elle vê se os podez:~s con
feridos aos p'lenipotenci..ariQ-? ~oram ou nãq excedü:ips, se as suas J.ns~ 
trucções !oram devidamente_ cumpridas na celebração do acto. Se as 
suas instrucções não foram cumpridas ou se. excedidos fora.:In, os pode.
res q_ue elle confe;r.iu: _ aos seus· pl~nipotenclarios, elle não aprova os 
a.ctos e :não os· subme'tte ao Cbngrésoo . 

DUrante a Dictadura, o Che:fe do Governo Provisorio, enfeixando 
~m suas m_ã<>s os tres poderes, tom_ava conhecimentQ dos actos diplo
matic~ firtna:dos e, ~:ubscr.evendo as respectivas cartas de :ractifica.
çâo. os app.rovava . Só o fa-zia, porém,, depois de habilitado pelo Minls
terio da.s Relações Experiores a resolver definitivamente sobre a ma
teria. 

os trataqos dtplomaticos .n·ã.o se podem, a meu juiZo, col;lSidera.r 
actos acabados oomó devem ser os a. que se reter~ o a.r1;. 18 das Dis
posições Tra.nsi~rl~ da ConstitUiçao, ante.s que sol:>re elles se haja 
manuesta<io ç Chef~ do Governo P.rôvi.sorio.. 

o que a. ConstitUição manda oonsider~r approvados são, no caso. 
os açtos que no~ente depend~m do Congr~sso e que o Che.!ê do 
Governo ra:ctificou porque. tinha. autoridade para tanto. 'E;sses si_m, ~s ... 

"tiJ.o perfeitos, do ponto (ie vista ·~terno, ciependen_do apenas da troca 
de ractificacões (acto internacionàl} que dã. lagar ã. promulgação com 
a· qual o acto passa a ter efficacia internacional. 

Imaginemos gue poucos .dias- antes da.. promulgação da ,Qonstitul
çã.o, llouvessemos firmado um trate,do, cuje> inSlitu.mento, reméttido 
de paJz diStante.. chegasse ás mã.os do Pr~sidente depois de vigente ~ 
nova carta ·politlca., e do qual, elle verificasse qu.e as in.strucçõe.S do 
Chefe do. Govern9· PJ;ovW!r_io não haviam sido fielmente cumpridas. 
Automaticamente al?provadó ez-vi do art. 18 das Dispo$1çóes ';rransi.
torias, dar~se-la. o absurdo de ser havido por âpprovado, no caso actuá.l, 
um acto praticad:a e.:ro nome do Chefe, do Executivo. q;ue esse mesmo 
Chefe do Executl v:o repudtara. 

A approva.çáo pelo Chefe do Governo de tratados cele'brados du
rante a Dlctadur;a., nunca. se fez immedia.tamente. Sempre se qe1-
XQll J?a.s.sar .algum tempo· para qu~. tornados conh~eid.os os actos, seus 
d~,feitos pudessem r~ss.ltar, ~ dellé~ tomassem conhecimentos a opinião 
publica e ~ directain.~lite interes.Sá.dos, a.fún de que c debate d~ :pla
tenas nos me.smos ventiladas trouxesse ao estudo do assumpto, no 
mom-ento d(l sopre elle se résolver de!ill:itivameri-te·, uma con:trib'Uiçãa 
que, de certo. mC>Qe>. supprla a falta <ll!. do Parlamento. 

Alguns dos a.ctos então firmados de~rtaram. bem vivo debate; 
como, para.· c1:ta.:r apenas um .exemplo, o Tratado de ~tra.d.~~ão oom a 
Italla,_ de que tanto se occupara.m- os · orgã.QS da. imprensa do Riô, e dt 
S. PaUlo. A' vista das razões en.~ão a.ddUZidas e das qúe em longa 
exposição de motivos apre,sentou o Ministrq das ~lações Exteriores, 
o 'Ch~fe do Governo, d-evl4amente habWtacio._ ·:r;.aótlflcou o .acto, ·que 
'foi logo posto em vigor, depois de t~ocado.S os instrum-entos de raçt11'1-
caçã.o. 

o Minis~rlo d~ Relações Elctenores. por um escrupU10 mUlto Iou
va.vel. deixou de su'bmetter á approvação e tàctWca.ção do Chefe do 
Governo Provisorio os a.ctos dlplomaticos ce1ebrados ás vesperas de se 
co.p.stitu.ir a Cama.ra, dos Deputados, e foi isso o que aconteceu eom 
vario$ .CQnv:enios q:úe se açham sujeitos á. deliberação leglsla..tiva. 

Além dos inc-onvenientes apóntados, que me paJ."ecelll dec1s1vO's, 
. lla.~eri.a varios. outros, e não pequenos, em .con.slderar a Ca.ma.rá. taes 
itctos illclUidos entre oo a. que se r-efere o artigo 18 da_s Disposições 
'l:'ran.Sitor1s.s da COnstltulção, 

Se o :J?residente os submette ao Congresso ~ porque, além de eu• 
tta.s raZões, jUlga. conveniente a. collaboração do Parlamento em tão 
importantes ajustes lnterne.cionae.s, que a.pprova.dos, te.ráo. sem dU
vida., maior força, exprinl1ndo me.lhox: . ó sentir .,do Brasil manifestado 

54 de 103 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 103 

-223-

pelos dois grandes poderes constitucionaes aos quàes estão a.ttecta.s 
mater.ias de tamanha r~levancia . 

O Parlamento do Uruguay aéaba de ratificar esses ae'tos e seria. 
melhor que, de npssa p~rte, nâo ~a.ita.sse ª' participaçao legislativa., que 
ali não 'se dispensou apesar de tere·m os actc.s sido praticados dur~
"te· l;'eginiéli dlctatoria.l. 

A discussão dos tr~taclos pelo nosso Congresso, dar~a ensejo a no
vas a#l~ZXUI.ções de coràíalidade da parte do povo brasileiro, pelos ~us 
representaJ;I.teS, para, com o pOVO uruguayo, affirmaç-ões essas em que 
não é demais insistir depois que o Presidente Getlilio Vargas :roi a:P<>o
theotica e car1llhosamen~ rec·epido pelo povo da Republica Oriental. 

A devolução dos actos, sobre p3.I:ecer desprimoro.sa, iria conoca.r 
lP Pre.Sldente em d.if'fie'Uldades para effectuar, sozinh-o, ~rod.iamente, 
·uma. racti:ficaçã.o quE: ~lle ta-ria sem a participação de quaesquer ou
tros pod.eies quandÔ os reunia todos -em sua pessôa. 

Em eonclu,s_ão, a recusa da. Camara, de tomar conheciment o dos 
actQS diplomatic.os q~e lhe submetteu o Presidente da Republle_a. se-. 
rla 1nconstltucfonal, porque o Presid-ente só foi habili~ado a c()Dhecer 
devid~ente qa mate!"~ qua.ncio sabre el:la não póde .resolver definiU
va.mente .. 

Quando tal :recusa não 1osse in~op..stitu"Cional, haveri.a contra ella 
lnconvenientes de var1a natureza, que Já de si ~rlam, a meu ver. 'bas
tantes para tornai-a: injust1f1cavel. 

S. M. J. 

Rio, 22 de. Julho de 1935. - Acyr Paes. 
Estou inteiramente de accôrdo com o parecer S'\?.pra cto Dr. Acyr 

·Pae!S, ao qu~l nada teD,ho que ajuntar. 
Rlo, 22 de Julho de 1935 . - GUber.to Amado. 
Em 23 de Julho- de 1933 . - Actos Internac1onaes. A Interv~I;lçã.o 

a.o Legislativo. o Gõverno Provisorio. Formalidades_. 
Senhor Secr.et.ario ~ral, 
o .pai:ecer ~ue m.e .!Qi. presente, dé aut()r1a do Sr. Fonseca Hertnes, 

Chefe d<>. Serviço dos Limites e Actos Ihternacionaes sobre o assump
to "-"a e~nd.a .supra, é completo . .A .solução que nelle é dada se· lfle 
afigura a un!ca pla:U!?ive~ . Está. elle .redigido em termos de perfeita 
exacção ~tiridica. Com elle estou de accôrdo ·in tõtum . Aliás já me 
·havia manifestado no mesmo sent~Ç> sobre opínião apresentada, a. 
mesma :luz em trab~llio do Sr-. Co~SélhelrO· Acy:r ~a~. trabalho que 
foi o!!erectdo á. minha consideração· a 22· do corrente. 

4pro\Teito a. opportun1dade para apresen,tar a ·v. E . ()S protes
'tos d,e :õ:il.llha estima e consideração. - Git"berto Amado. 

A s. Ex. o sr. Mario dé Pimentel. Brandão, ~c~eta-rl.o ~rai. cto 
l\liin.isterio das ~!ações Exteriores. 

INFORMAÇÃO 

Actas Internactonaes .- A In.~ervenç~o do Legislativo O Governo 
f>rovtsomo rormaliâad"es 

Sénhor Secreta.tlo <;;era.l, 

o Conselheiro Acyr Paes, commUl:_li.eou-me hon~m -que ·o Sr . Ml
mstro de Estado havia. sido procurado pelo Deputado Negrão d.e Lima. 
membro da Commissão de Diplqmacia. da. Cama.ra e relator dos alu.s;.. 
tes firmados em 1933 ct)m· o Urug1,1ay. para expôr-lhe o ::;egutnte; 

ES1i!1Iido em d!scussã.o no p1enario daquelle ra:rr:.o do Legi.slátivo os 
pareceres da Commissã.o 4.e Diplo~aciá a. respeito Cios citados ajustes; 
um Sr. Deputado, de eujo nome me não lembro. lnvôCara o artigo 18 
das bispo.s1çóes Transitórias da COnstituição Federal para consid~:rtltl' 
indevido, inadequado, S'!-lper!luo, dlspensa.vel ou 1mprqcedente o pro
n'!lllcia.m.ento do Pod~r Legislativo, porquanto esses actos .lnternacio-
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naes, pactuados pelo G<>verno Provisorio -estavam de facto, impllctta e 
explicitamente, appr{)vados, por efteltÕ do reterido dispositivo cansti
tuclonat, e que Dão lhe occorrenda ~o momt;.n,to argumentação decisi
va. por não <:o:Ohecer a doutrina e a orientação do Ministerio da.s Re• 
la.ções EXteriores, elle, Deputado Ne~ão de Lima, ptop1.iZe-ra que o as
sumptp voitasse â consideração da Commissáo de Diplomacia. 

O Dr . Acyr Paes explicou-me que estando eu Çccupado, como ~a
m1nad'or no concur..,-o pat.à consules· de aa classe. não quiz interJ;omper 
a minha tarefa quando o Sr. Ministro de Estado de sejou que eu lhe 
t!~lü:~asse e ao .Deputado Negrão d~ Lima, que já sé havia retirac;,lo, as 
razões pelas quaes o Serviço dbs Ltm.ltes e Actos ID.ternacionaes julga
ra. n~ce.ssarto submetter esses ajustes á dellberãção do Poder Leg1s .. 
lativo, e. que o Sl'. Ministro de EStado o encarregara de conversar· <:om
mlgo afim d-e transmittfr á Comm.tssão ,de Diplomacia os esclareci
Jnentos do servlçÇ> responsaveL 

Expfiq~ei longa e dê.talhadamente ao Dr. Acyr Paes as r(l;zões qut:< 
levaram 0 Serviço que tenho a honra de dirigir a consi~rar 1ndis
pensavel e con.st!tuc.ional d pronunciamento do Legislat ivo, em 'face 
d.a letra A do artigo 40 da Constituição Federal, sa:Ue~tando a impro
cedencia dOS escrupulos de ~putado interpellante. 

Em se trataudo, porém, de materla que p6d.e prestár-se a c.ontro
vet:sias no ~lo da. Camara dos· Srs. DeputaP,os, tenho a honra <te aqut 
r.epr.odtizir os· argljmentos que ad.duzi por essa oecasião. afim de que 
V. Ex . , se assim jUlgar opportuno ~ oonvell.ien~, os submetta á. con
s1deração ~c Sr. Ministro de Estado, e ainda para. que. a doutrina a 
respeito fique estabelet::ida. e registrada de maneira a servir. de prec.e
qente para os demais actos internacionaes. que ~ encontrem nas mes
mas c1rcumstanc1as. 

Em pr.n:nelr~ legar, para que pre~nte !1que nesta exposição. re
proctuzo os textos constit:ucionae$. app11:caveis ao caso. e qu-e de'V·em ser
m de base para as apreciações supervenientes. 

O arttgo 40 - .letra. A - attl'ibue competencia exclusiva ao ~Od.er 
Legl_slativo para 

Re§Olver deflnltivamente sobre tratados e convenç6e? eom 
as nações -estrangeiras, celebrados pelo Presidente da Republ1-
ca, tnclustve os relativos á. va~". 

Q .al't1go 18 das Disposições t~an.sitorias e·stabeleoe • 

"Ficam approvados os· actos <19 Governo ProvisOrio, 'In.,. 
terventores .Fedemes ·e mádS delegados do mesmo Governo, e 
excluicia qualquer apreciação jucliciarla. dos mesmos a.ctos e dos. 
seus effeitõs". 

Considerando e.%e Ultimo dispositivo. verificamos que a Assem
bl~& COnstituinte approvoú todO's QS. actos do Governo Prov·lSario e. bá
sead.o nesse ~igo, é que o Sr. .Deput.ado lnterpellante considera os 
ajustes pactuados pelos Plenipotenciarlos do Governo Provisorio actos. 
c1o mesmo Governo,. dahi ã oonclll$ão a· q'Ue chega: - sobre os acto..s 
1n.ter1ia.o1onaes pactuados pelo Governo Provtsorio, como sobre ~s de.,. 
Jna1s actos· polit1<:os· e adil)J.nistrativos. por ~e praticados, incide a 
appl'o:vação prévista no artigo 18 das D!sposlçóe~ transitor1as; a ap
pto:vação .. pois, desses ajustes, pelo Legislativo, representa uma redun
dan.cia - seria. obvla, d1spensa.v.el . 

P.reqccupaç~ prell:mlnal', · para a. perfeita. apreciação 5ool'e os· seus· 
aspectoS constitucional. jur1dico e 1nter:nac1ona.l, deve ser o exame das 
cara~tertsticas es~nciaes, lntl'lnsecas do acto. 
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No Ce.so em apreço ' trata.~se de 6 conventos e de 3 tratados. de 
ajustes ou a.ctos internaclonaes, genericamente definidos. 

Exatnlnemos, portanto, qu,ando um aju,ste internacicnat adquire 
as cara.cte:i'lstl~as dê um acto juridicQ, isto é, quando .se transforma 
em acto perfeito ~ acabado, quando deixa de ser uma. promessa de 
9brigação, para a.qqU!rir o caracter commtnatono de ac~o juridico, 
perfeito e acabado, não só a intelligencia do direíto llite:t:pacional, mas 
ainda .em face do Direito :Fubltco, para verificar-se PcOSltivamente se 
são e~.es actos a.~tingidos :Pelo 3rtigo 18 das Disposições transitarias 
·da. ConstitUi cão .. 

No Direito Ctvllt 

"A \Talictade do ·acto juriciico requer agente capaz, obJectO 
licito e forma preseripta. ou -náo defesa em lei (artigo 432 
do CQdígo C~vU) ~ 

Condição esta ultima que :t'lgura ma1s posltlvada no artigo 130 
tio mesmo Codigo: 

·"Não vale o acto, que deixar de rev~ir a forma especial, 
determinada em lei, salvo qUl\!140 esta comm1ne ~ncçã9 dJ!
terente contra a :pre~rlçãó d'a forma· exigida". 

O a.rt1go 145 p~evê a nu1lidade dó acto juridlco! 

IV - Quando .tõr preterida alguma solemnidade, que a le1 
considere essenci al pa:ra a sua validade. - · -

. Se bem mUito diste um a.o ou'tro, em suas moda.l_idades, 1'undo e 
-alcance, a .relação que de$jo esiia):>elecer, 'pol' anatogia. entre o act~ 
j'uridico de direito intérno e o lnternaclonal,. tende apéna.s a esclare .. 
oer os conceitos de argumentação. do ponto de v1sta: do direito puhli
-co. porqll.anto no Direito Internacional a. matéria é incontrov(!rtivel. 

No l;)1re1to InternaciOnal, para. a- validade de um a.cto - tra:taào 
termo genetlco. .são necessarlos os mesmo.l! tres elementos: agente 

capaz \que, no caso, são de duas ordens: o EStado sóber:1I).o e capaz. e 
o agente devidamente habil!taclo, q_-ge e 6 Plenipotenclar1o). obiecto 
Zicito e possivez -porquanto ma.terias ha ·que não podem ser objecto 
-de accôrào mte~nacional e outras que exorp1tam da ca-pacidade de 
dois óu ms.1~ Est!i-dQs, e: fartna prescripta, que se traduz no respeito e 
execu~ão de formalidades e normas· con:sagradas, concaten~das e ob:r1-
gatoria.s. 

No Direito Internaclonàl, entretanto~ essas normas e rormalidad.e1;, 
par~~o a legalidade, legalização. va~dade, effectivação ~ vigencia do acto, 
desdo'Qra.m-se em prellmin:~res. actuantes. e complementares, ü:npr.es
cindive.is todas ~nas . 

Tl:a.n.sportando do an:ib11iô do D!reito . Ptiblico pará o do DireJto 
Internacional o disposto o artigo 145 d_o Codigo Civil, a não obse:rvan~ 
eis. óu omtssão de alguina das solémnidadés prescrlpta.s Urvalida o acto 
juridico interna.cion~l. 

Assim como .no . . Direito Cí.v1i o a~to jurid1r.o .só .é licito q:uand.o 
observados todos o·s requisitos e rorma.llda.des· e~gicto.s e prescriptos, 
no Dir~tto Ii:lternac!onal ta.:tnbem, só o preenchimento das formalida
des essencia.es e pt~Vista.s no D1re1to Publico interno e no Direito da.s 
·Gentes, empresta ao. acto caracter de perfê! to e ac;abado . 

Para que '!lPl ajuste inter-nacional seja perfeito e acabado. deve 
-elle obedecer forcosamente ao ·seguinte processo. respeitar e a.dstr in· 
.gir-se á.s seguintes normas ~ formalld~: · 
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1 • a._ NegQC~a.ções prelil:ntna;tês, entr~ as. Part.es.. q~a.nto a9 .object<) 
e alcan-Ce do ajüste. 

·;. 2~e.. Nomeação dO? ·plel)J.potenciarl:e5. 
3 .a. Ntegocia~~s c;liteet'as· entre os Pien1.pote.nç1arios e assignatura. 

do tsJus.ta.dq,_ q:ué, quasi .sémp~. é da~a. aã r-ej~>r:cndit'J71, dós _poderes _na
·c1ànaes· competentes .. 

4 .a. SU.b~ap cio aj.uste. f~~ta pel~ ':Ministro das Relações Exterio .. 
rec;, aa Chefe do Poder E~eciltivo, ém E,q>oslção d~ 1ll.Otivos, o~de 1> 
a.çto é analysadq e expo~tç Q seu alcance . · 

s.a Menságem, do Cb_é!e do Estadp ·ao Ppder Legislativo encami
nhando o ·ajuste e a exp.osição de motivàs, p()r oo.í:ilpétir priva:i:ivamen· 
te ,a. ~ c:irgã0 da .1\éimin~ração .publica resolver. em definitivo sopre. 
·os accôrdos· .mter;nMion.aes cele:b~os peto Presi:qente da. Republias.. 

s.a. Approvação defii;Li~l\1'3. .por e,s~ Poder . 
7. a Sa.P,cção e ractl:ficaç:ã.o pel.õ Poder Exeç'\ltívo. 
~La Troca d-as ;tactit:ica.ções ~ntre os Góvern.os contractàntes ou 

depooit<> do .lru>trum:en1íá âe tactüica·ção na Ch~]leellaria.- do Estado ou 
Il:l:sti-tclÇã(), ·séq.e do Aéeôrdo. 

9. a Próm'lllgaçâo d:Q aj-u:st.e. :para 9$ ·effe.i.tês internos .. 
A siniples issignatttta <lo aj-uste n~o lhé empresta o c_a~a.cter de 

e.eto. juridico no Plreito Publico interno, c~m~ tão pp~co em face d.o
D~eito .. ®s Gent es, po:rq,~J:lto_, .para a sua ~:f!eéti-v.a-ção, -aUsentes e 
omissas éontinua.m as formaiHia<i~s ·oon~que~tes •. ind:i.spensaveis que, 

-~ô Direitb Civil -são, em geral. cõncomitantes, ao passo que l;lo Dii'~1-
to Initernàê1ona:l são sut>etven:iente_s. por isso · q-p:e aej;o ll1ridico mter .. 
nacional só adqui:te o caracter de perielto e aca))a:do (:lepols de preen
chida& todas as formali~_ade:;~ ii;ldlspêil.Saveis - approvaÇã.o, :sancção. -
ractificação e ·troca eu deposlto das ractificaçõ.es·. · -

NQ que dlz :r.~$peito a.ps ajustes ~m apreÇo. estes ·:foram: ;:Lpen~ ~:
s~gnados ~los· Pl~llipoten.cn:n:ios dos dois· paize.s, plasmou~se. a~:nas 

uma promessa. de compromisso-: a obtlga.çãct. o acto j:tlridico nã.o sur
gi~. n~ se ev:i~enc.fo~ com essa. ·un:tc.a. torma.U.daàe, porque ·as· demais 
não f~r~ ,preenchidas. 

E ' ve:fàade que os accõ:raos ajustados o· forâni- no pérlodo .em que 
-o- Chefe do Estado d~ti-nha os poderes do Executlvo: e as a.ttribui
çõe.s do Legi.Slát1vo, C[ue r_esiclla.in, ®n~inttanten:tente n'á ·pe.ssôa do 
ChEfe do Govérno Provfsorio, mas·. essa concomita:ncia. de Pod.eres per
ma.ne~u _sempre ~rfeitamente deli.In.itad~.. Q. e]te_,tcicio cie am'ba.s S'S. 
pterogativas ou ca_pac1daéles mantiveram-se .In:te.:r-independEnite, nâC> 
se confunditam, nãO Sé interpenétrava~. con#nu_ara.m. a ~r autonô
tllaS; ·actUàndo cada: qual livremente na e$-phera das .r~spectlva.$ Slt-
trib-uis:ões. · -

Assim é que qua;n~o .o .Cl:l_efe d~ .GGverno ·Provisorio habllita~ um 
:Plentpot.enciario pa~ negociar e assl~ '\lm ~juste- ltiternaelonã.l, P' 
fazia: no exerGiêlO da.s préro~atlvas. do Cbefe· do Exeéutivo; .e1 quando 
·approvava e ractlticava. aJ~tes- ~tel'nac)ona~:s - o qu~ aconteceu .mui .. 
tas vezes. - invocanc:to .~l'Xlp:r;e a fon:Pe d-e onde emana-ra essa preró
gativa., exercia. as· funcções de Législati:v~: ~sta ·é , es~a f~i, outra. n~ 
P9dia se-r a dou_t#na a seguir. 

o.s a~tes. ~m apreço foi'am ·:negociados e as,signados pelós ~ienípo
te:n,cia.rios .a,e:red).t,aq,os pel!) Chefe do Governo Províso:ri~, em sua qua
lidaei~ de Executi~.o .. .J:nas esse mesmo Chefe- dQ· Governo Prov1SOr-1ó _não 
teve OI>P,<>rtiln1dade, nãi> q~. com relação. a-Os me.s:itios., exerc.ér as -a.t
tdb:uiçé!;s; a eUe tambem. peculi~Tes, 9-o Poder .Legislativo, -~to é, ·nãG' 
os a.pprovQu não resolveu geflilit}yame~~ ~ res~ito (los meStQ.os-, ~ 
por não terem sido e!féctivadíis é.sSas :rormalldadesJ. fullerentes á ·coxn
pe.ten.ci_a leg~itva, o Chefe ~<> QOvern(J P~6viSorio nã-O completou 'itS
fol'lilalid~d~ att!Jientes ás attr1bú1«;óes cto Executi'VQ, isto é • .zi.ão os 
sancc1onou :nem os rã.ettricou. 
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E,ss.es ~ju~tes; pois; conti1tt(am impert"eitos e maçabados, ·nã:o ad
qv.~rú'a;rn ainda o caracter de aêto j itr:ri.diéo, por Isso q:Ue careé~m ainda 
de forril.Midádes essenciaes. · 

-~ ~s:l~a1;wa q.e um a.j"QS~ jnt'erna:cioüal ·represent·a apenas a: itt
~nção, .o prop.osito de dols Governes de ã.ssumitetn compromiSsos re'ia
tlvam.ente a determinado objectQ. ma.s sp a ra.cti.ficaçã.Q - açcorde 
c.om os pr.e~1tos do <l~1to publico in~tno de eada Estade contractan
te - empresta-lhe caracter de ãcto jl:Iridfco e à troca 9 U_ depo.sito· das 
ractif.icaçOes dâ-lh~. v1géncla . -

Se bem. não seja muit<? U$'!-18.1. pôde oc.~Q:t:rer e aeonteee que um 
Go:Vel'.'ho a\i,tori.ze a a.ssJ.gnatur~ de- S:jUi$.tes Intérnacionaes com 0.1,ltto 
ou outros Governos e que. depois de assignH.dos sobrevenham acontê· 
cimentos, t:~ctos ou ~éras circ;Um.~~~nc1_as: q-q.e aconse_lhem ~ um cieltes 
!11 n:ã.Q ra:çtlf~<:llU' ?~ act.o, ()U mesmo que o Podet :Legisl.a,tivo .rec-wie 
á sua approvaçáa. E ' este um <itrei to petieitaníente esclarecido e ad
mltti4o · hoj_e é~tre os povos cultQs , 

Emquanto, póls, o a juste as$lgnado não fô:r ~pprovado, sancci:onado 
e racttiicado, nã.a adquire. elle <> caracter de actõ jutidlaó, e .no ,ca,.so
de não mere~r a a,pp.rova.~ão por pa:~::~ q._q pod~r competente - <~- l,_e
gl$Íati:VQ ént,re nó.$ - d~iXa; eue de re:pr,esentar até .a mêra promessa 
de compróiillsso.S' que lhe. era intrínseca . 

Não tenclç> o Ch~fe do Governo 'ProvisQri<>, no e~ert;i~io das attri
b'll.içÕes de LegJ.SJ.ati'\7<>, a.p:ptov~do os .aj~w·s, cuja. asslgl:latur$1 ,em. $~ 
qu-alldade de: Executivo, ha:via aútórl:zaào, continuáío: ·ós mesmos pen
deJ;L~$ de appro-vaç~ pelo poaer CÇ>~petente.. ,dahl a sua reme-ssa ao, 
Poder LegiSlat~vo. a quem. compete resolver def1nit 1vBJ:nente. 

O Chefe do Governo Provisorio -houver~· podido ~pproval-~..s · ·e :rac ... 
tlfi:çal-os~ n>.a.s nij,o o fez, imperfeitos, e. !J;laca.ba.dos contin'Uam. pois, 
~s.se.s ajustes, pend.e!Ptes que ~stão· ·d~ :ap_provaÇw e ra~ific_ação . 

. A hel'l!lleneutic_a do Sr. ~put.ado in~ilan~ offe_reee aind~ ~ 
o~tro a~to. 

T~mos varlos ajusw!> i,nternacl9ílaes, paet~dos dur.ante o pi!tÍQ
ilo dlscticionario, cujâ .approv:açã.o n.ão foi jUlgada opport:una, ou c.on
V(lniente, :a .ser ~dmíttida_ â. 'these q.O. Sr. Dep~t~dQ, ter~mos essel:! ajw;
tes appto'Vados, :sanec~onados e r~etificac:to·s· ,c<Jn.tra os deseJos e_ tfi;l~ 

vez me'sm:o os 'interesses do Bra.S-il. 
En~e os actos .8.PPl'OVad-os pelo art. 1.8 d!!S Dispos-ições Tra.n~ito· 

r!.as, !l~a.ni os pratlcadO.s ~los ~tervent<>res Fed&aes e xnais deie ... 
ga.d~s. do Governo Pliov.is.orio_. 

Necessario não se me afigw:à. estabelecer diSti.ncÇão entre delegádos. 
do Governo Ptovisorio e. ·Plenip.otenciar1os enca.rreg~d:qs· d_o aj~té .(ie 
algum ã~d.ôtda tn:!Jernacioni l,, porquanto a habtlitaç.ão desse Pleziipo
tenciati9 .era: ,qbjectivá e estava pendente (fe approvaç~:o :p.or pa,~ do 
Chefe d.o Govern<>; a m1ssão desempenhada 'pélo Plenipo~~e1arl.o n i\o · 
:x:e.presentava -propriamente um acto como teme>S verl!Icado; nessas 
~oonçl~ç~s ~ons1gero dis~n.Savel exalll:inal' se ~sse ~1~llipotenciax:1q está 
jnc}\ll,qo entr~ os dêléga4o$: dO Goy.erno J;>roviS.CI~i~ a qp.e se re-rer~ <:> , 
art-.. 18 das DlSposi'çôes 'I1ran5itorias. 

Sou, p-o_!s, d~ ap~ã<>. s_alvo mel)lor juiza, que •esta .exposiç.ão seja 
s'1i:bme1;-e1d.â. ao Consultor Juri<#co do M!nis~rio e do Chefe d:Os Ne-
.gocios Politioos. 

Como é possivel que a 24 E!.!> corre~-ue o a.ssumpto venha. a. ~r exa· 
.lilln.àdó pel$. Commissão de. D1Plomà.c1a da camarã, creio a.conselha
vel urgencia nessa~ c9n~últas af·im de q1.;1e seja possivel a r.e~essa. d~ 
uma c;opla á ~:eferida Commis;13ão em tetn.P9 opportuno . 

Re!>.Pe.itosamente. - J . . s. €f-f). F~~ca Hermes .Junjor, Chefe da.. 
~:rví.ço dos. Li+tll'tes e :Actas_ Internacionaes . 

. Rio de Jan·:ltto. em 20 de ·JUlho de 1935. 
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I>ECRETO N. 73 (la U:GISLATURA.), A QTJ'E SE REFERE O PAaEÓl!:R 

o Poder Leg1slat1vo resolve: 

Art. 1. o Ficam ~ppx:ovados os .segut:htes actõs 1ilternacio~s, cele
·t~rados ei1:tre os Estados Unidos do Brasil e a. RepUbllca Orléntal do 
uruguay: 

lO)' Tratad~ dé extradiçáo, bem como re.Spectívo protoc<>llo a:ddl-,. 
ciona.l, a.s~ignado no Rio de J.aneíro, em 22 de Ag<isto de 1.934:. 

2o) convenios-: 

a) Estabe_lecelidó á revisão dos· texto!> de ensino de hls.torjJI. ~ geo
graphia, assl.gnados em -Montevidéo, a. 20 de Dezembro de 1933; _ 

à) Determlnando a ~lxa:ç_ã.o de normas no 'Esta:tuto da- fronteira e 
respecti~o protocoll9 addicional, assignado.s em Montevidéo, a 20 de 
Dezembro de 1933; 

c) Dispondo sobre exp~osição d-" amostras e venda de productos 
nacionaes. as.,si~do em Montev_idêo, a 20 de Dezem'óro de '1933; 

ã) F-Jxa."Dd.o o intercamb1Q art1st1co. assilW-ado em :Montevidéa, a 
20 de De_zembro de 1933; 

e) Di~>P<:Jndo .sobre o !oinen~ de turismo, -~signado em Montevi:
déo• a 20 <te De~mbro de 1933; 

ao) Aceõrdo para permuta de publicações, ·ass1gna.do em M:onte
vidéQ, 20 de Dezembro de 1933. 

Art. 2. c. :aevogsm-se as disposições em C:Ontra.rio . 

Sala das Comm'lf>sóes, em 5 <1e Junho de 1935'. - - Bena:bo Barbo-
sa, PreSidente. - Negrã.o de Lima, Relator. - Dini? Junior. a'Cha.n.

. do que devera s~ ouvida. a Commlssão de Segurança Na.clonal, ponto 
<ie vista que manteiillo em todas as .questões de .fronteira. - Ewrico 
de SO'U2a Leão, de accôrdo éom o \Toto do Depueta.do DiniZ Junior. 
St~tles Fiiho. Hugo NapOleão. ---- Leoncio GaZrã.o •. 

Artlgo Ulúco. Fica aprpovado o Protocollo Add1c1onal ao Tratado 
·diô .,ÉXtradlçã:ó Bras1Iet:ro-Uruguayo, assigna.do aos vinte e tres d1s de 
Agosta do anno de mil novecentos e trinta. e quatr_o, na cidade dO Rio 
d~ Janeiro, re-vogadas as· disposições em contratlo. 

Sála da.s Sessões, em 18 de Julho de 1935. - EàmuntLo Barerto 
~f'IT.tO. 

Justfficaçãõ 

Reporto-~e. ao que -decl_Bil'éi, hoje, da tl'lbUlia . Os actôs m t ernacio
naes a que ::;e ~fere. o art. 1° do projecto, com el_tcepção do Proto<;ol
lo Addiclonal, foram a.ss!gnacios no reglm.en disct1ciona.r1o. Nessa.s con
dições·, estão comprehendidas pelo art. 18 das Dl.sP,osi_ções. Transltol'ias, 
approvado pela Constituinte Nacional. 

A ·prevelecer outro crlter_io, ·teremos de exa.n:tina.r. em legis~tura 
-orclfn~la. tratados e convenções que já foram ap_provados pela Assem• 
blêa que ela.bõrou á lei .orgi!Jlica do Palz. · 

Submetter-me~i. entretanto, ao que decidirem os metres. 

Sala das S~ssõ~~. exn. 18 de J\Üho de 1935. - - Edmundo ·B~rreto 
.Pinto. 
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(.P legislatura) 

N. 233-A ~. 1935 

=Crea, np quinto anno dos cursos ojjiciaes de bacharelado juricL.ico. ...., 
c_ade.ira. d~ Direho Aéreo; com :pa.r;ecer cont:ra.rio da. ·.Ctilmmissão 
de Justiça . 

(Justiça 168 - 1a .legislat~à) 
l .r Quando tran.Sitou pela Commissão de EdU.eação e CultUra o 

projecton . 18-A, tornand.ç> :facultativo o cur~ ® doutorado juridic:o 
ha.s F.acti.ldades de Direito, offlciae~ ou ~quipar~das, lã se ~presentou 
~ e:rnenc,J.a, daquelle projeqto separado para a· constituição .de:>té out ro 
projecto, c~andó ~ cadeira d~ Direito ~ér~o. n-o quinto an.q.o dos· cursos 

.,officia.és de bacharelado. 
Nestes termos a Con:uni.ssão jus'tiücou a sua emenda: 

'1Nasc~u a emenda de uma sugges:tão apre-sentada. a Com
IIl1ssão pelo .seu membro, o nobre .Deputado Sr. :Luiz Vianna . 
Tendo sido acceita a mesm;l., ficando deliberado que a Com-. 
mtssão formulasse proposta n:este sentido, ao plenà.rio, assen
tou-se que a materia só .no qatnto azmo do curso de bacha
reladQ poderia ser pro.fessada, · visto como ~:x.tge co_nhecim.ent os 
de Pl.reito Civil e d.e :O~eitq commercial, que são ministra;d.<.' s 
e.tn e.n.nos anteriores. 

o intercambio aéreo de paiz a paiz, .e mesmp aquelle que 
se opera dentro dá ambito de ~ .só terr.itorio, v,eiu crear todo 
un1 ~cervq .de rela_çôe5 jutidica.s que apresentam aspecto sui 
gêneris, déCQrtente Q.a especial. na.tmeza :do meto· de transp9tte 
cl.e que $e originam. E tal é já a fu:tensidade do trafego, tal 
é o volume das relações jurídicas existentes nesse campo novo 
do direito, que a Commi,ssão julgou de bom aviso crea.r o en-
sinamento .da má.-teria. · ne ta.C:to, em breve, o Paiz terá o seu Codigo do Ar, ~~jo 
proj~cto anda em eliboração .na camara- dos Deputados, facto 
que cont;>bora. na necessidade da creaçã.o da caClel.rat-. 

2. .Dnporta, se.Il;l duvida, a creação de um;a.· nova cade.ire. nos cursos 
.superiores mant1d9S· pel.a União na -crea.ção de um empreg-9 em ser~íço 
publlco Jâ. organizado. Não eXiste a cadeira sem p:o!esso'l' q~e lecClo~P. 
a respectiva disciplina. Di:rá. em resultado a, creaçao da :caderra de Dl
relto A~reo na imm.ed.iati~abertura qe concurso para o seu I>ro~i
·mento•. 

Surge. pois, uma questão de ordem .constitucional. 
3. Que a Congregação <tas Faeulgades de Direito o:t,ficiaes, bem 

assim as equiparadas, póde instituir o ensino de outras materia's e 
,SUgil).entar o m.u:nerq de ·cacie_iras do ensino tn.1nistrado nos seus cursós 
de bacha.t'elecfo, e de dóutoradQ. co!Sà. ê qu~ não .. admi.tte controversh, 
·desde que a despe_sa. seja feita •·com seus proprJos recursos·' • . Tal lh~ 
faculta, expJ:essameii:te, o art. 30 do decreto n. 1~. 852, de 11 de Abril 
de- 193~. 

Disse não é, entretanto, o de qu-e cuida.. o prajecto: elle se pr.o
põe crear •. no ·quinto anno dos cursos Officiáes· de ba.clla,relado, a c.a
deira. de Direlt9 ~rep, que será, necessal:iamente, ·provida e custeada 
pela Uiiião. De outra fórma t3!JD.bem se não justificaria o projecto, em 
vista de poder a. Congregação crear cadeira nova, "satisfeitª' a despesa 
com. seus proprios recursos;', se e quando lhe. parecer con:veti_i'énte·. 

4. ReS:Saívada a competeficia da Ca.mara dos Deputaqos e do Se
nado Federal, qu~nto aos respectivos serviços administrativos, ·precei-
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tua o- § 2° d.o art. 41 da. Constituição. da Republica, "pertence excl'f.:Lsi·
va.mente do Presidente ãa. .Repu.êiliça ct i?:ticia.tiva ãos ~rojec-tos ,cl.e. 'lt ~J 
que augmentem. vencimentos de funccionarios,_ creem empregos_ em. 
setf;ÍÇOS Já o·rganizados_, OU 'lJ'I.Oclijiq:uem, dur:ante o · prazo da sua Vigen
cia, a lei de fixação dCLS Jor.çr:z.:s armadas''. i 

Se, p~ra.. a crca.çáo da oàdeira de Direito Aéreo no ·qUirito annci 
dos !!ursos ef.!iciaes d~ bacharelado, "é- ip;dispe!l.Savel ·a creaçáo de u:m 
~mprego - o do titular ou proprl~tã;rio d~ mesma. c:adeir.a, ou seja. r:> 
prôfe~ot cathedratico daquella materia., earece a Camara dos Depu .. 
tados, por força do dispositivo constitucional citado, de poder p_ara to
mar a iniciativa d.o projecto, de que se trata, ella pertence e~clusiva
mente ao Presidente da Republica : 

Sala da ·com.missão <le Constituiç_~ão e Justiça, '28 de Setembro de 
1935. - Waldemar Ferreira, P~e$ident~ e Relator. - Levi Carn_eiro •. 
pela conclusão. Resalvo, no emtpnto., a constitucionalidade do projecto 
em íace !].o s 20 do art. 41 da Const . .Rect . , pois este·, como 5e Jnfe'l."e 
de .Seu teõr, e attendendo á inõ.ole ~spêc~âl das funcções publicas dé 
que se trata:,, s.ó ab1·ange a creaçã:o de empregos em ser.v:lços "adril.in.is,.
tl'ativos" . Considero, no emtanto, que. (i) projecto,. tal coroo .se ~qln 
formUlado,. cont:raria o a.rt. 1.8-3 da Con.stit. ·- e, ainda .mais, que o; 
creação qa ca:deira de :O irei to Aéreo "é desnccessaria. Preferi.v~l ser!;L 

cr.?a,r a oa-deti'a autonoma de ''Direito Mariti.mo e Aéreo", por isso roec;
mo qúe neste se appUcam os Pl"inclpios !undaxnentaes d:LqUelle. -~ 
A.scanio !rubino, pelos seguintes fundamentos; O projecto não attribuc 
recursos para custear as -despesas qecorrentes da creação da cacleirà- .de 
''Dlreito Aéreo'' . Ademais, não me convenci da necessiàa.de da creação· 
da referida cadeira, na actualidade. Quanto á constitucionalidade, de 
accõrao com o voto do eminente Sr . ~vi Cal'neiro. - Domin.go.s Fer-
1'eira. - Arthur Santos, :resalv.o - tambem - a constitucionalida.cle 
do projecto. A restricçã.o d.o art . 41, § 2o da Constituição se ref~re a 
creaçáo de empregos em serviços .administrativo$, no qul:!-dro burocra
tico da Un.ião. · - Clementino Lisbõa, de accordo com o voto .dÇ> :oepu
ta<io :I.evl Carne1ro . - Ca'rlos ;Gome8 ãe .Oliveira. 

PROJECTO A QUE· SE REFERE O· PARECER 

O Poder Legislativo decretá; 
Al'tigo ~ico. Fica cread~. no quinto anno dos cursos. o:ffiçia~s de 

pacb,arêlado, a cadeira de Direito 4~teo; revogadas. as dispÇ>s1ç&es em. 
contrario. 

Sala da Commissão, Setembro de 1935 . - Valente de Lima, Pr~sL
dente . - Vicente MigueL - Heitor Maia. 

N. 1~7-A ...- 1935 

(Primeira legislatura) 

Dí$pensa ós estudante.s eLos .éursos· secund.arf.os de e;tigencias Zegc.~1 
q:ue menciona; com rpareeer da. Commissão de Educação, con
trario cl emenda e.m 2a âiscussão . 

(Educação 5 - 1o, legislatura) 

A emenda é S\lbStitutiva e não reproduz a exigencia de exame ves
tibular para os estudantes que ingressam na.s esoola:s superiores, o que 
é inaceitavel. Se ha razões fundadas pá.ra que o curs_o co:rriple.mnetar 
fique suspenso, porque até hoje nao teve realidade e!fectiva no Pal.z 
e esw,mos em· ves,pera.s de reforma, com o plano pacional d,e eciuca~ãó, 
que ·o pôde alterar ou supprimir·, e porqtie «s alumnos maiores de 18' 
annOS delle já. e.5táo isentos até 1-936, não ~ justifica 0 desa.pparecl-
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~nto dós exames vcstl'bulá.res. tanto tn:a1s quanto· só ãtravés de!les, 
como em concUrso, se póde seleccionar .os ca,ndiqa.i;~, .em obedtem;:ia. a 
disPQsJç~ legal. que lllnita a matricula. nos mstit:utos de e:Mino :oupe
ticr. N:a. ausenc;la cte Cl.lrsõ complem:E:nta.r . . ã. COmmiSsão Julga. .. indis
pensável a conservaÇão da.s provas vestibulares par~ acces,so ás 'Facul .. 
dades Supe.rlQt:e:s de Ensino. 

Q~nto ào pr.aza !.J:xa.ct.o pelo ·pr.oje.éto e emendado peta. Commis
sãó, tei'Jiiina.ndO·. em. 1936>. a em,end·a . qo plenarÍQ propõe se.ja.. SUbstiit\U.
do_ po_r ~ outro ltmtte, qlJal seja a.tê a organiza~~ó do .plano naGio
nal d.e edu~~ç~o. prescriptQ na lei basica. 1da Repubiica. 

A esse· :respe1·to, os ill~tr~ signata:r:ios da em~nCJ:a Já; est~o .pra
t1camente attendl(:}.os . Pel0 proj.ect9 n. 265,. do corren,te anuo. que reor
ga·hizou o Conselho Naclpna:I de EduGação, fica esse. o:rgão obrigado a 
ápresentàr ao Pode,r I.iegl.slativo, ate o- pr~.z~ mll.'ximo 4~ ci.nco dias. 
apos o .1n1cio do.. scs.c;ã.o lçglslat'tva de 1936, o PrQject~ q~é ·rne cum,pre 
elaborar sobre o plan:P de educação. Assim não acontecendo, á: Camata 
das· .Deputados cnbcrá a iniciativa do mesm0 · at~ o limito maxlmo de 
ao de Junh.o. s~g,n.l!lcn isso qu~ em i9S9 o piano 1uie1.o:fim deedu~açiÍo 
será. coiivért1dQ em :lcl. pnra vigorãr no· ·atine lectlv:o de 193'7. 

p~zer, pqls~ qu~ umo. 4cte.~q~ med.fda se exte_nde a;té a org~
ll,.ízação çto pl·l!no :nnclonnl C\e ed'l,léaÇáo ou até o ·a;nn:o ~e t93"6·. é ar
firmar, pi'a.tlcéun~nto, n mesma coisa;' ~azão· .pela qual a Commissão en,
tende que. a. cm~ndo. em apreço está prejudicada. 

:&~.la. elas Oom.tnl$50Ca. 19 de Set-emJJro ·cte l9.3a . - .L.óu.renç.o Bae.ta. 
Ne·ves1 Ptcs1dcntc'. --. :R.aul .Bitté.?icCllurt, Re1a.tor. - . Eranciseo de Mou
ra. .. ~ Etlgard. Sanc_IHJll. .-- Mari.ins Soa.r(}s. - ·Luiz Vic:mnp; .. 

O Poà:c.:r: L~jf'~lnt1vo d.ecxetá < 
.Ãrt. 1.0 Q11 cstl,l~&ntes· dp çurso secun~a,rio que COifCluirem. o .curso 

fundamental da u,pcordo ê'om o decreto nu,me;o 2~ . 24:,1. cl.e 4 de A'Prl'l 
de .1.932. sd9 c1l.spcnsadós '40. curso coníplelil.entaF de q:Ué tratam os 
~igOS .2o,, .o, eo, ·70 e f{o, da re!er'ida, lei,. ~ca~dó SUje'itos üOS· e:i{a;mc.:.s 
ves·tlbwa.res nn.s cscola-5 supe:rio).'es . 

A_rt. 2.o lt~vog~,-se as cí)sposições ~~· ,contrario . 
Sala àfl.S Sessões, 13 de Abrfl. de. 1935. ~ Thi-ers P~ri'§sé. - . .Anzjif 

Medeiros. - JoQ.o C''ttaca . ·--- Mq:z:imo Ferreira . - Va$CO· de To.l.eâ.o. · ~ 
Bi~ for,tea , - :MeLto $ra.n_cq: • ...,:,;4 Lino ~aclva.do. ~ Carlos ~eis .• -· 
I.tandro Ptnhc~ro, 

DECREXO N. 21.. 24'! - · DE 4 DE AB~ D;E 1932 

Consolida. o;H d'18po~içoos !)Obre a: ol'ganiZ·a:çã.o do ·eriStno. ·se.cmna .. -
rio e dá oUtf'âR. proVI'dertc1a.s. 

o Cllefa do Oavcr-no Provisorki da. ·Republica. dóo$ Esta.dqs lJhld.ós 
do ~~1· <lacrotn: · 

EN:S!NO &ECUNDARIO 

Dos ctL.rsos e da. seriaç~o 

Art.. ! ,ti O onslno 5ecundado com:preencíérã çips ~ursos senados; 
!unclu.ment~l a compl~me~tar .. 

Art . . 2.11 O curao completne:q,tar, obri~torio p~ ().S c~Adida.:to_s A 
ma.trlculn ·um· dCltcrmlnàdos -institutos de ensino- .s\1pé:;rio~. ·.se~ !eito em. 
a~'ts o.nno11 étG ostudo 1n:tenstvo, com ex~rcici.O.S e trabalhos p~ticos In· 
cUvldua,ea, a compreenderá as ~gul:àtes çUSc1pllnàs'! AlleiXíãe> ou lnglez:, 
Lattm, Ll:torntur"', óeogra.ph-ia! Gêãphys:tca . e Cosmo.gra~hla. l!iSto.t"ll\ 
da Clv111AQ6D, MAtl:unnatlca., P.llis1ca, qh1m~~. mstorta. Na.tura_l, Bio-· 
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logia geral, .Hygiene., P.sycllologta e Logica, Sociologia, Noções de E:!•J"" 
:nomia e Estatisttca, Histeria da Philoosphia e Desenho. 

Art. 3.0 Para os ca~çUdatos á, matricula noa cursos à·a metilclna. 
ph~rm.acia. e odontologia são diSciplinas obrlgatorias: 

1a série: AUemão ou lngleb -'- Mathêm.atica - · Ph1S1ca - Cilllll'L-· 
ca - Historia Natural ___, Psychologia. e Logica . 

. za ?étie: Alletnã.o ou Inglez - Physi,ca· - Chitrt.ica - Hqstona Nu.
tural - Sociol()gl'a. - .Des.:inho. 

Art. 7 .o Para· os candidatos á :matricula nos .cursos úc e~í;enhar!~ 
ou àe ·architectura. são disciplinas obrigatorias: 

1c. sêrie: ·~tnemàtica - Phy~ica - · Chim:ica -' Hlstor!a Natux.al 
- Peophysíca e Cosmographia. -- Psy.c,l:iologia e Logica. 

za série: Mathe'Ill.,atlca -. Physica - Chimlco. - I1Lst_orio. NatUl.n1 
- Sociologia - Desenho. · 

Art. 8.0 O regulamento dà. Faculdade de Educaçãy, Sciencias e Le
tras disc.r.ilílina.rá quaes as .dJ,sciplina.s cb cilrso complementar .que se · 
rão exigidas pãra a matr~cula em seus cursos. 

EME,NDA A QUE SE 1tEFERE O PARE::CEil> 

Art. 1.0 Ficam di~nsados do curso complementár. a que se- retue 
e decreto n. 19.890, de ·1s de Abril de 1931, em seu art . 2°, t.odos os 
estudantes ão curso secundMios, até que se organize o plano naciou·.L! 
de educação. 

:Art. 2.o Revogam~.se as Clisposiç~s em cou.trario. 
Sala cl,as &ssões, 26 de J.ulho de 1935. _, .AZta.m!.ranl:lo :Requiáo • 

.J)emetrio Mercio Xavier. - Vi.ctor Rossomano. 

~a legislatura) 

.N. 223 - 19.35 

sem· publicàdo depolS. 

N. 235 A- 1&3~ 

(Justiça 1'69 - 1a ltglsla,ura) 

Transfere para o qu.arto an:no cio curso de bacharelado a cad~íra àe Di
reito Ju.diciario Penal, com parecer contrario da Commissão àP. 
Justiça .. 

1 . De.stacou-se do projecto n . 18 A, de 1935, afi.m ela cons.tl'tuir 
prejecto· separado, a emenda, qu~ lhe íoi o!ferecida,. de·termlnando, ~ 
transferencia àa cadeira de Direito Judiclanario Penal n9 quinto pa.:::á:. 
o quarto anno dO curso de bacharelado das Faculdades de Diretço, of
ficiaes ou eq üipa.ra:qas. 

Te-ve aquelie. projecto __, approvado, em ultimo turno, pela Cama.ra 
Cios Depl.it.ados ..._ o proposito de tomar facultativo, nas Faculdades Cl~ 
Dir~ito·,, O ·C-:ll".SO ele doutorado, observ.ad·as as eond~'ÇóeS deÜe consta'!l·" 
tes_. 

Em.êndas, suggerlndo ·a restauração ode oU:tras cadeiras e a creação 
d~ :novas, bem assim a transfêre:ricia de o-utras do curso de doutorad~. 
para o de bach9.l'elado, se approvadas, dariam em tesultado ficar o. 
quinto arino deste curso com .sete cadeiras; quando actualm-:mtc Só 
quatro t~m: as de Direito Clvll. Direito Judlciàr~o· OivU •. ·Direito J'uç.t
ciarlo Penal e Direito Administrativo. E 1 que se lhe accres~crão as Cll

àe1ras de Direito Aereo. Direito Ipternacional .Privado e Dj.relto Indus
trial e Legislação do Trabalho .. 

Para evitar este- provavel accumuio de ~a'detras é que a emeil.Cib 
agora em projecto separado transrorma.da, Pl'?!lôe a tran.sferencia pat·•"
o quatt~ anno do bach_arelado da ca:deira Direito 1Judic1ar1o Penai. 
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2. J á se manifestou a Cotnnlissão <ie. Educação p-2la convcn.ien!.!ic. 
da m~dida, mercê d.a qual' haverá, ella o dis~e. ··uma melhor diStr1bu. 
ção das mat.erías. sem exig-encl.a d:a ~sforço exces~í.yo do corpo< discénte, 
Rev~la 1,1otru- que, :sendo o Direto P'énàl ~ubsta.utivo éstt1d:ad0' no s~~
guncto e n'O te.rce'i.ro e,nnos do curso, parece rr:.n!s, proveitoso collocar-;:ie 
no Direito Penal àd'jectivo no quarto anno, pois desta formo. o aaumnd 
passará. de tml; a outro desses dois taJnos daqueila disciplina. sem. ~., 
trrcc;mvenJente. da: solução de continuidade que se veriiica. na actual ~· 
riação do curso ·•. · 

~ j~tif_icação é procadente. 
3 .. Nada se ·oppõe. coni;:equent.ementé, ao propugnado na emena·1··· 

ora convertida em projecto., sob o ponto ·de .vista juridico. Pode-se, sel.h 
dliv.ida, legjslar sobre o assünipto e f~ar a cadeira de Direito Judlch:.· 
rio Penal uo quarto anuo do cur-so do bacha.rela<lo jurídico. 

Acontece, entretanto.. que as Cqngregações dos Professores das Ft.. 
culàades de Direito tf:Jn, aétU'almente. competench pata deliberar so· 
})te a tra.nsferencia <de que se trata, qual clispõe o decreto n. 19 . 85~ 
de 1.1 .c1e Ableil cfe 1931; 

.. Att·. 30. A Col:lgregação qa. Facúldade poderá instituir· o ensilt•,. 
de ·outràs marerias e augmentar o numero de 'cadeiras, ~atisfe~t;a a d~~· 
pezn com. seus proprios recurso~ . Poderá,, tambe.tn., a.doptar. po.r dt~:J· 
terços de votos, oútra.S seriação, contanto ·que: 

a) conserve nó pr1melro anno do curso de bacbarelad.o o ensinó U.-.; 

tntroducç~o á. sciencia do direito e o da economia polltica: 
õ) o ens.ino da parte geral do direito civil e o da theoria geral 421-.:> 

ol)rigações precedam o da primeira C;l.deíra de direito commerdal' ' _ 
4. ~ emendas 31d.ditivas de ~eleira:s, ou novas, ou restauradas, f:li, 

curso de bacharelado, bem podem não ser approvadas. todas, con.s~-
De .boa prudepc1&, será em ·taes condlções. nao approva:r a · Caína:r:l> 

tuinoo, como constitue, ·cada uma. projecto separado. 
cios Deputados o projecto de que se· trata. Se os demais projectos ar
provados i'orem e novas c31deiras ~ ~junta.·tem ao e:ur.so de ba-cha:r~·
lado, augmentando·, excessivament-e, as rnat.erias de qualquer: ao·s ·SP. ·J..'l 

cinco a.nnos, a Congregação poderá1 nos t ermos d~ lei ém vigor; adopt~r. 
por gols ~rç~ de votos, outra· seríáçã:o. passando para o qWI.l'1ro a ca
deira âc Direltó .lUài:ciario ·Pênal, como pretende fazer o pr:oj~ct.o e_:n 
estudqs. 

Safa: ·d.a Colllmi.Ssáo de Constit\llçâo e .Jw;tlça. 26 ·de Setembro i'k 
1935 . ..,:- Waldemar Ferreira, Presidente e Relator. - Levi Carneirt . .-. ·-· 
G·odOfrél!-o Viftnna . -- Clementino .L4õoa. - Arth.ur Santos . - · IJo, 
m.i1igos V~ira. - Ct;Lrlos Gomes de Oliveira. · 

PnOJ~CTO A QUE SE REFERE O PABECEh 

O Pod~r Legisla ti v o decreta: 
Artigo un~co. A cadeira de "Direito J~d1.cial'io Penal." pa~ará Q.t. 

qufnto anno de bacharelado para o q'uart.o anno do .mesmo cunio; ·rt · 
..,..ogaçlas as dtsp~sições em cont.rario . 

. sa.la. da CoiXimissão, dé ·Setembro de 1935. Valente de Líirti.J', 
Fres1dP.n'lio -· Vicente 'Miguel. - Heitot Maia. 

N .. 2.77 - 1935 

Pre.scre.ve fiança. para o tuneionalisrrto publico; tenM parecer com. 
substitutivo eLa comm.tssã.o de Estatuto 

Proj. 72 A. de 1935 -- E'3tátuto 33 - 1a l~~islatura 

RE1pbrto-se ao p~recel' do nobre relf1;,tor do p:J;"esente projec~o. nesta 
COmmisSão, Sr. Deputada Henrique DodSworth, com o- qual. aUâ3. 
concordou plell.a.mente a ·com.missão· de Finan~as. 
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E!ntxet~nto, 'fiâre~~zp.e que. a e.t.~_um2taçã0 taxativa de associ:ações. 
na fó:rma de projécté~ vem, de Um. certo modo·, collocar· em situação d~ 
infex:loridade. outras já autqrlzad~s po.r lei a operar com o !~ceio~ 
nªl!sroo 1luolic:o. cota. a; garantia. elo !ie~conto em folha: . · 

Além dis50, o· f.uncctonali.smo fedeTal, com exercício n0s. EStado:;, 
ficará obriga,dp a se ut1).1Zar, para -gozar àp.s fa-vores dp pr;aje.cto, :ape_~:; 

, . .do :mstttuto d~ PreViQ~nciã; e CaL"-r.a :Econonüca, pois as ~SSI'CiaÇôes. qll,e. 
o mesmo :projecto enumera náG .op:eram, em regra, .nos l!:stados .. 

A.ssltn, jUlgo pre!erivel substit.uír~!::e a p~te ·f.i:nal do proje~tÇ>. ·"" 
partil' da;s :pàlavra}; - ''Çaixa Econo.mica" pé~s seguinte,~; ";B;:1;nço dos 
Funcciona.rios Pub11oos ou qualq.uet a5.soe1açãó de füb.cêJonarios pn
bUco~, ~om m~_is de ç~~o -~os de e~is~n,cia. au:toriza.da ~ op·e~r con1: 
sew; associados, m.~diant~ desconto em folha, e·,. qua:rt:to ·á éonstrucçi'i..C> 
c;Je pred1os", que possua carteira ]ltedl.al tam.bem legalmente auto
rizada" . 

0 proJecto SUb$t11;u;tiVO .ficá~é, pQis~ tedi'gldo do 54:!'g.Uinte· mQclO.: 
Provê a acq:tiisiçmo c;le predtos de moradia e fiari~as pará Mugue1 

de c.asas pa;tli!- o ·f'llílcciona.}~smo p'l.l'ol~co : 

tEstatuto 3 e FiP.~.n~s 49 ~ i :935) 

Art. Fica pennittido aos funccionà.rios p·ublicos. consignar .em f.o~ 

l.h~ Q,e p~ga.ttlento. de accôrrdo. com o De~to n .. ~L 576, de .2'1 tie junho. 
de 1932 .• .tnal.S·. 2Q %, .par~ .os ,!il:,ls exél'USlvqs pe ~cquisição de predio .de 
resideilcia própria .oú ·ae :f-ianças de aluguel de casa, estas com jur!)s 
rca.xü:nos d.e 1 o/o ao ·xne.z. quan~k> essas eQnsign~t;õe$ se :.flzetem a !aw:>r 
do Instituto Nactonàl de Pte-vi:dencia, Cã.ixa Ec.Qnomtca Federal. :Sãnc~ 
dos ;Fun:ccion;:s.rias Pu'blicos, o~ qualquel' assoc.:l.aç&.o Cie r~ccio:m:a.rlos 
publieQs,_ CQm ma·is qe cízrco ~Iínos 'de ?~1stencia, a1,t1ioriZada a ó~~t.J; 

·com seus asso.ciados, medlante deSconto ~m .folha e~ -g:u.al'ito ã e.onstrtt
cçao q.e pre4ios, que ~~~a carteira predia~ legaliQ:e.I.lte auto~izacia.. 

Sal~ elas. conunlt&ões, .25 de Setembr<> de 1935 . ·~ .Mar-to cie Morae-s 
Paiva, Ptesidente. - 'Th.ompson i?lores Né.to,. l:telat"or . . - P(tulo Mal-. 
ti~· . - Prisco· Parais9. - - NoraZàino r-ima- - Acurcio T01'1'es. 

PROJEC'fO 'Z2 ._. 1?35 - Q~. REC~ÉU' N:OVP S-qBS~rrtr:t'IV'o .OA COJM:MISSA:u 

D~ ESTATuTO 

Art , Ficam extet!Sivos ~s fian.ças de altlgueis de casa, .9s 20·% C;)l)

.ce(lidos pelo Pecretó n. 22 .574, d~ '23 de Março .:i~ 1,933,. aos funé:Clv~ 
·naTloS publ1e9s, pa.ra. consignação .e:r:o, .!olha.. 

$ala das· Sessões, 24 de .Janeh-o de 1935. - .- M:ozart Lagu . 

Legislação éitada - Del::_retQ n. 22. 574:' 

. Al't . '1.0 Fica permittido. a.os funccionatio:s p-q~lléos collSlgnar et:L 
felh~ d~ pagamento, d~ ac~rd{1 com. o Decreto n. 21.576, de -27 d'9 Ju· 
~o d~ 1932~ mals 20 % qúando ç:lestinadol:!. unica.ment;e. .acqUl:StÇ3o !li': 
pred:io para res~enci:a prQpr1a, e reali~dc:>s nas condições e:stábeleel
Ças ·pel~ Instituto de Prev~dehcla dos Funccionài"íos P1.lblleos- da· Uniãt'. 

(~4XóJ 

l;'rinleiro substitutivo .da Conunlssão q~ EJ;ta~U~v 

P!evê a acquisiç~o ~e pred.lo$ de moradia e flanç~:s };)ara :;.1ugU~l 
ge· ~ pa,,ra o funcclonal.lStn.o publieo. 

(:Estatutos dos Funcctonatios :Pttb}tcos) e Fl,n~nç~ 49. de l~~o, 
Arp. Fica llerti:ú'&tído ai)'S íunccionanos ~'u'blicós eonsigna.r .e.m lc..-

1l;la ·ele pagamento, 'de a;cco-rdo colll: o dectetl) n. 21. 576, çle 2'7 do J 1.1-

.nhó <i e 193~, .mals 20 %, pata '9S fins eltcl:us1vos de acquisiçâo de pre~ 
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>dio de resk_ten9~a propria ou: de na:nças ~de alugue~ d~ c"a;Sll., e!;ta,s co),n 
ós jw0s ·iliaximos de :1 % ao m~z. quando e~s cc:msigna~ões: -sé fiZ~-
l'em.. a.. favor do In~titutb de ·I?.revld~nC'ia dos Funcctonarios Publ:i~o da. 
Ulliã:e. ca-ixa$ Ecónomicas F~d.ernes, CJu'b M.mt~r. Club Narve.L, 1)4Qntép!.o 
·Q.os ~ervl,doré~ cio Estado e ·B~I;l.co de$ F.ttnecionarlos Publioos .. 

Sàla .dá. Comwts~gio, M~<rço de 1935. ,__, Eenf.iq.1Le· D.octswq_rt:h."' R·t
latór. - Vie.ir.a Marques, Presld~n~. _. J:)emetr'to Mersc!o Xavier. ·
Acur-cio Torr~s. _; Moràes: Paiva. - · Prisco :Pitr.aíSo. - Aug-as-to Caval .. 
cà?i·ti. - Nilo ·cf,e AZvar.eiliga-. 

{.1 ~ legtsla1i~a 1 

.Ap;prova <J contracto celebrado entr~ o Commqn.do cta. sa I:Jttg(Lda <te ·tn.
fa~taria e D . . ,Mas·i!ia .Dias GOn-tiifb., pà:ra lOcação dó predió· 
n. 1. • 594~ d'a rua Rjo d.e Janeiro, em Be.Up HDt<i~on.te, a·o· qtttll: u 
Tribunal de C.anta:s recuso:u. registro. ·· 

O T.ribun;ài de Contas, ·em :sessão de 1.0 de Maio deste annó, e _p.or 
despaaho. p'rofei'ldó sobre a: prcmqÇão n. ~5. do Sr. representante 'di> 
Min'i.stetio ·PublJ.eç>. 4e 2 dQ me,s:m9 líl~~ recusou l'egistt<> ão ·contracoo 
é.ele.O:radp, e:X:n ~ <i.e Abril .anteriõr,. entre o Comman.dan:te da ~,_ ~rig~~a 
.de I:i.rlantaria e: p. Masill:a :óial? Gontij<o, para loca§ão çlo pi'edto 
n. J.. 594, da tua Rio de .rane<irO: •. em Betio .Hor.izQhte, d-eStiriad.o â séd" 
do Quartel General da re!e.fida. l:íiiftada. 

Foi lnf!>tivõ de recusa dé registro á .falta de cumprime.n:to ae dl
v~r:~s· :form~d~de~. entre .ella._s ·~ de _não ccmtar do con~ra~tl:l a clalt
sUla de que. tta~.a ·à, letra .f do § 1° do -art. -775. do. ~gul~mento ~1 
'de Oontã.billdade ::P'ubUca; isot é, ~ ciecl'araçãu. expr~s.sa. de que "o cou .. 
tracto não entrará etn vigor: sem qUíll- tenha s1d.o tegistr.ado pelp Tribuw 
nal de Cont·as, não ~ responsi:\.:bilizanão o Governo por indem.nizaÇão 
~!guma se aquelle instituto denegar o· ·r~gistro". 

Delibérando posteriormente sobre o pi=ldtdã de recorislder_ação, I',el'tc:~ 
~le;>. ~s~lo da. Guet;ra. -em aviSo .n. 20, de 26 d~ Junho, o Trlbun.Rl 
-em se~ã.9 d.e. 1 dê Ju),ho s~g'u.ili~. r-esolveu manter .a decisão de re:
c:usa de regl:Stto,. })ol" subsistir um ele Seus funda~etn:os ·- ~ falt.a .d"' 
cl~us-qlfl.. determina.d.ª' nQ.. letra i. ci~ada, do .§ 1° ci.0 art.. 'nf> dQ anuc::tldi;) 
l'egulatnento·. 

Fenta a devida communicaçà.o .ã. Camara dôs Deputados pelo u.t ... 
#c)9 n. 3. 31 O·Q-35, de .11 à~- .lullio ;;lt1mq, est~ CommJ.s.s.ão •. a quem; 
Q mesibo :foi 'pfe~ííte, requisitou 0!?. doe~entos ref~r.entes ~o ~;ssúnJ.ptu. 
tendo o· Tt1buna:l •de Cóntfí.S enviado ·o ·respectivo .processo com. o of!i
cio 11. 3.4:~11 .. P-35, de ~6 de Agosto· proxímo tinr;o . . 

:Exam:b:;t;ul_çlo nnn.v.cio~men~ o prccesso. v~ri:ficou a Co;mmi'ssào 
qv.e, para. a recu:sa dó' registr.~ ap l)rimitivo con:tx:acto, foram ihvoca.d~ 
as seguintes. razões: .. · 

cz) não ftg:ur~m nas cla'USula.s 45:> çontracto os nt>mes d:as p~e:s 
·oontradts,n~, 
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b), não ter sido observado o dlsposto na létl'a. f do § 1° do art. T/5 
do Re·gulamento Geral de C.ontabilldade Publica; 

c) não constar ter sido o contracto approvado pelo Sr. Ministr o cf.a. 
Guerra, de acéOruo ,co~ o art. 7.67 do mesmo rcgUlament.o; 

à,;) não es.ta'r. o contracto ·assignado por duas testemunl)as_ 
Tomando conhecimento do ped\dól Cl,e reconsl.®raçlio, !orm.Ulat4t~ 

pelo Ministro da Guel;"ra. o ·Tri'buna:l considerou dirimidas satisfa.ctort~ ... 
mente as raZões detertn,in.antes da recusa de registro, exceptuando ape
nas a indicaaa ;:~.ctma:, no ttem "'· rerattva á fa~ta !:la clausula a que 
se refere a, letra 1 do § 1 o do art. 775 do R-c~lamento Geral: de Con
tabtl.idade Pública e. sob este fundamento, manteve a re·cusa do regt::;
tro. 

Duas vezes o Tr-ibunal eqUivocou-s.:: 
i o

1 
em fazer tal e.xigen·éia: quando r.ec)l.Sou regi$tro .ao, pr.!m1t.l-;-" 

contracto: 
20, em. manter a recusa por esse tundamento, a.o apreê1at' o pe0.1dv 

de reconsideração . 
No contracto pririütivo 1e-se~ 
G1aUS.uta quarta: 

' . . ... .. · · ······· · ·· ·· · · · · ~ ·· ····· · ····· · · · ····4·· · r , . .. -.. ~ 

litste coritra.cto f1carã resclndido immediatamente se não forem d~~ 
ti'lb'Uidos os t:ecursos ·pa._rn custeio do respectiv.o aluguel, sem que daht_ 
.resulte onus ].)ara a. Uniã,.o. Fica~ ainda rescindido nos segul:n;tes c.a::;o.;.: 

.. • • • • .. ........ . . . .. .... . .. . . .. ...... . . .. .. . . '!. ,• .. ~ ••• ' . . . .. . ... .. ... -~ 

c) se fót negado registro deste contracto pelo Tribunal d~ Contas·. 
Clau31LZ"a qu'1:n.ta - O presente contracto só entrarA em ~1en.o vi

gor depois de reg'istrado pelo Tribunal de Contas . 
No cCtntracto. segti!nte, modificado, le-&: ~ 
Ól~'Wlula q~Uinta :. · 
~ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. . . ... . . . . . . . . . . . . .. 
Ficará a.tnda rescindido nos seguintes casolS: 
... ti ••• ·· ~ ····· · ~ ··· , ... ... , . , ... . .. ~··· · · · · ·· · . ... . ... ... . . . .. . 

c), se fôr :negado -reg'istro deste contraeto ·pelo Tribunal de .contas: 
ct) -a juiz.o do Governo, em todos os casos não cabendo nenhum 

on11s pllol'a a União. 
CZausula sea;ta - O pr~sente contracto só entrará ém pleno y1go: 

depois ele. registtado pelo 'rribun,a;l d~ Contf.!,s. 
Como se ·vê, não prdeêde o acto do, Tribunal <!e C:ICntas ma.ntendo 

a recusa do ·registro, visto ser descabida a unlca razão invocada. 
Além: d1sso, a. camara já deeidiu que~ dea.nte do novo preceito 

.Çon.s:tituclonal em relã..ção a contractos. a exigencl a.. contida na. se
-gunda. :parte da letra j •<io § f o do ,art. '775 do Regulamento Geral d~ 

-. 
PltO.TECL'O 

Contab111d~e publ!ca. perdeu a sua ma1or s1gnlf1cs.çá.o, não eonst1-
túíndo., por !&o. mottyo ba.,stant~ para toli!lar um· contracto nullô. 

Pelo exposto, a Commissão de Tomada. 'de contas e de ):là.I:ecer que 
Eeja approvado o contracto celebrado em 4 de Abril de 1935, entre o 
Conuna.ndo da. a ,a Brlgada. de In!antarla e D. Ma.s111a. Dias Gontijo, 
para. locaÇão do ·predlo n. l, .594:, da. rua Rto de Janeiro', em Bello Ho
rizonte, destinado á séde do Quartel General da. referida brigada, e ra
tif.lcado pelo M1nlstn da Guerra. a. 25 de Junho d<:1 mesmo anno, de
vendo o -Trlgunal de Contas fazer o competente registro . 

Sala da$ Commissões, 12 de Setemb~o de 1935. - Vieiru Marques, 
Presidente. - Mario d.e Moraes Raiva, Relator. - Franci3co Gon

. çalves. - Moô.cyr Barbosa soares. - Manoel Da1J1.as Ort!z. - Übaldo· 
Ramalhete. 
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~ST.ERIO DA QUER~ 

Oitava·. Brigaria de Inf-a.p.tat:ia - -Quartel Gener~i 

~érmo de co;ntract·o celebrado entre ·o · commandimte. da; ea. Brigada d~ 
Infantaria e presldente do Conselho -<i'e Adroinisttacão e · a Sra.. 
Masilta. Dias -GõntiJo, _para -lbcaçãó élo _predlo iümiéro· ~mil :quinhen
~s- e ·-noventa e qu~t-~o (1.5~4) d.a nia ~io de Janeir-o_. ~e.l?t.~ dl
tlad~ de Bello .ltcrizont:e:. de.stltiado â séde do Quartel Gene-ral: .da 
rêferldá brlgâda. No. dia. qJ;iatro (4:) d.o ,me_z de Abril do atl':p._O de 
mil novecentos --E'l trinta. e Cinco (1~3$'), oompa'l"eceu na ISéde do 
Quat:tel General da Oitava Brigada de Irit'antarl'a a Sra. Masilla 
Dias Gc:m.tijo. domlci~ada lJ.esta ·c.ápit~l, â. rua Rt_e de Jan~i~Ó Il,U

mero 1.584. prbprle:taria ·dó predl<:Í· n'limero 1.594 (mil quinhentos 
e noven~a e _qu:ítro), g~ ru~ ~o de. Jane~o. nesta · mesma eap1tal, 
e;_ perãnte o Sr. -Corenel Edu~l:".clo Guedes Alc()!o-rado, conimandante 
,ela; Oitava: ~dgada de Intanta;:d:a. e president~ do :r~spectivo con
~lho de Aãministração, tleclarou q-ue atl\lgà.va. o ~êfe.rldo 'im:móvel 
pa-ra;. no 1llesmo ln.stallar· a. s~a sé!lle c:> Quartel o-~neral da referida 
;Brigada de J~antariQ;, 'tnediªhte a_s .condições SeÇúintes·: 

dl-a~ula pri,Ix:i.eir.a Q a:lug~el serã de qUinhentos mll ~is 
(SOOSOO'O) ínensaês, pago pelo Conselho de Administração da Offa.vá. 
Brlgad,a. cie Infliilntnrla. após. -Q tecebúnento do quanti-tativo que lhe é 
dlstribuido por trlmcstl'és, pelo ;aernço de Ihtendencta. Rei1onàl da 
1:), Reg1~o r.filitar. 

Cla:usula segunda - O a$Seio ·e a coil.serVa.çã.o d.~ de.penden.c1as do 
hntnovel #carã:o a .cargo do ~artel.;.Genera;l. 

Cla'usl!lla t .ercelr.à. - Todos os ·ímp(lstos !etiera:~s. ~s.taduaes e mu
:o,1clpaCl:? a que e.st!ve:r; ou vier ficar sujeito o pre.d:ió, e()nerão por conta 
.ela. proprtet~a. 

Cl.aus:tq.la qt!-arta. - o presente coritra~to vig&rará. até trinta e. um 
(31) de Dezcx:n'bro d.~ .mU 'llp.vec~ntos e tíinta ·e. çineo (1~35) e: sera re
_novacto .n.os annps- S1i1bsequêntes', um~ vez d1Stdbu1de ao Qaârtel Gé
ile~t o neéessar1_o qua,n.t1tat1vo p~ra. al1,1g'Q.el c:l'e ·CâSa.. e sé ~~o !~r con
veniente a~J:; 'interesses -do. Quartei Gen..eràl da Oitava .Brigada. de líl
:ra.nt'a.Tia. ESte cll>ntr,acto f~éatá re.selnd-fdo imtt:J..~diatam~nte se _nao to
r~~ distrlbwd'os ós recursoS para. cUsteio elo .respeêtivo afuguei, sém 
qile d;a~í resuit.e <:~nus ·p~a a ünião. Fieará _ainda, re:scindld.o nos :sé
~lntes ·casos: a ·) se o ~:uattel General fôr e~tlD.çto ô~. tra:_nS!f_erid,o de 
séde del?ta capital para. outra.- Ioca:lidade; b) .ou- 'na mesma, se o Ml
nfsten.o da Guerra adqultlt pbr con;1prt~; ou inandar eo'Il§truir p-red'lo 
destln~d.o á; St?,a. séde; cJ se !õz: negàd9 registra <.leste· côntrã.étó, pelo 
TribtiDal de Cont~; 4) a. JuizO do Governo. em to!'los os cw;;os nã,o 

· c.a:bendo nenh11m o_n'Q.S pára. a UDião. além: do pagamento dós respe
ctivos arugueis. 'Fjncló o oon:tra.ct'c) pOdi;U'á. o 'Quartel ·General oçcupar 
:até-mais seis ( ff) J:1:lez~ o re!el'ldo inmiovel, nca..ndo livre a.o m_esmo o 
direito de tettrar os app_àrelhOS' e as m,st~aç'Õ~s qu!'l no predlo vel_lha. 
a coll~r. · 

'óia~ula qüint:::t. - o . presente contracto .só entrará em. ;plé'Do ·vigor 
q.epo:l:s de registrado pelo Tribuna.! de GQnt$ . 

Cla~stlla sexta - A d~spesa ~S'!l).~ant_e d,a assignat:urà. ·deste eon ... 
tracto correrá p.or conta da sulil-cc:n),sign~çãp. n , .14, çia v.et<ba sa do 
ã.ctual orçàmento cio Minfsterio da. <$-~errá.~ e da ·q:..1al foi prév!a.men:te 
deduziêiá.-

. Clausula setl~a - SE!rá. í:r:npasta á proprlet.arla. a. mUlta de tre
sentos mil réis (3QOSOOQ} caso falté ao cump:rlmento de qualquer da.& 
cla.us'-í~ constantes do px:esente contracto', 
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Clausula oitava - o sello proporcional do valor do presente con
tracto será cobra.d.o n-o a.cto de sua 3$Signatura.. E, por- estarem a.ccorde_s 
lavrou.:..se o presente contra.cto, que va.e assígnado pelas partes con• 
tract$te:;. . 

Bello Horizonte, 4 de Abril de 1935. - Coronel Ed/J.tà.rdo G~~ 
.AT,coforár!lo. - Ma~Zia .Dias G'ontijo. E,sta.vam cortadas e devldamet;~.te 
mu.tmz~.élas estampilhas federaes Po valor ·total de quin-ze . xnll .i:êls· e 
o sello de .Edu'Caçã.o e Saude ·PUblica. ·Confere com o original. - Os• 
waldo P!rcs, .secrétarlo do C. A . 

O Sr-. President.e - · Está: finda á. leitura do Elcl)ediente. 
Tem a palavra o St. EmUlo de .M~ya. 
O Sr. E:r;nilio de Maya - Sr. Presidente, na Sessão d~ honten1 

pedi a pa.Ia.vra .a V. Ex. ~. pela. ordem, para tecer- alguns conunentarios 
em torno das int:orniaÇões pres'tadl!S á Camara pelo .Sr' .. Ministro d~ 
Atrricultura_, ém consequencia. de um requerimento de autoria. do 
Sr. Deputado Barr0s Penteado, assignad.o ainda por varios de nós da. 
banpada alagoana, no qual sollcltavam.os áquene Minlsterio escl~reci
mentos sobre a. .retirada de uma sonda qu:e, :o.o meu Estado, está sendo 
utllizàda na. exploração do petroleo. 

Não :pude, Sr. Presittente, no espaço de tem.po que me facultou o. 
Regiménto, éoncl:uir bontem o meu discur.so, a que passo a. fazer na. 
sessão de hoje, em. ~tu~e de !Il.e haver cedido a s~ inscripçáo na. 
hora do expedien~ o illustte collega, Sr. Deputado Pereira Lira, cuja. 
gentileza quero desde logo· agradecer. 

De lnlclo, devo declarar q~e as minhas P,alaV:ra.s anteriores não 
tiveram o sentido que- lhes qulzeram ~mprestar ~ilgum-s.S noticlas çle 
certos orgãos da 1Iílprensa. local, ~sto é, tlâo envohiam. o 'intuito d& 
combater no seu tOdo as intormações prestadas, ~as o desejo de trazer 
novos es,cl~ecimentos á Camaxa. em torno do caso em apreço, corri
gindo, em vêrdade,. alguns pontos obscuros daquell.as jnforma.~óes., e 
:fornecendo á Ca.sa noticias outras que 'l\llgo ind!Sperisavels ao perfelt.o 
conhecimento do a.ssuxnpto. 

~o momento em que V. ~x .·, ~r. Presidente, xne ~vertia holitem 
dê esta,r finda a hora que me fôra concedid21, referia-me aQs ln'diciQs 
q~e começaram. a app~ecer, de um. certo tempo a est~ d.~ta~ nas per
furações d,o Riacho Do~e. a. respeito ela possivél existeilcia ali do pre
cioso liqUido, indiclos .iguaes precil:!a.mente áquelles aos quaes alludem, 
eom !req,uenéia, varios relatorlos transmtttidos áo Mini:sterio da Agri
ciüturã por diversos dos ,seus tecbnicos que supenntender.am pe.squi:sas 
eth outras zonas d.o Pà.iZ, como sendo os mêsmos elementos capazes, 
pela Sua importancla .e natureza., de autorizar o prooeguipl.e~to das 
pesquisa$. 

Dah :~orxnações prestadas á Cama!I'a. ])elo Sr .. Ministro da Agri·· 
cultilra, 5e pode concluir que S. Ex. se mostra interessado, não apenas 
na con~inuação das pesqUisas procedidas em .Alag6as, mas em varias 
outras ~nas do Paiz. 

Devo chamar a atte,nção ci~ camax.:a para um trecho do rel'atO"J,"lo 
contendo as intorma.çõés transmittidas ao · Departamento Nacional de 
Prc>Ch~cção Mineral, em, data de Il de Agosto findo, pelo· Asslstenté
Ohe!e Eugenio Bourdot Dutra,. o qual, em Alagõas, observou os phenô
menos que se vêm ver!Uca.ndo em. certo tempo a esta parte na execução 
dos traballios do poÇo em perfuração. 

Aquelle technico, após testemunha.r que a sonda se encontra real• 
m~nte em, aettvid.ade. e não in~t~va, qomo fo1 anterlcnmente ln:formado 
ao Mlnisterlo, é dcp<>is qe ac:cre~entar hav~r col'lstatado a .pr~senç~ 
de oleo, ct.e agua salgada e d~ outros ln!iicios da ~xistenêia do preclal$0 
liquida; e, ·ainda, depois de depôr a9erca da presença de gaz combus.., 
t1vel naquell.e poço - a.eon~elha ao ~lnisterlo. <:om a sua autorJdade 
de pro-fissionál, que· sejam proseguiclos e actualizados os e:.--tudos de 
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Ríae.:Qo Dote~. pOI'QU.e d'e 'facto, . a zona indica, _pelo ménos, à possibill
d't:tde de an ser- enc:ontliád:o petro!eo. 

E .' a palavra àe 'W.'n. têchnicó que. reptod\17.0 p~ ~onnecimenta da 
Camara, ·e que -pãra -ali fot éspecfalh:Lente com· o fim de t:onstat~ ·e.st~ 
phenomeno_s . 

o Dire.ctõr :do Serviço ·de Fotn~nto da Producção ~nnetal, de posse 
desses .q~dos, levou:-os ~o c&npedmentÇ> -do -Dite:ctor Gera\ do neparta,.. 
rn~ntQ de Producgi:ío Mineral e, ao m~S.mo temPo em que se mostra 
a-nimado com eiles, é, no emtanto, de o:pinião q~e a sonà~_ que- á}l se 
encQlltra ·ná() é a)?pa,telho proprio ao ptoseguímento das pesquiSàs e 
que, por isso mesmo, .as perfur~ões- par ella acaso realizadas serão im
profi:cuas. 

E' curioso1 em realidade, que isso só ag:o:ra seJa ditô. Porque qua.n.,. 
dq· aquella so:nda-t,oi cetii~a aQ Est~do cie A~agôas se teve en'l. ·vis_ta p:te
é:isame:nte sérvir ã pesqti1sà ãe petroleo. E' o qu.e, aliás. consta do 
ter~o <le tespon,sabi~ldade assJg-na!lo pel.o e.ntã:o -lnt~tve!l~or da:qu.e1le 
Estado ·e. pelo representànte cio M1n1_stro <:ia Agtieultur&, no éllá. 3 de 
A,gpsto t:Ie 19S2. 

s. ·S .. no emtanto. quer funQ.amentat esta su,a op\nlão; aitegancto 
que, l'l,O Br~sil~ ~ perfurações para- desoob.erta ·do petroleo devexn ·Ser 
_profUn.das, eroquaP.to que a .. sortq~ .eXistente em _Alagô~· tem apenas 
cs.pa:cidado p~a 60(j· metr.os de profunêlidacte. 

A penuração de RiàCho noo~. e .que taes indí.c!os tetr;i revet:ade. ap
ti:ngi.u até aqUi, a-p~na~, á pro-fundídade de -trezentoS- e poucos metros. 
'E' logico. porta,.nto que pelo ~en<)s até a . profw::td1dade .de s_eiscentos 
me~os, as pex:!wa.ções ·realizadas pol" aquell'a.. sonctã serão prqficua.s, 
não ~tlbd<), pbi$, rázão pal't} que ó ~pparelho :sela. atirad(:) de fado .. 
sob a. al1egaçá9 de qU:e os trabalhos aéaso jã, execúta,.dos não )?todu .. 
Zirnm o çlese}ad.o ef:(-eito. 

TodG Q oEstado de Alàgôas, como teiclo o Pat-z;. ~s_t-a. ao- pâr dó q,ue, 
até hoje. se tem feito -~~ssa. questão de -pesqulza d9 petro1eo no .sub
aolo de noss~ P~.-L"'i~. 

E' 'Ver<:iade qUe, .ha alguns a.nPos, á ·repart1ç_ão "en~az:regad.a desse 
tl'abhlho não emprestou ao prob1ema a att~n~q q;J.e elle tn.ere.ct?;. E' 
exact9. ~da. qü:e o Mlllisterio, ou por outra, o actual -Serviç~ de ~o
menta da Pr<lducç~o Mineral, estâ luta_ndo com a. falta de ~cursqs 
mat~ae-s pata reau~ar com ·exrto pesquisas seguidas ·no sub..,soió ·do 
Bi'a51l, em tod~ áqu~lla:; ·-r~giões tidas pei-os ·tech:nieos,- co~o :P.r.ovavéÍs 
d~ çon.té~m _ o pre.ciP..C:O -liqill.do. 

Basta es-clarecer- que até hoje não foram t"~!tas, D;o Bra;;i<l, nem 
$equer oi~nta l>erfurações. e estas- na slj:a .íil.aiqria foram intel'lrom• 
piaas. antes que atti:ngis_se:m a. :profundi'daii~ 4.e q-:uinhentos metros. 
·Que!'O-, ~ntr_etanto, le]iqbr~ a Qamara qUe, so num .a.nno, (le 1933 pará 
193~. foram r.ealizadas, nos. Estados Un1dos él.uas -mll e tantas perfl+;. 
:ra,çõ~. ·den'$-re as qua,e~ apenas quatroeentà.s indicaram e. conve-nienciã
de serem contJnua.das. Para não ir tão longe, basta que s~ recorde Q 

exempl_o 4.a, Ar,gentln?-. Al~. na.qu.elle mesmo a.nno ele' 1933, Ptmt 1934. 
se ~f.ectuar_am, só. na, Pi'9'vtncia do sa:ltõ, se1sc_entas e tantas- perf'\R'a."! 
çóes, Desj;as,: ape~,a:s vinte e sete e?tã9 produzinÇlo >q'4antlcla~_es co~·· 
meré1a:ve1s. E •. S1t. Pre~S1Cileate. só neS!?às $e1scentas .e. tantas pel'fura.• 
ções, ~1sçentas e sessen:ta ~· du_~. ~ nãa me eng~~. c}.espend,eu a. Ar-
gentina a somma, em _nossâ moeda. de q"Q.arent:a. e oito mil conto-s de 
iéisi- q'ua,nti!); esta que Tepresenta. tniportanc:ia ·maior que ~ verb~ do 
nos110 M1:rüsterlo da, ~grlcultura. nesse eJç.erê1cio e supeiior àó dobro da 
i~p~rt'ancfa até hoJ~ despendida ·pelo Bt'asll em t.od~ ás. per!Uí'âÇ.ões 
teal.:l.zadas. _ 

Tudo tsso ~nd1ca. que, em -reálldad0,. nada. temos f-eito })ara a. des
coberta ~o :pê:tllole'O. Nnda t .emos feito, repito, em !a.~e do pequeno Q:y ... 
mero de per.!urações effectuadas e da. carencla. de xnat~tial pata. q _ue o 
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MfnlGteriô., pela repartição compet~nte. ~a encarar ó problema com 
a attenção que ~Ue requ_!;lr. · · 

Jâ se te.m dito nãõ ~er po.s&~Y~l que o Bràsll não po:;;sue o p_etrõl~o 
no .~eu ~ul_)-solo~ dada á circU!;n.stanc1a da .sua. ex-lst.encia. nos pa.lzes q~e 
~o~ ~tll'CIDll . l,.embx:.amos. a Venezuela, ctUe é, lJ.oje, .O t~rceiro productor 
m'linãia.l de petr.oleo, e cUja. pi'oducção, no anno de 1929; .Se elevou a 
1_3:~ p:Ulh~~ Q.e b~is; :â Colom:bia, que prod~t\1, em 1927, mais q;e 
lO ·i'llilhóes; o" Per'ú, emm "uma producçáo superiór a lO m.illiõ.es: e a . 
Rep'\lbll.~ Az:genti:na que cte:v.e estar pro<iUZind.o,. actua).m~n:.te, muit:O 
mais: de 15 milllões de bams em 12 m-êZés. 

. P9.r qu~ sómente nós haver{amos .de· fic_ax: 1sol}l.(ips ~~tre todos. 
esses vi~nhos que e~raem petrole_o·?· :i?o.rqué -as pesq~ n .ão t:êm: Sido 
1:e1tas -com<J deviam. · 

o SR. DI~ J;tr~OR --:--- E' que _não tem.o.s a.in:Q.a consct.enc~a eeo-
nomtca. . 

ô . SR. EMILIO D~ .MAYA -Tem razão .em giraJltl~ pa;rte . O Go
verno e ~ Cama.i'a: - esta, por exceRencia ~ senão nest.e õrçamento. 
qu~ jâ se encontra em 3.a. d1scw;Sãq, at> ·m.enos no vip.çi.Qy.ro, devem 
CUidar seriamente d.o problema, _que ·es_tá tntere:ssa:na_o tí>Q.as as nª-çõe;3 
progreS$1stas ~o mUrtâo, cada vez mais vig_nantes em torno ~la_s co~dl:
Ções E:J.'tie devem asseg:tirar ·o seu bem e~tar e a . sua ind'~pe_nd~llcia e_co ... 
;nom!c~ c. :fimm~etra .. 

Vale a p.ena, nesta áltura,, _p.a.ra que j~tlfiqlJ"e;m,o_s o interesse çom 
que o. Govern6 de: Alagõas encal'_a as perf'Ura,&ões do- súb"!sólo do meu 
Estado, no intUito de descobFir a. ex.Lstenei@ d.,e pet'l"<>leo, repetir que 
todOS ()'S indiciOS .gu~ -al,!.; es-tão sendo ·notadOS, ·como O desprendimento 
dé -gazes, o éhei.ro dQ pet;roléo, a presen~a. de agu.a ,sa_1ga~a. o. oteo sobre-
nadando na ·agua ,retira4a. do poço. sãO. intüciós· c:tile não _pQd,exn nem 
deix~r de s~r toma elo·~ nª devida consideração. 

Darei conhecimento. â; Cainara de um trecho tia entrevl::sta conce~ 
dtda ém 1930 ao ···o· Jornal .... ci_esta. CaJ>Ital, pelo s_r. E.uz~l,:lio de oli~ 
~eira, &r~tor- Q;o Serviço Geologico, pois o .actuai director dQ Serviço 
de Fomento· üa Produccão Mineral entende que a e~mp~I;lhia: que ini
ciou a p~qu:i_sa. do petr-oleo- :em Alagôas, dispõe de. réc'li,rsos propri~s 
para continuar as, ~petf~ções. ·· · 

E' e~traordinário pen~-.se. qú,_e, e.m pai:~~ como o Brasn, possa. :uma 
companhia pàrlicula!" arcar, isólado de .q11ae!:!quer outros · ~l.OOllos e 
reeur~s. com·· ;i~ -e,normes aespes~ _ à.e pE!rf-uta:Çã() do sub-sólo. 

0 ~R- XA~ I>E ou~a.- E', te-alme.nte. um crime õ que a Câ.
m.ara ·pratica. no orç_~m.ento, çoncedendo ao serv'iço Çi-eoJogico à<> Mi
:o,lSte-rio <;la . .ttgti~ultüra. veroa ·ridicula, >que não mont_a talvez a 300 
ce>ntos. V._ ~x. çteclarou, ha ,po~co, q'(le só _numa. prov1Mi~ da Ar
.gemt.na 'haViam .sido feitas· 600 perlitrações. 

O $ . E14ILIO DE ~YA, .-Seiscentas e trin1;a e d-uas, se nãó file. 
engano, e só nl.Un aímo .. 

o Sa. XAv::IER DE Ç)LI~A- P~~to:- quantali pedur'ações~ m.ais 
ou m.enos, teriam sldo feitas em Alagõa.s? 

O Sa. I)IN~ ~IQR ·- ·o a.pax:te .d9 nobre co:JJ,~g~ ~n:'ltolvê -1-nj'Ut;Stiça 
pe;ra. eom a Oamara. Não foi esta qile fi:ítou aquella. verba. 

O SR. XAviER DE :()L~A,...,.. E' ella. que vota.. 
_ O ·Ba. DINtz J!fN.xoa - Perçl(i.o.- Nosso. tra.balli.o a-qui é em com. .. 

mum com. o E~eÇütlvõ. O Mi'nisterio p-ede. o Governo aoonselha ··os 
córt;es. Eu, qué es't9u no .ponto de-V·lsta· de s~ ãugmentar se~pre que 
seja para. ir cl~ enCQnt:ro ás necess1dàd~ ·C!lo ·de~envolvimento da eco
IiOo,iSa. nactona;I, e.stranhQ o ap$í'"te de v .. EX .. , pÓrque, no ~lo do. ca.
tnara.. teM--:-~ l~vaJJ;tado _grande núni:erq q.e .co~egas. para. protestar con
tra a exigüidàde de verb~ nesse ·sentido. 

O S:a. X,\·VIER DE OI..:tvÊ.Dt.o\- Mantenhp meu p~nto rJe vistll., de q.u ·a 
a. Qama.ta, .afinai, é q~_e votª o o~~,men1;o. 
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o SR. EmL"IO DE MAYA ....;.;. Diz bem ·v. Ex:. q·ue actualmente, 
depende em gránde pÚt-e dé. ~ós a lilicjâ.tlya 4ê dotar o Míws'téi'~O- da. 
Am-i~ultu:r~ !ie verbas ~u:ftie1entes _pa.ra. essés serviÇes. 

"0 ·SR. XAVl;Elt __ DE- OUVEI.&A - ÜÚIÍ)..p:te., de taet::,, ái Cafnara CPlla
bo__rar. .com o Exeq:utlvo ne~e -a;s~pto; mas é préciso accentua.r q~e 
ta1v~2 n~nhuma das -emenda$ apresentadas· pelQ.S Srs . . Dep:utad:os ao 
·orçamento do Minist.erio. da Agrlcwtura. lo.gr.ou pàitecer tã:voravel~ de 
macio <a\l~ .a. co-Í,la'Qc>raç~ :result~. p~e. ponto, tnutit. 

o S.~. D~xz .Jumoa. --- Pôde ser que se tráte apenas do _ponto d.~ 
vl_s.t?- d~ propria Com;ml_.ssão àe Fln~:t~Ça..?; .n:ão enyol:vend~ o ;pensaxnento 
·da Oa:tna:ra -toda. 

·o. ~3a . .Joio CuoP:eAs - Eu pedi_r-ia. )lcença parª' dar um-á ·info,r
mas:ão â C amara, de. ve~ que agora. se di~cute · questão J:le verbas ·para 
o Depa:rtamento dé Prod:ucção Minel;'~l . ,A p:rqp0sta. que o 'E!X~ê'll,tivo 
para aqUi mandou eara.cteriZa l:lém -um aspecto d-a. desorganlzà§:áa a.d
mmist;:rativ~ d_p Br~iíJ porq~e cónsiglia- ~ugm;ento .de c~nto e pO'll,CQS 

e<i>l'l:tos _para. pess:oãl- varravcl. ~ Q.'t.lZep,tos e- oitei;l1ià.· e póucos pfl.ra. ma
teriaL ptxe.. amda, ,a Camara .que esse ãugmentp de material é appli~ 
caào n~ compra.· <:Íê m~hiíla.$. de es~rev'ªr· IX19Diliarto .• àeoe.ssori.OG, tni~ 
meogrãphos. artigos de- ex:pecUente. etc . Não. se p'rocurO:u attender a. 
nen.J,lum éJ,o~ áSpe~os do pro'btema.-fund.a.tnental, ~ue- sert~ a ~ppJ1çação 
dessa -q~uantia. a; a.pparelllam.ento· m::i;tetial1 e não a despesas com eseri• 
p~orio e b.~ocra.~-a. 

o SR-. EMILI:O DE !dA ~A. - Retere-ªe v·_. ~. á. ve-rba do· M1ntste-. 
r_io cb . . Agricultura? 

o SR. JOio Ct:EoP~ ---. Rettro-Iíi.e à ver:ba do De,parta,mento. -4~ 
~oducção· Mln:emL 

o SR. E:~ó DE ~AYA- Devo escJa:recer a · V. Ex .• em a~xilJo 
do seu aparte1 q~e o g(y~;·erno dê Ala.gõ~. Interessado. cotno está. na. 
col;ltln-Jlaçãp das -pesq1J,lsas ~za4as .no nos~o su:b.;.wlo, pedl--q a.o di. .. 
T.ector geral do· Depar.tamerito Nacional de :Pt'od:uc~o -~neràl que lhe 
en.V,ias_se: d~Ol> acerca da.s ·fl_esp~s q~ seri~: necessarias _para. -q.z;n 
est-udo da zóna. de Rtacho Doce-, .afim de que lh.e f9S.se poSl:;!vel provi

·~e:t_l.ctar o :respectivo custeio j:un,to ads poderes competentes. DireJ .a 
v. Ex. q:tre as despesas a ~ffect~ax coxo. e$ est'Ucios g~physicos pa.t;.~ 
pesqtl,i,s~s. d.e petr!)Jeo na. fabt~, littorán.ea de A!agõaS'. comprehelicl~ndo 
uma: cam:panh.a 'de ·~es ~e~és .. 'foram. otçad:~, ~pena~i em 50: POO~OQO. 
d~ a.ccor~o cÇ>m os dados enviados 11.0 GOvernador Osman Lo:Jlrêlr'a pelo 
l)r.. Fléu~ dà aoeha. 

E. no• em tanto; como diz o nobt-e eolléga, fOi conslgnado· no ·Orça
mento do Wtú~Sterto da Agt:lcultura, nà verbá att'r:ibuida -ao-.De_par:ta-• 
m~nto de :t)roÇlucÇ~o Mineral, úm: augmen-to de . duzentos e ·tant~ 
c<:>ntos parS~ ·c.ompx:a; de macliinas ge escrever, ~te , 

O SR. JoÃo OI$ô:P:a:As - --DUZéntos e ·oitenta. ~ tanto~ ·contos. Não 
cUÍpémas, poré~ esse: serviço, onçle exi.stem_ tecl;inJcQs· competent es e 
capazes.; culpemos, Gim . . a acção superior- ádl:nlriistrativa do Mfn-ist To. 
· o SR. EMiJLlo· .D::E ~YA, -- - Não cuipemqs tanto, tamhem, a. 
ac9'ã-o do M'il'listro . 

Ot.ilpemos a; todo~ b!; qu~ deveria_~ ha:bm~ar. o MI.n,isterio cõm do
tações .suff1c1etítes para ,os.· serviços que lhe c·um:pre reaUza,-~. 

0 S&. JOÃQ CLEOPRAS -- Q' .Mi-nistro está- appll_ean!io o áUgJnelito 
de verba. mate.rial .ein. despooas burocráticas. 

o SR-. El\tr!L!O DE· MA'f4 - Re.spon.de~ào, agorª' .ao ª-P.arte dt;>
ttleu nobre. coll'ega., Si:' . ::x:aV'i_er de ouvell.'a, tenho :a dizer a s·. Ex. e _ã. 
CamAra. qu~. en:iqua.~:to a Republl~a. :Argentill~. a:penas em um a;:nno, 
d.espende a somina de. 48 mil co_ntos p_ettutando seiscentos e t-n.iitos 
pqç~. ·spmm-a. e~sa ~Ieva4i.~Ima., • •• 

O Slh X:Avn:a '»E Ô:t.!VEIRA ~ Representando mais de metade ·Cio 
Orçamento do Mintsterip. da Agt1cu1tura . 
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o SR . .EMI:t.Io DI!: MAYA- •.. no meu: Estado, !:!In que, h11 an~<)'s" 
atraz, o Governo Fede:ra.í ~n,1c;iou. na mesma zona de Riacho Doce, a.l
gümas perfurações,, e digo iniciou porque foram. aba:ndonadas á pe
quena profund.idadé, apena.s, actuaimen~. uma sondagem está sendo 
:realizada. e essa mesma. interro~pida:, de quando em ·vez, por ~alta .4~ 
recursos materiae.s cb. Companhia. Apen~. uma, e é só essa que está. 
revelando os phenomenos que demonstram a existencla, ou, pelo 
menos, a possibilidade da existencia d_o. petroleo em Alagôas. 

o SR. XAVIER. oE Ol,.IVEIRA- A C.a.ma.ra deve fixar bem a declaração 
importantissima de V. Ex., no tocante a esse assumpto. 

O SR . . E.MILIO DE MAYA- A propo.s~to da declaração do D.ireetor 
da Producção Minera.l. <lê que aquella empresa. .possue. o material' ne-. 
cessaJ;io ~ perfuração de poços, i.n!or~~ á Caln.ara que tal não. sue
cede e que actualm:e~te a companhia, que levantou. c_apita.l insignifi-. 
cante, em face da qu~tia que seria necessaria para o proseguimento 
eis suas pesqUisas, não dispõe, ás veze~. de numeraria indlspensa.ver .aõ· 
pagamento dó red,UZÍdo pessoal que á.U. trabalha. Por isso, 'Sr ~ Presi
dente, ~stou advogando, em nome de Alagõas e dos interesses do Pa.1z . 
uma ·ac9ãq. efficie:l:lte di;> 1\IUnisterio d~ .~grtcu1tti.ra ne;ste.-campo. · · ' 

O SR. Dr:Ntz .Juz.noR - O nobre Deputado nãq deV'e dirigir o as
sumpto sob o ponto de ·~i'sta. Testrléto do seu Estado, por isso que a 
questão é ;nacional. 

O SR. EMILIO DE MAYA- E• bom que v , Ex. note que talel ~m 
"inter~ do .Pai~". o· que pe.rmltte encarar a questão de um PQlJ,to 
de vista. mais lato e nã_o apenas do ponto de vista restrtcto ·d,O méu 
EstadO. -

·Sr. Presidente, qiz1a eu que a.dvogàva., em nom~ dos 1nteresse·s do· 
PaiZ, uma acçãó mals efficiente por parte do :Mill1$ter1o da Agricultqra. 
no tocante ás pesquisa~ :petroliferas da.quella. zona. 

E' sabido que, por occasião Cios gov-ernos dos Sr's .. Dorval Pb'rto e · 
Ephfgenio de S~lles, no Estado élo Amazonas, foi tentada, ou por outr-a, 

• foi feita g, concessão o. companh,las ~4-angeir~ da qüasl tota,l1dade dô· 
. terrltorio amazon,e~ :para. explora.sã.Q do petroleo. Lévan.tou-se, ~ntão, 

e com justiça, em. todo o Paiz, utna grap.de grita contra semelhante 
.attitude, pmque - dizi.a-se - est~v~ am(!açada. a 5eg;urança do 'BrasU. 

Allud1. ao facto para: ler, levando-o ao conhec'lmento da Camara-, 
um trecho da. en.treVista. sobre o a.ssum.pto então eon.cedlda pelo mesmo 
Sr. Euze.bio de Oliveira.. Antes, porêm, aproveito o ensejo para :fnza,x;. 
aqui certa 1n,coherenc1a entre as. opiniões de. dols tecbliicos do me~me 
;Ministerio. Um, o senbor Euzebio de Ol1ve1ra; o outro~ o Sr. Fl.e:t,ll'y 
da· BQGha, actua~ Dtrector do Serviço de Fomento <da Produc9ã.o Ml.
neral. 

Eínq'ua.nto um allega. que o petl:oleo, no Bras!l, so poderá. ser ciés~ 
coberto a uma profundidade superior a L 500 metros, o outro a.ffirma. 
que, actua.Imente, no. ·mundo ihtei:ro, o petroleo é descoberto com .. 
mum.ente descoberto ~. 500 e 600 metros. 

Ma.s. qiz o Sr. Euzeblo dei Olive.l.::ta: 

"Posso g~ntlr que t:lS poços de pettoleo com mais de 800· 
m~tr9s de pl'Qfundida.de são actualment.e raros. Antes de se 
retirar o petroteo a. granel~ profundidade, procura-se pr!m.e!XO· 
extrahlr o tnenos profunc;to. !&to se dã eni todos os camp.os 
petroltferos -ao mundo e acont~erá o meSl:O.O com os nossos. 
A profundidade mats commum é entre 500 e ·700 mé1lros". 

E• o caso do M,ixrtstér1o auxiltai'" as pesquisas de petroleo e:m Ala,; 
gôas~ onde apenas ha. 300 metros já surgem tantos 1nd1clos da sua.. 
ex1ste:Q.cta. 
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·niz t-arobem S . sx., :refer1ndo-se ao Estado do Paiã: 

"·No Estado do Pará estamos operando no valle do Ta:-· 
l?ajp;?; e no ~ande ~uticllnal d& ~eré. No Tapajõz, pe:rto d.~· 
Itaitúb.a, t .emos tres :Pcços de gaz nat\ J.ral e t~aços de petroleo 
etn rochas calcareas e. arenosas. com o desenvolvimento das 
pesquisas devem:!i>s encontrar petroleo em qua;ntipade com-
mercial". · 

Reproduze este trecho da entr.evista: do Sr. Euzebio de OU veira. 
preci.same!lte para assigna~ar a sem.eliu:.nça dos illd.ic1o_s· J;eferidos ~m 
os notados ·em Alagôas·~ 

O SR. DINIZ JuNIOR - Tenho grande· satisfação em saber que 
esta opinião é do ill-ustre sci~ntista. Euzebio Q.e .Oliveira. que affirmou 
categori~mente, nos B~deirantes, que. em hypothese alguma., pode
riamos sonhar com a 1déa de. petroleo no ·Bra_su .. 

O SR.. EMILIO DE MAYA - E' ·extranhavel que o autor da entre
vista diga .q-p.e não pod~mo-s sonhar cott;~. a existenda. de petroleo no· 
Brasil. quando ê elle 'pl'oprlo quem a;f!irma, e.m documento divulgado 
e nao contestado-, que a. sua. e:iistencia, pelos ind.iei~ apresentados. é 
um i!acto. 

O sa. ANTONio DE GóEs - 'Isso mesmo já tive occaslão- de salientar· 
num meu discur$0. 

O SR. DINIZ JmuoR - Como se t r ata. de autoridade respeita'vei, 
folgo em sa~r que evoltUu nésse sent~do . 

O SR. EMILtà DE MA 'YA - ,Não sei se a; opib.iã-o do Sr. ~ebi<> 
de Qlivéirà., ma,nif~l?tada a V. Ex. , é· an:teri.Qr o'ú posterior á, sua en1ir~
vfsta 2 ~110 alludo. 

O ~R. D~ JUNroR ,....._ Não deve se;r muito anteri9r a. essa entre
vista.. Ter!a. occorrido e:xn 1928, no Club dos .Bandeirantes. 

O SR. EMlLIO DE JYJ.AXA- A entTey~ta é de Agosto de 1930 . 
o s~ . DINIZ JUNIOR - Scienci:a é de ex-perlencra feita •. Sciel;lcia 

nâo se presuppóe : a.dq"Wre•se. 
O .SR. EMILIO DE MaYA - S . S .. , o Sr·.. Euzebio de Olivei ra.. no 

trecho. da e.ntrevista que acabo ·de lêr á Camara, se refere ás pesqulsas 
então realizadas no valle do Tapajóz . 

o SR • .ANToNio DE GóEs -E: affinna que ha esperança; de ~ncon
trar petroleo coíl'Unerçi.al. 

o Slt. nxm:z JUNIOR - Desde o ':['apajóz . 
OS~, EMILlO D~ MAYA- Pgis os indícios qu~ o impressionam 

faço questão d'e í'rlZar para conheC.ilnento da Camar.a - são e}Ca.
ctam~~te os ·mesmos ql!e se ve~i!icam em .Alagôas, assim reconhecidos, 
aliás, pélo technico Bou:rd.ot, que foi recent~mente envl.ado ao· xn~u 

Estado, no. mez 4e Agosto, para estudar esses phenomenos. 
O SR . ANTONIO DE GóES - Ma$ a àamar~ ~ a Nação não conb.ec~!Xl 

OIS result'ad.os das p~squisas de petroleo :rio Pará. 
o Sa. DINIZ Jtmio:R - E' verdade . 
.o SR. EMILiO D~ J::!{AYA - Aliás, pod~rei trazér, a,. pr~posito d,o 

aparte do illust're colle.ga., Sr. Anto~o de Goes, algll.D;l.a coisa, reàl
mente i,nsigp.i!ica.nte, e relativamente ás pesquisas eff~ctUadas no Es
tado (lo Pará. 

E a~im faço, não à.penas para &atj.sfazer, em parte, a curiosida.cl~ 

de S. EX .• como, t am.bem, porque nessas informações vou colher mais 
dados para. justificar, como pre.tepdo fazer, a. continuação. não .da 
un1ca perfuração que e&tá s.endo ·feita. em. Riacho Doce, porém. a reaoli
zaçâo de varias outras. em ZOD.as adjacentes, .com ca.racter!stic.as iden-
ticas. 

A prôposito das pêrfUl'açóes Clo valle do ~apajóz;t pqderei inform~ 
ao noºre ~oil.ega·, de ·accqrdo com a. leitura que· f lz de um. relatorio of-
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ti_c1al fornecido ao Ministerjo da AgricliJtma que ali foram feitas di
versas per!UTações e que, em varias dellas :foi, constatada:, 5egundo a 
palavra do -technico Pe<iro de :MG.ura a p~sença de arenitos, de ulveis 
inferiores, que contêm :gaz~natura.I. e a.gua. sttlga.da . 

·· E aecrescênta s. s. textualmente: . 
"Substanc~as estas qú.e constituem. evidentes vestlgios de petroleo ... 
Adeante •. ill'u..s~rans:to ~u relatorio, e depois de tazer .. • 
o SR. ANToNio DE GóES - Euzebiq de Olive!t'a. <ilZ a mesma coisa, 

re!er1ndo-6e, n,a sua en:trevista, a 1nd1cios denunciadores de petroleo . 
ó SR. EMILIO DE MAY:A .- . . . outras cqnsiderações em torno 

das pesquisas re,a.l1za..das no vallê ciõ T.a.p~józ, a.quelle technico e~ibe 
ao Mlnisterio da Agfieultura. uma photograph ia· da lllumlnação do 
acampamento feita com o gaz q'!le 5e evapora dos poÇos abertos pelas 
P~'!ll"3-çóes . .. · 

0 SR . ANTONIO DE GóEfs- No Valle do Tapã.józ? 
O SR. EM;ILIO DE MAYA __..Sim." nc:. valle do Ta.pajóz. 
Agora. eu digo aos Srs·. Deputa<i'o·s, porque vi, digo de sclencia. 

pr.opria, porq"Qe eu mesm9 v_ertf1qu.e1 e:m .Alagôas um ,Phenomeno na. 
perturação do poço de 'São João. que o gaz que se desprende com grande 
pressão .am é da mesma .forma 1nflamave.l. 

Sr. Presidente e senhore:s Deputados, ha poucos instantes a.Uudl ã. 
dlfferença de ~pi~ões de do.is technicÇ>s do Mbi1ster1o acerca. da. pro
íund1daqe na qual poderia ser encontl.rado petroleo no sub-solo brasi
leiro , Levei aa contlecimento· de. m~us collegas .a. op1.D.1ão do Ulustr~ 
te$lllco nó asSUm.pto que é o Sr. E'Uzebio de Oliveira. E çomo falei. 
na. mcohere.f;lcia ~stente êntre ~: d.uas opiniões, desejo agora expor a: 
opiniãe, em contrario, do sr. Fl.eury da. Rooha., que é o a.ctua.l <llrector. 
do.s Serviços de F9mento da ProdUcção Mineral. 

S , S. diz exactamente o seguintê: "Para as futuras son<iagen.s são 
necessarias sondas de capacidade minima. de 1.500 me~ros, porque isto 
_se, torna. indispensavel. particulatm.ente considerando que as sondagens 
de profundidade :~o o meio directo de COíP-px.ovar a existencia ou n~o 
ode petroieo no sub...sólo do ::àrasU" . 

Ein qualque:~;" das lilypotheses, ·qualquer que seja a o-rientação 
actua.lmencte seguida pelo Serv~ço de Fomento da Produeçáo Mineral. 
é justo que não seja retirada de Riacho Doee a.· sonda que lá. se en
contl"a em a.ctlvldade. 

O SR . .ANToNio DE GóES ........ Maximé no momento e.ctual. 
o SR. EMILIO DE MAYA - Esclareço isso devido ao seguj.nte 

t,;:eaho das informações prestadas pelo Sr. Fleury da Rocha e que 
deixam transpa.rec~r a: possível iniciativa., da. parte daqueile serviço, de 
ser retirada como 1mproficua. a sonda que Já. se encontra. 

DiSse que, em qu,al,qu~r das hypotheses, justificaria a sua. ~rma.
nencia. porque no ca.so de ser exa.cta a opin.ião do Sr.· EU2e'l::!1o d.e· 011-
vei.r~. a ·sonda, que tem.: capacidade pa.ra. 600 metros de profundidade, 
poderá. servi~ per!eitàmente e com v~tagem. como telll.: servido, ao 
sé.rvlço de perfuração lã lniciad.ô. E pela: out~a hypo~llese, de a.ccôrdo 
c.om a opinião do Sr. Flew:y da. Rocha; d.e que o petroleo no. 'SUb-sólo 
do Br;a,sU só . a um,a· profundidade superior a 1. 500 metro.s poderá.· ser 
encontrado, a sonçla ainda assim deve permanecer em Alagôas, po;rque 
ella tem capacidade para 600 metl'os, em.quanto até 'hoje só fora.in. per-
·:turacics tre~entos e poucos metr·os. · -

Faço estes commentarios, porque , no Ultimo item de suas f.n!or.
mações e:nVi~as ao Dlrector Geral éio Departãment o de Prt>clucção 1\41-
neral, diz o ··sr-. Fleury da Roob.a.: 

'LO servíço çio fomento da producção mineral tem neces
sidade de attender a muitas outras· solicitações, taes como 
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perfurações para agua em outros. Estados e pesquisas de ja~ 
zida.s mlneraes, };>ara o que é ifitli<!ada a sonda em questão'~ . 

Reconheço que o Serviço do Femento de 'Producçã.o ~ineral tem., 
com. effe.itQ.-. nec~s.sidade de attender, e deve attender, a todas . essas 
~ollcitaç.ões, uma vez ·que ellas se prendem â descobe;-:ta ele petroleo; 
problema ba$ico, não 'só do ::Sra$11, como elo mundo intélro. 

O SR.. DELPH11'1t MoREIRA - Na minha viagem, ao Norte ~ive allãs 
a satisfação de visitar um poço em Alfl,gõas e verifiquei pessoalmente 
o &-!orÇo e a abnegação ào engenheiro. encarregado da. direcção dos 
serviços, o qual declarou textualmen:te que descobJ;"Jrí.a. petroleo, como 
estava ce~o de o fazer. oti sua vida estaria ·encerrada naqúelle pequeno: 
recanto do seu Estado. E pude a.naly,sar todo o esforço ínOTàl e. mate.
rial que elle havia déspend1do na procura d.e petroleo em AlS:gôã.á. 
Por tudo isto., -aého prot.und.amente inj~to que o qoverno Ilesta. hora 
procúre retirar a soncia ao Estado de Alagõas. 

o SR. ANToNio DE GóES~ Certamente~ 

o SR. DELPBIM MÇREI.RA. - Dou, portanto, meu teste;n~o em aU• 
xillo ~o discurso de v. Ex. 

o SR. ~IO DE Ml\YA. - Chamo ·!:!- attcnção àa Ca.m:ara para o 
.aparte esélarecedor do nobre Dep'ut!MiQ, Delphim. Moreira.. E' outra VOl11 

que se levap.~a, ínteressa.n.do-se pelo assumpto . 
O Stt. ANToNio DE G6ES _, Por isso Monteiro Lohato levanto~ a. 

suspeita dolorosa. oobre o serviço de Fomento . 
O sa. CoadA DA CoSTA. - Nãó 4e1~ de Ser ~a voz sus~ita.-. 

Não devemos .lançar ·este labeo so.bre um serviço nacio~ d~ na.
tureza. 

O S.a. J"oko Ol.E:OPHAS - Não culpo o.s teohnicos1 ma.s, de pre.fe
rencla, a. desorga.nlzaçâo geral da admlni.stração . 

o SR. co:rm.tA. DA cosTA - Quer me parecer que ~ estã. eXigindo 
<lo Ministerio da Agr1cúltura. um serviço q.ue nã'O póde prestar neste 
.momento, ·por :não ter os recursos n~los para. que se procede. 
-á eXlploraçã.o de petToleo. Na. Argentin~ foram. gastos quarenta. e 'l!a,n:· 
tos roU contos p~~ perfuração d-e poços e nós n:ão ·ten;tos esta dotação. 

o SR. EMI!LIO··!DE ·MAYA- ·o · :nobre ~utado ·vem em auxílio 
de minhas palavras. Niiio estou atacando os technicos, mas demons~ 
trando a. necessidade de maior interesse no tocante 'a . pe,sqllizas de 
p-etrol-eo no Bras3:1. N<l momento, estuéia.ndo o a.ssumpto, .não -posso 
deixar de r.esaltar a. in<:oh-ereucia. de dois technlcos do mesmo Minis
te:r:io. uma v-ez q:ue quero com iSso ~olh-er dadO's em favor de ~a 
these, i$to é, a n~da~e de permanecer em Alagoas .a sond·a. que. 
lá ~tve pata p~swza de ·petroleo. 

o S!i. CoRRÊA o~ GoSTA - Neste particula:r Q,~ que as pesqwza.s 
devem oontin~ar em Alagoa.;, acho que não h.a opiniào ém contráritJ 
na C amara. 

O SR. E!wm..IO MAY:A - ô no~J:e Deputado., se t;ívesse ouvido 
C.oesde o in:lcio o meu discurso, reco;rülecerta a necessidade de ml.Iiha ar
gwnenta~ãô. 

Esto~ tecendq con:si:dera.ções em torno das inf~tmações :Prestadas à 
Cam~ra por solicitação do Sr. Barros \Penteado e da quasl totalida:dt 
da bancada de Alagõas acer~a. da. .retil'~Q.a. da ~onçla. qu~ lá serve pata 
essas t1esq-qtza.s. -

O Sr. Dire<:tor do <$en1ço de FQmento da Froducção Mll:1eral, en~ 
viando estas in·!orma.çQes ã Camarà, deiXa num determinado trecho.' 
que. a. sonda 'Poderá ser retirada pa.ra servir á ;pesquiza. de ~a e~ 
outros ·1>9ntos do ;Pa.W. · 

Estou tratando da permanencia., tenhamos ou :não recursós d:~ 
sonda em Alagõa,s, on~~ eX;istem 1ndle1~s de petroleo . A reti.raãa. della. 
para outras zonas on<le poderiam ou não surgir lndictos ~imllhntes na.tta 
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sdiantá, se tivernios em. vista a. · utili~ade do proseguilnento da ~T-
.fUração ex,istente no meu Estado. 

O SR. Jo~o ·C~OPHAS - Vmos dizer primeiro: a desorientaÇão· 
administrativa.. 

O s:á.. EMILIO DE MA,YA - Gabe a. todo~ nós provermos o SerVl
ço ode Fomento da ·Prod.ucção Mineta.l dos alimentos que lh·e faltam. 
intere,ssa.rmo-nos para que n.ão cessem essas pesqtiizas que estão dana0 
tão bons resultàdO.S, a~pesar de tudo. · 

o sa. ColtRÉA DA CoS'r:A. --- E que não se prosigan:l. sómente '$st~ 
pe;sqúizas. como tambel'íl .que se ini~iem. qutras. 

o S&. EMI'lJO DE MAYA -,Agradeço o aparte de V. Ex., ma~· 
·t:u ia chamar ·áttenção <ia Camara. para o depoimento prestado pelO' 
·nosso illustre <:oll~ga. Sr.. :óeí..Phim Moreira, ·que viu eíle l)roprlo ,, 
que eXpu.z ã Cama.ra.. Viu o esforço que lá se fa.z par·a que aq~Jella 
~uração não seja interrompida e viu tambem os indtc~os que lá 
começam. a. s'\U'gír· e qi.l~ são do conh~ento publico. do con·heci
mento não só de todos o5 alogóanos, como éie todos os v..lsitantes que 
passam peia regiá'o. 

o sa. PlU:Sn:íENTE - Attenção! Está qua.sl a. terminar a h9ra do 
ê~àiente. 

o SR. El\fiLIO DE MAYA - vou conclUir -as considerações qUe 
vinha fàZe.ndo, s .r.. iP~si<iente, para dizer que nós, de .~ag9as e 'do 
Brasil. confiamos em g:u-e a acção dos podere,s pubUc<:>S, .orient~da.: po~ 
iintermecUo do Ministerio da Agricultura. no sentido de resolver. o 
pToblema. do petroleo, tenlio o apoio da Camara, _afim de que aque~e 
serviço· diSpon·b.a dos recursos neoes.sarios. a. que ·se torne ef:ficiente. n 
pertúraçáo do :nOss<> .wb-sólo. . . . 

Q~anto ao ca.so de .AJ.agõas, devo d~cl,arar aos meus lllustres: col~ 
legas que, de qualquer maneira, a.. perfuração ~e. Rtacho Doce não ·ser:í 
interrõmp14a., .por.que, se llie faltarem os auxilias !ed.e.raes. o Estado. 
dmtr.o de ~us ·'PB.Tcos recursos, ha. de pro.nióver os me.lOS para q u~. 
ainda. q'!-le lenta:xne.nt~. seja. êÜa. prcseg'Uida. até, pelo menos, a.tt1ng1r a 
ca.pacl<:laçle maJ<:1I!ia. da. sonda. que lá se encontra.. 

O que é justo, portanto, é que, além disso, o Governo da Repu~ 
bl1ca e (f Ministerio da Agricultura se habili'líem, no .selltido de se !a.
zerem estudos p,ósitivos spbre este ~pto. 

O SR. DINIZ JUNIOR ~. Esta sonãa já attin.gi!l, a. ~PO metro'&? 
O SR. EMILÍO DE MAYA ·- Até este inomento. áttingiu a. 300 

metr()S. 

o .SR.. DINIZ JUNIOR - Emquanto não a:tting-ir a 60(} m~tros, n~u 
ba. diXeito de se falar na .sua rebira.da. 

O SR. EMILIO DE MAYA -- E' jlllSto, porta.nto, que o Serviço 
cie FQmento da PrOducçáo MineraL dê, pélo menos, á A,la-gôa.s ou ao· 
seu governo, a assistencia que estiver ao se~ al<:a.nce no momento. nó
rentldo de 1=lroseg:uir a. pe_rfuração lniela.da. e lie serem começadas ou
tras opportil.nanieh.te. 

~tou certo, Sr. Presidente, que outra. "P.ão será a. orlentaç~o <H 
actua.l Mintstro da. Agricultura, em quem reconheço o· dese]o de re
solver a. questão. Estou colivetticido que S. Ex. virá ao encont~o das 
aspiraÇões de Alagõas, alias, não só do meu Estado., ma.s de todo o 
:Brasil, au:xlllando estes· s~rv1ços, até que oo p<Xleres publicas, até q'\].e· 
a. Ca.ma.ra. ~Ç>ssa, dent~o deste (,rçámên~. já· ·em sa. discu.s5ão, ou no 
orçamento ao anno vind<)uro, a.utonza.r, por -:Qí~io de uma ela.sticidad~ 
:maior, o pro~guimento de maiores 'Pesqúizas, para. que proguzam 
realmente o r~tado deseja-do. 

El:a. o que tinha a dizer a V. Ex .. , CQm 95 meus agradecimentos aos 
Ulu.stres collegas que depuzeram. eni meU: aUXilio. (ú'Z.#to 'bem. PaZ
mas). 
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Tenho sobre a mesa ~ VO'IJ .submetter 1:1. 

:Requeiro qu:e cO:nste na Adia .dos trabalhos õ.e hoje, :Um: ;vota, ~w. 
ihomEnagem. ~ m~~ol'ia .âq insigl:!e ;praslleiro, JQ~é Mà;-~a. da Stlva F.a .. 
.l'a/illlõ~. Vi.scQncle çlo Rio .:arail~o., auto.r ca LE!i Ven·tre :t;ipre, <:u;)e. 
acontecimento registra. nesta data·, o 64<! al?-liiversarip. 

Sala d.as. <Sessões, 28 d~ Setembro d~· 1935. __,. José Joti.d ào !-'a-. 
trocinio. 

O .Sr:. Josê do Patr.ocinio (Pela or.dem) .-.... Sr. P.r.esic;tente, a~ 
sentimentos ~motivqs, <:arac:tertstic<>s da raça n~gra, o que m,àis se 
evidencia ·é. a g:ratl(ião. Indeliçla<ie~, vi'ngança.s. odios não têm. pouso 
perln,aJ;lente no ~nt.J.:mo dos <i•!;lscendent.es <ie Cb.an, ~gundo a RistQr.ia 
<Sagrad:S.. Qua:QJdo aígu-en1. oS. o!fencl~. q~ndo . .sé 'júlgant attin~dos 
no se~ arn<lr prop!'io,. desa:fiam :immed.ia:tamente o aggl'~ssor ·P-~.t:a lPXla 
dt!SfàTra .e, v~ãnced:Ores ou véncldos. d!id p<>r. fin.dp o incidênte, 'pQrqu~ 
á. affeição é ã. leáldade São caraéterls'ticQs do seu: coração e do seu 
esplz.ft;e,. 

Prova-se esta affitmauva. tac'Umen.te. A raça teve ~ngreS5o .n..e'~ 
pa·i:z, SQ:b a pre~sãp <;to· 9ap'biveire E}, mais a:1n4a .... so.í:(l"enc,I:P os ~:~gore_s 
:nlais grav~. os castigos ~is depritne:n.teS: ~tret~Dtó., nunca. !oi re
gate~.c;lo o seu a.uxUió, sempre que se fez precl.so, ante~ e nepoi;s d _a 
:liBertação,, ém defesa dà :n~cl9nalídacre •. 

neante deste modo d 'e prooede.r. fioo hési:ta.nte: ·nãó sei ·se Q~ 
creà.ito ao. que de$creve a. lei de Monte ~~n81i, ou S't acompn:nfie a 
qpin!·ãó ãé Darwin. lllíl:a. <las cel~brid.~~ :fia. sctencia· ~á b.um-anlct.aae. 

D~®n;den:te ·déssa TaÇa - do: <q!)e muito. l'U~ erg'IJ4ho ..__ e ·parti
(ii::paÍ;l<;to d.~ -~tlêlão çotlll;num a , {<Idos ;nós, quero ·pr~star )l~je a. 
mi~a. ibomenág.em :merec.ida. a rum dos valórosQSt senão .o mais va.,. 
loro&o c()mba~nte: da eatt:i!!)~la~ a.~liclolti$ta, c Vjscotlde elo }(.lv 
Br.anco, hóje. quê ~e comme:illora mais U:m anruver.sâ.rio do seu feito 
JS•lorioso .•. 

Li, ha.· p'óuôas ·~emanas, em Wll nia.li.Uti.lno- local, úm art1go·, cU:]o 
a~_to:J,· PPin~va. que a. data qe 1,3 de M.il-19 oe ~~ .que com: elta se ·r~lacio
.n.assem. devi~ ~r exc11li4as da Rl.s~rla, :para ll.ãQ .en:.vergoD.hax à .Qca..~ 
cionallá:ade ,. 

I_déa infetl;z! ~mbr~ç~ condezn:;navel! $e houve erro. se já. !oi 
commetti<io .• que. delle tiremoS as Ucções· necessarla.s ao p~ente e ao 
f~turo. ~ai;;~cl:o os q-p.e os .combateram ct~mo ~lll1'eltor~ .. 

Tirá.remos wna ma,p.cn,a se exel1lirmo5 da: Historia a. d.at·a <te .IS 
de· Maio., ~as. ao mesmo tempo com:metteremos '!liDa gral'l.de f_al~. 
pai.S~ o nolne d~ Vl,.~0·ndé dq R1ó Branco ~~o pod~ .nem <leve 'tlca.
no orvltló. E' preei.so que se p:r.oclame e qtie se extilt~ quão efficiente 
fol a sua actl]ação. 

o 'Slt. FtRNANnt:s T.\VORA ......... v. Ex. está. !.~nclo juStiça a um 
dos m~~ores ho_mens do Brasil, e a. quem s.e cieve uma grat1dáo etetna.. 

O '!SR.. JOSE' PO PATROCWO -- Se.:il.ão o maior batálha.dor d9. 
campa:nha a:'bolicionista.. 

Ene era Iiàbre.. er-a fidalgo, e SOf!re"Q. - quéín sabe.?. - a ceusutào 
de . séus :pr<:rpdos p.ates, porque descia, ao -vêr destes, de SJ,Ia é:li,gniqadé 
para. enV'olvier-se ~lP- neg~ioª d.e 'U:II;J.~ m~a <:tUe não tinha, siq\ler., o 
direito .de ser christ-ã;, c:onfQnrie noS .reveia. a Hi.Stocia., ·num. .:Pai.z onde 
t:o~ plant~a. como pr.im;eh:o signal, a cruz na qual m.erreu Q Envi~do. 
4l~r.a. :redültir a b.wnàftldJ~.dé, Elie, esque.cendo os p:toprios inter~sses. 
qW.:z· (:lar 'q.m gol~. q~e,. ·~ liã9 fot <ieei.slvo, P<!lo · menQS coll.tl"ibuiu 

,_par& . q\le anb,d.s depoi.s. ~. Al),gusta. Prinée~ as$1~ õ PecretQ nu~ 
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mero ~ .353, e~mguind<> a esc,ravidáo no Brasil. .Aque.lle golpe iql 'pro
fun<ló; elle ~Sabia ·que os seXag~na,rios. jâ estavam llvre..c; e, portanto. · 
uvrando. ós na..scitUro.s, a escra:Vidão teria de extinguir-se. 

JU:n:tou a ini;elligencia ao amor patrto. Elle gue, co.nfonné tru.ços 
de .:sua. biograp.hi.a; deu maior amplitude ao in.stltuto do habeas-corpus, 
elle que creou arsena.es, eue que cónsegu.iu exooutar ·no Itnperto ~' 
primeiro ·recenseamento, emfim, çile que havia ·d-e<i1cado toda sua. 

• v1<la. em beneficio do Pa.1z, v:iü q,ue sua obra s~ría, incomJ)leta se 
deixasse :o.a míse~ta. a,quellas a.hna.s qu·e já. se tornavam. tambem digp.a.s 
de ser ampara.da.s pelo d1te1to. 

Desierlíldo t~.qlJ.elle golpe, Rio Branco cicatrlzoú a. !er'1~ ·san
grenta do coraçãio de ~Uita.sm jies que viam com o maior desgosto e· 
a mais •profundA B.mB..rg'Ul"a, os filhos. a.rià.ncauó.S de ~ú.s· ·b.ta.ços e t!l:
tregue·s a senhores que os levavam para. lll.g!U"es longin-quos e ignorados. 

Ape.s::~.r disso, não devemos exclu'ir da Hlstol"ia. esse. facto,.. .In!eliz· 
mente o erro t!o1 commebtido ~o se instituir o captiv.elr'~" A!n<la. be1%l 
que cid31dáos ~nemerit<liS. contrlbull'am pars. que tal erro <iesa.ppa.
r~ UID. cUs., e, dentre esses .. benemexitos, destaca-se a f igUra. 1n
confund1-vel do Sr. V).seonde do Ri,o B~co. 

Todo iouvor, pois ao brasileiro Lllust're. a eS.Se homem nobre q'li~. 
tUdo fez pela Fplébe, enf.ri:ntantlo :talvez a. propria: Od.iosida<:le de sew 
.pares . E ' a essa figura mvUlga,r que tendo .minha hom-enage_m, tes
tem~do a gratl:dão de tó-da. Ullla. raça. q.üe nesta hora deve de
positar sobre sua mem.otia. a.tiuella.s flores que, ~a. tribuna do Par
lamento, uo <:Ua. <.'lll que foi 5S:ncciona.da a lei, elle ~ebe'u da. ~l:S
tencia. que o a.ppJaU:día.·. (P.al~as) • 

..Exn seguida é a.p.provado o requerimento do Sr. José do. 
:Pa.trocin1o. 

O Sr. Presidente - B:a. sobr:e a mesa e- vou submetter a votos, 
• o ~guinte· 

Peço á C amara um. voto de pesar ~la. morte do Sr. A u.reliano Ma.-· 
cll~do, director da. Revista da. f5elll.s'D.a.. 

Sala .das Sel:Sct!6, 28 de setem'bro de 1935. - Dniz Jun.tvL 
Barreto Pinto, .,....... Ruy Carneiro. 

O _Sr. Presidente - Está finda a hol'·a ~estlna.da. ao Expedlente 

Vae-se passar á Ordem do dia (Pa'USe. ·) 

Com.parecem mais, durante a hora do expeclie.ate, os ::::r.s. 

Eu\':aldo Lod.i, ~nor Rabello, Ed.ma.r Carvalho, 'Ribeiro .Tun1ot-. 
~o Cherxnont, 4celjU() <le Leão, Abguar l3a.s~os. Fenelon :Perdigão 
Clementino IJsb~. [Jino Machado, Magalhães de Almeida., Hennau.e 
Oóuto. -Godotredo V1a.nna.., Agenor :Mon~, 'Pires de Gaycso, Freire -de 
.Andrade, Detn.octito ~ocha, ·Fetn.andes Ta.v:ora, Pe.dto Firmeza, Hum
berto <le Andrade; José d-e .iBOl:'ba1 .Ff.guetredo Rodrigues, Martins Véra.s, 
Albel1i0 Roseru, Gl'a.tulla.no de Brito, Heret1ano Zena.lcfu, Samuel D'Q
arte..- Ruy Oarne1ro, João Cle_opllas, Adolplho Celso, Domingos Vieira, 
Alà.e Sampaio, Têi:lceira. Leite, Humberto Moura.. Simões .Barbosa, Orla.tt-· 
do .Araujo, Valente de Lil:na, Deodato Mala. Melchlsedeck Monte. Bar
reto Filho, ~noel .Nova.es, CleJ;l1~nte 'M&rta.n1, Pedro Lago, João ~~
ga.betta., Arnold Silva, Maga11hães Netto. Octa.v1o MaJ:r.gâ.bell'a. P«tt:> 
Calmo, Ra.puel Cmcorá, Edgard Sa.uches, Attua. Ama.raJ., Asdruba.l 
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Soa.l'(',S, Ubal<io iàams.lhete, Pereira C!:í~eiro, Henrique Lage, .Sall'>..s :E't· 
Ulv, Le:vl. Cam~ir.o, Edua.rdo Duvlvler, Bento Costa.. HermetG suva, 
.Acmcto 'Torres, Cesar Tinoco, Alipio ~o$tallat, Prado Kelly, Lontl"8j 
Costa, Nilo Alvarenga, Lemgrüber F.iibo, B.andeira vaughan, ~a;bttr So
dré.. Arthur Bernardes, Carios Ltiz, N~ràldl:no Lima, Bias Fortes. J?i:
nh~iro Chagas, Jo$é :Braz. Cle.:men~ .Me4ra.do, Theodomil:o Santiago, 
.Ad~llo Üâ~iél, Joã.o B.éraJdo, W~·hington Pires. Arthur Bernaides Fi
llio,. Poly<:a;rpo V1otti, Christlano Mac~do, Vieira Marques, 'N'egrão tlc 
Lima, José Bernardin-o.. Rezende Tostes, João Henxique, Antherõ J;lo
t.elho, Bueno Brandão, Jacques Montandon. Wa..ldemar Ferreira, Santos 
iFllho, G~ma. cerqueira, Cardoso de Mello Netto, Castro Prado, Macedo 
IS1ttel:ioourt, Bias Buenos, Hyppolito <i<l· Rego, Jorge Gued;es, FeUx 
R1•bas, Gomes Ferraz, Roberto M!)reira, l\{eira Junior, Justo de Mqraes, 
Fabio Aranha, Jow Cassio, Trtgo c:le :t..ourell'o, Corrêa da Uosta, Vàíl.
doni d~ Barros, ·Plinio Touri:rilio, Rupp Junior, Abelardo Luz, Çar-l<:Jd 
Gon+es de Oliveira. Baptista L~do, Demetrio Xavier, ~es Di~ •. 
l7edro V~gar$, João Sl.l:npll<:io, F~ederi<:o Wolfenbutwl, Raul .Bitten .. 
<::ourt, Vi<::tor Rús.somano, Asca.nio ~bi:p.co:, Barros Cassal, João .N·eves, 
Anlz 13a.dxa. Eur~co Ribeiro, Erma.li<io Gotnes.. Sebastião Domingues, 
.Abel dos· 5atitos. Pedro Jorge, Abllio de A.s..."is, Antonio ca.rvalhal, A~· 
t(ro de Oliveira., .Arthur ~ Rocha. Franci.s<:o Moura, Abelardo Camargo, 
Damas Or:tíz, ~Martinho ~a.do. Ferreira Lima.. Oliveira Coutinho, Lima 
Teixetra; Paulo A.ssllllliPçáo, .Ped;ro RaChe, Leoncio Araujo .• ~stáo Vi· 
d.lgál, F.rRnça. Filho. Moacy:r Bal·bOSa. AI:1indo Pint<l, Augusto Corsmo. 
ca.r.dcso Ayres, Vicente Gouveia, Abelartio Mariliho,, Sylvio Leitão, Paulo 
Marti.lUY. Moraes Paiva, Barre.to Pinto e Th<'tnPs9n !Flores. (1.~9) 

Deixam de comparecer os §z:s. : 

AlTUda Ca.ma:ra., Generoso Ponce1 Cáldeira. Alvarenga. Ca.I.é Fi;lho. 
DeOdoro d~ Mendonça.. José Pings.rlll;la, ·Agosti,nho Monte1rP, Genaro 
Ponte. Ger~on. Mar.ques . .A:delmar Rooha, Pl1n1o Pompeu, Olavó Oli
veira, M<J.nt.e .Arraes., Jehov~ Motta, .Rícar_d9 Barteto, José Goméls~ 
~btto d~ ~e:nezes.. Odon :Bezerl$, Ozorio Bol:oba, Barbosa ·Limá Sobri>
nho~ Mario Domlngués, Oswaldo Lima, severlno .Marlz, Motta Lil:Da., 
Mello ~cllaa.o, Carlos de Gustnão • . LUlZ Vianna. Filho, :Pl11to Da'nta.:.. 
Alfredo Mascarenh:a.s. Francisco R.oeha, Leoncio Galráo, Francisco Gon
çalves. Nogueira. Penido, Julio de Novaes; Joã.Q Gulmatães, Raill ·Fer
nandes. Augusto Vlegas, Juscelino Kubttsohek, J<lão ·Penido, Abreu 
Sod.ré, ;Fa.ulo Nogueira., Pereira L\;ma, 'I'heo~o Monteiro de Barro.:;. 
Osc~ Steve~~n. Carlota de Qüeirp!.!;, Vergueiro C~sar, Joaquim Sam
paio VidaJ., Cinc.illato Bl'aga. Laerte Setuba.L Aureliano Leite, Miranda 
J'U!llor, Horacio Lafer, Laudelino Gop:1~s. Jbãt:J Carlos .. Borges ele Me
deil'os • .Má.rtiDS e Silva, Vletra. Macedo, Alberto Alvares, Roberto Si
mf)n!ren ~ Vicente G~:.J.,tez. (60) 

ORDEM. DO O!A 

O Sr. Presidente - A ·Ust~ de pr~ença ac!!'USa o compàre~i" 
. .mento qe 233 Srs. iOe.puta.C!.os. 

3rt discussão do prOjecto n. 2'46-A> de 1'935 (1tr iegisla.t·u._
ra). 1·egulando a a.mortt~áÇáo à4s cUvidas sujeitas á. lei de 
in.oratoria; com voto em separado do Sr. L.evi Carneiro· (em 
virtude de urgencia) . 

O Sr. Presidente - Entra elll. discussão o projecto. Hs. sobre a . 
mesa emendas que vão ser Lidas. 

São. successivamente, ltd~. apoiadas e !postas em d.i.sellssã.:J 
as seguintes . . 
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EMENDAS AO PRO.:tECTO N, 246-A, DE .1935; l a I.EGIS'LA'I:tTRA} 

N. 1 

"Os juros vencidos de 1° de Dezem}?ro de 1933 a 31 de De.zembr, 
-de 19a5, dos cred.itos já definitivamente julgados pela Cam.ara de 
~aj~amento, ~erão pagos em déz prestações annua;es e iguaes, a. 
contar de 31 qe· DeZJell)Jbro de 1.935. 

Sala dM Sessões, 28 d.e Setembro de 1935 . - Belmiro de MeÇ-eiro~ 

Just.ifica:ção :. 

E' d-esn-ec~sario dizer-se que tOdas as s ituações precisam e devé~ 
ser r.eso)vi_das, não só a dos favo:::eeidos pela lei de usura. ~mo taan
bem ,a. <doo beneficiados com o Reajtistam-en.~ .Economico . . Esta Ultima 
foi pJ;l!imUlgada .corno qqmplerner..to da prime~!!);. visando debellar o; 
·crtse da lavoura que, aliás ainda per<lura. 

-~ .~.lei-ativa do nobr~ collega Dr. Tb.eotonio de Ba.rros é rpor isso 
mesmo sob~módo louvav.e1 e . 'PeJP.. assim a boa vontade da CotnmisSão 
de Fma:nças, offerecendo. o substitutivo em <11scussão. 

A minha emeJlda de faeil çompreh~nsão, rpois, o r~a.ju.sta.mentu, 

corré.Spon.de.ndo ao pagam~nto daS cincô primeiras pres.ta.ções do ca
pit~l ~ determinando o substitutivo, no artigo 20, que os juros dev~
rão ser pagos juntamente com as prest;wPe.s do principal, fica desde 
lego evidente que: a} o devedor ·reajustado ~rá que pagar o ~
tante de seus <lebitos em cinco pre$tações; b') que esse pagamento df: • 
verá Ser feito depois 'Cle decorrido ó :prazo correspondente ás cüJ.co 
:prin::le~ prestações já pagas -pelo GovePlo, em virtude do reajusta
mento·. :Mas ha.· o ca.so dos jüros vencidos <lêsde 1° de Dezem1:5r.o de 
1933. até Sl .de bezembro de 1935 de que o projecto não cogitou, 
bem como deixa. maxgem a dUvi:cía.- qú~n<lo tala em 10 parcell.a.s do 
In·ojecto quando os reajustados so deverão pagar $CO prestaç~s. 
PellS() que a eme.hda que a.presentêl resolve essa hypothesé. 

:N. 2 

Emend.a. ao Substitutivo ga Comnüssão de Finanças e Orça.mento, 
ao Projeêto n. 246 - "A" de 1935 . 

Redija·SE! da .seguinté tnaneira o a:tt. 70 . 

·- As disposições desta lei abrangem as diYidas, em moeda na. 
ctona;l ou estra.ng.elr~. <:óntmhlda.s para financiamento· <te trabalho<; 
-agricolas ou compra de ma.cl:fultsmGs ~ Uten.sfÍios destinados â · agr1• 
~ultwa, ainda qu~ não ~nha.m gatantias. reae::~, desde q:ue se nã·? 
ache o devedor em està:do de insolvénc.la ou fallellcia, judicjalment·e 
<teclarada. 

Pã:ragrapho unico - As prest-aç~s das .diVi4as con~ratúdas -e~ 
moeda estrangeira serão calcUla.da.s ~lo cambio dz.. du.ta <le sua. con:s· 
tttulção~ 

A emenda que, em ~~exo, apresentamos, ad.optando as d.i$posl
ções ori·ginarlas do projecto, acc~scetita•l:hes preceitos a respeitQ. da.s 

-dividas chirograpbaxias. contra:h14as em .moeda estrangéll'a, çujos de· 
ve~o:tes nii..o se acham em estado de iíl$olvencll$ vu tailenc1a judic1a.l· 
mente declarada. 

Aa promulgar-se o -Decretó n. 22. 62.6, de que se occtipa o pro
jecto, pre,screvendo sanc::ções contra a: usura, e ao mesmo tempo, 4 
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·.t:nora.toria agricola., em varias regiões dó Pài.z sobrevieram duvidas 'ÕI. 

1·espeito da. sign~iea~ão dos. voca'bulos "devidamente cob'er·tas' ", do. 
artigo 10. do mesmo !Decreto e, pois, se na nt:;~ratorla se in:clui~m ~ãv 
só 3.$ d ividas com. garantia. dessa. natureza, senão tambem as divida;; 
chirographa.rias, ql.iando o :Patrim<>nl.o geral d·a dev~cior, que é a ga
n .ntla commum do credor, ass_égur.asse o :pag~mento ~e s\lª'-5 div1d'S.!}. 

Ein geral, ~e .não se firmou. entre os proprios mter~s:ados, úma 
comprehensao a'b30lllta de se ineluireiJ:?. taes 4tvidas :no regimen da 
moratorta. pela duvida consequente á applioação do cíta,do artigo 10. 
gerou-se '!:l~a e.specie de tolerancia, f~rtaleci'Cla. pelo regimen do Réa
JtiStamento Econolnico, ~ogo após estabeleci-do, cujo Decreto é sy.nç_rgiç.o 
ao de n. 22. 626. 

Cum.opre, porem, estalbiliZc~li esta situação. ev-itando que o devedn. 
qe divl'da com garantia real possa ter o favor da .morawr~a. mas es.,. 
.t~ja ·sab a a;meaça de· lhe r.es'tiltar inu:til este tavo:r. como- o do p~o
prto ~'a-justamento Econoinico, pela )mpacienci.a. de pêrtadores dP. 
títUlos ohirographarios. quando anima<.iõs dos proposltos de nao to
lerar as dü!iculdades do se~. devedor e por l:.sso queiram projectal-o 
em est~do de l!all~cia., se se trata de o~anizg.ções an.onymas, ou lh-:! 
promeva:m.. -a ~X!ecução, nos demais caso.s. o que é eqUivalente a um 
éstado de . .fallenc~a. 

Por o-utro lad-o, tendo o Decreto 24.233, que creou o Reajusta
mento ·EconomiQo, ~abelecido que o reajuste ·dil.s dlvid~ <:ontra
iblda.s em moedSI estra.n~ira, quando ajustadas e exequivels no Palz, 
se faria pelo cambio da. datá de sua constituição. pensamos que é 
justO sui:x:irdinar 8.9 reglmén os creditas c~ographarlos, em moed<\ 
estrangeira, constiti.ú'tios e exigiveis no Paiz, su~ítando-os á ~orato · 
r.ia agricola e a se-rem pagcs ao cambio da data· de sua cónstituição, 
de àccomo com os· termos do Decreto ·n. 23 .,&01, que esta'bel~u o 
curso forçado do mil ·réis. Se legislamos sobre prorogaç.ão da. m.o.rato
:ria. objecto do Oecreto · n . 22. 626; se consagramos, pela -autoridade 
constituCional que se reve.Stêm os actos do Congr--esso, ·um deéreto d~ 
-Governo Provi:sorlo que atten~eu a ~ttt.nte~ necessidades. nacionae,s, 
tpreservan<lo o Pal.z ·do cátaclysma eco.nomico, qúal seria o de qu" 
~a,va aD;l.eaçacio, cQm a deeaàencia da aetividade agrlcola, justo é 
qúe attendamos a todos os a.spe<:tos de uma situação ainda não re~ 
mov1d.a. 

A. en;l.enda pt-oposta: tem, .ainda. .o ef!ei:to salutàr de evita.r a sah.ida 
de avUltadas qua.ntlas em ouro, numa época em· 'qUe tão d:i!fi~il é 
a obtenção .de cambiaes. A sua. app.rovação, éstabelecendo o pa,ga
~ento daquellas div~da:s e~ dez prestações annuaes, reduz á decima 
parte o pagamentQ annua.l em moeda estrangeira. 
I 

,s. Sr, 28 de Setembr~ d<: 1935. - E . Teixeira Leit6. 

O Sr. Presidente - o projecto acha.-.se sob o reglmen. de u.rgen, 
ci_a. De modo que vou dar ~ palavra. ao relator, afim de dar par~r 
v..erb'al so:bre as ·e~ndas ~ue acabá:ttl d~ ser lidas . 

O Sr. Car'doso de Mello Netto - Sr. Presidente, tratando-se de 
a.ssumpto ctUe não póde ser r~lv1do no momento pela Commlssão. so~ 
licitaria de V. Ex. consulta.Ss:e a Casa sol;)re se .cqncede o prazo de . 24 
hotas para que a Com.miss·a.o de Finanças pôssa emittir seu parecer 
sobre as emendas .. o projecto. nessas condições. entra-ria na Ordem dO 
dia de Segup.da-teira pr.oxima. · 

O Sr. Presidente - A 'Camara. acal;>a de· ouvir o .requerimento ·do 
.Sr. Deputàdo Cardoso de Mello Netto, no sentido de que se . conceda 
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o prazo a.té Sesunda-feira, para .que. a Comrnlssão de Finanças em1tta 
p·arecer sobre as emendas. 

Deferido o requerimento. 
2a discussão do prOfecto -n.. ~6_2,. ãe. 1935, .('14 zegtslatura). 

autorizando o POJler· Exeeutívo a renovar os contractos de cna." 
uegação nas linhas dos Au.tazes', do Alto Tapaji)~, d_o ·S(lo 
Francisco e do Amazonas.; cPm substitutivo da Oommissão de 
Finanças ao proje-qt0 da C'cnnmissão de Obras. 

Encerrada. a discussão dos &.rt!s . 1 o a 60, ficando ad)aua. ~to 
votação na fórma. do ~egimento. 

DisC'USsiio unica do prOjecto n. 89 B, ele 1-935, (la Iegi~
laturâ) , regulando o funcci€Yn4~nto do Tribunal' de Conta~. 
com parecer da C'ommissão de .Finanças sobre as e·mendas e7iJ. 
24 dis.c:Ussão e parecer da Çommissão de Jwtiça. com emendcu, 
e votos em separado dos $rs. Levi Carneiro e Arthur Santos. 

Encerrad.a. a. discu&•~ fieàildo adiada a votaç~o. n~ fórm_a. 
do Re~ento. 

O Sr. Presid~te - Esgo.te.da. a materia constant~ da. Ordem tft,_ 
dlâ., dou a palavra, :para uma explicaçã,Ç> pessoal, âQ ·sr . Ca:rdpso de 
M:ell9 Netto. 

O Sr. Cardoso de Mello Netto ---- (Para expliáa_ção pe.ssoall 
(~ovi~~nto de_ attençiio) - lê o seguinte discurso: .. Sr. Presi-· 
dente. a. banca.da éia maioria paulk'"ta -vem hoje_, em. exposição serena. 
mostrar quão profundamente · injusi;c) foi, hontem, o nobre· leader da 
mip.orla, o Sr. Joã.o Neves, ~o seu d1scursõ de ataque ao Sr .. :Mln1stln 
da.· Justiça, no caso do E~tado do Rl~. 

Fa.l-o-á sem, de leve sequer, entrar na vida partidarie. do Estat.ltr
irmãà, Q.e tão pur~ traclições, - hoje ·infeUzrnente divididó por paixões 
politica.s qu~. para honra d.a ndSsal cuitura., melhor fõra Jáma1S _hou-. 
ve~e chegacto a.o grão de ex2(ltação .que chegaram. 

E: sõmenté desta maneira qu~ se resguarda !l< autop.omia e?taaü*'--1. 
- isto é - o direito de vir a ser governado pelo escolhido por :sUa 
_o\sSenillléa. não tom.âhd.o penlJ.uP1 d,e nós partido de um dos grupo~. 
por ma.iõ orespeitavel que nos possa parêcer o direito que lhe assiste. 

NeD.huma palavra. pois, que i_ndlque preferencls. por um21- d<UJ 
facções, em futa. interna. Nenhuma att1tú.de que, mesmo fiü:Urecta
m..ent.e, J>Ossa vir a pertur.Qar a.· s~renidade da justiça eleitora), q'!le se 
vae em definitivo pronunciar: sobre ésse., já. agora, doloroso c&.Só. 

o que nos cum.pr:e é apre~nta:r: á Nação os motivos pelos q:u~! 
entendemos que o paulista digno que arca com a :responsabllida<iie du 
past"a polltlca. do Govetna cont~nua a merecer a nossa solidartedaÇJ.e. ln~ 
teg:ral e o respeito dos homens não conturbados pela paixão poUtica. 

o $a. JoÃo NEVEs -Não apoiado. Não esta.m.os conturbadas pe-u~ 
paixão polltica, más pela paixão da justiça, no caso do Estado do Rio. 
·Nãt:> ac~eitamos o q U:a.11f1cat1:vo de V. El.C. 

O SR. CARDOSO DE MELLO' NETTO - Vamos fdam~.Ilte aos 
factos: 

Em .seu disqurso, o Sr. JQã.o .~eves convidado a.. euumera,-r e8SéS 

factos, reportou-se ao discurso pronunciado, nas vespera.s, pelo Sr. 
P:tado. Kelly . A1,1 é que elles estavam apontados. Pols vamos ao dis
curso ao Sr. 'Prado E:elly~ 

"Distingamos, pela. necessidade de <1enru.r ~ vlo1enc1~ 
prati~. d,lst1ngamos 4ua§ sortes de 1nte1'venção do Gove..t:
no Jfe.dera.l: a primeira tol a Jntervenção branca, a.ntes do 
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·pleito; a segunda, a in,tervenção miUtar, com. a força do Exeto . 
cito, COXJ;l os secretas, com a Policia do Districto Federal' ' (to
lhas 4 .999). 

A. tntervenção õranca, 

"O Sr. Vicente ~âo. na. phase da. ã::pu.ra.çao, hc.wl~ rt:c.:~
bido no .seu gabinete. J~s do Tribunal RegionaX" . 

E' uma accusação antiga, já respondida; pelo emfuez:1t~ $r. Raul 
Fe1 nand·e$. 

O S1i . PRADo Ki::LLY - V. Ex. quer dizer ....:.... já confirmada pelo 
emlnei)..te Sr . Raul Fernandes. 

O SR . CARDOSO DE MELLO NETTO - 'V ou l:er o que o ~l"-. Ralil 
FernandeS disse n·e:ssa occ·asião: 

"O Si' . Ministro da. Justiça teve ticcasUto de conferenc1~ 
com c Presidente dQ Tribunal; e com um· dos membros que 
allega.va estar em riseo illUninente de aggressão physic,a.•;. 

"E' publico e :notorio que o 'Tribunal c;io ESta.d.a do· Rlo 
começpu os seus trabalhos com falta de mat erial . Não havia. 
material de expediente, e o Presidente se queixava disso. 
Tampem hEJovia de,flctencia de pessoal. P~·ra o!ferece-r- lhe mJ 
tnJais amplos meios de trabalho é' que o Sr . Min.l$tro da. J~
tiça se communicou, quer por corre5pônd'en.c1a, quer de vJva. 
·voz, com o· Presidente do Tribunal. E ~e recebeu em. seu Ga.
billete um dos dignos m~mbro~ daquelle Tribunal, o i ez por
que aquelle magistrado r e.cebeu re_petidas reclamações". --

A increpação nóvá. ê a segtilnt.a; 

"Ao general. Chftstovã.o :Barcellos confessou ·o sennor nu
.nistro Ráo qu~ havia. recebido esses Juizes na presença. dv 
Ministro ·do Exterior, .Irmão do candidato !'}o Part1d() Ra:êlical 
á Senatoria Fluminense••. 

E continua o Sr. Prado KeJly·: 

"Se nã-o se tratava ele umâ conspir-ação pol!tlca. para. s~.o. 

duztr os ~gístrados nem obter a sua. boa vonta.d.e, não sP. 
expllcaria. tl- presença de um Secretario de Estado para mal~ 
augmentax ·o luxo. a pompa. o.f!iclal daq-uella reunião" :· 

Peç.o venia. para co-ntestà1' formailnente o facto. Esta. conferenc1~ 
é uma. ·p~a. !antas_i'a.. Nunca o Sr. Ministro Mace_do ·SO'ares e o Min~s
tro Ráo tiveram juntos. CQtiferenclas com juiZ. ou juizes do Tribunal 
Regional. 

O S~ ~ PlUDo KE:li!•Y - ,A.ffinno a V . Ex. que essa declaração _!ol 
feita pelo Mi'nistro Vicente Ráo ao Géneral Chrlstovão Barcello.s. Tra
rei depoimento formaJ. a. r.espetto. 

OS~. CARDOSO DE ME4LO NETTO- O nobre deputacio Sr. Pru~ 
do .. KeUy e o Sr. General Chrf~tovão Barcellos que com tanta. dlgnldadc 
presidiu a Ass~rnblea Constituinte, come o seu primeiro vice~president~. 
sã.o clo1s hoxnens ·incapázes çle um desl1se. A narração é ítu,cto, e{;ta. , 
mos certos. de algum equlvoco. 

O 8a. PRADo KELLY - ~ea.ff_i_rmo o facto e vou proval-v. 
O SR. CARDOSO DE MELLO NETTO - A!{irm.o, pelo -sr. Mint:s

tro ~~edo SoaTes e pelo Sr ... Mfnlst.ro: Vicente R_áo, que es~ con!f:·· 
r6Dcia é uma tantasia. 
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o Sn.. PRADo KELt.Y - Pedirei a pa.la.vra. pã.ta. dem~n.strl:ll' o quto 
d.lgo, com declaração torm~l do General Ohrlstovão Barcellos, cuja pa-
lavra V . Ex. não põe nem póde pôr e~ dl?-Vida. . 

.o SR . l3ARR.os CASSAI:. dá. um. aparte. 
O SR. CASDOSO DE MELLO NETTO - V. Ex. q.uer desviar~ me 

da. 1'6ta. que t.rooel. ao meu discurso . 
o SR. BARRos CASSAI. - Não apoiado. DOu prov~ de que estou 

ouvrndo attentamente a. oração de V . Ex. 
o SR. CARDoSO DE· MELLO ~o ·- Estou acompanhando par: 

.passu o .discurso ·d.o nobre collega e prezado atnlgo Sr. Prado Kelly ~ O 
caso de Matto Grt>sso não está na ordem do dia. 

o Sa . JoÃo ·N:evEs - o orador está cumprindo difficil dever. Del
xemo-ló cumprir. 

O SR. C.ARDOSO DE ~LO NETI'O - Estou cumprindo o meu 
dévey t ·al como o comprehendo e nãó .como V. Ex. deseja ~ue eú ó f a~. 

o sa. JoÃo NEVEs - Não deseJamos nada. Clllin:prlmos o nosso 
com a; evidencia.. e as provas na mão. cumpra assim V . E·x. d seu. 

O sR. CARDOSO DE MELLO NETTO - ~speitem os que cum
pretn: o· dever de cabeça erguida e não preciSám de lições. 

õ · Sa. JoX.o NEVE:s - CUmprimó.S Q n,ossq d~ cabeça erguida, e as-· 
sim poçlemos conservai-á. 

O SR. MoR.AES ANDRAD.E- Niilguem disse que VV. EEx. não cum .. 
preril seu dever de cabeça erguida. O que, porém, se não póde é ne
.gar.-no$ o direito de cumpri-r o nps,so· dever cotp:o o entenCiemos. 

O SE. CARDOSO DE :MELLO NETTO- Ct.unprimos o nosso dever 
com tanta. dígnidaP.e quanto vV. EE2(. 

o SR . JoÃo NEVES - V. EX. estâ querendo desviar a. questão. Eu 
disse que V. Ex. está cumprindo apenas um dever difficil. DeiXemos 
que V. Ex. o cumpra .. 
· o MoRAES ~ÍlADE .;.._,. Esse adjectivo é d ispensavei.. meu nobre 
collega . se o <lever é dif!idl ou não, não cabe ·~ VV~ EEx. nem a nós. 
no momento, commentar . Cada. um ç:umpl"e o seu dever como o en• 
~nde. 

0 .SR. C~~SO DE MELLO NETTO - Guardemos, Sr. Presl~ 
dente, serenidade no debate, que eu qUiz tão sereno que até escrevi o 
meu 4fscurso. 

O /SB . SotrzA LEÃo- Quem se está exaltando é justamente v. Ex. 
O SR. CARDOSO DE MELLO NETTO_. São estes, exclusivamente 

estes, os factos apontad.os pe~o nobre :Deputado Sr. Prado Keily • .. 
O SR. PRA'DO KELLY· - Todos os demais já o tinham s~~o pela 

.imprensa. 
O SR. CARpci>SO .DE .MELLO NETTO - • • • denunciadores aa 

int.ervenção branca ·do Mln!.stro da Justiça na pol1t1ca tlum1nen5e, an
tes ào pleito, oU: melhor durante a phli.se da. apuração. 

O si. AaT:E10Jl SAN:Tos - Allás, .essa accu.sação não é mais do 
Sr. Prado Kelly. mas do Sr. Flores da cunha.. 

O SJt. SQUZA LE.\o. - Vamos ver ·a resposta. do Sr. Flôres da 
Cunha.. 

Ó SR• CARDOSO :OE MELLO NETI'O -Tudo mais o de que se 
queixa o ·sr. Prado Kelly, en.dossad!) p~lo Sr. João Neves, não pó<:le 
ser imP!lta~o ao Sr. Millistro da Jwtl~a . O !actó de ter a União Pro
gre~ista sàh1do do TrlbuD.al Regional em numero de 27 Deputados t:s
taduaes, segun.do ~Uega, numero posteriorm~nte reduzido a 22 põr 
~orça f!le eleições supplementa.res, e de decisões do Tribunal Regional, 
e do Superior Tribunal, póde ser imputad.o ao Sr.. Mlnlstro da Jus-
tiça? . 
. , Que~. nesta.. Casa.. ainda.. que to~o da ·paixão politlca., que en
vene~ a..s almas, e obsctn:'ece o entendimento dos homens mats sAÕSO 
de consçlenc-1a, é capaz de fazer essa. a.ccusaçAo? 
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O SR. JoÃo. NEVES - Ahi, muito b~~ . EStou de accõrdo. 
O SR. CARDOSO PE MELLO NETTO - Ninguem a. fa.râ porq~e 

ell;i não attingiria o Sr. V~cente Ráo , unicamente, mas a tóga. dos j1ll
zes brasileiros . 

A definitiva conquista. d~ Revolução foi a Justiça eleitor~l . Que 
n~nhum. de .nós, da ma..iorla ou da m~nor-ia, deve, impensadamente, !)or 
uma paiXão de momen-to, ao povo· a . convicçãó que h~. no BraSil, jul
·zes capazes de decidir por um simples aceno do Govetn~. N'unea aõSl.m 
~oi. Nunca assim ha de ~r. 

Ago.ra, a seguJld~ - A intervenção m~Zitar. Cóm "a força do Exer
êito, com os ~c.retas, com a. pollcia do :Oistricto Fed~r~:Ll'' ·. 

Ern. dois momentos se têr:ia. dado ~ssa intervenção militar, no pl'i
melra dia - o da installa.ção da. ASsembléa CónStituinte; e no segun~ 
do dia - o das eleições da. mesa. e elo Governador . 

Qual a que~a formulada pelo Sr.. Prado Jeúy sobre a actuação 
d<> Sr. Ministro da Justlça .n.o primeiro diâ? 

"Emquanto esta:vã.mos, os 22 Députaqos estàduaes e os 
10 federaes na Assembléa.· ·constituinte, d~pois de transpôr um. 
longo cordão de isol;:J..tnell,to que ·só era feito para nós, e .não 
pata os nossos adversarlos"', "estes tinhatn a felicidade de de,s
cer tranquillamén~. de seus automo:Veis :o.a. ·porta da. Assem
bléa'' . 

E mai~, · 

"No primeiro dia da Sess~o sutpreh-enqeu a todos nós que 
estivessem tnsta.llados en1 tribunaes laterae~. e em. alvo para 
o J;ecinto, t1lzi8 met>ralhaão-ras d.a PoZUiia. do Estaci.o''. 

Nesst: dia - ·o da lnstlla.çã.o dos trabalhos ela AsSémbléa Constl
ttUn~. .não ha_via ainda req'u.i$1Çã.o de :!o.rça. federal. O policiamento 
do local estava entregue. a Pollcià Estadual, que, na tórma da lel, 
recebia cUrectamente 1nstru<:~;_ões do Sr. Presidente do 'l'ribunal Re
gional. 

Que nenhuma .r~sponsa.billdade cabe ao S.r. Ministro da Just.lçb. 
po~ qualquer excess'O por v~ntma bavldo na maneira de ser ~elto o 
pQllclamento do recinto, é o proprio Sr. Prado Kelly qúê, 1mp11c1ta· 
mente o affb:ma qua.ndo, log() após for,mulax em seu .discu.r~o as queixa! 
atraz enumt:rada.r.., diz te;.tu&,lm.ente = 

''Feito o protesto no recinto, não se limita-ram meus cot•• 
religlon~:~.r.ios .a condúcta qu~ haviam tomado no momento. 
Ao co11.trar~o. dlrigiram-se ao Tribunal Superior reclamando 
cr.ni.trce a extranha maneira pe.la. qual o Pre$idertte do Tribu• 
naZ. RegionaL UNICO RESPONS~ VEL PEI..O POLICIAMENTO 
DO EPIFIÇ'IO, ente.l;ld1a de!e.nder a vida dos Const.it:uintes 
voltando para enes, e sqmente pa,ra elles, fUZis metraU>.actora~ 
éia tt>opa a:rmadá" . 

Ond~, :nes~ p rimeiro dla, se vislu,m.b:ra a intervenção do St . W
nlstro da Justiça se o policiamento era feito pela. força policial. do· .ES
tado do Rio, dev~_dame.nt~ reqUisitada ao Interventor pélo Presid~nte 
elo TriJ;lunal Regional, e esté erà•, e c.otno tal !<>i apontado O UWÍCO 
RESPONSAVEL? 

Ghegamos ao segun!io dia - O da; .eleição da Mesa da Assembléa 
d.o Governador. De vespera tinha o Sr. Ministro da Justiça recebido 
o seguin~ otftclQ dt> Tiibunái Superior ele Justiça. Eleitoral: {Lé) 

"EJml,o. Sr. :Ministro da Justiça e Negocios Interiores: 
T~;tllo a honra de communicar b.. v·. Ex. que' o Tr1buua.l 
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Superior de Justiça; Eleitoral, em sessão de hoje, deferiu o pe
dido dê reg_u.isição de f~rça federal feito pelo Presid~nte do 
Tribunal do Estado do Rio de Ja.neit:Q, para · garantir a. reunião 
da Assembléa Constltuinte do mesmo Estado, convocada parfl. 
hoje . 

outrosim, resolveu r~com.menda.r ·ao Presidente do Tribu
nal Rigional que faça retirar metralhadoras no recinto da As
·.sembléa conforme protesto feito por 22 Deputagos á Assem-
bléa Constituinte do Estado. · · 

Finalmente em ·vista de utn~ ~tl9áo do D:r;. Soares Filho 
fez.- sentir que Sérá de to4a conveniencia, coma allál? determi• 
nam as Instn.icções C\este ·Tribunal. que .se proceda. hoje mes
mo -a eieiç~o de Governador e Senadô~es, mesmo porque con
vem ev-itar que se prÓlOJ;lgUe a perm.anenciia de força federal 
reqUisitada. · 

Reitero ·a. v . Éx. os meUs protesto,s de alta. e$t~a e mu1 
<11st1ncta cons1deraç!Lo. - Be'l'1lienegik!o. .ãe Barros- .. 

Inc.ontin~nte, o Sr. Ministro da Jüstlça tomou a. proVidencia. re
quisitada para o ·que ender~j}OU a.o Sr. ~nl_stro da Guel!ra o segW.nt~;~ 
offioio: (Lé) 

Reservado - '(Trg~n,tisslmo - 24: ç.e Setembro de 1935·. 

Extno . .s.r. ~st:ro de Estado Ela Guerra: 

Afim de attender deliberação do Tri'J:)unal su~rior à.e 
.Just1ca Eleitoral, topJ.ada em sessão desta data e a m1m com
mun1ca4a _por seu presid~nte,- tenho a honra de, por -minha 
vez, solicitar a. V. Ex. providencias lmln~dlatas no sentido 4e 
ser garantida por 'fprça. f;e_deral fi. livre reunião dâ. Assembléa 
Con.stitiUifntie do Estado do Rl'o de Janeiro, co~voca.d_a· para 
hoje. 

Para que fielmente _:seja execu~ada essa decisã<, e .a.tten
d.endo Âs necessidades d8:. ordém publica, gravemente ameaça
das, rogo ~- digne V. ~.. dete.rminar as seguintes medidas: 
~O) a 'remessa lm.med1atli!l, par.a. Nictheroy, ·de tropa. federal 
suff1c1ente, q-q.e reforée aquella. ali extSténte; 2°) que .sejam 
attencUdas as requisições feitas pelo Sl'. Interventor FederaJ. 
pelo Trib11nal Regional de J-ustiça Elelto~al e pelo PJ.:esldentê 
dli ,Assembléa, quando .este ifõr eleito; '30) que o policiamento 
da cidade seja feito por contingente federaJ ali ç.estacado-. 

Outrosln:l, tam.bem soncito de V. Ex . lnstrucções ao Com.
mandante do B. b . aquarteljido em Petropolis, no sentiõ.o 
de attender as requisições do Sr. :Interventor Federal, _para as
segurar a ~an~tenção da ordem publica. :o.aquella cidade. 

·Rei~ro á V. ~. os meus protestos de alta. estima e consl
deração . ._ O M1nlstr~ da Justiça. e Negocies Intel;iores. 

E logo após~ fazia devtda communicação da.s prcyyldenc1as tomadas. 
ao ~o. Sr. Presidente d(). Tribimal Superior de Justiça Elei~oral, nos 
segUintes termop; (L:ê) 

24 de Setemb.ro de 1935. 

Exmo. Sr. Presidente elo Tribunal Sl,lperlor de Just~ça. 
Eleito_ral: 

Accusando o réceblménto- 4o Offiçio n. 283-35, dest~ da.ta, 
teriho a honra-de communicar a. v·. Ex. qUe úilmedlatamente 
providenciei junto ao Mi}listerio da Guerra no sentido de ser 
assegurada por !orça federal' ·a ·t:eunião .da. Assembléa. ;Laegls-
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lat'iva do Estado do Rio de J aneiro, convocadá. para hoje, ten
d9 igualme~te tomado conhecimento e diligenciado sobre as de
mais de<:isóe~ d.esse c61lendo Tr!bunaJ, â.s qu~s se refere o 
.mesmo ouJcio. 

Reitero a V' . Ex . ~ meus ·protestos de alta estima e- di$~ 
·tmcta consid.era.ç~o. - o Ministro da J~stl~a e ~egoctos In
teriores. 

:A ~eclamação feita ~lo Sr. Prado Kelly, desta tribun_a, não se re
f~ri~ pois1 J?-em se. podla; referir â presença de tropas do Exercito, q~e 
~nas, e só ellas, puder~m garantir a ót:dem, dea.nte· da .exaltação de ant
.mo reinante em ambos os grupos, em disputa . Ella se cifra á prese-nça 
de ínvestigad.cnes federaes de polícia em Nicther:eyy. 

E' o que declara o sr. Kelly: 

"A ·x:eqUisição deferida pelo Tribunal SupeYiof de Justi
ça ~e1toral era para; que o polfciament9 se fizesse por tropas 
do Exercito, -não por inv-estigadores de polic'ia, qua .não .pocUam 
e:ctender sua j'tirisdic.çã.o até o t .erritorio j~uminense''. 

Ninguem con~~u a presença d~ tnspectores federae;s ele pollclâ 
no Estado do Rio neSte dia. Elles para ali foram e ali permaneceram 
porque: _Deputados do Partigo Radical que aqui se achavam. pedira.n:l 
á policia garantia devida para poderem chegar até a .AsSembléa, Con$~ 
tituinte, eDi N1ctb,eroy. -

Se tinham cu não z:azão em as péd1r. não era da competencla aa 
policia ~ndagar, mas sõmente garantir' aquelles que se ·sent1am amea
çados. 

Cum_priu, po1s, o seu dever a pol1ç_i~l; :fazendo acompanhar por agep.-· 
tes seus, os Deputadas qu~ assim o ~xlgttaxn , 

Chegados a Nictheroy, os agentes· de poliCia confÇJrme ih$trucçoes, 
apresentaram-se- ao Intertentor. Sr • .Ary Parreiras, e este, obtida a au
tori~ação do Sr. .1\!in.istro da Justiça, achou util e. cànvenlente a per
manencia dos a,gen~s que passaram a obedecer ao Chefe de PoUcía ~o 
Estado. 

E' certo que ~ Tribunal Superior de Justiça Eleitoral sõment.e re
quisitou força fedel'al, e não tnvestigadQrés. Mas o Tribunal :f'ez a re
quisição "para garantir a reunião !ia Assembléa'' . Era isto. e s.ó Isto, q'Ue 
~stava. nas attrlbu1Çõe$ do Tl:1bun.al. A manutenção da or4em publica 
em geral, aquella- que iria contrlbUir para. tornAt' garà.ntlda a prG>pr.La 
reunião da. Assei!lb~éa constit'!lJnte, est_a. continuou: a ser da. alçada do 
In_terventor Federal . 

Não feriu. ·pols, nem de leve a autonouüa do Estado do Rio. o 
Sr. Ministro (ia JU.stiça, q"Qando consentiu q1,?.e tnvestlgàdóres coadju~ 
vassem ó policiamento da ·cidade, a Pédido cio $:r; . Intertentor. 

o SR. PRÀ.Do KELLY- :f1q1 o Interventor !ederál quem teve a inicia
tiva. de pedir ao ;Mihistro da Justiça investigad-ores da .poliéia. do Dls~ 
tl.:icto? E' o unlco J;>onto que desejo sàber, 

O SR. CARDOSO DE ~O ~TTO- O nobre Sr. Ary Parrei
ras achou util ·e conveniente ... 

o ··SR. PRADo KELLY - Pergunto Se pediU. V . Ele •. <Uz· que pedl:U? 
o SR . CARD0$0 DE MELLO ~o - . . . a permanencia. ae 

in\•estigadores para f.azerem o policia.ménto da ciçiaCle . 
SR. FRADo B;ELLY - 'V. Ex. não respontteii á .minha pergunta., e 

pe.ço li~nça 'p~ra insistir nella: V . ~x. acaba d.e <leclarar que !oi () 
interventor federal quem pediu a presença de investigadores. Peço e. 
V. Ex. que conf~me esse t'acto. O MiÍl.!.Stro da Justiça teria attendtlio 
apenas a solicitação do interventor federal . V . ~. expllc_a.- a presenÇt~t 
de investigadore~ ·na capital do Estado. dó .Rio po.r motivo dó pedido ao 
interventor? Peço que cqnflnne e~ ponto. 
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O SR. CARDOSO DE :MELLO NE'ITO - E~plico a .preseJ1ça. !1e 1n
ve.st1_gador~ do seguinte modo: !~ram -acompánhar os . De.nútadp:;; que 
pediram garantias. 

O ·SR. PRADO 'KELLY - I,ogo, o Interventor não requisitou I,nvesti:
gad_ores. 

O SR. CARDOSO DE :MELLO NEITO - O Interventor - está aqu_t 
~~~ripto com todas as· letras, e confirmo - ãchou utfi e convenien"t;e .a 
perma.:nen_çla de investlgadores no Estado do Rio, paTa fazerem o policia
mento da cidade. 

o SR. PRADo KELLY - Entã.q V . Ex. con!U'ma. que o Interventot 
não pediu. os investigadores. ·E' quanto basta. · 

o SR. SolJ"ZA. Ltio - o Mini:Stto da Justiça !e~ intervençao â re
velia: do In;J;.erventor feciex:al. 

O SR-. CARDOSO DE :MELLO NETTO - COmo ·Intervenção?'! 
O S.R. SoUZA LEÃo - Mandou investiga:dor.e:s ã revelia do Inter.-· 

ventor . 
O SR. CARDOSO DE MELLO NE'ITO- V . Ex. não ouviu o ~ue 

eu disse. 
Ç> Sá. SouzA LEão - Estou ouvindo attentam.ente, com-o se;mpr::. 
O SR. CARDoSO DE MELLO NETI'O - O que eu disse tol o 

seguinte : os .Deputados pertencentes ao Part-ido Radical pediram ga
ranti~ â ·policia. do D.l:stricto Federal e. est~ fel-os acompánhar de 1Ii.· 
vestlgadores . ,Evidentemente que., pelo acto mecanico de andar, de 
ir e vir, esses inyestlgadores chegaram ao Estãdo d,o Rio de Janelro . 

o s~. Jo.Ao ~EVES -Ir e não vh', ·no caso .. . (Risos). 
o StL Lol'n'RA. CoSTA - Lá, não podiam ga rantir; não tinham aú

tQridadé. o Sr. Ministro da Justiça achou util e conveniente a per
manencia delles na cidade: logo ficaram lã. 

o SR. CARDOSO DE' ~LLO NETI'O - Foram apresentados a~ 
lnterventor. 

O SR .• JoA.o ~EVl<S - Vou fa2Jer um resumo dos. factos: os 1h:vestl
g~à9res ~oram porqu-e Deputados. federaes da colllgação não tinham 

·cori!iança· no Sr . Ary Pa:rreiras. 
O SR. PRADo KELLY' - :Mais: q.ue o Comman~ante Ary Parreil'àfs 

valem .os Deputados federaes da cõl11gação pata obter essa legalidade. 
(Ha. outros apartes .simulta:neas. Soam os tympanos) . 

O SR. CARDOSO DE ME;t.LO NETTO - .Vou repetir o que vinno:s 
dizendo : 

Nã.o felilu, pois~ ·nem de le:ve a. autonomia dp: Estado do Rlo c 
Sr. Ministro da Justiça, quando consentiu que 1nvestiga.dore:-s coad].U
vassem o policiamento da cidade, a. pedido do Sr ~ Interventor. E so
men.te por eu!en:Usmo se póde taíar em e:cteMa.o ou prOTõgaç{l.o d.e 1U"' 
risdicção quan,4o se praticavam simples actos de pc>Hcia. e esta, con:1c 
se sabe, e é pacifico, tem um largo e legitimo poder de escoiha d~ 
méibs para cheg.ar ao seu óbject1vo, Isto é., a effectiva manutenção da 
ordem publica. 

O SR. BAPT~TA LUSARDa - Pediria ao nobre Deputado fizeqse o 
favor de lhf(lrmar s1 sabe 0 - 'numero de invest~gadores que. acompanha
ram esses Deputados da Capital Federal a N1ctherot. 

O SR. CARDOSO DE MELLO NETTO -' No momep.to não sei; 
Poderei e!b. Lempo ·1nrormar a. V . EA. 

O ~a. LEMGRUliEJt FILHo - Posso esclarecer o nobre Deputacio 
sr·. Baptista Lusardo: !Qra.m 40 tnvest_tgadores q::ue sahiram do Ri~ 
de Janeiro acompanhando 21 Deputados estadua.es, porque se sentiam 
sem garantias . 

o Sa., BENTo Oo$"TA - E só esses? 
Os Deputados foram de lancha. Os inv~tigadores como os- acom

panharam? 
o Sa. JoÃo NEVES - A!lnal, acompanharam qWJ,~.s Deputa_qos: re,. 

denes ou estad·uaes? 
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·o Sa. LEMCiR'tl'BER Fm~o. - Es~a.d-q..aes . 
O SR. Jo4o NEVES-~ aos federaes, quantos? 
O Sa. LEMCRUBER Fn.~o - Os Deputados !ederaes não prec.lsam. 
o s~. JOÃO NEVES- Então ha ~on-tradi,cçáo entre o que o Sr. Letn.-

gruber Filho diz e a informação do naõre zecr.dér de São Paulo. 
o . SR. CARDOSO DE MÊLLO NETTO. - Não ba contradicção .al

g)lma. V. Ex. lerá amanhã meu discurso e verificarã que me referi 
a Deputados esta:duaes. Se o quiZer V. Ex . poderá constatar isso 
~m.medi!'l-tamente. . Aqui estão as tiras do meu discurso. 

O SR. JoÃo NE\IEs. - Não ha .nec;e.ssid.ade. 
O SR .. ·FABio SoDRi: - A questão não é <te tama-nha linportancia; 

porquanto o Estado do Rio de Jane~o está sob o regimen· federal e o 
responsa:vel pela ordem publica, a.u, é o Governo Federal. Se o Govemo 
Federal mandou investigadores, estava cumprindo seu dever. 

O Sa, SouzA LEÃo' - O orador, como professor de. direito. deve 
aprender a líçãó, que é no.va. 

O SR . PRADo KELLY -,- o nobre orador acceita a these juridica. le
vantada pelo Sr. Deputa.do Fab~o Sodré? 

O SR. CARDOSO DE MELLO ~ - Não pude ouvir o que 
â.f'sse V. EX. 

Para termlnar: 
Não teria objecto algum a in"Wrven~ão dp St . Ministro da Justil

ça, com a "!orça federal, com os secretas, com a policia do Districto 
Federal'', no acto da. elelçã-c> do Governador do Estado do Río e para 
o eífeit9 de inflQir na respectiva escolha :pela A.ssem:bléa Constituin:te. 

De :tacto: 
Na manhã de 22 do corr~nte, toda a imprensa publicava o "ma

nifesto ao povo .fluminense·• ·, assignaào por ,23 DeputadQS, isto é, a 
IX;laioria absoluta da Assembléa - e a apreseJ;J;taçao da· candiàatlll;a 
do Sr. Almirán~· Protogenes: 'Guimarães, á presidencia do Estado do 
Rio de Janeiro. Desde. esse momentõ e·stava virtualmente eleitó o Go
vernador do Esta.,c:io do Rio.. E se o · Alniiran.te Pr()togenes era.. o hornem 
das pre!erencias do Governo Federal, como se quer fazer crer,. que in
teresse teria este em perturbar o de5envo1Viwn1;0 norttlal dos· trabalhos 
da Assettlpléa? 

O .Sa~ PRADo .KEl.LY. - ASsegurar a Victoria da colligaçjio que nos 
era adversaria e que não encontrava um nome qu~ pud~sse- reunir as 
s:uas facções de~vindas. . . ~ 

O SR. CARDOSO DE MEI.!LO ~TTO - V. ·Ex·. não está atte·il
den!i.o a minha af:t'irmação . 

O SR . Jol.o NEVES ---. Quero ver se o nobre orador se occ'upa do 
depoimento do Sr. J?'lores da. Cunh~ .. 

O Sa .. Moa.,.ES ANDRADE -Não ê· depoime.D.t.o; é juizo. 
o :SR .• LaNTRA CosTA .- D~ que é visivel; portanto, está venclÔ 

alguma; coisa.. 
o .l;lit . MaRAES ANDRADE -Não é depoimento, é jUiZo. repito. 
(Trocam-se outr os apartes) . · 

O' Sr. Presidente (.F~zencto soar o-s tympanos) - ,e.ttenção.! 
o Sr. CARDdso' DE MELLO tmTTo - Se meus pre~ados collegas 

continuam desta maneira, serei força~o a sus'pender. minhas conside
rações. 

o Sa PRADO KELLY - Estou ouVindo V. Ex. o o~ tOda atte~ção. 
o SB.. Jo~o NEVJ:;S - ·.Estamos até esperan.cio a: conclusão com im

paeiencia. 
O SR . CARDOSO DE MEL!.O NETI'O - Sejamos lôgicos . Saiba

mos !)roclamar, ~om lisura. qu~ o Governo fed.~l;'al, na pessôa do .Mi• 
histro da Justiça, fez só e tin.icamenté 0 .seu dever: - cumiirir e fa
:zer cUm.pt1r as déterm~nações da just.tça. eleitoral. 

Sr . Presidente: foi conhecendo esses facto$, todos. a.liâ.s, publi
cos, que a bancada da maioria paulista reafflnnou. h,õn~m. sua 1n-
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tegra1 solidariedade com o seu leal e devot_ado companheiro na acc_a.,. 
siã:Q em que era tão rudemenre ataca4o dest~~o trlbun:a pelo eminente 
Zeatler da. ma~oti.a. parlam.entar. E'· ex-pondo, com sl.hg~l:eza, esses fac
tos, que nós ousamos mais uma v~z pedir a todos Qs nossos collega.s, 
représentan:tes de a-mbas as facções politicas. que se degladlam no Es
tado do :Rio, a. c!!lPla e serenidade que as cireumstancias estão a im
pôr; a hpnrada mino.ria parlamentar; se seupro_poslto é realmente eons
trui.r; esperemos; todos, a decisão definitiva da. Justiça elé1tQral. cur
vemo-nos d~anre della, qualquev que venha a ser. Não vamos dar. 
amor á nossa terra, a impressão f~, senão crim.lnosa, de qu~ esta.
mos abaixo das nossas responSabilidades communs, do mandato que 
o povo nos confiou, do gráo de culntra politica dó Brasil . 

o Sa • SO'OZA LEÃ0 - E o telegr.a.mma do General Flores da. Cunha.? 
Isto é q1J.e nos interessa. 

O SR.. CARDOSO DE ::ME,LLO NETTO - VV. ·EEx. nos. prqvocam. 
O Sa. JoÃo NEVES - Queremos um.a explicação. 
0 SR. BAPTISTA ~iUSARDO - Levante a ipva. 
o Sa. Sobz& LEÃo - E' o depoimento. de um homem que tem 

toda autoridade como Governador de um Estad().. 
O SR. CARDOSO DE MELLO NETTO - Neste· moJ:nen.to sou o 

Deputado paulista que vem á t:ri-buna· !az:er a defesa do Mlnl.$tro da. 
Justiça, u _n1ca e e~clusivamente. 

Agora. sómente iSto: do ~elegramma do General Flores da Cunha 
10ão se póde induzir, dia.nt.e da exposição que acabo de fazer leal
mente. que o m~o. nem Q.e leve. se referia ao Sr . l\4lnistr..:> da Jus-· 
tiç~. 

0 SR. BAPTIST"- [iOSAROO - lnterpello a b;tp..cada Íiberal do. 'R11J 
Gra,nde. De düas uma.: ou o Sr. Flores da Cunha dirige o ataque à 
intromissão inÇl-ebita. como sendo do Ministro da Justiçª', ou coma 
sendo do Sr. C*tl.illo Varg~. Fale a ba.ncaQ.'a. liberal. 

ó s.It. CA!BiDOSO DE MELLO NETTO - Eram estas as declara
Ções que tinha: ·a. fazer. 

(Muito bem . PaJ.ma:s. Q orctdor é cumprimentado) . 

O Sr. Prat,io Kelly (pªra. expl.icação pessoal) - Sr. Presidentti, 
attendo a um dever de correZia para. com tJ eminente leaãer da ban
cada de São Paulo. não. retardando a r~plica que ao seu discurso me é 
imposta por um dillplo dever: o dever da verdade dos ·!actos. e o dever 
de ass1.im1r e mànt~r com intransigencia., a.tê o fim. a.s respon,sabUl
dades que contrahimos com. o póvo fluminense . 

Cer-tp é que, aos observadores do caso J!Olltlco. que se desdobra 
em uma suc<:essão de ~plsod,ios dl'ámaticos no Rio de 3ane-iro, nã!l 
teria passado despercebida a circumsta.ncia. dt:: sO tardiamente e li 
<tuando nanh·uma tnflüencia pudessem. ter, soõre o espirlto publieb 
da. minha t_erra, as declarações do Sr. Milústro da Just1ç~1 ·- ac
éudirem. os Ulustrés Deputados da "anca.da paUlista em defesa d!.! 
Sr. Vicénte Ráo . 

O $R. MO.RAES ANDRADE. - V. Ex. sabe perfeitamente, e .jâ é 
objecto· de declaraÇ.ão pública. d<!s Deputados pau,llst~. q~e não dese.
jav~os e nã:o desejamos de modo algum intervir na d~cussãa pa.r
.tid:aria d.o ca_so d.o Esta4o d9 Ri(). Não .nos compete semelb.a:nte inter-· 
\'enção, justamente por causa do principio do respe~to absoluto â 
tt.Uto·namia estadoal . ·· 

O SR. PR.AroO KELLY - Em resposta ao nobre Sr. Moraes· Ali•· 
drade. teria a o~rva,r que, isto pos1;o, o dllemma. se lmpôe: ou a. 
defesa do Sr. Vicente R4o ttão importa em ifigerencia.. nos· negoc-io'! 
fluminenses e se faria, quando elle foi accusado perante a C1:!-mara; 
ou .. . . 

O Sa. FABIO Soo:RÉ - Foi feita a .defesa completa pelo Sr . Raul 
Fernandes. 4 ma~ cabal possi~l. 
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O SR. PRADO K!ElrLY - . . . a defesa .feita, neste momento, não 
.se restrl,ng~ apenas ao ,s.r . Mln~tro Vicent.e R.a.o. mas slgn1!1cs. sou. 
<Iar~edade a polit1cos dO's partit,ios <ie.savindos naquelle Estado. 

Tão bem comprehende ·este facto a· !pr-eclaro leader da banca!;!.~< 
pa,pl1st3, qu~ S. Ex. 'ha- um lllez, in:terpellQú, de pto)li.ptc, Q DepUtad" 
Clll'd.illo Filho schre quaes o.S })<'nMs eoncretos ·da sua accusação e 
ncamos atk ·h()je aguarttanao a pala\TI"a. tranquilltsadora de São PáUlo 
quanto aos .Sl.lcce~sos !lüínlnenses .. Se esta palavra tiveo.;se vindo antes. 
de se realizar o pleito de governador, seria da m~üor conve:n1enct:·, 
pata a éómpr~hensão ni:tida do mom.en~ polttl.co ... 

0 SR. MORAES ANDRADE - Aht, sim, V. Ex. tpoderia nos accusar· 
de intervençílo. · 

O SR.. PRJADq KELLY _. . . . e confirmaria cla.l'& e tneqmv<K:i>..• 
men~ q~e q Ministro da Justiça não tinb,-a preferencias :no casp. Mas 
esta de_claração s. Ex. não poderia fâzer áquelle tempo, porque pr.;
judicaria !:l:S cLemarches, oo entendime-ntos e as combinações ciu.e pre
meditára com os Deputados <::;tadoâes :P~rte.ncentes â. Colligaçã.o l:ta<:tl• 
cal ·SOciall~ta - Repu.bllcana. 

Ó SR • ,MQMES ANDRADE· - Se if. Ex. raciodna.r desta Il;là.Ue1r~-. 
não hàverá mei-o algum da banca<.'!.a de tSão Paulo mariif~stnr a sua 
não intérvenção . 

O S~t. FADIO SonRt - A bancada progressista tot conqutsta<lts. pe,rJ 
· $r. Minis1iró Vicen:te RAo? · · 

ó SR. PRADO KELLY - o Sr. Ministt:o <Ul. Justiça devia. ·co
nhecer bem os. Deputados progresststas·. A nenhum delles .S . Ex. ~ 
dirigiu ne:ste ~ntido, por saber qUe nãc:r contaria com a mia suo
::er:viencia. 

M_~s acceito, como sempre, com ~speclal. ~grado, o aparte do n<:J· 
bre ~ollégs. 'St. 'fabio SOd:ré, -paXlll pandera.l' o seguinte: s . Ex . , o Mi"' 
ntstro d~ Justiça, não .se dirigiu a Deputados progressistas. mas Slm, 
a sociàllstas-çlisSidentes. (Apoiados. Muito bem,.) 

O Deputado AlipiQ Oostallat m~ fornecem, · a esse ~peito, o ·~tt -
depo1mep.1::o. Att~nte a. Cama~.. ~et<gt.ul,t.o ãqueJle preudo coti~gu., 
membró da Commissão Executiva do iPa:rtido Sócia.llsta Flun:ünense 
~ ~ ou não exacto. que o ·Deputado LuiZ Guarino. ·seu corteUgion.\\
rio. atê e}ltão obediente à orientaÇão da.quella Co-mm.is.sáo Execut~v~. 
foi chamado em Rio Bonito, a. eonvite do Sr. .Ministro da. Jttst1Çá, 
pata ún'i,a eonterenaia urgente; na qual pro..met~u o seu voto á r~-
!erída Co1ligação. · 

O SR. Bt-NTo COSTA - O propriq Sr. Lemgruber Filho nãq pod~rã 
Legar ~ ~acto. 

O Stt. Jo~o NEVES .- Ouçam.os ó depoimento ~o Sr. Alipió <Jus. 
tallat. 

o Sit. t\LIPI<> vosort>t•L~>.T - o racto é tão verdadelro ·que. "4~~ 
Çia. procurei o. teader da. bancada J:iograndense, e l'he fiZ ver a. intro
mi~são indei;lita, do sr. Ministro Vicen~ Râo na economilt do rps.rt1<il,•, 
cl1amando seus Deputados em conf~r'elici~ "téte-a-tête••, no intuH.u 
ae af1,1Stl:l.~-os da 9irecção politica que a eo)nlfiissáo do ~a.rti<io "vinLi"' 
tomando eerta ou erradamente. 

ô SR.. JoÃo NEV.Es - Esta ê a. prova prova<11:\. UD:i testexnuu·l\u 
a<: r~ferencia, . 

0 SR.. BAPTISTA LtiSARDO - ~a da. ha que destrua. 1.ssO. 
o Stt. Jo~o NEVES - A testemun_ha :Feferida. é o Sr. João Ciari~ •. 

que ouviu o depolmento do Sr. CQStail~t. e do qual o Sr. Flores dn. 
Cunha teve ~cien~ia. 

O SR. PRADO XELLY __. Depoi-mento tão categor!<:!>, tão f;.rm~. 
tão leal, c-omo este. n~o p6de ter nesta ho:ra siquer a. contrad1eta. à,r, 
Sr. !Lemgrtlb':?·r Fllho, 
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o SR. FABIO SonRi: - o ·Sr. Alipio COt:Sta:llat era 'O chere de tl.UL 

Partido, que assumiu compromissos, e depois allegou que os Depu
t.adqs que fl~am nas pari;ldos na.o t1nl:us.xn .que obedeeér maLs • 
S. E'x . 

O SR . ~&:ADO KELLY - A Coinm.issão Executiva do Pa.rt:tdo :JV'· 
<:~alista sempre proced~U com a ru.aior c.Ügnldad.e . E' justiça que !aÇI) 

aos nosso.s antigos wversar1éls. 
o .SR. LoNTRA DA CqsTA - A CommLssão Executiva. do l'l!-rti_u .• 

SOCl alista tem d:oeumetit'o esoripto dps Deputados, abrfgando-se a c.tar 
seu voto de a:e<:ordo com a orientaÇão da CQmmi~âo,. so.b .:Pi:l.l::tvra. Q"l 

11onra. 
O SR. PR..I\:DO KEiiLY - Fo1 a palavra de honra. de Deputaav, 

soc1allstas que o Mfnl.stro da Justiça. anntqtillou, n~ relebre conte
reneia promov:1da pelo Sr. t.emgru~r Filho .• a quem deGejo ou.vL. 

o SR.. LE'MGRUBER FILao - . o Deputado Luiz ·Guarmo. certo cua. 
o;.elepbonou-me de Rio Bonito, pergun:tando-me se seria }JÓSslvel eu 1r 
at·é aquelle munlciplo. aflm de acompauha1-o a -esta cldaa.~ ..• 

O SR . PRA!Dq KELLY - Pat21. que 1'tm1 
o $R. LE~GRUBE.R FILHo - ••• tal a. falta ele .g~.rantia em qu_a, 

se sentia. 
VaqUí pattl ás 5 horas da n:ianhã. (.Rfsos de varios Srs. Depu

tattb:s) . 
Ouçam vv. EEx. Não se r1am . Tenham um ·pouco <1e conslder•

ça.o pan. quem estâ.· •~:~. c:Uzer a. verd.a.de. 
o SR.. .\PR.AIDO KELLY ·- Esta._mos ouvincto V. EJç_·. <:Om ~:~. ma.to.t7 

consideração. 

O SR. BENTo CosTA - E com a. maiot a.ttenção. 
O SR. LE:M.CRUBER. 'F'II.Ho - O Deputado Ltilz· Guartno <meg9u " 

e~ cida4e em m.ill'ha; com·pa.nhia, e declarou-me que cJ_eseJaria saber 
do Ministro da Justiça se poderia. permanecer nesta CaJPltal, .garan
tido d~ qual-quer vio1e'hcia. ... 

O SR. cPR.A:DO DLLY- V~ Ex. devia ter respondido quê se di
rlg~ ao Oh~f~ de Polic1a. do D1str1:Cto Federal . 

O SR. LE~(;JtUBEB FIL-xo - .•• afim de poder exer~r o direlto 
do vo.to no momento preciso . Foi. a.o MiniStro da JustiÇa.; recolheu
se· a '!lill hote~ e, dur~~ dois mezes, teve 'tres agentes de policia a 
guardar" sua pe.$Oa, como ainda hoje occorre. 

O SR. PRADO KELLY - V. Ex. afflnna que essa. ·conferencia 
versou tão sóm~~tt; ~bre ~antlae pês1soaes u. serenl dad~ ao ;oepu-
tado Luiz Guarlno? · 

O Sa. LEMGRUBER Fil;Ho - AfUrmo-o. Mesmo porq_ue, para. q~ 
el!e ficasse coin. a Coll1gação, não havia necessidade da intervenção 
do M!.Dlst-ro 4.a . .)'ustlça.. 

O Sa. JoÃo NEVES - Se bern. entendi -:- 05 depoimentos prestados 
pelos nobres Deputados Srs. Allpio Costallat e Lemgruper Filho, e as 
expressões do ·n1ustre oradC!>r, -a conclusão é clarissima: h,a.vJa um pepu
tado solicitado ·pelo Sr. Minlst~~ !=la. Justiça para.. uma. confer~ucla no 
senPicio elo Estado elo Rio . O Si:'. · Allpio Costallat disso de-u conheci• 
mento ao nossó nobre collega 5r. João ,Çarlos Machado. E est-e é na
tura~e·nte. um dos. elementos de prova com que conta o Sr. Flores 
da Cun~a.. Dó contrario. seu telegramma ~r~ a completamente Jncom
prehenslvel e calumnid~o . (Muito õem) . . 

O 'SR. SotT.ZA LEÃo - ·S • . Ex. nao iria s.vançar uma suspel.t'a que 
nãq pudesse comprovar. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. .Presidente, vou fixar-me afnda al..:
g~ momen~o~ ,neste eplsodio. E" preciso tirar todas as consequenclas 
dá. g.t,"ave !l'!firmaçã.o do Sr. Lemgr'Uber Filho. 

Até a data em que o tneu nob:z::e colléga. ele representação empre
hendeu -viagem de automovel a. Rio ;Bonito, o Deputado estadoal Luiz 
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Guarino,. j~ então diplomado, perténcia ás hastes do Partido SQclalista 
Fluminense. 

O SR. LEMI:;RU13Ell. 'FILHO ·- Pe.rt.~ncia á Comgaçjo ~adical-SQci'a
lista . 

..O SR·. PB.AD.O KEU..Y - E' uma. affirmação 1.ncontestavei, para a 
qilal invoco de novo o tes~munho .do sr·. Deputado Aliplo Costàll~t. 

O SR.. F ~Io SonRÉ - Todos pertenciam ao Partido Socialista. 
O SR . PRIADO KELLY - Na nolte do m.e.sm.o· cUa· em que se prQ

cessou ésSã. viagem de seducção polltiça, jã o Sr. Luiz Guarlno aban
donava as hÇ>stes do ·seu_ Partido .. . . 

O. SR.. LE:MG:au:sEEt Fu.rto - Não é ·verdade. 
O SR. PRADO :KELLY- ... .. dizendo que o fazia depois de haver 

collf~renc1a4o coiX'l. o Sr.. Ministro da; Just iça . · 
Ora., o ponto principal quanto á materia de facto, q,o qual pode

mos tU'ar todas. as consequell.clas utei.s á eómprehensão· do debàte . o 
po~to p_l'incipai era. a exi.stencia ou, não da conferencia entre o Sr. Luiz 
Guarlnõ e o Minist.ro Vicente Ráo. (Muito be.m). 

O SR. BENTo CoSTA. - Ó St:. Deputado Luiz Guarino, ao ·chegar 
aq\11, vindo do Rio Bonito, em companhia elo senhor Lemgruber Filho, 
tel~hõnou âo Sr.. Allplo C!lstal.iat: communicando-lhe que havia sid~ 
convidado pelo Sr. Ministro da Jtistlça pàra uma conferencia. 

O SR . AL~Io Cosr.A.L~'l'- É' exacto .. E ás duas horas e mela avisei 
do faeto ao ~r. ~óao Carlos Machado. lectder da m,atoria da Bancada. 
do F i e Grande. 

O ~R. BEN'I'o Cosx~ - .L.ogo não fpl o Sr. Luiz Guarino que s~ di
.riglu ao Sr-. Miii.istro d-a Justiça para pedir garanttas. Ali !ol. acc~
den~o l:!o convite que lhe .fôrá. feito. 

O SR. SOUZA LEA·o - A verdade es;tâ apparecendo ... 
O 'SR. PRAP0 KELLY - Tão patente .~ mos.trava. ~ intervenção 

do Sr. MinistTo da J'Qs1;1ça. que o Sr. Deputado Alipio Costallá.t, que 
nessa. época ·ainda. não ha.vla tido comnosco qualquer entendiment o po
lilfiico, se julgou no devei! çle procurar o leàder da bancada dO .Rio 
Grande do Sul, que, então, exercia, nesta CàSa, e c_qm alta s~periori
dade1. uma das !uncções coord.enacioras da maiorta. A S. Ex. o nob_re 
collega. cie representação pelo Rio de JaneirO. relatou o facto. Protestou 
vebetp.entemente sobre o occorr1do e chegou até a a~unciar que, se 
não f.o.sse tomada qualquer providenCia ne.s:te sentido, occuparia. a tri
buna para um protesto ·publico perante a l-{ação .. 

0 SR. L.PNTRA CoST~ ·- EStl!- é Si verd_ade. 
O SR. PR~ IQ:LLY - A Bancada paulista, cuja palav.ra fOI 

Guvida com_ o maior acatamento· por todos nós, dev.e, J~ a esta hora, 
estar convencida da m-~xactidão d'os ihfonnes c_plJltdos no Gabb1ete çló 
Ministro da Justiça. 

o SR. Jo~o NEVES - Está ha .muito ~mpo,. 
o SR. PRADO KELL Y - PrOClll"arei. Sr . Presidente, não deixar 

pon:to algm:n em branco na oraÇão. do emtne_nte Deputado Cardooo de 
Mello Netto. 

o S~. MPRAE;$ A~~AD!; ....._ V... Ex., deve. entretanto, ver·ificar -
e peço que o verifique- que, põr emquanto, ainda. não ha. razão para 
pormos em duvida. as informações que o Sr. Ministro da Just1ç!L nos 
pr~tou. 

. o Slt. JoÃo NEVES - Nosso nobre eollega, ·Sr. Moraes Andrade, 
quer prova ~~Um.enta.l-. · 

O 8B.. BENTO COST'A - Photographica. 
O SR. PRADO KiELLY- Nem prova documental ~rvirá -per-

nütta-me que diga ao nobre cóllega Sr. ·João Neves - porque esta 
já o!!erecJ, ha dias, e não satisfez. 

o S&. MoRAES ANDRADE -. Nenh'Ull?- de nós diSse que, no Estado 
do Rio, nâo tivessem estado I,nvestlga~orês. 
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Q ~R, BENTO COSTA - ·Nem o poder~m negar, 
b SR. PRADO KELLY - Vou formula-r uma. pergunta ao ill~

tre Deputado Moraes Andrade: Mfirm.a. $ .. Ex . , em nome da ban
cada .de s •. _;paulo1 que o Sr. Vicente ~ não teve nen,hum entendi
mento pol1tii.co com DeputadOs diplomadas e per:tencentes a. un;t dos 
grupos em .qüe se divide a- polltica fluminen~e? 

0 SR. MORA!;$ ANDRADE - A perguntá. de V. Ex. é insidiOSá. 
o SR. P.RAIDO KELLY- Sr. Pr~s.idente, que insidie. pôde havet: 

numa perg:unta. franca e leãl, para.. eS<:la.recimentó' honesto do .debate.? 
O Sa, FABIO SoDRE - Pergunto eu agora ao otad.or: quantas ·vezes 

o Sr. .Presidente da Republi.ca teve entendiment()S co~ çorreliglona
rlos .de V. Ex.? 

O SR·. PR.AiDO KELLY - Vou .!.:1:!-tis:t:azer a curiosidade do .nobre 
Deputado Sr. Fabio ISOdre. 

o !Sa,. 11\!Ioà.u:s 1\NDRADE - Perdao. O orador· terá de ouvir a -mlnb.ã. 
resposta... · 

O SR. PRADO :KEI...LY ___, A unica. conferencia que a esse res
peito, tive com o .sr. Presidente da Repu'blica foi por solicitação de 
S.~-

ó SR. ~ABio 'SODltÉ - Não me refiro a V. Ex. e, sim aos seus 
correligionários. 

Q 1Sa. ~ORAES ANDRADE - A pêrgunta que me ·fez o nobre or:!.dOt: • 
. não obstante as <üi'éUm.stan.cias todas d~ .que a cercou, ê insidiosa. 
com<? affirmei, mas tem resposta. ê simpleS. S. Ex., o ·sr. Ministro 
da. Justiça deu, -hontem. uma. entrevista. ao ''IDiario da Noite'\ pubU
<lada nesta. ·capital e· ce.rtãmente lida· pór VY. EEx. .•• 

·O SR'. ~RADO KE:LL Y - Aqui a tenho. 
O Stt. !MORAEs ANDRADE. - Nessa. entrevista S. Ex. mostrou a 

'ltnlca intervenção (oh.! de varios Srs. D~utados 1, .Risos) digamos, a 
uni c a con vex:sa.. , . 

O SR. _PRADÇ> KELLY- Ha., até, traição do sub-<:on.Scientê.-. . 
O SR. BAP'l'lSTA LUSARDo - Está confessada a intervenção. 
o · SR. MoR..u:s ANDRb.DE - Intervenção, está <:erto, PlilS :não no 

~ntldo em q_ue VV. EE~. empregam a. ~x·pressã.o, porque, sinão, :et.. 
ta:mbem estàrla intervindo, agora, no· caso do Es_tado d,.o Rio, po.rque 
o qebato. 

0 Sa . BAPTISTA LUZARDO - V.. Ex-., não tem as attribUiçóes do 
Mlnlstro dá Justiça. Pode intervir neste debate. 

O sa. ~RAES ANDRb.DE - Não se trá.ta. de intervençã-o· to.ma.d.a. 
como· .attentatoria 4a autonomia do Esta_do. As unlca.s conferencias 
diz~ eu, que o Sr. Ministro da Jtt:.-tiç-a - teve éom DepUtados flumi
nenseS !oram n.queila.s re!erid~, hontem, em sua entrevista ao "Dla.rio 
da ~olte", e que VV. EEx. con•hecem _p~r!eitamente . 

O SR. SotrzA LEÃO - . Já ~ppareceu outra confere·ncla. que nao 
consta da entrevista. 

O ·SR. MoRAEs .ANDMDE - VV. EEx. sàbetn rpel'feitamente qu~. 
se eu respon_desse .pura. e .sl.nl.!:!lesmente· ''sim", ·vv. EEx. diriam_: "te,. 
mos o ré9 confesso". 

0 Sa. BENTO COSTA - O Ráo <:antfe!Sso... (risos). . 
O Sa. MoB.AES AlroRADE - ••• e si eu disSe "não" VV. EEx. res..: 

pónderia.m que a minha palavra. era. desmentida. pela _Ministro dá. 
J'l:1Stl.ça.. A un!ca Inter-vençã_o foi aquella e fntervepçáo !lo sentido 
l8.1"go e. não., -com o signif~cado estreito que VV. ·EEx., emprestam " 
palavra.. ·· .' 
. O SR. PRADO KELLY - ~ti.a.m-me 0$ diScursos parallelos, e 
forçl' 'é conv:l.r que inestiniavel ~ a collaiboração ·que me tTaz o mu.~~ 
tre represettta.nte de Silo Paulo. 

:sr, Presidente, reum. cont~teiJ,tem hq,õemu.s! Na ent_revista dada 
ao ' 'DI.arlo da Noite'' declarou o seguin-te o-~nistro da Justiça: 
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"Profe~ida a decisão d.etEnitiva p ela Jüstiça Eleitoral. pas
sei a se,t .procurado, Dá. qu_alida~e de t i tular cia pasta polltica, 
pelos elementos da Colligação Radical R.ePu-.bll.cana ,gociali.;sta. 
que 'fo~ma1)'l. a maioriJ:!. na Cons1;ítuinte fluminens~'' . 

A valer o argumento do. nobre Delputado Moraes Andrad~. S, Ex •. 
·v~ ·en<:ontl:ar-se, agora em penosa dif!iculdade porque, n_as expres
sões do Sr. Ministro da Justiça. as unicas conferencias havidas ô 
foram depois da. decisão de-f-initiva da. Justiça Eleitoral.. tanto vale 
à1zer - d.epols que o Tri_bu:oal ·supeí;lQr decidiu _a, quest!ié dos vetos 
em.. '9ranco, provocada_ media.nte reclamação do meu ·Part.i.dõ. 

Os fà,ctõs a- que se refel"é o Sr. Deputado I,e~uber Filho. tra
zendo valiosa ln!órm.ação, antecederam de muito o jUlgamento defi
D.itivo . 

Qúem está com a razão? o Ministro da J~tfç~ na. sua. entrevl,staJ 
O Deputa4o Moraes :Andrade auxiliando a defesa dessé titular? O 
Deputado Lemgru:ber Filho, im:uspeito -á Camara- e a. nós outros, col4 · 
firmando as mfulla.s decla'rações? · 

O SR'. FABIO oSQnú - O Deputado Lemgruber Filho não se refe_rh.i 
a confere~ c ias :poli~tcas. 

ó SR. LONTRA. CósTA. - Foram então amorosas. -. (Bis-os.) . 
O SR , PR.NDO K.ELLY - Será. que uma eonferencia entre .• 

Ministro da Ju.sttça. e iuri. ·D.eputa.d_o estadual -fluminense.. que até 
éntão ]lá.Q 1ll,an:tinha. sequer relações q'e eortêzta com s. Ex. • delxn. 
tl5! env<:ilver, em v~peras do ·pleito <le Gover:nador, significação po~ 
Utica? · 

O Sa. FABIO SOoat - V. E~. não admitte· a hy,pothese de que 
não tenha havido signi!lcaçáo polltica? O Deputado Luiz Gua.rin~ 

ficou onde estava. 
o sR. PRADO KEtíL Y - A este respeito te'mos o re.ste.mun·a~ 

formal ao Deputado Alipio costallat. 
o SR. . FABIO So'DR~ - Posso, então, suspeitar- da. cQnferencia que 

teve o Sr.. Corrêa e Castro, depois da qual mudoa de partiqo. 
O SR. LoNTRA CQSTA - . :Não é verdade . Foi o . uriico que continua

va. no seu_ tpa.rtido. 
( Trocam-s.e apa:rtes entre os Sr.s. Lontra Costa e FabiO Sodrt) . 
o sa. Piu:smENTE (Fazendó soar -os tympa:n.os) - Attenção! Está. 

<:om a palavra. o Sr. _:Depu-tado Prado Keliy. 
ó SR. PR.A.iDO KEULY -.Sr. Presidente. cemo V. Ex, vê, estou 

s.cudindo ao conyite que mez o illustre zeader dà. bancada paUl~ .• 
Sr. Cardoso de .M;ello Netto para o fim de trazer factos, de raciocina'!: 
'fl'iamente sobre episood1os do con·hecim.ento publico. Nestas col).dições é 
manancial in~ota~l a entrevista. do Min,istro d~ Justiça, iporque -
·o~erve ibem a Camara o trecho .que acabei. -de ler. - de:P:a. ·se lni~re 
que. depoiS d(l julgado definitiv-amente o plefto, o Ministró dá. Jus
tiça. ante'.s da ele.içã.o <io Governador ... 

o s~. PINHEIRO CHAGAS - No momento opoprtuuv. 
o SR. PR4ADO ;B:lELiLY - • . te~~te comerelllClas polittcra..s 

está esc~ipt_o e não é cont:estado por nlnguem. - · tev·e. entrevi~a.s • 
. sim. mas com quem? 

.se o proposito do Governo, do Ministro da· Justiça, !asse o de con
em.a:r os partidos pol~ticos do Rio de Janeiro! o Sr. Vicente Ráo. 
teti.a. ou~_ido, 1ndi1'ferentemente .• -representantes da,s- fà.eções em cl;l.oque 
S. Ex . • ent:reta.n;to, com tod~ as letras e minuciás, descendo até a 
fPOnneno~es da denominação, declarou que as suas conferencias se 
iea.lizava.in unicamente com os elementos da Colltgação Ra~i:~P.I. Repu
·bl.Icana e socialista . Se isso não é intervir nas ves:peras, será offens~ 
i. nossa. bôâ. fé, á _nossa. pr.opria '1ntelllgenc1a. 

o SR. FABIO SODRÉ - Intervir~ coÍno? 
o SR. BENTo CosTA - intenír ·pax:a a escolha. do can-dlda.tu. 
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o S&. :PRADO KELL 'Y' - Nem. fadas 'not'aiios valem. neste mo.
mento, p~ra. · ve.ncer a pertin;i.z r-es~~ncta doo meus a4ve_r.sa.rios!· Pois 
não é mate:ràá. ·publica? Nw foi. diVUlgado em tod~ os· jorna~ Ci!Ue 
~~ a.llU.df~a. e01llgaçã:o t:fuha as .maiores diffi~uldades, encontra.v~ os
màiores obst.a-culos para a.char o n..ome .sa;lva4.or; q\té col!lg.reg~ss~ a 
todos? Es,sa. ~~o de eoononiia iilterila de Partidos foi o desempenha
dá. pelo Mi):llstro da Justiç~ (lj!U;ito Q.em):, já b,oje, com ~ ·~~a· 4ecl~
ração expre.SSa, ·• com a sua coz:lil.ssão ea~goii.iea: . 

ó sa. ~ABro Sanlti: ;....,.- Nao S~P<>i.ado. ·Q 1 $r. Ministro Vicente 'Rá:o. 
não interveio. A C,olligaçao Rad}-cal.-Soctáilista .sQ se dec~di14 a e~coJher 
.def_ínitivamente o seu. -~andidato depois de ter maioria.. 

() ·SR. PR~ ~Y -. - ·Nfu.-g'\le~ igD,orava ;rs celebre$ ell.tre 
vistas do Pà.lace Hotel, ao term.o das qu.ae.S se viam de'S.c~r às ~adao. 
upidos~ SOili:dar~os na. ~ 9~1tsa~! o Mlp.ist:ro da: J'U$iça. .o 
Sr... soares li'ilbo, õ Pireçter. <!.o JJíc:rio ca:rioca e ó~tros· proçet~s da 
·pol.!:ti®.- fiumin~nse·. $6 depo:is d~a. aj:uda - et rea.lniente, dessa 
a.jilâa tW:iàgrQ'~. porque peumttlu quasi o impo$S_iV'el, ·à coi:J.<:ordJa 
.das hootes que nos são adve·rsat1ôs - só depoiS disso. e como c\lpo.r· . 
. (te toc;l,~ éSS?- const~cção parti<laria., a;ppar~eu n ·o not!c1ario d.os -jo_r
naes· a. candidatUra. dl!).. illustre Almir~rite PJCotog-ênes Guimarães. 

0 ·SR. F~I(i) SoD~ - N:ão foi. a; pdme~ vez_ q~e appa.T~eu. 
Deve V. ·Ex. .saber que Q Sr. .al.ID..Íl'ànte P.rotogene.s. fPi o pr.üneiro 
candrdato de que a Oolligaçãó cogitou. · 

o .sa. B~ ÇosrA - Não' conseguira.m1 cQmt.udo, congr~gar'-s~ 
e1n torno delle . 

·O SR. PRAPQ ·~y -· - Sr. ~r~id~nte, b:a, e1:1tretanto, o.ú.tros; 
pontos· do diScurso do eml:tlen~ SJ:-. Çard95ô de ~llo Net,to qv.~ .me~ 
re~m cont~açãó .. 

Quân'to a ~ geHes, teílh.Q esp.~tàl cutda.cto em :fa~eJ-a . Tenho 
~ .CUidado porque foi P,o.sta em duvida. e de. fórma. peremptoria. a. 
muma. palavr:a. . .. 

O SR. Mo~s .ANDRADE ·- Não i" o f. a paJa.v:ra de V . Ex. 
O ·SR. PE>A'Db ~Y ,.....- • . . quando ~ü ;l::U!,v.ia áf'tU:n:iª-<iP. á Ca~ 

tnara q;Ue ·o · Generai Christov~ Ba.rcellos, na entrevista. que tivera com 
o. ~fstro q.a Justiça:,_ o.uvir~ cle_ste l:}u~. eom effeito, ha.vl4 convida~<! 
·juizes dó T~i'PUIUI!.l Reglo~l para conferenciar e quê dessa confe.l:~n-. 

eis. ~arlicipá.i'a o .Mfui.st.ro da.s Rélaçõés E;x~ri"a:res. 
Por, Ullla d~ fell:C~~de$. teãJ.m~nte sin,guia.l'e$, pela qual, nest." 

memento em qt;e ini'riha pa;la.:vra está e:mrpéZUlad.~; rendo ,graça;s ~ 
D?'!lS; pÇir m~c:ê d.ivina: •. o ~ne~al Clir-istovão l!ar.cellQc.S $e encôlítlrava 
pr:esen:te na C.átnal'Si., :no ctu<so dos debà.te.s,. e S.. Ex·. a:caba d.e me 
~nviar a .st;guinttl .Q.ecla.:raçãlo. 

·"Cpnfirmo a. doola.rJLção <io Sr.. ~putado Pradq. Kelly, ·~é 
.que o Ministro R?o me decla.rára. ~aver ~otúereneiado ·com o 
Presidénte d.O Triblina1 Regional ~a pr~nça dq Sr. ~IC:I 
<lo E:Xtertor. 

O SR. Joio ~EVE,S - E' irreSpo.Iid~vel.. 
9 SR. FABIO SQoat - Ha. peque~ ,d1Jtterença, desde Já: ~ co_Il1e

rene1a IJ.ão -:!o~ ~om ·ju.lzes· "do "''rt'!luD..al ~gional, mas com o Presl!" 
:dente. 

0 S R:. DoMINGOS VELLASCO - :E!ntoo O ~ldente ~O 4 jttiz.? 
O SR. P.&A,r>ó ~ Y - o insigne jurista, que é o. $r. Car4oso. 

dé ~e.ilp Netto; ~o précllsará. da. ajuda. de argumento tão precarlo 
êomo o que 0rà lhé é offe~ldo pe~o· ~;-. F.abio ·Sod.ré. (Pc:tlm4S,) . 

O SR. F .Amo ~DRÉ - Argi.Unento p~lo, não! o· Sr. :M:ini~:>trQ 
da Justiça niW teve conferencia. çom. J'Qizes d9. Tz-i.buna1 Reg).Ollil.l, 
mas com o pr~i4en~ Q:o Trib'UilJ!,l. . -
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VAJUOS ISRS. DEPUTADOS - Oh! ... 
O SR.. FABio SooRÉ - Realizou confê.renCia com o Presidente do 

'Tribunal, que tem í uncções ad.rninistratiyas, e precisa se ent~nder con1. 
o Ministro d~ J:u,stiça frequentemente. Só :posos attribuir a. dtlclara
·ção ·do Sr. General Christovãó Barc.ellos a .~ equivoco seu. 

0 .SR. BENTo C.ÕSTA - Nã0 ha eq~ivoço. 
O s~. PRi..IDO KELLY - o ra-ctó f: verd~delro. Pod·e ser que as 

convenien~ias politicas 1ev.em alguem. a. de~:'mentll-o. Mas .sabemos que 
.a •palavra de um Génera.l do Exercito, cipso C!~ sua honra militar, n~ 
poderá .ficar a mercê de dêSínentiGOS levianos e a!Pressados. (Palma$ 
no rednto, tribunas e galerias). 

o sa. PaEsmENn: - Attencão! Está. com a pala:vra o Sr. !Jepu,-
tado J;>rado Kelly. - · -

o · SR . .PRADO K!ELLY - Sr. Presidente, temos alnda dutra 
confiSsão, no tocante ~ intervençã:o branca cio Ministro da Justiça· 
antes dé se ferir ~ pleito, cpara governádor estadoal. 

E' o discurso pronunciad<il a 17· de Agosto do col'l'ante ann:o. peto 
nobre leader da .maioria, ·Sr. Raul Fernandes. s6 me reporto ·a esse 
d.iscurso ;porqu.e à. elle foi feita referene1á. expressa pelo illustri! ret>re~ 
Sf;lntl:!-1?-·te- :ti~ São Paulo. · 

:ti1~ d.isc\ii'so, af.fi,r-m·ava o -ieader da :maioria que o Ministro da 
Justiça, eom effeito, tivera, já aquella época, -antes de ·ser px:onup.
c1a.dli, :pel<:l Tribunal :Superio~ a decisãõ de!1nit1va sobre o ;pleito flu
minenSe, como habitualmente !passou. a fazer, entendimentos e<:>m 
DeputaGlo.s do ·Estado do Rio de Jan~irei á A.ssembléa constituinte .• 

Vou lêr as 'Palavras do Sr. Raul Fernana.\!:. , 

''Outro desses cinco Deputad~ aniadps nOSS<ls mo.strara_t.1 
desejos de, sem quebtã: áa alUa,nça comnosco, se ·or1entarem 
·sebre· os reflexos da politlca. flurilinen.se na. política. !fede~al 
e , com e1;se oojecto, .solicitaram uma a-udiencia collectiva· s:o 
\Eir. Presidente da Republica. S . Ex. respondeu ·que estava 
~tarefado por muitos e muitos dia\$ e, gada a. urgencia c·om 
que se ~e pedia a audiencia, teria encarregado o Sr. M:J.
Jii.stro· 'da Justiça e ]~·t ego cios rn teriores -:!e os :receber. 

Penso, Sr. Presid~nte, que,. tt_a:tand;o-se de uma <:ó;Llie .. 
rencia solicita<ia pa.ra aquêlle fim" - note bem a Camata 
quat er~ o fllll~ os reflexQ.s da po1.itica flumine:nse na ~oli1;1c~~ 
federal - ".. . tratando-se de uma conferencia solicitada 
para: aquelle 1ím. o. Sr. Ministro não se e!C<:edería ~ lhes 
map.ifestasse uma pre.teren.Çia do Gove+no, se preferen,cia este 
tivesse. Todavia, não a manifestou. ~usou-se a iazer q'Ual· 
quer insinuação cu indicação.. mas "- . . . co.n:siderem bem 
Q5 meus lllu.Stres collegas" ~ .• . limitando-se a elehortal:-ás a , 
d.e71-tro da. tilliança a que, pe~enciam., cqo.~rarem pare. a.. e.590-
lha de um candidato capaz dé. taz·er a politica di! qu_e pre
c1~a o Estad9 <j.o Rto de J~nelio,. de .cons:trrw:;çã.o e pacífi
<:áçâ~···. 

Ora, é o ~roprio emin~nte leaaer da maioria. que. ·vem. déclart:u: 
á Oamara., êm defe:.:a do Ministro dá JtíStlça, defesa essa que o 
Deputado Fabio &xlré reconheceu como mansa e pa<:ifica, que o 
Sr. Vi~nte Ráo os exhortou a pací!íéar o Estado' ' . De que modo? 
eom um candidato que sa.hisse da. ·•colllgaçáo•• . 

o s:a . . FABIO SoollÉ - v . EJÇ. S11p,põe quo o Sr. Minlstro da Ji.ls
tiça. pensava que os Deputados sociEt'lí.stas., em colligaçáo, fosse!l'l trahlr 
os ~us collegas? .S. Ex. o.s exhottoü a escolhere~ um. governador 
digno do EStado do Rio . Que ha de anormal nissO? 

99 de 103 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 103 

-268-

o. sa _ LoNTRA CosTA - Mas o Deputado Ali.Pio C<>Stallat affirmou 
que nunca. :nouve essa "<:olllgação'' ..• 

o SR. Pa.ADO KELLY - A outra ver.sã.o, de que o Sr. Vicente 
Ráo recebera. Jq.tze~ cto Tribunal Regional - versã_o 1ncontest.e ·e ~6 
a~.ora- oontrã.:riada pelo ,nobre :r:epr~sentante de ~a.o Paulo -. - es .. a. 
outra. versão tam:bem é eon!irmada de fórma ·millüdivel pelo Sr. Raul 
Fer.nandes: _ 

'•Quanto ao chamado de membros do 'ljipunal Regional ao ga-
binete do MiniStro, -t;enho a declá.rar á Camara, <:om a m.ai_or sin
ceridade e lisura. que, um~ ·ou d_Wl-S ve-zes, a proposi-t_Q de queuc_as re-
11ei;_idas dos ~ic:ibs !luminen.Ses, a respeito .de delon~a:s nos traba
lhos do Tribunal, por !ai~ de material verüi<:ada, falt a de que o 
.Presidente do Tr1bunal se queixava seguidamente, e , outras· ve~, por 
oueix-as de !-alta. de ga.raz:~.tla.s, o $r. Ministro da Justiça teve occasi~ô 
·d'e ·conferenc_iar · oo:m o Presidenf.é. do Tl,'ibunatl, e oom. um d<i>$ sel.lS 
membros que .~ega.va ~ta.r em risco immínente de aggressão pb.y
sican. 

o SR. F~tq SoDú - V. Ex. contesta que elle ·estava em riscv 
de cSQf.frer e,ssa aggressO.o? 

O Slt . . PEíAOO KELLY- Contes~o. e a. pr.ova é ;que S. Ex, seni 
ter garantias de espe~io .alguma., nàda sotfreü do povo ·f1úminenes. 

o Sa. FABio SO»Rt - O Sr. Juiz Federal !oi aggreiiido p.a ponte 
das •bar~as de Nl<:tbe1·oy, pelos ·eorrel!glonarios de V. Ex. 

O SR. PRADO Kl!aiLY - Quem? 
() SR . -~ADIO SODJlj. - 0 Jui2; Federal .• 
O SR. PBiADO KELLY - E' fa-lso.! 
o SR. LoNTJtA CosTA - O le_ader da m,a.ioria., Sr . Raul Fernau

des, então !q.lfou ó. verdo.de, dlze~do que o juiz não havia. sido aggre-
cl.ido peila. multidli.o. · 

O SR. FAD10 60Dnt - DoU: DI V, Ex·. ni~U testem.unno·. 
O SR. LoNTRA COSTA - V . Ex·. tem faallid_ade em a.ffirmar .•• 
o SB. F ADIO SonRt - Facllidadé, não . E .'· a<:to publico e notorio. 
O SR. PBiAOO KELLY - Note-se a fraqueza d9 a,rgum.ento d<> 

nobre zea.de:r. S Ex . a!,~~a.va. .que essa. cqn:(e.rencia. ti.m.ha po~: ol;ijeqto· 
providenciar sobro to.ltas de mater.ia:l; mas, se assim fosse, o Presi
dente do Trfbuno.l Regional nã·o ~ria necessidade de subir as esca
çlaria.s do M1n1Bter1o: deveria d~gir-se ao Trtbunal Superior de · Jus
t iça liUeitoral. (Mutto bem). 

· Está-se a vêr que, !para. factos que cb.egam. ao c.onhecLJn.entó· pu
btico. ·se proourn. interpretação ao .sá.bor de desculpas e exousas tm .. 
poSSiveis. 

o SR. ~ADIO SoDRÍ -- Digo a V. Ex. que, pessoalm.enl:e 1nterv~ 
junto· ao Sr. .M1nlstro Vleente. Rá.o. pois )la. via· graves· di!fi<:ultl'ades
de verbas e Cl'l\ prOClM \1It1 enteDdlm.ento peS$08.1. 

O SR. PRADO ICmLtaY - Quanto ao maiS, os pontos cto llleu 
ci1.scurso ele lla doSa dlu, nesta. Ca.sa, não soffreram qualquer. eon
testação. 

O SB . J~ÃO Nnza - Ao eontrairo: for~m mUito ma.1s elucl
da.dos. 

'· o SR. PRADO DLLY - Mais uma vez, ó ~epoimento dos 
~lustres co.l}ég"" vem con1'1nn~ a exactidão das minh.as palavras ~ 

Pass~rei A cxamln.~&.r o. ve~o. da a.~titude tomada ;pelo M~ro 
da Justiç~. d·a.cla. pelo eminente representante de São Paulo. 

Dfz S. Ex . que a tropa. muttar ~6 'foi enviada no segundo dia. 
á requislç~ do Trlbunnl Supel'ior, recebida na. vespera. 

Posso 1ntorma.r Ã Ca.mara que o o'fficio do 'I'rtllunal supe~· 
só chegou â8 mo.oa elo WnJstro da. Just~ça ao 'fim do dia em que ,se. 
1nstallou a A!!.Cmblêa. ·Oon.stltuitne estadual; mas que, Já na tarde 
desse dia, o Ml11latro da Justi'ça s2 dirigio ã Nicthéroy, ~,wcurava. o. 
int~rventor todera.l, c corte nos meios polittcos locaes que ·~ . Ex. ali 
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:rõra offere<:er aó interventor Ary Parr.ei~ fQrç~ f~deral -para garan ... 
t4" os Deputados da cqUigaç:ão lil"O (lia, i.mm'eéU~tQ. 

O SR. FABio SonRt - V. Ex:. aeha que, isso é crimé:? 
O SR. PR.A:QO KEtL ~ - Não. é crt.me; é apen~ o d~ent!ão 

!Qrmal ~ pala v.Tas do .ncil;>ré Z?ader da banCâ.da. .pa Ul:ista. " 
O SR. Fi\m:o SônRÉ -- V. Ex. s~Jbe q-ue o x:esponsavei p$ ma

n.~nçãq da crqer:n; publl~a. n.o -Estado cio Rio,. é <;> .Governo Fed.etnl. 
O SR. ·~Rr.AlJO KlE!I.IL Y ......... V. Ex. insiste no m.esníó arg:Umento, 

que não· foi oónslderad0 p~l9 ~put;U~o Cardoso qe M~llo Nettó. 
·O B.lt.· JoÃo ·iN.EVES - ·~· .Uíl:l.a' ber~la. 
o SR. .F~B'IÕ Sónu - Ma.s ê à real~dadé, 
o ~R. :P.EM!OO ~'Y --. Nessas cond~i;ões .•. ·Sr. Prestd~nte, v.no:

·$e 3.:$ <:oiS~ en~àiminhand,o para. Um ~clarecimento utU. 
E'' ;1lidtseutivel ~ asserç~ éte que foi o MlniStrb qa, Ju:stiçà. quem, 

tc:ve ~- iniciativa çl.~ o-fferecer .ao i:p.~rvénto:r !ed~ral ·a força wlita'JI 
da Un1a.o .necessarla. aos ôili>jetcivos póUticbs, d:O~ seus _ad_versari<>s·. 

0 SR. FABIO SODU - Só merecerá. applaUlSOS !pOr ~-. 

G SR. ~RA!DO ..KEL!!:o:Y - Mas pos.~ ac}e~nt~ :a v ·. Ex .. que, 
nessa. oceà.Sião, a r~sposta. )que deu o com'll:làndan:te Ary Parreiras éra a 
de que ooiiiia:va; nas autoridàdes da poiicta. ciV.il e da. politicia Ii:l.iUt~ 
ciO Estado, e que .nã.Q précis'ava de· torça; da, União para: aquei.le !1m. 

o SR. FAllto SoDRt - ESta v a tâó errado que os factqs, vie;rá.~.l 
con!tr-~ qu:e eiJe não tinha ramo. 

b SR. PRADO KELLY -i Quanto a força.S da União S. E:lt . Sü 
oo~~ordou depois de -~rem. as m.~~mas -splicita;das' ~lp ~esiden:t;e do 
Trlb1UU1l Regiona!l. em Qfficjó a.õ .Presi~ent:e da ~a;.ncía·. S~íior. 

MaiS uma ,allegaçãa que ;se desfaz com a.. mái.or íac1J;ida(Je . • . 
Qu~nto aos investig,adores. de polida, esse era .S()bre. todp.s o pop.-k 

dtf'fici:l de eiCpli:e,ação. ·para o 'Leade.T da banc.ada paülista, p0rque ·não 
ha v~ri.ó:!. me:lo po?oSiVel de explicar o . inexp_llo~~el. · 

A versá~ de s. EX. era de (JJle foram ·~pe~ 40 iDvéStigadore:s ·qu~ 
âtravessãram a ba\laia; em missãO d .a paliei~ ~ivil do Dist:dcto }"edet:al:; 
porctue <:is beputaciQs fed~ra:es .e. éSta.duaes, :resi<lente$ nesta. aap~~a-1, 
lla'Vlam ;pedido garantias .á policiá civil. · 
~ o ra-cto: agpra., as co.m-;equencia.s • 
.O ~~ito .ao limite dás p~prJâs ~.ttr.i.bU:IÇões devera inl~Pór a 

esses agente~ çonsiderassem. :qltima~ a sua missão· ao pf.sarem 0 te~;.; 
tU;or~<ll fl't11Dliílen~e. entregando '9. investigâ.dOtés da.(IUeÜ~ ~tadO, OS 
Deputados cu)-a guarda lhe.s havia. sido· con!1ada; :porque, ,do ooli.
tr~lo, O'Q. .esses in'Vestig~do:r~ i,ri~ p~ticar aetçs funecionae.s no ter
rltorto· fluminensê. ou, entáQ, seri.a' inO!Perante ~ sua gtiai'Q.a., parque 
·nem pod~riam ·prevenir ·ou de~r q~lq-p.et; que .se-aventur~ ~ uma 
ã0g:re$sao physiea a. esses t)ep'1.1tados. 
~ :maÚl;. éD.ttet.a.E.to: já hontem. pela .ma.nhã., ante~ de haver as .. 

t.tU:n1do o .gove~o. o Alm-itân.te Protogen~ Gllimaxães, que tenclónava 
!azel-ó á ta.rae, mvestlgadol'es da policia do 'l:>istrieto Federal ·fa~m· 
IPJ'iSões na ca-pital. <iG ·E.§tado,, pris6es essa;s· qu~ o lnterv.en.tor Ary 
Parrétra.s, ao dellas coil.heee~. mandou rela.x~. 

0 SR. a_~TO COSTA - EX:.a:ci;p.. 
O SR, PRAiD.O -~ Y - .cNão po&So• -~ que· êll;l. todos esses. 

e.ctos. ti-'ve.sse o· Ministro da Justiça. endossado· a suspei.ta., creio: que· 
e.rticuiada p~lb IiO.bre Deputado Sr,. ~bio Sodré.. de desconfiança. 4<> 
governo. federal em r~la.ç_;ão· ao 'interventor .A:cy 'J:?n'eira.s. 

o ,sa·. F~I:b iSOJlftÉ .- . Pelo .menos d~ inSu;i'fí<:Jen;pi:a Q.eis meios 
de· que dL"PUillb.a o ülterven.tor Ary' Parr~irâs. ~Iitó S. Ex. con.co.:--. 
cfou q~e .até •ll!)je não sa.bemós .que se te!iha demittid·o ·da in.tervên

. toria. 
o Sa. .BENTo C.óSTA - Ma5 a · :f<:rrçã; rederaJ f~i req)li.Sli;ada. -pel~ 

Presi<:lente do Tribu,nal Regional. 
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O SR. PRADO .KELLY - VV. EEx. acabam. afinal .. descobri'ndo 
o jogo: o ·que pretend~m é a exoneração do integro interventor f~
deral. que é, nesta hora, no tett.itorio !lum.ínense-; a garantia unica 
<le pa.z, de segúrança, <le tranqul.llid.ade. d.e trabalho e de ordem. 
lPa.Z:in.as) . 

0 SR. FABIO i&>DRÊ ~ Garantia de VV. EEx. 0 que VV. EEx. 
temem ê que se mude a pcillcia do ·Estado. -

O SR. PRADO KELLY - Se animo· fraéo tiveSSe aqtxelle intte
,pldo re:volucibnarlo, tàlvez 'S . Ex. fo~ o pr.imeir.o, depois de de
claração concebida nestes termo&, ar à.bandona.r o c~go que OCC1J.pa 
2,)ara honra dos fluminenses. Mas -s. Ex. não tem dever algum com 
qualquer d.os partidos ipOlitícos qu_e ora disputam a. p<)sse do poder 
no Rio de Janeiro . S . Ex. o tem a~nas €Om os coestaá).tanos dignos, 
<:orn as cla.:sses p~od.uçtora,s, com O$ trabalhadores, em gerdl . S. Ex. 
o tem apenas. em ultima analyse, com o povo de tninha velh,a pro
vincíá~ (Apoi~os) . 

Esliou certo de que S. EX. c:'Jntinu.a.rá a respeit.ar a promeS3a 
ieita .honte~ o.slemnemente, no P&lacio do lílgá, a. t1ma commissáo 
que lhe !oi pedir :não d~~a):nparasse o Estado ~o Rio,, na hora. mais 
afflidiva de sua hlstoftà. 

O :SR. FABIO SoDRÉ - Desejariamos sâber se V . Ex. manteria 
essas palavras. se o Chefe de Policia t;osse exonerado. 

O 'SR. PRADO KELLY - Manteria em ,q:ualque.r hypothese, por
que sou. o primeiro .a fazer justiça ao Sr . · Joubert Evangelista. da 
Sllve.. 

como vê V. Ex. , Sr. Presidente, continúa indefeso o Ministro· da 
Justiça . Os factos são de excepc.ional gravida<ie: A minha presença 
ne-<-t~ trib~a se 4estinava tão só. a .responder aos pont.os form-ulados 
na oração do Q:ôuto zeaq,er Cia :bancada. éle $aq. Pa.tilo. Não ·tilihl". 
outro objectivo. E, -como .S. Eié. terminou o seu d~urso appel
lando, em nome dà cultura. politica nacional, para. uma solução que 
pacificasse o Rio de Janeiro. só me cumpre dizer qu:e nã,o é o~tro. 
oub& não póde ~r, o objectivo. ·su~rio.r de meu Partido. Nin.gU:em 
mais do que nós deseja a tranquillídade de nossa terra; ninguem mais 
do que nós dama pela teUcidade e pela paz de nossa gente, 

.Mas- a pac~icação a q'\l.e S . Ex. allude nao é , com certeza, a de 
dar o 1;riumpho ao candidato j á apresentado- com <:ara.cter partid.a.iro 

• !()or uma d.as facções ep:1. cop.tenda.. 
· '$e os propo.sitos :revelados pela. bancada Qe São Pa.ulo são· pela 

paci!i<:ação do }:tio de Janeiro. a soluç_áo ~ria simples. Bastaria cque 
o Sr. Vicente R:ão- désse a.mnistia aos seus proprios Qdios pessQaes. 
Basta,ria. que S . Ex. deiXasse de. t;na:nifestar suas preferencias por 
um ·dos. partidos em "luta; o maiS ;seria, Srs . . DeputadO~ a obr~ da 
poli,tica. regional, mas apenas para restituir, por uma. !órmulâ que 
respeitasse os compromi$ros e a )lb:Qra dos po~iticos, - ao povo fiu
mine~e o direito de eleger, em ple.io direito, o seu Go,·eroa.dor. 

~so nestas condJções eu pocieria comprehend,er q:Ue· ti ve.ss sido 
fé-ito o appello da bancada paulista. Não· em nenhUID.ã outra., porque 
da. luta, de vez que nenhum . .hoii?-em de betn. podia pl.'opôr a outro 
já. não se trataria da ·:Pa(:l!i<:ação dos e.spiritos, rila.s da continuação 
llomem d·e bém ~ conciliação que importa,sse na p~~a 4e adhesão 
;pa~ umà: d.às partes. 

·Se tal não ~on1lecer, Sr . Pres.id~nte, e e.tn qualquer hypothe~e. 
- os fluminenses saberão defender sua autonomia. com. o mesmó 
valor, com a mesma intrepidez, com o mesmo espirito de sa<:rif1c1o, 
com que São Paulo reivindico~. tendo á floente. a sua: luzida. b.a.ncada 
~ Casa., os <iJreito~ ~e investir llô Gover,no de . seus peculiares in
t~l"e5ses uma cidadão nascido em seu ti3rritorio que não fosse imposto 
pelos poderes ~n:traes e- que v1esse afinal tl'aduzir a somm;a. dos in-
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te_res,ses da -gloritl~ tert~ paftc:leit:ante. <Muito pe_m. . Pa~mtt$ . .o Qra .. 
tl<5r !f cum_12rimen·tado.J .-

O 'S.r;. Presidente - Voú levanta;r ;:~; ~~~o. de-signa:n.ctb. pará. "' 
de Segunda,..feir.a;- 30 dp. eor~ent~. a s~umte. 

<:lJ>.Dli:-~ DO' PIA_ 

Votação do ;projeéto n. 246~Á, de 19~5 (l:ll. tegi:St~tutà). ;régúia:nào 
a amortização das divi·d~ suj~it.as â lei de ·m,oratoria; •com. voto em 
separado do ~r. ~ev1 ôar'tl~íro {CJml emendas) (em. v.irtude de u~
gent_l'ã.); 

VotaÇão._ do proj~to -n. 125-A,, de 1935 (11i. 1egis~at~ra) , appro~ 
-~a-n-do o acc:bxdo celebra~o entre o Bré1$U e o Remo Unldo da. Grã
Bretanha e Irlániia da· Norte.. relativa á llquiaaç.ã.o d.as (l.iv-iáa-s com
nierc:iaes átrazatlas; com P.~reçe:res sobre ·as' émen:da;s. 4.~s COnunis$.õeà 
de Justl'ç_a, qe D.l,plomacla .é FinanÇas e. voto etn, ,separado· .dps Srs. Da
niel de Carval!;l:o ~;: 'He_nr~qu~ Dod.sWorth (~a- discussáo).~ 

_ Vota~ãQ. do Pl'ajeeto n . 183·-·A. de 1935 (ia. tegisl~tuta). <Uspondo 
~bre a col1ocação. hrerarc-hica. aos á$pírantes de rna.riupa; -com pa-
recer !avo.ra:ve~ da Co.mnlissã:o de seg~ança (2a dtS.cu:ssãb) ; 

votação dí> -p~o'j~to li. 267, de 19.3.'5 (1" legísia:turá}. ·pror~andó 
até 31 de Dezeml:>ro ·de 1936 o .r,egime actua1 dài concessão de- ajudas 
de <::.U$1:b a_o.s mexnbr!!ls (los éorpos Piplotnatico$ e Çonsulàr- (2a d;is-
cuss.ão) : 

V'<>tac::ão do ·!pro]CGtó' n:. 26~. de 1$}35 (V legislatura.) , autorizan,d.o 
ô :J:l'õ,éH~r· Executivo a re~ovar o:s eon:tractc.s· de .:aavegação _pa,s ·únna.s 
cios Autázes, <io Alt.o Tapajós, do São Franc~sco .e do AmazonaS,; cóm 
sub$'titutivo <i~ O<:.munis&ão .. c;ie ~~ança.s ao proj~cto da coxnl'ÍliSSão <te 
Obras t211 di$cussão): 

·votaçã_o cio :Pro.jecto n. 8_9 . .;.B. de 19~5 (lã legislatura), -,:eg-qlando 
o ;(unc.cto:na.mento do ·rrnllti2l~.~ d~ 09-n:.ta.s;, com parecer da Co:r;tin;l.!s
·são de Finança-s sobre as emendas e paí~r da. ·Com:mlssão de Jústiça 
co~ en1.ena~. e votps -~tn- separll4o ~~s ~"r~. tevi cam~ito e Artllu:r 
santos (2:!. discussãq); 

Votação ~o requerimento n. 1'51, dé 1935 (la legislatura:.). elo 
sr. Paulo Martil;ls. de infói·mações sobre o total ·dos em:pres');~rn~ 
f~Ü;b's pela -eart~ir~ . b.ypat'tl~atl~ <la Caixa Economica ~O· Ria: ~e J:a, .• 
!!'leiro (discussão untcá,}; 

Votaçã,(;l ~o r~cru~:t:í,men~o n-_. 152t de 1935 (1~ leg~slatura:.). da 
Sr. Pei'eira Lima e out:ras, à~ itltotmaç~~ ao Wnist.erlo-- da Fazenda, 
sobre tra-n.saccees feitas. com a ·Carte_ira. Çàmbial <i.o Banco do ~ra.s;l.l 
('àÍs:c-usscÚ> U?Úçá_) : 

V .ota\:ãO do req_u~imento ·n. 153 .. de- 1935 (ia l:eglSlatu_ra.), do 
Sr. Hyppolito. !Wgo. e . ·outros, sobre a. :não .reorganização do La-bora
tor'lo ·cie ,ana:ty~s juntq a Alfa.ndega de San_tos .I( d-1sctLSs'ão 1mica) ; 

Votação do requer.unento n. 154-. de 1935 (ra. leglslattfra). do 
Sr. Franci.sCó PereJ.ra1 de kd;ormaçc}es so.bre o.--mo~ta-nte d()s· .debi:'OO~. 
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dos differenlles· Ministerios, ;par·a com ã Rêde. de Viação P·ara.ná·Sánt·Cil 
d.atharlna (ctiscussão uníca); 

3:1 discusãso do projecto n .: 179~, de 1935. (P. legislat ura), regu
lando ~. licença. das. funccionatias casadas con). fünc.cw.nanôs pübl1cos, 
civis em mUita,re::;; com parecer da Comm.tssã.o de Finan.ça.s :favorave_l 
ao substitutivo da commissã.o de Justiça; 

21l cüseu.ssãçl dei prp}ec~o l:i. 2~5. de: 19~5 (ia legiSlatura). a;bri:ndo· 
o credito de g :OOOSOOO para pa,game!!t:O da a~uda de cllSto aos Depu
tados Carlos Va.ndoni de Barres e Belnliro Médefros Silva; com pare~r 
favqravel dá dopun.Lssão de F.ínanc;as; 

2o. .discuss&.o do projecto n. 276, de 1935 (la legíslatura ), abrindo 
o credito espeê1al ·de ~ :ooosopo, pat:a pagamento •. de aj-uda de custo 
~ tres ~x ... Deputado~; com parecer 'favo~vel da Comm1ssã9 de Fi
nanças. 

:Levanta-se a ~o á.s .16 horas e 45 minutos. 

124a Sessão., eDl 30 de Setembro de 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CAR):..OS, PE,ESIDENTE 

A~s ·14. horas, comparecem os Srs .. : 
Antonio Carlos, Pereira Lira, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Mario 

Chermont, Acylina de Lêã.o, Clemen:tlno Llsbõa, Henrique Couto, Elie
zer Moreira, Godotred.o Vialina, H~go Napoleão, Fernandes T:~vora; 
Humberto de Andrade, José de Borba, Xavier de ouvelra., José Augusto, 
Alberto Roselli, Mat hias Freire, Samuel Düarte, Odon :Bezerra., João 
Cleopb~. Arn-aldo Bastos, Domingos Vieira, Heitor Màla, Teixeira Leite, 
Simões Barbos~. Emlllo de 1\'!a;ya, Valente de Lima, Fernandes de Dhíl.a, 
peoda~o Mala, Melchtsedeck Monte, Amando Fontes, Barreto Filho, J . 
J. Seabra, As4ruqal SOares, Ubaldo R~malh~te. Jair Tovar, Helll'ique 
Dodswortb,, Candldo Pessõa, Sampaio Cottêà.; João. GU1mru;ãés, Be11:to 
COsta, Acurcio Torres, Prado ~elly, .Lemgruber Filho, Bandeira Vau
·gha.n. Arthut Bernardes, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Mat'tins Soares, 
P·edro Aleixo, Levindo Goelho, JO'áo Bera.ldo~ Arthur Bernardes Fi,lho, 
:Polyca:rpo Vlótt1, Furtadó de Menezes, Da.iúel de darvalho1 Carnebio de 
Rezende, CW.:istiano ~ac}?.ago, Ma.cario de Almeida, CelsO Machado, 
Matta. Machad,o •. Siriião da. Cunha, Rezende õz.'ostes, An,thero Bo'f;elho, 
Jacques Montandon, Delphtm M0re1r.a. Ba.rtos Penteado. Castro Prado, 
Macec;io Bittencourt. Laerte Setuba:l., Alves Ea.lma, Jorge Guedes, ·Te1· 
xeira. Pinto, .J'Usto de Moraes, Fabio ·.aranha. Jaito FJ;a.nco, :José Cassio. 
Domingos Vellaseo. Laudellno Gomes, Vicente ~guel, Vando.nl de 
Barrais~ Plínio Tourinb,o, Art:hur Santos, Octavto da Silveir·a., Paula. 
soares. Francisco Pereira. Rupp Júnior. José Muller, Dinlz Junior; 
Dorval Melchi;a.des, Vespuclo de Abreu, Renato Barbosa, João Simplicio, 
Fred.eric.Q Wolfénbtittel,. ASCan1o· Tuolno, Barros Oa.ssa.l, Dario Crespo, 
Adàlberto Corrêa, Fani'a ·Ribas, ·Ntcolau Vcrgue1ro. .Aniz Ba.dra., Abillo 
cié Assis, Antonio Carvalhal, Silva Costa, Francisco Mowa, Al.berto 
Surek, Ch.ryoostomo ele Ollvei.ra, José do .~.a.troclnio, R1card1no Prado. 
Ricardo Mac.hado, Oliveira Coutinho; Arlindo Pii'ito, l.o-qrenço .Baeta. 
NE:wés, Abelardo Ma.rinh'o, Paulo Marttns (1Í6). 
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O Sr. Presidente - :A lista de pres~n:ça ~c_cU$a o comparecimento 
C\e 116 Srs. O.e:outadas. 

Está aberta a se,!isão. 

. O Sr. Claro de Godoy (S'U'J?plerr.te, servindo .de 2° secretaria) pro
-c·eqe ã le.ltura da acta da sessão antec~deni;e-. a qual é posta em d1s"' 
cussão. 

O PROBLEMA DA EXPLORAÇÃo ÓO PETROLEO N'O BRASIL 

O Sr. Delphim Moreira. (Sobre~ A.cta) -Sr. Presidente, ·no cUs
curso proferido na Se·ssão de ·sabbado pelo no'Qrc Deputado represen
tante de Alagô~, meu prezado collega, senhor Emllio d.e Maya_, ~ que 
se acha pub'Uca.do no Diari o do Poder :t._eg'islativo de hontem. ha 11m 
apã.rte dó 1llustre Deputado mattogrossense, Sr. Corréa; da costa, que 
s~ refere é]!:clustvaniente ao· conceito emittH:io pelo Sr. MonteirG Lobato 
sobre o problema da e»plqração do ·p·etroleo no BrasU. 

Pela collocaç.ão do meSmo, entretanto, apQs um aparte por nüm 
-pronunciado ~m aux.lUo á.s cons!tlerações: do o.rador que occupava a 
tribuna naquelle mome:g.to, parece que. a. áccusaçã.o .fot1mul.a.da pçlo 
Sr. Couêa t:1& Costa se prende ao meu testemu~ho pessoà.l, taxando-o 
de suspeito na. questão. 

Ora. Sr. Presidente, todos os Deputados qu~ ass.lstiráZQ. o debate 
ver-ific~am plenamente que tal não ·Se déu, porque o .meu test.em.unho 
!SÓ foi dado .com a intenção de aUXiliar o exame do magno problema da 
exploraçã<> do pewoleo n.o Palz. 

J?eçQ., portanto, á V. Ex., Sr. Presidente, detenntne se f~ça 11~ 

acta dos trabalhos de hoje a necessaria corrfgenda, -atiin de que o 
aparte cio illustré Deputado mãttogros.'sense. que ná9 alludla aa con
ceito por mim ~m1tt1dQ, seja collocado no seu devido I9gar .. 

RECTlFICAÇÃO SOBRE: A ACTA 

O Sr. Etnilio ~é Maya (Sobre ~t a.cta.) - Sr. ];?residente •. além, 
da rectiflcaçâo que a.caõ.a. de ser feit~ á' ácta dos nos.,sos tra'balhos ae 
sabbado ·pelo mustre collega Sr.. Deputado Delphim Moreira, desejo 
ainda apresentar algupias peque:o,as cott~gendâ$ ao ;n~u discurso p r o
nunciado· na.quelle dià e ·dado á. publicidade ·no Diario ·do Poder Legt.s,.. 
lativo de llonten:>.. 

Apesar de ter o mesmo sidg revisto por ni.Un, sah1u com algumas 
incorrecçó~s. que eu só :pO'sso a;ttribuir a um .erro .de· revisão typogra .. 
. .Phica. Coxno, entretanto·, taes ep.ganos. altera,Ilí, em. parte, o meu pen.
samentó, ãese-jo fazer as recti.{lca.ções qile se seguem. 

DliSSe eu o segui:rite num:a parte de meu d1scutso em logar do q.ue 
.sahhi publiéa.do.: 

"Le:rn~ramos a V~ne~ela:, que é hoje o terceiro productor 
mundial ele petroleo. e cuja P.rodueç!io,· no ann0 de 1929, se 
efe:vo~ :i 138 m:ilhóe.s ele barris.; a .Qolombta. que ·produziu, em 
1927, mats de l.4 ID.llhóes; o Peru com uma. proç~uéçiio .superior 
a 10 milhões e ~ Repubi1ca Argent1naJ que deve estar proou
·z1ndo actua.lmez:rte muito mals d.e ·15 m!).hóes de }?ar-rls em 1.2 
mezes". 

Adeante. no segul~-te periexlo; ~u me rerert ll. estudos ge,op}~ystcos e 
não estudos geograp'h..iaoa., como sah1u pUbUcad.O. 

AS~im. sendo, deve ser redigido da seguinte maneira o período: 

"DU<ei a V , Ex. que as despesas a e!!e9t~ar co~ o~ estudos 
geophystces para pesqUisas de petroieC> na. !aiXa litto):'ánea· de 
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Alagôas, comp:rehendendo· uma. campanha de tres mezes, to-· 
ram. 01'çadas apenas. ~m r~is sp·:QQOSOOO, de accordo qem os 
dados enviados ao Governador Osm_an Loureiro pelo Dr. Jrl~.ury 
4a Rocha" . 

E acíeante; Sr. Presidente. d izia êti que '' no meu -Estado, ·em que 
ha; anti.ós atraz o Gov~rno Federal ~niciou: na mesma zona de Riaeho 
Doce· algumas perfurações, e digo iniciou porque foram abandonadas 
a. pequena profunõidade. apena,s a~tua'l._tn.ente- uma sondagem esta. 
sendo reaJiza:da.. e essa mesma intertomp_ida, de quando em. vez, por 
falta de recursos materiaes d-a companhia" . 

Eram estas. Sr . Presidente, as J:ectificaçóes que eu tinha a 
fazer. (1) 

Em. s eguida, é approvaQ.:'l. a a:c:ta da ·sés.são a:n-cecedent~. 

O $r. Presidente- Passa-~e- _a l~itura ~o expediente. 

O Sr. Pereira Lira (1° Secretario) ·procede á lertura do seguinte 

Ç)fficio~: 

Do .. Ministerio da Agricultura, de 28 do corrente, enviando as ln
fOl'Plaçó_e.s sobre. a vi~em do Sr. .Minis~ro dessa pasta á Republlca, Ar_• 
gentina. 

- A quem tez a reqUisiçao. 
Do lMlnfsterlo da Viação e · Obras Publicas, de 28 do co-rr~n,te. r\:

mettengo a::~ seguintes 

A '1T:tle .Am~n Telegraph, co~pa:ny., Limited" (Informaçees .en_
vtadas pelo Ml:nisterio da :Marinha) . 

Attendendo ao of!lcio n. 831, de 2 de ·Julho. deste anno, tenb.o a . 
honr~ de -remetter , em a-nnexo, as info;rmações prestadas a. respeito do 
requ~en~o do Sr. Deputado Ribe~o Junior . · 

R.elteto a; V. Ex. os .prot-~tos de minha estima e consideração, 
Marques dos Reis. 

·Tenho a honra d e restituir a es5e Ministerlo o off icio numet:o 831_, 
datado de 2 de lulho ultimo, em que o Sr. 1.0 Secretario da camara 
dos Deputados pede providencta:s no sentido de serem prestadas â 
me~a Camara as informações constantes do requerimento do senhor 
Deputado Ribeiro Junior abaixo tl"an_scriptas: 

'~Lo Quantas estações, abertas ao tráfego publico, mantem "The 
Amazon Telegraph Oompany, Limited", desde Julho de 19d9 até a 
présente data. , 
· 2:.o ~e a. referida Oomp;tnhi-a :t~m .essas estações estabelecidas no~ 
mesmos edifici.ós em que funccionam as do Telegraphó NacloDal, nas 
cidages em que mantem a m~ncionada .éompanhiá. os· seus setviçqs, no 
Estad<> db Amazonas, consoante o estatuldo na. clausula VITI dà. çon
cessão prorogada pelo decreto n . 7 .481, de _1909, e se aquelles· edi!lcios 
foram escolhidos por aquella repartição fedel'al . 

s.o Se se àeve ou não, cons1.4erar lesiva, ou ruinosa. aos inter-esses 
do Telegra.J?ho Na.cional a concorrenc~a. que Jhe é feita por aquelJ,a. 
Companhia". 

( 1) Rectif1cado. 
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Cabe-me 1n!ormar a. V r EX. que· -pelo decreto ri . 2 . 000 de 2 de' 
AbtU de 1.895, tol dada á Companhia, mediante cpncorrencia publ1c~. 
autorização para. estabelecer communicaçáo telegraphtra. por meio de 
cabo sub-fluvial entre Belém e Manáos .. 

- lfa. c~nt'orm.idade de.sSe decreto e de termos· de acco.rd Qs poste:r.lo
res, foram e continu am a.bett_as as segUintes estações"·: Beléin, 'Pinheiro, 
Mosqueiro, Soure. Cametã, Currallnho, Breves, Antonio Lem!JG, Ma-. 
capá, Ch_a.ves, Ma.zaganopoli.s, Gt11'11pâ, P-rainha, Monte Alegre. Santa.
rêm, Alemquer, Obidos, P arintins, I tacoa.tiã.ra. e- M_anáos. 

O decreto n . 7 .4'81." de- 29 de Julho de 1909, não ~eou para· a . Com
panhia .obtigàç_ões· quanto á abertura ãe novas estações. 

P.or esse decreto obrigou..:se a Comp~nhia. a "lançar Um. segundo 
cabo de construcçã:o mais adequada e d:e zna1or resistencia ao .regime 
cio :aio Amazonas entre Belém ·e S. JOsé elo Amatary" . 
· As se!5Sões do cabo :o,. 1, lan gado em virtude ·d~ decl'eto n. 2 .ooo .. 
de 1895, e as do· cabo n ·. 2, lanÇado em ~~ud.e do decreto .n . 7 . 481, de 
1909, são as seguintes, com ~s respectivas extensões: 

Cabp n . 1: 

.SO:ilre-Mosqueü:o .. . .. ... .• . . . ...• " •.. •. . 
Mosqueir().::Pinb eiro . .. . . . , . . ... . . . _ .... . . . 
P-inheiro-'Belém . . . . . , . •.•.•. .... . ... " .... . 
Be~em-Cametá . , . . . . .. . . . .. . .. · .. . . .. ·· · . · · ·· · 
l3elém-Greves . . • • . • .•.. . . . .. . . . .. . . .. .. .• . 
l:3re-ves-Gurup2. . .. . .. . . . ...... .. .. . ... ~ • . • .. 
Gurupã.-Macapé . . . . .. . . .. . . . .. ..... . .. . . . . 
Maca:pã.-CP:_aves · . . . . . . • . . • . .. . . . ... . ...... . 
Gurupá'-Monte Al~gre . . • . ... . .. .. .. .• • . ~ . - .• 
~ontc Alegre-S~ta~êln . . . . .. . .. ... .. . . . . . . 
Santaré-~enaquer .• . ...•.... . . .. . . • .. . • . . . 
Santarém-Qbidos . . . . . .. . . . . .. ...• .... . ·~ .• 
Obi.cios-Pariiltin:s . . . . . .. . . . .. . .• .. .• . .. . .. . 
l?a.rintills-r tacoatfára . . . ... . ..... . . ... . .. . 
ltacoatlá'ra-Manáos .. . ... .• . . .. .. . . . . . . . 

Cabo h . 2: 

Pa:rá.-Curràlinho ....... . • . . ... .. ... ...... 
curralinho-Gurupá . . . . . . . .. ... . . . ... . • . . .. 
Gurupâ-Prainha • . • . . .. . . . . .•.. . .. . . ..• . . • 
Prainha-.Santarétn . , . . . ... ... . . ... . . •.....• 
s antarem.-Obiclos . . . . . .. • , . • ... ... . ... . .... 
Obidos~Itacoatiára . _ . . . ... . . .... . . . . . ... . . 

Cabo n . 3: 

53 khn. 
17 ,, 
t:i_7 

,. 
180 " 
271 
205 " 
2'7·3 .. 
178 " 
310' " 
115 ,,, 
80 " 

126 .. 
168 " 
.260 .. 
197 ·~· 

245 , 
335 •• 
336 " 
197 ., 
1.51 •• 
495 •• 

Itacoat$a..:Manáos ., . . •. . r .. :. . • • • • •• • • • • • • • • 26~ ... 
Cabo n . 1 .. .. • ....... .. ..... , . .. .... • . . . .. 2.457 .. 
Gabo n . 2 . . ... .. . . . . . ... .. . ... , . .. ... . . . • ,. ~ . 023 

,. 

639 znt.s . 
879 .. 
576 

, 
962- " 
762 .. 
262 " 
208 .. 
618. t i. 

749 ;, 

445 .. 
534 · ~ 
37l •• 
04'7 ,, 
056 , .. 
'047 .. 

660 .. 
035 
.885 •• 
487 •• 
071 •• 
522 •• 

2~7 .. 
155 .. 
917 . , 

pesenvolvhnento t otal . . . •. . .....• .• ••. 4 .481 klm. 1 .072 mt~ . 

Quanto ã segunda_ parte da clausula \TJil da con~essão prorogacla 
pelo decreto .n. 7 . 481 à e 29 çie J'Qlho d.c- 1909, nunca p ou de ser cumpri
da, porque os predtos em q:ue vêm funccionando a.~ n ossas estações, não 
possuem a ·capa.ctd~de necessaria. ~os do!s serviços. e nem. ha lljt$ loca--
lJdades. càsas em taes condições. Para. Wro seriam n ecessat1a.s a. a.cqui-
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sição de terrenos e ~ construcção de edificio_s apropriados, mediante 
despe~ bastante grandes, eft:E!(:tuaçlas e:xcluosivamente pelo governo, 
pois a. A.mazon só seda obrigada ao "pagamento dê metade C,.os ~espe· 
ctivos alu;tleis". 

Em referencia aó tercêlro item, occorre dizer, q~e só existe sim:.tll
taneidade de serviços nas cidades de Belém, Soux:e, Sant arém, Ai~m
quer~ Obidos, Parinti:rl$, ttacóatl::i:ra e Manáos. ~mbora identicos qua.n1X> 
á sua. natureza, isto é, tele-COmm"OÍlicações, convém; para s'llf!iciente 
çla.reza do caso em 'questão, estabelecer uma differenciaçãp mormente 
de ord,em. moral, entre os dois appa.i'elhàm.entos. 

Um recebe e t_ra.n~tte pela t;Ol-rente que vae até o ponto em .que 
o tio a. co~duz, cessando a• onda electr!ca. onde f1n4a. o canàl metàlllco, 
em condições technicas normaes, .com .segurança. e slgillo a.bso~uto da. 
cor,respon4,encia. 

o outro emitte c recebe ond_as ·hertzianas, além <los comlns pre
fixos do tertitorio A1:Xlazonense, sem a garantia, sómente d~ &igillo. 
4mbos :Patticipãm da. influencia mesologica, cada; um, põrém, de modo 
diverso .. O sl.ib-fluvla.l enír.enta o le1·to hostil e accideBtado do rto 
AmaZOnas. 

o radio, ao contrario, está., sobretl.ldo, sujei't;o aos phenomenos 
atmosphericos, e a propria.. legislação a qu~ estão .su,bo~os taes 
-serviços dü'fere, como V. Ex. sabe. •Sob este ponto de vista. pol~. a. 
-concorreilcia n_ão affecta ao Departamento. 

Examinando agora a parte ptir.ámente econon:üca, sem duvida. al
guma de gTandé importancla, não se deve considerar lesiva ou ruinosa. 
a cóncorrência. o Departamento não t .eín e~ta.ções em todas as loca_!!
~aê:lel? servidas pela AmazoQ., mas em algumas, apenas, e as taxas ela 
oompanhià são muito ma.is elevadas, 

cr custo de uma. pala;vra cmUnaria, pela Am~n. entre Belém e 
Manáos, é dé 3S50ô rêis; pelo Telegrapho "Nacional. é de S200 réis. 

~uanto que o serviço orainario dp Governo não está sujeito a 
· demora, e .custa $200 reis por palavra, a Amazon cobra pelo serviço tpt.e
. teridq $400 réis. 

N9 primeiro ca.so, serviço ordi'Tul.'rio, .a taxa da. Ama.zon é 18 vezes 
J~ do Governo, no segundo, serviço preterido, é o dobro. 

Reitero a V. Ex .. os meus prQtestos de estim~ e elevado respeitó . 
Do Mlnisterio da Mar~a, de 28 do corrente, enViando seguintes 

INFORMAÇÕES 

Tabella de sala.fios orga.nizada pela Delegacia do Traba.llio Mariti
mo do Porto de Belém (Pará) . 

1 . .Em. refez.encia. ao officio ·n, , 1.165, de 16 d_e Setembro, em curso, 
em que V. Ex. solictta sejam prestaçias lnfol'Iilaçõés relativa,men:te ao 
requerimento em que o s.enhor Deputa.cio Francisco de Moura deeeja. 
saber se a 'ta.bella. ·da salarlo.s orgá.:nizada pela. DelegaCia do Trabalho 
Mar1timo do porto de Belém, dO ~. vlgent_e nesta data, fo1 feita. de 
aecordo com. as partes interessadas. tenho a. hOnra de (lecl~ar a V. Ex. 
que deixo de attend.er á ~ solicitação, por Gerem as Delegacias de 
Trabalho .Marltimo d~pa.I.1tamentos subordinados ao M1:n1sterto do Tra ... 
balho, Industrta. e Commereio. 

2 . Reiteiro a V. Ex. .os meus pl'otestos de elévada. estima e dis· 
tine ta. consideração. - Pro to genes Pereira. Gúimari.fes. 

- A quem :te2 a requisição . 

Telegramma., diversos: 
Do Sr. Secreta-rio do Estado da. Bahia., de 19 do corrente, commu

nlcando llaver remett1do algumas p\?.bllca.ções sol1dtadas . 
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-'- Inteir~da, A~!ieç~-'$e. 

:De Aràcajú - J?-re~id~n'fie Camara Deputados ..__ Rio. 
Attenden~!> SQii_citaçãO t_ele~m..tna, v05sencia. foram -r~mett.ido-s <vo-. 

lúi:p.~s ret~rent·es p:uhlicaçÕéJs Consti~Uição p'ronti.ulga"dã. com respeét:i:vós. 
ante.-pro.Jeeto e. _prp.j~ctk> Jr~~~:men:tos · 4SSétnl:Ma.s Conp~i.:tW-nte e Le
.~Ztsla~iva.. :Sayqações cof(l).a,es.. - Eroni4es ca:r:va.7:no, ·GQvernaQor Ser
gipe. 

---.. Intefr.ada .. 
De Porto Alegre - 28 Setembro --. Presidente Ca.m.ara. .I)eputa,dos 

- .ato. · 
.';I'enho satisfação a.gra;deêer honrósa homéilage;m: prestado a~ · Rio ' 

·$-ra.nde :do SUl por essa egtegla. Oama.ra· mot~vc:> commem:.ot~ção pr1.nl:e1ro 
·cen.-~n:âtlo .revolução farroupllha.. At~neiosa.S s~udaÇões. -"" Guerrct 
Blessi1t.àn?h Pt:es1d.en.te. · 

!nteitâdtl,, 

São, :successivam~nter Uçlos e vãG a itú~l'lm.lr os seguintes 

PRO;J'ECTOS 

.J 
.:R.égula a .amortizaÇão das dividas sujeitas ti lei tLa mord:tóiia; co.m pa.

;·ecer àa CO'm_missão. ,fle !'~n-a'M}aS SObre (1,$ emen~ Ofj~tecielas em 
3.a disc'LLSSão e eme-n&L da Oomm~são ao art. 2°. ipt:ímêira. le{ltsla.'
Zat~r!J.. 

D~ sãQ -~ em~nd~ ao proj.~to. n. 246: 
1 . A PriiX:J.eiJ:'a, a.pre~nta.da.: peló S:r;. -~putado 'Beln'l.lro de Medei

r-os, que a jüstti'icou: com a declaraÇ~p d_e ''que todas ~ mtuações-pre~ 
r:I:sara. e Q.evem ~r resolVidas". · - · 

Entende elle que o. substttutivo liláo cogitou dos juros, vencidos 
-deSde 1.0 de D~zem~o de 19ª3 até 31- Cie Dezexnb_ro de !935, do-s cte~
ditos já def:1nitlva.:tnente jW:gados pela Câtiia.l'a; de Reajustamento, dei-. 
~ando ~lém: disSo, ~rg-em â ciUV14a. pot ~ refet-fr· a juros a ser~m 
pagos j'tmt:alll,fdnt.e com as dez. prestaÇões de cap1.ta,l,, quandCil é certO 
q-pe os deve.d,ores, j~ ben~!ic~ados pelQs :t:avor:~ do re~justamento·, só 
cmco prestAções deverão pagar. 

Parece-~os. quanto ~- prim~l.ra 1>~arte 4.a j~t~icaçã9, que nao póde 
baV,er ülter<pretação que pretenda. é:x:êluir. do& get1.~rlc9s t.e,tmo$ do ar
tlgo ~.o do' -snl:>stltutiVb, qualqu~r ·duvida, ·Q.a.s sujeitas ã. moratoria. séja. 
ou ilãQ. reajustave.l ou já. rea,.justada. 

~ t;o(fas, sem q~lquer exc~pção, se, ·~e_fere .para. ln:~Ueail', nâq só as 
taxas para. o calcUlo dos j~oSi. coma o penodo sobre ttue devêm .. ser 
estes con-t.ad.os-e ainda ~ époc~ de .~u paga:;ne.n1lo-. 

E' verda.d.e que. nos creditoo de,clãrâdos á. Cá.m·ara dé ~eaJwa.
me.n.to. ECQ:r;lOmico~ ç.ev.e ·o.e es-$_~ já. _1nélU:1i:ia.. uma parte_ desses juro~ -
ã. que corresponde l:iQs vê~cl#lentõs gté t;o de nezeii;!.:'b:ô de 1933; é 
c~I:to ~~bem ·que '50 % desSa parte de Jui'os .flca. ~aga, · com a t:c,,. 
4emn1Za'ção a.utori:tg;o;la ~la. Ca.Díara. 

São os outros 50 ·% desses jures que.. ~ommádos aos c~ntados, 
cte:sde e:o.:tão, a.té 31 âe Dezembro dé 1.93~. perf~~m -a .importa:ncia a. 
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set div)dida elin d~z par.çeUas, c-gjo pa~~J.l;hentó 4evé ct~inoiql:r com.. 05" 
das pl'est~çô~~ referiélas .. 

trll1a, de_ (fuas: ou o :$qbstitutiv:o, ~ülud.mdo: aos juros que, s.om.• 
~dos, devem perfazer a tmpottanc.ra. total a ser dividida, nãó e~clulü 
~s cótrespondeptes. á qualquer periOdo; ou, se excl~u. co~o P'e~a o 
.$r. Deput.ac;io Belmiro de Medeiros, não o j'ez· tão 5Qm.ente em rela~~o 
ao trato de 1;~mpQ cie 1.0 d:e ]?ez.embrq ~e 1933 ~ 31 de Dezembro de• 
.1~35 •. ma~ tamb.~rn qua:nto aos. deca.rridos até 1.0 d.e Dez;:n;ibto d..e 1933, 
fJ!3 qu-ae.s, em 50 %:. nab :ficara.: pagos cam. a indem.illzaçáo do reajusta ... 
mento. 

Bastalll. esta simples e:x;posição e este simples raciocinio para mo~:
trar ·qtre a ~méll.da i:io Sr. · Depu.tad,o Be1ln1ro de "'Mede~rqs, se adoptada, 
excluiria - o que não .pode ser .sido sua. fntenç.ão - ~a :r;>a:-rte dps· 
j-uros do.s creP.itos jã., acoihid,os pela; Camara. de :Reajilstamento Eco
non:iicor q111e se t_orn.~r~~ exj,giv.el, ctesde logo·. 

Tel:D; procedeme'i.a o segundo r~p~r9 do Sr. ·neputado· ;aelm:lX9 de 
Medeir:os, na eXiposiÇão co-m que j:us:t1f.it:cn.l a sua ~menq_a . 

;r?a.ra obviar a. çt:uy:UÍ'a, le:vapt,~da ,s·oore a data. de paga.meti.to dos 
juro_s, .a ·que estão obrigados 9s dev~q~s que, em vittude' de ~ente.nça 
da Oamara d.e .Re~justai~l'en~ Eéo;D.otn:ico. ·éó em 31 de Dezemb-ro de 
1940 c.omeçaiiio a pagar py:esta·çõe.s de a,roortiza~p d.e suas· div-idas, lm
põ~-se Uilla nova re~c.çáo p~a: o artigo 2° do. su'bst.ttutivo, que adeante 
a:présentamos e em que :procuramés áttender,, ta~bem,, ás, outx:as pq1i.l.·-· 
dez:.açqes ~o Sr. Deputacio Belm1r() d_e Medeiros, 

2. A segunda emenda, pr:estlgiàda; com a assignatura. dos Srs. Dep'\1-
taqos Tetx:ei:ra. Lel-1;~. João Oleopha,s, Rego Barros, U~ T~iJI:eU"a e. Souza 
Leão, é mod'ificattva,. ampliativ·a. 

A ella n~o entendemos d~v~r 'dar no~o fa.v~r:ave~ p~r~er. 
q subst itutivo da. Commissão de Finanç.as ntvela, etn seu a-rtigC) ·7o, 

~;t)~ngencio-as eJ:!l seus dispooittvo$, as dividas cQp:~rablqas eirJ, Jrioeda 
es't;):'alfge:ira, >qu·e já estiverem sujeitas ao regime da .moratorla. é do ré· 
~justam~nto. 

A emenJia; o~fereciqa. ,é ampUa~iv.a dc;is· beneficios do decreto num.~
r_o 22.626. Nãb foi .~S!:>e, evid,ent~mente,. o pensamentó de ·que res:últou 
o projecto n. 246, da ~u:k>ri~ do Sr . Deputailo Monteiro de ~~os Ju
nior, comõ náõ o pód~ ser o da CotnmisSáo de Fifiancas. no substltuttv<!l 
QffeTecldo, ora em- distuss~o. ~ 

o espl:rfto que, dictott. uma e outra pr.oposJçóes ·foi o de estabelecer 
n~rmas pa:ra o çalçulo de Juros e f~ar condições de .seu .pagaméntp; 
co:ncessáõ . nov~. a de. um prazo de nóvent"a dJàs.. tl:ansf~Ii.nd,o de so de 
Setembro 'para 31 de :Dezembr.o a é_po~~ de pagl'!-mé:ntp 4~ prestações 
ç:í·~ am,orti.Za~áo das d~vldas SújéJtas â maratona - att~ndeu.. muito 
menós· ap desejo 4e f~vot>ee~l' r:ein~idente.mente ao devedor, dn que ao 
crlter~o da conv~nienéia de fazer coincJdir a data do$ pagamentbs colÍl 
_a. do fim dÇ) án,tlo civil! em qu~ às -safras, já Uquid,as, penni"ttem ã.os 
devedores ffl.zet face aós ~nc~os a que o 4eereto l1 . 22. 6~6 QS <>1>rlgou. 

o fundamento c.om: que :foi. jUstificada;. a eménda, pélõs .seus Pl"O"' 
.prio~ sig~a:tat-lo$, é. à~strUi_íi~, qu~ndo ,a!fix:mam tl!r se g_enel'aUzacio 
c:)pl,nião, mesmo de. tblerancia, que o regime do Reajustamento Eco
n.omico f~alec;eu, i.P'clUindo na ~ra.-torta os creditos a t!!Ue ~~em 

me.:nção emenda e justificaÇãt:>, desde. que atteildidas às demals condi
ções· a,, que se subor,dtno,;. o beneficio. 

Aliás,. a interpretação· do decreto n. 2·. 626. nes_se :pa:tti~uí~i:. Pt~.
te~-no~ j ,â ' ter pá~ado do terreno dou:tlin_ario p.~a o $ jm-ispn~-
dêilela. 

Ra~zão não ha, pq_rtantp, para ~bre a. assumpto, alterar ó' que estã.:. 
!eito . 
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N'ão merece, ta·m1:>em, nosso apoio, o paragrapho uníeo, que ç<iRpt\~ 
-tue emenda ,add.itiva . 

se. a diviàà, em'Qo:ra contrahida em moeda estrangeira, é reaju:;~ 
tavel, a letrá. a;) do artigo 20 do decreto n. 24.333_, de l~ de Maio de 
193~; já estabeleceu ser da çlata era contracto o campio para .o calculo 
do respectivo valol·: se não o ê, :não· rios· parece aconselhavel á.mpfiar 
es....<>e preceito, ma::ümé tendo em vista o que já. dis.Põe o dectet~"> 
n. 23.501, referido na justificação da emenda acldit~va, cujos ~ignata· 
ti~ entendeu applicaveL á espeêie. 

Isso posto, propomos que o art. 20 .do sub~itutl.vq seja assim. n:
digido: 

Art. 2.o A hnpoltl.ncia dos juros v~ncids.s até '1 de Abril de t9.S':$, 
caleulados ás taxas contract·uaes, e dos que se vencerei» dessa data em 
deante, a;te 31 de Dezembro de ],935, cal.c.ulados. ás taxas do decreto 
n. 22 .·626, ·Sellâ dividida ern dez parêella.s, que serão pagas nas. m~s~s 
,.dãtas fixadas no artigo 10 deste decreto. 

Sala das Sessões, 30 de Setembro de 1935 . - ,João Simp2icio, Pr<:
sidente. -- Cardoso de Mello Nett.o, Relator. - Aélal'6erto Camargo. -
Peciro Firmeza. - João Gui,marães. - Amlir-aL Peixoto Filho. - ca.,·
'tÇJs L'lLZ. - A1'n.alào Bit.s.tos, vencicj.o quanto ã emenda n . 2, a ifav:or· 
d.~ qual votei. - O~ementc Mariani, vencido ao substitutivo, pelàs 
~azões constantes dd r.e.querlmento de audiencia. da Commissão d·~ 

.Justtç.a, as quaes f oram acceitas pelos Srs. ~.vi Carneiro, Walclemar 
Feneira e Homero 'Pires e não foram diS_ttibui:das no succinto p·ar~
cer vencedor, ácceito o present~ parece!', po~ evitar dispositivos que 

.. ~inda. aggra11arlam bs qefeitos d.o substitutivo . - Dà'nieZ de Carvalho, 
venéido quar1:t<l ao $U~stl.tuttvo cuja inconstitucionaiida<;le e inconve
~encla tic:aran1 patentes nos vot_os dos Srs. etemen;te Marianq, nesta 

-C.omxni~são e do Sr. Levi Carn~1ro na de Jústiça. Com restl"icções quo.a~ 
to ás emendas. - Oswaldo Ara?J,jQ, vencidCi>, de a:ccôrdo com o vato do 
:S.r.. :oaniel de: Carvalho. 

'EMENDAS EM aa DISCUSSÃO A QUE SE REFI:RE O PAitECER 

'M. 1 

Emenda ao projectQ n. 240 

Os jil.ros vencidos de. ], de Dezembro ci~ 1933', a. ·31 de Dezembro de 
· 19~;5, dos creditas já defin11i1vanienté. .j:Wg~dos pela. C'a1:n~ra de ~2âjus
taJliento, ~etãq pagos em dez prestações annq.nes e iguaes, a contar de. 
'31 de Dezetl'iliro àe 1~35. 

Sala ~as· Sessões, 28 de Setembro de 193:5 . - Behniro de Medeiros·. 

J ustijica.ção 

Eê Clesn.e.cessario di2er-se que todas gs situaçóe~ precisam e deven~ 
ser resolvida.?, nãn só a dçs 'favorecidos. pela lei de usura. como tam
bem a dOS ~ne!icla.dos com o 'reafu.sta:n1entb economl.co. Esta ultixn:J. 
foi promulgada COII).O co~ple:t::n~nto da primeira~ visa.ndo ~Pellar (). 
crise da lavoura, que, aliáS, ainda perdura. 

A iniciativa do nobre colle.ga Dr. Tneotonio de Barros é ~r 1SS;O 
. .nJ.esmo sobremodo louvavel e bem ~im a bôa. vontade da Cominissã.o 
de 1-~inanças. ofierecendo o substitutivo em discussão . 

. A minha emenda. é de facU compreh~nsão, '!'lO~S o reaJustamento 
correspond.!'! ao pagam,ento das cinco primeiras prestações do capital e: 
detetminand,o .o substitutivo, no art. 2°, que os juros deverão ser pa
gos juntamente com as prestações d.o principal,. fica desde lqgo ~v1~ 
dente que: ~) o Cieveaor reajust.a4o terá que pagar o restante de seus 
cteblto.s· em cln.co préstaçõ.es; b') .que esse· pagamento deverá ser i>el.'to 
.depois de decorrido o prazo correspondente â.s cinco primeiras· presta.-
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çõés já pagas pelo Governo, ém virtude do reajustament_o. Mas ha o" 
caso dos juros venc1dos desd(: 1 dt Dezembro dé 133 até 31 de De~m
bro ele 1935. de que o proje.éto não cogltoú. bem ·como deiXa. ma-rgem a 
auvi·cla quando fá.Ua em 10 P,arcertas do projecto quando as reajusta~os 
só deverão pagar ~inco prest.açóes. Pe!,lSo que a ·êmenda qu.~ apres·en-
te1 re-"<>lye essa '}i_ypothese. -

N. 2 

Emenda ao· substitutivo . da Com:ríüssão de. Finanças e Qrçame:nt.,, 
ao projecto n . 246-A, de i935: 

Redija-se da .s,eguinte mane1r;a o art: 7°: 
- · As dispôsíções desta lei abrangem as 4lvidas, em moeda naclo

·na.l o'!) estrangeirtJ,, contrahi~~ para tina,nciam~l;lto d~ tra.l)alhos agr!-· 
colas o:u cempta de macnfnismos e utensilios destlnados á Ag:r.icultur1., . 
. ainda q,ue não tenham garantias reaes, desde que se não a~he o dev~a
a~ em estado de inSolvencia ou fallencia., judicia.lménte declarada. 

P_arn,grapho \lÍliCO. As presta.ÇQe.S das divid.a.s contra.hidas em moe
dt\_ estrangeira serão calc1Jlaq.as pelo cambio da dat:l. de sua. consti
tuição. 

A em~da que, e.m annexo, apresentamos, .ádoptan.do as disposi.çõ~s 
originarias do projecto, accrescenta-lhes prece~tos a réspeito das divi
das chi,ro~phariàs, contrahldas em :m,oeda. estrangelta. cujos devc
dorê:S. não se acham em estado de lnsolvencia. ou fa.liencia judi~ial
men:te· Cieclarada. 

Ao ·promulgar-se o decreto n. 22.626. de que se occüpa. o project•>, 
prescrevendo sancções contra a usura; e ao mesmo t empo, a moratorh 
a~ricola., em variàs regiões do ·pa.iz so})revieram.. duvidas a respeito da 
signUicação dos ·vooal:rulos ''devidamente coberta,s", do ar~. 10 do més
mo dec:retd e, pois, se na mc:>ra.tor~ se ineluiam não só as di\'~das 
com garantia. real, ·fosse hy,potheca, pénhor ou qualquet du1<ra garan
tia dessa natureza, senão taJinbem as dividas chirogra_phicas, quando 
o patl;imonio geraJ do devedor, .q:ue é a. .g~ntia commum do credo.r. 
assegl.irasse- .o pagamento de suas diVidã.s. 

Em geral, se ·não ~ firm.ou. entre os proprio·s interessados. ümá 
comprehensão absoluta. de ~- inclUirem tMS d~vida.S no regime da ·mo· 
r~toria, pela diVida con.sequente à àpplicação dó citado art . 10, ge~ou
se uma. especie de tolera~cia, fortal?Cida pelo .regime do Rea]u.stamento 
Econam.lco, logo após estabelecido. ·cujo decreto é synergico ao. ·di! 
n. 22 .• 626,. 

Cumpre, porém, estabilizar e$ta :>ituação., evitando que o deved.e:!' 
de di:vi<la com gar.autia real possa ter .o favor da mors.tor~. mas esteja. 
sob a ameaga de lhe resUlta inu.tll este ravoz:--, cqmo o cl.o pro~rlo Re:.t
justa~nto Eco~om:teo, ·pela. lmpacfencia de pórta.dores de titulo.s chi
rog'rllopharios.. quando a.Itimados ·dos proposttos de não tol~rar as d.lffi.,. 
-cuidades do seu devedo_r e por Isso quelxam projectal-o em estado de 
fallencln., se se 'b::ata de organizações anonymas ou lh~ promovam a 
execução. nos demais casos, o q~e é eqUivalente a um stado de fal
Iencia. 

Por outro lado, tendo: o decreto n.. 24 .233. que crcpU: o Reajusta
mento .Economj,co, estabelecido que _.o re~justt: das d!v1das contrahldas' 
em moedas estrangeira, quando aJustadas e ~x~qu;iveis no Paiz, se fa
ria pelo cambio da data de sua. eonstituiç~o. pensamos que e justo· 
suborgin.~ ao J;egb::O.e, os creditas chi:rograJ>hários1 em moeda est~an
gêlra, constit.:u.d.os e exigivei$ no Pa.iz, sujeitando-os á. morator~a agrl
cola e à. serem pagos ao cambio da data de sua constltuição, 'de accõr-· 
do com os tetm,os do decreto n. 23.501, que estabeleceu o curso for
Qadõ !ào mil réis. Se legiSlamos sobre proroga.çã.o da moratoria, objecto· 
do. deereto n. ~- . 626;. $e· consa,gra1Ilos, pela autoridade cónstttucJonat 
que revestem o:; actt>s do COngres.sO, um. dect:~to .do Governo Prov-lso
r.to que attendeu a instl:!.ntes neceSSidades n.adonaes, preservt-~.ndo o· 
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Paiz do catacllsma econo~co, qual seria o de que estava ameaçado, 
com. a decadencia à.ã. acttvid;ade agricola, justo é que attendamos a. 
todos os a:spectos de uma situação ainda não rem9vida. . 

A emenda proposta tem ainda o eífeíto salutà.t d~ evitar a -sah~
dn de avultadas quantias em ~:lUro·, numa época em que tã:o. di!f.icil é· 
a: <>bt.enção de canibiaes.. A sua. appr.ováçâà, estabe1ececendo o paga-
:mentó daquellas ~!vidas e~ dez prestações annuaes, redUZ á decima 
parte o pagamento ~nual em. moed.a estrangeira. 

Sala das ·Sessões. 28 de setembr:O de 1935. - E . Teixeira Leite . 
Bege Ba1-ros. - Joã.o 0Zeophf!.3. - Lima TeiXeira. - Souza Leão. 

SUBSTl:"rU"t''VO DA. COMMtSSÃO DE: FINANÇAS AO PRO-!EC1'0 296 

('Edmeir ... Légis1at1l!"~.) 

Art. 1.° Fiea pr()rogado até 31 de De_zembro de 1935 .• o prazo pa~l 
pagnmento da 1a prestação arlUal estabelecida no -art. 10 do. decreto 
n:. 22. 626, de 7 de Abril de 1933 . .Em 31 de Dezembro Cios annÔ$' subsé
q:uente.s vencer-se-ão as restantes prestações a que- se refere o mesmo 
artigo. 

Art. 2°. _A i.nl.pç~a.nc~.a. .dQs jru-os vencidos at~ 7 de Abril de 19.33: 
.:alcu!ados ás taxas conrtactuaes, e dos que se vencerem dessa data. 
ern diante, àté 31 .cl,e Dezombro de 1935, calculado ãs taxas do deere
to n. 22.626, será. div.icllda em 10 parcellas, que s~rão pagas jub.tamenr.e 
co)n ·as prestações do capital acima referido. 

Art. 3°. Os juros que se vencerem, de 31 .de :oezenibro de 193~ 
em diante, serão ta:,nbem pagos em .31 d'e. Dezembro de cada anno. 
jnutamen.te com ás prestações retro estabelecidas, salvo se o.utr~ 
termo já ·estiyer· estabelecido no tespectivo contracto. 

Art. 4°. Tratando-se de creditas ainda não jUlgados. pela Camar~ 
do Reajustamento Economico, proceder-se-á. da. ,seguinte fórma: 

I · ~ Se~pre que <:> reajlJ,Sta.tt:Lento pleiteado fõ.r -corr~spon
dente a 50 % da divida. o- devedor pagará nns -datas fixadas 
nesta lei, os juros relativqs á metade do capital e á. !.racçáC'I 
irrcajusta vel . 

ll - Quando, na declaraç2.o sujeita- a decisãÇ> da Camat:~ 
do Reajustamento, o devedor pleitear qUltã.ção totáJ da divicla, 
~om fundamento em insolvencia, P.ã.o estã o deV:edol" obrigaoo 
ao pa,gá.mento <i~ juros, até que seja julga4o o processo . Verifi
cada a decisão. se esta Ih-? fôr fávora.vel, estará o devetlr..:
isento definitivamente de qualquer pagamento; em caso cou
tratio, a liquidação -se fará nos t~rmos do art1g9 so. 

Art . so. A 1mportancia das ~polices entregues ao credor como in · 
demniza.ção, pqr ~o:tQa do al"t. 4° do d,ecre.to n. 24.233, ele ·12 de Maio 
(te 19.34, será c-redit;acia aos deve.dores ·exclusivame-nte para amortizaçãll 
da importáncia reconhecida pel~ Caxnara, como suj-eita ao reajusta
mento," e juros dessa mesma importancia" ficando o devedor obrigado a 
pãgar noQ prazos estipUlados no art. 10 as prestaç~ e- jur·os rela
tivos aó restante ga dlvii:ía n'ão suJeito ao .reajustamento por delibera
ção da Ca:mara. 

Art. 6°. Denegada, no todo ou em parte, a 1ndemnização pe<11d~. 
~em base no decre-co p . ~4. 233, de 12 d.e ~io de 193~. terá o d.~vedor" 
o prazo de 90 dias, contados da ·_data da publkação da sentença defi
nitiva, ·para pagar os juros _e amortiZações que fo_z:em de.vidos, sob pena 
de ve~cirnento e exigibilidade ela. divida-. independente de qualquer 
1nterpellação. 

Art. 7o. A.r; disposiçOe.s desta lei abrangem as dividas éontrahtda:s. 
~m moeda estrang~l.ra. sujeitas ao regime da móratotia e do rea..lus-.. 
tamento. 
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.Art. ao. A presente lei entrará. em. vigor ·na data de ·sua p-ublica
ção; revog;ldas as disposições em. ç:ontr.ario. 

Sala da Commissão, 26 cl.e Setembro de 1935.. - João Simplido, 
Presidente. - Cardoso de MeÍlo etto. - Adalberto Cam.argo . - Fra1.t· 
ca. Filho. ~-· Pedro Firmeza. - Gratulip..no :f!rito. ~ Arnaldo Bastos 
:_ João- Guimarães. - Carlos tua . - Amara~ Peixoto, Fi.iho . - Da?J-ie~ 
de Oa;rvàlho1 vencido. Levantou-se uma questão de constitucionalida
de no. projecto e o p·areeer ao Sr . t,.evi Carneiro, subscripto pelos Sr . .;;. 
Waldemar Ferreir~ e Homero Pires, não !oi a. meu vêr, responçUgo d'<! 
forma satisfatoria pela argum~ntação da maioria da Comm.issão de 
Justíç~ e pela ~1épostç·ão db Sr. Cardoso de Mello Netto. 

Estando, pois, a. qu~stão levada aos ~íbunaes ~nf.orme illfo:qn~ o 
Sl:. :bevi Oarn,eiro, parece-me de el-ementar prudencla se ~g.uaréi:e o 
pron~ciamento do judieiario sobre -a m.aterl.a. . 

. Al.êm disso, pesadás as vantagens e desvantagens da; prox:oga;ção 
pela quarta vez do prazo da. morátoria. concedida. pelo Governo P ro.
v~orio, estas., a meu ver, sobrepujam aquellas. 

PRÇ>JECTO A QUE SE RE~nu;M OS PAREC~S 

Art·. 1°. Para o efi'eito d~ liqUidação das diví_das sujeitas ao· r':!
g~me do art . 10 d:o decr·eto federal n. ·22.626, de 7 de .Abril, de 19Sa, se~ 
rã o Qbservadas as ~gu-lntes regras: 

I - o ca.pi tal contractual e os }urós que1 na fórma da lei, forem 
diVididos em de~ annUidades, de modo a ser l~va.do em c<>nta o de
cre_scitp.o annual de ~ma decima pa.tt~ do capital; 

n - no computo dOS jUrOS fa:r-se-á O calculo COm observancí~ da 
taxá. contractual até 7 de Abril de 1~33, e. dessa qata. em dian-ce., na 
base do cilsposto pelo ciecr~to fede.rãl n. 22 .626, de 7 de Abril de 1933. 

IIl _, no d ia 30 de Setembro de cada- anno, a. começar do an:nD 
corrente, o devedor pagará ao credor u.ma annuidade, d~ l;!lodo a. hav~l' 
amortizado capital e juros dentro de dez -a..nnos. 

krt. 2°. Revogam-'"se as qisposiç.ões em contracto. 

Sala dás sessões', 9 ·de Setembro de i935 . - Tn. Monteiro cie ,l3ar._ 
ros Filho. 

LEGISLAÇÃO errADA 

Der::r:eto federa.Z. n .. 22 .626: (art . 10): 

... A!;, dividas a que se ;ref~re 9 art .. to, § to, i:n- {'i.?te, e 2Q, se exis
tentes ao tempo da publicação desta let, quando ef!~cttváménte co
berta.~ p~de1·ão ser pagas em dez prestações annuaes iguaes e conti
nuadas, ·se assim entender o devedor:. 

Para.grapho unico. A falta de pagamento (Íe m:na prestação,. de· 
corrido UIQ. anno da publicação desta lei, determina o vencimento da 
divtda e dá ao credor o direitó de execução". 

Decreto jede'raZ 11-. 22.626: (a.rt. 1 O) : 

"E ' vedado, e se_rá punido b.QS termo-s desta rei, e~tipular em 
quaesquer contl'actos taxas de ]uros superiores ao dobro da tax:a legal. 
(Cod. · Civil, art . 1.0~_) . 

§ 1°. Essas ta~as não excedet[o de dez por cento ao anno sé os! 
contractoS rorem garantidos com hypothecas úrbanàs, nem de. oito 
por cento .Se as gáranti~s forem cie hypoth~cas ruraes ou de pen.her~s 

.agricólas". 
· Dat.a-retro. - Monteiro de Barros . 
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N . 2;80 - 193·5 

;.J~tUtort;aJ.. a constittdção no Banco do JJrasi~ de umç, •cbntç; especiaL de 
3. 000: 000S, para ~ercnt a.ppfíCCidOS nas despesas da C01tSt7'UCÇfib "d:J 
ed-ifício ào Ministerio -da Ed.ucaçâo c Saude Publica; tendo p~r~.cv.• 
com su,bstitutiv.o. àa Commissão ele Fí~anças. 

(.l:'roj . n. 293, de 1935 -· Finanças 217, 18 ~e-gislatur~) 

O Sr. Presidente da Repu:blj.ca, entendendo tornar-se necessaria n 
construcção de ~ edificio pÇil'a ~éde do Ministetio da Educação. c Sa.u
·de Publica:, s:U:bmetteu á consideração da Camara, em Plensagem de 1H 
Q.e Março do cornnte anno, a · exposiçao qe motivos :em que o .Ministro:> 
d!llquella pasta demon_stra a ·necessidade da edifica.çâo e indica. o me~o · 
de· custear a respectl.va deSpesa. 

A. Comm.issão· d~ Fina:nç;.~.S, em p~:recer de 23· de Abril, offér.eceu J>. 

respe#o um projecto, que tomóu o b.. 293. e que, por falt~ q.~ te.tnpo, 
t:íã.o chegou a ser votado p:el3. antiga camara: . ~ requeriment o do fi:)
bre Deputaqo Sr . Pedro Alei.xo, es~ projecto é agora remettido ~: 
Coll:\mi.Ssâo de Finanças, afim. de ter parecer desta na nova legi!ilatUl'a. 

consideramos demonstrada a necessidade da construccáb do r~
·ferici'o predio. éreado erri 19301 o Ministe_r_to da Eçtucaçãb nã~ teve ~éde 
proprm. A ::;ecretar1a. de· Estado, constiti.lida de tres directorio.s geraes. 
(Expediente, Contabilidade e Estatística) installou-sa em oredi'o de 
empr~timo, o do. Con::;el.ho Municipal, que foi obl"lgacft.a a desoccupa': 
ao approximar-se a reabertura dó legislativo desta capitaL DiSpersou
se então a Secretaria de Estado, já accrescida de m.ais duas dtr~ctoria;, 
geraes, Educação· e Saude Publica, ~ da. SuperinteP:denc1a. de Obras c 
Transportes. Os serviços estão asslm distribuídos: Expediente, Cont~
bilidade e Superintendep.c~a. no edificio da. Bil;>UotP.eca Na,cícinal,. atr.a .. 
va.pcando-lhe os corredores; Estatistica inclusive grande parte do Ar
chivo, e da. Bi.bllotneca. do }.finisterio, do Syllogeu: Educação no edi
fício do velho Senad0, que, -ameaça desa:bali:lltmto; a Saude Publica na 
rua do Rezende . 

E' eviCiente-, já· dissemo$ ll.mil vez e~anili:l.ando e.sta ma.teria, que 
~elhante sitlJ,ação jmpoita em prejuízos pa;ra 0$ servi'ços.. Em vez 
de um protocollo geral, que contrate todos os papeis, h:l. diverso~ pro
tocollos par"Ciaes, bara.lhàp,(io-·se os ~us num:er(;)S e datas. o a..lldamen;t.o 
nop:n.al no proc~sso soffre dilações. ~uccess~vas .. Para transitar de um 
a outro órgão qa Secretaria, o papel demo:a, pelo menos, :um d!.a. ,. 
obrlga a um controle que :seria inutn déntro das paredes de uma m~s
ma. c~ . Isto exige maior numero de fu.nccl.onaJ;ios de que o neces:sa
i'lo para UlDJ:l. or_ganização concentrada em um: só local. A blb11othecu. 
do M1.111sterio, repositorlo precioso de informagões, torna-se difficU e1e 
ser trequentáda, pois as consultas cons1.tm.1riam; tempo excessivo de expe• 

· .diente. o Archivo perde a sua unidade e systema , 
Por outro lado, a. secretaria de Estado, nos seus orgãos r~prerenta~ 

tivos, continada. nos pequeno_s commodos de wn predio de aluguer, 
, construidP para escriptbrios e conb'Ultorlos, perde a. dignidade que lhe: 
d,~ve ser peculiar, ·com0 ponto obrigatorio de convergencia. que é dos 
.expoentes da cwtura.: -scientific~. attistica e !iteraria que visitam o nos
· ~ Pa;fl., 

_____ .•. : 
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Numa oc~asião como .. esta em que o dejiéit orçam:e_nta.rlo lmpüe UL:J.lf

energlca reducção nos gastos do Pai~.- poelera haver quem ctesaconselhe 
uma despesa de tres mil contos de reis. _E' preciso attender, porém, a 
necessidade rmperiosa. d? dotar com um edrtlc~o condlg·no a sede do M t
.nlsterlo que obje<\t~va. a soluÇão dos dois problemas basicos da naclo
nalidade, que são os da saude e de educação. Dos outros Ministerios, 
pód.~·se dizer q11e, os que não se acham bem 1nstâllã.dos, estão a ed.!.
ficar sédes cOnfortàveis e digri.as para. o s-eu !uncctoname:nj;o e não se. 
Justliica que apenas o da EducaÇã:o e Saude Ptibli~ "faça excepção;. 
qua.nct:o; além d<> mal.S, superintencte servlços cuJa tendencla lmperio· 
sa e ôl;>rlgatorla é pa.l'a um maior desenvolvimento-~ rec'la:ll_l.ado pelfl.·s 
'urJ;tentes necessidades do ~a~ f! amda agor~ tornado J)<>ssivel, graça.;;. 
á porcentagem constitucional sobre a renda dos tributos e á.s receitas· 
com applica~o es:t'ecial determinada·. 

·Quan'to â Iíl.aneira de custe_ar a despesa, cumpre notar a clrcUUJ.;:.-· 
tr~ncia de que a obrá. poderá realizar-se· sem aggravar os encargos fi
x:a.noeíros orçamentrur-ios n,este momento de aperturas, pois, como bep-1 

suggere o -Sr. M1n1s't;ra ela· Educação. poder-se~á fa~r o aproveitamento· 
do ~Ido das quotas de inspecção do ensino, arrecadadas até 31 de De-· 
.z(:mbto ultimo e deposlt!l.dás em bap.cos desta Capital, com o .que se· 
1·f!o 0bÜdds rec~sos num total de tz::.es mil conto~ cte re1,s. 

~las considerações acima e mantendo o s-eu parecer de 23 de
Abril, .a Comm,issão de Finanças opir.i.a para que seja tomado· na dev~
da oonsideraçã.o o· pedido ççD.stante. da mensagem do Sr. Bresidénte 
da ·~pub'lic::a, offerecencio, ~ntretanto, um substitutivo, ·no intUito, 
princtpalmente, de actuali.z3.i'. o projecto que nesta época do a.nnõ já. 
Ílá.O póde -mais pr:es~ever l!~J;mll.S para O orçame;ntó de· 1936. 

E' o seguinte o · 

Substitutivo q.o proj_ecto n. ~93, de 1.93:1 

Art. lQ-. Fica o PQder Execútivo autoriZado a constituir no BanC'O· 
do ·Brasil, com os salçiqs em depositas em estabel~cünentos bancáric~>, 
provenlentes da arrecadação da::; rendas relativas aos estabelecimentos· 
dê ensino recolhidas até 31 de Dezembro de 1934:. um.a co;_lta espéctal 
de tres mil contos de réis (3.000 ~ÓOOS000) para se.rem ap-plicados ·nas· 
despesas da construcQ.ão do edtiicio do Min.isterio da Educa,ção e Saude· 
·PUblica, 

.Art. 2°. _Revogam-se as disposições em contra'rio. 
Sala. da Conunis_são de Ffnanças, 30 de Se.tembro de 1935. - Jotio · 

S~mpZíoio • . Pr-esidente. --: Pecf,ro Fi'rme.za, Relatt>r. - 4àalberto Ca:inar-· 
go. - Fra:n,ça Filho. - Clemente Marian:i. -. - Cardo..so de Mello. Netto . 
- Henrique l)od.sworth, vencido. -Arnaldo Bastos. - Da:rtiel de Ca'f'
v~lho, vencido. Cohe.r~nte com o votQ Já. dadq da primeira vez, entendo· 
que o problema do equil1brio o:rçamentario sobreleva. a todos os de..
m.ais. Ora, não conséguJ.remos vencer o· tietíci:t $elli adiar obras, como 
a construcção do ediflcio para séde do Mlnistier-lo da Educação .. que po-' 
dem ser deix~das para melhores tempos. Sem entrar, p·ois, no mertto-

. de> projecto, opino pela sua rejeiç!ã-s pelos motivos <ie ordem !inanc.eira . 
-- ·orlando Araujo. ve~eido. No momento em que se generaliza. o cla..
mor contra o deficit orçamentario, nãq con~orro, nem conco.rrerei com. 
·o meu v:oto para augme-nta.r despesas qu,e não ~jam reproductiva:. 
Nao se1·ã. c:om a· minha collabotação qtie se contrlbt:!,ira para. maior tie
sequillbrio orçamentario. Tem sido e será. esta a orientação a que t.':
nho obedecido na Oommissão de .FJnanças. 
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Pl'tOJECTG N. 293, .DE '1935, A QuE. RECEBE'U SUBSTITttr.IVO 

Profeçto d4 Commi$s.ão .de }[inança.s e Orçam.ento 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo aut~rizacio a constituir, no Banco 
do Brasil, cpm. os saldos em depó.sttos pro.venientes da arr.ecada.çao das 
·rendas relativâs aos estabelecimentos de ensi.no re-colhidas até 31 d~ 
Dezembro de 1934, uma conta especial de 3 . ooo :·ooosooo. para. serem a.p~ 
plicados .nas despesas do b:Hcio C;la construccjâ<> do edific_io. do Ministe
rto tia Egucaçãb e Sã.ude Publica.. 

Art. 2° . Para a conclusão das obr_as de que trata o· artigo a.nte.
rior, será incluido no orça,mento cle 1936 o credito que se tornar ne
eessa.rio. 

Art . so. Revogam.,se as cllsposiçôe.s em contrario . 
Sala da Comm1ssão de Finanças e Ollçamento, 23 de Abril de 1935, 
va·zdemiro Magalhães, President.e. - . Waldemar F'd.Zcão, Relator. ·--

José Pereira Lira. - José de Sá. - Car-doso ele Mello Netto , - Abe~ 
Zardo Vergue~r.o Cesc.r. - João, Guimarães. - EuvaJdo Lodi. - Hen
rique Doi:Lsworth.. - ·clemente M"atian_i. - AciaZberts Corréa. - Da
niel de CarvaZho. v.enddo. - Pol'!fcarpo Viotti, vencido. 

O '.S'r. Presidente - Está. !inda. ~ hora destinada ao expediente~ 

E' dada. a palavra, succes1v81Illente, aos Srs . Martins Ve~as:. 
Clemente Medrado, Ag~no:r Rabello, Gomes ·Ferraz, Oscar Fon
toura>, Nico_laU Vergueiro e De;niel d.e Carvalho, que ~ e.cha.l.!l. 
ausentes. 

O ~'r. Presjdente- Tém a palavra o Sr. Josê Augusto. 

O 'S.r. josé Augusto - Sr. Presidente, acabo de receber do m.e1a 
.Est~d.o nata_l o seguinte despacho, :firmado pela D1rector1a cia ~sociação 
Commerê:ia.l. 

1\T:M :TELEGRAMM:A DA ASS.OCIAÇÃO, OOMMERCIA.L Dó RIO ~R.ANDE DO N.ORTE, D_l!. 

PltO~TO CONTRA ATfENTADÕS ALI OCCORRmOS 

"Deputado José Augusto ~ R.io. Natal. 29 . Associaçã.!:) 
CommeYcial Natal tem Sido innumeras e repetidàs ve:res victi
·ma att;entadas ·p~spas seus consoc10.S1 visados odio po11t1co In.,. 
terventor. Innumeras e repetidas veze$ tem élla tecorrido altas 
autoridades Republlca., s.b1ic1tanqo medidas. que venb,am p()r 
termo estado causas, que cumulou assassinatos. propria · casa. 
consocios seus. Não têm. ·havido parte GOverno central min1ma 
p_rovidencia e a contintt.ãção taes attentacio~ está sendo con~
tante. }lonteni foi •preso Jardim Betlqó' nosso C.01lS~iO Florer.· 
cio Luciano. malo.r plantador algodão região serldoense, grau-· 
c;l~ colÍl!lller.ciante, altamente conceitlJ.ad.o Estad,o. Prisão, ~
gundo informações, obed.ece exclusivà.niente perseguições poli
ticas, de q~e jâ tem sido vlctl:tn.a aqu-elle consocio ou~ra.s oc 
casiôes. E~>ta Associaçãe . julga .não dever recor:rer ma,is pro· 
v.fdenciás a.utor.id~Q;es su~riorj:!S 'e as,si.m pede V . Ex. fá.ze!. 
·chegar tribuna Camara. nosso brado protesto, afim. Nação .!l
que 1nteirà.dâ. situação insegurança. atr:a.vessa até ·este momento 
commerc1o este EStado''. 

O t .elegramma traz a. ~igp.l!oj;ura cie todos os membros da Dirc · 
ctoria. da. Assoc.i:ação Commercisl: Marió Freire Mcirir.h.o, FeZ.i.nto Manso. 
Màn~Z Gu.rget, Ulysses. Me,àeiroe e José Mesquita. 
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~~ -~ sb lstQ:, Sr. PrE!sld~nte. 
El:n ~ta que igualm~n:te nos eni:l.er-e·ço~. em, 27 de> nw~ que h~Jt: 

expira, a CommisSã.o Executiva do Pattld.o a que tenho a honra dt: 
IJertence,r ~a wr a~ignalar o ·seguinte: 

"Quarta-feira, 25,. ás 14! horas,. !ol assa;sslnãao,, oaroara e 
friamente pela :Policia:_, em s1,1a propz:le~d'e ·~Ponte .d:a se~· '-. 
n'<> m:unlciplo ele L~ges. o ~osso coreligionario :e amigo, .M;anot:l 
dos Santos.. uma. es~olta d:e tres sold-ados fol: prender seu ~t:-n
ro de ~ome Estevão. ·Pre_so sem resJste~e~a;,, pe_rgunto!l o sogro 
])4a.nl>el Santos o q'U:e :fJ!z o seu gep.r~ para se~ préso. ResptJo
déu o soldado.: "O Sr. nada tem que ver com isso-" . E, sem, 
mal.!;- n~da, um soJdado a~ira, a:ttingin(ío a e,a:beça. de Manoel 
dos Santos. que ·tev~ mo~ repent~n~:·'. 

Sr . Presidente, este- é o ·sexto m,em_bro do. ]?attido :í?opuiar HS.Sasst·;
nado pela l.'Ol'icla da milib.a ~rta, a q_ilal e paga ·pelOS 1\lO-:granden·.;c:!;' 
9,q n,or.tç, mas não _para gal'antir a s.ua vida e liberdade, -~ sim pâra 
matar ~qu~lles que nã.o s~o solidarios com a politica tlo a.ctuaJ. Inter .. 
velitor. 

Nós, d9 Partido ~opl;Jlar, temes reitera:Q.a~_ vezes peill'do p:rovlaen
~las ao Goverpo Federal; a elle tem-ps .recorri~<;> soli:citando Xlledida·s que
façam cessar este· est ado de cousas. a faltá absoluta de garap.tias. at~ 
para vi_da dos nossos corretlgiona_rio_s . A to!i~s es1;~ spli«ltll-Çoos, ·a ·to
da$ 'e$ta~- .reclamações. o Governo dai Republica respo.nd.e cp~ o roa1::; 
integràl silencio. 

Já não se trata, Sr. Presidente, de casos politicos; jã :o,ao .se ~l'à-
ta de amparo polit:ico para os. xn.e:as cort~lígionatios, porque estes só ~ 
q~erem firma-r 'no :auxilio .~- na protecçãó da. cdnfiánÇà pública dos· nor. 
t~_..:.rfo~ndensés , ·Trata-se do eleJ:íl.enta:r dever d~ todos ôs .govetnp:.;, 
quaesq;úer qu.e seja-ni. de aS$egurar .a Ubéi:dade. mais d'P que a - lfl';)erdade. 
~- vida: da.quelles que se aç:ham _sob s_ua jwisdicçãç>..-

Pata o ~tertehtar <lo Estact<> ):1.ão é ;poSsivel. appelar, porque e eu.:: 
quem dirige e· mantêm essa policia. assas$ina; para o· G.ove:rno. Federal. 
·appelado temos-, ·seD:l result~d.!'J, h _avendo .elle T~spqndíd~ com -a'b$01nt:a 
·suencio aos .n~S.Qs p:rptesto.s. E .nem, ~ Q.lga, SI' . ·Pr-estd'enté, qtie são 
simplesmente reclamações dé membros d;e partidos politicas·. Nã<> . 
~a.S p 1;ovém ~ teem p ;rovi-qo, duran:te um anno? ·ininter:l'.up t amente, d~ 
todos os r-epresentantes das ~is' autorizadas c~ses socta.eS; &em qua.l
qu~t: iiga.çã-9- poiitica . ·v~~ demons-trál-o: aqui est á o telegramma dir.l
gicio ~Q sr. :Pr~idente ela ·&e__pv,bli.ea e ao Sr. Mini_stra da .Tust:iç,?; pelp 
clero· d9 Rio· Gnül.de .do Nór.te :· 

"Presidente da .Repuolica. __,.. Ministro da Justica - R1o: 
Ultimas ~PQS Clero potyg:uar vem sendo viciirna innu

mera;s v1olencias parte. p()1i0ia ·EStado . MUn.iclpio SãG~ Th:omé. 
vi~fio Esmerino· -Gomes,. estúpidamen:te ag~edldo, esp_an_càd o 
~lo ·delegadQ local pt. Nest~ capittU, s~m. JustJ.t:icativa. ddlc:; 
civ.i~ arma:d~s plena pta~a pub'U:ca ténta ram aggredir Mon.<; . 
João da Matta pt_. ~anta Qruz· vlgar~o. não pode exe~rcer )Jiinl's.
·terio sacerdot.~ dtwldb à-meaça:s 'policia. pt., Vig_ario P,arelhas . 
insUltu o.Samente re:vtstádô,, désrespéitada -sua .dlgmda;de. ou-
tros const:t:_angimen~s teem s()fil'ido V·igat:fo MosSQl'ó, cUrectol: 
.Ooll~gio 'Sa,nta }Jtizià , Vigario Goyariblb.ar pt. App€1lamos Vbs
_sencia. sentido por térmo t antas h:!.l:Inilhaç·~ píena Cqnst itu_!'
çã_o promUlgada nome ~ Dê~ . 
. Páclre Glirgél, ·ReitOr ~riiina.rio. 
Padré Luiz M()nte·. 
Padre An..t onió Briihan~. 
Pad.te Paulo HeronciQ-. 
Padre ~:tomo Ave.l.ÍJlo-. 
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Padre BenjamJm, Sampaio . 
:Padre Benedicto Alves. 
Pácíre Ambrosi_o SUVlSI. 
Padre Antoni o ChaC9n. 
Padre Vicente Freitas. 
Padre Nathamael Medeiros. 
Pad.re Luiz w àncieriey ~ 
Padre Julio Bezerra. 
Con~go Amancio R amaiho. 
Padre Elesbão Gurgel . 
Padre Luiz Motta. 
l?adl:e Jorge o 'Graay . 
P-adre Tertuliano Fernançles. 
Natal. 21 de Novembro de 19a4•:. . 

E ' a voz do clero •. 
OU.trCI despacho: 
Exrno. Sr . Dr . Gett1.Úó 'Várga~. DD. .Presidente de>. Repüblica 

São Borja - Rio Grancj.e do Suí. 
A mocidade-. potyguar. re~I;dente nesta C~pital, .-em pedir: 

a Vossencia providencias immediatas que façam ces.;;ar a s i . 
tuação de violen<cias e miserias em que se afunda o .Rio Gl'anci•; 
do NoJ'te, entregUe a um Interventor. cujos processos de e:o 
verno rebai:x:am nossa terra á categoria dos povos selv(l.gen~. 

Respeitosos cum.I>rlmento.$ . 
1Jonori(J GriZlo.. -- AZ'Qino Grillo. - Vicente Lopes. 

Ulysses Medeiros. - Antenqr t.emos . - Laur~nço V~eirct. 
FrCtJ?,cisco Arcnverde . - José A·;,cover.dc . - JoiJ.a Araujo . 
João Florencio. - Belch-ior Fernandes . - Napoleão AveZinP 
- cnnspim Santos. - José Severo. - ManoeL Ba.ptistCl. · ' 
.Xa11'ier Ferna.ndt:$ . - Luiz Gom.es.. - Joaqui.m Xisto . --- Lui.s 
Lopes. - Josaphat Fernandes. -José Carvalho. - Baymun
do Britto. - Garlbarcu Farta . - Cqrgoni ó Nobre.ga . - T~r

·cio Dutra. - Nof7:Jérto ~ego . - João Bezerra . - F-ra?icí.'icbr 
Nogueira. - Ca:r-los N.ascimentii>. - Jbão Aze~edo. - Lujs 'va..: 
reZ:la. ·- Hor.miito Costa. . - João Martins. - Alexis GurgeZ . 
- João AZv es. - Braulio Chaves. - Arthut Paula. . - Wal·-s 
domiro Vasconcello.<l. -Francisco Vasconcellos. -João Tl!-a.u
n~Arturgo . -Antoni o Miguel. - Aldemar Porto , - Waldem.ar 
Maia. __.. Euclides Gurjão . - Silvino Arcoverde . - DeolinàQ 
Li7n.á:. - Ju$tino Baptista.. - .Osorió Paulino. - Severi r.o Ave
Zino". 

A ass_ignatura é da mocidade academica norte-rl'ogr~ndensa donü
cillada nesta Capital .. 

Aqui estão àinda vnios telegrairimas da mesma As!)ociação ·com
mercial, endereçados em O.pportunidade~ diversas 3/o Sr. Presidente ctn 
Bepublica e ao Sr . Miii.i;Stro da JustiÇa, pedindo igua.es pro.videnCis~ 
em nome das claS.Ses c<Dnse_rvadoras do meu .Estado . 

Uma carta da Exmá.. esposa. do Pres_idente da éõrtc de. Appellacão 
do meu ~ta.do. e.ndereçfi;Cia a D . l\1ana Etig~nia Celso, ·em nome d.:; 
família norte-'riograndénse : 

Natal, 21-8-34. 

Car~_ima Maria Eugenia.: 

Dirigindo-me neste momento a V . q~e repres~nta a intelli~~néin. 
a ·cw;tura e a bondade da. Mulher Brasilêira., peço-lhe um gest o. um~ 
palavra, a ·sua voz de commando no meio feminino que V . representa. 
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em favor da mulher rio-grandense do n-0rte, sobretudo da m_~~r ser
taneja, que soffl·e de um: governo desalmado, que. $em prestlglo qtí?.r 
impoz:-se no poder, ag.enciandó cangaceiros' e mandando varrer a bala 
o pQvo digno e altivo dest.a: terr·a . Ainda hontem, em Are~a· iBr:a.n.ca., 
uma senhora graviçia foi esbofeteada pela :r_ac't<> de que·l,"~r livrar sPn 
pobr~ mapda das mãos de um esbirro policia~; de ordens do !ntervéntor 
.MariQ Camara. 

Em nome da mulher rio-g~andeJ:l#l, boa Mario. Eug.enia, é appe-ila.n
dp para os seus sentimentos cl'lrJstãos, peço-lhe mais uma ..-~z. ·a s1:?. 
palavra autorizada· em noss.o favor. 

Sei dQ seu grande prestigio e tambem collhecendo a graodez:a Jt· 
s'Qa alma, confio, que serei attendida . 

Um· af.f'ectu::~so abraço, da muito gra1:~ amiga, Elisa. Filgue1m . 
O prôprio Superior TribUnal ~ Justiça Eleitoral, ~r . Presid~n1o. 

numa das vezes e-m que teve que toma:- conhecimento dos innum·~ros 
casos do. R-io Grande do Norte, dos innumeros attentados contra a )P.j , 

cohtra a li'berdad·e e contra a vida dos ·r1ó-gr.andenses. num dP. !õ::t:H:

accórdãos, relata;do pelo Sr. Mlnistro Eduardo Espinóla., confessa te;... -
twiline.nte : 

''IV - ante a gra:vldad:e .dos factos que constituem oi;>Je=to. 
de insistentes e numerosas reol~mações·· contra o intervento·!· 
do :Rio Grande do ·Norte. e tendo em vista a obsérvação do pN.
s1dénte Tavares ~yrà, d<> 'Tríblinal Regional, de que. com sem~
lbiante ambiente, as elei~ões, em certas zonas, não poderfi!.J 
correr calmamente . .será conveniente que este T. S. exponhu 
succintamente ao Sr. Ministro. da Justiça a.s recla.XJ;lações. tc
cusações e protestos receb~os, para que o governo prov~den• 
cie no sentldo de apurar a. verdade e restabelecer a conf'ian~a 
do· eleitorado, a segurança ~ a tranquillidade publica no R ió 
Grande do ·Norte . 

. sem tsso, a grande conquista,. que é o systema e_leit_pr~l 
vigente, ficará seriamente sacrificada" . 

~,Mas, sr. ·Presidente. não são· s&me.nte reclamações, não sãê. só~ent~ 
protestos., ilã9 são sómente vpzes partida dce tod~ as classes socla~~ tla 
m1nha 't;erra, que pedem, ao· Governo da Republica providencias e m{;.
didas qúe façam cessar o estado· de absoluta. !alta de garantias em 
que se. debate· o Rio Grande do Norte. Não sã.o sómente palavras. são 
factos positivos, ;t'actos concretos que têm registrado a imprensa e têm 
registrado. as anna:es criminaes do meu Estado . 

Quero referir-me apen,as a áiguns, ·mais caracterlstlcos. porqu-:: 
t~s cõmmettidos pela politica e pela policia do Estado contt:a. aclve1·
sai1os indefesos. Foram estas as principaes: 

"'13 de Maio - Foi 8.S!)a.ssinado em Apody. na sua proptla. 
res1dencla, o coronel :n'ancisco Ferreira PintO, chefe do Parti
do Popular .. 

O in(}ueritp policial apo11tou o guarda civil .Roldão Maia 
como autor material, e Luiz Fez:reira Leite, p~feito. mwiicipa.l_, 
como mandante . A,pm-ou a:lnda. que- ;&oldã<> se .hom1slára, após 
o de11cto, ua casa. de Benedicto Saldanha, na Fazenda V~a 
Grande, no Estado do Ce94'á . Após a. publicação do 1nquer1to. 
no qual collaborou, de ordem do Procurador Geràl, o pro
motor ·Epitacio Piinenta, este .foi rem,ovido da comarca . O de
,legado designado para à commissão. Capitão Sever1a.no Elias. 
foi diSpensado e 1o1 passad:o ])ara o quadro supplement_~! . . . 

A testemunha que depuzera, elucidando tudo, S'zi,iCiàou.-· 
se. . . O interventor, em seguida, v~ a Apody, e almoça com 
ó prefeito, noticiando o ~qço no orgão of!icial "A ·Republl-
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ca.", em cujas columnas de honra. a defesa· de Luiz Leite foi 
publicada . 

Ainda. melhor - Benedi~to Saldanha, que homisiãr.a Rol
dão, foi i;ncluldo .na. chapa de Deputados estaduaes e é ·hoje 
c.hefe poUtico de ApOdy. 

19- de ·nezembro - Foi assassinado em Belém, no Estl).do 
.da Parahyba, por João Meirelles~ filho de Balthazar M:eirelles. · 
chefe ::;1tuacton1sta de Luiz Gomes, no R io Grande d~ Norte. 
? commerciante José de Aquin<>:, que .. por perseguiÇões po
I~ticas, se r~ugiára naquella localidade parahybana. O facto 
foi descripto .minuciosamente pe~ Imprensa de Parabyba. 
Joao 1\.r.eirelles está em Luiz Gomes ajudando seu pae na obra 
de compressão eleitoral . -

29 de Dezembro - Foi a~sih.ato no m\ll?.icipio de São 
Miguel :d~ ;p·au dos Ferros, pelo sargento Re;z;ende. delegado do 
m'linlctpto, o fazendei ro Miguel Borges. quando se encontrava 
cQm sua progenitora octogenaria. ao lado de um~ inna touca! 

Borges deixou oi-to filhos menores, e o sargento, Rezei).de 
ainda hoje é- o delegado de §:. Miguel, onde cbef.la a. política 
situacionista. 

· là de Fevereiro - Foi a.ssassinado na Fazenda. Ingá, do 
municiplo de Acary, o engenheiro Octavio Lamar~, acompa;
nhado · no momento de sua; esposa, D. Dinor.ah Cavalcanti 
Lamart1ne, e de tres filhinhos ·menores. Commetteu a sinistra 
~mpresa o Tenente Rangel, !ia po~icia, àcompap.hado d!il 1.1 
:;;oldados" . · 

Além destes cinco ass·a:ssinfos, evidentemente pol!.ticos, eommettl
-cíos por delegadq,s· e praças de policia,. de ordem. ou, pele menós, c.otn 
a. t:omplacencl.a. das auto.rtd~des locaes, te_ndo a ~acrescentar aqueHe a 
que me referi de comec;o e . a q.ue allude. a. c~a d:a. Coiiiiiú.Ssão Exe
-cutiva do Partido ]?opular, hoje recebida. 

São, assim, Sr . .Presidente, seis .assassinios polltlcos praticados, 
dentro de um anno, na minha tel.'ra, pela. policia ele um representante 
d:o Go'Verp.o Federal, d~ 1llíl Interv.entor Federal, d~ um delegado de con
fiança do Governo·. 

Contra todo? e~s acto~ de violencia e compressão contra estes· 
crime.S tem.OS clamadQ dest'a trib'llna, na imprensa .e comnosco têm clá
m.ado, çomo viu a Camara de inicio, cruantos representam àlguma par
·cell.a de confianç-a entre as cl,asses .sqciaes de meu Estado. 

E depois de tudo isso,. Sr. Presi.dente, a resposta que temos tlgo, 
·a solução que t_emos obtido são, uma. e outra,. o mals completo e ab
soluto s1leno1ó dt3. parte do Governo FederaL 

Os attentacto.S a integridade pbysl!::a dos meus contez:raneos, -alem 
d,os assa:ss1D,Ios referidos, contam.,se por centenas. De um. delles larga
mente .debatido ~esta Cas.a , foi victima o Coronal Fellnt o E_lysio, octo
genario, patriarcba da vida republicana da mií:lha. ·terra. ~putado á 
sua Assembléa desde a 1\{onarchla. cem mais pe cincoent a ·annos de 
actlv1dade· parlamentar, presidente da sua Assembléa varias veze.s, Já 
tendo e~ercl.'do o Governo do Rio Grande do Norte, com a dignidade 
de sempre, pox: duas vezes. Pois bem, esse hÇ>mem foi espaldeirado, 
na .sua fazenda, pela policia do Rio Grande do Norte e aqut está me 
ouviíldo. neste momento, o nobre repr~entante da Parahyba, Sr. Odo.n 
Bezerra. casado com uma I;J.eta. do Côronel .Felinto E1ys1o, que po
derá· dizer s_i é- ou não verdade a af!irmação que estou fazendo. 

b SR. . ODO~ :i:3~RA - E' verdade o que V. Ex. af(Jnna. 
O SR. JOS:e AUGUSTO - Eis ahi, Sr. P:tesidente, qual é a situa

ção do meu Estado. 
Dlt-se-â que, ba cer.ca d~ dois mezes, nós não cla~v~mos,, desta; 

tribuna~ nem das columria.s da imprensa, éontra violenç.ias do Go
verno cio Estaào . 
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Isso succedia porque, rião •estande> ainda deflnitivamente julgado· 
o ple~to n_orte-rlog:r;andense, o ultimo a. .ser decidido pelo Tribuna.~ su
perio.r, os nc;>ssos a<iversa.ri<>S ~stavam danÇI.o certa tregua. á, sua politlca. 
systemattcámente seguida, de perseguir, maltratar e matar os riogra-n-. 
deD.ses, do norte. 

o pleito, entretanto, f .Qi .soiucronacio, na semana passaqa:, pelo 
Egregio .Superior 'Tribunal .Eleit-oral e. segundo o mappa ante-hón
~m p-gblicaclo pelo mesmo Tdbu,nal, ;no Botellm Eleitqral, nós, de-Par
tido P(lptilar, a despeito de nãó termos ·tldo a menor facilidade :O.Q 
alistamento, de não termos podido fárer propaganda, porque a. pollcta. 
o impedía, e de não ~os haver sido pQ$SiVel .• eiíl oi'to mUíliclpios· cios 
quarenta e um de que compõe o nosso EStado, levar uma. só. e1eitor 
ás urnas, porque a. policia; não o -consentiu, a despeito de tudo isso, 
conseguililos eleger quatorze den.tre ô$ vinte· e éinco Deputad!1s q-qe 
vão ·;rormar a .Asseml:!léa Constituinte <lo Rio Grande do Norte . 

Isso bastou para que se reacce:nd~e ·a eol~ra.. a ·furl? criminosa do 
Governo da miriha terra. As trapagas. eleitorâes, a !raude, as vicHen
cias, os crimes no periodo propriamente eleitoral não deram res~ta-
4,o. o P-~ti<io Popular·, que rep:resen~a os ·sentimentos da popliláção 
norte":'riograndense e que contem ero 5eu seio a quasl totalidade da.S· 
!orças. verdádeiramente efficientes ·e da,s forças verdadeiramnte or;g~
tl:zadas tio Est~o. a despeito. d~ t'U<lo e contra tudo eiegeu 14 Q.os 25 
Deput_a.clos! Era preciso que. não se detivesSe o Governo deante de ne
nhutn escrúpulo. que recorressse a todos· os processos; e ne·sta. hora 
desgraçada por que passa o Brasil, a co~en~ adversaria, encasteUa.
da no · governo de minha terra, lar.gou ó aspecto propriamente eleito~l~ 
que não podla mais dar resultado, e passou para outro, tão collllll.um 
nestes momentOs de falsa regeneração da nossa Pátria. Passati para 
o suborno . Os Deputados do Partido- Popular começaram a ser asse
diados. Aqu-elles de menores recursos e Í:nais pobres passaram a ser 
procurados pelos represe.ntantes do· Governo, com as promessas as m~is 
fagueiras .. Esqueciam-se, porém, qs detentores da situação que no Rio 
Grande do Norte ·ainda ha refugio para homa e ·para a dignidade:, ·re-
fugio· sttuàdo· no Partido a que pertenço .. -

O lil'fierventor perdeu a esperançá de conquistar q!J,a~qu~r .dos 
• Deputados populistas, e aqui quer.~ registrar ~ resposttt que ás suas 

propqstas deU' um delles o Dr:. Jul1o Regis, professor da Escola Nor
màl, moço dignlssimo... que fo.i a seguinte-: 

·•ntga.. ao interventor que saiba, pelo menos, respeitar a. 
dignldadê de um funcc1onarto. pobre ... 

o~. Sr. P,res1dente, um pa.rtidp qtte. ~ compõe de representan~s. 
desta especie, de gente deste · kilate, não se arrecela da b~la assa.ss1na 
nem do 87'1nh.avre do dinheiro, n,ão h;aven<io, nas suas !ileiras, um só 
capaz de se 'bandear para o campo i:tl.lmi~Q da,s. nossas liberdades e 
da·s nossa.s vidas. por sentimentos me.n9s DObl··;'s. 
' Esgotados iodos esses .recursos,, que resta .:a· ao Governo p~a 
ven.~r? · 

No pleito eleitoral não podia ·maiS i-ntervir, por estar julgado em 
deflnl#vq pelo Tri'bun~l Eleitora.!; .com o subpr:no de Depupadps não 
~a p.óss1vel mais con1iar, porque todos lhe ,cleram a. mesma resposta 
consubsta.nciada na do Dr. Julio Regis, em. termos que tanto o ~g
nificam moralmente. 

R~ta.. a.pénas, - e para lsto está o Governo appella.ndo - c.on
vll1sionar o Estado, perturbando-Q em todos os seus ~unj.clpios, I,an
çando a. 1ntranqu1111dade e o desa·ssocego, sUITando e matando os nor
te-ilograndenses, politica de que se Soccorrers: de começo. 

E que ís,so elle Já. pr1nc1plou a fazer attestam o a.ssa.sSinlo de Ma~ 
noel dos Santos, ha cinco dias, em Lages~ e ,a prisão de Florenclo L11-
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ciano, o Dl.aior p.roductor de algodão na zona do Seridó. E quem :fala 
nessa ~giáo-, sabe qúe é a principal, aquell.a que dá á. nossa Patna. o 
seu melhor typo <k algodão. 

011 meios de que .se se:rv~ o St . lnterventõr para essa nova :phase 
de sua política de regen~ração dõs costumes de minb,a terra, pelo tra
buco, pelo punhal. ~lo rifle e pel9 r~n, ~s.tão esboçados nos seus 
decretós, estão .expressqs nos seU$ acto:S, fil:mados cóm a propriá á.Sslg
natura. Quero a.~n~s chamar a attenção da Çatng~.ra para oito desses 
d.~cr~etos .. Sã.o os decret·os de ns. 694, 698, 700, 703, 73-2, 801~ 803 .e 815., 
em face dos quaes no espaço de -m.enos de anno, augmentou a ~orÇa 
Publica e co~prou armas e munições pa.ra o corpó de assaS.slnos que 
nest!ll bora !or.m.a a Policia do Estado, da q'Ual attedou tod.a a off1cia
lidáde de dignidade, toda a offlcialij;lade de carre:ira', entregando-a a com
mlsslona.dos. 

E' UIIi Governo, Sr. Presidente, q,ue, repito, ent menos de um 
··· armo, num Estado tracliclonalmente p.ac1f1cp e ·livre, augmenta a 

Policia,. só por decretos. oito vezes, em oit-o decretos differen~s! /'i.S
sim, o .Ri~ Grande do. Norte, nesta hor.a, ê taivez d.~ todo o Brasil o 
Estado mais militarmente preparado, mais m:unictado., mais armado, 
não p~ra repell~ ataq11es d~ qúem guer que seja, não pat:a sus
tentar a ordem publica, para .garantir a libel'<iade de vid~ dos seus 
conterra.neos, ma;s para truei.dal-os, par aa.ssassinaJ.-o! 

Esta. é, Sr , Presidente, realmente a situação do meu Estado. 
:N'Ps tres ultimos dias, assisti nesta Casa, o debate. politJco trav.a.do 

em torno ~a questão do Estado do Rio. Ouvi â voz do :representante 
da União Progressista; a. voz do representante do Pa.rtfdo Radi~al. e 
a voz do· grande Partido Co~stitucionalista de São Paulo, em nome 
do Sr. Mi·nistl'<l da Justiça; . E, aó ouvir a narraç~o dolorosa desses 
episodios que tanto me impressto~am e tanto t'-evem envergonhar 
o Brasil, comecei ·a conside~ar a situação do· meu EStado.. que., dentro 
em breves dias. deveria se,r tambem trazido a esta éa.sa, porque .a apu
ração final do nosso plelto se s,ppooximava . 

Vou fi~a.r apenas, .çio debate qu-e ouvi.. algumas e ligeiras refe
rencia.s dos varias oradores . 

O Sr. Cardoso d~· 'Mello Netto ,Jogo po inicio do .seu discurso, em 
qu~ procura defender a actuação Cio Sr. Ministro da Jus~iça no caso 
do Estad-o do Rio de Janeiro, faz, entre ou.tras, a affirmaçào ele que o· 
8r , Vicente Hâ.o "e um. paultstu ã.igno, que a.rca cum a responsq.biZida
ãe da. pasta politica ·<lo Governo' ' . 

Mais adia.nte .. S. Ex. tcontessa o seguinte, t.ex:t·~~lmen:te: 

"Nin~ contestou a pr~nça de tnspectores !edex:a,es de 
pol1c~a nQ Estado do Rio neste d ia. E),les para ali foram e au 
pe.rmaneooram porque Deputados do PartidQ Radical que aqUi 
se achavam pediram. á policia garantia de vida para. poderep-l 
cl:legar até ã As.sembléa Constitul.n .te, em N1cthe~oy" . 

. E depo.l!:! . 

"Não feriu, pois, nem de. l~ve, a autonomia do Estado <lo 
Rlo, o Sr. Ministro da Justiça, qúando c()nsentiu que inves
tigadores coadjuvassem o pollci.a.mento da cidade, a pedido 
do Sr. :rnterventOr ... 

Em, outt-o passo, e jâ aqui a palavra não é do Sr. Cardeso de Mel
lo Nett~, mas do Sr. LexngrUber Filho_. se diz: 

"O Sr. Lemgruber Filho - O Deputado Luiz Guarino 
chegou a esta cidade em minha companhia, e decla.rou-mc 
que desejava permanecer nesta Capital, · garantido de qual-
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quer violencla, af1m de pOder exeroer o direito do ~ato no nio
mento prec1.!;p. Foi ao Ministro da Justiça;. recolheu-se a um 
'hotel e., dura~te çlois me~s. teve tres agentes de pollc~a a 
gu~dar .sua pessõa.,. como ainda hoje occorre" . . 

Eis a:hi, ·Sr. .PresJdente. o Estado do Rio de Janeiro é -governado 
·pelo Sr. '"Ary Parreiras, um-a das mais I).obres figuras que a· Revolu
-ção trouxe ã tona, d~ cuja e~evação !Iepublicana e de cuja seren.1dade 
de attitude niiilguem jámais sus~itou. 

o SR . BANDEmA VAUGHA.N - Homem integralmen~ de bem. 
o SR. Josg AUGUSTO - Ho!ll~m integralmente de bem, declara 

0 nobre Deputado .fluminense. e a!firma uma verdade. 
Pois bem, sr . Presidente; num. Estádo como .esse .• ei.D, que. o seu 

interventor e governante é homem. de bem., não está im.miscuido no 
torveJ.lnho d~ lucta partidaria .• o que é importanté no caSG, o $r. Mi
nistro da Jüs.t1Ça., chefe da polltica, ou, por outra. d'eteritor da pasta 
polltica, conforme declara: Q seu de'fensor n~sta Casa, a uma simples 
alleg~~ã.o de um Deputado estadual, de que e.stã .sem garantias, não 
.no EStado do Rio, tn~ na Capital da Republica, o ·sr. Mini.stro da 
Just~ç~. de h;nmediatõ, sem mais exame, põe ao seu lado garantias 
da Policia do Distr1cto Fe~ra.l, e, mais do que isso. faz acompa:nhar 
os outros Deputados estad üaes, qu~ tambem igu~lmente reclamaram, 
pe:la. mesma Poli«ia, até o vizinho Est.add. para dat-lhes a assisten
cia, o :prestigio e a ídrça. do Go"erno Federal, afi:i:n de que puP.e~m. 
segundo S .. Ex., cumprir lntegralme)lte o seu dev~r. comparecendo ao 
pleito e ~ota.ndo livremente, 

Pàls bem.. Sr. Presidente; esta ·é a attitude dô detentor da pasta 
polltica do Govemp em .relação a(;) Estado governado por Ary Par
r.eira:s, que não está· envolvido na pqliti~. que é homem lntegraim.ente 
Q.e bem. e em euja il:nparciallda!ie conHaram e, amda hoje, está<> con
fiando os fluminenses. 

Compare-se, agora, a. attitude do mesmo Ministro da Justiça em 
relaç.âo ao meu po'b're; ao meu pequ.ep.ino, ao meu .humilde, mas digno, 
varonil e forte, Rio Grande do Nõrte. (Muito bem) . Compare-se: 
.clero, famll~a. moc'idade, associação conunercial, as for.Ças ..,-ivas· do 
Estado, desinter~adas, portanto, da politlca. partidaria reclamavam 
de s. Ex. providencias e medidas não que nos garantam o exercício 

·do direito dê voto, ma.s que nos asseg1:1rem, ao menos; o direito de ·vi
. ver em. paz em nossa terra. E o q~e obtêm desse Governo, desse Ml
nt.strb da Justiça? Até agora., o mais complet.o, o .mais absoluto, o mais 
1xitegral sllencio. ;Não, Sr. Presidente'! Nós.. os no~ riograndenses não 
desco.nb.ecem!)s a so~ quÊ nos aguarda~ assassinato de ~ls dos- seu.s 
amigos pela policia do Governo, espancamentos e stippllcio para mui
tos delles, t.udo· 1sso é prenuncio de que npvqs martYJ;ios nos estão re
servados. Eu ·proprio, Srs. Deputad-os, Já: ·por duas ve~ !)li tiroteado 
pela policil!. assalariada do l.n.terventor e vi, ao meu lado, a 13 de Agos
to e em 12 de Outubro do anno findo, em Pareihas. e em São Bento 
do Norte, c.airem, 1:!-t~ngidos .pelas balas dos sicarios, amigos e cor.te
llgionario.s. 

_ Oia.nte de 'Uma s ituação como esta. de absoluta faJ;ta de garantia, 
parecendo, ·até, qu~ nã9 viv~mos num Palz civ1llzado, menos ainda., 
num PaiZ republlcanô, que obtem,os. entt:etanto. nós os surrados, os 
P.spingardeados pela policia ·de ·um. representante. do Go'\Terno Federal 
- o Interventor de minha terra? Apenas o a.bsolüto, o cQmpleto, o 
'integral sil~b.clo dás autoridades federae.s ás nossas solicitações, aos 
nossos .reclamos. 

E'rs a.b}:, Sr. Pre~idente, o regimen de dois pesos e duas. medidas. 
No Estado do Rio de Ja:neiro, governado por 11m homem de bem. 

alheto ás l::Ucta.s partidaria;s, o Governo Federal, por intermediP do 
.Sr. Ministro da justiça, detentor da. pasta. polltica., através de um 

21 de 59 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 59 

-293-

s~ples· â.ppeJ:lo qe Uil+ Deputà(td que ~ diz petse~ui~o. !ai-~ acom~Ja
:nh~r. mezes a !io, pelà slla poUcia. e protege à outros, levanda-9s, ga:

. ran~idos, l:!-té a As$em:b~éa -~g,islativ.a ci_o Est~do; no ll;l'eU, 'á Associt1.
ção Com,merclai, o elez:o, a· mo-cidade, o pr.op:r'~Q Superiox 'X:rlbunllil de 
Justiça apontam fac:tos qúe dem<:instrani ab~oluta ·falta de ga-rantias, 
cQmo se ~s~~ve_s~m:9~ ·numa :re~O :selvagem ~a .A;frica. Jongi_nqua; ·e ô 
•Go'\l'érnl) Fe.tieràl, ~m face. ãessés: clamor~s reiterados. siilencia, c_omG se 
-não ros.semos cidadãos brasileiros, sob a pi'otecção e -gar_an~ias da Cons• 
tituição da Rep:ubli_ca .-

·MaiS do q úe isso.. Sr. Presidenté . Se o Governo bra5ilelr!) nos 
:d~i~~se ape·nas- ~o 'desampa_ro de ~:ecúdãs posL~iv~ de protecção aos 
nossas c;tlreJtp.S, j{1. era .l.ll·ti.ito gravê , .. . Mas 1sso não é nada, d iãnte. do 
que se tfem feito, ein meu EStado,_ de onde s_ão -retir~d:as as :g~an.tia~ 
q~e, porv~ntu;ra, ei,ls~m. ·O ExercítQ, tem sido, eill.. ·todàs as ltoras. no 
-~io Gtâ;D.Ç:Ie do· Norte, a sêgutançã. supr~ma dós :b;Qssos direitos. utiica 
forÇa a ásseg'Urar a vià-a. àos cidadãos ,pelp recei_o que Ciene tetn. o 
interven,tçr at~âbfLU{t;io que .ali P:erto.ane~. 

Pois bem, Sr. :Rresiàente: o que tem aco;nteciào com a forÇa dó 
,Exercite> ;1quartelt~:da em minha terra-? 

Vou dar apenas. ligeira nótieia.. 
·E~ M!;!.r.ço, ~ politica do Estado ·pre~arou ilmá hecatombe para 

os 'd.las d~ ç_arna:v.aí. Vincios _for~tn d<> i}lt~l'ior cang~ceiro.$ e. :faei:ç.o" 
ras incorporados .á pôUG:ia. é , a 5' daql.iellé me~. esses· cangaceiros, al
gw:l.S ~carados, p~o:vocax:am. ·dist~rbio que occaslonoy. o a~ass~,na~ 
to de seté pessôas, c;luas da:s quaes soldados 4o ~:Xercrto . 

.Provléi~néias fôr,.a:tn. pedidas,- inqueritó aoorto. sendo en:v1ado a Na
tal,, para presidil~o, o é<>rQnel T~txeira de Vas~oncello_s . 

PoSteriormente novo movimento. novo "oomplQt.. surgiu. ·desta 
vez_ e~votv~i:i~s a):guns inferiores do -Exercito . 

QlJ.~ se ap'ilroil?· 

Quem o ~ nâ(> sou eu,, mas o ~neral ~anQE!l Rabeilo, em in"' 
fo:nnaçã() enviad.a. a esta Catna.r.a, nãp a. reguerbnento m(rUr e. sim, 
de Dep~:Cados q~e repr~sentam partido, ~dve;r$ario ~Q· que pertenço· .. 

Declara o Genéral Manoei Rabel,lo: 

"Foi procedl(lq, a; res~ito, !hquérfto- po!_icial-zMUt;a,r, que 
anmau à - tentativa ae aliciaménto de praças P9T par.~ de sar
gentos clQ mesmo· bçl.talhao, pa.rª' Wíl. p.re:tensq x.novimentc;> com 
finalidade de manter a situação dominan~. exn caso de in
SJlCCesso ~m el~iç~s a in~ náq !U)uradas' •. 

o !aêto e"t'a c se_gurnte; 

CQmo ~r~ natUral. - daClos· os e.:xtre_mó.s acliuaes: da p0'11t1ca. btas1· 
· lelr_a - ·nós, vencedores· nas- 'urnas, com a: nossa; -viqtÇ>rta p~ocl~~da 

pelo ·Tribun:al Eleitora~. teriàmos d;e req\l_et:er o ~lasslco h.ab_ea.s-çoi'pus, 
é, •com~ nos outros Estados, Piócurar no batalhãa· federà;l gúa:riê:la ·e 
atnp_~o j;lar.a. os gúe, :r;t.~~t~ hora _atqrm:enj;ada. da v~da poi\ ti.Ca do l}ra
sU, aind;a. querem cum~rir seus- dªvez:es·, 

PoiS Q'em; a: politiê~ cti.m~nosa 'de m~il ·Estado se acumpUclou -
diz o General Manoel Rabello - - com pi'áças e. hi!erlores xlo Exército. 
para provocar naq'uelía. hora ~ov~e~to co:n. a fina.HCiacl~ de ••manter 
a. situação doín.inan:t.e, etn c~ de tilsuccesso nas e!eiçôés ainda não 
apuradas". 
· ,As provic:lellc.l~, a.p!ls o lnquerito, :ro•a.m dadas e âlg\ln,s d:os 1nfe, ... 

.tl'Ore$, q}l:e o· n':l.esto:o il\qilerlto apllro:u. estar.erri envolvldos no ·•com
plot .... f~ra:m transferi4oA par~ os v.iz:Inhos Es.tados da Para~yba e d~ 
P~rnambucQ·. 
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Fois estes pre$ós. ass,tin r~m~v:ldos por tetem. s1d_o apa'ghados em 
tun. ''complot'", tiveram ..,...... diz o co:zilmand~nté do batalhão. - seu em
barque na!? seguJ.ntes ooncJtç~~: 

"O acontecim,en.to social do dia. !o1_ Q com,pa.rec1meilto ao 

-embarque dós sargent-os mandado$ para a.. Fàr;alayba. dQ Góm
mandante ~oysio -Moutá, da Força· Püblica do Estado, acom
p~nll'Mo de Offic;iaes _c}a PolJei~, do Qhe,fe de Policia c_ivll; do 
Directot da ·Ecluca;çã.o e de outras pessêlas gra,<ia.S, vS.$~ fia. 
_gar~ ·na Iiof~ de 6 em. commoven.~ · de.spedillas aos mesmo$'' . 

Isto. ]i)OJ:ém, ainda não é ·nada.. Em seguida, a.. pr:evidenc1a ctu ·C*J
verno· fQi ,z:etJr-ar o. OQmmandan~ ;Jqsué Freir:e e os Qfficia.es qu~ ~via,D;l _ 
_ ito.Pªdidó a. chaçina de Nat.a:l ~ tomaçl.-o medltra.s 'P.a.t.a que- a paz e _a 
calma se rê5tabélec_essém em ·me.u Estado, _trail.Sferindo-os para: o ex• 
t_remo sul: da -~P\l'QUca. 

Esta:, s~. Presidente, -a attit'Qde do G<>ver.no JJ.o caS()' dQ Rl:o Gliall.
de do Norte:: silencio para os crünes, o que .significa amparo e pro.~ 
~ecç'ij.o aQs qriminosqs. ao in;terventor do EStad,o, que lá está zombando 
Ide tódos, sacriiic_ándo m~us co.nterraneos, e. m!311s do quê isso, com0o 
i:Usse, promovendo ~ retiradá da· qf!icHi.li4aQ._e q~~~ peJ~ sua- só presen~ 
ça., e~a a garantia uniea çom .que cop.~va. ·:a. tnínhtli ~rr~, pa_ra qU:e tos
se·m respeitada$ as vidas de .seus filhos. 

Emqua.nto iSSO~ s!le)loto do Sr o l\ilnj,stro da ~1,1stiça: ~m relação âs 
queixas qJ,le lhe eram endere~adas do Rio Grattde do Norte, silencio 
que tal :maneir.a: eontr~ta com s-q;~- attitud~ ·no caso do Estado do Rio, 
q.Ye estou ·qua:si a acrédita;r que. o 'tt!:ular d.a · p8$~a .da J'ustiça pássóu 
l;ló1s ·mezes por 11Dla profUnda, Cômpleta e absoluta trà,ns!órmaçáo, 
de modo que parece. indiv~d~li4ade- inte'iramen:~ diffeten~ daquella 
qu~ estava aPrec.iando os CaSOS do méU: ·Estãd9o 

co_nfQ~e !Jlíe. su,gg~i:q. ·a .~sociaÇão commercial de minha terra, 
·D.o telegramma qtte l1 de iliicio. ne~ta. .hora .não estou na 'tiribuila. pe
t:i.indo :provid~nc'i~, pois 5ei que uão virão. Estõ-u, aqui a~n~ pa.ra 
'dizer â. ·Naç~o qlJe .se prep~ran:i, p~ o ,E1.io Granã.e .do Norte: dias .:múi
:to ·mais· tenebró.sos, xnuito m~is ~tiiéoo~. muiw _mal:s soml:ll~ios· ·e m:ui
to l:_Xl;als .doloroSQs !'lo qú.~ aquelles que tem atrave5sado e qv.e tudo 
tssei e;h~gará em hora que se avisinha:, em ~ora que não tarda, por
que den-t:to de poucó deve reúnir- se a a~mbl~a.o 

Nós, os. membros do Partido ;popular, os viçtorjosos nas Ur:Q.a.S, os 
qu~ temos direit_o. d~ governar, porque para isso fómos .. escolb!Q.os pelo 
vQto .so~rano e Uvre. dós riograndenses, menos- com a mesma sobr_an
c~ria., com a . :mesma altfv:e.z e c.om o mesmo dellberado e ltr:!lle p;rdpo ... 
sitó de C'llDlPtfr nossos d~veres. · 

dumpl7i1-os-emÇ>s o -E si, l;!.Caso., ao chegal"IÍlÓ!S ·para o cumprimento 
desJ>e dever fdrxi:los tructda4<>s· pelas. bl;!.i~ assassinas do repr;es~n~n~ 
q._o Governo' .federal, que tantas .vidas jã. rou'bou ao Rio G:rande do 
Norte •. a cUlpa -não caber4 a elle; humllde, i_~gniflcante e f:c.capaz 
que é. Sém a me~or e~r.e5$ã.O na vi,da c!viÇa de :nôSsa. Patr!a, que pun
ca lhe ouviu prdD,unclar ó nome senão quando apparêceu em publi
co .. 'Par!(~; ser o 1nstt:umento éile \OD.ntos eritn~s. de tantal) violen~1~§ e· 
·de tantos a.Ssasslúa.tos, a cUlpa, pela cont1:nuaç,ão do truoiciam~nw de 
me1lS conterra:_neos, .cabera á P9l1~l~ q}le ne~ta hora ql'ienta os des
tinos cl.o ·Bra·sl\ e _q\le- não tom~ ,pelo menos em _tp.ey: ~aao, e não 
há motivos ·para crér' q-ue venha a tomar, prov·idenéias nem. ,garantias. 
ó que na, aiu, é o deiibera4Q proposl.te d~ se :1-ns~allar áe,~~~1vamex:1-· 
te a actúál sitUaÇãO pohtic.a e adm!.nistratfva, (l1le llat:) te:In< e DãO 
terá. pa:ra ,pr()j:.egel-a, ,para g-q.arQ.ái-a, a: con;fiànça dos norte-riogran
detíses·. Terá, apenas, com9 suppç~. como pas~ e · c()mo instrwnen.,;o, 
ó t rabúco assassino, ó ,pünbal traiçoeiro, a capoeiragém. criminosa ~ue 
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.quer fa.zer do Rio Grande do· Norte, não uma. terra de hOmens livres, 
m.as uina. terra selvagem. e ba.r'barlzàqa_ 

Não deixo essa tdbuna, Sr. Presi"dente, sem declarar que, p~a 
mim, nesta. ·hora, é doloroso estar :fazendo taes constata.ç6es e atfi:rrí:la.
ções. merament.e pór verificar que ~ responsabilidade pol1t1ca, confor: 
.me reconheceu. o Sr. Cardoso d~ Mello Netto, nó momento, está com 
o Mi.nistro ·4a, pasta politica que ê um delegado --- s. Ex. o affírrnou 
-.... da confiança. de São Paulo officta.r. do .seu partido con~titucionalts
ta, ao l.ado do qual nós, as ~ct~s norte-riograndenses, estivemos na. 
·b.ora a:marga. e conti'a o qual estiveram, de armas e~balada,s, a_ssa.s
sillos, .hon·tem como hoje, a.qw~I1es q'(le, no Rlo Grande do Norte .• cob
tlnuam sua rubra ttajectorla d esangu,e, de muito sangue·. (]{uito bem. 
~almas no rec:into. O OTador é cumprimentado) . 

O Sr. FresJdente -Está finda. a hora destinad~ ao expedt~n'j;e. 

Vae-se passar a Ordem do dia . (Pausá.) 

Compar~cem mais·, durante a hora do ExPediente., os Srs.: 

Euvald.o ,Lodi, Agenor :Rabello, Caldeira Alvarenga, Edl:D.ar Carva
lho, Abguar Bastos, Fenelon Petdigão, Llno Machado, 1\{agalhãe.s de Al
m.el~a, Carlos _Reis, Agenor Monte, Pires de Gayoso, Fteire da And-ra..., 
de, Pe<li'o ~!fineza, Figueiredo R'odr1gues, .Tehovah Mottá., MRl"tins Ve
ra.s, Grattillano Brito, Herectlano Z~nayde, Ruy Carneiro. so11Zà. 'Leã.o, 
Rego :Sat:ro~. Adoipho Celso,, Anto:np. GóeS, Arthur Cavalcanti, Alde 
.sam.pàio, Ht.li:tlberto Moura, Orlando Araujo, Sârrtpaio costa, .Alts.m.i
ra.nào ~qulão, Ma_noel No\Taes. Lauro Pas~os, Pedro Lago, João Man
ga:t3é'1ra~ ;1?11.sco Paraiso, Arnold SUv~, Magalhjie,s- 'Netto, Fl:r:ancisc;:o Ro
cha,, ·P~dro Calmon: Raphael Oincurf!;, Edgarà Sa.ncb,es, Attua. Al:na
r;al, Homero Pires, Francisco Gonçalves, Pereira Carneiro, Ainaral Pei
xoto, Henrique Lá,ge, Sa.lles ~illio, Levi' Carneiro, E'ctua.rdo Duvlvier. 
Hermete Silva, Cesa:t 'Tinoco. Alipio Costa;nat, Lontra. Costa, Cardilho 
i"Uho, NUo Al,varenga, Fabio Sodré, Ca.rlos lJuz, N<>ralàlno. Lil:na'; Clemente 
!(e<ir~do, José Bra.Ei, Theodomlro Santiago, AdeUo Maciel, VIeira ~r
ques; Negrão de .Lí.ma, Gelso Machado, João Penido, José Berna.Ttli
no, Jóã.o Henrique, Bueno Brandã;o, Waldemar FerreiPa, Sant<>s Filho, 
Moraes .Andrade, Gama Gerquetra. Ca.rdóso. de Mello Ne~to. Clnc.inato 
;Braga. Bias Bueno, Kyppollto cio Rego, :Ire~ 1Uba.s. Roberto Moreira, 
Meira Junior)' TI:igo de Loureiro, COrrêa da. Costa, ~upp JUllior, Abe
lartio Luz. Carlos Gomes· de Olivek'a, Borges de Medeiros. Baptista. 
Lusardo, Dei:n.etriQ :Xavier, Annes Dias, Pedro Vergara, Victor Russo
mano, RaUl :Sittencourt, João Neves, Oscar ~onto~. :EUrico Ril:>eb'o. 
Ermano Gomes . . Abel dos Santos, P~dro Jorge, Francisco di Flori, Aus
~o d~ OUvefra, Arthur da. Ro.cha, Adaiberto Camargo. Dat:nas Ort1Z, 
Lima Teixeira, Pedro Rache; Gastão de Brito, Gastão Vidigal, França 
Filho. Moacyr BarbOsa. AugUSto, Corslno, Cardoso Ayres, Sylvio Leão, 
Salgado Fillio. Mor.aes . Palva, .Barreto Pinto e Thompson Flo.teS: (lU:) . 

.DeiX~m de comparecer· ·os Srs. : 

AiTuda Ca.mara, Generos·o Ponce, Café Filho, Ribeiro JUnior, D~
doro de .Mendon'.(á, J<iSé P1n.gaillho, Agostizlho 2\[onteiro, Gellaro Pon
te, ~rson Marques, Adelma~ Rocha, Plln1o ~ompeu, Democr1to tt.o
éha.r Olavo Ollvelra, Monte AlTMs, :2.icardo Barreto, José GQmes, Bot
to de ·Menezes. Osorio Bbrba, Barbosa Lima Sobrinho. Matlo Dolílül
gues. Oswaldo Lima, Severino MariZ, ;Motta Lima, Carlos de Gusmão, 
'Mello ~achado, C~!os de Gtismão,. Clemente :M:arian1, Lulz V~94Ul8 
Filho, Pinto Dantas, Alfredo .:Masca.renha:s, octa.vio Mangábeira. Léon
-cio Gall'ão. Arthur NefVS., Nogueira Penicio, Julio de Nova.es, R.aUl Fer-
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nandes. Augusto Viegas, Wasnlngton Pfr~s-. JusceUnó Kubitscl!!.k.. Jaã.i:t 
Henx:iqu~. Belm,iro ·~eq.ei,ros1 Abr.eu So<fré, Paulo. NogueJ.:ta., · Pêrel.ra. .• 
U~, Tb.~Otonío .Monteiro él~ ·B~os, O,Sca-r Steven~.n. Carlot& de 
Q:~J.eiroz, V~rgueiro cesa:r, Joaquim Salíipaio Viç:Ial, ~mes Ferraz, 4-U• 
re~o t~ite, ~an~a Jum~r, Horacio La.fer, João Carl~. ~bastião· 
Dqt;nii::l:güecs, ;Mar.till:s é Silva, V~eíra. Ma~dõ. M:ai"titiho .Prado, Ferreira. 
Lima, Alberto Álvares, Paulo AssumPÇão, Robe.rto sim.onsen,~ Vicente 
GaiXiez, Leo_nçio Mauro, Vi'ce~te Go1;1ve'ta (64). 

ORDEM :00 PIA 

O Sr. President-e~ A listá de presença accusa o· comparecimento· 
de 2Sú ~rs. Deput.ados. 
. vae .. ,se proçeci~r a vota:ç'ito da. matena .que ::ie acha sobre a mesa. e

da. coiistan:te da ordem do dia . 

Vão ser julgada& ou nãq obje~o ~~ .q.~~Uberaç1io dois p~ojectos. 

Sã,o, su~ssiva.mente, lidos e considerados objectos d~ de'"' 
libéráÇão os .seguin.tes 

.. ,.,;. 
N. 281.,......;; l1i)35 

(Priiiietra. legislatura) 

Automa ,a. r!ispender ate a importa7Wia ·de BOÔ-:000$_000 com a erecCc21> 
de. -u.m. ~onumento a Francisco Pere.ira Passos 

(Fin-an:ças, 276 - 1 a ile~latura.) 

A Camara dos Depút~os dectetª~ 
Art . 1. o Fica. o POder Executivo autorizã.do a !lispender até a úri

pC)rtàncÍia 4é oitocen:&Qs coD;tOs de réis (SOO_: 000$000 .. com ·~ erecçáo 
dé um monumento a Fra:hciooo E»ererra. Pa5s~. têm()dela.dor da ci.dad.e
do ~o de Janef.r<:>., CoJ.:l'endo ~ àespesa.s ·pela ·v~:rb_a Obras. 

Art ~ 2 . o Revogam-se as disp()&i~ões etn contrario. 

~a das S-essões 
renga. 

de ~~mbro de í9~5. 

J'us~.ificaçã.o 

Qaldeir:a ~ Alva.,.· 

~ per:sonalld_a.d~ 4o engenhei.ró F.ranclsro Pereira PàssO$ ê das. 
que rompem, as' .fron~iras .da: cidade para projeçtat-se sobre todo O· 

PaiZ. Süà obra, embora apparentemente .regional, foi o marco de 
melhoramen,tos Q:lJ,e a.bri"Y, Caminhos DOVOS á :Q.OSS~ CiVillza;Çâo, já. 
inl!ruincto, e de lnáne.lra deeisiva:, nos no:;so.s usos e cost-umes. já , 
O'ffe~en.do com a; C~pital da. ~~publ.ica ~~onsi!r~da um m9delo a. 
outtas cidades~ do Paiz. 
f. o lUo d~ Janeiro de hoj~ é íructa ·da ·voatàdé .:hercule·a desse 
hotnem de genio .l:fUé poude vencer todçs os Qbstac'l:llos q.a rct1n~ •. 
õando á. sua Patria.. um.' centro· urbano que. com> o aprOV",!ftam~nto de: 
certos e:lC!J)lendores· <ia. nat~za. cQn:segue ser do~ mais bellos qu~. 
se ~,presentam á adm1tação dó mundo. 

;J'.~i~ .. se. por isso, e pagamento d~ uma divida: ·de honra do' 
Pa:lz com esse .mon ll1Ileht9 na~iona.l ·qiJle irá TécordaX' á ·pQSt.eyitiade_ a:. 
:figilra gloriosa de um ·dos maiores cie ~Us !Uhos .. 
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(Pl:imeira ·~egiSlatwa) 

ASSISTENTES DAS· 'ESCOL·A~ SO:~~ORE.S (NO!VLEAÇÃO. DQS) 

DÍ$1fõe sob.r.e a. 1W'17te<tção d.~ assis't!!ntes ã:as Escolas Superi6res 

(Educag~o • . 67 ·(ta legislatúr~) 

A dama,;ra (!los ~P'Utaà9s decreta; 

Art. 1.0 As. nomeações 1:Ja.ta o-s· cargos de assistentes. das Escolas 
Superiores serão de· competen~ia ~o ·ntreeto:r d.r!, Escola, d~v~nclo re:.. 
«ll!hir em nottt.e· l~cllçado peio :professor da cadeira. 1ndepen4-endo de 
qua,lq:uer c.;oncur.So de prova. 

Par~pho uni.Ço. O Citrec:tor .(ia .Escola poderá. motivadamente 
:t:ec.usar a indicação feita ~lo professor .da cadeira, h.~ven~o nesse 
caso os rec~sos adlnitt_idos pela .leglsXa:ção vigente~ 

.Art. 2;0 :&e'\rog~m-se as dispo.siçées em contrario. 

Sala das· SessõeS, 2& de. :sete.mbro de 1935. ·- Luiz Vian~. 

J'tt$t'ijipaçâo 

No· regil:ne actuai os S;SS~ten;tes das Esçolas Superiores "!;êm o ·. 
prazo de. dois annos -para, sob pena.. de demissão. .serem docentes• 
h.~· da ~ade~ ~m. qu.e :funccion.~m. contado o p:razo da nomeaç~o. 
Serta logico qu~.. suJlmé~telido-os ás pJ::o'Vas de wn ·concu:rSo fue.S 
d~ a. lei garanti~ d~ vit~liç~~:ade. ',I'al, lJOr:ém, ~C> ~con1;e~. 
contin\làndo o:s a,sSLstenté,s CQD:lo ®r.gos de contlanÇa <\<:> .pro!ess...,r· 
da cadeira. e<ll.x).P é justo: ·Mas, ::.~ é juSto serex:n ~ coa#a;nç~ dó 
professer oéom, o q-qal servem, ~mi;!em .é j1J,Sto que .se deíxe ao çr}·
terto deS~ á. escolha, íii.dE'pendente de quàlq:uer prova. oü ooncurso:, 
saiYO recurso Ii:l,.otivado <;to .di.tecto.r da ~ola. . 

SaJa da§ Sessões, 25 de setembre de t9_35. - ?:-ui;! V:ia:nna _ 

() Sr. Presidente --- Vou ~ubmetter a: votos tres ~ac9ões já. 
publita.da$. 

Apptov.adas as .redacçQe.s dos pr~:~jectos: 
N : .. 9~..0, de 1935, ~a legislatura, q,ispondo $Obre officiaes a.v!a.do ... 

. res~ s'Q.O.marinlstas e med1co.s l'adiologis:ta:s do EXer-€ito. e da Armada., 
q~ndo inv.li!liii~clos e,m ~rviço; 

N. 127~:8. Q.e 1935, J;ll. Í~isl.átura, prorogando por um anno, o 
prâzo •Pá.ra.' .registro civil d'e n_~clm.entps. · 

CAIXA DE GARAN'l'ÍA: E PREVmENC::IA DA -BOLSA DE FU'ND'QS Pt:IBLI€95 DO. 

:RIO DE JANEIRO 

O ''&'r • .Presidente ......... Os· ·pr.ojectos vão .á: sancçã.o . ·vou su"6m~tt_er 
a vdtos outra: rêd8.cÇão . 

V<!t·a.ção dà teda:Cção f:i-nal dó projeeto n , 210.-A. de 1935, 
111.· legu;J,atur~. ~t~tu.indo a Oa1xa d~ Ga.t;antia e P,re'videncif1 
<ta. BGls:a de Ful:ltios Pubfieos do .Rio de Janeiro. 

O 'Sr., Presidente - 'l'éób.o sobre a mesa. uma e.menda ã .reda-
cção fina~. -qu~ v~ - s~ uq,a.. 
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E. lida, apoiada.. e enviada. á Commissão de Redacçãe a. 
::;eguln~e 

EMENDA DE .REDACÇÃ'9 AO PRQJ.ECTO N. 210-B, DE 1935 

hciZões desta. emen<:Ia. 

1:.:-mos a imp.x:essão de que o prQjecto não 'foi estudado. em seus 
·<ietalh~. cóm o éuida.<:lo <ie que ê merecedor o assumpto por ep.e 
vl.sa<lo. 

Enl. resumo, o objectivo do ·project·o; consiste em de'te.rminar que 
todo o patrí11U>'T!,íP Q.a Cam.ara Syndt~a:l dos Corretores Eie Fundos .Pu
blicas da Capitàl Federal passe a con.~itWr patrimonio exclUsivo da 
caixa. patrimoni"P ~e todds os a.nnos alterado com os saldcrs passivo<': 
ou negativos verificados entre a. receita e a despesa . 

E• o que está disposto nos arts. 3 e 5 d<> ·Pr9je:eto. e este não 
creve conter materia estranha ·oã. sua. ementa para. não infringir o 
art 49 da. Constituição Fette:ra:l, que d.1z.: "Os proj_ectos de lei sex:ão 
aip,l"esent_ados com a res~tiva ementa, enanc1ando. ?e !órma. su~
cinta, o seu obj~tívo. e não poderão conter rnaterla estta.nlla ao seu 
e·nuncia.do ... 

Entretanto. o projectot te.ndo como ementa "Institue a Qai'xa d.e 
Garanti;a.s e Previcl<mcia. da Bolsa c~ Fundos .Publicas do Rio de Ja
neiro", já. no, .seu art . 1° .altera a deno.minação da Caixa, que 
pa.ssts. a ser d~ Garantias ~ Prev1deD<:it1, não fua1s da Bolsa, mas sim. 
dos seus corretores. 

ort. 24 manq'a 'Pro~ o manda:to da CíLmata Syndic.al a tê 10 
de Jan~jro de 19"37. 

O a.rt. 19 dá competenc~ á. Camara Syndical para rever o .seu 
Regb:nemo Intetn.o e tabella.s (te emolumentos, quando essa. attrtbll.i
çâo e :pr1vathra do Poder Legislativo, tanto assün que o actual re
gf,tnenw foi âpprovado por <l.~,pacho do Min'ist'ro da .Fazenda., de 1_1 
de Maio de i904, cabendo tão ~ómente· ã. éama.ra s·:vnd1c~l pr<>pôr 
ao Governo qualquer alteração. · 

O art. 20 crêa o direito de estabilidade, de a,pos<:n~adoria e de 
pensão para os empregados dá. Bolsa do Rio de Janeiro. 

A$. t~ões acima justifi~am .a mudança da. ~menta; ademais, como 
o projecto, de aecord.o com referen,cla atrás fejta crêa o :pecuH<>. :para 
os co.rretores. a :;ua. ementa. deve alludir expressamente ao pecuüo e 
dahl se justifica a ementa que propomos. 

Convém !emprar que a denominação legal da. Bo~a é "BOlsa de 
Corretores de Fundos, Publicas da Qa,p1tal F .ederal" e não< ''do .R'ro de 
Janeiro'' ; o projecto não .muda e~ denotn.maçã.o; por ts.so, na re
dacÇã.() que vamos propõr . .restabe-lecemos· a. :;ua actua.l deno~inaçã.o . 

O art . 20 do projecto torna. o~riga.tori~ a. "igual <:oparticipação 
c1a. C~ixa por todos os correto:res men<:iona.dós .no artigo, anteri9r". 

Ora, .em. nenhum outr~ artigo se estiP'U~ a !órma d.e.ssa: e.opa.r
tlclpa~ã.<>: o qv,e rea.lDien~ ha., é e direito at trlbuicto aos corretoren 
a. um peculio equivalente, para cada. <:~rretor·, ao resultado da divisão 
d~ todo o patrimonio da. 'Bolsa. pelo numero de corretores . 

. o art. so estabelece que a "Caixa será. constltuiqa. pela. uni:ver
sal1d.ade do pattilnon~o e. cias t~nd~ da BolSá de Fundos Publ1cos do 
Rio de Janeiro e da Corporação do~ Corretores'·. 

Ha aqui ~ referenda 1mproce<ien.:te do projecto á entidade 
··corporação dos COrretores••, entidade que· não eXiste. o que real
tnente exl.ste, creada p~r lei, é a .Bolsa de Fundos Publicas da CB.p'ita.l 
~deral, admU).i'strada por uma C.amara. Syndical eleita pela, ;â.;sem
bléa dos corretores de Fundos Publiços, cujos cargos con$tltuem offt
clo publico (Regulamento n .. 2 :475, de 189'7, art. lO). ó conjunci.o 
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.de corre.tores fórma a corporaçãQ de corretores, mas não 11Corporação 
dos Conetorcs". 

Ademais, não ha. rendas· dessa corporação; <:a:<1a corretor tem di .. 
r:eito â percepção de uma corretagem pelas negoéiações por elle ef!.:.., 
etuadas na Bóls.a.z essa: il'~muneração é pessoal e não constitUe rend;:. 
d.a Corpora~.ao de corretores, 

~. entretanto. as rendas auferidas pela Bolsa e que são os emo
lumentos aevido.s á Cama.ra Syndlcal, emolumentos esses approvadvs 
p~lo Mini.s:J;ro da :Fazenf:l,a., por despacho de 11 de Ma.lG de 1904. 

Ac):lamos, :pois, que dO artigo em q'tt~stão deve ser suppt:fmid~ 
a expressão ''Corporáção dos Corretores"' . 

O art. 5.o, define o peewio, como sendo a repartição do activo 
livre da Camara .Syndical igualmente entre todos d$ corretores. Dat.l 
-z:e?1.ia, afigura-~-nos perigosa· a :t:edacção <leste artigo. .Manda elle que 
0s a.Ugme·ntos dos peculios. serão feitos med·iante divisao do saldo 
orçamenta.:r-io de cad:a a.nno, pOr oeca.sião d~ vot;âção do otçamenro 
para cada ann,o. SúppoPhamos qUe o orçamento para um determ!
nado anno accuse um~ rece14. de 200 contos de réis e uma d~·spesa 
.de 150 co::rrtos de réis: d~ açcord.o com o artig-o em n.preç.o, haverá um 
Sàldo o·rçamentario prévisto, de 50 contos de réis, o qual deverá ser 
dividido pelo numero de corretores, .sencl.<>. em consequencia., aügmen
tado o valor do .pecullo de cada um. 

Mas, o contrariO' pode-se verificar, isto é, no t_ermino do .a.nno fi
x.a·nceiro, ao ·em vez do ·Saldo prev·isto de 50 conto$, houver, real .. 
mente um deticit de igual quantia, ficando, em consequenéia, redu~ 
ziclo· o actívo Livre dé que fala o artigo so, que o1,1tra causa. não é ;,e 
n.ão o pa~imonio, b artigo, apesar de a.pprovado, deve. na. sua. l'eda
cção exptiriúr a realidade, isto é, sómente ao se enc;enar o exercido 
:!ffna.n<;eiro a assemq"léa. dos· correto,tes' .r~olverá "EObre o ctestino do 
supera.vit O'IJ. do defi:cit constatado; no primeiro caso, será augments.~ 
do e no ~gundo, diminuido o pat,ri.monio e consequen,teme:ó.te o pe~ 
cullo. 

O art. 10 de~rm.lna que em caso de exonéração a ~p:ec:lido ou 
demissão, não especificada, do correto~. e:Íle perde 20 % do valor -do 
·seu .pecuuo, em fav()r ds. Ca.~xa~ como o art. seguinte exige que o 
corretor nomeado para. substituir o que ~allecer ou ·rõr exqne.rado, é 
obrigado a reçolher á Ca.~ a. im-portancia. correspond~te ao pe
eulio integral, qu.e tenha. o :seu a,nteceS.sor. com)Ji.na.ndo estes do'is· 
anigos, oh~gamõs á conclusão de que os factos deten:r:ilnam Ul.ll 
augmento do pecullo, pois o ac.t i vo ·Zivr.e ficará. accrescido de 20 % 
do valor do pecullo. 

Em súmma, o que o .prajecto c::rea, é a. obrigação do novo <:o~e .. 
tr:>r nomêacio 'Pagar, do seu bc)lso, o peeulio integral do seu ante~ 
cessor. Com o desenvolvimentó ci.a. Bo~1 pode-~ ehegar a. situação 
de sómente os a.tortunados pQderem ser nomea.dQs para offlcio de 

·'corretor de fundos ~ulblicos. 
O projecto ln.sti~ue uma caixa; parece que Caix.a é uin~ orga.nl

.zação encarregada dé arrecâ.dar ta.Xas dQs seus contriouinte.c;, taxas· 
essas deStinadas a ~ ~pli~ção especial. Não hà. tal, entr.etanto: O'i 

cori.tríbUintes dessa Ca.lxa, que <ievla.m. .ser os beneficiadores, isto é, os 
.corretores, não pagam. causa alguma. á. mesma; d.ahi a.. tmpropriedado 
da. denominação ·~caixa. de Ga.ra.nt!a e Previdenc:lá... . · 

O que lia, ;na realidade, é a creaÇão de um direlt.Q', verdaclelr.:i 
prfvUegio dos corretores, pois inStitue a. favor destes o direito á. per
centagem d~ um· .pecullo, varia.vel com os annos, peculio esse a ca.rgo 
dos corretores que forem E.omeados em. sua.. substituição. ô~ ~qtuaes 
nada. pagam para. a. !armação d<:> seu peculio; óS S.éus sucoossores, 
ficam· com ~ obrJ:ga.çáo de pa.gâr o peculio ~ceb1d9 pelo substitutd~. 
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Verifíca,..se.. .Jl()is, uma situaç~ de verdadeira. desigualdade eritré 
·os a:ctuaes e os futuros corretores; e a. Carta .Magna prohlbiu ~m.e
ll:ialité .situação. 

A Bolsa. de Fundos Puhlicos do Rio de Janeiro· não é autQnQma. 
ou ~vre; entretanto, o a.rtigQ 19 do projecto dá. essa. a.utonomta:; por
quanto outorgá á Camará Syn.d:tC.al pod~res para rever o .seu regi
mento· interno ~ :ta~bellas. de emolumentos; .o que importa. etíl. 'l.1!l::U\. 
delegaçao ·de poderes, p:rO!h}bida pela .Cop$tituição Federal. 

Fi.Íialiil.ente, o artigo 23 manda .transferir ou incorpora.r ao fundo 
da c~ de Garant1a.s e Prevldencia, <> .ed.ti'lcio da ''Bol.St:~. e da Cor
poração dos Corretores de Fundos Publtcos da Capital Federa.!.'', ora. 
em construcção, depois de desoneraJd.o -de qualquer compron:W!so. Já 
n~te artigo · ~ fala em Corretores de Fumlos Publlcos da Caj)i:ts.l 
'Fede~ em desaccordo coín a emer,tda do i>roj~to e d9 .seu ar
"'t1go to . 

Ob$êi'Vamos que o projectO não ~ diSpõe a ~rear 11mB. ·en.t_idaó.e 
au:t;onoma, com a e<:onom..ia proprl~ capa~ de ter em .seu nome be;o.:; 
i.no'Veis e 1t.nmoveis. O obj~ctivo dessa resolução. como já antes "ti-ve-
·mos occ~ião de acc~ntuar, é <:rea.r pará os correto_r:es o <ii.relto á ·per
cepção de um peculio igual ao ·quwiente da divisão do. pa.trimon:io. 
{activo lfvre, como dispõe o art. 5ó) da :Botsa. de Jruncio~ Publi<los· 
pelo D:1Jmero <te corretores; é só isso e l:l:ada. ma.Js; por e.onsegumte 
não poderá sér incorporado quã.lqüer bet.n da Bolsa. á Ca.lx.a. 

Achamo~. portanto que o artigo commentado não pode ser m.a.n
tido; e, apesar da ~menda que em segUida vamos ap~ntar, como 
send_o qe :redacçào, não trepidamos em supprl.mh' o m.enclonado ar
tigo. 

- Pelas :razões ae1ma expostas, submettemos ao conhecimento d~ 
cama.ra.. como emenda. dé redacção.,_ o segUinte substitutivo do pro-. 
jeetO n- 210-B, de 1935. Julgamos, t$v1a,. inconstitucional o p:ro .. 
j~cto, sobr~ o qual, aliás, não foi ouvida a comm issã-o Technica· da 
camaxa. 

Segue·-se a en:umda 

FEcuLl:O E PENS~O PARA OS Ç0RRETORES DA BOLSA DE VALO~ES DO RIO .DE. 

J~o 

EMENDA DE REDACÇÃQ 

J?rojecto n. 210-B - 1935 

Institue 9 direito a pecu.1io e pensão .para os. corretores da Bolsa ãe 
V<,tlores do Rio de Janeiro, a estcibilià4de, aposentad.oriq. e pensão 
para os empregacLos da. mesma. E!olsa e dá ou.tras provicte~. 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Fies; instituido o 4ireito a. pe<:U.Uo e pensão em ta.vo:r· 
dos corretores da. Bolsa de V aJo+~ (lo Rio de Janeiro . 

.Para~pho UD.lco. A actual_ Bolsa de ~dos Publicas da Capital 
Federal. .p~rá a denomillar-~ Bolsa ~- Való~· do Rio de .lãnell'O. 

Art. 2.0 O Pecullo tem por objectivo : 

- l") torna;r e!fect!va a responsa.;b1llqade dos co.rr~tores da. EoJ..S.a. 
de Valores nos ~u.s actos '!un.ccion~; 

2) amparar o corretor lnv~lidado para. o exercic1o do cargo, pot 
meio de uma pensão vlta.llcia: 

3) amparar a vluva. e herdeir9S dO correto~. em caso de· mor-te
ceste. 
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.Al't. 3,0 O pecullo inicial será equivalente ao quOCiente da divisão 
do patrimonio ou act:i.vo livre da Bolsa :pelo numex:o de corretores •. 
augme:p.tado a;nn.ua.lmen't;e com os re.cursos provenientes dos saldos. 
àa receita se>bre a despesa. a .ca.rg~ .~.a Camata Syn;dic-;ü. 

§ 1.0 O pat~monio da Bolii~ ~ ilOQ.o aquelle que actualmente fi
gurar em seu nome, ein. nome da Camara Syndicai ov. em nome da 
Corporação <los Corretores. 

§ 2 :o· Annualment·e. ·a 10 de Janeiro se reunirão em as....c:embléá 
geral os corretores da 'Bolsa de Valores, para a votação do orçamentc 
da receita e despesa para o anno em curso, sendo 'fixada a despesá 
da Bolsa, com consign.áção expressa de ve1.1~ para as seguintes des
~as-: 

1) ~gamento do p~al administrativo; 
2) ~posentadoria e pensão dos empregados da Camara Syndicai, 

nos term,os dO artigo; 
3) pe'nsão para os corretores invalides, nos termos do artigo; 
4) conservação e mel!loramentos da sua séde; 
5) manutenção dos serviços de Contabilidade, cj.e. eo~ção, de ti .. 

tulo e de cambio; 
·e) or'g,a,nfzação de estatística e . publicidade financeira; 
7) desenvolvimento de seus departamentos legal e teéhnico., com· 

~ltados pela parte cultural e estudos especiaU.zados·; 
·s) orga.lllzação e deSenvolvimento e sua blbliotheca; 
9) execução do disposto no artigo e seu pa.1·~pho unico; 
10). despesas ge~es. 
§ 3P Essa assem'óléa tomará conhecimento do bala.nço geral 'das 

operações d_o anno anterior. fixando o peculio. para o· a.n:no em. curso, 
tendo em 'Vista o swp!!-ra.vit ou defieit veti!i.cado, no.s termos desw 
artigp . 

Art. 4.0 Para. a. satl..s:ração da responsabillda.<le dO corretor, nQs 
seus actbs funccionae·s. só se ;recorrerá ao pecU11o que lhe fõr estabe
lecido a 10 de Janeiro de ca'Cia anno, depÓis àe esgota.da a fiança e 
q~aesquer bens que pOSSUa. · 

Art. s.o O pecu!io não será objecto. no ·tO!io ou em p~:· 
a) de -qualquer con.:tt:acto ;qUe 1mpotte em cessão ou tra:nsfe~ri,.

cla do mesmo a · terceiros, não sendo admittidalS proewãçóes em causa 
propria ~a o seu ~ebimen:~o; 

o) de. (1\lailquer imposto ou tâxa e de perihora, não respondendo 
por dividas contrahtàa.s pelo seu titular, a não ser a responsabNi~e 
funccion.al do corretor, proveniente de sua gestão de offic.lal publico .. 

Art. 6.o o peculio não reclamae}o. gentro de tres an,]io.s a con'!;e.r 
da. abel:i;Ura. da. vaga do eottetor, oa:d~~ de pleno dlrelto. 

A:tt. 7.o EIXi. ,caso de :morte do corretor, o seu peculio permllJle
cerá á sua. vi uva, herdeiros legae\s ou leg,ajt~rios. 

§ 1.o Em caso de exone.raçãó a pedido, o corretor só terá direito 
a rece-ber oitenta. por cent~ {SO %) do seu peculio; 

§ 2.o· Se o corretOr fôr d~mettido, oitenta ~r cento (80 %) d.o 
seu p.:!<:Ulio serão empregaqos na sol~encia. das s~ responsabilidades 
;funcciônaes, nos ~rmos do art. 4. ~.sendo o saldo vertficado· appl1· 
cado na a.oqullsição de titUles federaes, com a ela.~ da ina.]J,én.a
bil,idade, em nome cia s~a m'll.lher ou herdeiros legaes. 
~ § s.o o corretor exonerado a. p~dido, poderá ~erir o seu. 
pecull.o .sem descon~. para. o seu preposto ba. mais de dois annoS, 
ca.so este o 'venh·a. substituir no of.flclo vago de corretor; 

§ 4.ó. O corret()r só ppderá exercer esse direi:to, gesde que prove, 
não estar sendo proõe$acio administrativa. ou J'Udiciã.lrilen.te, ~or aetos 
:funccionaes. 

Art. S.ll A ;Bolsa. de Valores, mediante deciSão da a.Ssembléa. ge
ral de cõrretores, podel'á appllca.r os .f.undos disponl:veis na acqU1si-
ção de: · 
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l) tlfulos federaes; 
·2) títuí9s d:e empres~ nac1onaes ql:lé os teliha:ta: negocfado .:nc. 

Bolsa e que e.:.-tejam co1n. o pa;gam~nw dos. seus di.v1d~.ncl:os em. di,a.: 
3) illimovets. · 
.,Al:t,; , :g.o A Bol$a so p·ooerâ alie_nar b~ns po.r: ex:pre.j>Sá_ dee~o· d!J. 

assembléa. geral dos corteto~. aip:pro;Vâd,à ~'r dol.s ter!;O&· (2/S) dos 
co:rrett>res em exercicio. - -

Art . 10 .•. Ao corr~tor qu~ ~- ar.asta.r do .exerç!cio d,as suas tU:n ... 
~ç~s1 po~ inva!lid'ez com;provàà:a., será. -conce.didá., mediante. t(!q_üe;ri
me);lto, ~: pen~~ v~tallc).a me~ corr~pondent.e -á l'enda ealçul~· 
d~ á taxa de sei.,-; por cento ( 6 % ) SQ-bre a unport~:ncia dó se:q 
;pecullo. · · 

Pa.ragrapho un1cn. 4. pensão se· e:~-:ti.ngue com a. mor1;e ou e:xone
.raeão do· corretor. 

· - ~- 11. 6 pecullQ só poderá .ser p..a.go â viuv~. :hertielr'os le_g.aes 
Gli 1ega1la.rios dó oorretor. trinta (30) dtaS -apó.s have:r Sido requerlao 
á :Sol$, líl.ediante e~biçáo dos docum!'ln.t~ j\ll.gad4!}s :Q.abeiS pela 
Caniat'a S;Vndical, caso. no ofi·i:Cio. ·vagD não haja ne-llh:ume: ~-peraç?:o 
QU respon:sabilltlade ~-qn~cion}ll a ~r llquid.~aa,. · 

AJ;t. 12. O man~tõ da Oª'm~ra Synd'ical com~çará no <Uá· 11 de 
JaDeil."o e te:rmln~ no çüa ~0' de Janeiro do atino. Seguinte. 

atb. 13. A9S emp~ga'd,os. ela Bolsa déJ Valeres <1~ ~lo ·~~ J~eiro 
sã9, con!erid~ ós seg').tin.tels direitos·: 

a.) ~a.bilidade no ~go; q.,epois de· cinco a.Jm-os qe serviç-o, e~ 
cep:tuândo.-s.e os· -actuâ.es· empregadoS:, aos q\i~s ·desde a publicaçãe 
desta. lei. :tlca ~ll.4a a.~ru~~ia esta.bll);da<ie; 

b) a.P.OSenta.d.õfia. com tÇidóS os -v~n,cimentos, del)Dis de ·ao nnó.!i 
.de serviç9s ou ca~pu}sória.me:J;L.te qQ~- $3 a.nnos de 1$.de; 

c) ap~:tlitadoriâ. por 1P.,validez Cê>i:npleta, coxn ~dos os· -venc1-
ll:;).entos após :tres ~úmos d:e serviços; · 

d) pe~ão ~e fiO ·%· Q~ .seus vencin:í.elltos, aos he~<ieiros de :acéQr
do com o ., art. lO' e seils pa.ragraphos, do deo:tetó .:b."U,mero 24 .. 615; :d~ 
·g de J-q]b.o de 1934.. - · 

Art. 14. A c~a. SyndicaJ. empregaiã. o actuál pa:trll:Xionio ·<ia 
Bolsa n:as de_spe~- com ~ constru~~ãQ do edifieio da séq:~ a:a. Bo-ls<J., 
e ·bem ass-~ ,o, :fUndo patrt:tnóni~l .fol."ma.<io pelo producto da taxa ad-. 
d~ciona;l c:teada pelo q.ecreto ·n~ero 22 . 651, ~ t7 4e AlJril. <le 1933~ 

Art·. ,_5, O .xna'Il.g-a.to da. actua.~ Ca.I;ilara, SyndlcM 'fica. prorogado 
até lO d'e .Jan.eiro de 1937 • 

.Art. 16. Revogam-se as. C:,j.$p9s1çóe.s ·em· CQn-trario. 

O ·sr.: Presidente - Passa....se á materla: co.nstante da ordem 
dO dl,§,·. 

j . 

VQta.~o do projecto -n. 246-A, de 193:5. (la legislatura;), 
regula.:tl.do a à.mortizaç~o das d~vidas _s-q.je-itas ã lei de; mo
ratoria; c~m. voto ,e.m ~do ;do S:r . ·.Levl CarnelrQ (com 
oémendas~ ·(sa. discUssão) · (em. vl.rtúd.e de ~en.cla). 

O 'Sr. ·Presidente ---- Durante a aa clisc1;s,c;&o d!!Ste proJecto fQra.Jíl. 
o!ferecídas ·a;s segUintes 

EMENDAS· 

N. 1 

''Os jurO$ vencidos de 1 d~ ~zembro de 1933 a~ s~ de ~mbra 
de 1935, · dos. creditcics jâ.. d~finit1''~ente lulgados pela. cam:ar..a de 
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ReaJustamento,_ setão pagos e_m dez prestaç~s annuaes e iguaes, a 
contar de :n ·de Dezembro. de 193-5. 

Sala das Sessões, 28 de setembro de 1935. ~ Be~miro ele Medeiros. 

N. 2 

Em~nda. ao Substitutivo d-a. CQmriliSsão de Ffua.nças e Qrça.men"tll, 
ao Projecto n. 2~ - "A" de 1935. 

:&ed~ja-;se dl:. seguinte IJlà,neira ·o art. 70. 
- As disposiçôe§ desta lei a!brangem as di v-idas, em moeda na

ciond ou estr.ange_ira,, co..ntra,hidas pa~a. fi~ancia:mento de trabalhos 
ag:1col_as 011 compra. de ma.chlnismos e ute;nsilios destinados ã agri
cUltura. amda. q:u,e ;nãO te$am garantiaJs· reaes, desde que se não 
ac~e o dev?Ctor em estado de insolvencia ou faUencia, jUdieialmente 
declara.Q,a. · 

P.Uagra.pho unic'o. As prestações 43.$ di vidas contrahici~ e_m 
~oeda est~geira, serão ea.Ic;ularas pelo cambio da data de sua cons· 
tituição. 

O Sr. Presidente-- A' emenda n. 1 do Sr. Belmtro de Medeiros 
a Comm.i~sáo apresento-g o seguinte 

StTEIS'l'll! O 'l'IVO 

art. 2.0 A importanc1a dos juros vencidos atê "f de Abril de 1935. 
calculados ás taxa,s contractuaes, e dos que se vencerem dessa data 
em deante, a~ 31 de Dezembro de 1935, calcUlados ás taxas ·do Decre
to n . 22.626, serã diyidida em dez parcellas, que. se~o pagas nas lnes
Ilias data$, ~~adas no artigo .1.0 deSte <a·ecre.to. 
_ O Sr. Teixeirª' Le.ite (Pela .ordem) - Sr. Presldell.te,- deste ,pr9-
jecto consta uma. emenda de mill:ha autoria, cuja retirada sõllcita.rta a 
v. Ex. 

O Sr. Presidente -Uma vez que o parecer e contt:a.l"Jo, u emen
.da pode ser retirada. 

O Sr. Presidente -Vou submetter a votos a etnenüa subst1tu~ 
t1va à. de n. 1, do Sr. Belmiro de 'Medeiros. 

Approvada a: emenda substitutiva, ficando prejudicada a 
de n. .1, do Sr. Belm1ro de Med~tos ._ 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o p:r:oje·cto . 

Approvado e enviac:J,o á. COJ:9.liÚSSão de Redacção o segUlnte 

,;>ROJECTO 

N • .246-A. - 1935 

Art. 1.0 Fica proregado até '31 de Dezembro ·de 1935 o prazo pata. 
pagamento da v~ prestação annua1 e~tabel.ecida no art. 10 do decreto 
n. 22. 626; de 7 dé Abril de 1933 • Em 31 de Dezembro dos annos S'Çlbs~ 
quenres vencer-se-ao as Testantes p~stações a que se refere o mesmo 
a.rt1go. 

• Al't. ~.0 A inlportancla. I!J;os juros vencidos até 7 de Abril de 1933-, 
calculados ás taxas. contractuaes, e deiS que se vencerem dessa data. 
ein diante. até 31 de Dezembro de 1935, calcUlado áS taxas do decreto 
n. 22 .626~ será. dividida em 10 parcellas. que serão p~gas jUntamente 
com as prestações do capital acima -referfdo. 

Art: 3.o Os Jmos que se vencerem., de 31 de Dezembro de 1935 em 
dtante, serão tambem pagos em 31 de Dezembro de <:ada. apno, junta.-
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líl.en~e com as prestaÇões retro estape\~cidas, salvo se OlJ.tró termo ja 
estiv(;lr estabelecido .no ~espectivq G.Ontra·cto. 

~. 4 .o Tratando-se de creditos ainda n~o julgados p·e1a. Camar::. 
do Reájustàmento Econo:mlco, proceder-se-á éia. seguinte forma: 

I - Sempre que o reajustamento plelteaQ.o fôr correspon
dente a. 50 % da divida, o devedor págará, nas d'atas fixadas 
nesta le.i, os jUl'QS .relativos á metade do capital e â fracçâu 
irreajlistav·e~ . 

II ;_.. Quando, na. declaraçãO sujeita á. tteélsão da Camax:a 
do :a.eajusta.mento, o devedor pleitea-r quif.ação to~l da divida., 
com !u.ndamento em insolvimcia, não está o devedor obrigado 
ao pa.gan:>.ento de juros, até qUe seja jUlgado o processo . Vert
.ficada. a decisão, se esta. lhe fõr fa.vorà.vel, estãl'á: o devedor 
isento de!inltfv.alllen_te de qu!'llquer pagamento; ~m cas9 con
trario, a liqUidaçãó se :ratã. nos termos do artigo 6.0 • 

. Art. 5.q A importanc!a das a;l'olices entregu.~s ao Credor como .ln
d.eillili.Zação, po:r força. do art. 4.o d.o decre~o n. 24.233, de 13 de Maia 
de· 193~. será creditada ãoS devedores exclu.sl.vamente · P!U':a. amortiza.·· 
ção da 1mportnnc1a. reconhecida pela. cam.a.ra, como sujéita ao reajus
tamento~ em jurbs dessa mesma f.mporta;nclá, fiçando o devedor obri
gado ~ pagar nos prazos estipulados no art. 1.0 aG prestações e juros 
relativos ao restant~ da divida nao .sujelto ao reajusj;am.eiÚ:.o por õ,eli
beracão d?. C amara. 

Árt. 6.0 Denegada, n.o todo ou em parte, a indemnlZa.çS.o pedlda. 
com base no decreto n . 24 . 233, de 12 de Maio de 1934. terá o devedor 
o prazo de 90 dia.s, conta4os da. data. da. pu~llcação da -sentençi'l- defi
+Utiva. para .pagar os juros e amortizações que forem, .SQb pena de ven• 
cimentOs e exigfbilidade da. dlvle\a. independ~nte de q11alquer iu~er-
pellação. · 

Art. 7 .. 0 As c:Usposlções desta. lei abrangem as dlviâas contra.hit;.iàs 
em moeda. estrangeira, sujet:tas ao regime 4a m9ratorta. e do r.eajusta
mento. 

AI:t!. 8.0 A presente lei entrará em vigor na; data de sila. publ!caça.o: 
revogadas as disposições em contrario. 

AOCORDQ ENTBE O. BRASIL E. O ltEINO UNIDO DA GltÁ•BRE'IIANHA E 'IRLANDA D.O 
NOR'rE: 

Votação do projecto n. 125 A-. de 1935 (1il legislatura) , ap
provando o accõrd;o cel~brado entre o Bra:;fl. e o Reino Unido 
da GTÜ.-Bretanha e Irlancla. cf,o .Norte, relativa ã l i q.uidação das 
divid.as commereiaes atrazadias; com pareceres soõ.re a.s emen
da$ das comm.issões de Justiça, de Diplomacia e Finanças e 
voto em separada dos Srs. Daniel de Carva~ho e Henriq1.te 
Dod.$1.DOrth (un1ca Q.1scussãÇ>),. 

O Sr. Presidente -- A este projecto a Comriússão de Finanças e 
Orçamento offerêceu a. seguinte 

Al:t. Fica. autoriza.d..() o Pod~r Executivo a etfeçtual' as operaçóe.s 
de credito que forem necessarlas para: a execução do accordo a qu_e se 
retere o art . r, até. o lirn.lte maxim.o éle $ 4.ooo·.·ooo. res~ndo do valol'l 
da operaçã<:l a. quantfa. precisa: para. o resgate d.os titulas que se venet!
fem tlo pr~ente exerqicio . 

Em plenario, durante a discUssão., foram a.presentªdas as seg1.1tnt.es 
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N. i 

.Supprima.iri-se os c:onsideranq.os e tnleie-se .p ce>n~racto pelos ter .. 
mos: "0 Go\'erna dos Estados Unidos da Brasil e o Governo da. Grã
Bretanha e klanda do Norte ajustaram o seguinte: •' -.- A!de Sampaio. 
- Souza Leáo . 

N. 2 

O art. l .o assitll, red1g1do : 
"Afim de liqúidnr os: atrazado.s das <ilvid·as co~~~ciaes com '' 

Reino Unido, tal como se· a-c'h~ definido no artigo Xi.I ( da.qUi em de
ante denominados "os atrazados' ', de conformidade com os termós 
deste a.ccordo, o Governo bra&iletro subtrahirtl da percent:agem de .cam
b-io sobre o exterior re.Se.niado para as necessidades do Governo, uma. 
annUidade de libras 1.200.ÓOOO·,. -a qual • . se {Ôr necessarlo, ao terminar o . 
ajuste .de . .T~o cie Hi33, éon,soante a definição do artigo XI;[, será ac
crescid·a de · uma annuidade supplem.éntar ·de E 853. OdO. A referida, a11~ 
nuidade, ou a ~omma d~ d~s referida$ annuldades, será daqui P.m 
deante denominada. "a annuldade", passe a. õ.er redigido como se segue: 
~·afim de liquidar os atrazaclos dâS cllvldá& commercla.es com o Reino 
Unid,o, tal como se acha definido no artigo XII (daqui em diante de
llpminados ••os .atrazados"), de con!onniqa.de com os termQ~ deste ac
é'ordo, o GOverno brasileiro -se obriga. a não obstar ao Banco do BraSil 
a preferencia. de remessa ci~ .cambiaés, e1n pagap::~.ento d.Os a.trazados sob 
forma de annuidade de f. 1.200.000, etc. •' ~ Alde Sampai o. - Souza 
L·eão .. 

O art, II assim red~gido: 

"O Governo Bra..sneixo exx;Uttira obr;gações em. esterlinos a ~ % 
~daqili ex:n diante denominadas "as obrigaçõeG"). cujo serviço serâ 
assegurado pela ~uidade", passe a ser redigido como sé segue: "Par_a. 
garantir à ~ interferenc:ia em apoio do Banco do Brasil, o Governo 
Brasileiro emittirá obrigações em esterlinos á -taxa de 2 % de juros an
nuaes· (4ª-qul em diante denominadas as "obrigações"), cujo serviçQ 
de pagamento ~~rã. ~e~ad9 pela. annui-ciad;-e·u. - AZde. Sampaio. ·
SouziJ L~ito. 

N. 4 

O ar.t. IV a~im redigido: 

"0 (3?ve_rno· :Bnsileiro fará ·todos os- esforços afim de óbter, dentro 
·<le 30 dias da datá da. asslgnatura. deste accordo, a. quantia de 
f; l .. ooo. ooo, que será utilizada, sem demora., no p~me.nto ·e·m especie 
de todos os pequenos atrazados e de uma. parte proporcional dos de
J:nais a;trazados, -conforme; :t:õr ajustado entre o·s dois Governos contra
-ctantes" , pas5e-~ a redigft': "O B.anco do ·Brasil, afim de- que este ob
tenha., d~n:tro de trinta dias da data da e.ssignatura deste accordo. le:
tras de cambio na .impórta.:á:cia de 1.000:.000 ·de libr~. que .serão utill
zados, sem d~mora., no paga;mento de todos os pequenos atrazados e 
de uma. parte propórctonál do.s ãémals a:tTa.za.dos, ·cont:órme fôr ajus
tado ent_r-e as duas partes contta.ctantes . .- ~.Zde Sampaio. ,..... .Souza 
Leão. 
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N. 5 

No artJg.o V onde s_e diz: "Qualquer Q.tvlda, .erp; mq~a, que não
seja. esterlina será convertida. em e~terlina, á taxa. cámblal em "\'igor no 
dia ·em que a. t>!!erta. fôr feita., com e.xcepção da-s diviqas em mll rêls, 
que ~rã<> conver:tidas á taxa do cambio official da da.ta dos venct
inentos· das d1vid.a5", diga•se: "qualquer div~da. em moeda. que não 
seja. este.rlina s.e~ convertida em esterlina, á. taxa. ca:m.bial em vigor no 
d1a em que a offerta !õr feita., com exoopção das dividas em mll ré1s, 
que será<> incon-versiyels' •. - Alde Sam1J4iO . $ouza LetJ.a. 

N. 6 

Ellm1ne-se o .u1iigó IX; assim redigido! 
"Os Governos c::ontractante.s concord-ál:n em que nenhum deU~s .. 

em tempo aJgull_l, dlscrim1nará c~':>ntra o ou~o ou pes.Sôa.S, no Reino 
'Q'illdo ou no Bras~l. quer quantQ á. fixaÇão e regulamentação do ~am
b1o, quer quanto á. conêess.ão ci~ licenças <le importação impostas cQm 
o t1m Ele. regulalllentar o cambio'''. ....... Alde Sampaio . - Sot!-Za r.ea.o. 

Elim,lne-se o artigo XI e a letra. él, do, art. XII a elle ~~rerente. -~ 
AZíie Sampaio , - Souza Leão. 

N. 8 

A<:crescente-.se :onde conVI~: 

Art. As annuttlades a, qUe se retere o art . . I do accordo, sera.o 
pagas em moed~ nacio_na-1, feita. a conversã.o ao cambio ~!f.ic1al na. data 
em. que se tiver de effectuar ca<la. pagamento. 

Sala; d .as Sessões, 9 de Agos·to de 19~5 . . ......-.. Barreto Pintet. 

N. 9 

Redija-ao ass1m: 

. .o\rt. 2.° Fica autorizado o Poder Executivo á e!fectuar a,s ope,ra
çCíes d.c credito que forem necessarlas, até a unpo.rtancia de 70. ooo: ooos. 
p~ pn.gn.Inento elos titules quf:! ·se vencerem no presente exerciclo, na. 
eonfortnld~da do artigo I, do alludido accordo. · 

Sala. elas Sessões. 9 de Agosto de 1985. - Edmundo Bárreto Pinto. 

~- 10 

Substitua-se pelo seguinte: 

Art . Fica. autoriZado o Poder Exeçutivo a e!fectuar, por anteci
pação de receita, 11.té o 11mite d~ 120. 000 contos. as opez:âçõas de cre
cii.to qú.e forem nêces:Sarias para pagamento da. primeira. ann.uidade a 
q-ue se refere-o a.rt~go I do "Acéordo celebrado entre o :Sra.$11 e o Reino
Unido da Grã-Bretanha e ~lSID.da. do Norte, relativo á liquidaÇão das 
di:vida.s oo:mmerc1a-es a.t.I".azaqas.. de 27 de M~ço <ie 1935. 

§ 1.0 .A acqulsição cie esterlinos dev.e ser feita em mercado ·cambial 
livre. excluida qualquer restrleçã.o de preço impoSta ás c:ambi.aes de 
eicportação de mercadorias· de producçãó nacional . 

§ 2 . .0 Em excedendo o credito a.utortzatlo â. despesa. <;ia. a<:qu1~ição· 
de cambio, o excesso será. rese~ado para. co:ristituiçâo da. segunda. an-:
nU1dade. 
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Sala das. Se-ssões, 10 de Agosto de 1935.- - Oliveira Coutinho. 
O S1·. Oliveira Coutinho (Para ~Maminh.ar a vot~ão) 

Sr.. Pr-esidente, ao encaminhar-se · a votaçáQ deste project;o, desejar.la 
que fosse esclarecido um ponto que 1:eput9 iJllportante, conforme passo . 
a expôr'. · 

Diz- o· rt:. 2o do Convenio de Lc>ndre.s• 

''O Governo brasileiro ·emittirã: obrigações em esterlino~. 
a 4 %. (daqui em dea.nte denominadas "as ol)rigaçóe~") 
cujo serviço serã. assegurado :pelas ann1lida-ctes." 

Accrescenta, o art. 3°.: 

"O Governo do ReJno U!Ilido ~ará o .seu consentimento â 
~missão das obrigações no Reino Unido. ~ • 

No art. 6ó., lê-se : 

"Os juros da;s obr-1gáções serão pá>gQs com a:s. annuidadé.lr· 
é o Sa.ldo da annuidade não utilizado parn esse fim será em
pregado no resgate . .. 

(diz-.se aqui "restante"-, o que deve se~ engan-o) 

. . • das obrigaç:ões .pelo r.êembolso ao .par, mediante condi-
ções de.t~lhadas a serem. ajusYa,das en,tre os Governos contra
·ctantes .. ., 

Conse.guintemente, pelo Convenio, o Governo se compromette a 
e_mittir obrlgações, isto ê, titulas, que ·envolvem a responsabilidade :fl
lllm~lrá. da· Nação . 

.Nestas. condições. desejaria. .saber s~ .a app.r~vação do Tr~tado, iSto 
é, do projecw n. 125, importa ou. náO J.I;nportou em autoriZação -
independente dé outra lei - - para que o· Governo emitta taes oprl·. 
gações. Porqu~ . .se a approva.ção do çojl.ye~o. iSto é, do projecto, 
·n. 125, dá ao Governo e&a autoriZação, a proposição, a meu vêr •. 
não poderá. ser a.pprovada, nesses term:os, pois, consoante a restricçio 
que· já fiZ, ê incUscutivel que, esta.beleciô:a a premisSa de que a ap
~rovaçáo do tratado importa na autorização para emissão, não hav~nd~. 
limite dé emissãoi ~amos autorizando l,n'constitucionalmen.tê o P<>- · 
der Exeéut1vo, a em1tt1r obrigações, a constitUir debito da Nação, 
inimitada~nt~. 

Crelo, portanto, que a these verdádeire é que a approvação do 
tratado n~ auotoriza o governo a emi,ttir as obrigações, ~mquanto não 
houver lei que ex:pre.Ssamente autoriZe tal elllissão e lhe fixe o limite
nos termcs collSti'tucto~s. 

:84 uma émenda. !1'8. Comm.ts,são de Finanças, que vou ·lêt, e â. 
qua:l tive op,porttmidade de a:present~ uma sub-emen<ia.. Aqu,eíla 
emenda, tal <:Qmo -~e acha. redigida, nã.o re.sólve pr<lprta.mente a ques-· 
tão.. E vau mostrar; 

D~ a emenda da Com.mlSsã.o- de Finanças: 

''Fica autori~o o Poder Executivo a efíeotuai- as opera-
çQes de credito que' forem neoe.ssa.r!:a.s para a execução do 
accol'Q.o a que se l;'efere o art. 1°, até o liinite maxlmo <i~
qu·atro milhões <ie libras, reservando-se._ do va-lor da. o_pera.çã., 
a. quantia pre<:Isa para o t~sgat~- do.s titulas que .se vencerêiri... 
no presente exercicio." 
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Da ex.pre.tsão 1'reserirando-se· a q"Uantia" se <!e.duz que, na emenda, 
:a expressão "~ara execuçâ() do a.ocordo'' .se refere á obtenção das 
quantla.s neeessarlas a c.oristituir a a.nnUidade e a. pagar o com• 
}JJOmissO., 

E' isto uma questão. A outra q:uestão ê ~bex: o montante, o li
mite, d,o compromisso que vae Ser assumido, dais obrigações qu~ se 
vão emittir. 

o ·SR. D:miZ JúmOR - . Isso já !oj muito debatido. 
o SR. OLIVEm.A COUTINH"O ,.-- A sub-emenda que offereci .m;a.nM 

dava. fosse conoodido 'O c.ré<tito nooessarlo para o pagámento da pri• 
meira ªnnuidade. A emend·a da Commlssão de. Fin-a;nça.s t erá, pr:o
vavelln.ente, de ~r esclarecida, modifiea.Ç.a, para resolver a outrà ques
tão . .ASSim. onde ·se diz "operações de credito que :forem necessa.rias 
para a execução do accordo' ', ~everia. dizer•se pouco mais ou m,enoo 
o .segumte: ''Fica o ~ovet:oo .autór:iZa.do a em.it~ir as obrigaÇões a . 
que se rt~:fete: a cfuusula. .seg1.Ulda. do accordo, ate o li.In1te d.e q-qatro 
.milhões de libras. " 

De.ssa maneua, resodber-.se-ia a questão ._ que ~stã. de pé - de 
llm1tar o valor do oomprpomisso que va.e ser a.ssumiQ.o pela emiSsão 
·das obrigações. 

~oi essa.. ,modifieSoçâb na emenda da Commi.ssão de Finanças. ·· 
apprevada a. sub-emenda que .aprese1;1.tei, esta.rta.m ~lvida.s ambaa 
as questões que .se susci"t:ain. 

Quando esta.. emenda. dà. <Qommlssã.o de Finanças, q~e vae consti
tuir projecto em ·Separado, voltar á discussão, sustentai:'ei,. então; este 
me--=m.o põnto e, nessa oceà:sião, talll!).)em replicarei, á. observação :reita, 
em se11 parecer pelo elil.inente Deputado pela. ~ia, Sr. Clemente 
.Má.riani. de que uma. das -restricções por mim f-éttas .._ no sentido de 
q'Ue !3- a.qqúisição· de esterlinos devia. ser e:!Xl me~dó livre· - não 
daria o t.esultado que eu. d~a es~tava. Provarei que o dé.. 

Era a. penas o que tinha a ·dizer, Sr. Preside.nte. desejando, entre-. 
tanto •. que :t:Jque esclarecida a seguin;te que::>"tão: se a aJÍ>prova.ção do 
Tratado autoriza <iu nã;o, o Governo â fazer a eiílissão. (M-u.ito bem) . 

O Sr. Presidente ·-. A interpell.lação que o nobre pra.dor acaba. 
de fazer será tõma.da em consideração, •por certo, por aigum dos re
latores do projecto. 

O Sr. Negrão de Lima .(Para encaminhar a votáção) - Sr. Pre
sidenite, na qualidade de R.elator do · .projecto na Commissão de D~
!Pl'Omacia e Tratado, acho inteiramente dispensavel entrar no debate 
<la ma~ria, a. qual me par~ee exh~ustiva.mente .estudada, não só pelos 
collegas que a versaram ·nas Commmsões cte JUStiça e de Finanças, 
como pelo me.u illUStre c9mpan:b,e~o de Commissão. Sr. Deputado, 
Hugo Napoleão: do Rego, que te.ve ensejo de p.r~duzir, no p).enario, em 
tempo opportuno, oração especiallmente. !eliz .e ''brilb.ante . . ~ 

O SJi. Ht:rGQ NAPO~EÃO ·- Bondade de V. Ex. 
O aR. NEQRAO DE LIMA •. • _pela. fon:na com que soube· 

analysa.r. a m~rta. 
Toda via~ o apreço ·que voto ao di.stinctô collegâ, S:i'. Deput_âdo 

Oliveira Coutinho . .• 
O SR. OLIVEmA COU'TINHO - Agrade<:ido a V • . EX . 
O SR. NEGIRAO "DE liWA - •.• !orça-me a vir á ~r1buna., p .Qt 

alguns momentóS, afim de declarar que as. duvitlas que S . Ex. acaba 
de addu.zir estão :facilmente re.spond1das na propria em~nda da; Com
missão· de Fina.'nçals, a qua.l, autorizando o GOv~rno a reall.Zar -
para ·satisfazer <;om.prom.Lssos decorrentes do accordo de Londres -
operações de Cl'ed.ito até o maxiJno de quatro .in.Uhões ~e Llb~as. evi
dentemente v.a.rreu a imop~essã.o.. qualquer ·que fosse, de que estivesse
mos concedendo credito lllimitado. 
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O 6R. OLIVEmA Co'l:rriNHo - V. Ex~ ·prmittir-m~-á 'Solicitar es ... 
clarecim~tos? Pediria que V. Ex.. respondesse a esta pergunta: a 
approvaçã.o do Tratado - não do projecto em separado. - implica,, 
sil:n. ou não, ~m autorizar e Gov~rno a em.ittir as obrigações? 

O SR. N,E~AO 'DE: L1ll\M - · A minha. resposta, Sr. Presidénte, 
rera.tivam~nte. ~ in.terpella:çao que acaba de me set' teita, é a. seguinte: 
se aJPprovamos ·u.m Tratadó e se consta., em uma das sua's clausulas 
a autoJ"ização do Governo I?3.ra. emittir taes obrigações, é evidente que 
o p:1esmo Governo a,s pOder·{!. emittir. 

O SR. Or.~ Co"OTIN.:eo - - Até que limite. pergunto ã V. Ex. 
O Sa. N.tGRÃo DE L!:MA - E\ tampem, cla:ro que, não a.s poderá 

emittir além do litnL~ de quatro 'lXlilhó.e$ de Libras. ·pc:>rque .só até 
··eSsa iln'P{)rtancia terá autorização· do Parl18.mento para realizar as 
operaçõeS ne<!essaria.s ao exacto cumprilf:l,ento d.o a«ôrdo de Londres. 
Se a elXliSSã.O de obri~ç.ões é operação nécessai1a, deCorrente daquell.a 
accôrdo, e ·se o Governo s_ó tem a.utoriz~ão p~ra a. reali2a.r até o 
maXimo de q_uatro milhi5es' de Li'bras •. claro me parece que os dou 
assum.ptos eStão de_ tal maneira ligados que. o Governo n_ão poderá 
cmlttlr o'brl:gaçõe,s além do lim:ite para. o q'Ua!l l!ie v~rã. autonza.do. 

o sa. WALDEMAR ·FE:RttErRA· - Parece qUe o 'tr-atado ;estabel~ que 
se fa~ novo ·a ~ respe:ito. 

O SR. NEGR:AO DE LIMA - Prevê numa. das clau,sülas que a 
emissão dos titUlas se fa.râ de a.ccõrdo com os detalhes que !orem 
posteriormente estabelecidoo pelas partes contr.aeta.nte!s. Sem duvida, 
taes pormenores só pode:rão ser ~ixadqs deip<>iS que as leiS votad~ pelo 
Pa.tlamen.to. telat~vamente ao a.sswn.ptC!l, forneçam ao Governo os ins
trumentos n~essa.rtos á a;cção que lhe eabe de,s.e-nvolver para d~.r 

execução ao convenio. 
O Sa. WALl'iP<1AR :F'ERR:E:IRA ·- ·trma das clall$Ula.s diZ. o seguinte: 

.. A importa.ncía. noiXl.iDa.l das obrigações a serem emittida.s e os seus 
termos d.etallia'Çios e condiçQe.S cpod.erã.o, se necessario, forma]:" p.arte de 
\u::n ajuste jJob-terior entre · os dois govet-nos contractantes". · 

O SR. ~ Ca~:a:o - Tra.ta'-se, a'hi, da.: importancia no
Inina:l de ca.da obrigação e de detalhes, mas não limite .total das obri
gações a emittir. 

O SR. N'E'GtR.A.O DE L!.MA .......... Nestas c<mdiçóes, tenho como de
vidamente esclarecida a. questã-o levantada pelo nobre collega da 
Com miSsão de Diplolllada. e Tra.tadQS. 

0 SR. Q'LIVEIR.A. COUTINHO - !Da. exposiÇãO, allãs mú.itO lucida., 
qü~ V. Ex:. a~ba. de fazex, só se pode tita.r w:na ca.n-c~usão, e-xacta
:men:te a que procl.lro: a. approv.a.ção do tratado em 151, .não autoriza 
c Governo a enuttlr uma uD.ica obrigação, o que -.só será possivel me
diante outra lei que vamo..s votar, onde se f'ala. no lftnite de quatro 
milhõeS. Era. esse o ponto a. que deseja. v a. chegt:Lr. 

o SR. HUGO N~Ltio - Qual a c.o~clu.São? 
O Sx. Ot.:tvE:l:B.A Co'tl'rll;Ro - Só a outra lei, cujo projecto .se 

ach.a em 3a di.$cussão, pOde aut:Orizar o Gov.ern<> emittu. 
O SR. NEG9-Ao DE Ll!MA - ~espond,erei facilmente, deda.rando 

que o accôrd.o de Lon<Ues não poderá ~ ú.1teirainente executado, se., 
ll.áo depois de aJPprovadas as medidrus ·complementares nascidas ll.a 
Commlssã.o de Finanças porque, do <:ontraxio, esse orgão. technico 
tetia praticado acto inteirà·mente innocuo. Parece evidente que, em 
lei que autoriza. as operações de credito, ~U.til .será a.o Governo emittir 
as· o prigações .. 

0 ISB. P:E:B.N"ANnES TAVOJl,A - 8ellia inO,P~:tB.nte. 
o SR. NEGRAO DE LIM::A - Fei'to~ estes escla.reçimentos que, 

como a.ccentuei, s§.9 dev.i$!1Qs, sobretudo. ao grande apreço q,ue me 
merece o ilabre collega ~lo Estado de São Paulo ..• 
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() SRA OLIVEIRA Co~ o _,_ Obrigado a V. Ex. 
o SR. NEGRAO DE LIMA - . • . nada mai_s ten!llo a accresoontar 

sinão qúe, approvand<l o accõr4o ô.e Londres, a Cama-ra praticará acto
accertado. (,Muito oem; muito bem). 

Em seguida., são aJPprovados .. ~uc-cesstvamente, os seguiil~
teS artigos do 

l'RO.JECTO 

N . 125-A - 193.5 

(Prímeira l~gl.si_atuta) 

Art. 1.0 Fica. approvado o acccn:do de 27 de Março de 1935, cele
brado entre o 'Governo Bra.sileíró e o do Rei)l.o t.Tnido da Grã-Breta
nha e- Iilanda do No~, re~tivo á liqUidação elas dtvid~ commer
ciaes att~das. 

Art. 2.o Revogam-se as disposições em contrario A 

O Sr. Presidente - Vou súbmet~.r: a votos as e.mendas. 

~pprovada. à emenda ô~erecida pela Oofnmissão <ie- Fi
nanças e Orçame.nto, afim de ~er destacada e constitcUir pro
jecto separã.do. 

O sr·. Presidente - Vou. ouvtt a c~ sebre--as emendas ele ple
;na.rio. 

Rejéitadas, suc~s_iyamenre, as emend~ de ns . 1 a 10. 

O Sr. fresid'ente -'- o .pro]ecto va.e á. Conü::ilissão de Redacç_ã.o 
e ~emenda coll§titu!rá projecto espedal, ante a reb-pecttva. co:mmissáo· 
p.árá. ser re41gíd0 . · 

A$PIRAN'I'ES DA MARiNHA. 

Votação do p1·ojecto n. i83-A. de 1-.93:5 (primeira ZegiSZti
t~ra). dispondo sobre a colloca.ção hierarchicà ãos asptra?ltes 
àe marinlil.l; com parecer ãa Ccimmissã:o de Segurança. (2a· 
ç{iscus.são) • 

App_rova._dos, succe.sstvame.nte. os ~gp._l.n.tes artigos do 

PROJ'ECTO 

N. 183-A -.. 1935 

(Prlme1ra. legislatura) 

,Art. 1.0 0.! alumnos da Escola ;Na.va.I são eonsl<lerados ,;praças 
e.$pe.c~·-·, sendo cla.sslíica.:dos :na ll1erarcll1a. ;militar .entre os .gua.rda.s
ma.rtnha: e os stib-officiaes. 

~. 2.o :aevoga.m-se as di.SpGS1Ções· e:in contrario. 

O Sr. Presidente - O proJeeto passa á. aa ~cussão. 

AJUDA DE ctrS~ AOS ~ltOS DOS CORPO~ D~X..OMATICOS E CONS'QIIAR 

votação do prO'jecto n;. 267 ãe 1.935 (primeira. legisZatu.ra.). 
prorogan® até 31 de Dezembro de 1936 9 regime aetuãt da 
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cone~Sllo ãe ctjtuia3 ãe c'JJ-i7:o aqs memõros dos Corpos' Dip'lo
matico.s e COnsular (2a discussão) • 

Approvados, successivamente, O§ seguintes artig.os dei 

Pno.n:ero 

N. 267 -' 1935 

(Primeira legislatura) 
·, 

Art. 1.0 Fica protogado até 31 de Dezembro de 1936 o reguu~ a. 
que se refere .a-lei n . '24, de 13 de :Jrevereíro de 1935. q~e regula ~ con ... 
cessão de ajudas de custo aos membr~ dos Corpos D1plomatlco e -con• 
sma~r<~ 

Art. 2 .0 Revogam-se às d isposições em cont~a:r;lo. 
O Sr. ptesidente - o projecto ·passa á s.a. discussão. 

CO~ACTOS PE NAVEGAÇÃO 

Votação <to pro'j~cto n.. 262, de 1935 (primeira legisZaturCJ'. 
autorizando o Poder Executivo a renovar as contractos de nCl.~ 
vegação ruzs. l i nhas dos A'litazes, ão Alto Tapajóz, ão Sfl.o 
Franc~co e do 41nazonas; com suqstitut.ivo àa Commissli.o ac 
Finanças ao ptojeoto da Cammisséío de Obrtis (2a t\lscuss.ão'). 

O Sr. Presidente - Ao projecto Ç>f!erecido ·pela co.mm1ssáo de 
·obras Publie~~. Transportes e dommunicaçõe~ á de Finanças e tJrçtt- ' 
me,nto_, foi prQpasto .o ~guinte 

Art. 1.0 Frca. o Poder EXecuthro autorizado a. renovar, ob~etva.c1~ 
as exigencias legaes, os contractos de .na:vegação :n~s. llnh.á:s dos AU· 
tazes, do Alto Tapajóz; do São Francisco (Navegação Mine\ra do Sãu 
FranciSco e Empresa Viaç~o do São FranCiSco) e do Amazonas {Tbe 
.Am.azon River Steam Navigation Compa.ny) . 

Art. 2.0 Só poderão c~:moorrer a. esses se:r:viços pesSQãs ou empresa:s 
'br~netras . 

Art. s.o A!; subvenções conced~das não poderã\) exceder os llmltie!· 
das dotações ·orçamentarla.s para 1936, sendo calculadas por mip:la. ret~.l
.mente navegada, de s.ccordo com as conçUções de cada ll:nba. 

Art . 4•0 Os concesslona.rlos, obrlgar-sê-ão, sempre que possivel, a. 
meUiorar' as condições d.e navegabilidade. dos trech:ós de rios a q\le· 
seus contJ:!'l.Ctos se -refiram. 

Art. s.o Ficam prorogados até 31 de Dez~bro do corr-ente an.u(l 
oo contr.actos referentes âs linhas constantes do ártigo 1.0 , passando o 
serviço a ser feito pelo .Governo Feçteral, ·Se ~os respectAvos contracta.n~ 
tes :não conv.ler a prorogação'. 

Art. s.o Revosaro-se as dispos!ções' em contrarl-<J . 

O Sr. Presidente- ó projecto passa á s.a. dls~o. 

'l'RIBUN AL· DE CO;NT4S 

Vot.açao do projecto n·. 89-B, çJ.e 1935, (14 t~::gisla.tura-,, t-e
guZa1tdo o fU7r.ccio'namento do .Tribunal de Contas., com parecer 
.da. ·oommissão rie Ptna.·nças so'br.e cts emendas e 'Parecér du. 
Commissão àe Justiça. cóm emendas. e votos em separado ~6 
Srs. Levi Carne~ro ~ .Arthur Santos {2a discussão). 
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O Sr. Presidente - vou submetter a votos o projecto, salvo a'!!J. 
emendas. 

Ha sobre a Mesa e submetto a votos o seguintt: 

Requei]'o que a votação do pro!ecto n. 89 B, de 1935, seja rem~. 
por eapitulos. _ . . . 

S. s ... em 30 de Setempro de 1935 . -Abelardo Mann1io. 
Approvado 

O Sr. Presid~nte - · Em obedtencia ao voto. da Camara voü sub
metter a votos o prolecto por capitulos. 

Approvados,. successivamente~ os seguintes ·~ªI>i:tulos do 

]>ROJECTO 

N . 8S-B - 1935 

(Pritne1ra legislatura) 
O Poder Legisla!ii v o decreta: 

GAPITULO I 

INSTlT'ó"IçÃO, SÉD:E;; J'DlUSDICÇÃO 

Al'1!· .:L0 O Tribunal de· Contas, instituido no a.rt. 89, da. Coru;titul
ção de 1891 e mantJdo no al."t . 99 da ConstitUição 4e 16 de- Julho .(4e 
1934, tem .sua -~~de na Capital' Federal. e jurlsdlcçáo em toéia. a ~epu .. 
blica. .. 

C~ITULO D: 

~- .2.0 O pessoal do Ti-ibuna.l de Contas ê constituído por .quatro 
corpos dlstinctos: 

· 1) cor.po deliberativo; 
2) corpo especlat: 
3) corpo 1nstruct1vo; 
4) · M1nl$ter:!o Publico. 
§ 1.0 O corpó del1berat1vo com.p17ehende o 'Íribuna.l propr1amente 

dito, com as funcções de de_ci<i;ir ~ julgar . Compõe-De cte 'sete juizes. 
com 9 tratamento de m1nlstTos. 

§ 2.0 o corpo especial destinado a relatar os processos de tomaaa. 
de contas e á. substituição ·dós m1DJ.stros é compo-sto qe quatro autU
to~. 

§ 3.0 0 COrpo lnst ructiVO; é ee1np0sto de 1lma. Secretaria. para. OS 
serviço~ de preparo, exame e instru_cção dos procéssos, expediente, com
munica.ções e publicações, conta:b1lldade e escrtpturação do Tribunal 
de Contas, de d_elegações do Tribunal, para. os serviços relativos á tls
calização financeira e â oomàda d.e Cbnta.s junto ás delegacias · f~scaes 
do Tbesouro Nacional e ~utras ·repartições fiscaes e pagadoras. 

§ 4.o 0 Mlnist·eno Publloo é representado Junto ao Tribunal c1e 
Contas p~r um procurador e um adjuncto, e. perante as delegaç.ões nos 
Estados,, pelos procuradores das Delegacia_s Fl.scaes do 'thesouro N'ã
c!ona). sem prejU:lzo das a:ttrlbu1ções que lhes sa.o proprlas. 

Art . 3.o Os ln1Distros· são nomeados pelo Preslden~e da Republica. 
com a a.pprovaç~ d<? Senã.Qo Federal. 
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§ 1.0 A nom~ação dever~ t ·er 1ogar dentro do ~razo de ·trlnta. dias
após a abertura de qualquer vaga, só podendo recahi,r ézn brasileiro 
nato, 4Qui;pr ou bacharel em direito., <ie Teputação illiba.da.. aliStado 
ele"itor com mais de trinta e cinco annos e menos de sessenta e cinco 
annoS 'de idad.e, ve~sad.o em finanças e contabi1idàd~ publlca. 

§ a.o Os miniGtros nomeados. prestarão o compromisso lega1 sem a 
approva9~o da nomeação, tendo, após ~ ~pprovação, sessenta. dias para 
tomar posse e e.ntr~ em. exer.cicio <ié sua.S funcções . Igual prazo terão 
os auditores, o pro.curador geral e o ~u adjuncto, a contar da no-

.meaç~o . . 
§ 3.o Não poderão ser con]un.ctamente membr9s do Tribunal pa

rente~ consanguin,eos ou ·áffins, ~a Unha ascendente ou descendentes e 
até. o segundo grá.o n11 linha collatera.l. 

A incompatihilidade !resolve-se antes da posse, c<'intra o ultimo no
meado, ou o menos idoso, s.endo a nomeaÇão da mesma. data; depois 
d.a. posse, contra o que lhe deu .caUsa, ou, se a ip.compatil)illdade !or 
1mputavel a ambo~>, contra. o mai-s mOderno. 

Art.. 4.0 Os ministros do ·Tribunal de ConJ;as terão as mesm.as ga
rantias dos Ministros da Côrte Suprema. 

Pãragrapho unico. Os .ministros não ·poderão exercer ·outra. qual
quer ~uncção publlca, ou commissão,. salvo o magisterio. 

Art. 5 .. 0 E' veq._ado aos Ministros do Tribunal, aos a1,1dltores, aó 
procur_ador geràl e ao ~eu adjuncto int ervir na, decisão de negoelo 
proprlp ou no de parentes, ·até o SCfg'Undo grão, inclusive . 

Art. :6.0 O Trlbunal de· Contas :elegerá. biennalmente o seu presl~ 
dente. Pelo mesmo :prazo será eleit<! .'Unl vlce-presldente para s-qbstitUir 
a este.. nas suas faltas e impedimentos. 

Pa.ragrà.:pho unico. Em caso c1e vaga. do :t~residénte ou 9-o vice-pre
sidente, proceder-se-á. á eléição pata o com.:plemento do tempo, salvo 
~ a vaga. se der nos dois wtimos m:ezes do ·:pe;riõdo a. finda:r.:se :-

Art. 7 .o Os mi.nit?tí'os serão substituídos em suas .faltas e unpedi-
mel:ltQS, pe1os auditores, pqr or~em de antiguidade destes. · 

Art. a. o Regula á a.ntlgUidade dos inl.nistr~ e dos auditores em 
pztlín,eiro loga.r a data da posse, em segundo a data da notn~ção e por 
fim o · tempo de serviço 'PUblico federal anterior, quan~o a. nQme.ação e 
posse fOl'em da mesmá data. · 

Ar·t , 9.o ·Os auditores são nomeados pelo Presidehte da Republiêa..; 
sendo' escolhidO& dentre tres ,nqmes propos~os ·pelo Ttibunal, pa.-ca cada 
vaga.. 

§: 1.0 Sómente poderão ser propostos pelo Tri:Ounál, os cidadãos· 
brasUefros, doutores· ou bacharels em direitQ, alistados eleitores, com 
:r.nenos de 5e$Senta. annos de idade, vex:saàos· em finanças e cont'a.bili
da.d.e publica, de r eputação Üliba:da, seleceionados wr escrutinlo se
creto, e~ concurpo de titules e documentos de li,abilltação. 

·§" 2.o Aos auditor es, quando no exercicio do cargo d~ Ministro, $áo 
appllcaveis ~ disposições do § 3.0 do ar);·. 4.0 da p~sente .lei. 

Art. 10. Os auditores uma vez 1no;eGtid:ôs ae suas funcçées só 
peJ;"4erão o cal:'go em virtude de sentença judicial em crime em que 
esteja. imposta a peno. de perd~ de emprego, ou no caso de incompati~ 
bilidade .na forma do § S.P do art. 3.0 e para~p~o unlco dO w. 4.o 
desta 1e1. 

CAPITULO m 

Art. ll. A Secretaria. do Tl;ibtmal de Ce>-lltas será organizada pelo· 
Tr1bunai, no \JSO das attdbuições constan~s do art. 100 pa.ragra.pho 
unico, .combinado com o art . 67, letra. tt da Constituição Federal, tendo 
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·um quadro <ie pessoal. com. I>.S V.eliciin.êntos :re~l?ectlvo~ fi]J:ados ppr lei 
$~êêia1, na fQt1na do :g.. 6, do art-. 3~ d:a mes1na Co~stitu!Ção , 

Art. 12. os !.úhecion~o$ da seçr.etarià., d.e qu~:q,uer categoria ou 
denC!minação-, sã,o nomeadqs, promovidos e dem1ttiãoo por o;;r~reto do. 
J?-i'esiãente d-a Rep'U'blica .• na fo:r:tna. do :tL i4, do a.rl. 56, d~ Constituição 
me.dia_nte. proposta po 'I'ri.bünal. 

§ 1.0 São requisitoS' esse!),clães para. a primeira nomeação para o 
·i:'ribunaJ,, elll.- qualquer classe do quadro· do p~Ç>al (la: Secretaria; a 
:t:uu:lló.nãlidade br.àSilelra, o exame d,e -s~idade e c.órtcurso de p;r.ovas de 
capac1_d_ade; o limite de idade, 'de 18 a 36 aP.nos; a ~doneldade mo_ral; 
o .alistamento como eleitor; e a qu:it_açã.o c~m o ·setv,iço mUi tal\. para os: 
mdfviduos dos· sexo .. ma.sculmo. 

§ 2.0 · As propóstas para ·!:!.$ p.pm .. ~açõ!'ls em virtude de concurso -rea
liz-ado· perante 9 'T:rlbu'nal serão ·ieitas em li!>ta tripl_ice t!mgo em v~ta. 
a. arde~. ·de cla-ss!,fic~ão <ios ·canp.id:atos, segundo as notas pbtidas nps· 
respectivos concursos, de primeira ou. .de segunã_a. en;trancia. De_n:trD 
de$.sa lista, o .Presidente dá RepublWa farã a -p,omeação. 

~ 3.0 As. promoç.ões nas d1ve:rsas. çlasses setã0 feitas mediante prp.• 
po~ta .do ·Trtbqn:al,, _meta:de por antiguidade e me:tacie por tnerec1m,en1;o. 
Nes.Sa. ultima hypothese. o Trtbunal aprêsentarã. ao Cio-vern0 Ull!la· lista. 
tr-ipllce, d:e:ntro tl.:a. gual o ·Presidente da: Republica :fará. a: nom.eaç~G. 

§ ·4.o As condições dos concur-sos para. âs provas de capacidade, roa.:
teriáS exigidas,, pra.~s !le valid_ade; estagio e dem~s f0rt;Íl,aJidades para. 
a adm.iSsã.o· e investidura do pessoal, áttenc;Udos- os re(:fu1sitos elo § .1.o 
e ~ d_isposições 4o § ~-.0, s~o 4eterm:~a4a.s no x:egúnento ~ntel'l!o do 
'l'ri·bl.'Lnal. 

~..l1i. i3. Os tuncciQn~rios da Secr~tari'a dQ :rrl-bun,a_l de Conta~ ~ém. 
todos os dh'eito_s e .garantia$ estàbeleC.idos P.a. co.nst~tuição ê nas leis 
p_~a os- ~~i'dores- da Naç'ao, sen494h~s a,pplicaveiD as disposiçoe~ le;,;, 
gaes $01:>re :il.Qmeações. p;ro:aioçõ~. vel;lci.m,entos, gra.t.lficâçõ.es., penna
·:nencia no cllrgo_, a.judjrs de ~o. licenças, aposentadoria, m9ntepio ~ 
()'U:ttas van:tageD.I$; l:lexn. cómo sPb:i'e d.everes. o.briga:ções e responsaJ:>Ul
daQ;es-. 

Al't. 1~ . A organJza:ção e a. dist rlbuição dos s·erviç<:is da. Secretar!~ 
tio 'I'rihl:ip:al, co.mpete~c1,a e at_tribuiçõ~; .de~ign_açõe$, :frequen~ía.. çla. 
:repartição, penáS ct'1&:1plitl.al'es e demais proVidencias para. a .completa 
i'egulá:l'idade e efficié:ilcia_ dos rcyl:tos ~erviç'Os, ·sã~ estál;>~lec;idas pe_lo - 'rt:1'
bUDaJ,, ·no teg1m~pto 1nter_np, oQserva!:\Qs <)s· diSpooit~vos l~gaes· so:bre 
os 'dheitos e devel.'es z:el'atlvol': ao pessoal . 

.Att . 15. o pe.sS:Oa:l que 'l:ôt n ·éce.ss.ario ·pará aúXi.Ua.r os .s.etvlços d-a
ctylogra.p.hicos. éie protocollo e outro~ d~ -~ecretaria. ~ delegaÇões, será 
contraC1:ado, n~ 1;ot;m.a do art. 7.o· do decre't!o n. 18-.<088, ().~· 27 dé J'a.
neko d'e 1928., d1-rectamente, po,r. actQ d9 pr.esidente,. ·ou do di:r:ec.tor 
gera:! da Se.cretarla .e cie <f~legÇ~;dOs ·cic:> Tribunal, oorn auto_rização do 
presidente, dentro dos recUl:'SQs- orçamentarios. 

CAPITULO. IV 

DAS DELEGAÇ,QE;S 

Art. 1.6'. Para. os :t-lns d~ D.r-t. 99 4~ Çonstft;ul;çáo, h a verá j:untG ~s 
dele-gaçfas -4o 'Illesou1:o NaçLona:l delegações do 'i'rtbuna,i de Cont,às, 
const1tú1d·as por· delegados e asslste-ntes .es.colh1dq~ pelo ;mesmo Tri
·bunal d~ntr~ os fl,lneci"onarios de .$\lá sec~eta--rla . 

Art. 17. Além das· delégações perxl'l;àn·en~. âÚUd.idas no ar.ttg·o 
anterior. poderá: o Tí{btinal tie Contas crear· qutras, com. à zn;estna or
gànlza.ção, junto 'às rE:Partiçõês a.r.recada.dor.as. e pagadoras, na >Capital 
Feder~. nos Es~a4os ou no estrangeiro, q'IJ;a.ndo o movtmepto d.a.s .rea 
p~1ç6es e ·o interesse da !i5calizaçã.o jüstiflquem. a crea.ção. 
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CMliTt1.LO V 

DO MlNis:t'EJUO PUBL1~ 

_. Art. 18. o repres·entante do. ~Iste:rib ,Puoll,co, com à ·denomina· 
çao de. procurador, é nQm~~o pelo JPresiciente ela Re_publlca_ d'entre :os 
c:i~adij.~ JJrasUeiros; do:utores cu 'b·ac.h,a.te.is .em. ditei~o. c0rn os r~qui
sito~ estabelec~dos· paJ;'a a nomeação dQCS ·ministros tl:ó Tribunal, ·sendo, 
porém, C).e~isstvel, àcL n'lf.t'lim • · 

Art. 19 · Ó . .procur~or l:).áO p6Cil~tâ. e~erc·er qualqUêr OUtra flin.ccâo 
pub,licá. salvo o mag~rlo, 1IilpOrtãndo a violação çl~e ~receito ' em 
perda do cárgo. 

Ar.t . 20. O ·ad}t,zn'tlo elo ·prPCUradr>i' é nomeado pe!'o P-residente d;a 
ae~ublica.. e démlSsivel ad; nu.tu.m .. , devenC).o ~át~sf~er os ·rn.esmoo te
q~1tos: estal;>elecidos para a nomeação dos .audi'tore~, éxcepte o cQn
Ol,U'SO-

CAPITULO VI. 

~lÇQ~P .E CO~~ETENCIA 

Mt • 21·. O 'I'rlb'únal de Contas tem jtirlsdicçã.o propria e prlvati'va: 
sobre :áiS pessoas e .materiJLS ~>ujei-t.as ·á ~ua competencia, a:br~ngeno_o 
todos os respónsa:ve-is po.r çi!nheirQ'S, valores e material pertencentes á 
Nação, Çtli pelas· quaes estJI. responda, a.in~a mes:r:no que e"et:.çam suas 
f'U;ncçõe.s, 0U ·t.esid;a,m, no extetlor; bem como os· herdeiros, f.ia.dotes e 
representantes dos ditos responsaveis. 

4ft~ 22 . Estão ~ujeito$ á prestã.ção de çolita$ e só> p.or .acto. do 
Tiübunal de Contas podé:m ser libérados de sua r~spons~'Pllidade: 

i) ·o gestor. 1dós 41nheb;os P'ªbllcos e -to.dos quan1;0s )l.:Ouver:em ar~ 
xeéadado, despendido, recebi.do · depositas (!.e terceiras. ou tenham sób 
sua gu~~ e _âdminlsttação. cMnhelroo. valores e be'D.'s da Ul:úão . 

2) Todos os f·imceionariôs ·pub1icos clvis e mllitares, ou ·qiialquer 
pessoa ou entl~~de; estipendtacios pelos Côfl'es publleos. ou não, qu~ 
derem causa á perd81, extravio ou estrago de valores, o·u: de materfal da 
U.niã<:>, O\l ;pet~ .q~aes seja. -estg. re~nsavel. 

. .Art.. 23. o Ttibunal de Contas. como fí.SCal da adm:iD.!sttaÇão !1-
lianeeira, exerce suas .t;uncçõe.s a~ompanh~n:d~ dil'~f!amente. o·u por 
suas d~légaçõ.es. a execução d·o orça..m.ento d:a receita ,e 4a. despesa pu .. 
l)_Uca.s 'e jW.gan,do as cQntas dos· respon_save-1s por: dinheiros, ou bens 
públic-os;. cabendo-lhe a;tnda rever ás contas aWlU:a~·s: cia g~t;ão fJnan .. 
ceira .. 

§ .l_o C9m.pete-ihe qu_ant'o, á, Receit-a: 
ij e'JÇ&minar: 9s deéreto~, regulamentos e 1nstrtieçõe~s que tenham 

por fim regular a arr.ecadà.Çáo da recelt~. ·bem assim, os· co_p.trac~s que 
digam respeito á. mesma receit a e dar-llies re~l'st:to, :se esses acto:s e.stl.• 
verem de a:ecordo cón· .. a legis~~ção em :vigor; 

2) .exa:rr;~.:i.nar- os actos de ·op.ei'ação .de credito ·e eínlssãó de tltUlos. 
ol"denando o registro. ·se .o~ mesmos guard,arem eonformi~d.e. co~ a. ).el; 

a) r~v:er o~ balancetes 'mel:lSaes ·das .repartições arr.ecacl3doras e pá-· 
ga.doras· e de todos responsavei's: para o .e!t;eito .de verifi.car Se ~ receita 
!01 arrecadada de a.ccôrdo coni a lel, e dév1d.!!mente claSs1f1caqa~ 

4) eonfri:,ntar esse~ bal,a.n.cetes e os se'll5 resultados ·com o balanço 
geral à~ e~erçlcio, e ~púrâr se. foram . observ!1ctas ~ çievifias disctlnli
nações na classificação ga. r~efta; podé:Q-40., paz:a esse_ fim. req'uiSfta.r 
ao Mi,ntsterlo da Fazenda., ou a. qualq,u~r repartição P\llb.~ca, a. l'eme~a 
dos docwn~ntos .dê receita q,ue l,'\llgar nepessàrios: 

5) v~r.l!lc;ar â regula-r.idade, c13S cà.Uções pr~~tacia.s pel~ resp<>n• 
save1s: 
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6) examinar os pedidos com despachos con~dendo isenção de di
reitos áélu~:neiros e- de quaesqúe.t' fmpo.stos e taxa.s. 

§ 2.o Compete-lhe, quanto á. Despe.sa: 
l) instituir, dlrectaí:nente, ou por suas -delegações, ~egistro PI'évlo 

sobre qua~<;tuer acto de administra.Çã~ .publica, ~e que ·r~sul'te obrig~ção 
de pagamento pelo Thesouro ~acionàl, ou. por canta deste, como sejam: 

e) a.s concessões de aposentadada, jub~.ação e reforzp.a. de civis e 
de militares, bem. como as de montepio civil ou militar, m~io soldo e 
outras· pensões do Est.ado, para verificação de regularicl.ane da con
cess_ão e ·do direito. aos. venc,imentos estl~ulatiôS; 

b.) os contra.ctos, ajustes, a.ccôrdo..~. ou quMsquer obrigações, qu~ 
derem. origem a despesa de qualquer n~tureza. bem como a · prorogação. 
suspenSão ou revisão dos àltos actos; 

c) as ordens ge pagaJQ.~nto e de adeantam.ea-to .• eJÇpe.cl,idas. pel!>3 
ditr~rsos: in.UilsterJ.Q~. ainda. que por telegramma.. p~ dentro ou fóra. 
do Paiz; e. os empenhos de deSpesà, na ;fórma da legislação em vig_or; 

à) quaesquer oUtros actos, não especificados, de que :resulte com.• 
prom.issos para o Thesouro Na.cioi,la.I. · 

2) exan:;ünat ·e dàr registro aos. c:r~ctitos orça.mentarlos constantes 
das tábella.s do orçamento aJl;l.Ua.l; 

3) examinar e dar regis_tro ás requisições de distrl'buição de cre
ditas ao Thesouro, ás Del~g8.9ia.S Fiscaes ~ outra.$ repartições de éont;a.
billçiad~. para. pagamento de pessoal ·e materia_I, exigida -a jUStit;icação 
comprovada ~a ljo àeseentralizaçã.o; 

4) ~esolvel' sobre as conSUltás :ronnuladas pelq Governo para. aber
tura dê cred.itos~ em. l;ace das te~ que os a.u.tor1zarem: 

5) examinar os creditas supplementares, espect~s e e~tr-.iordina

rios. e registral-oS, quando. aberto~;. de accõrd() com a. le~islat;ão em 
vigor; 

6) resólver- s<>bre as consultas que lhe :forem. feitas pela admi:nts
tração, por intepnecUo dos ~stros de Estado, acerca. d~ duvidas sus
C:itadas na execução <las dispooições lega.es ccncern~ntes ap orçamento, 
~ coil.ta'bUidad.e e -ás :rtna.nças publi<:a.s. 

~· 3.° Compete~lhe qv.anto á to~~ de contas: 

1) julgar origi.nariameJlte ou em gráo de recurso, cÕnforme a al
çada, e rever as contas de todas as repartiçôes, !unccionarios e quaes
quer respon&Sa:\Tel.s, inclusive· os a.gente,s d.Lploznatlcos e co:risU:larés 'nó 
exterior, que, :singular ou collectivat:l:lénte, houverem reeebido, adn;Unis
trado, a.rrecadago e de~_pencUdo dinheirOs publicas. depositas de ter
cetros ou valores e bens de qualquer especie, inclusive em. ma.terl.al, 
pert~ncentes á União, O.U por que \:!Sta. Seja tesp<>nsavel, OU esteja. sob 
sua gua,rda; bem a.Ssim dos que as dever.em prestar pellj. perda, e~~ra
vio. &U.btrttcçá.o ou estrago de vaiores, bens e material da Eepublica e 
dos que dewm dar contas, seja qual tõr o min·isterio a que pertençam, 
em virtude-de tesponsabÜidade por contracto. com.m.issáó ou a.d.eanta.
mentô; 

2) Impor multas e. SW?P.ender o~ res_pol'Ulaveis .remls$0$ ou omissos 
na entiéga cics livros e c:te>cwnentos de sua gestão. ou relativos a adeà'n-
ta.mento:> reeebiqos. que não aoud!reJ+t. á prestª'ção das contas nos pra
zos fixados nas leis e nos regulamentos, ou quando, n.ão havendo táes 
praz<:>s, ·fore~ intimados para. esse :f-im; independente d:a. a.cçã.o do~ 
chefes das repartições que teDhem. <te procedel;' 1n1cl.al.pl.ente a,, tomada 
de contas dos responsaveis sob a sua jur!Sdicção: 

3) Ordenar a. prisão cios respons~veis que. com aJcance julgado em 
sentença deflnitiv.a, do· Tribunal, oil 1ntimaC:S.os para dizerem sobre o 
alcance v~r!.ficad.o em processo corre1;1te de tomada. de .contas, proc\U'·a.
t.em aus~ntar-sê furtivamente, ou abandoDa.rem a. !t.tncção, o emprego. 
co~ssão ou serviço, de que se a.charetn encarregados\ ou ·houverem 
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~l;Il3.do por .em,pre~tada . .El~>Sa :Pris-ão não poderá exc_ed.Er de tres nieze.s. 
Finclo esse práZo, os doCumentos qv.~ serviram, de bàs~ ã d~cretacão ·da 
medida eber9itiva. ser~Q r.emettldç>s ao· procurador gerr<~ol ~f!. ·RepÍJ.b11c~. 
para. ~ ·1nsta-uração do re.spect1 vo ptoces~o .<mznJnal. ~sa competen<fia 
coriferida ao Tri,buna.l .nâo preJJ,ld!c~-a do Govero.a ·e seu:s agimt~s. n:a 
'forma. da. segundá pu~te ·do att.. 14 dài lel ':Q;, 22:1 .• de 20 de N9v~m.bro 
ele 1894-,. :Para Grdenar immeéUa.tamente a. d:e~nção prov·1so.ila do r.~s
:pon:S.B.Vel alca'l'iça:d.o, át~ true .o Tribúnal dêllber~ ·sObre a dita prtsãQ, 
sempr:e que a.Ssim <:~ eXigir a s~gtiran:ça da Fazen.da Nacional; 

4.) .Iulg~r da. legalidade da prl:sao decretada· pelas au,t_orida:des· ns-
caes- com.p.etente.S: · · 

'5). P~,az:, á revelia, ó çiei)ltõ do,s ~spc;>n.S3-veis que em té_mpo não 
ho-uv·er.em. apresentado as sua5 cônta.s ne;n en;tregue O$ ilvros e do
cum.en:to,s Q.~ ,sua gestão; 

6) Qtc.t~nar o ~equestra dos bens dos respons_av~is ou s~us fiador~s. 
em q~ántidade., su:tticl:ent_e para a segurança da Fazé:fi.dãi 

-7) ~n~r e:ltp.edtr· qúlta.Ção a11>s res.ponsaveis e_or,rentes ~m suas 
contas: · · 

8)· A\ltótr~ar· a :r-éstitutc;ã.o dás cauções dos r~spoD$~veis, q~ndo 
constit~d~ por j:J:y.po't;hecás e a; dos coniractantéls,. provada a execuÇão 
ôti rescisão legal do contta.etot 

9.) Re$olve~ ~bl'e o .Ieva.n,tatp.elitd dos .sequestros oriundos de .sén.
tenc;a pr_àfe:rida pelo .mesma Tribunal; e ordenar a ll};).er~ção dos bªn$ 
sequestrados .e ~ respectiva en.~re~. · 

lO) Apreciar, conforme as provas of:ferecidas, os ~s de í:et:ç?o 
maior. allegados pelos respo;ru;;avei$ cOmQ excusas qo é:ictra.Y-lo Q.os di ... 
nbeiros publicas e valores ·a. cargp dos. mesmos, para ord~nar o t;ran~
me:c.to CJ.as l'e~pect1vas contas qu_ando, por t.al mot.Lvo, se tlornarém !Í
U~U1daveis. 

1.1} Jrilgar .os• embá:rgoo oppostos á!) ·se:a~enças profe~das pe~o Trl
·bu:tial e adrilitt.fr a reVisão do prr;>cesso Q.e tomadas Ãê· <:!ont~. em ~rx
·tu.de dé rec~w i;l.~ parte ou do représentante do Min1sterio Publ.,l,co. 
:peiQ. ·como os recursos 'interpostos d~ de-c.isqe$ de su.a:s dele~çõ.es; 

~2) Ex;pedlr ihstrucções á:; repartições federaes; e_m . tÇ>do -o :terrtto
rio b,aclofial, pàl:~ levantamento das contas e erganizaÇã.o d,e processos 
·q_e tomada; de C()DÍ~ dós resp.OUSaVeis, antes de· Sêrem presentes a jti.l;;. 
gam~nto dó Tr~Õ'YB?.l e <ie s-qas D~legações. 

§ 4._o Nenhuma tomadá de contas as. eom:óanhias e empresas· que 
tenham.. cõi)..Ge$-São. ou contraeto com o GovernÕ Federal para :of;l~::~S p~
bllças, arrendamento d~ estradas de :ferro, obras de portos e outros, 
quer- g!lZ:etn. oif não· ·dé ~ar~ ti~ de juro$, ou outr()s !avores, serâ. valida, 
p.em pod~~ prodUZir q,ualquer ef!eitó legal, $e_m que tenha $ido .acq~

pa.ílhã.dª' por \lm.. funcdonario do 'l:rib~al. esp_ec1-almen,te desig~do, 
n~ignando o mesmo as acta.S respectiva$. 

~ s.o Oompete .. lhl!, 'quanto ás contas annua~s dá gestãp filiançe~ra! 
1) Em-ittir parecer: pr~vio no prazo d.e tt:i:p.ta. di.as SQpre as contàs 

s.nnua:es do President.e da It~publlca á Camara «os ·Deputados; 
2) CpiXilli1,lD.içar á: Ca~ri· ,dos :r>ep~tadós, para. fins de d1reltq, a 

:falta de remesSa das contas an:nuaes ·em tempo utll; 
· 3). :Apresentar; quer quand.9 ténhá.m.. sido remettidas_: as contas da 

ge~~ãg :flnancei~, ou no cas? de não ter. havfdo a reme5sa,. uni .minu
cioso relator1Q .dO· ex~rciciQ financeiro i;erm.ill.a.d,o, com os elementos de 

.qu~ pú'der 4,ispot:. · 
.Mii .• 24. Çom.pete, run.aa, ao 'l'r1bunal dfo Contas: . 
1) EJ:al;)orar o seu Re,gi'meftto Inte:t'lio e o~nlz.ar a. sua; Secretâ.t~a. 

e maiS sérviç.O$ a~l.f.a.res, eJGpedinqo os respectivps regiliJ:leilto~ e pro
pq~ ·ao Pader· :t;;eglslativo} a creação ou. ·suppreçsão d.~ eiQ.pregos e a !1-
:iliaÇâo· d..os reSp.ectivos ve:o:ci.mentolij 
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2) Propor ao Presidente da. República â nomeação dQ6 au;dltore.s· e 
de tOdos os !unccionarios de sua Secretaria, observados os pr-eceitos 
legaes;-

3) Nomear, em commissã.ó, os delegad.Ç>s e ~Jstentes das delega
ções, dentre os !unccionartos de sua ·.:;êcreta.ria., e di.Spensal-Gs, ooni'oJ;me 
as neeesslda.Aes d.G se.rvtço; 

4) ~edir in.st~cções para. s. regularidade dos s~:rvlços qa.s pet~ .. 
. gaÇões·~ 

Art. 25. Para. o registro diário das ordens de p~m.entQ e de 
adea.ntamento, até a. !mportancia d~ 100 ·contos de réis, .serão designa
dos- .Ill.till§tros sema.t~:arios, segundo o criterlo que for creado pelo Tri
bunal de contas no seu regim,ento interno_. 

§ 1.o Quando o processo tiver parecer contrario ou sua. materia en
volver Interpretação, a. competenciá serâ do Tribunal pleno. 

§ 2,Q Os miniStros semanarios terão sempre em vist_a a j~ru
dencfa do 'I'rfbunal; em casos de duvida, ~ub.m.etterão o proces:so a,o 
julga.l)l~to do mesm.o . 

Mt. 26 . o Ministerio Publico, pel9s seus representantes junto ao 
T.rlpu,nai <ie Oon.tas, com a lZÚSSâo proptiBI de promover, completar ins• 
tiucqã.Q e requerer .ao 1ntere~e d.a ~mtn_istração, da jwtiça e d.~ fa
z~nda. publica., é <> guarda da. lel e o fiscal ele. sua execução. 

§ 1. o Compete ao procurador: · 

1) comparecer ãs sessões do 'l'l'ibunal, discutir as questões e assi
gnar os accordá<>s, com. a declaração de ter sido presente; 

2) .diZer de direito, verbalm~n.te ·ou por escripto, por· Clellbex:ação 
do Tribunal. â. req"Ulsição de qmt.lquer ministro, a seú .. proprio reque
rimento, ou por distribuição do )>residente, em todos os papel$ e .pt<o-
c~ssos sUjeitos â decisão do Tribunal; .. • 

3) promover perante o Tribunal as interesses da fazen~a publica 
e -requerer tudo que fôr a bem e pàrà resalva de direttos da mesma·: 

~) promover o exame e lul~~~n~ dos contractos, a tnsta.ura.çã.o 
d~s p~oces.sol> de totnada de. contas e a imposição de millta.s, qúan(f<:> ao 
Tri'Ounal ca.tba infligil': 

'5) lev.ar ao conhecimento d0 Mini_s.terio re$pectiyo q,uálquer cl.ólo, 
fal\Sidacle, <:Qn_cu.ssão ou peculato qtie dos p31peis sujeitos ao Tríbllnt\1 
se ·vertfique .haver o responsavei pratlcaqo no exer.cle1o das suas fllnc
ç.õés: 

6) rem.etter aos procutaçiores secctonaes ooplas authentlcas dos 
a.ctos de imposição de mUltas e das sentenças cond~ator~ ao pa
gamento çie alcances verificados nos processos de tomada de con.t~. 
quando essas copias n.ão tiverem sido l:'emettlda.s directament~ pelos 
delegJI.doo do Tli.bunal, oú pelos procuradores 'f15caes· nos Estã.dos; 

7) interpor os re~ur.sos perrillttidos por leí; oppor embargos_; re
querer revisáç) de tomada d,e conts.s; 

8) expor, em relatorio annual .. que s.erã. a.nnexo ao do Tribunal, o 
ándamento· da execuçã<> das sentenças: 

9) d'.t.Str.lbu:ir ~recessos ao seu ac:ijuncto. ·Q~ o auxilia. nas funç
~ões ·do cargo. e o sub~itue, nas suas faltas e. 1mped1ln~ntos, e des~gnar 
os servtçoo d~ que se deva ençarregar. 

§ 2.o A audienc1a dos representantes do 'Wnlster1o .Púb11oo é ~br1-
g-ator1a nos casos de : - . 

1) consUlta. sob r~ operações, emtssõe's e ~bertura. de cr-edtt_os, bem 
como acerca de duvidas susctta4~s na execução das diSposições legaes 
~oncernentes ao orçamento, á cQnta;blildade e ás finanças .pübl1,c~; 

2) ·reglstro de creditos; 
a) con,tractos: 
4.) processos de aposentadorias, jubila.çãS>, reforma, montepio e 

melo soldo e outras pensões do ]f'stado; 
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5) prescripção~ 
6) processos dé tomada-de contas e de finaneas. 
Art. 27 . Compete ás delegações do Trlbunl!-1:· 
I - Ex~~.J" e regi.~trar os cr~itos distribuido.s ás ·delegacias 

flscaes ou répartições jurito aos quae_s exercem suas funcções; 
II - Examin,ar e regi~t;rar as ordens de :pàgamento e de a.cllanta.,.. 

mentos. e1q>edid-as pelas ·delegacias fiscaes O'IJ. chefes das repartições 
fiscalizadas: 

III - Deliberar sobre a legaliqade dos adiantamentos recebidos, 
quan(io a. comprovação fôr presente dentro da vigencla do ex.ercicio; 

IV - Julgar as contas dos x-esponsaveis, dentro de _sua alçada-; 
V .- Instruir os recurs_os de suas decisões é julgados. 
§ 1.0 Nos processos de tomacia. de contas terão -a.ud1ep.c1a. obrlga

toria os -procuradores das delegacias f1scaes, como orgáos "do Mlnisterio 
-Pubi.'ic:;o, devendo estes dec}a:rar nos .processos ter estado presente após a 
assl~atura. do d!!legado do Tribunal nos. de~paohos definitivos de jUl
gamento d,e t<:>mada de contas. OS procuradores deverão ~mbem ter 
audtencla. .nos pedidos de r~consideração e recursCils contra aB decisões 
que recusarem registro a. actos relativos á fiscallzaçãQ fina:ncei~, emit
tind.o parecer escripto nos respeetivo_s prooesSós~ antes da ·dellberaçã;o 
definitiva. · 

§ 2.0 Os delegados do Tribunal de Contas serão os representantes 
do ·m.~mo Tribunal nas dele~a,ções ~lll. que servirem, competindo-lhes 
dellbérar, por d_espacbo singular, sob sua.. responsabllida.de, sobre tod~ 
as m.a.terias de competenci~ das de~egações; corresponder-Ge com as 
autqri4a,des; ímpõr pena:s disciplinares aos funcciona.rios sob sua di
recção e exercer as de~is attrtbuições f\Specificadas no regUlamento 
q.a Secre_taria. . 

§ 3.0 As delegações do Tribunal de Contas junto ás delegacias do 
Thesouro Na.cio_n~ü terão compe~enci~ para j.tilgar as contas de todoo 
aquelles cuja. re$ponsabllidade annual não exceda de cem contos- d_e 
réis, a.s~gurad<:l aô representante do Ministerio Publico e aos respo:nsa.veis 
o direitp de recorrer pa-ra o Tribunal de contas; dentro em_ trinta. dias. 
após a 1Iitimação da. sent~n:ça.. 

§ 4.o Da.& decísões de!init1vas das delegações, recusando registro a 
qualquer despes~ ou adiantamento, ou da. que n,ão julgar legal a ap
pllca~ão de qu-antit.ativos recebidos, bem como dos actos de imposição 
de multa, haverá recur~q para o Tril;>unal de Contas, dentro do p~~ 
de quínze dias. 

CAPI~ VII 

DOS CONTRACTOS 

Art .. 28. Os oontractos que, por qualquer modo, interessarem ltn .. 
medi_atamente -á ~eceita ou á. Desp~a. só se ~eputarão pe-rf~ttos e aca
bados~ quando registrados pelo Tribunal de Conta:s. 

§ t.o O prazo para. o: registro será de quinze dias, contados da. data. 
àe sua entrada- no Tribunal, salvo se esse pr~zo fôr intettómpido por 
qualquer diUgencia julgacla necessa.ril:!- pelo mesmo· Trlb-q;na.l. EI:I;l. tal 
caso, a.quelle p:z:-azo ficara accrescido ào làpso .de tempo. n~ excedente 
de q$ze dias. _ 

§., 2.0 Os co_nt~tos devem ser p'qblicaQ.os ~o Dta.rio Offi~Z dentro 
àe dez dias de sua. assignátura e, ·em igual prazo, a. contar da. publl
caçã;o, remettid9s ao Trlb~al de Cont~. em protocollo do qual coru;te 
o dia e a hora. dia entrega. 

-Se, (lep<jis de publicados, nálo fÇlr ~lta. a. ::;ua. remessa nesse pra.z~. 
o procurador jü.nto ao Tribunal de Contas promoverá., dentro de dez 
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dias. o el.:am.e dos mesmos contractos ' em petição instruida. com o 
exemplar elo Diario Qffíeial em que est~verem. publicados . 

§ a.o Não dellber-c.J;~.clo o Tribunal .oobre o registro dentro do.s pra
zos acimã. indicados, o cohtractõ 'Será havido corao .registrado pat;a. 
tbclos ·os etfeitos .e inscrlpto com essa. declaração no 11VI'o de registro 
de canttactos. 

§ 4.o Serão considerados inexlste_ntes os contrac'tos sobre os quaes 
deixar· ele prpnunci~-se o Tribunal de Contas, por não terem sido pu-
blicados no Diario· OJ!icial. · 

Essa ·publicação se~ã. clispensave1; 1!- juizo do Presidente da Répu
blica·, nos contractos que affectarem a defesa :nacional, ou o credito 
publico. Neste caso serão submettid:os aq Trfõ~al, com a; nota de ••as.,. 
su.mpta .reservado''. 

§ 5.0 A reçusa do registro dos contractos 1mpéde a sua. execução. 
até o pronúnciamento do Poder Leg~lativo. 

§ 6~o A' au,toridad.e, qye tiver approvado o contra.cto., é licito so• 
licitar ao Tribunal d~ Conta:s a rec:onsideração d~ recusa. de registro 
d_e qua~quer co.ntractÇ> dentro de quinze dias, depois .d ·e pro:f:ertda a; 'de• 
ciSão dó T,t:ibuilal, ooservando-se, quacr1to ·ap e~m~ d~ pedido, o m_es-

_mo prazo ful;ado na P.rimelra parte do § 1.0 deste artigo. 
§ 7.o A communiçação da recil.Sai d~f1nit1va. de registro será !e1ta. 

á Cam~ dos Deputados, dentro de cinco dias, a~omj>anhando as com
municações copias dop fundamentos da recusa de registro, dos p~
ceres 49 representante do Ministerto Publico e do e,x:emplar do con
traêto. 

§ s.o No exame i:lqs contract0s se~ a.inda vérificadC> se !orá~ ob· 
.servaçlos os reqUisitos seguintes~ 

1 )' terem sido lavr-ados nos ministerlos .ou repartições competentes. 
exceptuados os e~s em. que é ~xigi<Ía. a escriptura publica.: 

2) se forem celebrados por autoridade competente para a execução 
de .serviços permittidos· em 'lei e dentro do quantitativo e duração· doo 
cred.ltos, ã. conta doS quaes ·deva. côrier a. de~esa.; 

3) sê Íla >citação expressa. d;:~o 1~1 que os autoriza e da ·verba. por· 
onde deverá correr á. despesa; 

4) se guardam con,torm.ida.d~ com as condiç!)es estabelecidas na 
lei para. os serviços, obras e fornecimentos: 

Q) se respeitam as dif!posições da legislação fiscal e de direito com;
mllrri, no que lhes. forem appllcaveis. 

CAPrru'LO VTII 

I?AS ORDENS DE' PAGAMENTO ;E 'DE ADEA.N'I.'AMENTO 

Art . 29. No exame prévio d,as ordens ·de pagamenU> será.. verificado 
se forem observados os requisitos seguintes: 

1) ~r o ordenador competencu,i. legal para ex;pe~ a ordem_ de 
pagamento: 

2) ser dirigida â autoridade competente par~ cumprll-a; 
3) constar a lncllcaÇão da. .re:partiçãó'· ou agente que terá de et!e-

ctuar o paga~ento; · 
4-) te:r sidC> a despesa prévia.mente empenhada; 
5) ~er expres~ente indicado o nome de credor ~ a 1mportanc1a 

da ordem d-e pagamento n-a pro:prJ.a reqUisição 01,1 em relação all.nexa, 
rubricada. peio o~d&n~dor, bem como a. verba GU credito por onde de• 
verã correr a despesa; · 

~) estar instru1da com os documentos indispen.saveis para a com
provação. 
· ~. 30. Será pennlttido, como excepção ao registro prévio da d,es-
pesa, o regime ele adeantamentos. nds ca.sos seguintes: 
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1) para. pa.game!lto de despesa:; e~raoràlnarias e urgentes, ·q:de 
:não pérmittam delongas na súa realização; 

2') para pagamento, ele despesas que terãQ de ser effeetuaiCilás em. 
Jogar diG·tante de qualquer estàção ·pagádorá;, ou no exter1or~ 

3) para pagamentO de del;;pesas éom. a segurança publica., e em 
periodo dê gtierra, <>il de estade de sitio; 
. 4) para pagamento de !fespesas com. a all~enta:çã.o em est abeleci

mentos militares, de ass1stEmcia, educação e penltenciarios. quando a? 
drcumstancias não permittirem. o reg}m.e como:1um de fornecimentos; 

5) para pagamento de despeSas normaes nos navios de guen:a e 
.no.s .serviço$ Ií11lltares que o exigirem, a juizo dp Presidente da ~pu
blica; 

6) para. o pagamento de despes-as com combustíveis e materia· pri
ma para as officinas e serViços industrlàes do Estado, se as circumstan
da.s assi:r:n o exigirem, a jU.i.zo do P!esidente da Boepublica: 

7) para occorrer a. despesas miuc}a.s e c;I:e pro.mpto pagament~ e nos 
demais casos· Pievi.stos. em lei. 

Art. 31 . No exame prévio das q~dens de lJ.ctean,tamento se:t;á \Te~i
ficado se foránl obser'v·ados o.s requtsitos seguln1ies·: 

l) ter o oi'denaóor competencia legal para. expedir a ordem de 
adeantame_n·to; 

2) ser dirigida. á autoridade cOm-petente para cum.pru-a·; 
3-) constar a repartição ou a~te que terá. que e!fectuar o adean

tament_o; 
4) :ter sido a despesa prévlamente em<pen:hada e ded-uzida a impor

tancia dp credito· proprio; 
5) ser expressamente indicaqo o nome do responsa.vel, a. hnportail

.cia d~ adea.ntamento. o fim a que se destma., o periOdo em· que ~rá 
de ser applieado e a verba· ou credlto o:nde fb1 classificada a . de5Pesa: 

6) ser funccionario publicq o resp.onsavel peJe> adeantamento, re
oul:sitado . 
- Ar-e·. · ~2. o empenho de qualquer· despe.sa conSistirá na dedueção 
da importancia. respectiva na dotagão ou credito ,proprlo, observada .a 
legislação em vigor a -respeito, ·não· assistindo ao detento~ da ·pr'imeira 
via de documentoi5 de empen.h.o Q dix"é,ito de recla.Plação, nem respdn&a:
bil1dade para o Thesouro, no caso de anriullação do empenho. 

A.rt .. 33. Todas as reqUisições de pagamento, d.e a.deantamento e çie 
distribUiÇão de creditas serão subm-e'!'~id!!s a registro do Tribun~l. por 
jntennedio d.ó Ministro da Fazen<Ia. 

Art. 34. .AJ5 comprovações de adeantamentos deverão ser prese~tes 
ao Tribunal, <>U ás. suas delegações, dentro de noventa. dias da data 
do recebilnento, sendo que no ultim.9 trimestre do a.nno iinanceiJ-o, o 
:pta2o não, pOderá. ir além do dia 31 do niez d-e Janeiro addicional. 

Art. 35. Nós aotos silbmettidos. ao ·$eu exame, ,c;o:mo fiscal da a.dlnl
ni§tração financeira, a,s qecisões do Tr)búnàl de Contas serão proferidas 
no prazo maximo dé quinze dias e <:oii~lu,ir~o pelo registro. ou p~l-a 
recusa· deste. 

·§ l .o Tratando-se de recusa de registro fun!la<ta. na ~~ta de sa,Jdo 
n0 credito, o_u lmputaçãG a c.recüto ünproprio, essa recusa. tem caractet 
probibitivo. desde que a decisão não tenh~ s1do reconsiderada, n1edi.a.nte 
J.eclamaçao da autoridade ordenaçtora, no prazo ce quinZe dias. 

§ 2.o Quando a recúsa de r~9 não se fundar nos 'motivos çio 
Presidente da .Repub!iea, registro SQb reserv=:. do Tribunal de Contas e 
paragrapho anterior, a despesa poderá etfectuar,..se após despacho do 
rec~~o ex-Officio para a. Ca.Iila.ra do:; Deputados, dentro dé qi.linze 
d~. -

Art. 36. os pedidos com ciespa:çhos das autoridades competen1;~. 
in__clusive em grão de recurso. concedendo isenção de direitos a<fuanei.
i os, i,nclUSive taxas de expediente, e de 9-uaesquer impostos ou taxas. 

50 de 59 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 59 

- 322 - -

bem como os p_edidos de restituição !ias ixnportancJ,as que tenham sido 
cobl"f!.cia.s indevidamente, dentro ou fóra. da exerctc1o financeiro, serão 
obrigatoriamente remetttdos ao Trfbunál de Contas que os examinará. 
em fac~ das leis, x:eg~lámento::! e cont ractO$ a. resp.eito, manifestanda•se 
sobre a. lega.llda.de da i·senção dos tefericips dh·eit_os, 1mPQstos e taxas .. 
ou da resti~ção r~da,mada.. A resolução do Trib1,:mal estabeleeé a si
tuação definitiva, catendo, todfl.via, os mesmos recursos. como nas or
de!l!! de pagament·o, podendo o Presidente da l=l.epu911ca r~Ivêr, por 
despacho, .sobre a ooncessão da isenção ·ou sobre a restituição, ef!e
.ctuándo-se nes~e caso o registro sob reserva e o recurso ex,..ofjiCio para. 
a Ca~ara dos Deputados. · 

CAPITULO IX 

l)A Ft~fCALIZ.-.ÇÃO .riOS ·SERVlÇOS AU'l'ONOMOS 

Art. 37. A !iscallzaçáo financeira dos serviços autonomos será !eita 
pela r.orma prevl_sta· nas leis que os es-caP.elecerem. 

CAP:rí'ULO X 

JUS TOMADAS DE cqNTAS 

Ar.t. 38. Na organização dos processos a que estão sujeitos todos 
os· responsavels, serão observadas as seguintes normas: 

§ 1.o Os balancetes mensa.es, a q'!le es1;ãa obrlgã.da.s toclas as esta
ções. arrecaciadoras e pagadoras e os exactores, na. forma do · § 1.0 ' do 
art. 89 do Codigo de Contabil1dade, d.evetn ser reme.ttidós ás secções de 
contabllldad.e de que clepen.dem, até o d.i~ quinze <l.e cada. mez. 

'§ 2 .o A liqUidação dQS balancetes. á vista dós documentos da re~ 
deita e despesa e dos termos de balanço que os acompanharem, serão 
feita; impreterivell:n.ente, até o ffm do m,ez. conclutndo"JSe por uma de~ 
demonstração $Ummaria. da receita e despesa:, sendo fl.xada. a. sltua:çát) 
:dé cada responsavel. perante a fazenda pubi.ica . 
· ·§ 3.0 A d~tnonstração, a.sslm. organizada, será. sem demora tançada. 
no. llvro de contas correntes dos responsavets, que deve existir em 

• tod_a:s· as secções de contabllldade, áfiril. de que. epportúna.mente, sej::t 
· levantada a. tomada d ·e contas annua.l. em !ace dos lançamentos men

saes. 
§ 4 .o A tomda d-= contas annual dos responsa:veis deverá estar tet:

minaaa, em todas as secções de cont abilidade e enca.miilliados os pro~ 
cessos ao Tribunal de contas. ou sU.a.s delegações, dentro (ie seis mezes 
contados d'o enc;erra.mentQ do exerê1cto • 

. No prazo d.e seiS me2ies o Tribunal de contas ou sV45 Delegações. 
proferirá o seu julgamento, depol:s de ter determinado, se necessaria, 
qualquer dll1genc1a. feita. por !uncclonar1os seus no .sentido de a.pura.x-. 
nas prQprias repartições~ quaesquer duvidas súscitadas . 

§ s.o Nos casos d~ desfalque ou desvio de bens da União, fallec1-
mento de ~esponsa:vel, ou exoneração por qualquer motivo. a tomada 
de contas será imélada. lxnmed1atamente e levada. a. termQ com a. maJor 
presteza. 
· Art. 3~. Os responsa.veis, que deixarem de remetter, dentro do 

prazo marcado, b~a.ncete men.sll.i, serão sus~ns.os at~ que o façam., 
pagando 0$ jurds legaes de móra ·peJa retenção dos sa1d_os e, n;L reinci
dencia, exonerados a bem do serviço pu.bZtco, médiàn,te proce·sso, na 
tórma.. d,a lei. 

Paragra.pho un~co . P~a o fiel cumprlmen.to deste precel~o. cabe. 
aos .tuncc1onarlos· lncum'bidPs da liquidaÇão dos balancetes mensaes e 
escrlpturação dos. H-vros de contas correntes comrnunlcar aos che1;és dos 
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servtços de conta.oilidáde a .íàlta de remessa do balancete no pra:w 
legaL ' 

Art , 40, Os chefes .das . . secções éle; cóntab1lldade •. alêm das penas 
d1scipl_1nares impost.l'!.S pelos ministros de que dependerem, ficam su
jeitos á· Jnuita até 5o % ~l~ seus venc~entos m.e:n!)aes, no caso de _in'
observancia das dispósições contidáis nos paragra.pho·s 1.0 .a 3.0 do ar
t~go 38 . 

Imporá essa m·ultá o Tribunal de Contas ou suas d.elegaçõea. desde 
que ·tenham eonhe~mento da fa).tn. de cum'Primeutq :dos prece1t_os a.çl-, 
ma mencionados. 

Para,grap_hQ 1.0. :A Directot:ia de Tomada de Co:q~as ~a Secretaria 
do Tribunàl terá sempre em dia a relação completá dos responsaveis 
sujeitos ã. tomada de contas em todo o Pa1z, e, para isso, as reparti
ções. onde forem recêbid.as as cauções, lhe enviarão, até o fim do mez 
élj;! JtlP,ho de cada ai1llo. ~ 11st_a dqs responsavels ~b sua dependenci~, 
communicando, outrostm.. regularmente., as mocUflcaç·ões soffridas. em 
cons~quencia de substJtuíções. 

Paragrapha 2.0 ~ Na mesma penalidade. do artigo precedente e im
posta pela lílesma !ó.tm~. Incorrerão qs chefes das repartições no caso 
de transgressão deste preceito . 

Art. 4i . As contas em atrazo, comprehendldas até o eneerramento 
do exerê.icio de 1934, serão levantadas ·!>elas secçóe.s proprias 'IJ?.edlante 
exame a,ritb,metico e confrontação dos documentos .. expedindo o Tri
bunal de COntas e suas delegações qUitação aos responsaveis, quando 
regulares . 

"Paragrapho 1.o. Se fõt apurado alcance, !ar-se-á tam'bem o e.~e 
moral. · 

Paragra.~ho .2.0 , consideram-se prescriptas as contas dos respo_n~a

veis anterlo~es a 1 eis Janeiro de 1905, uma vez que não estejam os 
mesmos em alcance j~ vertflc'aclo po.r falta de entrada dos saldos no 
tempo devido. 

o Tribunal de COntas dará execução a essa dlSposição mandªn<1o 
expedir q'Uitação e ordenando o levantamento das cauções, deposites e 
o cance:uamento das fianças . 

CAPITULO XI 

DQS' BALANÇO'$ FINA:NCEIROS 

Art. .u·. Ol:õ balanços .finaneeirqs do ultimo ·ex~rcicio encerrado e 
sobre os quaes o Tribunal de Contas ~rá de da,r parece.r , nos termos do 
artigo 102 da. Constituição, serão org~nlzados pela Contadoria Centr.al 
da Repübllca e delles deverá constar. qualquer que seja a sua org~
n;i.Zaçã.o, o seguinte: 

1) A receita orçada, a arrecada, a recolhida ao~ cofres geraes. e a 
por oobrar, bem. como a diserlmlnaçãa da cobrança por Estado-s e !l"e
parttções; 

2) a despesa fixa:da ~a lei annual ou em creditos especiaes, sup
pleme:nj:;ares e extraqrdinartos e a êffect1vamente. te.alizada; as obri
gações de pagamento assum.id!'LS no exercicio; as que deixarem de ser 
pagãs; os excessos de credito ou debito em cada v~rba; bem assim a 
demon.straçao das despesas de exercictos _findos. com indicação da. na
·tureza e do exerclclo a. que pertenciam; 

a l 0 resultado ~ynthetlco da execução do orçamento. .A.a bala.;nço 
synthetico ou gestão fin'anceira serão annexadas as tabella.s parcíaes 
necessarlá.s para esclareélmento das contas; 

4} a oop'ia. do ba._lanço patr1mon1al. 
§. 1. 0 O parecer do Tribunal dever_á conter, além de uma aprecia

ção geral sobre a execução do orçamento, o confronto das c!.fras cons-
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tantes do balanço e as consignadas na. sua ·escrlpturação, apontando as 
divergencia.s entre uma e outras • 

Assignalar_á; especialmente: quanto á receita, as omfssões r~la.tlvas 
a operações de c.redito e appllca.çã.o das rendas ·especifte.adasõ quanto ã 
despesa, os pagamentos ~aso feitos á revelia-do Tr1~unal de Qontas . 

!f 2 .0 Se as contas não forem. presentes ao Tribunal dentro do pra· 
zo constitucional_, o seu ,presidente e~ minucioso rela.torío e com os ele
mentos de que dlspuzer sobre o e~erciclo finance~ro en~rrado, com• 
~tu:ricará o ·:facto á Camara dos Deputados ,para. os fins de d.ireito. 

~ 3 . o caso tenham. sido pre~ntes ao· ~buna.l, dentro do prazo, 
as contas de administração f inanceira, ao parecer do, Tribunal acom
panhará o relatotlo do presidente, em que apontará especialinente as 
def'iciencias da~ lels fiscaes e as .reform-as que se imponham , 

DISPOSIÇÕES GERAES ''I'aANSITOtu:AS 

Art. 43 . Fiçam xes~vados os dire_it os d9 actual representante do 
Mini!;terio Publico, do 'Seu adjunto e dos actuaes directores e mais 
t unec1ona:t1os do Tr.Ll;>un.ai de Contas .• 

Art. 44:. A tomada de contas -dos respon_saveis no. exterior será fei
ta nos tennos dos arts. 38 a 41 de,sta. 1ei, dilatados os prazos de ac
côrdo com a tabella que fõr organizada.. 

Para.grapho unioo. Etnquanto .não fôr 1n,stallada:. a delegaçã-o do 
Tri'buna.l de dQntas junto á. delegacia do Theso-uro. em- Londres. es.ta 
repartiÇão e:r;lviar.Á ao Tribunal de contas demonstrações mensa.es de 
todos os pagamentos effectuados. que figura.r~m no reia.tor1o do Tri
bunal ·sobre as oonta..!! do exercicio financeiro. 

Art . 45 , contmus.m em vigor todas as disposições legaes e regula.
mentares sobre competencia e attribuições do Tribunal de bop.ta,s é S()

bte con~abilldade publica que .não cbllidirem com os preceitos da Cons
tituiçãô e desta ·lei. 

Art . 4.6. Revogam· .se as d.lsposiçóes em contrario. 

·o. Sr. Presidente --..... Vou submetter a voto as emendas a. pattlt 
das da Com,ml$são de ConstitUição e Justiça. 

Ha sobre .a mesa ·o segUinte 

REQtfElU_ME:NTO 

Requeiro ~ votação· ~m globo da.s emenq.as da Cóm:m.issão de Jus
tiça. 

8ala das 5el:!Sôes •. ·30 de Setembro de 1935. -Pedro Aleizo. 

,Approvado. 

·O Sr. Presidente - Vou submetter a votos .ã.s emendas. 

Approvada.s as Segulti.tes 

EMENDAS. DA CO~.MISSÃO DE CONS'l'ITtTrÇÃO E .:n::JSTIÇA 

N. 1- Art. 1.0 Em vez de : 1'65. annos de ida~e" - Diga..se: "58 
annôs de idade", resa.lvac:los os runcclona:rlos de Fazenda com ma~s de: 
20 annos de serviço tederal • • . 

N. ~-Art. go, § L9 Em vez de : ·"60 annos de idllde" - Dlga·se: 
"50 anno,S Cie idade.. resalva.dos os casos ·de funcclonartos de Fa.zend.a 
Coll,l mais d~ 20 a.nnos de se~iço feder8.1' '. 

N. 3 - Art. 10. Exn vez de: "em virtude de sentenç~. JU<llcial 
em crime em que esteja imposta a. pena de perda. de emprego" - Dlga-
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se·: "em 'VJrtúde de sentençà judiéi:arla ou mediante processo adm1nistr-a
t.~i'lo reg\Ü~do por lei ~ n9 q~;aJ _lh~s .~j_a ~~gw-a!i.~ '}?lena defesa''. 

:l'L 1.1: -Art. 15-. Depoil:! .de; "se,rá co~trn:ctadO,: ·na· fó.tm:a cl'O art. 7.0 
de decreto n. _18.088,, .de 27-'l-1928". 

Accr~s~nté-se : ''por ~mpo determin~da. não e~ceq.e.nte cio an~o 
:nnanc;.elro em cur$o, inãepencilen~ménte de aútol;'J,zação ministerlál ... 

-N. 5 ,__. Ait. 23, § 2o, n. '1- Em. veZJ. de: "'ID.stit:uil••l. "- D1ga-~e: 

''effect~í!ir' ' •. 

N. 6 -- Art. 28. Supp:rima,_,~ o § ao. 
·N. 7 .-Art. 2à. §§ ~ô e 2ó- Em ·vez de~ "dlás" - D1g,a-sei "dias 

uteis''. 
-~. S. - Art. 28, § 1 o - .SU.pprima-se o ultimo perio_do: "Em tal• 

~Q. aquene prazo :ricarâ accrescido ~o lapso d.e tempo não e-xced:e_n~ 
te de i5 d.fas' ; . •. 

N. 9 .- Art. 28. Accres.cente-se. '' § "- Ae cónhecer da :recursa 
d.o r~gistro, _ti~o motivªda p~n _falta d_e saldo nq cred,Ito ou .por implJ,•· 
taÇão a ·éredlto lmpr.oprio. o Pocter Leg1siàtlvp !letermLnarã o tegi.Stro, 
sempre que rec;oilb.eça cqnven:tente ;:1.0~ mteresses da NaÇáQ relevar ·o 
facto dete:tmtna:llte d.a recus~ •. sem .pr.ej;tlizo 'de respoE.Sabillél~qe 4os 
í'uncciQíiaribs que concorreram para e~ mesmo !ac:t.o". 

]111. 10 - Art. 41 . Supprl;m,a•s~. no pr.incipio, a pa_lavra. ".arithme_
tica•· . 

. N ._ 1-1 - ~. 41_, §. 29, ~upp:dmam .. se as palavras: "por i:a:~tà de 
éntraoda dos sa:lCio.s: no tep:lpo d.e.vigo". 

N. 12 - Art . 44, pal'agtapho uni co.. .Supprlma.-se a referencia. á.. 
·· ~n.sta.1lação da :Delegacia do Tr;i'bunarl l~to. á Del~g~cLa do Thes9uro 
em LQndres"·. 

O St. PI:esidente - V.ou submettet: a votos as emend~, de ple
naiio. 

Rejeitàdá ã emepda n. 1 . 

:&pp:rova~. succ~lva.mente-, as seg;utp.tes 

N. 2. 

Ao art, 18, ond~ ·se di~ •. "com a d,enominação de ;procmadoi"', diga
~' - •rcç,m a dénominação de !Toclirador Ger'al'1 • 

Sala das Se$sõe.s, 4 de JUlho d t• 1935. - Moraes Patva . - Noguet,.. 
~a ,~tfn.ido. T(tompson Flores Netto .• - ]>ecLr.o V~gara • ........ p.au:Lo 
M!lrtins .. 

;N. 3 

A9 art . l6, redija-.se ~sim: 

Art. 16. Par:a os !lns do â.rt. 99 da Constftuiç_áo Fed~ral, b_averá 
ju:nt9 a ç~da -~ das Del~gacta~ do T~sauro .N:aclonai uma d~i~ga..ç.~d. 
P.ertnanente. 1dt> Trt'buna..l de. contas. composta de 11m delegado. é tan,. 
tos assistentes quantol) forem nec_essarlo~. -~· j~-~ do Trl:IJunal .e po~ 
es~ eséilt>lhiçi'os, ci.entre os !uncçionl!tios do .Corpo InStructtvo, do mes-
mo Tribunal. -

·Salª d:~ Se.ssões. 4 de Juibo de 1935. - lrlorae.s Pat'va, ....._ Paulo 
Martins . - Nogueira_ Penido. -- Th..ompson Flor.(:~ ~etto. P.~dro 
"V~rgar.a . 
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VotaÇão da segtú;nte 

N. 4 

Art. 12, .§ ao, accrescenta:r., no fina11 após as palavras ••:rará a nomea
~(1", o seguinte pel!iod:o: 

"Pelo cr~rio de merecimento só ·poderão ser promovid.os os funccio
. narlos que estiverem collo~dos na escala de· antiguidade até o nume
ro que corresponder a dois terço_s do numero de .funcclona.rto.s da sua 
clas.Se. despreZàda. a fracção, quando o total não fôr-divisive'l por tres". 

Sala da.S ·SeSsões. 4 de Juiho de 1935. - Moraes Paiva. - Tltomp
. son Flores Netto. - Paukt Martins. - Pedro Vergara. 

O Sr. PreSidente - A esta emenda a Comnii.ssão ô#ereceu -a se
guinte 

~A S1naS11tO~lVA 

Nessa ~i3t.a 'tripUce só POderão figurar os· funciconarios que estive'
rem çoUo.cados na escala à.~ ant'igtiidade até o numero que correspon
der a dois terços do numero d.e !unccionarlos de. sua classe, despreza-
da a ·fracç_ão, quando o total 'Uáo fôr d.ivl:sivel por tr~. -

Approvada a emenda substitut~va, ficando prejudicada a. 
de· n . 4 . 

Rejeitada a emenda n. 5 . 

Votação da se~te 

N . 6 
Ao art. 3o, § 1 o.: 
Sub.stitua,-se o § 10,. pelo segUinte: 
§ 1.0 A nomeação deverá ter logar dentro de trinta dias após a. 

abertur:a de qualquer vaga, só podendo re~ah1r em brasilelrc nato, dou~ 
tor ou bacharel em ctirelto, de reputação Ulibada. alistado eleitor. com 
ma:is de trinta e cilico é menos de sessenta. e cinco a.nnos de à.d.ade,. 
versadQ em finanças e àontabilidade publica. 

No provimento d~s cargos de Ministro do Tribunal, serão aprove1-
ta.das, á razão de metade das vagas que se verificarem, dlrectores e 
chefes de se:t:V1ço do proprto Tribtinal e da adnúnistraçãõ publtca:, que 
preencham estes requ1sitos e contem pe~o~ menos dez a.nnos de sel'viços 
effectlvos. 

Sala d~s Sessões. 4 de ~ulho de 1935. - M&raes Paiva. - Noguei
ra. Penid.o. - Th.ompson i'.·ÜYJ'?.$. Netto. - Paulo Ma:rt:tns. ~ Ped1·o 
'Vergara •. 

O Sr. l-residente - A esta emenda á Commíssão offereceu a se
guin~ 

. Aecrescentando-se ent~e os tunccionarios publicos qúe deverão ser 
aproye1tado.S, ã. razão de metacie d:as vagas q.ue se verificarem! - os· a~
t!itores do Tribunal de Contas~ qüe, pela nat-ureza de- stul.s funcções. 
são exacta.men~ os ma~ aptos a preencherem as· vagas de ::Mfuistros. 

Appr'ova.dS. a emenda n. 6. com a sub-emenda da Com
missão. 
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Appro.va~as. suceessi.vat:Q.ente, ·as seguínte:s-

N. ,-
Ao ar.t. 5°. 
RecUl~-:se ~1m: 
Art. 5 . o ~· vedad<:> ~os· Min.istros do ~ibunat. ~os Aud_ttores, ao 

Procürador Geral e. ao 5eu · adjuneto lnte.nrir· na decisão de mego~1o 
pr<lprlo ou no de parenj;.es, até o segundo grá:o mclütive~ pen4ente do 
Tribunal ou de suas: delegações .• 

Sala: das sessões, -4. de JUlho de 1935. -Moraes Paiva •• ,._. ThOm.p-· 
so?t Flore-s .NettQ. -Pa-ulo _Martins. - f'eãTo Vergcm~~ 

N-. 8 

~ .Ao art. go, .§ to~ 
·Pa~ a; ~~ art . ~o .e assim· redigido: 
Art. 9 -, o · Os Audito~s ~r~ no:o:ieados p_elo Pr~$iç_i~nte da. .~epu~Uca-, 

denne os bras1lekos natOs, doU:tôre.s. ou bacllã.reis. em direi:to, de repu
tação 1ll1b~a. alistadqs eleitore§, .com mais de 30 e memos de 6.0 an
nos· de 1dade. versados em 'fJ.D.a:nçãs e contabU1dacie publica. 

P~r~grapho un_ico. Meta.cj.~ da_s v.aga.s q.ue se â.erem ~r~ provida 
~óm o aprove~ta.tnento de. d!r.ectot;es e chefes dé ~rviço da Tl'lbunal 
dé· Contas e dài adn'i.in1straçá.<l. publica. quê pteencliam a~f condições des
te artigo e co:ntem pelo menos cillco annos de ·.serv!ças effecti~os. 

Sala <tas Se~Ões_, 4. de JulhQ de 1935. -;Moraes Paiv·a. - :N,qgue~ 
ra Petiido. - 'ThO't!J,pS.on Flóres .. --- Paulo Martins .• - Pedro Vergara. 

Ao art. 24, al~e.l!o 2a. 
suppt.ima:m.-;;e as: palàvras; 
". :. dos .Au<U:to~es e .. ... " 
Sà.la éta:s ~sões, 4 de Julho· êlt! 1935. - MCrtiLes· Paiva.. - Nogu.eir.ct 

.Pen'iclç . ~ Th®t.pson· ~-'Lores. - Pa1J;io Mat tíns. - PetJ/ro Vergara. 

N. 10 

Ao art. 26', a.linea. aa: 

Onde ,se lê - ., jinq,nÇ(t.s' '; leia-Sé : "!i:ô.S.nças' • • 

Sala dàs Se$$:ões •. 4 de Julho de 193'5. - Morrtes Pi:tivct. - 't{ogueira. 
Peniif;Ç. - T.homp~Qn. Flores . -Paulo Martin~ , - Pedrq Vergar.q.. 

Rejeitadas, successi-vamente, as· emendas njímeros 11, 12, 13. 

Approvàda a segUinte 

N ·. 14 

~- ·20, no final, destac!lr as palª'vras.: "excepto .. .ç> eoncurs9". 

Sala. das Sessões, 4 de Julho de 1935. - .Mor.áes Ptríva.. - Noguef.:.... 
ta Penido. -_ Thcm'i..ps&n. PZore.s .· ~ Pat?·lo .M~rtim .• - Pedro Vergar~-

Rejeitadas.- SlJCcesslv~líl.erite, a:s emendas 11umero.s 16 ~ 16. 
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O Sr. Presidente ·- O prQjecto passa á a.a. dtscussão., indo antes 
ã respectiva. Cammi5sáo para .ser redUZido. 

8 

Votação do requerimento rr.. 151. àe 1935 (t.a. legislatura), 
do Sr .. PQ/Ulo Mart;i:ns •. de 'f:n,for:maçfjes sobre o total ãos em.pres
timOs feitos pela carteira nypothecana cüt Caixa Economica. do 
Rio ele Jarteiro (discussão unica); 

Approvado. 

votação ào requerimer..to n. 152, de 1935 (t .a. Zegis!atura). 
do Sr. Pereir.a Lira e ·ou.trõs, cie informações .ao .Ministeif"io, 4a 
Fa2enãa, sobre trans~çõ_es feitas com a Çarteira. C'~mbial do 
Banco do BrasiL (ütscussã(> unica.) . 

Approvado. 

votação ào requerim_ento n. 153, ãe 1935 (t .e !egislatura), 
do Sr . Hyppolito ão B~go e ou._tros sobre a. não ·reorganizttçáo do 
Labqratorio ele Analyses junto ct Alfanàega de Santos (discussao 
única). -

Approvado. 

votação ·do requerimento· n . 154, de 1935 (1.a ~gisZatura), 
do Sr. Franci$co Pereira'" lie informações sobre o montante dos 
debitos, differentes Ministenos. par(l.; com a Bêd.e de Viação Pa·
ranã.--Santa. Ca.tha.Ti"!-a (discussão unica.) . 

Approvado. 

O Sr. President~- l?assa .. se a materia em discussão. 

a.a .discussão do projeéto ·n. 179 A, ae 1935 (La legislatura). 
regillando a licença da.s :funccionarias casadas cotP. funccio
nar1os publicas, civis e m.llitares:: com parecer da Cõmtilissã.o 
de Finanças favora.vel ao substit.utivo da Coxnmissão de Jus
tJ9a. 

O Sr. P!l'esidente - Entra: em discussão o pro]ecto_. 
Ra sobre a mesa uma emenda qlJ.~ vae ser lida. 

E' lida, apoiada e enviada ás Gomm.issões de Const1tuiçao 
e J'l,lStíça e de- Fin_anças· e. Orçamento a seguinte 

EMENDA AO PR0..1:EC'I'O N. 179 A, DE 19.35 (l.a LEGISLATDRA) 

(3.a.- discussão) 

Substitua-se Il.O paragrapho unico do art .. 10 o pertodo- ~bordi.nado 
que diz: "Nesta situação a mulher não contará tempo pará qualquer 
e!felto'>, pelª ~guinte clausula; "contando tempo tão sómente para. 
e:tfeito de aposentadoria' •. 

Sala das· Sessões, de .Setembro de 1'935. - · Hy'ppo-ztto do Rego. 

Justi!lcação : 

'I'rà.tando-se de· llcença. á :mulher casada, funceionária que acom
panha o ma.rido, civU o-u müitar, removido lndependen'IAmente .da. sua 
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V()n~deJ não par~ce .fusto negar-se-lhe á. cont~gexn dõ tempo d~ licença. 
sómente para effeito tle aposentadoria, jâ q"~Je· a mesma llcétiça só põde 
ser concedida sem vencimentos e por tempo lilnitado. · 

ED.cerrati~ a discussão do projecto n . 17~ A, de 1935., fican
dq, adiada a votação até que as reférida.s comm.issões dêm p~
recer $Pbre a emenda offereclda. 

2a discmssão cio prCYjecto n . 275. ~e 19:15 (1.a, legislatura), 
abri.ndo o credito eLe 9:000$000 tpara. pa{{a.mf;nto ~ ajitd,a de 
cu.sto aos Dep'!Ltad.os Carlos Va:ndoni ele Barros e Belmiro Me
d.eiros Silva; com parecer ta.voravel da Commissão de Finan
ças; 

Ep.cenada a disqussão e annunclada a . votação. Ap.Provado 
o seguinte attigo do 

PRO~ECTO 

N. 275- 1935 

·(.1.a legislatura) 

Artigo unico. Fica autorizada a Mes.a ~ Camara dos :Qeputados, 
nos tennos do art . .2ó da lei n . 6'l, de 18. de· J\Ulllo de 1935, a ~equisit~ 
do Mitilsterlo da Fa:renda, a quantia de 9.:óoosooo ·(nove contos) para 
o pagamento da ajuda de custo deVida aos Peputados· C8J:'los Vandosi 
de Barros e Belmiro ~edeirqs Silva, .Por conta do saldo da verba -
.Subsid1<i> e .ajuda. de custo de Deput~dos - do T1tu,Io IV, do ~irt. 50 do 
orçamento vigente, revogadas as d1sposições- em eontra:rio. 

O ·Sr. Presidente - O p-roject.o passa á. sa. dlscussão·. 

O. Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Requ~r e obtem dispensa 
de in,tersticio p~ra o projecto n . 275 de 1935 figurar na ordem dQ di'a 
da sess'ã.o ~g'-'11.nte . 

2.tt discussão do prOjecto n . 2.76, de 1935 (V:& Zegisl,ctt1.tta), 
abrindo o credito especial. d.e ·9:000$000, para. pagamento de ajuda 
de cu.sto a tr.es ex-..Deputados./ com par~cer ja.vora.vel dt1. Com
missão de Fi?J.ança.s . 

Eneerrada a diSCusSão e annuncia4c, a votação. 

PR.OJ'ECTO 

N. 2'7E? ,- .1935 

( 1. a. legisla tur.a) 

Art. 1. e Fica aberto, pelo Min1sterio da. J~tlça e Nogocios Inte
riol'es, o creditp especial de 9 :000$000. (nove contoS de r.éis), para pa
gamento de ajuda. de custo devida: aos ex.-De.putados Orlando ~ Costa 
Meira, Thoma$ Gomes Pinto e Florindo Pereira da Silva. corrébdo a des
pesa por conta do sa:ld.o ·de verba - .Subsidio e. ajuda de custo de 
~putados - do Ti~ulo IV do art_. 5° do orçamento Vigente, ~voga-
das as disposi~ões em contrario" · 

O Sr. Ptesidente - o projecto passa á. aa. discussã-o. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) -Requer e obtem dispensa 
de 1nterst1clo para o projecto n . 276, de 1935 figurar na ordem. do dia 
da sessão seguinte. -
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O Sr. Cardoso de Mello Netto (Pela. ordem) -Requer. e obtem 
dispensa de impressão da redacção final do projecw ri. 246 B, de 1~35, 
afim ele seT immediatamente votada. 

E' 11~ e, sem observações·, a~provada. a $eguinte 

~ACÇ,ÃO 

N. 246 B .- 1935 

(l.a Legislatura) 

Beciacção final do projecto n . 24.6 A, de 1935, 1.a Le~tatura, que Tegulq. 
a amortiz_açãrJ de· cUvidas sujeitas á lei· da moratQria 

o Poder Le~lslativo deCretá: 

Art. 1. o Fica prorogado até 31 de l.le2el'I1bro d~ 1935, o prazo pau. 
pagamento da 1a. prestação annual estabelecida no ·art. lDi do decreto 
n. 22·.626, de 7 de Abril de 19.33 . Em 31 de Dezembro d.o.s annO's .sub~ 
seque~te·s vencer-se-ão as réstantes prestações a que se refere o mesmo· 
artigo:. · 

Art.· 2.0 A importãncia dos juros ve~cidos até 7 de A:brU de 1931:), 
caloulad·as· ás taxas con~rs.ctuaes, e dos que se vencerem dessa data. em 
deante, até 31 de Deze,mbro de 1935, calculadas ás taxas do d~creto nu
mero 22;6~6, sera dividida em dez pa.rcellas, que serão pa.gas nas l:l.l.es
mas datas fiJC;adas no art.. 1 o deste decreto. 

Art. 3 . o os· juros que se vencer~m. em 31 de Dezembl'O de 193t) 
em diante, serão tambem pagos em 31 de Dezembro de cad~:~. a.nno., jun
tamente com as prestações retr{) estabelecidas, salvo se outrQ termo 
já estiver estabelecido no respectivo contracto. 
· ,Art. 4. 0 Trata,ndo-se de credites ainda não j'UÍgàdos pe~ Oamara o.t>. 
R~ajústamento Economico, proced.er-se-ha da seguinte fórma : 

I - sempre que o reajustamento pleitead..:> fpr correspoh
de·tite a 50 % da divida, o .devedor pagara., :nt~.s data.S fixadas 
nesta lei, os juros relaj;ivos á metade do capital e á fracçào 
i:rreajl:/istavel. 

II - Quando, na declaração sujeita á decisão da Camara.· 
do Reajustamento, o devedor pleitear quitação total d~ d1V1-
dª', com fundamento em ihsolvencia, não está o devedor obri
gado ao pagamento de juros, até que sej:a julgado o processo•. 
verificada a. decisão, se esta lhe fôr .ravoravel. estará o devedor 
isento definitivamente de quá.lquer pagamento; em ca.so con
t~~rto, a Uquidação se f1ir& nos termos do attigo 6o . 

. Art. 5. o 4-. importancla· das apolices entregues a.o credor eomo 111.
demniza.çâo, po,r !orça do art. 4° do· deçreto n. 24.233, .de 12 de Mato. 
de 1934, será creditada aos devedores exclusivamente P!U'a · a.nlort1Za
ção da 1mporta.ncla rec~nhecida pela Camara, co.mo s:Ujeita. ao réajusta
mento, e juros dessa Ill~sma importancia, :tipando o devedor obrigado a. 
pagar nos pr~Z9S estipulados no art. 1 o a.s prestações e juros rel~tlvos 
ao restant4! da divida não sujeij;a ao reajustamen,to por dellbetação da 
Càmara. 

Art. .a. o Denegada, no· todo ou em, par.te, a. lndetnnlzaçAo pedida 
com base no decreto n. 2·4.233, de 12 de Malo de 1934:, terá. <> <levedo~· 
o pz:a.zo de 9!> di~. contaQ.os da data da publicação 'da. sentença de
finitiva, para pagar os juros e amortizações que !orem. gevldos,. sob 
pena. de vencimento e ex1gibill4ade da divida, tndepende;nte de qual
quer 1n.terpellaçã.o .. 
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Art. 7 . o As .disposições desta lei abrangem as à.lvl:das cont~ah1das 
.el;ll. moeda estrange~a. sujeitas .ao 1;egimen da moratoria. e do rea.jus· 
tamento . 

.Art. $.o ~ presente. le1 entrará em vigor na data. de sua. publiea
çã~; revogadas as disposições em contrario • 

Sala da CommiSsão, 30 de Setembro de 1935. - Vct1ente d~ Lf.mct, 
:Presiden1.~~ - Yt<trio Corr~a. da Oostu. - Heitor Mata. 

O Sr~ Presidente- 'O projecto vae á sancçãe. 
Nada mais havendo a tr·atar·, vou levantar a ·sessão, deslgnanli<> pata 

a. de amanhá a seguinte 

OIÍ.DEM PO PIA 

VotaÇão do projecto n:. 147 A, de 1935 (Vl. legislatura)',. d.i'Spond·o 
.sobre. o. direit() de promoçáo dos !unccionario$· subalternos das secreta· 
ri.as de Estado; tendo pare.cer com substitutivo da Comm1ssão Especial 
de- Estatuto â,s emendas (2 .a discussão}.; 

2.a disdUSS.ão do projecto n. 72, de 1935 (a..a legtslatl.Ua}, regUlalldo 
a producÇ.ã;o ·de sal naciona..I; 

l.a disc'l.lSsáo <1:0· projecto• n. 244 À, de 1935 o.. .a legislatura) 1 abrin~ 
do a.a Mi,n1sterio da . Justiça o credito esp.eclà~ de .250 :OOOSOOO, para au~ 
xiliar a conclusão d.o monumento a Santos Dumon:t; çpm substitutiv;o 
da con:unissátO de FiJla.nças; 

z.a d!scussão da projecto n . ~74, ~ie 1935 (1.'- legislatura i , autori~ 
zando o Pod~r Executivo a adquír.ir, pelo preçq de 30;000SOÕO, um te~
reno dest;inado ao serviço de Re_monta do E:xercitq-; 

r.a discussão do projecto n. 123, de 1935 (l.O. ~egl.Slaura:) , :provid~n
ciando sobre o n.umero de tnspectores nos institutos · fiscalizados de e-u .. 
~lno superior. com parecer das COmínl.ssóes· de Educacão e de Financas; 

3.a discussão dp- projecto n. 275.- de 1935 (Lá Ieglsl.atura), abrindo 
o credito de 9:000$000, para pagamento de ajud~ de cu;sto aos Depu
tados Carlos Vançtoni de Barros e Belm.iro Medeiros $ilva.; com p~ .. 
recer favoravel da CQm.missão ue Financas; 

a.a discussão éio._pr~jeeto n. 2.76, d~ ~1935 (1.~ léglslatura). abrindo Q 

credl~ especial dé 9:000$000, para pagamento de ~juda de custo -a tres 
-ex-Deputado;· com parecer favoravel da. Com,missã.Q de Finanças. 

tJevanta-se a sessão ás 15 horas e 55 minutos. 

12Sa. Sessão, em. 1 de Outubrt? de 1 ~35 

PRESIDENCIA DO SR. ~'I'ONIO CARI·O:S. PJ;tESIDENTE 

A's: 14 h.oras. compareceram os Srs.: 

.Antonip Oatlos, Euvaldo L.odi, Eeima:r carvalho, Claro· éie Godoy, 
Hentique cout<i, :r:lllezer Moreira, Kugo Napoleao, Fe:til,a.ndes Tavora., 
Pedro Firmeza, J'osé de Bo.rb~. Xavier de Qll:ve!nl.. José Augusto, Ar· 
na.ldo .BastQ~. · Reit.or Ma-ia, Emi1io de •l\!a,ya;, Valente de LU:na, ::Be:r
narndes Lima., Barreto FiUlo, Altamira:nció Requlão, J , J .. Sea.'bra. Prisro 
iParaisO. Pinto Dantas, .AsdrUbal Soares, Jair Tovar, Francisco· Gon-

. ~alves, Henrique Oodsworlih, Am~ral Peix,oto, &!.mpai(> Conêa, Be:nt" 
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Costa, Aeurcio Torres, AUpio OostaJlat, Bandeira Vaugha.n, Ma.rli:ns
Soares. Levlndo Coelho, WashingtOn Pires, Art'hur Bernar<tes :Filho, 
FUrta'do de Men~zes, Carneiro de- F..ezende, .Simão da Cunb._a, Rezende 
Toste:S, -Delpi;ü:m M<mHra, Bar.ros· _Pentea-do, Castro Prado, Alves Palma,, 
Gomes Ferraz, José casslo,. Domingos Vellasco, Vicente Wguel, 'l'W.go 
de- Lo·Ureiro, Coxrêa da Co,sta, Va.n4!!>nJ de Barros, P.a-;l}a Soares, :Fran:,
cisco Pereira, José Muller. Borges de M~dêiros, Vespucio de Abreu, Re
nato Barbosa, Pedro Vergar~, Joao Siinplicio, Frederico Wolfeributtel. 
Darió Cre,spo, Adalberto Cot'rêa, ~anfa Ribas, Ftan~isco di F'iori, Fra~ 
c-isco Moura, Alberto Sút:ek, Ricatdino Prado; Ricardo Mach~do, Oliveira 
cou~inho, Lqurenço Baeta. Neves e Abelardo Marinho (71) 

O Sr. -Presidente- A lista 4e presença a-ccusa o compareciment:> 
de 7l. Si.'s.. Deputac).os. 

Está. aberta a Sessão. 

O Sr. Cla.ro de Godoy ,(Supplcnr~. servin.do t# 2° Secr.etct.rio)· 
p_rc~e ã leitura. da Aeta dá Se&c:;ãc antecedenté, a qilal é p0$ta e!Il 
disc~são. · 

O Sr. Gomes Ferraz (Sobre a A.cta) - ·Sr. Presidente, o Di4río 
cto P~oàer LegiS.lativo de hoje traz a redacção final do projecto nllm.e
ro -·2~ô-A, de 1935, que regula. a. ~ortizaçã.o de dividas .suje;tas á 
lei da mora:toría. 

Antes que o projecto su}:la ã. s~ncçã.o presidencial, ~onv~m es
<:oím.a.l-o da incorrecção que se nota no .al't . 20. Este ao invés de 
dize~-: "à i.mportancja dos jurQS venctcto.s até 7 d.e A'brU de 19.33 ... 
esta assim redigido : "·a importa-nela dos juros vencidos ate '1 de AbrU 
de 1835"·. 

;~ .não se tratar d~ um en-o ije iinpre.ssão. essa. rectifica.Ção se 
imspõe, porque· o decreto que modifica as :taxa:s de j\lrOS estipuladas no 
coni;_ractt~ tem exaotamente a data de 'f de A:bril <ie 1933. 

Além êl.iss{), Sr. Presidente, desejo que fique <:onstando da A~ta 
qu~. se- eu est~ve$Se present_e á. Sessão de hontem. teria. ct;W.o o m~u 
-voto ao _projeto. 

O Sr. Oliveira Coutinho (Sobre a Acta) - Pedi a _palavra._, 
Sr, Presidente, à penas· para · pequeríà. rectificação que desejo solici
tar a v.&. 

Está dito aqui, no. Diario dó Poder Legislativo, relativamente ao 
projecto n. 12'5. que. approvada a en;~enda offereQida ~la. Çora.tnlssá') 
de Finanças, o projecto 'Passa ã. ~rceira dl,.scussão. 

O qué iol resolvido,, parece-me, é que a emenda tosse <lestacada. 
para coD.stituir .proJecto em s~paraclo.,. e. assim, apenas. a em.enq.a., ~o~
tit'Uindo . projecto em separado, é que passa á terceira di~W?S~o; não. 
o · projecto .. 

E:. esta a.. ~-ect#ieação que aesejo solicitar .. 

O SR.. PaESmEN'~ - V. Ex. tem razão. A redlficaçã.o vae ser 
feita . 

O SR. OI,r!VEIRA COUTINHO - Agradecido a V. Ex. 

O Sr. Corrêa da Costa (Sobre a ,Acta) - Sr. Presidente, eu 
n~Q me encontravà preSente-no inicio da SeSsão de hontem. quã.n<lo 
se procedeu á. leltura da A<:ta ga anterior, 

A~!m é que, não se me off.ereceti a opportíun!dade àe rectit1car e 
bem situar um a.parte po~ mim prQferido, quando pronunc1aV4c -~u. 
di$c~so o nQbre ~epresentante de Alagôas, Sr. Emtlio de Ma'Yl:l-. 
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Fei-o, porém. com muita. feUcidade e in~ira.mente fiel ~ meu 
pensamento o illust:x:e Deputad<:J _}lor ·Minas Geraes, meu -prezado ami
go. .Sr. ·Delphl.m !Moreira Junior. 

Assim ~ q:ue nada tenp.o a· acerescenta.r, a. não .ser ratificar a.s 
[.~lavras aqui pro{eridas pelo meu nobre ·collega. 

Era o que tinha a dl.Zer. 

:Em seguida, e approvada. a. Acta da. Sessâo antecedente . 

O Sr. Presidente - Pass;;!.-se ã leitura do ~edlénté. 

O Sr. Edniar Carvalho (Supplen·te, servindo de- 10 Secretarío} 
procede .á leiturà do seguinte 

E~EDIENTE 

Officios: 

Do Ministerio da. Fãzenéla, <le 28 49 mez findo, enviando d?ts 
autogra,.phos da. resolução legi~latlva. ·sa.:nccionada. abrindo o cre<.Uto 
eXttaordinario de 200 ;.OOOSOOO para .soccorrer o Estado de ·sergipe. 

- Ao ArChivo. re"Jnettendo-se ilm dos autographos ao Senad"o. 

Do mesmo M.ln.is~;rio e de igual data, commun~cando não po.d<!:.
fazer o pagamento (je ajuda. de custei ~os ex-Deputados á Assembléa 
Nac~on~l Constituinte. Srs, Orlando da Costa Meira. Florindo Pereira 
da Silva e 'l'hotnaz Gomes Pinto, v~sto não se tratar êle ajuda -de 
custo a novos Deputados. 

-A' êo~ão Executiva. 

Do m~mo M1niste1·io e de egua.i data. remettendo as seguintes 

INFORMAÇÕES 

Sr. 1 o Secretario· ~ C amara dos ~;putaclos. 

Enl ref.erencia ao officlo n. 125, de 1 o de Fevereir() ultimo~ com 
que V. Ex. transmittiu o teor de um requerimento do Sr. Deputado 
Accur~io Torres Indagando se o Instituto Nacionàl de Previdencta, em 
1933 ô.u posterioz:D;Lente, ~ez sentir a e.s"te Ministerio a eonveniencia ou 
a necessidade de contribuirem as Delegacias Pisca~ nos Estados. coiX' 
maior efficlenci~.. para regular1ds.cle elos serviços. attlnentes aos .in• 
tetesses do mestn:o Instituto. ca:be ... me in!ol;líl.ar-lhe qué, tendo sido 
as sol1cltaçõ.es n~ sentido feitas direeta.mente âs alludldas Delegaci~ 
Fiscp.es, não teve este Mi;r::listeilo, que ignora qua.es as próvldencias 
·reclamadas, occasião de ~ ma.nif~star a. re.Spêito. 

Valho-me da opportunidade para reiterar a V. Ex.. os protesto.s 
de n;Ünha elevada estima.· e mul dlstincta consideração - A. àe Souza.. 
costa. -

A quem fez a req'J,lisiçáo . 

Do Tribunal de Contas, de 28 do ííl.ez findo, remettendo o pro .. 
cesso relativo ao contracto celebrado entre a. Fazenda Naciona.i e a 
f:irma. Pires Guerreiro & Comp., nq Pará, pedido pela. Oomm1ssão de 
Tomada .de Contas. 
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- A quem f~z a.- ~q~içã:o. 

São,. suocesslvamente. lidos e vão .a iinJ?.tl.Ixiir os; se~Uint~ 

N.. 249-A - .1935 

·Manda ~stapar 38.000:000$, do saldo .do crecf,i'to éüi ~'D'ivicla Fluctu.
ante", revigorado :PeZo ~éTeto· ·n .- 1., de 10 iie Janeiro de 1~35, 
p4'ta ·pagamento tia d:i:vi~ -~ e:c.erdcios findos;· com parecer i::on
tr.ario ·da Co:mm·iSSão cte Finair~Çgs .• 

(Finan_ç~. 245 - ~á :t.egis41.tura) 

o projecto, n, 249, Q..o Sr. JJeput~cio Ga~ê Filho, man.da 4esta.,.. 
car ao.ooa ~ooosooo do saldo do credito da "'Divida Fluct;.tLnt~". re
"vlgor~d.P ·pelo decret,o n. 1, dé t6 Q..~ .raneiro Ultimo, para o ,pagamen~ 
da div.ldá •.de exercleio.S findos. 

o: credito es~~ia,l, el:ljo saldo aqu~ne decreto r~vigQJ:<!.-, te~ fim 
e~cial, e, ~or lei~. destina-se, como preceitua o Decreto n~ 21.584, 
de _29 de Junho. ~e :z,p:s~. ·á. Jlquida.Çij..a· das· divid~ reJa~ion~~. com. 
a~ in&l~·ção de é:t:é_dores· e impor,~ançia.S,, por Commissão esp~ciai. c(jJis ... 
tituida. pelos. directores 4e contábi-lidac;}.~ dps d.iversos ~i.sterios. 

;As d1vidas -de. exercitiós 1inctos que sé p~et_en~e seja.x;l. fiqwd.ad~ 
pelo destaque proposto, co.rrém ã cbnt.a. d53 credito orçiunentario, que. 
se fõr ins1Jff1Cie~te, cqmo $e aâ.ianta, podetã. .s~I:' supplementado nos 
'tiermõs. da legtslaçã.o. 'vigente. 

Não me parece. pois, .aconselhavel, embora. sej~ pela, _ip:Unediªt~ 
liqUidação de ·toda. a. divida. 11uctuante, que se diminua à cifra do salde• 
daquell~ cr~dt~o. que te~ ffrn, es~cial, para que s,e re.~gatem colll.
~fomJssos que d~verã.o .ser salda~os dentro dos· recursos 'Orçã:mentario.;. 
q-q_ add,iÇlonae?. 

·:aio, 24 de oSetemb;ro de l '935. - Joá;o S.implicib; PreSidente .. -
.Dá'Tii~l de Carvalho. - Adalôertq ·qamargo·, - · Pedro -~-ir:.m;eza. -
dtemen.te Mariani. - Car'ê/,O.so ci~ M~ilo Netto , ~ JtJão GUim-arães. 
---Qarlos- ~:uz . - ., An.dZdo Bástó&.. ~ '0rlaruf,o AraU;.jo. _;. I:fenriqu_e 
R®:s1J]orth. 

·noJE~() ~. ~49, 1 a. LEGISLA'1'l]RA,, 4 Qp-E ~E R:E~E o :P~C!i;R. 
·coN-TRARio· 

Art. u> Do cfedito de 250.oo·o:oo.ospoo, e.bérl9 pel~ _Decreto n:u
~r'Q· ~3· .298, de 27 de outubro de 1!933, cujo sa:ldo ,foi révigora.cto pelo 
Pecreto .n. 1, de 16 de Jané.i.fo. de- 1_935, o ~~io da ~Zlen.9a 
dest~carâ. a _importa:nci.a de ao. 000 :OOO$ ça~ at:tender. .JJ,indà na cor
rente exercicio, .aó pa.gaménto de diV:ida.S· de. e~r.cicios fmdos ou en
ce~~dos ~evidamente ·empenhados .ou q'tl,e po~m ser UquidSld~s com 
a ôbs.erva.l!lêia. do que dispõe o· art. 410, do Regulamento GerM de 
Contabilidade e a. e~cepçã.O. do § 2° do art . 404, d-o m _tWnlO R.egU!la
mento. · 

Att .. 2.o A' conta.. dp d.estaq:q,e de que se tr:ata, ·poderão ·ser ~las,
siiH::a<i~ para pagamento as d.e~sa.s d:ecorreiite.S do Q.ispos·t,o no 
art. 19, das· D.Lsposições Tia:nsltoiia.s da C<>n~~itu1ç~ .F~~~a~ :vigen~. 
que a;lnda :não tep]1am sido at~ndlda;s :Por dotaç!)és o:~;ça.J'Jlentaria.s. 

Ai"t. SP o exame dessas d1·v1d-as e a ôla.S.sificação d~ :;espeettva..q 
d~sas á: conta. do d~a.q,u_e .ge er.~to qe que trata o art. !o, serág 
teitos, nõ ThesõUto ·Nacional, j)êla Illrector1a. d'a. Despesa PUblica qu-e 
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exe~c.erã, no easo, a attribúicão q')le lhe .co+lfere o 4l't. 50, letra B 
do .decretç n. 24.03~, c;;te 26 ·de Ma_~ço de 19a4. . 

. art. 3.0 Reva,gam-se a,s <Usposiçõ~s em contrario. 

Sal<!. das Sessões d!'\. Camara dQs Pep·ut"ados; em 30 de SéteimbN 
d~ f935. - Café Filão . 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto fi. 23 . 298. de 27 de outubro 4e 1933 

hl't. .. 1 .. ° Fica aberto. aÇ> Míntsterio da Fazenda um credito :es
·peo~l de dllZEhtos e •ciacoenta. mil CQ:l~os de rêls (25iLOOO.:OOOSOOO). 
para occorrer a.o pagam~n:to da.s· dividas <:cín:sta.ntes da rélaçãó organi
zada no.s terp:ios ~o dec.ret o n. 21. 584, d.e :29 de Junl:J.o d~ :1932, .obser
vadas as seguinte.!:! :p.r:~cripç~...s: 

1, o - T.odQs. os processós ~e_z:~o p;resep.tes á Co,n~sã;o a qU:e oo 
ref~re 9 a,rt . 5°, a qual esta:Qelece'l'á· as normas a. se~ no. e~arg.e d~ 
~aêiá di'~l(J.a. 

20 - · A Com;rólssão têra amplos pode.res pa-ra éxatnin~:rr o.s pe- . 
ciidos de . Pag~ent_o e en1;ra-r em açoordõ com as ,partes in~ress.!:!oda.s~ 
:o,.o que diZ respetto aó cumprimento dq <ii$posto no art. 39. 

go - o pagamento,. dep0is de exa.mlna:<la· .o pr~esso e.m :r~ dos 
respetci'vos documentos qqmpro-b~toriqs1 :se.r~ -autoi;i~a.dg pélo Pres_i
ã.ente da. Co;mtnj,ssáo, de$de que w~a pa.recer favoravel r;ia malorie 
d9s selJS mem:bros.. 

4-o - Sempre que qualquer membro dá CotnmiSSão êstive:r em 
des,accord.o com a$ conclusões dQ voto vencedor:, deverá. juntar, ~m. se
parado, o seu ·paxecer. 

so .__, Podel"ái a . Cominlssão requisitar tres· ou quatro funcciona.
rios· do Thesouro Na:cion..al. ou do Trfl::n~nal de Co.ntas, ·para; servil'el!l'l 
como àuxiUares. e. dois sérvent:es. 

6o ---- A .Direétoria Geral dó 'Iil;l'eSQ.t.tro Nacional _providenclarã n.ç 
sentido dé sexem :fornecidas ~ ·~mmf.ss_ão todos o,s elemento!:! ~ l:n
':fol'P!laÇ~s ql,l~· ~· 'tio~rem ne~ssàrto.s á. cc!Ym,p1eta· execuÇã<l dos tUt-.. 
baJ.hos a, .seu êa.rg9 . 

70 - A Commissão funceionarã .ein uma das .salas 'do ~eso'Ur'o 
N:acional, re1J:ll41do~se nos· dias <ilue lpréviamelite 'fiXar. 

Art. 2,o Fa.ra l~qu!d_l;!:çáo das. despesas de- .matetíªl fi~ <i~n
sa.aa:s as :fotmalidades do empe:nbo e concurrencia, devendo, porem, 
3ipura:r.-$e a :P~oceden~ia legal da. di~da.. tendo .. se em. vista o áctQ 
da a.utor14ade competeD;te qu:e a :á'Q.tcpr.~zou, a , declaração <la. effect1va 
prestaçâó do serviç9 óu da realização do !orn.eclme~to, ~ ,se, em te~po 
opJ.)ort-Uílo, fo~ intettoiD:pída. a. ~t:es~~pç~o. .. 

Art. a.o Os •pagament'õS 'deoo.rtentes de sentenças jud-iciat.las, se
xão _liquidados m _edia_lil.te a.ccordq QQm os ered.or~. segundo a. natmeza, 
.e vulto: da, divida a crtt;ér):o da -Cbmm!Ssãõ. devendo, em cada caOO' 
ser lavrado o competente termo d~ desistencil'lo da; ,diff-Eirença pra:-· 
venie,nte do ~'Qát:b:nento ·aj:us:l\a.do. 

Paragrapho iinico ' As. ·dividas de material, súperiores ~ vin~ 
con:tO,.!:! de -réis (20 :000$000), serão tatxl:bex:n, liépi1dagas nas condtçóe3 
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1ndléa.da.s nesse a.rtigo; e as de ·pessoai~ pelas quantias l'ea]Jnente de
vidas. 

Art . ~Lo As restituições d~ con·tribuiçóes pagas .na ibase ouro serã,o 
e!fectuadas em papel. convertido o va1or do m11 réis ouro á tax<.L 
vlg6ranté no ·~a.nco da Brasil, na da.ta em que fôr telto. o pagàmento. 

Art ~ 5.o Para fiel execução das instrucções de que trata c- art. 1° 
será co.nstltuida. uma. co:mm~ão de tres membros, de liv:re escolha· 
do Chefe do Govel'no Provis.orlo. devendo constar dós :respectivos de
cretos que os tràbalhos· cios componentes <la. mesma commissão- .são 
considerados serviços relevantes prestados á. Nação. 

Paragra.pho uni co. A Commtssão, uma vez <:çms~ituida; eleg_el:á 
~entre o5 .seUs mem~ um par.a seu presidente. 

,Art . 6.0 Todos q;s pagamentos â conta de:> credito aberto pelo 
presente decreto, serão e:ffectuados mediante requisição nominativa e 
·circumsta.n<liada ~lrigida; ao Ministro da Fazenda, que ordenará ;s 
lm.mediata liqUi~ção pe'io ThesoUio . 

·Art. 7.ó ~evogam:..se as disposições em <:on.t~a.rio. 

Rio de Janeiro, 2'7 de Outu):>_ro de. 193_s, 112° da Independencia ~ 
450 da ~pu'Qlica.. 

GETULIO V ARCAS. 

Oswaldo Aranha. 

Decreto n. 1. de 16 de Janeiro .~e 1935 

Art. 1.o Fica revigorado par:a o exercicio de 1935, .o saldo do cre· 
dito es.pecial de duzentoõ e clncoenta mU contos· de ;réis {250 .. 000:000$) . 
a;berto pelo Decreto n. 23.298, de OUtubro de 19$3, e de que trat'5; 
o Decreto n: 24 .079, de 4 de Abril de 1934, 'Par~ attender ao paga
mentoj pelo Mlnist~rio ela. Fa.z.enda, das dividas constantes d~ relaçã'l 
Qrga;nizada, d.e accordo com o Decreto n. 21.584:, de 29 de Junho de 
1932, mantidas as ptescripções constantes do mencionado decr~tô nu-. 
mero 23.289, de 1933. 

Para.gr~ho liD.ico. Inqluem-se nas div-idas favorecid~ pelo pre · 
sente ·credito todas as provemen:te.s Q.e fornec~e.ntos Q.e dinheiro á 
I ,ngpectoria Federai de Obras cdntra. as Seccas, nos .annos de 1932 e 
1933, tpor conta das Obra,s <:lo Nordeste, desde que as contas tenham 
sl'do rigorosamente verificadas e coD.stem de doêumentos passa-dos 
pela meSllla repartição, relevada ·qualquer presctJpção . 

Art. 2.o Fica 'igualmente revigorado o credito de réis 10~ 000 :OO.OS 
(dez. mll contos) • al:iel'to pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas. 
:P~lo Decreto n. 24. 779. de 14 de Jull:lo de 1934. 

Art. s.o R~voga.m-se as disposiç~ em contrario. 

Rlo de Janetro, 16 de Janeiro de 1935, 114o da .Independénc!a. e 
47o da. lrep~blica .. 

GETOLIO v ARGAS. 

José· .Bellens de ...4lmeida. 

Decreto .n. 1, <1e 16 de Jan~ir-o de ~~55 

.Art. 1.0 Ji'jc~ r~vigorado pa.ra o exercicio de 1935 o .saldo dtJ 
c~dito ~pecial de duZentos e cinçoenta m.1l contos de réis 
(250 .. QOO:OOOSOOO), a~bert<> ~lo Decreto I;l. 23.298, de Outubro de 
19?3, e de qúe trata. o De~eto n. 24.079, de 4 <te Abr~l de 1934, para 
attender: ao pa.gam.~nto., pclo Ministerio da Fazenda, das dividas cons-
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tantes da relª'ção (l-rg!!;~izada de accordo com 6 ·necreto n. 21.584, 
de 29 d·e Junho de 1932, mantidas as préScripções constantes do men
oeiona#Jo Pecreto n. 23 .298, de 1933. 

Paragrapbo ·wüco. (Vetaçlo) .. 
Àrt. 2.o Fica igualmente revigorado o crecUto de lO .. ooo:ooosooil 

(dez mil contós), abêrto pelo Minlstetio da Via:çâo e Obras. Publica~. 
·pelo decreto n. 24.779, de 14· de Julho de 1934. 

Art. s.o· R.evogam-se as dtsposíç~ em contrario. 

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 1935! 114o da Inde.pendencia, ~> 
470 da Republicã.. 

Regulamento G€ral de eontil;blllda<;ie 

Art·. 204. Tratand-o-se de divida$ de eterciclos· findos contrahidos 
nas condiç'ões indicadas no § 20 do art.. 402, mas .não levadas em 
tempo opportuno ao conhecimento <;lo Tribunal de C-ontas, serão li

·quída4,~ á conta d~ crediteS para "Exerclcios Findos", qúe deverão 
figurar em, verba proptia. no 'O-rçamento âe cada· :Mlnisterio.. ol.i em 
leis especíaes . 
. .. .......... ~· ~· ·•1"••· · ·· · •--4••• .................. . ... .. ..... .. ... . . .. ........ .. 

§ 2.0 E:n caso contrario, será. :a divida relacionada, quanto á 
parte excedente, para abettm:a de ~redito esPeeial. pela forma lncl'i
cada. no art. 97 do presente regUlamento e â conta do mesmo credito, 
quan~o concediqo, ,será. leva~ a. despesa. 

·EXceptuam.-se deSta. regra as dividas reclamadas poi' eor..reios es
tra.ng~iros, de ;Servjços estipulados na. Convenção Postal Universal e 
~ que provierem: do tra.nSpQrte da corr~spondencia por mar com 
destino a pa~ estrangeiros; be.m como as provenientes de venci
mentos de SJpo.sêntados e jubilados: de soldo, me~o-soldq e etapas de 
off1ciaes e praças do Exercito e da. Armada do serviço a.ctlvo, inva-
lid,os e .reformados; de peDSõe$ e mdnte.Pio.s e de funeral ou luto 

,(lo mGntep1o dos empregados p'ubllcos.. que poderão ser cla.ssi:t:icados 
pela verba de "Exercicios ~n~os·•, mesmo alem ~ forças das res
pectivas verbas a: que seriam ir.ó.putactas as despesas, quando cor4 
rente ·o exerc~cio. 

Artigos a que se referem os acima transcr1ptos 

Art. 97. Os cred~tos addicionaes. como os orçám~n:tari:os, não 
pOderão ser ·excedidoS. Dad9, op:orém, o caso de p()r quaesquer ci!r
cum.stancia.s, terem sido assumidas obrigações além dos creditos vo
tados, ou sem. credito, os documen,tos :relativos a taes compz:omlssos 
serão enviad9§, pelas repartiÇões que <ls contral'l.iram, á.s contabilt
dades dos Mlnistetios, ·para serem liquidados e relacionados . 

.i1..rt. 402 . As diviaas de exercicl<!s findo.s d~vldem-se eiO. d-ua~ ca
~egorias. dlst1nctas :. 

·á) residuos pa.sSfvos de exerct ciõs a.hte.rlore.s já c~mputa.dos como 
.divida nuctuante do Estado;, 

b) !iespesas de exerciclos findos, das quaes .p. Thesouro Na.ci~.oa.l 

E: o Tribuna:l d~ Contas não tiveram conhecimento em teri;l.po oppor .. 
tuno . 
.. ......... ... . . .... .. .. ~ . .. ...... .. .. .. ................ .. . . . , ... ~--·· · ····· 

§ 2.o As despesas a ,serem c1ass1!icadas, no. orçam~nto v~gente, como 
Q.e exe~ciclos fi-n-dos, são, oonsequentemente, as cpmprehen<Ud~ na 
parte não emu;>enbada· 'dos cr~itos orçamentarios ou add.1c1ona.es, que 
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perdem inteiramente o vigor depois de 31 de Março do perlodo addi
·ciohal. 

As <li vidas desta natureza comp~~endem tres classes: 

a) as .que já. tiverem sido registradas pelo ·~ibuna:l de Conta.:;. 
pela ve!'ba de "E~ero~cios í"in_<ios,; 

b) .as que f~rem contrahidas e!il vi:J;tuQ.e de autorização legal e 
dentro dos ct:editos votados; mas não levadas ~m. tempo opportuno· 
.ao conhecimento do Tribunal de Contas; 

c) as oontral:ií..das al~in: dos credites votados ou sem creditó. 

CON$TIT"'1ÇÃO DA REPUBL'IC~ 

D.lsposições transitarias 

.Art. 19. E" coi1ced1da amnistia .<:~mpla. a todo~ quanws tenll:am 
com.mettido c,rin:res politicos até .a presente data. 

Decreto ll:. 24.036, de 26 de ~arço de. 193·4 

.Art . 50: Ao cHrector da Despesa, no exercício da-·comrpetencia qu~ 
lhe é attribtúcia, cabe: 
........ · - .... ... . . . . ... . .... lo ............... . ... ...... ....... -- . . .. . .... . ........ " 

b) autorizar 0 paga.tO.ento ãas despesas collStantes de creditofi' 
orçamentaÍ:ios e supplementa.r~; 
..... ... .. ...... ... ..... ~ .. ··· ··-······ · · ·~ ···· .. ·· l ······ ····~ ·····'··· ·· · ·~· 

N. 279 - 1935 

(1 a legislatura} 

Torne extensivc;s aos act'!Ules tunccioncirios dá Justiça MiWt.ar, do 
quadrq a.c.tivo do Exercito, a.s va:ntagens concedidas aos fv:nccio· 
narios. da. dontabilicUu:Le da GUerra.; com pareceres contraríos das 
Commi:s.sões de Justiça. e d.e Segurança. 

(l?roj. n. 90. de 1934 - Just'l:ça. 113 e segurança. 30 - 1a. regtslatura.} 

O proj.ecw p . 90, de 1934, é manifestamente. incoDStiiu.cional. 
Extencíendo .a funccipnar~os effectivos da JilS'tiça. ;Militar, com

prehendidos no .§ 1? do art. 8° do Decreto n . 24.287. de 24 de Maio 
de 1934, qs direitQs e vantagens concedidos a~ fun.ccionaríos da Di
rectoria Geral de õontabilida4e da Guerra, o que confessa-mente p.re
te:ndem. os atito.r~ do projecto ~ augmento de vencimentos de fufic
clonariqs . A 1n1eiativa de projectos de lei dessa natureza não pode 
~r tomada. pela Cattlára. dos Deputados, pois que ficou exciusivaDãenw 
attribuida., pe~o art~ 41, § 20, ~ ConstituiÇão Fed~ral, ao l>resl
d.ente da R e-publica. . 

AoQnselha, por iSsO,.. á. Commissão de Constituição e Justiça a 
re)eiçã.o do project:o n.. 90, de 1934. 

Sala 4a· Comnii:ssã.o de JUStiça, 8 de Setembro de 1935. - Gofia
jreilo ViamJut, Vice-Presidente em ex.ercicio. - Pedro A.leixo, Relator. 
- Ascanió· T'!tbino. - Le:vi cartwiro. - Clemen.:tíno Lisboa·. - !f:rthw 
.Santos. - Domingos Vietra. 

PARECER DA CÓMMISSÃO DE SE~ÇA 

O Codtgo ~e Justiça- Militar., publi<:a.d.o no Boletim do Exercito. 
n. 300, de 1926, Decreto n . 17. 23·1-.A, e.stabelecé em .seu a:tt. 72: "Os: 
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juizes e func<:ionarios. da Jústica Mil-itar terão as Reguinte~ gradua. .. 
ções militares, que ~ão meramente honorificas·: 

Ministros ciVis e Procurador Geral - Genef.al de Divisão . 
SU'b~oc~dores e Au4itores de 2a. entrancia. - Cq~~n~l. 
Auditores di!! ta. entranclá - 'Tenente-Co.r0nel . 
Auditores de 2a entrancia - Major , 
Protomores d~ 1a. entrancla - Capitão. 
Escrivães - 2o Tenente. 

~or outro iado, o Doo-tet.o n. 2.4.287,- da Lei de O:rgari1zação d.o:) . 
Quadros e Ef!ecti'yos do Exercito, .em seu ar~- 67, § 70, diz: ·"O.s 
tunc.cronarios üa Contabilidade :passarão a ter vencimentos attinente3 
.a<>s postos de .suas gradua.çães e concorrerão aos respectivos montepios 
desde que satisfaçam as condições prevista:s .na regUlament,ação Q.esta 
lei. ~ ·mesmo· modo aos quartos oíficiaes s~rá pennittido que se 
matr.1culem no Cut.!!O de Adm1.nist~ do Exercito e ~essem JJ.Cs 
quadros con."espondentes". 

Os au1;ores do projecto n. 90, conh~cendo a situação em que 
~ êncon.tram os serventuarios da Justiça Mlli:ta.r, precarlamente ·re
munerados, a 'POnto de um ~crivão, perceber pouco ma1s de 400$000 
t'esolvemm tornar extensivo aos mesmos e de ·accordo ef)m as ~ 
duações acima. ennUin.erad~. vencimentos identicqs a a-quelles que 
per<:e~m os fu.Dcclonarios da Contabllldade, .iSto é, os mesmos ven
cimentos qu(i ~ercebem os oft.Iciaes do Exercito a·ctivo. 

o 'Pfojecto em su~ essencl.a. é d~ ati;a justiça.. InfeliZmente, porém 
é inconstitucional, porque cogita de augmento de vencimen,tos, o 
que ·vae de en~on:tro ao .§ 20 do art. 41 da Constituição Federa}, 
conforme parecer do Deputado· Pt:!dFo Alei.xo. sub...c:erLp'!ío por toda a 
Com:tn.i~ã.o d~ co.nstitul.ção e Justiça . 

Ainda no caso, se o pi'ojecto p.. 90, fosse a~eito pela; Commis
s!o de ~gurança Nacional. constituiria. ilma lei que u·ia. bene!icw ~ 
detel'minado numero de funcclonarios, porquanto o Decreto núme
ro 24 . 803, de· 14 de Julho de 1934, suppr1m1ll.do o art , 72 do cooJg~ 
de Jus'tiça Militar que conoodia ho~ militares aOIS serventuari<Js <l& 
Just_iça Mi:Uta.r. seriam apenas beneficiados com esse. a.ugmento de 
vencim~ntos, os que 'fiZeram jús ás .graduações acima referidas, e não 
apz:.ove.itari~ aos que foram ou velllJ,a,m a ~r nomeados. depois da. Vi·· 
genoia do ultiíno. Decr(]t~. qu~ alterou .o Codigo d~ .J'u.S.tiça Militar. 

Somos a.sslm de parecer que &:la ~ejeitado o proJ~cto n . 90, 
pelos motivos expostos, ~IPerando, entretanto, que do proximo rea
justamento que se est.á. ·procedendo ;r:elativamente ao a;ugmento de 
ven.cl.Iílentos dos f~ccionarios civis e m.111tares, o Governo e esta ca
mara., tenha)Il bem em consideração q:ue os servent'!-UU:i:O~ ~a Ju.stlÇa 
M1llta.r, dev-em te_r vencimentos que corres.pondam dlgnatnentê· á nlta 
tuncção c:tue exercem po m~io das f!)rças. armadas. 

Sala d 'a.S Sessões, 28 üe Sete1;nbro de 1935. - Demet-rio M~taw 
Xavier, :Presidente. - PZin.io 'I'ourirz}z .. o, Relator. - Age~or Monte. 
- Nora:ldino Lima. - H~mberto Moura. . -- Domingos VeLlMco. -
BibP.iro Junior. 

PROiTECTO N. 90, J)E 1934, !> QUE l,tEFEREM OS PARECERES 

Art.. 1.o· Aos actuaes tunccionarios effectivos da JU.stica Militar, 
do Quad.l'o do Serviço Açtlvo ·do Ex'erclto, co:nprehendidos no § 10 
do art. 8°_ do ~ereto n. 2-a:. 287, de 24 de Maio deste a.nno, de postos 
:h,onorificos mll1tares mantidos no art. 7° do Codigo da Justiça. M.i
lltár, tAterado pelo Decreto n.. 24 . .8!)3. de 14 de Juiho, tam.bem ·<i~t~ 
anno, ficam extensivos os dire-Itos ê vantagens ~ncedidos aos fUl_lc-· 
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-eionanos d·à Piíectqri~ Geral de Oonta:billda...de da G-uerr~ pelo ·§ 7o d.o 
~rtigo 67., do elta.d.o ile.creto n. 24.287. 
~- 2.o Aos 1uncc1onarios alludidos, das Auditorias ·extinct~ • 

. sa .e ga,. rêspectiva.m.en.te, de ~e. em Fortaleza e São Luiz, çabem os 
l;ltreitos e "lan.ta~elis d.ecorrentes <i:este ~ereto, até serem ~proveitad.os 
nas prim~iràs vaga.s ou creaçõês de .novas Aildf torias. 

Art. s.o RevQga.ni-se. a~> disposições em contrario. 

Sala· .das Sess.óes. l de Outubro de 1934. - Negreir.os Falcão . -:
•Odon Bezerra. - Cavalcanti . ~ Paulo Filh.o. - Ruy Santiago. -
Eàm_ar Carva.rho. - AL'ber.to Surek . - Armando l.aytiner. - Alberto 
Ros.eZZi. - éardcJso de Mello , - Manoel Reis . - Xavier de Oliveira . 
- Leão .Sampaio. - Acyr Meàeiroo. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto n. 24.287, de 24 de M:a.io de 1934 

Art.. a.o· os quadros dos serviços são const~'tiuidos por pe.Ssoal e~ 
.1\lecill,lm-ente :par.a. ·elles fortn.a.Q.o ou por pessoal dáS diversas· ~as~ 

§ 1.o os :serv~ços que possuem qu~dros pro.p:t:ios são: 

Serviço de sa.u<ie; 
serv~ço de l:htendehcia; 
serviço <!.e Vetezinaria~ 
serviço ·de !dentifi<:ação; 
serviço dé Just~ç_a. 

Art. 67 , Na reorganizaÇão de que trata o artigo anterior, seré 
•observá:do o segUinte: · 
........ ........................ . . . ............. . ... ~·· ·· · · · · · · "··· · ········ · ·~·· ~ ·· 

§ 7.o Os !unccionarlos aclm.s; pa.se.arão a ter os vencimentos atti· 
;pentes aos postõs de suas. ~raduacções e concorrerão ao respectivo mon
tepio, d~d·e que sati.sfaçám as oondi.Çóes previstas na regulámentação 
desta lei. DO ·mesmo modo, acs q'WL-rtds officiaes será :pernüttido que 
se ;tnatticuiem no Curso de Fortna.çáo de Offici.ae:s de Administração 
do Exercito e lngressem no quadro coirespond~nte. 

Cbdigo. de Justiça Milita'!' 

Art. 72 •. Os j'!J.izeS e funccionar.i.Qs. d~ Justiça MUi tu terão 8.'l 
·seguintes graduações mllttares, que sã.o meramente honori#cas: 

.os· ministros civi$ do ·SUp·remo Tribunal Mi.Utar e .o procurador 
_geràl, a de géneral de di'Visão; 

O sub-.p~«:urador e o.S .au1iitores de 2a. entrancia, a de eoronel; 
Os auditores qe 18 entrancia, a àe tenente-coronel; 
Os prqmotores dé 2a entrancia, a. de major; 
Os ptóm.~tores de lã. entrancía,· a. de ca.pit~Oi 
Os escrivães, a de 2° ~nente . 

Decreto n. 2*.80B, d.~ 14 de .1ulho de 1934 

Art. 72. Fica s~primido, r~alvados os direitas dos .a,~tuaes. 

Consti~ulção ~a Rep'llbUcâ 

Al't. 41.. A iniclati'va dos projectos de lei, guardado o dispostó no.s 
1>a.ragraphos d"'este artigo, cabe à qualquer membro ou Commtssão da 
..Cama.ra dos Depu:cados, ao plenarlo do &ma~o Fecle~.l e ao ·Prest-
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.aente da Republica., n<ls casos em. que o Sena.dp collibora com a 
Camara, tambem a qualquer dos se.~ .membros ou Commtssões . 

• a * ~ • • 4 • • .- a • " • • • • • • • • • • • ., ' ~ .,. • • • • • • • • • • • .a •_. a o a • ' • • • • ' o • • ' '" • • • ' • • • • • O • • • • • 

§ 2.o Resalvada a. competencia da ca,mara dos Deputados e do 
Sepado ~edet:al, quap.to .aos respectivos servlçoS admíni.strât.ivos, per
tence e~elúslvamen~ ao Presid~nte. dá. &epublica; a inictativa. dca 
projeeto~ de le'i que augmentem vencimentos de !unccionà.rios, Çriem 
cz:npregas em serviço.s jâ orgalllzad.os, ou modir.lquem, durante o prazõ 
da sua vig.encia, a lei de fixação das torças armadas. 

3 

O Sr. Ribeiro Junior (Pela <?Tdem) - Sr. Presidente, em uma 
das primelràs sessões do mez de .J'Whei • .apresentei a V. Ex. dots 
:requerii:il.entos de informações: um, dirigido ao Sr. Ministro da Viação~ 
outro, a.o da F.azenda. 

A' minha chegada, hoje, n~ recinto, recebi, d.e um dos func~ 
·cion~rios da Casa., um recorte do lliario do Poder Legistat.ivo, ao 
qual se appoz, d~ty.lographado ,, o seguinte despacho: 

''Ao ·Sr. Deputado ~ibeiro .Jurü_pr. secretaria, 1 o de c;)útubrõ d"" 
1935". 

Ora, Sr. Presidente, a praxe pa.riam~nta,r e-nsin-ou-me que esse~ 
r.equ~rimentos de informações, pela sua ·propria. natureza, acabam &'i 

.constitufudo em uma sorte de proce~p. T~ve, tllestno .• opportu~idade, 
de tpan.usea.r um · de}Jes; em. um qos Min.isterlos a que me referL 
ksh:D: pode occorrer que, na succes'são dos 'fact9S decorrentes dessas 
informações, a.ppareçam incid.ente9 e episodios qlle venham interessar 
ao prop;rio ~puta.do :req:aúente daS iUform.açõe.S·. 

-Accresce, ainda, Sr. Presidente, que, normaln:iénte, aqui, depQb 
<le lido o expediente relativo á;s infgrmações soJ;l.citad~. V. ·Ex. exa.r.a 
o seg-q~nte despacho. ·~A quem fez a reqUisição" . 

Prêsume-se, po~ CODSéquencia., ql,le esse despacho seja. dado para 
que, por traslaçã(), cheg-ue ás mãos do De~utado requeren~ o pro. 
cesso q-q~ se fonnou ~om o s.eu requ~~imento, e não .uma. simples r<:· 
ferencia o'U remiSsão aqulllo que está publica,do .no Dia.r:i.Q cto Poder 
Legislativo .. 

Parece, Sr. Presidente, que não haveria necessidade desse de.-s .. 
.Pacho, 'úl:il_a. vez que todt>S nós es:ta.mos na obrigação de ler o que
consta da acta impressa. EScudo, alnda, as minhás asseverações no 
.PropriQ t.liario do POder ·Legislativo, de hoje, em que a.pparecem dua.'3 
informações <ie dois M1n1.ster1os, 'Oma ctell~ expticita claramente no 
mesmo orgão, e çom esta. declaração a que me referi: "A que'm. fez a. 
requisi~.ão''. 

De sorte que a questão de crdem que tenho a. propor a V. EX. 
é a. :s_egqinte: 

Se ao De!pu:tado requeJ;ente de uma. tnformação, bastará que ~ 
:0 retnetta., por 1nterD:J.e4io .deste despacho, ã l eitura do resultado final 
desse requerimento d~ lnfonnaçoos, ou se a .e.lle é enviado algun:l,a· causa.· 
de a(:ço:r;do com esse despa.cb.o que todos nós estamos habftuados a 
ler - ''quem fez a ~qui:Sição" - e. neste caso, se ao ·Deputado é 
remett1do o processO formado pelo requerimento de informações. 

E' a questão àe crdem que p~o:pon.ho ao alto s!lber de V. Ex. 

O Sr. Presidente - De accordo cem a. praxe instituída em ·casos 
ctesta natú.reza, segue,.;.,se a segulnte dlté.ctlva: a. respoSta çlo 1\,IUniStrc,. 
é lida, p,ô e_xp~diente da. Casa, e , no dla. immediato, publlcad.a no. 
Diario do P.od.er LegisZa.tiv.o . Já ô Deputado ~ve. asism, bpport\.tni
dade de conhec~;r o teôr da resposta; não obstante, para. que, c:om. 
certeza_, elle ~e inteire êlos seu.s krxnos, recebe o respectivo recorte .<1~ 
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1Jma vez a.presentado o requerimento, líLSta.u.ra-se um .pro-cesse>; 
~ue. :pe:rm~nece llil. se~retarla, -á disposição do J)e<putad.c. 

EIX;~. certo tempo, remettia-Se ao D:eputado o processo; mas,. em 
conseque'ne_ia. de casos de extravio, ado.:ptou-se a regra de arcl:).tval~o; 
<ie' m.O:do que o Deputado, apesar de re~e-"ber o rec;:arte referido tem 
á su~ di.s~osição., a. qualquer. liora,· n2L Sec~tarla, o processo relativo 
ao .se-u requertmento tle iil.fQrmaç~s . Esse r:~uerim~to e a re&pe
ctiva. infor.m.a9á9 podem fi• ás mãos do izitere~sa.do, se a,ssizn ~ntender 
-neces,sario. 

. -Parece m~Ihor mantermos est_a praxe, para que fiquem cGIJStando 
do Arcb.ivo da Camara o assumpto, o seu. andamento e ~ solu~o 
da dão pelos respect1 vos Ministel'ios·. 

O Sr. Jai.l' Tovar lê o ~guinte discW;sp: _,. "St:o Presidente . 
.-.. Quando festejava este Parlamento, b.a dóis rnezes decorr.iéiQs, o 
pri7neJ.:ro anni~ersarj.o da promulgaçao da Le1 FuJld.ain'lental, qu~ :noc; 
rege, th·e ensejo de expr~~ m~u perusame'nto; em tol'no de "-tn 
thema relat1vô õ. defesa da. Constituição, visando evidenciar a ne
cessida:de actual, de uma. Qbed.ie;ac~a dos pt~ceitos deterOJ.inantes dá 
elaboração de léls supletivas de seus ~xtos normativos. 

-P.r()curei resaltar então, que quasi nada hav_ta.mos :feito, nq sen
tido dessas lei s complem:entaNs, previStas em .s-eu fa.V:or no pro-priQ· 
estatuto basico, não obstante as exlgencias do seu contexto reclamarem uma. accentuadá. porção delias, impel'iosa. e b:reve~en~. 

Adverti. que volviam<rs a Falmllhar os meandros, em que se per
dera a primeirl;l. Republica, desattenta.. á$ :prescripç:ões. de seus di.S'PO~ 
sitivos constttucionàes, q.e vez que até mandamentos de feição trs:n
~itoria J:Lavi~ sido prQcra.c;tinad.os por mais de quatro àeca.das, ·sem a 
S<ilução <:ompativel com o :seu catac~x:, 

Salientei, em Via cie conseq,UilllC-ia, que uma actlvidade nossa õe 
déveria ç,rienta.-t' }.'referencia!niênoo, no sentido de uma rapida ob.edi
encia. dos preceitos magn·os, ql,le espera-m. essas leis compl~m.entares. co~ 
xneça:rido~se a npssa tarefa, de pril:neiro.s legisladore~ Grdinarios, -pela 
~xecução, tanto maiS célere quanto possível, das disposições· tran.si~ 
torias ~stin.adas a uma vida e.phemera. 

Jã porque a :resqnancia. ~á voz que· em.lttira taes ccneeitos, nã~ 
tõ.Sse â. aítux.a. õo pt-obiema então debuxado, ou :porque outrOs as. 
sumptos Julgad.~ de· maior relêvo no mome.t+to di.StraJl~lssem a atten
ção <1esta Camára, o facto é que, - vox .claman'tís i-n deserto --.. 
>irtualm,-ente ~adá Si?- te-x:n feito, quas1. ~da se tern esboça.d,.o ~m ple
:nario, ô.e então para hoje, como 't;lin refle~o do thema. que em:pte.., 
henc:U ventilar. 

Verdade, e, que, dias antes desse m,eu, pronunciamento, trM-, i !·
tã~. pelo ex-pediente dos nossos tr.abalh~s de 9 de Julhó; o projecto 
çue· tomou <> n. 124, ela autórlà do representante. paullsta, Sr. Bán:os 
Penteaiio, e subsc:t:ipto por um re.I~vante n:U:tn~ro de senhores Dep\1-
ta.dos, ten<lo q zne~mo fraca lncltle"D~la nas th~s c!!ere(!idas a es
tudo. 

'Con.stij;ula. tal projecto, e.!fect1vamente, uma diligencia.. que, le
vad<-t ~ seu :jUSto termo, eorr~:pond~ria aos .reclamos .grlta']ltes po.sto~ 
~m relevo na minha. desatavlada. o:raÇão. 

Tinha por E:SCop:Cl> legisl~ em supprlmenw de normas constl.tu
ctonaes, dependentes de le1 ~m.plem~:otar, como se deprehende da 
eún;pl~s lett~ do e.rt. 18 e seu pa.:ra.gra.p"bo untco das disposiçõea 
transitarias, cU.Já vl'b.raç'áo se propunha a activar com saluta!ies e 
evld~nteme-nte judiciosas :regras, posto qu:e incompletas, procuranà:o
b.a.rmo:nJ:a com. os preceitos f~<iam~ntaes, para. qúe-lograssem do ~odel' 
CO"mpetente uma. ex~ução ~o.osenta.neà -com o pensamento do legls 
lador eonstitul.i:l.te. 
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Repon:te.va asslln. esse projecto, como um começo de sa.tisfnçíl.o 
n~ cyclo de ncssos deveres, para vehicular reivindicações co~trn. ln
iilst1ças., praticadas ao calor e aos. impulsos . das in!lamntadas acttvt
<iàdes dos trtúmphad.or.es da empreitada. ideaUsta de 1930, exacta
mente no dia em q'ue se relembra:vã. mos primeU"os cl::mgores do -re
bate dá âlma civlca ~:iol~t~ de São Pa\ll.o. d~nunciando ao Brasil á 
cfes-vlrtuamento das inw.nções porque estremecera, os. desvios <iaquella.o; 
Ulum.inacl.as <:llrectivas promettiQ.a:s e fragorosamente falseadas, a 
me.:tida~1dBde · dos proposítos agit ados como bándéira, ettl. torno da 
·qual se arregimentaram enganosamente as palpitações de sua :na-
ct~~~- . 

Vinha de -tal modo com a nobre intenção, tão prqprla do espirlto 
de justiça do brasileiro, de dissolver aquel,ia neg_rejante pagina do 
as$alto ~ funcçóes publica:s, para o ::q~roveltamehto muita$ vezes 
de vorazes. caçadores ~e em.~régos, tantos dos quaes <iÕ no ultlino 1ns, 
lnntc <ia ult~nia hora da primelia :áepubJica. haviam colloca<lo (lo.; 
hbtnbros as insignias do lenço ver.melho, com que escorrnçn.vn.m o 
reg1me estertorante, sem <tUe presidi.s...<e a taes actos o pre!luppo.st{,) 
elo iri tcresse pub.lféo . 

Ti'~~!a o alev~ntac;lo ·oQJectivó, varias ve~s· expre®do na Co1'1St·1:· 
tulntc por lidiznos eJÇpoen~s representativos do nQsso povo c da nossa. 
cultura, qu~ndo da. genese do pa;ragrapho unico do art. 18 das Dl§
pc!1Jç00.s Transitoria.S, <ie corrigir de.smançios. e annullar v1olencJn.s, 
vibrados contra o direito, adquirido, a cuja instituição subjecti~.-a o 
lcgLslador 'patrio COnferiu agora O oiploma. cons:tit.Uciona.l, 't _anto reieV·l 
tem o sçu res~i.to em nossa indoie racional . 

Remettido que foi esse projecto á Commissáo de Constituição ;:: 
.Jtültlçn. sobre elle opinou mag1stra1mente o illusJre· Sr.. .Deputadc, 
Artl'l,Ut Santos, e~tendendo-se em c<:>nsiderações. de relevatite acerto, (!Dl 

torno do seti objecto, e pedin.do pax~ eu~. com pequenas modifiçaços, 
u. acolhida d~ colíl,I;IliSS~o e a.ppro,:vação e_:r;lt.J:lusiastica. :da ca~ra. 

ó 'SR. JoÃo NEJT.Es - ·~ inte.rpretando, com o seu voto., o senti· 
ment~ ~e toda a minoria parlamentar. 

o SR , .JAIR T-OVAR - Quand,o, dé t .Çl.l ar.te acontecia no sei<J 
dessa douta CommLssã.o., wn. dós seus no'br~s membros. o s;:-. Dep\1~ 
taão A.scanio Tubillo .solicitava se lhe désse vista do processo, parn 
nelle emittil" voto, afinal ado<pt&do ctlmo pareéer- ·Pelo:;; seus. mus~rel! 
pares· daqlleUe orgão technico que opinou pela .compe~ncla do exe
cutivo para regulamenta..ç~o da ~atetla do. art . 18 e p~rngrtlipbCI 
u .nko das dtspos1ções tran.Sitorias constitucionaes .. · 

Dias depois , antes qu,e <:onliedcts. fosse a. a.preciação desse cml
nente collega sobre o a.Ssi.unpto, surgia no Diario Officia.Z ele 5 d.e . 
.Agosto o Decreto u. 254, dat~do <l,ê ~o do rêferido mez, em ·v·trtudc 
do qu~l o Poder Executivo, se;gundo deciara a res~ctlva emenda 
lnstituiu "uma (:Otnmis.sáo dos a.ctos de a:rastaniento de !uncc1ona.
rlo.s Cl..~ .seus cargos' ou t:uncçó'es públicas". 

O SR. JoÃo NEVES - E ' uma forma de Usurpação usada pelo Go
verno ·da Republica para fru.Star ~ reparação prete~dtda l)cln ca
mara ·com 0' ,P.roject<) do Sr-. Barros Penteado, que mere<:eu toda a 
sympa._thia da casa. . 

o s~. ~~TH"QR SA~~os -. Multo ~m. 
o SR.. JAIR TOVAR -Realmente. E é o que proponho dem.Qp.s .. 

trnr do meu. dtscurso. V'. Ex. verl:Ucará. 
Tal decretq assim rotU1;1.do sob uma. sU1nmula. ard.llosa:.. _. que 

não ,tTS.<iUziu a. extensão dos a:ssumptos nelle suscitados, porém, cõn
c11zla com uma. :funcção outorgatia 'ã.qÚell~ poder pelo nosso sys
tcma. constitucional .,-, soffreu uma.. acerrtma. censwa. da impren.sa 
e ci.os iUustrad.os, com tal v.ehemencia e tal precisão, reflecti.ndu a. 
oplplão pública, que oito dias a.põs, a. 13 de Agosto, se viu o Go
verno na conting~Imia d~ o r.eprodtl2ll' no Diarl.O Ofticíal, sob o !uu.-
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ciamentp de ter siqo publicado iprlmitlva.mente Qom incorr~c·çõe~ •.. vmdo 
j~ agora acompaooado de 'UPla expQsição de m<Jtivós, :f~ítá in.éi:u..;,
trfosa.mente pelo Sr. Ministro da Justiça, ~uàn<lQ-s.e na seu tex.tÇ)· 
~e Q,l.,SpO:S1ções caocan:temeirl;e ab.Slll'.d~ contidas ·na pr1meira !pUbli-. 
cacão, eO.nservado todàvia ~q:uelle· caracte:ristico .engel:í.ho, eom que
~·tem. .c;)l;ljeotivado a acção do act:Us;l chefe <i.a AdniiniStraçãQ Pú
·blica .. 

N~ re~1i9,allle, Sr. Presidente, creado l>ãra o desenG:aTgó de um 
.imperativ-o cQD.Stituciona;J;, encerra· e~se ã..~creto e:r:n. si todo ~ app~.
relhamento artificlo.sa.mente e-n.gana.do.r, para defle se ~rvil;" ~lnal., 
·a se:u talante o honradm sr. Presl4ent;e 4a Repub!ica .. 

Nos term.Os em ·q:ue se. ãéha. re~_ig'J.do. :sem u.ma. garantia para: c1~ 
direitos a.. serem porventura reeoilneci!tó.s ·e. referto de exigencias vexa
toÃlas', ap,pa1:~1a. -como ~ ins:t;rume.nto a m,ais de' eOlt).i)r~ssão do 
Ca.tiac~r n~ciqn:al,· a sérv,iç9 t:aquelle SeJ:i tracficional sorriso fruto, do: 
seu polle~ .di$Jjlicepte, .ª' .se mover para o .alto' ·qu. par'a a terra oom<:J 
ultimei~ ratio, perdoando· oü oondemnando. segundo suas conv·enie!!"' 
,elas pplitie:;l.S ·exig!:tero., pou~o importando· a.. l:llpr~iação· rigor9s:a. .çio& 
doutos netneaào.s para. este effeito. 

Tr.anst!gurar ... ~-ia, .evldenteiX).el,lte, com a. vi.genci_a. d~ decr~tó 
c peDSamento nacio.nal expressad.o pe;los Ooru;;.titili.;Q.tes . 

· De.m:uda;r.-s~-i.a. o intuito -d$! .repar_a,ção, pl'evisto e almejado pelo· 
leglsladoi'. ~ maJii um o11gãd -<le <::t>rrupção e inj.ustit;~; pa.:t;a. desil-l 
tiaS nossl!-S ;l~it:W,çóes. destinadas ~ ~elicic}.ade ;nàcional e degene
rad~ em ~pp.a-reUlo.s par,a a sat""LSfaçao de egoia.t~~ poll.ticâS. 

. N:ünia. súa e~:iiçáo de ·5· de Agosto, Jb. o otUhan-te v.espertinó "0 
Globo", se insut.~ta.. com, um, 119ta.ve~ pa~rlotisJno. contra a. t~fá 1n 
gloria dessa. ·mae!liin.a.., engendradá. para o am.01leci.me:nto do ~civisino 
bra.siieir~D . 

1Sáo à.o prestigioso orgão de n<lssa lmp.rensa estas .:Pala 'ifta.s dé 
ca'U:terizat?à(), em edl:~tia1 mtitW.ado "Neggceand.o ~- JPJ;Idindo''. 

··q~~m quer que com os olhos ,pelÇ> ~to atp..tp],am.en~ 
d1:VUl,ga(lo n~es ulti:il!l.àS Q.ois di:ás. de proinpto se convén· 
cerá; ·~a. -l~l.t\;!Xa. d~ seús -fundamentos, ·que ~m. eue. :Qada; In.ai,i 
se faz. que cons_a.grar à petsist;en:çta dessa ·pol~ti~a de engan<:ls 
e pteterlçõe.S·, de · ·pallfativos ·e mystl!i.cações, lnallg;utada · cqrr. 
o Gove~o Provisorio . Diante <ies$e decréto, e ecos guizos e 
inoaulda.cle de ·seus termos, às que .alentavam ~ esperan_ç_a 
de "!mUUo re:generaç.ã.Ç) t~t\1a dos prOceSSOs de admtn.lStirar·, x:e~ 
cebem de ~ol~ maiS um dtt.seng_ano, verUicS.ndo a.-fina.l,_ que o
Executivo nem quer corrigir os seus etl"O.S ~em ·.r~tpmar as 
'àormas de jú~t1ça. e:. setn ter a. eor.agem, de qualquer modo 
eci_i!lçante, 4os. imp.Ei_niten"tecs, taml)em não quêt' a. salva.ç:~ 
dos àrr~n41dos. - Que deseja, então,, o G<weril.o?' .......... Pma 
e simplesmente n~acea.r e íUucilr, arrastando d.~ t<)ldã(), nessa 
su~ pol1~1ca d,e ciesahli;P.o e desfíl;)ramento, o ,l?roprio presti
gio da. Certe '$ú'ptexna, . . convJda'Cl~ ~ esse numero in.espe~o 
<le pan.tomima''. · 

E ma.1s aba..~o, a·1lada tp.s1St.e o vespenmo na sUQ. ailaiy.se .~:ild~
·rosa e ~andênte.~ 

••Quen\ ~ómpáD.h,QU 'OS processos r _evO.!uclona,rioS, l~nQ.O O 
Decreto 4e a:gora, se .9onvenee :fi.'rm.e-me.Q.t.e (fe que o mesmo 
é ~pê!i~ únl. engodo :para a conquista de ,symp.a.t.hi~ çle can· 
d1datos, . para. a d.eseo~rt~ d_e nOVQS e~'P~egç>s, e ·p·arâ. umã 
o_d1os~ d.!stincçãq entre todas ás· victh:n~s. ·ql.le :ficarão dividl-· 
<las: em duas grandes Classes, sendo uma dos que ·se vão ~ni"' 
tnllha~, e oU.tr~ <lO~ mge.nuo.s QUe n.âo :p:ei.cebe~ sêr o <1et 
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éreto el'll apreço uma. obra.· gro.sseir1ssima cl~ burla o:il de ta
peação a que não se tre.p'idou etn. an:a.star a. dign:idadé da 
·-córte ~s~prema.i• 

E ~o ~ rpe~e. qu~ 1sto 'não compreherid.eram o nosso Po~o. é 
especial,lnen~ aquel1e.s qu.e foram inj'qst~f~çaélame-nte '!)aqrü}ça~os pelfl
b~1'burd1a dos pr,lmeiros dias ela :révoluçã.o tr1urnphJ:Lnte .• de permeio 
com os :raputado,s t:esponsaveis pelos desm.andos, que sol~avam as 
.adriünistrações da Replibllca e .dos EStados .. 

nuas dâs màis e"penencla~ 'f_igura$ .na·. no~a cUltura· jqr1dica, 
c:toi's vl:tl.tos dOS ~ats· rep'resentativos nq. scenariá' nacional,. o.s· Se~ 
nhorêS Mi1).i.S.ttos Godófredo óunba e ·:Pires e AltnJ;qUerqu~ •. e.ro. éntr~ .. 
vis~~ <Zoncedid,as ~q!J.elle o.rgão, que se 'tomata .pioneiro da eampa.
'ilha >ÇQJíti'a à vtàqilidade· qesse de:creto óorr'l.:l;ot'or, d~cíar,aram de 
fo~ explicitá e ixi<!qutvoca, que .se não arrastariam pela. vía:-CT1lCis 
~o r!dieu.lo, que ·~e lhefi queri,a. 1Jnper. 

o .segú.hd.o ctess.e.S liomens respettave1S, no !et"e de moti.vos ez .. 
po:stos para j.ustifi~ar a; sua. de,screnç.a.. ~ ~eil. re'pudiq á rasteira gover
namental, teve a -nobreza. d~ e~pre·ssões, que fazem ~m ·J!ior ·trazerem 
um pouco .de alento .á, consciencia ~ahlonál .esg,otada e exha1ista .ante a· 
força, dãs. m?tdlln~s de degtada:ção espiritual El mor;U, l.nst11-l~d.a;s aqui, 
além e acoJ.ã, IllO terri~rio braSileiro. 

Els a observaçoo. como· de costüme altamente sensata, do Sr. Ml
ntstro Pires e A}b),lq'Q.e:rque: 

"Os .reclaman;t~ continu.nr~0 ~ mercê d.o G:oveTno, ato 
proprlo Governo que os desttturu e que só at;tenslerã, está. 
élaro, aos que conseguíre!ll .C~AqulSt,al'-lh~ as, graças. 1'fâQ 
pos's:o .voltar por ta.vor a. um cargo a que ascendi s·em. J!e
dldos. DemaiS, peçca<iqr imp~nitent~, çontmua .a ter CO;a).Ç 

vrrtud~ o5 ~rimes. q'!le me perde:~•am nó concettó dós (loílii
n:~or~. Não renego n~nhlim das ~eus áctos p~sados: rein
~~dQ. irla log:o fata,imente recáhir nas mespias éUlpas. •• 

E se esto1J, faze:qdo em sue.s .llnl:;La.s gera.es UIIia :re.~ap.itulação das 
a<:t1v.1dadeS, que .se rebellar.am contra a vige.ncia dessa têrátologi-c.a 
pro~uççã9 govern!l-Ill~n,tal, ciev:o ·támbe:rn fazer con§õtar do meu relato 
c; commenta.rio a:mad:urê.ciQQ de o Globo de 9 de Agosto·. ·em locai 
sob o suggestlvc titulo T!i'C#m:as do dicta.;â,o~, mart11res do· .Pre~4e7J.te, 
assim ne~tes termos~ 

' '·AO ln:s-taliar ~· AS$emb'léa Naêl.ona.l Co:n.st11;uinte. O Se-· 
nhor Getu,llo Vargas recordoU:, entre outras ooi,sa.s, ~r ·á; 
runççao de governar., I>Qr sua .t:l.à.tureza.. tmpes$0~1 e isenta de 
,pai.xõ'eS, pelo que lhe éumpría éxetce1~a sá'9repondo~se ãs lu~ 
e c#~idio~. éJ.UáSi sempr~· -e·stereis, Pª-r?-- só 'ter preselit'e os 
.sunet'lores. 1nteresse.s dó Páiz. Era., ,talvez ainda a essés inte"! 
re~es superiores, peque <i::). i:Ó.oral e da: j-q;Stiça, CJ.'\lé s .. Ex. 
pro.cur'av.a conSUltar ás vesperas de promulgada a C'árt·a. Po
,llttca·, qua.ndp ·decretava que os tu:nccionartO's civis d~m:ittldos 
tinham dtreito ao .aproveita..mento, á me~lida. qué •Occorre.SSem 
as vag~, revist() cada ~~ pel~ OOmn:l,fssões espe'Cia.e$ de sua 
nomeaçãó e de aécôtdo com o que ·preeeituaria:m. vinte dl~ 
4épois~ ~ dispo.Slções transitoría,s da Cartt~. de ~6 de <!·ulli9 •' 
Essa _inipressão· não é, aliá:$, gr:atuttà., porque deeolll'en~ dos· 
·propri~s d~bàtes dá. Constit1,?.inte, da 4~ussáo ·ç.as e,rne::r;l_ga.a 
o!!~recidãs ao. a.It. 18, não aut<)rl.zando d~vldas. as palavtjl,s-. 
então proferidas ~pelo leadet iM:edéiros Netto, ·peló .Sr. L_evt 
c;;::ar:t;Leito, e varias ~_l?UtadoS' pa:Qlista.$·." 
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o Sr.. -ARII'.B:Jm SANTos _,... E pelp 1eade7" da. 1;:)!1-Íl'Cada paUl~ta • 
. sr. Deputa<;l.o. Ben:~iqu.e ~-~ytnca._. 

o -sR. J'AIR TOVAR - 'I'Qcia. a pan<:ada paUlista :;>e· pr~Il.un~iou 
em. abono iio que 0 Presi_deil~ pre.te274~ cei.IQ _ ~u. decreto, feito vmte 

·.:U:a$ an-~ de 9er v.<:>ta.da ~~~a disposu;a..o trans1tona. 

"O pehsàíneD.'t:ó que tr.a;n.sparecla cla_ro d,OS deb_a.te~ sobre 
a amnist1a deixava sentir o ~;ecoi).hecimento· do: di~e).to das 
vié:Úfua.s, -· sendo a uniea. preoócupaÇão d~ _resalva a. que 
concer:Q;ia com os ~nca,tgoS do 'llh.espura Nactona}, por ~ 
que nenhUtn fun~cionarlÓ -deii'l.lttiçlO· pOderi_a reçlamar· Vencl~ 
me_n:tos-atraza.doS, oU 'lndemnizaç~s. ':' 

o s_~ . .AltiH'Uli :S.-.N-~5 - Foi a uniéa.· restí:'icção:. 

O SR. JAIR TOVAa.: 

··~odos esperavf;!.m ~S:i):Q. confiantes· p'e),a, ii:l.St_a'I.Jaga~ ·c!~ 
~ommi;~soes e.Spec_iaés d~ :revisão, segúros de que seUs-. d.lreitos 
~riam dev1damen~ examlnaci-os e .rec;ophec~dos· de11tro d~· 
quelies _intere,sses süperiore.s da. justiça. Mas' a V.etdade é que. 
decorrido m_Ms de lll:n a:nn<>, Q, ~ereto que SO:brevetu. e wmos 
cr,rticado., apenas, dem.o:às'tíira a 1::o.smc:er1dad.e dos proi).o.s'itO'I 
do G.Q.VétfiO. '' 

Eb ahl, Slí. Presld.ente, alguns aspectos do p~~Tpma ht'sto:ti:co 
. cio aEs~umptG c·oncernente á. rC:paraç~o das demí::isões injt~..s"as. .e ac~in
tos;lS, tômados n. ~~tfr d~ prpmulga:ç.ãq .do. vig~nte Estat11tq Cõn5t:
tu<iional. 

Posto· q't;le me dispense p.resentemeni;e o óbjecto visado pela m~ 
ilha. in~rvenç·ão ;nesta tribtu:la;.. eu quero, sr. Presiden:j;e, aqeant~ 
cert~ conceitos, que a just.liicam:,. e q:ue bem ;poderão .ser alargados 
e estudaçlos conven.ienteme.nte pe1os JUl,"ista.s, qué eílilObrecem ~$~ 
;P.arlaníento. 

Alhe1o-1fl~ de in:sist.ir na demen.straç~o de quap,to ê qeliberaqa_,.. 
mente arti!l.cioso o ·decréto do Sr. Pr~idente <ia Re-publica. pois· <l,Ue 
esta. ~açeta -flagr_ant,e rr~o esca-pa. á an_ai_yse mais ~esavLsada. 

Plasmad-o sbp a: rubrica de um;a.. Qbêdienóia co.nstitucíonal, estâ 
Cle~ttinagQ a r~$olver pr<>b1ePJ,a:s · ( d~ evid~nte in:ter~~e social e ma.gru . 
tutl~· a, é~igir :até .Sua. ~totpmod.a.Çáp .enti:e o.s ·q-uadra:tlties do jU~.

~iar~o) 1 segl:llldo a$ conveniencia:s póliti~as 9ti o bom ou m.áu bl4:o.Qt 
do Chefe cio ~od,el;' 'E·xecú.tiv6, numa .extensão de a.bs.utdo dís<ir~cio
na:ri::mo p.elo :regitnen eonstltuciona! ~ d~ntro como bem .indú.z a 
c:rêr a falta abso;Iuta d~ 1orga coac:tiva,, para. .qUá:lquer que reja o 
·pronunciamento- da illU.stre e douta .commissão ·já nomeada, em sa
tisfação à o propr~o de:c~eto. 

Alheio-me agora, outrosim, -da apreciação d:o proj~to do Se
nhor Deputado f3E!.Xro.s: Penteadq, pem como d.os sti.bstit.uti:vos apre·
sentado.s pel~ Sr. Dep,utacio Arthur ·san.tos, os .quaes me parec.em 
p~l:veis d~ em.endas e am.pli,a,ç9es, ~e mo:l~e a. cottC:$PQntie.rem per
:r:e.itamen~ à funcção rep-arator~, preteild~da ·pelo leg.isla.&or co.nsti~ 
tliinte.. - · ·· 

Dete.n.b.co-me. S~. ~resiQ,~~te. numá. rapfda <i'e.nion.straçãó da m4 

constitucionalidade ma.nifési<a (to d_eçreto n:. 254. 
Fo.rça é: a:d.Ililrar, que eUe venha; ref~rendaçló ~lo, ·noxne do ~ ... 

nhor- Ministro Vicente .. Ráo, :proofessbr- de Dii'eitQ. d~ u~a Facu~da.de 
.comp a; de São Pa,uló, tra4ié.ion~intente :telosa. de. nossas cong"W.Stas 
jür.ld~cas, e q_ue, ~or est~s motivo.s me.Smos dev.eria ter· a prudéDcia 
de evitar ~aes a:ctos of~enstvos de normas dominantes Q.o noSS<il dfre1to 
_Pl.lbÜc.o.. - - · · · · - · · . -
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_ Não vejo, ~r. Presidente1 como annullar a faculdade constituci<::
l;lal ao Poder Legislatlvo, em .textos· h:armonlcos e conclu~entes, para 
a materia de que se occupou indevidamênte o Poder EXecutivo. 

Estou seguramente convenel.do. de que ~- com.petencia attribuida. 
ao Poder Legislativo, no artigo 39. n. 1, ·da Carta Magna, para d~
cretar leis organí~as, que dêtn completa execução aos dispositiv'os cons
titucionaes, abrangé inquestlona..velmente a h}'poth~se deco.rtente do 
artigo !1,8. pa.ragra.pho unico <las disp~siçõe,s tran.Sttorias. 

E' b_em verdade que, ao ·enumerar ás attribuições col).!er1çlas ao 
Poder Executivo, lhe d~ a carta COll:St~tucional competencia privativa 
para expe~ir decretos e regulamentos para a fiel execução das ~~is., que 
sanccicn.ar, p.rom1J.Zgar e f izer publicar. 

Bem se vê, por um relancear de olhos sobre o que drspõem os dols 
téxtos .• que ha. uma profunda dlfferença entr.e os encarg~s privativos 
tontel'ldOS a um e outro poder. 

Ao· EXe.cutivõ as~iste simplesmente. segunqo a faéil exegese decor
rente do seu texto grammatlcat. expedir dect~tos e regulamgntos, que 
permittam execução ás leis por elle já .sancciohadas. promUlgadas e. pu
blicadas. 

como dar viçla a. um ·regulamento, se nenhuma lei attlnente a!) 

~SSUn:J;pto em alvo !oi j>or elle saliccionada e promUlgada~ 
Se o inciso constitUcional do art .. 56 n, . l, com que p'Oqerta justi-

~ioar e Presidente da R,epublica o nascimento d~sse deqreto, é o pri
meiro a cingir a fa.culdade do Poder Executivo excluf;;ivam.ente á.s lels 
4ue ~nccionar, promulsar e fizer publlca.T -- como extender essa fa
culqade a utna lei como a. c;:onstitwção. que elle nem san.c~lona nem 
promulga? 

Vê-se ·por alii que SllA funcçáô não se appiica a organ·ização dos 
tnstitutos de ordem constitucional. tanto mais porque é essa ~a 
nttribUição expli,citam~.nte conferida ao Poder Legislativo . 

o SR. . UBALD(:) RM:tALHETÉ --- Muito bem. o Podér Eiceêutivo cnâ
:tnôu a si a faculdade qe regulà.inentar a. Const11'uiçã.o. 

O SR. JAicR TOVAR -- Dir-se-á; porventura. que tal attrlbutção 
cio Legislativo não vae alem das· Iels organicas, e qu~ e~tas, segundo 
AUfE!lino. Leal, buscando allianÇa aliás impropriamente numa liç.ão de 
'Duguit, são as que crêam os orgã.os do Estado e fixam sua estructura. 

Não é ~ssa, porém, Sr. Presidente, .a tradicional comprehensã.O em 
~ .. osso. direito public'o, do que .se deva entende:t;' por '' leis orgaJiicas". 

A-catada pelas irreCU5aveis autor!da.des de Barbalho e de Ruy ·Bar
bosa, sua noção' ·deéorré. da orbita que lhes '!;raçou Domingos Vieira. em 
seu Grande Dlccionarlo Portugq,es, dando-lhes ''por objecto regular o 
modo e a acçã.o dás instituições ou estabeleci'm.3n:tos, .çujo principio foi 
consagyoado por uma lei precedénte". 

O inciso do artigo 39, n. 1. .. 
O SR. ·UBALDO RAliULHE'.l"E - A vérdadeka doutrina é a que V. Ex. 

está. expondo. Não se pode con.stderar ignorante Ulll professor de di
reito Q.a envergadura do f;)r. Ministro Vicente RàG. 

o. sa. A.RT~~ SANTO$ - ·Mas o fa;cto· é que o E.xec~t1 vç :esta. se 
trrogartdo ll. !acuidade de regulamentâr artigos da ConstituiÇ!i,o . 

O SR. JAIR TOVAR - Os nobres colle.gas vermcarão~ pelo res
tante da: minha exposição.. que, ·por várias facetas, per varias aspectos, 
;por varlos pontos, a lei é 1nconst1túc1onal. 

0 SIJ... UBALDO RAl\ULiiETE - E 1 1nfr.1ngente d:x. Comt1tu!Ç!1o. 
() SR. JAIR TOV.AR - O l'nclso do artigo 39, n . 1, da vlgente 

cbnst1t1ltção é aqueUe que j 'â. flgura~•a na ConstitUição de 1891, no 
art;Jgo. 34, n. 34. 

Inte~.reta.i-o, e coJl;l.prehendel-o, importa em. estudar a palavra. 
~os mestres, q:ue estadeaiam p~los preceitos. da Co:ç15t1tufção antiga. 

Nenhum ~elles se detem m _a1s amplamente no per,qutrir a. rlgoro~ 
tntelllgencla do texto do artigo 34 n. 34, que o mestre admiravEÚ da 
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monogra,pl:lia sabre Os act(;)s i1,1.cons:titucion4es elo congresso e ão E':z:e~ 
cutivo. 

IUustro esta par.te de m'inha. dissertação com o commentâtli:> e 
.sullsldios do gra,nde constituclona,Usta: 

"As ConstitUições não têm o caracter ahalytico <Ias cocu-
11cações legislativas. São, como se sabe, l~ga.s syntheses, 
suznmás d~ .principi:Qs: .gera~s. on(ie .. por wa. d~ regra, só se. en
contra. o s:zibs'traetum de cada illstitmção nas suas non:nas ao
minantes, a estruc~ura de cada uma, red.UZlda_. as mais de.s 
:vezes, a uma caracteristica, a uma indlcação, ~ um traço. Ao 
legislador cUlílpre, çrdi.n:aría,mente, tevest.i.r"lhes a ossa,tura. dP-
nnead.a, itapor-lhes o organismo adequado, e lhes dar capaci
dade real de acçãou .. 

Este é a11ãs um ensU:~:atnento tUrlve~al, consagrado em nosso . <:ti
reito .publi-co pelos seú.s mais eminentes cultores, como reflexo do ver
ctadelro _postulad.p a: !:'"-"peito, ins.titwdo ·na technica constituctona.l pela 
a-o~ trina. do;:; povos ·mal::. cUltos. 

Delle deçorre, como verdadeiro corollarlo, a necesstdade de ser eon
ferlaa ao Poder Legislativo a tarefa de dar colorido e foi'ma de exe
cu<;ão ao que o mestre RuY denomina "o substr-actum de cada. ~ns.tl~ 
t'Uiçáo'•. 

"Só asslzn. - explica-nos o SE. CARLOS MAXIMILIANO. um <!Os 
al:'tliice,s do Vigente .diploma constitucional - , se. COltl.prehende como 
um estatutQ fUD.d1l.lllental se ad!'J.pta a circumstancias ~previstas, a 
instl:tuições sociaes, econom.icas e politicas. à tnelhorame.ntos, progres
sos e !ranqutas, com. que absolutamente não sonha.vaxn os membr~s da 
ConstituintE!·· . 

Tudo isto se poderá Sj9lthetiza.r na. .sen.te:nça de JUDSON, que eu 
re_produzire1 pela stia propria. ,singeleza no .o!iglnal: .. Tlte ConstitU:tion 
mar,~s cmty -tne grea.t outlines" . 

E' 'bem d:e vêr.. qo.~ ha disposições constltuélonaes, que, pela sua 
s1mples en~ciação. e pela çomprehensão executcn·ia. qúe condensam. 
prescindem de qualquer lei organica ou supplettva; e e:t;>.tre eu~ so
bresa.em. as prescrlpções d.e caracter prohibltono. 

Para qu.e obriguem em toda sua plenitude, erp; regra, as disposl
çoe:s ·d.eScSe caract~r cuspensam le~s suppletiva.s . 

Ácerca de taes :prece~tD,S. executaveis por si m~smos, sel e:teci.Lting,. ·· 
nt:. technica americana, dá-nos GEORGE 'l'UCKER uma def1n1çã(), que 
reputamos s~ficlente pará a caracter1zaçao él~ ·ponto interessante: 
"Disposição executavci por s~ m~. é a. que ministra a· nónna;, ou os 
meios, pelqs quaes se possa exercer e pro.t~!1er o ciireit-o, que ella clâ. 
ou ctlmprir o dever e deseg:1penhar c encargo, que ella: impõe". 

A esse escla.rec1m~nto preciso. cujo vernaculo é da autoria do 
gre.D.éle constituc1o~llsta bahlano .. é !orça. a.ccrescentat colla.bora.ça.o 
emln:en.te deste, com aqu,eua precisão de conceito, que é ttm dos ap8,
nag1os de s~ Imm.en~a gloria: 

~·~ecuta.veis por si mesmas, ou a.utq .. executa.veis, se nos pennlttem 
't:tUla expressio. que tradUza;_ num só v.oea.})ulo o Jngle~ selj executtn:g., 
~ão portanto, as deternúnjl.ções, para. executar as qua.es, :não se haja 
wstér de .constituir ou d.eslgna.r uma. ~utoridacle, ·nem. erear ou iildica.r 
um processo especial, e aq1UZ7As onde o iUreítQ t11-3tituido ·se aoh.e ar~ 
mado por si .11U!smo. pela .$u.a propria. n.ature.<:a. dos seus meios àe ~~
eução ·ou de preserpação" . 

:Não me parece mais dependente de ana.lyse para. uma. compreb,eu
sâo immediata., esse ponto a.. !1nnar. para o breye cotejo e conclusão .• a. 
que :o.os destinamos. · .. 
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Todavia a pala.vrg. consagrada: de COOLEY. éu quéro accrescen:.tar, 
pal"a r~u,inte definitivo do canceito: 11Pode...S~ dizer que uma. dispo
sição constitucional é auto-executavel, ctua:ndo nos !qrnece uma regra. 
mediante a q®Z se possa tr11-ir e resg'I.UJ.rdaT o direito <YU.tôrgado, ou 
executar ·o dever impo.sto; e que n~o é auto-appl,icavel, quando méra• 
'l'llente indica principi9S, sem· esta'bele.cer nórmas. por cujo melo se 
logre dar a esses prinGipios vig~:ir d:e lei" . 

Esclarecid.os assim. ~ela palavra insuspeita dos eruditos e mestres 
sobre o que d.evemos· comprehenQ.er por õ.isposições por si m.esmas ap,.. 
.Pitoavei.s, vej~mos se o paragrapho unlco do art . 18 das Disposições 
Transitorlas ~tltre elll!IS .se deve enq1-lll.drar • 

. Não, responde a propr1a éxi-stencia -e a propria Jel.ção do de-creto 
~'. 254. do chefe do Poder Executivo·~ 

NeUe estão cond~;nsados competencla, p.orxna ou: processo. ron:na 
de deliberação espe~ial e modos de SOlJlçáo, concernentes á vibraÇão c:to 
direito~ que. os donst!tuintes quizeram outorgar por via daquelle pá.-
ragra,pho . · · 

Se a neceSGid.ad~ de tudo isso reconheceu o chefe do Executtvo. 
ae!lue im,plicl~amente o Sel.l proprio julgam~nto, de aquella.· não é 
w:na. disposição por si mesmo executavel . 

Se assim n~ fosse, .limitar-se-ia. aq11elle poder ao exercicio de um~ 
a;ttribuiç~o. que lhe. e innegaveimente 1nllerente .• qual a. de organização 
da. cotiainissão ou eommissões referidas no texto constituclon.al. 

E ~e não é a;uto-executavel, toda e qUalquer lei suppletiva., que se 
lhe reconheça. necessaria para. ter Ulnl!. execução. entra, fatal. e neces
sariamente no campo de .acção do art. 39 n , 1 da Constituiçã,o Federl:!-1, 
porr isso que se trata d~ dar eumpr1m~nto a uma sua. institUição, ~es
):>Oçacla no sím.ples arcabouço, conforme exige a, technica na. elaboração 
das Leis FUnêlame.ntaes. 

De ta.~ a.rte, não tinha o Pode~ Execut~:vo attribUições para legts .. 
lar sobre a. norma, em funcçã.o da. qual deve ser vel:licu:lado e reconh~, 
cido o .dfr.eito outorgado pelo paragrapbo untco do at:t. 18 em apreço. 

O S~ . UB.ALDO RAMAUIE"l'E --. O Poder Executivo ·t~In a a.ttribuiçãc 
de npme!lr a. .CoiXUníssão . Agora, a regUlamentação <tos seus trabaibos 
é tare:fa do Poder Legislativo . V . Ex. está argumentando c(lm muita 
sElgurança e grand.e çl~eza.. 

O SS. JAIR TOVAR- MUito agradec,tdo a V . ~·. (Continuani!Lo): 
Mesmo que D:ão existisse esse dispositivo do art. 39 li.. 1,, já. criti

cado na COnstttulção de 1891 por AURÉLINO LEAL e CARLOS MAXI.
WLIANO como superfetação, á vista. de outro inciso, que dá. ao Poder 
'Legislativo a 'S.tt:dbl.tlcão de decretar as leis e. ·resoluções necessarias a.o. 
exercicio ·dos poderes pertencentes á trniã.o, ~ais com.modamente se 
homJ.siaria o supprlmento legal nece5sarlo ao paragrapho unico do ar
tigo 1.8 das Di.spo.siçóe$ Trans~tortas, no n. ~ à.Uneas a e c d-o mesmo 
artigo 39 da. co:D.stituiçã.o, que no inciso do art. 56 .n .. 1. 

LegiSlando a l'éspelto, como fez o Poder Executivo, praticou um 
:::.cto man.ifestam.ente inconstituclo:qal. 

Para que se tenha Uina. rapida. ~s~g'!ll'ança., d.e que o legislar sobre 
o asswnpto está subordinado á ·comprehensão do a.'"t . 39 n. 1, baSta. 
a simples constatação, de que o ~bit<> do direito outorgado pelo pa
r~pho unlco ~t. 18 ,ezn fóco se a.lars.a na a.I?reclaçã.o dos actos; pra
ticados pelo Govel'tlo Provlsorlo, interv~ntore.s federa~s e maiS dele.ga. •. 
<los dó mestno Governo, emquã.nto o Decreto n. 254 se e~clue, con-' 
:torme ái exposição de motivos <io $r. ~nlstro d~ Justiça, "de tomar 
conhecimento de pediQ.ós rela'tfvo..s a. fw:cc1onarlos dos Estados, ou 
Mun.ictpios, afastado-s pelos interventores, ou prefeitos". 

Coll;l. intuito de justi!icar. essa exclusão em ostensivo d1ssiclio cõn• 
tra. a. amplitude do texto constituctonal, assim contorna. a. ~xposlção 
do Sr. :Ministro Vicente Ráo: "E' que restQ.beleetda. :a •. a.utonom1a dos 
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~tados, como cú:Cl.Unscrlpções poi1ticas da. U'nfão, áq1:1eil~s c9mpete, 
nao a .e.s~a.. a nom.e~ç,ãí:> ou apl'oveita.mento dos seus a.ntlgt>s funcciona
rios, nós mesmos cargos ou em, cargos correspondentes". 

Resultaria dahi, que o !iécreto Ilascido para a. obediencia. de 'Um 
tel[to co:ristituc1onal,. reparador cl.e. '1~just!ça.s praticaqas cont~a funa
clonarlos tederaes, estaduaes e muniéipaes, tornar-se-ia um prtvllegio 
dós prüneiros. desde q11~ não cogit~m os Estados e Municípios (estes 
tambe;m autonQmo~ pelo nosso systema. de direito po-sitivo). de uma 
providencia identi.ca â do ·malsinado deereto n. 254.. 

Ainda mais: uma c.ópiosa legislaÇão teria. que proliferar por todo 
o Brasil, cantendo quiçá regras; ex~ava~ntes e becte:rogeneas. a.o 
sa:bor mWta.s vezes dos rego..llêtes pollticos, sem uma .lin.ba. d~ harmonia 
entre si, ora ·aqUi com as ácolhedoras !rondes dos robles, seculares c_omo 
os princípios immanentes da. justiça, ora ali como rebento$ apressados 
dos resqu1c1os de um. discricidnarismo iplpenitente, á feição dos co· 
gumêlos. 

Implantar-se-ia, de tal mac;!.o um regim~ cl.e disparates na ·legisla
ção brasilel.r~, e~ac,;amente em. assumpw, que se pren.de ao cumpri· 
mento :de uma von-ta.de .n,~ci'onal, expressada pelo.s ~eus legisladqres 
em constituinte. 

Não ha, senão C'oncl'\lir, que, avisadamente, mandou a. Constituição 
fossem trata.dos os seus problemas é 1:ostitutos ~lo congr~ Náclo
na~. pois que assim fazendo exten<ierla. seus effeitos .a toelos os re· 
cant~ do terr1tot:~ crasUeiro, com :u.ma uniformi~de de prlnciploo, 
com essa egualdade de trata:mento, que é dogma. do regime demoera-
t1c(), sob cujo padrão nos organi2'.amos. . 

Comprehendend.o-a, e cumprindo-a, dessa f0rma, livres esta.remo~ 
de nos defrontarmos com á<:tos antagonicos, ora com a. 59lú.Çã.O nor
mal do problema. do §- u;tl1Co do .a.rt. 18, arn1ando o d1r~lto ;nelle ínstl· 
tuldo "4e meios de exe~ução ou pr~rvação'·', co~onne a. llçã9 de Ruy, 
já. r~lembrada momento antes, ora. desamparando-a ao rldiéUlo da. su• 
jeição a urna. tend~nc:osll. e dissolvente apreciação ~crl.clonaria, em 
pleno re.gim~ co:nstttucional. 
· Ba.staTâ uma· ª'ttenctosa vista. sobre o dispoSto grammatlca.lmente 
no § em revista, para que o exegeta .perceba, no corpo da. dispos!Çâ() 
constitucional ex;n. apreço. ~m Ul'na intensicl.a.de a. ser devidam~nte 
considerad~, a. expressão "<?pportunatnente", a que se deverá subor
dinar a. actlvJd.ad~ exe.cütor-ia do .Sr. :J;>residente da Rqlubllca, no to~ 
.ca:nte â org~jlo da; c.omml.S.São ou: comm.iSS:Ões nel,le prev.ista.::r; 

ESsa. opportunidade estó., ·por sem duvida, numa relaçAo d1recta 
com, a· existencia de uma Lei presupposta, q~ terá de lançar a.s dispo
sições supplet<>rias para o revestimento da eStructura. constltucloual. 

E mais avulta. po-r este prisma a 1mprQCedenc,;a do acto do Pocl.er 
~xecutivo, desde que a.ttentemo~ para o :Cacto de co~t1r de um. ·sim• 
ples regulamento a activids.de :1llconst1tuciona1, contm que .l!los 1nsU1-· 
gimo!. 

O reguJ.am.ento é Mto, que ,póde desaq>parecer de um 1nstant.e para 
outro. pela simples vontade. (lo Sr. :Preside~te da Republlca. ·wna. vea 
não J.he· conve;nbam maJ.s as con.sequencias politlcas delle res~ltan~. 

Ide.n.ti!ica.,.-o Barthelemy, no campo do dilielto publico, pela .1nsta.
bilidade de sua vibração, o que se não conciliaria com a magnitude dOi 
~sum.pto em estudo, dacl.o esse caraeterlstico do poder Vlr a aer moeU
ficado ou a.btogad.o por O\ltro, ,a,. ,qualq"!ler momento, emanado do mesmo 
auto!. 

Demals, o Regulameli).to se~do um acto essencialmente execut1v:o, 
presuppõe ·s~mpre ~a Lel anterior s. qtte vem taci,lita:r a ~execução J 

E$ta ~ uma Ucçã~ ele OaJrê de Malberg, cujo nc:>me é invocado com 
a exclUSiva .intenção 4e. se dar a"Utorida.de c\e sentença. ina.ppellavel a.'l 
conceito. 
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On4e a 1e1, em, q1,1e &~ tun~o.u o acto de Execut-i:vc? No p.rinci.p1o 
êon~tltuc1ohal? ·· -

Mas esse, pela S\la natUreza de n:ão e~~eu.t~vel por si m.~sino~ pel a.. 
téição de simples· del!:heamento; que .lhe é .propri!il- como regra con;sti
tuçiqna.Jt pelos disP'ositivos .,~xpres$s _Cio pi'oP,:do t~to ~agno, rere
rent~s ao campo ,da;S attrib'lii~ões do.s. Poderes; pel'a :súa iritelligencia 
gra~a.t-~c~l, ~ pelos títulos de sua creaçã0 e demÇ~.is. mGtiv:os já ·esta
béleç1Q.os-: e$Se, ãepe.nde. il::úlludlvclmente da actlvidacte Cio Poder Le
gislativo, no sentido, supple'!;l'Vo de _sua i.:n~titUiçã.o repa.r:~tori:a, desti
nada a apez>nar lncUstinctan:1ente todos os -rui1ccionarlos Injustamente 
deinittidos, .·~~jam él~~~ f-e(J.er!3-es; est.aq.uaes çu municipaes·. 

ESsa é ftlhcçáo, qu~ nos éõm.pété ci'es~mpeilhar .. 
_ Pára dar-lhe a e~istencla,. q~e váe tardando, foi qJJ,e tev~ i'p.ici:at·iv~ 
il.ota.vel ó Si-. DepUtado Barto_s Penteaçi9. com o Prójecto que ~omou 
o n. !24. · 

Frust~:od.o":lhe os efí:eitos:.- foi que sútgiu o. abs~do Decre.to nume
ro 254, cuja i'noppórt:unldade ·e l·napplic;:ai9ilida_cie prcc:ur~m.os deo. 
mo:nst~. 

Aquelle projecto precisa, :portanto, "t11r a plenario.. pua s~r ~eb";a.:
tido po-r es.ta Asse!Q.blé~ .• <ie vez que e§se :regú),amento., por vªt~os as .. 
pectos 1ndnbltavelme·:nte .inear!Stl tuéional •. térã. sua iíilprestabiUdàde a 
seu tE:mp·Q, d~Clarada. ·pelos ·Org~os co.~petentes·. 

Minha.. contril:5üição. ~ bem que de rendimento e~casso par,a o 
bom. a.ca}?ame~to dé um texto tegal. (n.ã:o apoia.~o.) .•. 

o SR .• U~4Wo R~IlE'tE - · l3rllhante- co.Jltri'bi.ilçã.Q. 
ó sR. JAIR 1-'0VMt __.:._· . . - na alt~a· da 1n;tenção 'QO lE~g-isl<!--dOl. 

constitUinte, eu. ainda. ·desejo .off.erecel--a no momen.to opp~rtuno , 

:Pa~ que e~e momento .n-ão de~ore, jã; :q~e se escoo-q o tempo 
CGí:l.Stitucional pari\, O anda.mentQ ·dOS projectO$. p~lOS org~óS technicos 
"desta Oa.sa, eu l:tle quero val~~, $r·. Presidente, .q.a. i:nvoéação da medida 
,constante do art. 42 da Cã.-rta. Mágna. :Br~ileira.. .requerendQ s~j:s. . e~e 
ptQjecto 1nc1Ulélo ~J:n:. ~I:de.m .do dia. ~1m d:~ iSer discuti: do e votado, 
independentemente· de par~cer, üma vez q-ue <1ecorriq9S s~o ma1_s de 
sessenta. dias após o seu ·recebi,mento em. 9 de ·Jul-hó,. 

E• o que fáço â V. Ex.. :r:l.Q ~P de \l,Ina: prer<rga.tiva regiménta:l. 
(PaZmas no ·r.ecin.t o. o oràdor é 'Cu_mprimen.taão). 

4 

'O Sr Lour·enco Baeta Ne.ves {Discurs-o en.vi"âclo· 4 Mesa) ·
Sr. t>restd~ri-te, sirvó·~m.ê. · déste meio regi'menta.i para detJ:car., nos· ~n
n~ :Q.a C~m,ara dQ~ 1)eputa4os d_o Brasil. o. applauso slnÇero dós techil1-
co5 õra.sneirós. ã obra, sob ·t-odos os ~~~ctos benemerlta e, portanto; 
pat~lotica, que se .cón.Substancia. no se:u acetta.Q:fssil:no projecto. n. 1.~ -:a. 
·de 193·5 .. mandando publicar, ~m ecLiçãq n ,aclonal, os trabalhos do nota
vel b.r_asileiro ·e incomparece.l e.ngenhelro sam.lta.:rio ·e urbalil_i~t.a F.rancts
co Sà'Çutnlno Redr~gues d_e Brit(). 

Dos circülos proflssienae$ dQ. Palz, dos Esta.4~s e dest~ Cap!tal, 
<:h:egam-me esses ~pplaúsos, que ora ten'ho á honra. de vehlç~e;r~ ao!! 
dignos ·meml:!rO$ d~te. Pªrlamento em. q~~ i!enbo assento. comi) DeP\1-
ta<io pelas profissões. U®vaes. represen~a,ndp entre e_sta.s, a .l!Jngenhar1& 
;Nacional. 

· Mi±iha nabre e. co:O.StructQrll. pro!i~ão, que .co:Uta. nesta casa .. m.em .. 
b_ros d~~e.ca4o.s de sua mals alta _gTaduação, ãgtad,ece •. recçr>D;heC:ldai e. 
toaos os .srs. ~putad.QS: teç!e~~es esse _bene-fielo tetto a s~_ã. cult~a .e 
ef:ficlencia pratica. na. obra collect!va do Palz e especl~ente ·con.gra.-. 
tula.-s.e co~ esses dignos. e eminente-S engenheiros ~la lê.l :reçlall_l,ada 
e orá dada ao Bras1,1, n~ justissimo e s:a.b.1o p~:ojecto, de!1nlttvamen
te a.pprovad.o, honranda e glarific.ando o exemplo, .sem p~r, de dedica~ 
ção (l. Pa.tria, <iad9 aQS .tec~.n~cos e ~~ riloço.s .brasileiros, pQr ~ elil~e~ 
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llheil'9 extraQrdinario, dentro do exercício de uma profissão, que ê~ s~ 
duv~da, .a qu~ p_hysieamente ampara a. ttossa. ~a.nde.za, tornando pos
sivel a garantia do contorto hygienico permanente nos ambien.te.s da 
v~da. on(i~ quer que o homem ~ estabeleça na lucta. ardua. Ço .existir. 

A Sociedade dos .Amfgos de AlB~r~o ';I'orres, com os seu:s titUlas de 
benemerencia. que vae éoiiquistando tod·a a parte, ~m nossa. te:rra._, .que 
propugnou pela medida ora. consideraçla, e da. qu.a.l. devidamente incwn.· 
bido. apresento á Camara todos ó,s a.gr-adechnentos, salientando a. neces .. 
siq.acíe 4.a Cama.ra todos os. agradeeim.e:ntos. salientando a nec~idade 
da. p-qblica.ção autoriZada, dirigiu a_o Sr. Presidente da. Republ1ca., qu-ap
Cio Oh..e!e do Governo Provisorio, o seguinte a.ppello, em Julho d_!:! 19S3! 

"Os abaixo assignado.s. membros da Sociedade dos Amigoe 
de Albe»to Torres e representantes de Associações ~chniças, 
profissionaes e culturaes de quasl todas as unidades do Bra·· 
sil, vêm, ~ra.nte V. Ex. Tequerêr e expõr o seguinte: 

.Estando reunidos nesta. Capital, para- uma semana- de con · 
sagração do illu...~re enge-nheiro e sabia patriclo,. Saturliino de: 
Brito, deliberan;t.os traze~ ~o vosso corihecim.ent<> a op~rtunt .. 
dade e nece~idade de se publicarem as obr& dô maior hyg1e ... 
nista nacional e libelltador- da nossa engenharia e pedir para 
esta medida de tão patriotrco alcance o a.po1o officlal cio de
verno de V. Ex. 

Da elevada inspiração. de um tal gesto não ha duvida!'. 
E' uma. j'UStlça que se faz ao cidadão P,onrado, ao sctentl.s~ 

ta de reputação extra-territorial- honra· da sua classe e da. -S1la 
Pat.ri& ~ e um 'beneficio que se presta ao P.a1z pela vasta ~:p ... 
pllca.çáo dos seus conselhos. descobertas, inventos, adaptâçóes 
na ·hydraUllca urbana, na l;l.ygiene·.. nas mathematica.s, np sa-

. nea.men:to, ~a economia, na defesa contra as 1nnlW.ttac;Qe5 ~ 
as secéas nos problemas do Nordeste e na engenharia. cLvll. 

Scientista ac!"tado n.os meio.s technicos da Eu:ropa e da. 
.Amerlca do ·Norte. Saturnino de Brito, 1mpôe~.se como uma au:~ 
thentica e in.negavel gloria do BrasU. 

O seu li"tti"Çl te. Tr'llcé: Sam.itaire eles Vi'Ues, m~reeeu os ma.1s 
calóroS.os applau.sos· dos mais nota.veis entendidos da .Fra~ça é· 
da.· Inglaterra. Colla.borou em La rrech.n.ique 'San#a.íre, J:'l'v$ll· 
~ndo ~om as mais reconhecidas capacidades do assumpto. 

No COngresso e e~iÇão da cidade reconstitUida, organ1-
Z!ldo em 1916; na França. a.quene seu já citado traba.lllo sobTe 
o saneamento dos centros ·urgânos alcançou a Men.ção ~ Hy
giene e o diplome ~ réconpe~e conce<;lldo á.s me.1llores obl;'as 
apresentã<ias. 

Têc.eram-lhe os maiores elogios o illustre ReignaTd, se .. 
çreta.r~o da Assoclaçã.O dos Hygien1stas; B.ergeron, professoT na. 
Ecole Centrale, e grande autOridade; Dldy, o conhecido ~c
tor dos trabalhos sa.nit?-rios de Borde'U$; o grande engenMkó 
11!roUlec ·e mu1t1sslmO.S outros.. entre elles, lmbeaux, reputà.do 
.no mundo .universál aos t~chnicoo .de .bydra.ulica e engenha
ria sanita"t:'ia, uma. das Ultimas palà"vrl\.5·. Axn1go e adril1.rsdol' 
de Sa.turn1no d.e Bnto. escreveu palavras dD. mais -sentida sytt,~. .. 
pa.thia. e ãa ma~ d1gn1f1cante homenagem ao engellhe1ro bl'a· 
.sllelro, que. segundo as. propria.s palavras de Imbeaux em L'a 
Tech.nique Sanitaire, par modestie il se d.ísa.it mon d.iscipl.e 
mais il éta.it un maitte, é 171.inent, ayant beaucoup pZus fa!t 
cia:ns sa. ca:ni.ére que moi-même. 

Não são menores, nos Esta.Q.os Unidos, os encom1os dos 
conhecedores so~re a obra do illustre filllllinense, e sobre os 
seus inventos de engellha.rta. .san1ta.r1a. .. 

No Brasll são innUIQ.erª'vels os trabalhos de saturnlno de 
Br~to e d.el1es existem, esparsamente e 1ne!t1ca.zmente a dor~ 
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-mecid'Qs nós ar~hivos, rela;tor-ios~ proj~C"tos e 1\)U:blicaÇ®s· no 
mais inesth:p.avel val0r ' . 

Dâ. sua. acttiação e da sua- gr~:P..de c_apacida.éle d,~ traba
lho a."!)u,nd;un_ ~ attestados ·ineSq~ecivels do. Porto de San
'tO$, Blili.la-, ~oiftl, Pelot.ás, Cãm:pos·, Rio de Jarieir9, no dizer 
üe .B~ta Neves, ó seu ~ais not~vei q.i:sc!puio a sua. 1lifluenc1~ 
inQ.fr~çta abrange <> Paiz tntetro: - o:ode não· tocou directa:-· 
1tlen.te o seu dedQ crel:l,dor,. Qs seus exemplos e- eu,sin_a.mentos 
de lncontrastavel sa'f:led.Qría .achM-am appJ~c~Ção. 

Póde v, Ex.. vêr, Exm.o. sr. Dr. det'ulio V'argâ.s, no. ·gta
phiéo. ánnexQ a e~te memora.7]4u.m. a complexa rêde de servi
ços prestádos á Pa,tti~ peio ~mmortal engenl:ieiro. 

As invenÇões c apetlelçOáme:ntos feitos por eile ~ t.rE!-ba
lhqs est.nngefros para; a.~biental .... os n~ meiQ ·physico e eeo
n_ómico brasll~·ii'o são t:;~.mbeíti numeroSos. Basta citar .o õasi
metro -. - expedit'ci; O& sif~s a"Q~toventi_la_dos; os flUXiveis; a 
ventilação ·antlsiphon_ica inver.tida.; os sy:stemà:s -~leb,ydrodyna
mjcos de elevaÇào de d,e~~jos: as peças especiaes. ·para junc
Ção de colleét.ores: no systema de ~eite e ma.t:s de ci.ncoentâ 
outrQ9 i'nventc>s e a-pet:reiçoâ.meíl:tc:5!'>. · 

Qúall.clo a Inglaterra. lhe qiliz J-iagar regiâ.mente a. patente 
de -alguns depes, p gr;mde engenheii{) .SÓ COI;loedeU OS seUs 
dit.eitos na. ·condiçãô de seu liVre fabirieo· e einpreg0 no Bras1l, 
~ elle, que era. -pobre1 ;rejeitou: a.s compensações m .ate.tlaes, 
doandó-a.S á. Liga Contra a Ttlbet-cu.lose daqueile ·parz. 

Qs abaixo as.signado.s. acharp., .pois, Sr. .nr. Getulio Va-r
.ga;s, q1Je se. impõe ®01 justiça, inceílti_vo e ef;fici.~D..~ia a. pu
blicação de5sas joias do maiS' inapreciável valor e. alcance para. 
os 1~j;er~s él.Q 'paiz. 

~n~~~dO C.Oiíl o apoio qe v·. Ex,. :pàra tão pa.tri~tica e re.
levante iniciàtiva, a SOéi~dade: dos Amigos de .6lberto Tor.
res, .e os represepta.ntes de a.ssoeia:ções technicas, •Cultui:aes
(t proflssionaes pQr ella ~onvócados nésta justa homenagem a 
Satm'nino de Brij;Ç>, •Q.eposita.m n_as m~os de V •. Ex. a sor~e 
de tão beúa 1déa. 

Queira v. Ex , -acoeltru- .os ·p_rotestes ai> n~~ .respei'"' 
to e con.::;iQ.eraç'ã,o. - na.etonso SimQeS LQpe$, ~~.sid:~nte; Fe~;.. 
'trandes Tavo11a, Raul de Pa:ula, Sêcreta.rio Geral; Everard~Q 

Becka.~r. :Laure:nço Ba~ta. Nev~, :represe_nta.nte da· Escola 9-e 
Engenllaria dã. Universidade de Mi:na.s Geraes •. da SOC!~d~cle 
~eira de _Elngenheiros,_ dó Club de Engenhãrla. de PernambUco 
e Cl:o ':Nucleo. Tor~a:no ·Min~i:ro, com re~trie~;ão quanto ap q~ 
lhe diz :res'peito. Paulo Cêsa.r Gomes Mirtrn.S,· representan.
tl,<:> a secretà.t;ta ele. '\Ti ação e Obras ~'J;>fi~a~ _do :E!St~o <3,~ São 
Paulo e .a ~par:ttção do Sán:eaménto 4e: SantoS; ~biq No
,gueira de Lima, membro. da Coinínissãe Representativa. da se
cretaria e V.iaçã.o de São PaUlo; ~m:.a,ndo ~~ering, repr.esen· 
tando a ES<::ola de Mtoas ae Omo Pr~to; .Ax16tõteles :Pereu-a, 
Majo!: An~nj:o Alyes ~nd~s 'nayora, .~gilel ::Presgra.ve, ex~ 
prime'lto en.ge;o.he'iro da, Collll:d.i$sãe de Sa:m:~amentól 4~ SaJl
tos; ·RaUl de Almeida Magalhães, A. . Sà.bGia Lima,· Ettzebip 
de .Queiroz, Ca,rlos G,bagas, _Fi~~Iis Reis, :Viçoso Ja1;dim, Ar
mando Magalhãies Cõrrêa, :S:úmbetto Aimeid~, Antonio Jo&ê 
Alves de So"!l,Zá,, _representante do IilstltU:to ·Géólogioo e Mine• 
nlogtco do Brasil; S~ Vieira ~pato, J . Soares. P~reira, Çe .. 
saJ:!io Alvim Filho, Alberto Reev.e, Fernando Martins P . SOuza. 
Armmdo de Gqdoy, pel~ ,.-\u:t;omovel Club do- Ri~; QhrysantO. 
S.obt:al, pel_o :.i\U,tomovel OlUb Flw:ninellse· e Rota:r.y. Cl~b .de 
Çampos; Ç1-eraldo Sampaio; ·pela Prefeitura de Póç.Ós de Oal• 
das: N.ueleç, CSln.pi:Sta. da Sçlcied!!'de dos Amigos de ~ber~o 
Tõrres e Club de ·Enge:pha.r1a de ·Pe.rnambue<:i; A).(le Sampaio, 
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Waidema.r Feyds, E1mar de Brito Povoa, J. Mesqutt.a. .Bàtbo
~a~ José Manoel Povoa de B.rito" . 

Sr . Presidente, p~ra que fique,. nos An:naes des~ Pa.rlamen;to. um 
-traço das activ1dades feêundas (ie :S:aturni"no de Brito, cu~a. obra d:~ 
patriotismo, se acaba de glorificar. ~om â approvação do projecto nume
ro 141 B, desta; legl.slat~. perm.i_tto-me, com a devida. venla· á Ca
mara, transcrever. em seguid.a, parte de um trabalho .que, a co.nvtte 
honroso da Sociedade dos Amigos de. Alberto Torres organizei para a 
commemoração na.clo~l da m:emoria· d:esse saudoso e .i.llSigne profis
sional. a 14 de Julho de 1933, nesta 'C9.p1t;al: 

"ESca.IPrOS DE SATURNINO' DE BRITO 

Os trabalhos esparsos çi~ixados por Saturn1no de Brito, 
em livros. tela,torios e pUbUcações d.iverSâs, excedem de duas 
centenas e p9r es~ numero elevado, que, certamente, não é 
o deti,n1d'ot do valor extraorcilp.a,rio de _sua 9bra, do m~ior al
ca.nee soctal. e 'technleo, não se compor~arla.m 'bem el:Xl menos 
de 50 volumes, coordenadamente ~rgS.nizados, com dlvlsão de 
as5umlltos. 

Saturnino. ·ne.ssas obras, tra1;0u tie Ma'thema.tica, ~c_G., 

·nomia, S'ociologia e Moral, Engenharia. Civil, Engenharia Sanl
ta,ria, Questões da secca.. Defesa. contra inundações, Urban15· 
Jllo e serviços urbalio.s pre"occupando--se tf.l.mbem oom outrQS 
assumptos de interesse ge~. 

São de sua. autoria os segui.n~ tl'a.balh~: 

Theo.rla Log1ca da Assimilação ( 188'1 1 • 

ES'l'BÃDAS bE ~O 

Relatorio da Ba.tul'ité (1892): 
Boe1ros escouso.s, com apparelho ~et(); 

~evista .~ Estrada. Polytechnica (1898) . 

Cond uctos forçados (Revista da. E. P. 1'897) ; 
Esgotos - Ca.pacida~· de conectares e dos em.l.ssa.rto.~ de 

aguas pluviaes (Rev , E , P. 1898); 
Aguas pluvia.es (1907); 
Pompage en RoU:te .. Teçhniq_ue Saititaire'.. (19Z47: 
Muitos pro.blema.s iliteressap.tes, de grande pratica geral, 

dados em se.u.s numeros~ trabalhos pa~ solução <'le casos 
reaes de 5eu estudo . 

!lsgotos da cidades; 
Les Egouts: de. Rio de Ja.~~iro; 
Nouvea.ux: systémes· d'égo.utsr 
No~s:s para o "Diccionario Techntcologico": 
DescripÇã.o dos objectO.S expostos no 20 Congresso Medtco 

de Pernampuc_o; 
o. San~mento das c!d,~es do Brasil, no Cen~I;lar1o da. 

tndependéncía. (1922.); 
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L\~.ssaillissement c!.~s viUes dU. Bi':ésil (19lg); 
N:Qtas ·so"br~ a. ~ppiieaçãt:l do &yst~n:1& electrico ~atppaa.tl-

co .no Brasil (1919.) . · · · ' 

E'N~ÉNHAR:tA SA:NlTAltfA. (Tech.itica. -. _instrucç·oes,; espectJ1.
oações e typos de 0 b'ra.S) :. 

Caderza.eta. n . 1 ---- Esj;UÂ~ e ·se!'vtços prepa-rat~rlos ce 
eoDStrucção c!.e ~otQs --- :erscrfptorio téchn!eo; 

(~a«ie:r.n~ta p .- · 2 - Q.rg31nizaÇã9 dOS· serviço~ d~ co~
tr·u~ção; 

Oadel'Il.ét~ n . 3 - ~~c~'UiSiQ~o. d_e ~~rial, e~I_)eci:ticac;oes 
geraes; · · 

Cadern~t_a n. 4 - · Te~aplenagem ~- ~sço_~ento ...,...- ,au
nna.m,enta e 'rêde d9S Cólle~Ofe.S; 

Cader.ll.et.â. n. 5 - Argamassa .---' F\\ndaÇões - Alvenariàs 
comm.uns ·- · Concretp; 

Caderneta p. 6 - Concre·to. ~:rmado e cimento armauo, 
Albüm de t"YPos de Obras; 
Cat~ogo San~~~a:sU, de peças: sanitari~s; 
Betume. piXe e areia (~913) . 

ENãENS:ARIA SANI"TAliiA - (r.l'eohnwa, -.- t.a.-vágem a:e -~syu
·tos - Vef!.tilaçã.o .- Synspses - ·Siphõt{s auto-ventil'ados -
Oaia;a,s •ã.e.· goTd:u:ras' - Sei-píços ctómiciltares ·de agu,as. e es.,. 
.g9t0.S), ' -

Tanques :f1Wõvéis econónii.co:s .......,. 1(Notlélas· e explicaç.ões).; 
T~u.es fluxivei_s econo.miÇQS -.- . Typos organiZados, ·ta'-' 

bella:s e gr,á.phiQós); · 
Os syphôes llQI:i esgotos (~o Congresso M.~dico Latino. ~e

_1'1Ca·uo 1 ; 
Reservoirs âe ~Ia.sse aútomat:ique - (Ext. de Technlque 

sa.nttatre' ' - 1909.); 
':I'anqu:es fiu:xivels priStp,aticPS ·- Instru:cções pará. ó ra.-

M:ico e emprego; · 
·P11ore~etes soJ)re· serv.lços dom!Çillarios no B;iq tlé. ·,Jaaeiro; 
llegulamento de esgotos d.omic1liar1os de sante~; 
Condições geraes do.s. ~~vi~os de s3Aeamento q.e ~eéi.f'~· 

(1910):. 
Reguia:mentq da RepartiÇão q·o Saneamento de Recife .•. coía 

instrucçóes 4-o serviço doo:Uefliariq; 
Saneamento da Pâ.ra.hyba. - Regulamento Geral; 
Par-e.ceres ~bre· regulam~ntação d.e servi~s sa.nit1a,rios do-

mtcUiari(!>s; 
Serviç9s ~.Ilitarf~ domicU!a:ri~ no R:io Gta·nde do Siil; 
Anti-s!pliotúp,g traps and G:t;ease Traps·. 
Ca.ixâs de gordura. · (1920) . 

;EN'GEN~lA S~Al(iA - (TeCh/~1-'iéa 
ag.ua~-- A.gp.as de (lbàsteéimentó) r ' 

Pareceres <iiver5os: 

Dois .fol.lietos sobre o primitivo ab~t;echn~nto de 'ª'gu!J, de 
ttectr~. 

Arti~os dlversos; 

Memona. ae J:V Congresso de Hygi~n~ da Balll:~, 
N'.ota.. sobre futraçê.o (:1927); 
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Pate.e~r sobre agua.s de S. PaUlo; 
Noções de Hydrologiâ Sanita;ria; 
Progr~mrn~ de ~aborato:r.io de exame P.e Ag'uas. (1~1~}. 

:EN:G'ENHARIA SANITARIA - (Depuração de ag'IULS); 

,:Nest~ divlsãQ, co:ólo nas p.re::ceden-e~s e ~gu,in.te·s d~ Efi
genharía Sanita:ria, ·e· especiá.lmen:te .sobre tratamento de 
p.gu,~. p0d_er-~-ta}l!l , enume:r.a.r ml+.itos t,rab·alb;os de inter€§~. 
fazendo parte de relatorios, p.areceres_:. pl'ojectos e e,q>oslçóês 
co.n.sic:j_erado~ ex:n outras <J,:ivis~s. · · 

Dep1,1I'aÇ'ã.o de esgoto.& çle IJ.m~ira (S~ PáuiO).; 
Estudos ~a Commlssão de Sa:nt9S; 
Depuraçã-o das Aguas de Esgotos --- IV óongresso :Medieo. 

L~tin9 . Am~icanq .(1909); 
·:Dé§.tinos c;ios qe-.spej'Q's de FOf"tà~eza; 
DeStinos. dos despejos· da Bahia - Carta-parecer ao ~n,ge

Jlb:.eíro Lottten~a ·Baeta Nev~!> (1916') ; 
A pr.atica nas descarga.s dólS ~goto·s - (V ·çongresso de 

Hygiene ---' {1929); 

Pare.cer ·SObr~ O tratamento. dos despejos d:a Tiha das. 
Cobras: 

Depúraçã:o ·de despejos. dos es_gotas - - COmmunicado a. 
in1prensa·: 

Depuração· dos despeJos de Santos - ea.f tàs com qu~la
nax:.ies ao ~ng~nh~ir:a LQwenço :S~t~ Nev~s.t· pará exa.tne aa. 
questão, p,or eS~. !ivs :Estados UI11do.s·. 

E~<>Er.THAif.1A S~AR'IA - (Aguas pl-uv~aes - .iJrenage7!'-J • 

,Ag'J,U!.S pluv:i~e!) ·.,..- ·m Ç.olig.resso $cientifico Latino~·Ame
rfcano (t9Q~t) ;. 

C'a:naes de drenagem silperficiat: e galerias plüvtaes em 
S~ntos (Pu.bl~eado em Boletim do 1\finister:l.o da Vla_çao); 

Canae$ de drenagem - Aibum (1908); 
~strucções para a . ~rvlço de aguas plnviaes na Parahyba 

('Carta ao ~u prepoSto, ·enge.D,!hei,t:o- ÍIOurenço Baeta N~v~, 
na execuÇão ·das obras d~ saneamé.nto da mesma Çicl,ade 
(1~24). 

ENGENB:~U SAN~~ - (Exposições 
Z.atorios), 

Plant~ de Piracicaba (1893) ;· 

Prôjetitos e .Re-

o nova oapitàl de Minas e o seu abas~cimento de ag:ua 
(1895); 

l\4tÜilor.a.mentos de Victoria - Espir~ta .Santqs - · '(189e!J; 
Saneãínento dé santos (1899); 
Saneamento de Ca.mpin..as; 
Saneamento. de Limei~a; 
Sane~en:to de Rl:béirão Preto; 
,Saneamento de 'Sorocaba-; 
Sanea.inento de Amparo; 
S;1lil,eament9 de Pe~~opoli.s (1.898); 
Sanean).e.nw de ·parahyiJa <io S:ul (1899) i 
Saneam,ento dé :ttaocara· ( 1900') ; 
Re'la.toriO de fi$C@.:l q_a eity li:IÍ.provemente (RiO); 
Esgotos. dé Santos - Critiea positiva do·s varj..o,s ptojeetos 

'(1903); 
Saneamento d,e ca.mpos (19Q3): 
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Sa,ne:~_me:n~o de Sanj;os. ·- ~I.atorio de .!905-1906.; 
.s:ap,~aniento de santo,s - -R.~ratorio de 1·90'7: 
Sà.n.eamento -deo Santos - Relatorto de 1908: 
Sa.ne~men~o qe ~n.tbs - · ~laj;or~o 4e 1909, com 'l.lm an

il.ex:o sobre tra.ta.mento electrolitic<> dos rie$pejos de esgotós da. 
eldade de Sà<nta Monica, California,. U . . S. A .. , pelo engenheiro 
Lourenço Bae~a ~eves; · 

,saneamento de SantQs - · ('Tra:balb.o organizado para .o ser
viço ·pan-americanory; 

Ab~tecimentQ de· âgüà de s~ ':Paulo (1905, ;t'el~presso em. 
!911); -

Saneainen:to d eSántos· - Tra_balbo ·dé .stntbe;<se p~a. ~ 
lnauguraç~o dos s.erviç9s em 1912, públlcado pelo GOverno do 
t5ij.o Paulo. coPJ, opiniÇíês diversas_; 

Dí.Sci.trso de entrega. dos setv,iços de Samtos (.1912J ; 
Saneam~nto de Reçife ""'"-:Ina"Qgw;açãO dos ~otbs; 
San~a:t.nel1to de Recüe - ·:bes<frlpção (.1917); 
saneamento d~ Recife - RelatortQ e estampas (.191'1}: 

·s.ané~men,to de Par.ah_yba do Nor~ - p_rojecto do$ esgotos· 
f1913) ;· 

Sanéamento •da Pa.tahyba· do Norte .- Pro)ecto de a.baste.,. 
c1m.ento de agua (1924'): · 

saneamento· da Pa:rahyba .do Nom - Relatorlo de execuçãc, 
e1e ~rviç~;. 

·~n~àll).~noo da Para.hyba. Q.o Norte - Piscurs(> -de agradeclw 
mento á homénagem do ~verno (1910) i 

~tudos preuini~a.res _para o. Saneamento de Jul2; de :róra
tem eollal)oração· com o engenh~iro LoUrenço Baeta. Néves --
1916'); 

Sane~en'to. de Petropolis - E.x.posiçá(;) ~o Pref~fto Leo-. 
P<>ldo de B1;Ilhões - (1917) ; 

Projec~ps dive~$05 4e· Saneamentó e outros .estudos: 

:Saneamento do Rio Pra;na.e: 
A rcapiação qe aguas :p.as dunas dó Rio Gr.ande .. 

2 .. :a smm. 

daneamento de santa Maria (l9i9); 
~anea:mento de· Cruz Altrt (1919): 
s.ánea.~énto <ie p~ Fu:nc;li;> .(l~Ü9).; 
~aneameni&l de. ltosârio (1919) . 

s.u Stim;: 

::5a~eam~nto d ·e .s~t:·Ann~ do Livramento. (1~20'); 
~aneamento éle São LeopcldO' (1922); 
San,eamento de Uruguayana (1923); 
Sane'am:énto de São Gabrlel (1923).: 
Sanea.mento de Irahy (1924); 
sª'neam~nto de Aiegrgte (1927) .. 

4.~ ·StRm: 

Sanea·mento de .Pelotas ---. 1.0 parécet; 
Saneame:n:to cie Pelotas ,(1~26) e 1.0 Relatori'o de constrq<:

gão '(1928); 
· !Sa~~aine.nto de CUrityl)a- (1920-2~) -; 
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$oluções para Uber~ba - (Jornal "Lavoura e Commer-
c~o" - 1921) ; 

S.aneamento de Ubera.ba (1922) ; 
Saneamento de Aracaju (1923.): 

·saneamen~ de Aracajú - Oolistrucção (1926); 
Saneamento cta Ba.bia (1925).; 
Saneamento de Poços de Caldas (1927); 
Sa_neai:.nento de Theophllo Ottoni (1927) . 

ÉlirGENHAJUA SANITARIA- (Obras e drtigos de e:xame flera.Z): 

Além de muitOs trabalhos já !nclu:ido~ em outras divisões 
e considerações de ordem geral sobre problemas de engeriharia 
·sanitaria, contidos em quasi todos as seus escriptos e artlgos 
esparsos pelos jornaes, nesta secção vêm: 

Como m:elhorar o sys~ma d~ esgotçs do Rio de Janeiro 
(Memoria ao primeiro COngresso Q.e Rygiene - 1923); 

Sa.nea.m.ento de Santos, ~cife, Parahyba do Nort~ e R~o 
G:rande - Notas gera.es; 

~eciie - -·Estado dos serviços de saneamento e seu de~n
volvimento (Parecer - 1.923) ; 

Abastecimento de. São Paulo -Pareceres ao Dr. PaUlo éie 
.Moraes .Ban;os --. 1913); 

A barragem em P~o Beicht - São Paulo; 
O problema da: ágúa em São Pauld (Par:ecer ao Institütu 

de Engenliatia)-; 
Circulares sobre o fornecimen'tiO de materiaes e app.pare

reüxos sa.ílltarios, para serviços de águas e esgotos; 
Les pentes de branches eles Égouts (1924) . 
Pat.e(!etes- diversos SGbre tarnas de águas e esgotos. 

Campínas (1906):; 
Campinas. (Com o projecto de regulamento e emendas ~-o 

pi;ojecto da Munidpalidade - 1922): 
Pelotas - "Parecer sobre oonstrucção de esgotos - (19l6); 
.os e$gotos de Belém do Pará - ~arecer (1913); 
serviÇOs de Maceió ('1923 )·; 
Saneamento de Fortaleza. - (;eará - Parecer (1923); 
P·lano de execuçao dos esgot~ de Nictheroy; 
o ab_astecimento de agua em Campo~ (192~); 
O saneamento <le Além Farahyba -- Minas ~raes; Recltt: 

e cidades õb 1nteri.or de Pernambuco (1928)': 
TubQs de cime~q ãrma.do ·para os syphões de Cotia -

São Paulo (Bt eves_ infonn-ações); 
' Tubos empregados nos · esgotos ( 1920) ; 

O material para tu'}Jos qe âgua (Puol_icado na revista 
"L'Eaut• (1924); 

Tubo de aço o.u ferro fu.ndid,o ( 1.923) ; 
Tubos flexíveis (l926) ; 
Pareceres ao ~in.lst;r.o FraneLsco 5á (1923'); 
Analyses das propostas. de forn~imento para Pelotas 

(1927) r, 

ServiÇos de l\$ngUilihos (1927); 
Canalização do Rio Trapichetto {1928) ; 
Canaes de ~~nageJll. -em Nictheroy (1928). 
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ENGENHARIA SANITARIA (Memorias diverSas): 

Notas s.o'bre hydi;omet:r.os (1928', 
C~iXas de gordura ('1920),; · 
Pó:nte dà. Il:Qa d .o Pina (-R~if~ - 1923) . 

I:NtiNDAÇÕES ( Tratado.s diversos,) : 

Melhoramentos do Rio Ti~te em ·$ã.o :Paulo ( 1926); 
~fesa contra inundações da: cidade de Campos; 
Progtamma de estuõ,çis defin.itívbs: do Rio Parahyba, <lr-

ganizado ~JX>r sugge.stã.o 'do engenheiro Lourenço Ba.eta Neve~. 
q"(;U!.ll.do consull;Ol\ teehnico da :presictencia d~ Minas (1926): 

Inundações do Rio de Janeiro; 
Melhoramentos éla Lagõa Rodrjgo <le Frrutas; 
Defesa contra inunda9óes do Rio de São Farnê~o. ~ru 

Propr4l,; 
Melhort:~.m~.nto p.o Rio Paraibyba e d:a ,La~õá )."'elu. 

URBAN'lSMO 

.Além do muito que sobre urbánismo se contêm em quasi 
tOdos os seus projectos de $ane~me-~to de cidades 'brasileit?~. 
·h~ muitos escriptos es.parsos e ~pêcialmente os seguintes: 

Calçamento de. ruas (Memorta ao congresso Là:tino-~e-
·rlcan.o. - 1909) ; 

Notas sobre o traÇádo d!! ruas; 
A Planta de Santos (1915); 
.Le tracé Sa.nJtaire des v14es-; 
PrÇ>jecto de um novo ar~abalde de Vlctorta; 
Carta ao presidente .do 10 Congresso Pan.-Amer~cano -:.t.•. 

Architectura (1920).; 
Os melhoramentos 4o ~io Q.e Janei,Jo; 
As favelas de Paris ( 1922.) i 
Calçamento e concreto :arm.ado. 

·ECONOMIA - SOCIQLOG'IA ~ MORAl. 

~arj.fãs e saneame'Ilto (19_12); 
Tarifas do ChlOl"Oi 
Tarifas e saneame-nto (-1928) ; 
Tarifas ·e saneam-ento - Ca.rt.a. do Jorna.r do aommerct~. 
Eletçã:o presidencial - duas cartas em 1894; 
Discl:U'so de recepção no Instituto ~cheologico de ~et

_liambuco ) 1917); 
Carta. ao Presidente Rá.Ul soa:res por occasULo d.o uon

gresso. ~s Municlpai.ldades Mineiras; 
Construcção e ·recrazimento de our~: 
Discurso no encerramento do IV Congresso Medico :La.tin!"· 

.Am.eríca;no; 
Aifredo A.merlco de Souza Ra·ngel (Notlc~a necrologtcã.,; 
IDevet~ tte profissão (cartas eartigos diversos); 
Qpiniã.o sobre exploração. d~ serviço de aguas e e.5g<ltos 

(carta a. Provincia, de ~clfe 1918); 
o~.anização de trabalhos dé s.aneamento (ao governo de 

·~rglpe. 1923); 
· Traballhos aos dcmingos - · soiução 'Para o c~ da Para

\hyb~ do Norte (1923); 
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Necessidade <ie teohnicos especia!izado5 - a proposito aa 
Oreação da Çommissão de Mel,horam~ntos Munlclpaes d.e. 
Minas. 

ASSU:MPTOS DIVERSO.~ 

& :secca.s Eio Norte· (1~1;:sl; 
Protecção da. praia <ie Copacabana (1921); 
):)esmoron,amentos dO-s -Morros em. Santos e no 1Uo ae .Jtt• 

ne_iro {1928) ; 
Not~ sobre hygie.ne das habitaçt>es; 
Pr.ojectós de casa:s salubres; 
c ·a.sas e pés de ·direito - Carta a Plnl1eiro Lima; 
Pareceres di'V'er.sos sobre_ trabalhos de co negas; . 
Prl vUegios - cartas ás md u.str1as ingle.zas; 
cartas de ~nteres..~ geral ao engenhelró Low.-enço a.nev:t 

t&eves. 
Dei.xa:ndo de lado as realizações numer,osas eom que Sa

t1,;!-n1no de B.rito felicitou as nossas cidades.. o que .f~ca <lell~ 
enumerB.flo, sem. representar tudo quánto ll;le . .devemos de es~ 
criptôs e publicações, se não valesse pelo que lhe tra.uzem ·~~ 

titUl(js, demonstraria a c apacidade ext:taordina,T~a de um e.s. 
_pirito que em. vida, nunca descançou de trabalhar pelo bem 
da teiT:s. em .que· nas~u; o que ene, assitn.. no.s leg()u, não 
va.le sómente quantitativa, ma:s -~mbêm., e rn.uito mais-, Q.Ua.
litati vam~nte_ 

lNWNÇAO E APERFEIÇOAMENTOS SANITAaiOS .1)1!; 

SA~NINO DE BRITO 

Multas ve~s orig111al, sem a. preoccupação da. ·ôrlg11u,: .. . 
dadê, eUe !oi inventor e aperfeiçoatlor de apparelhos e prn
cessos d_e a.pplicação na Engenh.aria .sanitaria.; a. .elle se ~é . 
vem, entre outros: 

Um bàSi-met~o-expe<lito; siphóe~ auto-ventilados; slpllO~ ,~, 

fluvia.es: caiXas. d.e gotQ.úra· de pistões e ·basculantes; aperfet . 
çoa.mento n(j ·processo de juntas estanques par,a tubos d~ g.re s 
ceramico e pru:a )J.gar appal'~lhos de iouça a tubos de ferre:.· 
!unêiitlo ou ~e chumbo; aper:fel:çoan..-ento nos poços de in.spe~ 
cçã:o de t~bo~ d~ cimento moldaé:lo; .aper-feiçoamento na. eom· 
trticção dos colleetores de concreto por meio de blocos <:Otn 
juntas ~peciàes:. secções e.&peciMs Recife. de grande economia 
e :racllitlade de construcção. ~ de notavel aperfeiçoamento .stt:
n1ta.r1o; boeea.s espectaes para. j®cção de coll~tores no sys
tema Recife; aperfeiço!!omento de tampõe.s; plantaforma dé ct· 
mento armado para collectore.s de manilhas de grés ceramlcu 
c de concreto; eonstruc.ção de t~q~es de lavagens em blo
cos de cimento moldado;· juncções radia.es; ' boccaes de de.sC1dl'l 
para emprego das juncções radiaes; pe·ça.s radial de f~rro fun
dido ilU'a ref:lexão nos esgotós dás ~as; diversas peças ~-· 
lPeciaes .para canalização de ferro fundido. no esgotamento das 
casas; ventilação anti:..siphonica. invertid.a; .systemas telehydr<'
dyhan11COS de leva,ção de despejO.S; aperfeiçoamep.to· no Sy9·· 
te~ de esgotamento secc1Qnal por grandus .siphQe.s. 

Todõ.s e~ .l,nvento~ e a,perle1çoam.entos são de, livre ra 
·brico QU emprego pelas cidades brasileir~. sem nenh't.IIXl.'\ .. 
com·pensf4ção material. para; quem ·os conseguiu: ·apenas a1gurus. 
como já ass1gnalamos, são pate-nteados na 'Inglaterra em bc-. 
neficio d~ liga. co~~ra a tuberculose do mesmo p~iz, sem pre-
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juizo da Uberdade de fabrical-o$ ou usal-o'S, reservada ao 
13ta,sil. 

VALOR E OtiPORTUNIDA!DE DAS lDEAS DE. SATÚR~•,· 
DE BRTrrO 

iDelxando de lado as· realizações concretas que be-nef1cta:<.-.. 
muitas. de nossas cidades, o que !icou enumerado de ~á.turn.t• 
'D.O de Brltto, sem repr-esentar tudo quanto eUe deixou ~
~Lpto, se. n~óá tiv:esse o seu valor denunciado no6 tituloo, 
mencionadps, demonstraria ao m.en_os a poderosa <:apacid"S.d~ 
prodl.ictora. dé um espinto que muito féz em vida. 

Nesses e-c:criptos preci0595, em grande parte d1vulg~os "n 
li~os e pubUca.çóes· dl versas, ha lições das m..ais. aproveita.vcis 
para o Brasil actual,. suggestões oppprtu~. que a.s adminl~ 
t~ç~ pubiicas, a:s municipalidades, especlalin.ente, e os W· · 
<:nl<:õs sa..uitarlo.s e ut.bani.stas não deveriam des<:onhecer ()1;.. 
aba.nd9lla.r . 

Reservo-me para considerar devidamente esse vul,to.s<J tJ. 
ext'faor<).i.natio trabaJ.4o em ·outra o<::casião; entretan.tb, 'Por 
·agora, não me fu.rtarei ao dever de aprei::iar alguns delles, 
para apresental...,os aos novos que s-e qu!..zerem. dedicar ao ser~ 
-v-lço das cidades, com propriedade, seguranÇa e sentim.ento na.., 
cional, sentimento, este·, indls!pensavel nesta quadra em. que 
~ pre-ei.sa. reconstituir a nação den~ro da mlús pura brasi
lidade. 

Sat1ll'·n~o de Britto, mestre incontesta.vel da engenhái'i"J 
.s~nit.arià. brasileira, foi um vulto de destaque -entre os gran
qes hygienistas mun.dla.es· e ~ suas ob1·as .merecem carinliosa 
e.~tep.ção de tõd;os os :brasileiros. 

No grande ~eleiro (il!e ell~ accumuiou de utilidades re&'):J, 
ha. trabalhos mesmo nãô muito novos, que a techni~ model'
na. áperfelçoada não póde inva.lida;r -dentro d.o bom senso ~
das reaiidad,es· pra,:t;icas de nossa~ terra . 

Muita coiSa- de r~.l utilidad~ que vemos· espalha:da, agoL··,, 
no.s mel.os b~.ileircs, <ie mOderna expos1çãQ, em materia de 
trato de Cid-adeS, não traz de novo .senão a$ pala.v~ de SU!io 

apresentaçã~, ·por isso qile as idêas e pri.nCi·plos .nella envol
vldõs, aintla são os mesmos qu~- n.e>rteam. o grande esp1tlto. 
que ora homenageamçs. 

;MUitos !problemas que se focalizam, hoje, de n~.essldacto 
na. v~da m~_icipal, t~veutl;l. coxí"$ideraçã.o judidosa por Satur
nito de Brlto, qile d(mes praticamente cogitou·. 

O que elle procurou fazer no Rio Grande dó .Stil, com. 
appl1ca.ção da lei de co_m.petencía administrativa. das munici
palidades, que ainda vem de .Julio dê Castilho.s é exemplo de 
digna para O' bem· geral da.s cidaçies. 

Partidarió do I,"egime <laS llre!eituras, como mais· J?rote • 
etor .dos interesses conectivos, mL5 a.gglom~raç6es urbanas, 
!óra. de infiuencias po1it1cns loêa.es, elle propugnava por uma 
m.~rvenção dlrecta do póder pul;>lico estadual, par1t garanttà. 
da. vida. hygienica. dos mélos urbanos; mas queria que, antes·, 
se ·refundissem as leis, par~ se evitarem. êOnfllctos de cpmpe
te:né12 ili terven tora . 

Sobre essa. necessarla legislação. Saturnino de Brito, no 
seu Uv.ro Le 7'ro.cé Sanitaire des ViZles, diz que eila deve: 

li) estabelecer um prograníma pa:ra. o estuda dos planos 
de conjun.cto para a formação da extensão e o sanea~ento 
(agua potav!ll) . esgotos, transformação dos bairros insalubres, 
etc . • das cidades, e ;para sua realização pratica; 
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b) tornar obrigatorios esses estUdo's e a execução pro• 
,grac;iva das plantas approvadas; 

c) designar os poderes competent~s para fazet: reali,zar 
esses estudos, pa~a os approvar o.u modificar e para execútar 
os projectos1 deterniinar os p :r;a,zos para, a. rev1$âo das planta$ 
e -a mar~ha a seguir n!3sse caso .. 

d) garantir a execução dos projectos (extensão das cida
des. agua potavel, esgotos. transformação. dos bairros Insalu
bres, etc . ) . conc111ando os interesses partic-ulares e os in te., 
;esses publicos e afastando as intervenções preJudiciaes dos 
governadores e dos governa-ntes". 

Nenhum prQgramma. de lnnovações sensatas e sempre ue
cessarias aos nossos progressos, poderá tr_azer coisa máls util 
para ·O .dese.nvotvim~nto 4a.s cidades, do que ~as· condlçôe:; 
pára umâ.. ufge-nt·e lêgjslação regulandG s_egura.mente o as
súnipto. 

·Eue tinhâ em grande apreço a interve.nção do ~ngenhe1ro 
na. vida c:ias cidade~ e achava que se deviam formar technicos 
n~se ramo lmpo.rtantissimo àa. profissãe>, crea.ndo-se especia
listas em serviços. mun,i.cipaes . 

A proposito da.S organizações neceSSá.i'las de engenharia, 
cõm seguros moldes. elie escreveu na circular de abertura de 
se~ escriptorio no Rio de Janeiro, t~t:a~çto da dlr~cção dq 
mesmo: "Etie adquirirá uma ~llosa somma. dé. cOnheCimentos 
do qu-e se fa.:íõ no paiz e estrangeiro para dar, com brevidade e 
pre.cisão, informações pedidas pelos seus clientes. Estarã em; 
reJ ::,ção com. a'lguns e.Scriptorios estrangeiros para intercambtp 
de servlços, corno sej.~m a fiscalização, as analyses e os en
saios, de ,materlaes quae.squer deStlnado.s ás construcçõe.s e 
indústrias brasileiraS" . 

As aguas de abastecimento publico merecetam, semvre. 
de Saturnlno de· :Srlto, dedicada.· attenção e do ponto de vista 
:b.ygleniço de sua at1lizaçãó, especlalment~. quando buscadalS 
no sub-sóló, ninguem até hoje, no Brasil, ptiblicoü trabalh(• 
mais util e de maior clareza do que o seu opusculo Noçoes 
àe Hyàrologi,a S!J.nita.Tia.1 que a. todo o engenheiro ~unlcipal. 
muito pôde s_ervir, na escolha de aguas naturalmente puns 
ou a se pUt'ifiearem, pmr necessidade ou. ~reve.ntivamente . 

O trato dos curs<is de agüa que inte:l'essam ou atravessam 
a.S cidades· teve delle espe.cial consideração, e, em geral, os 
rios eram, para. elle, elementos que se precisavam cuidadosa
mente estudar- e elle. com o seu -exemplo ~ con.selbQ$,. mostrou 
como se devia proceder_ nesses estudos : Sãa suâs as segtiintes 
pál2.vras t ranscriptas do livro MeUtoram.entos do Tieté,' pa.g'i-· 
na 14: 

"Não preciSamos de repartições b'urocra.ticas, que desp:~.

chém expedientés, e atten'da.m os pedidos .polltlcos; precisa
mos de commission~dos a.utonomos, permanente-s nas regióen 
ou d1str1ctos, regendo-se ,por programmas ·preciosos, reunindo 
argumentos, fa~endo. diagn~.o;una.s e, decorrido o tempo que 
.t.ô:r, necess~rio, publicando .rnon0ÇT&ph1as com as conciusõe~ 
t.ú'adas e com. as mOdificações ulteriores a. essas conclusões. 
Não é servi.ÇO p~ ·ser f'eito num anne>, ~. digamos, num 
secuio . E' preCiso continuar, em condições de maior etfi
ciencia, o prcgra~a· do cada.st r9 das nos~s quéda.s de agila 
ptoposto pelo ·sr. Dr. Simões Lopes, ex;-mt.nist.ro da Agricul
t'!U'&·". 

Pertence-lhe, entre nós, a. pr1oJi'1,dade do conselho çia c;o.o.·· 
tribuição municipal de melhoria., temperaria. ou p.ermanen-
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temen;t;e recai-ndo sobre propriedades directamente beneficia.·· 
das com melhoramentos ou obras e6"peciaes. contribuição essa. 
que, i!geiraa:ne:nte moqlficacta, para se ).igar â uma espêc'le de 
taxa 4e sa.ucie, institui quando prereJto ém Poços de Caldas. 
~la lei municipal n. 143, doe 3 de Fev~reiro d-e 1921, am,parà.da 
na sua. constitucionalidade,. por w:n notavel ... .P~recel' de M"~
d~s Pimentel, dado por minha ~olicitação. 

A eXpansão ordenada dás cldadés existentes e o traçado 
~ional éle novas outras foram o'bjecto Q.e suas constantes 
preoccupações e seu Le Tracé Sàni.tàire cl.e Villes, de que já 
suf!t.cient~x:nente falamos. para inqtcar-lhe o opportunissimo 
valor p~a as nossas cidades. é disso a mais exuberante prova, 
para ;t?.ão lhe cl.tar outros e muitos trabalhos em que essa 
}?reoccupação SC' demonsti'a .. 

·Sobre a applícação desses .prinçipio~, tomo a liberdade de 
ttail$crever o que disse ria minl)a citada confere·ncla do Club 
de Engenharia, em 1917: 

·csaturntno de Brito, cuidadosamente estudando o proble• 
J:n·li do traçado e da remodelação d_as cidades, :mostra a. n~ces,.. 
sana dependencia em que é~ ~raçado sempre .se deve achar 
d,as Unhas gera.es dos serviçes sanitarios de esgotamento e d:a. 
fêde de agua~ pluviaes; dexnonstra·, á evidencia, como é pos
sível se conciliarem, nesses trabalhos, os interesses ·utilitarlos 
é -sociaes com o eosto .a.rtlstico dos· ai"Chitectos e urbanistas, 
sempre attendiveis, sem quebra. q.o schema sanita.rlo; m~tJ;a . 

que as linhas basicás deste scheJDJl, uma vez estudadas ou 
eXi.stente.s; prec,isam ser con.serviilod~ atr~vés do desenvolvi
mento ou das mOdificações por que tenham de passar as ci
dades, ~alvo quando. relativament_e ás existentes, susceptivels 
de modliicaçõeG do ponto de vista ~nitário, se tome a r.es.o
~qçâo hero~a de demolir, para cons:t.ruir de novo. tudo, quanto 
es'tl!v.e11 !etto . 

·"Os setviços sanitarlos dp ~a:sta.mento dos despejos e o 
das a~as +pluviaes de uma. cldade, planeados ou e,çecutailos; 
como devem s~l-o, no tn.a.i6 perfeito aproveitamento das con
<Uções locaes, .para fac1lidade de constr:u.cçã.o e bom funcc1.o
namento, não precisam mais .so:ffrer alteração alguma, nas 
suas· linhas estructuraes. pan que nas cidades se consigam 
transform~ções artisttca.s. exigidas pela esthetlca, pots, o sen• 
tim.ento .artistico póde sempre creâ.r bellezas. que se ajust_em, 
aos ·Planos existentes, por uma dlspbslçã.o conveniente dos 
moniunent<ls e dos motivos de arte <lo em.bellezamento; com 
adequadas alterações fav().ravel.s á melhor pel'Sl?ecÚva. das 
ruas. Assim pen~ o ,autor patrlcio, traduzindo, xresse justo 
mOdo de pensa!', o prlb.eipl~ de respeito a:o schenia sa.nltàlifo 
Pt:~vi.sto, que outra. coisa não é. sená0 a traducção da. orçie-qí 
que se precisa. dar 8.9 desen:v•Jlv.imento progressivo das cl'da
~es, orientando-o de modo nã0 seja apen~a.s res'!lltante do 
aca;so ou fique na dependencia .de conven1encia.s estranhas ao 
interesse social, como sóe acontecer. qua.nQ.o o serviço das 
placnt·as ficam. sob a in:fluencJ,a <ia· poll1iica local ... 
~ Recife, tendo ainda. em. estudos o projecto de sua remo
delaÇão urbanista, acertadamente seguirá. e5$e.S prinCípios es
tructuraes de sanea.Iijento, segundo o plano magistral de Sa
turnUI.o de Brito. (•) 

Sua carta patrlotlca. ao Presidente Ra.ul Soares, por oç
casião do Congresso das Municipa.lldades MineJ,ras, datada: de 
22 de Ãbrli. ele 1923, precisa ser reoonstderada . 
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Nesse documento Saturn1no iembra. p.rovi9-encias reiati-· 
vas ás e~tradas de rOdagem. ao enstJlo proflssional, á politlca, 
e adlnini.stração municipal, e á hyglime p~a a quai sugge,re 
leis ~U:versas e que regulam o e$Yud._o, a ·approvação e a exe
cuÇãQ de pianos de conjunctó, orga~.os o.u rev.istos e ap
.pro-vail,o~ por um. p~er estrà.D.llo âs cc:)mpetições looaes, ''es
tabelecendo-se pr.azós ;para que seJazn rev:Lstos e ~ovamente· 
impostos ao respeito da administraç"ão e dos proprleta:dos; 
lels que permittatn as in1ciat1vas da administraç-ão para. qu,e 
.sejatn saneadas s,s zonss ruraes ~stilencia.es, as cidades e as 
habitações insalubres, quer se :proceda á desapropriação, quer: 
s.e _!a,çexn ~ eonstrucçóes que <ievatxJ, ser remodeladas por pre
judiciaes á salubridade, e as propriedades que se valorlzeJjl 
com à. execução de certas obras à·e s!).neamento, como sejan:i os· 
.canaes de drenagem . São assumpto.s que estão estud~os. 
d1:sC:utiP,os, impostos ao crlterió (:ia poUt1ca e da adminiStração' 
dé todos os paizes do mundo, se delles a tnaioria não cUida.,, 
é porque ainda predominam. n.s pr~occupações de má polltica.. 
·e .dos interesses .pessoaes na.s admJntstraçôes· locaes a prazo. 
curto e sein continuidáde do pqntO de. vtsta: social" ' . 

"Esgotos das cidaêles···,. "Saneamento de campos'', ".Plan-
ta de santos1

' .• "Agua.s .plu~a6!S". "Tanque~ flu .. xiveis eço
nonlicos", "Réservoirs de Chasse a.utomatique .. , "C.adernetas .. 
qe J:lS. 1 a 6", de instrucções para, execução de obras e ou
tras publicações suas, considerando .:problema.s géraes, são de 
ut1.11ssüno conhecimento para o engell,heiro sa.ni.tar.to . 

Para o urbanista, que não pretende desprezar tu,d.o quanto· 
é génuinamente brasileiro e que r.e.s.peite a nossa. .:formação· 
~orb.l1 o que de bello nos dá a nes;;a natmeza.. pecultar e o 
que tradu2::a a hiGtoria Cio tioS&o passado, o .pittoresco àe nos
sos sitios, os nossqs monumentos resp~itavets pele.s sua,s tra ... 
diçÕes. setá proveitosa a. leitur:a do cU..scurso de Sa.turnlno dé 
Brito ao ~er recebido no Instituto Al'cheologic<:> de. Pernam
buco•. 

Saturnlno d'e brito, que, como todos nós, na falta ãe uma 
t~hnologia brasileira pelo ·haõito de leituras em lingua es
trangeira e por demorada. pérmanencia. em paiz. estranho. usa
va pôi:' vezes termos não portUguezes, muito se ·preoccupava. 
com a. suppre:ssão desse uso tão nocivo á. pureza de nossa lln_. 
gua, cos~umava. dtzer-m.e : fico c}everas tncommo<iado com o 
·nosso descuido pro!1ssfonal .quanto á technologia a se adaptar 
dé um mOdo geral na. Engenh,aria Brasileira . A 16 de Novem
bro de 1~16, em carta. ao Dr. R,aja. Gabaglia., então pr!)sld.~nte 
do Instituto Polytechi11co, ~lle a quem Euclydes da Cunha 
bavia. con·vidado para tr~balho ~na.logC), enviou, sob rorma. de 
notas para o D1cclonarto Tecb,nol<>gico de Engenllarla, que o 
Insti~'!ito organizava, e'ttenso v~bulario da parte de· enge• 
nhatia sanltaria de ·sua prédilecção . ESsas notas.. que vou 
t~er á Sociedade Minct.t:a de Engenheiros, precisam. ser por 
esta cóntlnuada.s. 

Saturnino. nesse vocabUlario, traduz com felicidade, 
mUitos termos lng_lezes, !inna.ndo, cQm propriedade, a sua s1-
gn1f.lcação technlca em nossa ling'Ua, que elle assim defende, 
den1;ro da. Engenharia, com€! em. outros ramoo da ~tiv1daqe 
brasileira. se tem feito, inc:Iusive com os governos municl• 
paes promul,gando leis pr~hib1tivas, em relação a denomina
ções àe estabelecimentos comm.etclaes no 1ntér1or das c1dádes. 
ou nos mun1c1)?1os. 
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Comprehende-se qu_e., para a destgnaçã'O cie um objecto, 
de um apparelho, um systema ou .phenomeno novo ate me
Ihor denominação a se procural;'. se conserye o nome de ori
gem; mas não se ;pode admittir, sem prejuizo da língua pa~ 
tria, que se usem .phra,ses estrang~iras, as quaes, se bem en
tendidas, terãG sempre traducção po~ugueza e punca. deve
riam ser permlttidas · em leis e regulamentos bra.silei:ros. 

T<>do o .movimento que se fize:~; ne~e :;;entido, será obra 
de patriotismo. 

Uí:n dOs trabalb,o$ organ}zacio.s por Saturnino 'de Brito, do 
omior e mais palpitante interesse pratico pará todas as cida
des brasileiras é o seu catalogo de peças: sanltarias de que tra
tamos na referida SecÇão de Hydraulica. nos segtilnte.s ter
mos. que, p617 ópportun()s, vamos reprOduzi:t:: 

"Ainda sobre a hydraulfca. urbana. -conviria se e·studar â 
pattronizaçãl:) de •peças s~itarias .para .::ata:logal-as a; wcemplo 
do que se fez em Santos, aeclfe e Parahyba, sob numeros que 
fac1litem a $;Ua designação .nos projecto~ e a sua. acquisição 
no commercfo. catalogo que se inodif1carta progressivamente 
p~la introducção de peças · nova:s e suppr~ão daqueU:as que 
a pratica viêsse dispensar por inconvenient~s hygietlicos ob
servad,os. Havendo trabalhado no no.rd!$te do Braêil com 
auxilio de 'Um catalogo dessa natureza.. organlZa.d<> por s -atur
nino de .Brito, posso a.ttestar a · l)Ua alta convenlencia: pela. !a
c1Udade e perfei.ção cons.egUidas nos serviços aonucmarios, 
que .se ·razem com m~s segurança. de fiscalização, co.nstituidos 
de peças sempre a.propr1a4as á sua localização na ob_r-a e ao 
seu destino 'tiyg~e:iuco, dando, ao apparelhamento -realizado, 
a.pparencia. a.gradav·el. sem .as feia$ torturas e de!!a.prUlllos q~e. 
de outra forma., nem sempre se eonseguem evi tar. levando 
multa gente, meno:; "V.ersada na§ ques~ões b,ygienieas •. a criti
car a. pratic_a a.conselhavei das ca.naUzações a.pparentes. Est<~,_s 
c~tializaçõ.es, qu;a.ndo bem feitas, em l()gares apr:oprlados que 
~ão tenham sido a sobra. d.e cogitações architectonlcas· ;pa. 
órganização do projec~ dos ed_ificios p·oderá transformar-se 
eiii motivo apropriad9 de ornamentação. Além disso o archi
tecto intelllgente, que não deixpu para. se~ncio plano ele
m~ntos tão importantes na. salubridade das doll5trucç.óes, ·pode· 
achar de redllzir essa a.pparencia quanto pesstvel, se julgal-a. 
col1trar1& ª' sua. concepção esthctica. nos gabinetes sanita.rios, 
sem sacrific.io dos prin,cipios que justilic~ a sua convenien
cla; - bastará. que elle passe a tubulação mais forte para. 
íóra dos gaõlr.e~es, asséntàndo-a.· en:t .qqnveni~nte sittiàção, e.s
cc)lhlda ou ·pr.eparáda para o caso.". 

Não dev.o senbor!'!s. prevaleci:mao-me .da vossa attençâo 
nq>.1ga, qüé muito agradeço. es~ender-me .mais, nesta signl!i
~ativa homenagem que quizestes prestar á memo~ln. de Satut
ntno d~ Brito, por mter:m.edio cieste vosso patrict.o humiide, 
que com elle tanto cqnvfveu e. por a.nnos successi.vos .. cod1!1-
cou as suas praticas, pdnclpios em liçó~, na Univer.oidade de 
Minas Geraés e em todos os modestos. trabalhos com que tem 
servido a. Minas e a out,to·s Estado.s da Federação. 

- Aos meus alumnos afflrmel : 
"O curso que se faz numa cadeira de hydra.ull<:a de ·que 

co:nste a parte sanitaria: de aguas e esgotos, não pode sar pro
fessado, no Brasil. sem a lemb~an\:a. c·on,stante do name inol
vldavel de Francisco Saturnino Roclrtgues de Brito, u:m. dos 
mais notàvtüs. engephetros nacton.aes; que tem honrado a cul
tura technJç~ brasileira. realçanel·o-a. dentró e fóra. do Pa.1z". 
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Finalizando, assim. o que pu_de eóOrd~mar sobre a actua
ção extr~ordinarla. desse grande brasll~iro, no progresso e ci
'\71l1zaçã.o de nossa. pa.tria, façO votos pa.i'a que o governo da 
Republlca. maneie publicar ordenadamente o th~so.u.ro riq-Qis
Simo cónstituldo pe-las obras q,ue nos legou Q ·gra,n9e enge
nheiro pat"a que ~s novo~. imitando. sua.s virtudes, nw:icá d~1-
xexn de amar o que é nosso e. de tudo fazer pelo Brasil;'. 

sr·. J?restdente, rogo a. V. Ex .. , qu_e, com tOda a. Camara dos Depu
tados, acceite o commov~do agrade~ím,ento que, por meq- in.t~rme~o. 
vem trazer-lhe a digna f_amllia de Saturriino de Brito, pela. :homenagem 
·excepcional que acabamos de pre~tar á sagrada. memorla cie seu sa.udo
sissl.ino $efé. Os !llhos desse grande patriota. honram-me com a. 1D.· 
cumbenciâ dessa demon;>tra.ção sincera de sua gratidão a:o Parlamento 
.Braslleiro. -

Cotn.o discipuio, grato ao -grande mestre da engenh~r4t. sanitaria 
no BrasU, eu quero, tambem, ao termit;ar estas palavras; que, escriptas. 
envio á. :Mesa, te.stetnunh~r a toda. a ca.mara. e especialmente -ás doutas 
Comm1ssõ~s de Qo:nstftUição e Just:..ça, de Cultura. e Educação, o meu 
grande .reCQtUlet:imento pelo ·apoio. amparo e s;p.provaçâo do projeeto 
consici~rado, q~ tive a fortuna. de su~erir e apresentar. cérto dos 'Oe
neficios. que irão delle deco~e:r par~ o futuro e maior gloria da. enge
nharJa nacional_. 

O Sr. Presic}ente - 'Tenho sobre a M-esa 'Um. reque.rimento de 
Ulform.ações que vae ser lido, p'Or tel' solicitado a. palavr~ o Sr . Bi~ 
Fortes. 

E 'lld.o e p~ em d.lscu:s.são o seguinte 

REQ'CERlMEN'l'O 

N. 155- 1935 

(Primeira legislatura)' 

Requeremos que, por intermedio da ~esa -e ouvida a Camara: dos 
-D&put_ados, o .Sr .. ·Ministro do Tarba.lho informe: 

I) Se rol dado cumprb:Ilep.to ao cUspof:!to no artigo 82, ;,. artigo 90, 
g, e artigo 9.6 do .decreto Ii . 24.563, de 3 de JUlho de 19~4. e, no c~o 
a:tfirmativo, qual õ numero d,o Dio.rio 0//icio.L em que o Instituto Na
c1onal de Previdencia tenha dado publicidade iega;l ao balanço e rela.
torlo d,o· anno de 1934. 

ll) Quaes as sommas adea.ntadas pelo lnstituto, a tituio de re
ajus'ta:inento de ·diVidas, a. seus !uncci.o.narios, efteotivos ou em ~m
miSsão, segundo o relatorio att1nente ao anno de 1933, men~1otia.ndo-se 
nome; cargo. quanti~ do· ern.prest1mo e data. cio resgate, nos casos em 
que este já. se haja verificado, bem assim o teXto legal ou regulamentar 
em que se. te~a: ba:seado o referido reajusta.raento. 

IÍI) ·Qual o total dos. outros emprestim.os eQncedidoo - é resgata
dos ou não - ao presidente, aos sécretarios, contador, engenheiro e 
chefes- de Secçã.Q do Instituto. · 

IV) Quanto dis'pendi~. a.nnualmente, o ~tituto cQ~ eeu pessoal 
em 1930; quanto paS!SOU a. dispencler com a. réfo!'Bla reall.záda .e,;h vir
tude no decreto n . 19.64§, de 30 .ae Jane1ro q:e 1931; e quanto cUs
penei.~ actua.lmen~; qual o numero de !uncc1ona:r1os e!rectivos do 
mesmo Instituto ~m 19SP e ern. ~ um· dos exercicios seguintes·, in-
clusive c corrente. . 

V) Quanto, em cada mn dos exerc1ctos, deSde o de .1930 a.té o ~or
rente. ·tem o Instituto (Ustribuido aó seu pessoal, a. titulo de rE!lJlUDe
ração extraor.dlna.ria, representação ou qualquer outro, que não .seja 
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o de vencüilentos, propi'iamente dttos,, ou gratificação dos cargos em 
commissão - indicados. nominalmente, os que as percebem ou já as 
t~n):uu:n :percebido. 

VI) Qual o augmento de vencimen,tos concedido aci coiltàcior e ao 
·thesourei!'O depot.s de 1930 e q«al a Un.portancià actual do~ estipendlos 
do pre:side.nte e de p:rocura.d9r do Instl~uto, d.il!Cr1minados ps respecti
vos ·vençin:l..entos e quaesquer outras remunerações. 

vn) Qual O texto legal que 1senta de pub),ic~ção nó orgãl> Gfflcial 
o orçamento do ~tltuto . 

vn:I) Qual o teõr Cios orçamen;tos ~e 1~30 a :1931! e dà desp·esa. or
çado para 1935. 

IX) Quantos e q\.la.es os funccionarios não diplomados promovidos 
em ca.rgos technícos do InstitutQ. sem · 9bserv~ncia. do dispos"(;o no ar
tigo 98, .§ 2.0 , do ~ereto n. 24.563, citado. 

X) Em ·que Bancos têm sido deposJtadas ·a.s importancias recebidas 
pelo Instituto desde o inicio de sua. actti:al a.dministração, m..encionan
do•se os nomes dos estabelech:nentos, a$ datas do,s depositas, as qut:!.n
tias e respectl.~ j1,Jro.S. 

Xl) Quantos peculios :fera~ até :a presente d:ata. pagos pelo Insti
tuto, ~specificando .. se na. necessarla relação nomtnal, quer a 1mpor
ta.ncta, quer a data em que o pagamento se haja tornado exigivel, em 
consequencla. do faUecb:nento do Instituidor, quer. flnal.Inente, em 
cada. caso. o periodo de tem·po decorrido desd~ o 1n1c1o do p~acesso de 
h11b1litação dos h~rdeiro.s a:té seu final enibolso. 

XII.) Quantas peculios .pendentes de solu~ .existem no InstitutQ, 
até a. presente data, e&pe.cliicancto-se, na respectiva. relaÇão nominal. 
quer a importancta. quer a data. em que se deu o .:tallecimento do con
tr1bU1nte . 

Sala 4as sessÕ~·. em i de Outubro ~e 193;> . - Bias Fortes. ·'
Christiaiz.o MachadO. - · Artltur· Santos .• - Domingos VelZasco. -
Souza L~ão-

O Sr .. Presit}ente - EStá finda.. ~ hore. destinada ao Expediente . 
Vae-se pa.Ssàr ã Ordem do dia. (Pa:usa·. ) 

Comparecem mais, durante a hora 4.~ E;,q>ed!ente, o.s Srs.: 
Perefta Lira. Agêrior Rabello, Cal,de:il'~ Alvarenga, Lauro Lopes, R1-

belro J~or, Ma~o Chermopt, Acylh:J.o de Leão, Fenelon. Pérciigão, Cle
m~~tlno Llsbôa, Genaro Ponte, Lino .Machado, Magalhã~ de Almeida, 
Carlos Reis, GodofredO. Vi!lonna, Agenor Monte, PU:es de Ga.yoso. Fre1r111 
de A.ndrald~, ~mocnto .Rocha, Humberto de Ai:Hirade,. Flgv.eiredo Ro
àr:lgue.s, Jehova.h Motta, Mar-tins Veras, Alberto Roselll, Grattiliano 
Brito, Mathias Frer~. ·B:ereétlano Zenayde, Samuel D~~te, odon ~e
zerra, ~;liy Carneiro, Souza. Leão. João Cleop.has, Rego BaiTos. Adolphó 
Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Antonio de Góes, Arthur Ca.valc~ntl, 
Alde Sampaio, T~1tteira Leite, Humberto de Moura. Sim.õ'es Barbooa, 
Orlando Araujo, Sampaio CQS'ta., Deodato Maia., Melchisedek Monte. 
Am.a.nc!.o Fontes, .lo!anoel Novaes, Clemente Mariani, Lauro ·Pas~os, Pe
dro Lago, João Mà.nga.beira, Magalhães Netto, Pedro Calmon, Ra.phael 
Clncuz:ã., Edgard San~hes, A.ttlla · Am.arel, Homero Pires. trbaldo Ra.i:na.
lhete, Pereira Carneiro, Candldo Pessõa, Hemique Lage, SaUes Filho, 
Jeã.o G~m.arães, L~vi- Carneiro, Eduardo Duvivier, Hermê:te Silva. ~ado 
Kelly, I,Gntra Costa, Card1llo FUho, Nilo .AlvarE'!lga, Lemgr.uber :FUho, 
Fabio Sodré, Carlos Luz. Norald_ino Lom&;, Blas Foz:tes, Pinheiro Chagãs·. 
Pedro Aleixo, Clemente Medrado, José Braz, Theodonilro Santiago. Ad:e
lio -Maciel, João Beraldo, Polycarpo Viótti, Daniel ele Carvalho .• Cbris~· 
n!l Macb,a.do, Ma~cario de Almeida, V1efrã. Marq_"lie~. 'Negrã.o d:e Lima, 
·Geiso· .Machado, Jpã() Pe-ru·do, José B~mardino, · }datta- Machado, João 
Henrique, Bueno Brandão, Jacques Montandon, Waldetna.r Ferreil'a. 
Moraes Andrade, Gatna Cerq\leira, Cardoso de Meno Netto, Cincina.to 
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Braga, M.a.ccdo B.itencourt, Laerte Setubal, Hyppol.ito dÇ) ~go, Jorge 
Guedes, Teixeira :e1ntq, Roberto Moreira. Melra JU:nior, FabJo .Aranha., 
Laudelino Gomes, Plinio Tourinho, Arthur Santos, :a,upp Junior, Dlniz 
Junior, l)orva'l Melchiades, Carlos GQmes d~ Oliveira. João Carlos, Ba
ptista Lusardo, Demetrio Xa:v!er, .Annes Dias~ .Raul :2ltencourt, Asc~o 
t'ubm~. Barros Oassal, João Neves. Os!:ar Fontoura, An.iz Badra, Eu
rico Ribeiro, Ermàndo Gome$, Abel dos S.antQs, Pedro Jor-ge, Abilio de 
Assis, . .4ntonio Ca..rvalhal~ A~tro de Ollve~~. Arthut dQ. Rocha, Ada1-
berto Camargo. Damas Ortiz, Edmar Ca,rvalho, Jo.sé do Pa.trocinio, Lima 
Teixeira, Pedro Rache, Gastão de .Brito, Gastão Vidigal, Fra,nça Ftlho, 
Moacyi' Barbosa, ArlilldO Plnto. A~gusto Corslno. Cardoso Ayres, Syl'
v!o Í.eitao, · S~gà.do .Fi),bo., .P&.ulo· .Martins, Moraes Paiva, Barreto Pinto. 
Tnompson Flores . (14.9) , 

Detxam de comparecer Q6 Sr~: 

An:uda ·oamara, Generoso Ponce, Ce.!é Filho, Deodoro d,e Mendonça. 
Abguar Bastos, José Pingar.Ubo, Agostinho Monteiro, Gen~o Pon.te. 
Gerson Marques, Adeltn.ar Rocha, Plinto Pompeu. O~avo Oliveira., Montr: 
.Alirâles, Ricardo Batl'~to, José Gomes, Botto de Menezes. Osorlo Borba, 
Mario Domlngues, Dt-mingos Vieira, Oswaldo Lima, Severlne, Mariz. 
Motta Lima, Mello Machado, Carlos de Gusmão, Luiz Vianna. FiJhq, Al
fredo Mascarenhas, Arnold Silv:a, Francisco ~ocb.a, ó,ctavlo Mangabeira. 
Leonelo Gàlrão, .A:rthur Neiva., Nogu~-~ Penido, Jul.Io de Nova.es. 'l&aill 
Ferna.nd~s. Ces.ar Tinoco, ~ur ~rnard.es. Augusto Vi~gas_, Jus
cellno Kub1tsêhek, Anthero Botelho, Eellni.ro Medeiros, Abreu Sodré. 
Paulo. .Nogueira, Pereira Lima. Theotonio Monteiro de Barros, ~ntos. 
Filho. Oscar Stevell5on, Carlota de Queiroz, :Vergueiro cesa.r~ Joaquim 
Sampaio Vlclal, B1as Bueno, FeUx Ribas, Aurelian9 Leite. Justo de 
Morae.s, Miranda Junior, Ror~cto La:!e,r, Jairo Franco. Octavio da. Sil
vetra, A.belardó Ll.J.Z, V1etQr ·Russomà.no. Ntcoi'au V~guelre1, Sebast1M 
Domln~es. Silva Costa. ~ins e Silva, Ohcysostomo de Ollv.elra, 
Vieira Macedo,. ~inho Prado, Ferreira Lima, Alberto Alvares, P~'W.o 
Assump.ção, Roberto Si.mo~en:. Vicente Galltez. i.eanc1o Araujo, V!
~ente Gouvei.a. (73) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente ·- A lista. de ·presença ~usã p comparecimento 
de 22Q. Srs. Deputados. 

Vae-se .proceder a. votação da lllateria que se acha. st>óre. a me.sa e 
da coD$t~nte da Ord~m do <i1â.. 

Vão ser julgados óu nãq opjecto de d..eliberaç(o do1s projectos, 

São. .success1vam.ente, lidos e considerados obje.ctcs d..e de· 
liberação os seguintes 

N . 283 - 1925 

1 a legisJatura 

Créa. a. "Cat:co. de Construcçifo de C~a..s" para. o.s off!cia.e3 e sub-offt
cfcte~ da Ma.rtnh.a de Guer-ra. 

( Seg. ·:Nacional - 46 - Finanças --- 278 - 1 a legislatura) 

4rt , l ,o Flc.a 1nst1tu!da a "Carxa de Construcçúes d~ Casas'". des-.. 
t1nada. a ~~illta.r aos off~ciaes. sub-officlaes e sargentos da. MarlnbS. de 
Guerra. a acqU181çl1o de casas para. a ·proprta res1denc1a.. 
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Art. 2.0 A ''C~a de Construcção de Casas·• funccionàrã a.nnexa 
.ao Minl.sterio da Mar!nha, com as vantagens e regalias. da sua sinúl~ 
do Exetci~ a que se referem os Decr.etos ns. 21.541, d.e 16 de Junho 
de 1932 e 24.256, de 16 de Maio de 1934 . 

Art. 3.0 O .,Fup.élo Naval" emprestará annuaimente á.. "Caixa de. 
Construc~ão de Casas'' a imi?Ortan:cia de dois mil ·contos (2. ooo :000} , 
dutante o prazo de cinco annos e que. lhe se.rá restitu~do em quotâs 
iguaes no prazo maximo de 15 annos. 

Art. 4.o Revoga.n1-se as disposições ém cohtrar~o . 
Sa,l~ das Segspes, 1 de Outupro de 1935 . - . Amaral Pe.ixoto Jr . 

Z:.emgruber Filho . . -E. Pereira carneir-o. - Jl.{aga:lnães de Aimeída. 
Abelardo Marinho. 

o Decreto n .. .24 . 256, de 16 <!,~ :Maio d~ 1'934J q:ue ampliou as 
·disposições do Decreto n. 21.541, de ;16 de Junho de 1932. es't;abe~~-
ceu qu~ !li CaiXa de. C<>nstrucção de Casas do Ministerio da. Guerra 
terá por objectivo~ 

a:) fina.ncía.r a construcção . de casas para resid-encia do pessos.l 
:permanente do Mtil1ster1o da. (3-uer:ra. Jllédlant~ pagam~nt\:> d-e aluguel· 

b) fazer en:llPrestimos ao mesmo pessoal. para construcçõeS, 
aequts1ções ou liqu1da~ões. de hn>othecás de casas, destitl~das á mo
racua. da. respecttya familia . 

En~Jie os consldérandos (io Decreto n . 22.003, d-e 24 de 0\J,~ubro de 
1932 eneõntra-se a, necessidade· ·reconhecldà. ·pel9 Govetno de wrn.a:ço

.~ exte~vas as ;provideD,c.1as do Decreto n. 21.541, aos offi~lB.e$ -e 
inferiores da Marinha Naê1óna.l . 

Tal provide.~cia, equita,tiva. -e Justa. visa estabelecer o projecto 
·que a1pre.sentamos .a. âpreclMá.<l da C~:mara dQS Députados. . 

Nenhum a.ugmçnto de despesa a.~arret·a.rá a. sua .a..pprowçã.o, póm'; 
o Fundo Naval terá o ~mprest!.mo ~estituidQ no pt:azo waXimo dt> 
15 a.DJJ,OS. 

Sala das Sessões, 1 de Outubro de 1935. - Amara:i Pei:J;pto 
.Junior. 

Copi8..: 

Caixa de Construcçõe.s -de casas. _, E ' do te.ot seguinte o De
·~to n. 21.541, de· il.6 de yulho d~ 19~2. que lnstifue a Caixa. d;;o 
COnstru.cções de d~sas: 

o Chefe do Governo Provisorio da. RepubUca dos Estados U·n~dos 
do Brasil; 

considera,.ndo que as tropas do :Exercito, ·repartidas pelo terl'itorlo 
da Republica., se. encontram. em .sua maioria. em lUgares desprovidos 
·<ie recursos de habitação pan seus officiaes por não existirem p-redior; 
de alu!n!el, ne:tn. proprlO.S nacion.aes; 

Conslqerando que, pelas t:uncçõe.s dos offlciaes ·de tropa(, é de · 
-grande conveniezicla â 1nstrucção e á disciplina, o Estado proporc;lo .. 
nar r~sidencia pa.ra os offlcla.es, tão proximo quanto :possivel do 
quartel q_a unidade; 

-consldera.I1<io, tJnatm.ente, que.. a. falta ou deficienciã de re.slden
cias pa.ra. of.flciaes en'l. algumas localidad-es, ob}:.iga.n(io-os a. evttal;..a;s 
in$1Stentem.ente, paa:a não se separarem de suas fammas, CQnstltue 
:Ser lo entra v e ~ -s.dmlnlstraçãé;, )nill ta.r : 

Resolve: 
Art . 1 .. o F!êa. o \MI.nisterip da Guerra autorizado a mandar cQfis.· 

-tru.J;r casas para residencla. de úfficia:es. 
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Art. 2.o ·E~ construcções terão ·co_meço il3$ guarniçães ma.Ls: 
desprovidas de recursos de habitação, o~edecendo á ordem seguint~: 

· 1a. tereéira. ~giâo militar e eircU:m~ripçáo mil,itar; 
2a, quinta e .oitava regiões militares; 
a a.. as 'dema~ regiões. 
Paragrapho unieo. Em çada Região Mi.lltar as gua.r:niçõe,s s~· 

c1asSificadas na ordem inversa desse::; recursos. 
Art. a.o tSe~ó estab'el~ldos typos de casas adequadas ás grandes_ 

m~las e pequenás cidad~s. respect~ vamente. 
:ParagraJpho u:xüco. Serão gúamecidas de ~ças .Pl:lncípa:e·s 4~ mo-· 

b1lla.l'10-
Art .. 4.o Os officlae~ pagado um alugue~ fiJJ;o de 5 % dos ven

- cúnentos do po.sto, mais uma t~\ variavel de 1 % a 5 % .a ·:fixar de .. 
e.ceord.o eom os preços correntes na localidade . 

Art. s .o. Será organi~da uma Caixa de Construcção de Casas'·', 
an!lexa á Caí_xa Geral de Economi:LS da Guerra, que disporá do.s se
gWntes fundos para a. execuçã.o deste programma: 

a)' quantla fixaidá. annualmente pel<> Governo no a.rçamento da 
Guerra.. destinada a ~e flm; 

b) 50 % das rendas proven,ien~s de alugue-is das casas; 
c) recurso.s que o Co]lsel4.9 Supel"ior de Economias d.a Gue.rrn. 

dé,Stmar a esse fim das rendas que lhe cahé ~exnpreg~x:~ 
hlt. 6.o o M:ini.sterio da Guerra· ôrgariizará o :pla.rlo geral .de c~D.ã

trucções, e programma graduà.l d,e sua. execução e ba-ixará as· 1nstru~ 
cções neces&ar-13.$; revogadas as disposições em contrario. (Boletim d'J 
E~erc1to n. 121). 

DECRETO N. 24.256 - DE 16 I)E l\4-AIO DE 193.4 

A.mplia as d.iSposiç~s 'do Decreto n . 21.541, àe 16 de Junho de 
1932, que instituia ~ Caixa de Construcções éte Casas, no Minis
terlo cza Guerra, e dá 01.1.tras providencias. 

O Chefe do aov·erno ProvJ;s.orlo da Repub.llca dos Estados P'·n1dos 
4o B~il. considerandO: 

- que o .~~do •perante a doutrina hodier·na que regula sua· 
íuncção, tem o <lever de lnteressar-~e pela e~nservação e desenvoly~-
mento do indiviquo e da sociedade, em geral: · 

- que esse deve_r lh-e toca d .e ma.ls p~to quando ~ trata de .seus 
~vid.ores, que constituem nucleo,s sociaes, 1mport'antes e merecdo
.~ de amparo ell,l leglsla~áo especial; 

- que a 1nstab1Üdade a. que está suje'tto o pessoal do Minis
teria d.a Guerra não perm.1tte a. cadã. che!e de famma. cuidar do pro
blema. economico-soclal, oom d~velo q1,1e a· questão me:recei 

- - que a. iamilia: e a. pedra angUlar d~.. .'!Oeiedade e que o bem 
€star da mesma é fundamento ~o~do de _qualquer orga-nização socla.l; 

•Resolve, no uso <:la at~lbuiçáo que lhe confere o art. 1 o do De
creto n. 19 . 398, de u de NovembJ'O de 1930 : 

Axt . 1.0 A Calxa de Const:rucções de Casa.st 1nst1t:u1da pelo De
<:reto n .. 21.541, de 16 de J~ho de 1932, terá por obje<ltivo o se-
guinte: '· 

a) fin.anciár a construcção de easas para residencia do pessoa.! 
perte~cente ao }41ni.S~rlo da. Guerra, mediante p·agamento de aluguel; 

b) fazer emprestlmos a.o xnes,no pessoal, para constl!Jcçóes, a.cqUl
slções, ou liquidações de hypotheeas de casas, destinadas á morad,la 
fla respectiva fami11a. 
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§ 1.0 ~ m<>dalldade de que trata a alin~a a) des~ artigo obe-. 
decerâ ao que já se acha. estabelecido n.o ·~cteto n .. 21.541, acima-
ci ta.d.<l . -

§ 2.o A segunda modaiidà.de, l:!. que allucie a alínea ·b). reger-se.-á
·pelas d.tspos~ções do pr~sente decreto. 

Art. 2.0 Os recursos ·para o ~oyimento da Caixa. na parte refe
rente ao disposto na àlle.na õ) do ar,ti:go anterior, serão assim 
obtidos: 

t. contribuição ini.éial tie 100$000, a tth1lo de joia, por parte d~ 
cada ·p~sôa, que deseje participar dos serviços .da Caixa; 

n~ entrada de 10 % no minimo sqbre 6· valor do emprestiJ3lo. pre
tendidO; 

III, adiantamento, por conta dos fundos geridos pelo Co~lho 
Eupetior de .Economias da Guerrà para indemnização no p·razo qu-e:· 
fõr estabelecido pdr 'e$te Cíonselb~; 

IV, auxílios e doaçóeS dé -ca.racter official ou partictilPI: 
V, receitas e saldos ·di verso~. ·inhêl'en,tes ao funcicoaamento da 

Caixa. 

§ 1.0 A .contribuiç.ão inicial 1prevista n9 item I, deste artigo, po
derá ser integralizada. em prestações mensaes de 2-5SOOO., no minimo .. 

§ 2 :o A ep.trada de 10 % estabelecida no item n , C<:líneçarâ -depois 
de integraliza~a .a. contdbulção de 1008000 e será coberta em pres
tações m~nsaes de lO %. no minimo, sobre o valor d·o empré!?timo 
pretendido. 
· § 3.0 Os contribUintes da Caixa, que possuirem têrrenos -de: va.Iqr 
corr"espond~ntes a J,O % ou mais do em:p~stiJD,o pretendido e nelle-3 
desejarem <:onstrui.X casas para. moradia, ficarão dispensadli>s da e1l
trada de que cogita o it.em TI deste aftigo, 

Art, 3P Sobre. o total empr~t_ado pela Caixa. depois d.e deduzià;;. 
á quantia Já ·pertencente· a0 e<>:ri.ttibuinte <na cccas~ão de àssignatuta.· 
4o reS!JeCtivo co11~racto, será cobrada a taxa de 10 %-, a t~tulo · 
de despesas diver~s e coostítuição do fUndo ele reserva. 

Ait. 4.0 Os· emprestimos serão amort·i.zado.S á .razão m.inim.a d(' 
0,5 % ao mez e no ~ maximo de ~00 mezes. incluídas as presta
çõeS e parte .relativa ~ taxa 'â.e 10 % pata despesas diversas. e consti
tuíção do fundo de reserva. 

Art. 5.0 Os descontos pa:r·a . 3. contribuição inicial ele lOQSOOO, en
trada de 10 %. seguro de v.ida .. amortização dos emprestimos e taxas 
c!e despesas divêTsa.s e oons~ituiç~o do fundo de .·resea-.va serão feit~s 
por: meio de consignações na.S folhas. de vencimentos dos interéssados 

Parã.grapb,o uni co. As con,Slgnações para. amortizaçãq dos empres · 
timos e pagamento da taxa de 10 % só começarao a ser desconta
a.os 30 dias depois de entregue a chave da casa do consignante. 

Art. ·~.o A im:portancia maxima do e~prestimo rião excede·rá 30 
vezeS os vencimen,tos men.saes do co.nsig!l!lante . 

Art. 7.o No prtineiro anno de .funcclonamento da Caixa. .serão 
dlstiibuidos emtprestimos no valer ·de 1. 500: OOOSOOO, n:o maximo. em 
cada trimestre. 

§ l ,Q .$. dlstr~buição será feita entre <ls consignant_es q.u~ jã t;ve.
rem entrado com os 10 % a que se re!ere o "item n do art . 20, e na 
ordem de-crescente do numero de pontos apuràdos a !avor de cada 
um. !-· 

§ z.o A apuração dos pontos ~ ·fa:râ. de accôrdo com o numero 'dP. 
dias de-corridos d~de a data do pagamento de cad~ pre.s,tação até 
a da distribUição do e.mprestimo. 

§ ~~o !fo caso .de empate. na verificação dOS pontos. a dl,stribul~ 
ção. do emt>restitn9 eaberã ao ccn.signante de inscripção mal:s ~ntlga 
na Caixa. 
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Art.. s.o As const:rucções !Ou aqutsiçõ€s dê ·êa.sás séTão. tratadas 
·<l1i'~lillente _pelo ·~tere.s.s.ad.o ou. seu r~pz:e~n~l,lte legitimo., ·3:S§is
tén~la tecw:'iica e adnünis,trati va ,ãa PU'éctqria d_Si Ca~a. 

Art. ~ .o Pa,r_a ze1'ar :pelo ·bom funccionamento ~a Caix.a sem 
qualquer onu.s pa:r~ ·o, 'rhesotttQ Nacional, s~o previsto~. os ~gtiintes 

·QI;gãos; 
Co:nséil;lo -~llP~rior ele Erzonomias 'da Guert.a; para ;s1lperinÇe:o

dencia g-eral; 
.Qpnselb<:i Ad.min~rativo .q.a C,ai~a de Con5trucçao d~ casas par::t 

dfrec.çáo e fiscàliZ?o.Ção ünzned1ãtas. 
G~rel;lcia, pa:ra exequç~o do~ trabalho·~ de ~eriptª' e g_estáo do 

patrim9tüo da éa1xa. 
§ l.O Os m_embros po- con_sélho ~dministrati'vo ser~e nom.eadO•; 

peio ·Min1str-o d<~; GU~rra e. poâerão ser of.fic.iaes er:n serviços açtl vos. 
da resérva ou r.efóllinádós .. 

§ ~2.0 o pes;soa:I <la gerencia será nQm~ado p~lo Dir~ctor Getal d.a 
Caixa e pr,esidênte do ·Conselho Administrativo. 

§· 3.t> Qs v-en~lmento.s constaras de t~bell:.a· apenas do regUlame.nto 
que fór ba.i:xado. 

Art. 1,0 . Aléx;n de o.~k~ obri~çõe~ especificatia:s na ~ulamelj
t:ação d'O prese.n.te d-ec~:to, o ·gererité- deverá. aprese·ntar· ao Conselho 
.A~IS-trativa, a.:té o deci.mo dia <i.e cada ~~z. o bala!l-ÇO financel~v 
e o Dàlanço ·pat.rimonlal da Caixa·. a.tine:nte:'s· .ao movimento no mez 
Z;n~rior. 

:Parã.gtapho tini'c.o. !~lo primeiro tigurarão a:s r~éitas arr~ada.da.s: 

e as dea.pe8as pa~as. bem como & .~ldo respectivo; .no ~egundo ~rá 
m-en..d<mádo ·o v-alor 4e· tóào o a:ct~vo e p~ivo <:l.a Cal.xa, -de modo a. 
.ficàr' bem conhecido o sa.ldQ ou defieít patrim0niar, no . . fim de ca:d~ 
·~e~. . 

Art.. 11. A Di:rectoria da carxa ifa.rá.. com umá. companhia idone!l. 
seguro de v.iQ.a. ·para. ~ada co-nttt~tlinte. com o fim Q.e gara.lltlr; pela 
menos;, -o pagam~nto de metade d 'a. casa, ao faUecer o chefe da fa-, 
·milia. · 

Art.. 12·. A éasa. adqufrida com os .resursos d'a Ca:ixa. conS-titui~ 
bem d~ familia. 

Art. 13. A Caixa. de Construêçées: de Casas gosarã de todos. OSc 
:.tavQres e ~.nç~ de .senos, e ·i:mpostos co:nc::etlidos ao Instituto -de Pre
'<ld~n!::la. dos Ftlncc1onar1os. Publicos. 

Art .• 14.· O presente decreto se.rá .regul~entado pelo Mipi~tro 
d.a. Q-ueri1l,, en.tt>'a.~ êm. V:ig-Qr a 1 de JUlha -deste anno . 

.-~11: ..• 15 .. ~vogam..:~ a!? d~s~s'!ções em contrario. 

Ri9 4e Jan~iro. em 115 de ~lo d~ 1934,,. 113o (}a lnQ.ependencia P. 

-460 da. R.~pu-ouca. 

P.. Góes Monteiro. 

D1spõe sobre a ~ d:os prc;yprios ~ci9'mt~S. não· utilizados em 
seroiÇds p'~Jbiicqs 

ó Chefe elo Govemo· .ProvisOr.io da &epubil~a <dos Esta4os trnld<J.:; 
-do ~rasll: 

Co:h.Sideran:do que o decreto. n. 2:1.541, de 16 de Jun:ho de 1932 
.,que 1:0.Stft'Ue a "Caixa de co~st~~:çõés <\e C'~as"', ~a.t:a a res.ideneiril 
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.cie !lfficfae"s do :E:~~rc:i_to. con#·rn uma p-rov:idencl.a -que deve. totnar-.se 
extensiva á.os úi!ei'iores. â.o EKercito e aos ·of!iciaés e inferiores dll
.~inha Nac_ipnaJí <la. Poliçi,a ~it:ar e .do cox:po de BbOibeiros tio 
P~tricto Fe~~r:al. que ne<:Eis5~t~m. po·r <:.O.nvenlencia do serviço .P4'
blico que desempenham, tel" res_ktenq.la pro-"'_ímp. ás ~e·partiçõe's' .à (l.Ué 
pertencerem:; -

Co~lderan<to que â més.ma. .con:venieneia ~ verifica taroc~m e.m 
:relação. aos f'Ul;lccionar-io~ e 0p~rarios fecter~. que te~liam ~ttri_bui

Çõ.es éie nat'lít~z;l. t_al. que. $e torne. nece.sS:ario residir nas visinha·nça.s 
de suas re.pãrtíçõ.es; 

oo·nsi4er~do .q_ue a refe~·.':do de.:-ret~ esta:be~ece para pa.g~:ment<> 
qos a:lugueis, a que estão sujeitOs os o1'fidaes d'õ Exer.cito que oc
.é:upe~ tp.roprios nacio.np.es, ~ taxa q.~ 5. % soQre vençimentq_~ <ilo 
po5t;o e outra varlavel de 1 a 5 %,, a ~er 1\:r\01trada.. õe accord.~ cem 
Q.s preços correntes do~ predibs p.arti~ulàres, na locall.4ade, destit)atl_9., 
·a.Iiãs, d-estinando 50 % dâ r~p,<l.a ax-J;eçádad~. para: f.í.ln<lo da "Ca,lx?.: Q.e 
constru~ções de Oa.s~"; 

N . 284 __. 1935· 

l"' leglslatwa. 

.Regulamenta a industriá de carnes e seus derivJià.os. e ceu' c01itmerci(l 

(Agtlc. 38 -Finanças 279 - P 'legislatu:ta) 

Art. 1.0 o Poder Ex~cutlvo :regUl@tn~nt~tá a. lndustria de <:ames. 
prOdu<;.tos carp.eps e q.eriv~ijos, de:ntro do prazo .de 90 dla;s.. eontadq; 
·4f1. data. ~lb. q'-1~ en~r-~r em,. vl,gqr, -~- prese~te lei. 

Ari. 2.o Na regulamell.t.açãQ' ;:t que se re'!eTe o ar.t. 1°, serãe abset
"Vádos o:s· :seguintes pi'illC1pios: 

I _. o a.ba.stecimento doS mercados inte.r.nos de cà:r:ne ·.será 
_fe~U::> por fi,rmas ii1divid:~s .ou colle<:ttvas -ge capit_al e dire
cção tedhni(:a n·aclonãl. 

a) ~o®vlp., ~ ~mpre~ e~tra.Dgelr~ de IBátadõuros !ri
gõti!l'COS poderi:l.o abastece:r; os m~rcado5' l~er.I1os com l.!:l % 
(d~z por cento). da .tonelagem. que tive-rem e.x<portádo no ·mez 
à-nter1Qr; 

b) l;l_a qüóta :fixada na. a.Unea anterio'l: serão lnclwdas 
carnes em con.serva . 

n. --. As .compa.E.hias ei'pôrtadoras .não pOderão estabelece:' 
cot.aç~s. para eff'e~to.s ~atq.'Q.ia.~. .inferiores as dos ·mercad'o<) 
·de gado em pé. accrescidàS de lO % ·SO\bre. éStas ultúnã_s,. 

m - Os productos e s~b-prociuctos .da tnd~~la. de car
nes, para effe!tos camb1aes, não podel"ão ter c.'Qta.Ções inferio
res ~ dos cmer~do.s ~ternos. 

4!'t. ·a.o A ex9(:UÇ~ do r~gu,la.mento da 'in~ustrla e do comm~rclo 
de carnes s.erã ftscãüzada. por tunC'~lop.arlos· do cl~artamen:to ~ótnpe
t~n~ <to W,Rlsterio da Agricultura. 

Param-~pha unie.o. Á regula;ment~çãç;. ~staibelecerá a obrigatori:e.
d.S.<ie ·da elãbora.Ção e publicaÇão qutn:zienaes de bol~ttns. contendo ao; 
oot~ções <lo gado -em ~. nps merc~dos do interlor do Palz, e as dos 
ptódil<:tos e sub"'Productos, nos mercados int~~:n:os de conu;nnq. 

Art.. 4.1:! .sempre q~e hquver praça eD?' ~v~o.s ~a.cio11aés fJ:jgori.fi ... 
cos, a.s e;tnp~a.s e:xpQl'tador.as ~:rão óbrigadas. a d.al"-lhe.& pref.er-e.ncia 
pa.r.a o ttan~porte- de produ~tas e .su~-producf<Js póv:inós, et;n lguaJ
d~de .d~ çond,iç.õe& tecb.n.lca.s ~· de p:reçós. 
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Art. s:C! O g9verno orgánlZará annilàlmen:te. eXposições :regiona.és
e; de tréS. ezn tres ~os, ~a. gr.mde expos1çãé naciona,l 4e pe011a.ti:a, 
coi;J.€ed.Emqd _pr.emio& em cllnbeiio ou em -repE"oductoTes ·purô-'sangue. 
qas raças c'las,sificada.s em ·pr_tmeiro IQgar, nas refe~iâf!S e~pos1ç~. 

Art. 6.o Todós os matadouros, ftigortf~cos ~rtencentes a empre
s~ nacl.9naes· ou ~stra.ng~lras ~:ráo (:?brigados a orga~ ooncursos 
annuae.S. fiscalizados· ~ló .MJnlsterlo ·da A~ieultur.~. pãfla cla.s.Sifica-
ção ~e anima~ gordos, .em p-r~v~ d~ ç;epo, esta.belec~nP.o o gov.e~o da 
União premfqs. p$)r sUá conta, pa~a· <:i's iot:ne~dores que cOnstituem .a 
çU~l.l~la dos l'el"erldos matadouros e q:ue a esses premios fizerem jlis. 

Ar't.. 7.o o Poder ~ut:~vo p:teiíl._iarâ, annualmen:te, tres fun.c
cionarlas do· Millfsterio da. .A;gricultur~. di-ploxnado~ em agronomia oUi 
.meaidna vetertnar~. ~ec~au.sta:s nos a.sstimipto$ rélattvos. á bovino~ 
teohniã._, 'OS quaes, em ril!..ssóes de. ~prQpa.ganda., J)e'I:COr!e'I'ã.o· O.S tnerca~ 
d~ .que ,pqs,sllll:) vir a se tvrn~ cans·'!llllidores do prod·uc:to bra!!Ue_il'o. 

Ait_. s,ó Pal'a: eu:s~a:r as. ci.espe.sas. :reSUl~~nt~ da. .p~n~ lei, .sem 
epbrado, d():; matadQuros-1'r1gori!ic;:9S e xa:rque,a4~res. d,b Pá.tz ~m sello 
a:'dlle$fVo .• del}omi~Q ~fio <ta. Pz:octQ:cçã.ol .A;nim~l. ó íto:pos~ de qui
:nhenta.c; -réis ($SOO) , p.or boi abatido .• 

Paragrap1lo un,ico. 4 .~:cei_ta prp.venien~ d.a. venQ.a de seno q~ 
P~odUcção Animal: tem escriptiri'~ão especial e rigorosa. applicaçá'o ·aos 
fi~ qeterminados t~.e.sta. lei ~ • • .• 

Art. 9.o R~v()gam-se às 41sposições e)n contraJ1o. 

~camatª- r;los DepUtádGS, ·SQ de se~l:Ilbto .de 1935·. - A_rih?J.r Sa.n,
·.tos. - Abelardo M4ri1tlio. - Oscaf· Fo1i'tour4. - Paute .Soares Netto. 
- l)ini~ Junior·. - j>'in?t;eiro Çhagas . --' Francisco Boc}J;a. --,; · Figuei
·redo Bourfg.ues. -,.. Xavier. de Oliveira. - · Jot{Je Guedes. 

JiLstijica;Çã() 

A Con.stltuição Federãl de 16 de JUlho esta.beiéCe a cQxnpetencla 
prlvat!v·a da. União par.~ 1eg'l.slár sabre ~- ac;tlv'id,ades qe ord~m eco
nom1ca, de fônnà que ® aJ:ws i:ntcJ'e.s~s naçionae$ se]~ a~a:çl'te-

• Js.dos. 
E' dóutrina. !undªméntal, consagradà. pelo F;St~o npYo. a: d.a. . 

. c·om.petencla ·nac:l9n_a:l pa.r:a; regülaméntar ·as :comm:ettünentos ece.• 
nomlcQ$ e a. Coil.stitulÇão vigetrté. no a,ttigo 16 cie .suas diSposições 
tra._nsitQl:Jas, d.ete~_i_tla qúe <~será tmmedtat:a.men:te ela'bol'ado um plano 
cie reconstrucção ~o~omlca ·naç_ionai' i. 

Já é decorri.d_a mais de um annó, sem que tenhamos cõ!lhect
men,_to, da. ela.boraçã.Q do plano prcvU;to _na. OO.ll.$titu1çãa ~ tãq :neces
-sa.rto á normal_izaçãó da_ vida. economlca. do Paiz~ 

A impl'en~a. tent_ 4~bat.1do, ahordaDA9 com ~ei~eida~ê os varias ,as;.. 
pectos do ass'umpto, o problema. da. .1n.d'üstrla :pecuaria e da.s· suas de
rívsQ:s.s, Çem c.o:no o dQ co~erc1o de carnes, prod.U(ltos e su'º-Pl'Q
ductos .. 

Nesta Ca.mara, ti-vemos opponunfd.ade de apTesenta..r v.ártos re
querim~ntros 4.e infôrm!'lçóe.s que. approvado~. :foram éllcamtphados aos 
.orgâ:os .competentes dó· P®êr Execut1vo, afi-m. de serem prestados '05 
esclar<re,tm~ntos necessart~. 

o debate a.te agora. iiltil.'terruptamente mantido ~la iDlprensa. e 
que i;nte.l'préta o,s 11?-teresses 'd~e ~portante r8lllo çla economia bra
$1l~i:ta - ·a pecú;:t:rla - 1-nldica a íl.~~ida;de de l'~g"Ulàmentãção qas 
1nd ustria.s de- Ci'iaçá9 e de ca.rne5-, ~ como. d:O .co:n:u:n,erci'9 de_ seus 
prOd_uctos . 

Essa x~gulamentaçãó; tornada le~, !ica.rá 'faz.end.a parte do cO-n~ 
SuntQ· de m.edl4as de ordem eçpnomlca, cop.st-antes cto plano l~gisl~
t-1-vo . 
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Já varil!os medidas de defesa dos noss.oS prod.uctos de eJJ:portaçã.o 
fazem p~ da no~ legislaçã-o; como, por e~emplo, ã lei ro,bre mar
cação, a de padroniza~ do <:afé, do algodão. do ma:tte e outros. 

A posição esta.tistlca. da pecua.rla brasileira .é ex-pressa nas .se.
gtU.ntes ciira.s: l_o, bovi~: 47.500.000; 2o, -.su1nos; 22.100.000; 3°. 
"la.nigeros: 10.102.000;. 4°, ca.prino~i: 5 . .270.000. 

Assim_, occu'Pa. o B:r;asii o terceiro lagar entre os paizes de mai0.~ 
população bovina.. 

o m-élhoramento da.s condições qualitativas do :nos~ gra:(lde te
banho st.a):"ã em f'l!.ncção das providencias de ordein directa .ou indi
oreeta, -que forem to_:ma.cl.a.s pelo~ pode_res publleos . 

As ®n<Uções na tuxaes, de norte a sul do Pãiz. são· g~ralment-''l 
favorave.is á indUst~ia pastoril e opti.m_as em, d.~term.inadas regiões 
~articula:rm_ente no~ Estados cen.traes, em. São PaUlo· e Rio G-rande 
do 'Sul, constitUindo este ultimo um bello exem-plo de c!}pa.cJdade 
orga$ador~ do b~il~lro. 

Nai 1ndu:str1a. de ca-x:nes. acb.a:m-se invertidos grandes capitaes na
Ciona.es. que .se destinam ex:::IlJ,sivam.~nté a.o commercio interno. pel!l 
impo.ssibilidaàe d~ conquista de me:rcados exterti.os, devido ã,s o_rga.
·nizações inteniacionaest qu~ conirola.ln e d.om.1natn o com~etclo mun
d1a.l do prOd ucto . 

Para esse commerclo externo, e.sta~leceram, ... se no Paiz frlgorifl-
<:os estra.ng~1ros, <iota<ios da mais perteita ~htl:larla. · 

Procurar dell.mt&r a actlvid~de desses dois grupos· - o na.cional. 
indu.striaUza.ndo o.s ·'Productos, para o collSu:m:o interno e o estran
giM<:>, indu.strlalizando--o.s, para ·a exportação - é estabelecer a nor
~Ud.ade da concorrencia. com refl~xo beneficio sobre os preços do 
-gado em pé. 

A intromisSão do grupo dos frigorif_icos· estrangeiros n,o com.mét
<:io 1.ntern~. sem razoav:ets lünitaçôea. é a. anarchia. nos centros pro
<iuctore.s e consumidores; é o .enfraquecimento do nos:so cambio e ó 
anniquUamento da n.QSSa pecu~. 

Dentro des.s.a. ordem de •.déas é que :ronpula,m..os o .presente ·pro 
Jecto de 1e1. 

Çonsiderando ,que ~ actuaes cond~ções <la. 1n4'llStria. past·oril bra ... 
.$Ue1ra. e à.S do OO.m.rnerclo de .carnes e deri-vados sã.O extremamentJl 
precaria.s, n9 que. concert~,e ao seu ampáro por parte dos poderes pu-
.blicos; ·· 

Considerando que a. pecu'!-ria naclo.nal constitue 1.1ma. das pr'inci
paes rlq-ueza.s <lo ·l?a..it e que a. expansão da. exporta.çãQ d.os seus pr!)~ 
<tucto.s tf'rta re!lexo no a'!lgmen.t9 do salqo de nossa balança com-
In.~rcia).; . 

Q>nsiderand() que em sua. ·recente vi.stta á. Republica. ,Argentl-. ~·'· o 
t-~tUla.r do M1n.lstérjo. da. Agr!çt,tltura observou de vl8u 9 progresso ga 
:pe.cua;ria, realizado graças á -le~lsl.ação de amparo t ~roducção ·-nach:mal, 
em. vlgQr :na.quelle pa.lz; · 

·Considerando que os certamens pecwlos exercem be.ne!ica in
fluencia. no me]4ora:.me-nto dos reJ:>anhos; 

COnsiderando que é ind1spensa.vel. para. a.ugmento da exportaç~. 
a conqUlsta de x1ovos mer<:adéS; 

Oobs1derando que há. nece.Ssid.ad.e 4a delimitação de activldad.es 
~.a industria. e ~mn::~,erc~o de carnes; 

COnsiderando que, pela. ConstitUição Federal, ás 1nlcia.t_ivas que 
importem em despe~.. deve cor:respondet receita que a. cust~ie·; 

CO.nslderando· que é da competencia privativa ela "'niã.o leg1sla.t: 
sobre comrner.cio e~rlor e in:ter-estadue.l e ctete:rmma.r normas gerae_s 
sobre o t'ra.balb.o, producção e collDumo.. podeudo estabelecer limita.-
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ções exi~da.s pelo be"m publico- (letta i, n. XIX •. ut. 5.0 da Consti
tuição Féderal) ; 

C<lnsiderail,do que o art. 121 determina seja promovido pela lel 
c amparo da producção. tendo em viSta os .interesses economico.:> 
do· palz: 

Considerando que· sendo a 1nd'USt:r1a. de ~r.ciue genuinamente na~ 
cional. pelo capital, pelo trabalho e pelo consumo, merece defe.Sa es
Ifcial do tpoder publicó; 

Consld.era.ndo a. necessidade de crea.r a indüstria na.clonaJ. de 
transporte ~rigorifico ma;ritimo: 

o 1Pode'l' t.egislat.1vo d.ecreta. a. segUin~ le1. ·-:-- Art·h.ur Santos. 

O Sr. Baeta: Neves {pel4· ordem) requer e op~m dispensa. de 
lmpressão da. redacção final do prGjecto .n . 141-B. de 1935, a.!im.. à~ 
ser 1tnni~à1á.tamente votada. 

~· llda e. sem observaç~s a.pprova.<ia. a ~guinte 

REDACÇ_*_O 

N. 141-<:: .....- 193~ 

(la Leg~latura; 

Bedacçlto jinal. cU? projecto n. l4i-A, àe 1935 (la l.egisla.t'!l.1'a), que 
autõriza a pu/blieàçcto tJ;a.s. obras do engenlteiro F"a.nc~sco s~tür
nin<> Bod.rig_ues àe Britto. 

O Pocier Legislati'yo decreta: 

Art. 1.0 Pica <> Poder Executivo autorizado a mà.ndar pubUcat 
~m edi'çã.o espe~18â, sol;> o titulô "EclLÇãG ll!'a.ctonar das Obta.s de ·Sa.tut· 
'llí.IlO de Britto'\ todos os trabaLho~ 4é1xados pelo notavel profi.s51o~ 
nal br~Uelro F.ranclsco SatUtnlno R.ocll:igues de :arttto.. respeftadcu. 
para outras edições dós mesmos trabalhos, os direitos auto.ra.es de sew. 
heràelxos. 

Paragra.phQ unico. :P,ara. a puJ:>llcaçã'o autdrlzada, o Poder Exe· 
eutivo .,nt:ra,rá em accôrdo com os her~e1ros do engenheiro Franci.sco 
Saturnlno Rodrigues à~ Britto, l><>d~ncio éntx:eg~-ll+es. a. tttulb d~· 
compeiJSação, pelo .conséntlm~nto na publ1caçã.Q, seiscentos ·e!leempla.
res da êóllecção dos ~abalh.os edltádos. 

Art. 2 .o A l!:diçã.o Nacional das Obras de Saturnino de Britto .serâ 
de mil e seiSCentos exemplares. 

P~agrapho unlco. Da. edição ço~derad~, cem exemplares serão. 
em ,papel e encaderllação ~claes, .sendo cincoenta para o Governe 
t- cmcoenta. para. os herdeiros d~ Saturn).no de Britto. 

Art . a.o A Ed1ção Nacional das Obras de Saturnino de Britto 
destina-se á. <11s'tribuição pelas bibllotheca.s publicas. escolas de- engew 
nharla, :repartições tééhn1ca.s e de saude publicá e aggremia.ções d~ 
engenheiros do Palz. devendo o restante da ediç~. &atlSfeita. a deter
mitíação do para.grapho unico, do art. lo, .ser empregado na pro: 
pa.ganda <ia cultura teO.b.ntca ·'orasileira junto a un1versid~des e lns
t1tutos techntca.s es'tmngel:l'a.s . 

.Paragraopho unlco. A distribuição da publÍcaçã.ô rea.Uza.da sern 
telta. J)ela Dlrectorla. Geral d.e lnfoJ;maçóeS, Estatistica e DivUlgação 
do Minfste:rto d.a. Eàucfl.ção e saude ·Publica, 

Art. 4.o Para. a~ten<1er ao :pagamento das deSpesas com a. eõ1· 
·çãQ da.s Qbras de 6aturn1no de Britto, fica <l Poder ·Exeout1vo autQ!~-
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zado a dispender "!.té a •quanti~ ~e cem cont.os de. réis (100 :QOOSOOO) •. 
pc_r conta da sub-êonsignaçã0 n. 28, ~a verba .ll!t do orçamento vl
geP.te . 

.Art:. 5 .. 0 Esta lei entrará em vigor n~ data de ·sua. publlcação . 
Art , 6.o Revogam-se as di.spo.siçóe~ e-.âl. contrario • 

.Sala '<ia 09mmissão, 30 de Setembro de 1935 . Valente de Li'TTL4, 
Presidente, - Heftor Maia . - Vicente Mig'Uel.. - ~-- Yttrio Correa dG 
Çosta. 

O Sr. Presidente ·- . O pr(?jectc.. vae à. sançção. 

Passa-..s'e á materfa constante da ordem· d.o cÍja. 

Votação do projecto n, ~47-.tl, d.e tf}35 (14 tegiSlatur{t), 
diSpondo sobre o direito de prómoção do.s tuncciona.rios subaL
ternos das Secreta:tias de Estado; ·ten.do ~recer com substi
tutivo d4 COT!f..missão Especial de Estatuto ãs e~as t2'6 
discussão) . -

O Sr. Presidente - DUrante a. se~nda discussão deste projecta. 
toram otferecldas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

Art. 1.o E' creada em todos o :~isrerlos uma.· Cornmissão de 
Promoções que ~tuél~A ~ í.olb~ àe .serviço de todos os tuncdo~ 
.n:arios - eandidatos a promoçõeS, .no preenchimento de todas ~ .. 
'\"agas • 

.c'lrt . 2,o Est~ Commtssão será composta. de che!es d~ serviço. 
presidida pelo di:rectqr de repartição ou departam.ento e ~ecretariada 

·pelo ,consUltor Juridlco. ó.o MlnlSterio q~ de lia !ará parte. 
Art. ;3 . .0 Nas vagas de me.recime~t.O. a Comtnlssã.o apresentará. 

uma lista tripl1ce ao M1ni$tto, jústificando-a em seu parecer. 
Art. 4.o Nenhum~ promoção será !e; ta sem indicação da Cont•. 

missão. 

Art. 5.0 Já. tendo o Miílister1o da Guerra 'Uma Commissão de 
Pr_omoçóes e sendo ~te assUlll'Pto no MÍnisterlo da Marinha da. 
alçacla dO Alíntra:p.tado _. ficam elles êxdUldOS. 

Art. 6.0 Revogam-~ as dispos1Çóe$ em contrario . 

.Sala dás Sessões, 3 de Agosto de 1935 - Euv·«lrLo Loêti. 

N . 2 

Accreseentar no art. 10~ entre as palavras. "ajudantes de poti;elros'" 
t• "con~lnu9s" a expressão "correios". -

Sala. das Sessões, 1 de Agosto <:~e 1935. - Ge.neros.o Pdnce Filno. 

:N'. 3 

Subs-titua-se o art. lll ao subSt1tut1r<> de. COm.missão Espec1al 
ao Estatuto pelo se~nte: 

Art. t.õ .As ptomoções de porteiros 'é seus aJudantes. eontinu.<!s, 
correios e serventes far-se-ão obrtgatoriàmente no quadro das repartt-,. 
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-çóes. obed,ec~a a: seguinte 'Pr~porção: 2/3· J?oi mereçlm:entó e 1/3 
por antigU1dMe . 

l$ala. d~ Sessões, 1 de Ag_osto de 193·5. - Nogueira Penido-

O Sr~ Presidente - A's i:mend.as ns. 2 e 3 a Comml.&ão of!e
r~çeu a seguinte. 

EMENDA StreSTITUTIVA . 
Art. 1.0 "As promoções de P9rteiros ~ seus aj~dantes. continues, 

correios e ser:ventes far-~;:e-ão, obrig~toriamente, no quadl'o à!ls res
rectiva.s repartiçqe~. óbedeci::ia à seguinte proporção: 2/ 3 por mere~ 
clr:nento e 1/3 por antigu,ida.cle, prevalecendo este ultimo p_rinc1Plc 
p~ra ~ pr1me~a.s vagas que se verificarem". 

vou submetter a votos o p~ojecto. salvo B.5 emendas. 

ll.pprovados, succe.>Sivamente, os seguintes artl~os· do 

PROJ'EC';t'O 

N. 14!7 - 1935 

(Primeira legiSlatura) 

O congresso N acionai decreta: 

Art.. 1. o á os funcclonanos subalternos (Portaria) das .secretaria.; 
u& Estado (Mlnlsterios) e repart1ç.ões dependentes, ·porteiros, conti
J.lUOS e servén~s. fica. as~gurado o direito ele promoção, dentro de 
seu respectivo quadro, pelo tem:po de servi:ço, nã<l podendo ser pie· 
cnchlda. a vaga., que se ve,nha a dar, por pessoa ~tranha ao refe~Ldo 
quadro ria seguinte õl.'dem: vagando o iogar de po-rte~ro. dar-se-á 
promoção ao continuo com malor ntimeio de annos de .serv~ço: para 
a. v~ga do eontmuo promov,ldo a pOTteito .• será nomeado o servente 
que preencha as mesmas condições dos anteriores acima espec1!1cados. 

Art. 2.Q R·evoga.m-se as disposiÇões em .contrario. 

O Sr. Presidente - vou submetter a. votos as emendas, a. par~ 
t1r da. da Commissã.o. 

Approvada a emenda da Ccmm.1ssá:o, ficando prejudlca.• 
dos o a.rt. 1° do projecto e as emend.à.s ns. 2 e 3 • · 

Approvada a. 'emenda. n. l. do Sr, Euvald!l LQdl pn.ra. 
ser destacadà e constitUir projecto em sepãrado. 

O Sr~ Presidente - ó proj.ect<> passa á. terceira discUssão, lndo 
t.ntes i referida :eommissão para ser ;redigido , 

Segunda discusão do projecto n. 72, de 1~35 ('1' leg~s,. 
la.tura) . regulando a pEoducção de sál nacional; 

O Sr ~ ·Presidente - Entra ~m discussão o art. 1 o. 

Ha. sobre :1 m~ uma emenda que va.e ser l1da. 

E' lida e enviada. ~ Co_mmis.Sões de AgricultUra, Indus
tria e Oonu:nercio e de Finanças e Orçatn!lnto a seguinte' 
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..EMSNDA AO PR.O~ECTO N . 72, DE 1935 

(Priméi;ra legislatura) 

2a di.Scu.ssã.o 

.\<J· art. ~- - Qn4e se lê: 30 dlasj diga-se: seiS m~zes . 
. sala das -Sessõe.s'. 1 de Outu,bro de ],9~5. - E . ·Teixe.ira. Leite . -

.4Lb~rto .Roselli . . - _ josé Augusto. - - Souza. Leão_. - FÇr-nandes Ta.
>Jora.. - Armando Fonte.S . - Barreto Fftho . 

.Encerrada a di.scusão dos arts . 10 á so. dó projecto n . 72, 
de 1935. ficando adiada a vo1iaçã-o até que as l"eferidas Coni
mi.Ssõés cl.êm. ~arecer sobre a emenda. o.fterecida . 

Primeira discussão do projecto n. 244-A,. eLe 1935 (ta Le
gísla.t''ZLra). a·briil.do ao Mini$terio d4 Justiça. o crelLito es'pecial 
fie 20S:.$00SOOO, para auxiliar a. conclusão d.o mon1'm~ntG> a 
Santos Dumont: c077t. .sublltftU.tivo da Commissao de Finanças. 

Encerrada a disc~âo e annunciada a votn.çã.o. 

Àpprovado o seguinte 

PR.àJECTO 

N . 244 - 1.93a, 

Art. ·1.0 Fica abel'U> a.c. Mlnlsterl~ ~~ Justiça f: Negoclos- .Inte
rlqres, o <:redlto especial de duzentos e <:Jncoenta. contos de rél~ 
(250:000SOOO), deS!iinado ã conc~usão do mo.n,umento a Sàntos Du
mont e demais despesas <:om f!. s~ tnstalla.ção nesta Capital. 

Ar:t;. 2.0 A importa.n<:1a alludi<la será entregue á ComJntssão Exe
cu~iva do Monumento a '<5antas Dumont. q_ue deverá emiblr a prova 
de sua. real exlstencia perante Q Mlnistel"io 4a. Justiça .e que. tenha 
assigr!ado o contracto com o escuiptor autol' do monumento. 

Art. 3 .o Para cobl'lr a despeSa. de que trata esta. lel, tl<:a ele• 
va4.a de ;m..als .cem ré~ (SlOO) a taxa da cõrrespondencia aérea su
perior a. mil reis ('lSOOO) , a qual serJi. s:uspe:asa uma vez a~ca:.dadp. 11. 

qual'ltia. de 250 :OOOSOOO . 
Art. 4.o Revog~m-~ as dlsposlções em contrario. 

O Sr. Ptesidente - o projecto passa á. segunda discuss~o. 

O Sr Moraes Paiva (pela ordem) reque~ e o_btem dispensa cb 
inters-!;1cio· para o ptoje(!to ·n. 244,.A, de 1935 !igurar na. ordem do 
dia da. ses.São seguinte. 

2a discussão do projecto 11,, 274, de 193S. (l" zegisLat·ura.). 
autoriZanà.o o Poder 'S:recutivo 4 adqui rir, pelo preço dé 
30:000$000, um terreno de~tinaào ao serv~?) de 1Umonta cto 
~xercito . 

Encerrada a. dlscussâo é a.nnunel.ad.a. a votação. 

Approvados, successiva.mente, os seguintes artigo~ do 

PROJEC';t'O 

N . 2.74 - ~935 

(la Legislatura) 

o Poder Leg1slati \'o decreta: 

Art. 1.o Fica. o Podw Êxecut1vo autorizado a adquirir pelo preço 
l:l'e ào:ooosooo, · uma. a.tea. 4e 22 alqueires. de prQpneda.de de .Jo.sé 
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Luiz Bar.bosa, oonirontando com o ~rre,no onde se a.cha installado o 
Haras ·Minas Geraes e para o !im de ser utilizad9 pelo serviço de 
Rem.ont~ do Exercito. 

Art. 2.o A -despesa ol'iup.da deSSa operação correrá por co:r;1ta. dos 
reclll"SOS di.stribUiqos ao .serviço de Remonta .. Vez:ba. llll. - Serviço cte 
Remonta; Cons'ign,açãio. Material, Ma.t~al Permanente. do Mlnlsterio 
da Guerra, no Orçamento· em vigor. 

Art. a~o Revogam-se as àiSPQSlçôes em contrario. 

O Sr. Presidente ---. o pro.jecto passa á 311 discuSsão . 

10. ã.iscussão do pt'Ojeato 'V-·· 123, ã.e 1935, (l tt legisl{ltura.) . 
·.provi.déncia.ndo ·sobre o numero àe in.specti:Yres nos 'irn~titutas 
.Jfsca.Lizaitos de ensino S'iLpetiôr. com parece~r das com.m.iss~ 
de Educação e de Finanças. 

O Sr. Presidente- Entra em d15cussão o projecto.. 

~a .~obre a me.sa o seguinte 

Requeiro que o projecto n . 123-, de 1935, va. á C<>mmíssão d~ 
Justiça para. dizer sobre sua constltu~ionalida.de, sem prejuizo da 
<iiscussã<1. 

·Sal.a das Sessões, 1 d.e Outil.br.O de 1935 . - Celso Machacto . 

O Sr. Salles ~ilho - Sr. Presidente não desejo propriamente, 
diseutl,r o projecto; 'mas quer-o me prevalecer da. opportunidade que 
e'lle o!J.erece, para t'e.zer UJ:9. appello á Comm1ssão de ·Estatutos dos 
Funcçionanos Publico~, afim. de que apre~ o peu trabalho e o tra,ga 
à deliberação da Camar.a o mais ra.pidax:qente possível. -

Ainel~ 1la pouco, no projecto a,nteriormente votad9, entraram em 
jogo direitos dos funcciqnarios puolic(l$ que devem estaJ" reguladc.s 
nesse est~tuto . 

.O SR. MORAES PA!VA - Aliás, é o -parecer da Commíssão de Es
tatuto. 

O SR. ·S.A!LLE;S PILHO - No projecto. cuja Cliscussão V . Ex. 
acaba àe ann'Unciar, tra-ta-se. tambem do provimento de carg<ls :pul:)li.
cos. tsto .é. trata-~ dos :ru..ç:ccl<:>l)ar1os: P1lbUcos. 

Não vejo qUe otx~ra opport.unldade •nielhor se me pudesse offe
:recer que esta, Sr . Presidente., de denunciar, des{j.e já, ã camara qú~ 
o ·<rhru:n_a.do projeto àe reajustamento dos funccionarios civ.ls, c~ja. 
publicaçã<:> deverá ser feita dentro em pouco tempo. está elvado de 
medidas e providencias que ferem fundo os direitOs dess_a. classe . 

o SR. M:o~ :P.uvA - Devo declarar que a. Oommi.$são Especial 
<lo Esta'I<U:to <tos Funccrona-rios Pub11cos tem-se reunido !regUlarmente 
~ pretende 9 mais breve possive~ trazer aô plenario o Séú trabalho .. 

O SR. SALLES FLLHO - Reputo indispensavei a v.i,nda dess:e 
Estatuto porque só á sombra delle se poderão defender os direito~ 

q,ue vão se~ golpeados no ReajUstamento dos Funccionarclos Públi
cos. Este reajust~ei1to nã.o vae ser feJ:to de accordo com as pro
me.ssa.s· <19-'> Pode.res Kxe<:utivo e Legislativo de que aos !unecionari~ 
dar-.se·..,i_a; 'Um certo augmento de vencimentÇ>s, e<;.uitativo, óU de algum 
modo equivalente ao feito ás cl~es militares. 

o que se vae dar, de accordo com o projecto ·que vae se.r sub, 
mettid.o ã Camara, é eç>u.sa. differ~nte . Ha classes que são a uginen,. 
tadas. ba classes que não o ~o e outras fina.l~et:lte cujos funccio
nart.os .devem ate ~rder vencimen1;õs ou grat1Iicà.ções a que raz~m 
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j~ ~ .outr.~ vantagens já oon.sa.gra<la.s, em leis anteri ores, não .sendo 
con.Sul:)stanciadas., como não o são no projecto, que em pouco- virá ·á 
Camara.. 

o Sa. Moa.u:s PAI:V.A - Devo declaràr a V. Ex , que conv.lda.do 
pelo ·Sr. Deputado Kenriqu~ Dod.Sworth, compareci, com. out:uõ tepre
íSentan:te dos Ful).<;cionart os Publicas, á ·Sub..Commis.São •<le Reajusta.; 
menta e verifiquei, em Unhas gera.es, que o trab~o parece bom ~ 
ouvi do Presid~n~ daquelia C.omm~sã.Q que os funccionarlos não 
seriam prejuéiicadas. 

O SR. SALI.JES FILHO - Serão prejudicados, é a informação qu~ 
tenho. "I:rago este fact o ao conhecimento da oamara, para que se 
pro\fiden<:ie emquanto é tem1p0 para a . m:o91fica~ão da: reda_cção que 
estâ sendo impressa e da qua~ reSUltará, a amp-utação de direitos ga
l'antidos a.os fun(:cíonarto.s publicas pela Constttuiçao. 

o SR. MoRAEs P.uvA - - Apenas repito a.s palavras -que ouvi do 
Pre§idente da .Sup.JÇommJ.ssão, no sentido d é ·que os f~ccionarios 
não seriam. prejU<lica.dos. 

O SR. S.ALL"ES Fn..HO - Ha el-a~~ de funccionario~, Sr. PresJ
<iente, (l.ivididas em tres ~artes~ uma del1as cont1nt1a a rn-anter ·J 

titulo que tem a<:tualmeri.te e terá um iietetminado augmento d~ 
vencimentos; a ~gtrl).d~ _parte mantém o titul9 e te~ um. a-ugmenr;o 
<:oino. perderá o titulo já adiq~rido ~r outr.o de categoria inferior, 
1sto é, vae ser degradada dentTa de sua proprta classe . 

Qua.ndo se ·votou aqJ.{l o augznento dos venclm~ntos dos m.mtares. 
ninguem_ se lembrou de re:baixar. por exemplo! um major á "ca.te~..._or:.:\. 

de cacpitão oti ufri ca.pitão a tenente. 

Agora, vamoS ver terceiros o!ficia~ pa.ssa.re_m a e.scripturarios de 
pri;meira. e segUnda categortM , Ist o é o que estã -feito, POl?SO asse
gurar a V . Ex, Antes que se con.sUil:;le a ínjus~1ça. Sêr.la" conveniente 
que a. ·camara que na.da. fez no periodo legislativo. que a Cama.ra. que 
"';a.é encerrar a. sua sessão só tendo votado <:ou.sa.s que .merec.eram o 
véto. do Poder- Ex~uttvo, tomasse <:onhe<:fmento. do Estatuto dos func
c1o.na.rios publicas para resguardar em tempo o dir>elto dessa classe . 

Outróra. quan~o não havia: aqul bancada classiSta e o.s funccio.., 
:tarios publiCas não tinham, nesta Casa, rep~sent1.1ntes d ire<:tos, nôs 
outros, . Sr. Presidente. Deputados. prof1ssio,naes ·- e ·friso b termo 
- é que tomà.vam.p.S a peit<il ~s5es interesses. 

O SR . IM"o:RAES iPAXVA - V. Ex. está dizendo que elles não têm 
galrantia al~'lna, cõmõ acaba. <le dizer -que já têm ~ssa contra a 
qúal re.clama.? 

O !SR. :RrcARDINO PRADO - E àdinitte hypothese -até de- uma lei 
<mfinaria supprtrn.ir dlsp_ositivo da Constituiçâo . 

O rSR , .SALLES FILHO - Estou -exactamente- denunciando esse 
facto. Não o adlfiítto, mas é o que está no prqje<:to. 

O Sa. MORAES P.uvt._ - No que a Constitúlção garante, o projecto 
11ã.o pode revogar. • 

O SR. SAliLES :F'l:L.HO - Até líoJe, a d_espeito de ~tlann-os no 
fim da leg"isla.tura, não se la.borou o .EStatuto que devia ser t:elto im
mediatamente de accõrdo eom a constituição. E' o que estou reola
.zn_a.ndo p_ara que se ~iba qua:es às regras qúe pr,esldem os direltq.:; 
elos !uncc1onarios. p ·a,ra se ultimar o ~ugm.en-::o dos mUltares, a oa
mara proviqenclou em tempo. 

o 'SR . MoRA~ PAIVA - F.ez tambem quanto aos civis o au~€-nto 
proporcional. 

O SR. SAIJLES FILHO- Não fez tal. 
0 $-a . MoRAES PAIVA - E' qUe !oi veta.do. 
O SR. SALLES FILHO - Mas. ·a C::ti1l~r~ ma.:nteve o véto, logo 

n~o o fez. 
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o SR. M9RAEs PAIY.A - tscto é outra cousa. 
o SR. SA'[JLES ~HO ~Agora, veja a Camara: ha classes, 'que, 

~lo reajustamento, não são augme:g;tadas, principalmente a. <los func
cionarios de pequena categoria; entr..etantO, os <iir~etores ge-ra.es, por 
exemplo, Vá9 ter majo;radOS OS seus vencimentos. em Uln CóntQ de 
ré.is e mais . o que resulta dani é que os mil,itares, cujo a.ugmento 
max-imo não excedeu de 6008000, naturalmente reclamarão uma me
lhoria de aooôrdo com esse· àugmento· que -vã..o ter ~guns f:uncciona
rios civis beneflcil~.d.o,s pelo chamado -reajustamento. 

Sr . Presidente, quero desde já. .fixar a attenção Q.a Catn.a.Ta paza 
este àssúmpto, >que rep"U;to .. delic~4ii~simo, pela quest9,ó de Justiça que 
envolve. 

Desejo 1rlza.r bem que, a Cama.l"a, que nada fez at~ e.!!te mQ-mento 
- <:onvém l'epetir, - qüe se collocqu em situa:çã!) de :não ·poder votar 
talvez os o:r~mentos por exiguida.de absoluta de- tempo, hj•potlbese que 
não estã. prevtsta, como se suppõe, na C.onstituição, pelá prorogação 
cio Orçamento actuali pro:ro.gação que se não poderia dar, · ~m v~ta. 
<$a nóva ,partilha. tributaria; a C~ra, que não teve tempo para. 
fazer .cousa. alguma. de ú.tll e consumiu seu tempo em. dl.s<:lu;;sões tnu
teis, deiXando, aliás, no camp<> me::.m.o politico, que foi o de sua 
maior occupação, assum:ptos de grande interesse a serem trá.tados, ao 
:menos :re~guarde, b co.m.promísso. de votar este reajustamento em 
tempo de ~et executado no exer<:Ic1o vindouro. 

Eram. essas considerações, Sr. Presldente, que eu d~ejava fazer. 
(Muito bem; m -'li.ito bem). 

Em seguida, e en~rrada a discussij.o 'do projecto n. 123, 
de 1935. · 

O Sr. Presidente "- Vou submetter a votos o· requeti~~nto dQ 
.s:r . Celso Macha<io. 

Approvado. 

O Sr. Prestdente - o pro)~to va~ á CotíliXlissão de eonstitul 
sã:o e .Justiça . . 

3a discussão do prójectõ n.. 275, ~ 1935, (1a let;isla.tu.ra), 
abrindo o creà~to. de 9 :000$000 para pagamento de ajuda de 
cu.sto aos -DeputadOs CarZ..Os Vaitd.oni de Barros ,e 11eZmiro Me
deiros Sil.va,; com parecer tavoravet da Commissão de Finança.s. 

Encerrada. ~ d,iscussã.o e annunc1ada a votá.Çã.o. 

Approvado e enviado á Commissã.o de Re~c,çã.o o seguinte 

PR0.1ECTO 

.N. 275 ·....,.. ~935 

{1" legislatura) 

Artlgo un1co . . Fica. autorizada. a. Mesa da cam.a.ra dos Dêputad.os. 
~os t~rmos do art . ~o da lê!: n. 67 .. de 18 de Junho ~e 1935 à. ~ui
~Ita.r do ~terio da Fazenda, a. quantia de 9:000$000 (nove contos 
de . réis .para o paga.mento da. aJu4ª' de· custo devida. aos ·nepu1;~dos 
Carlos Va.ndon1 Q.e Barros e . Belmiro Medeiros Silva. .• por conta do 
::>aldo da. v~rba - subsidio e ajuda. de custo de Deputados - do 
TitUlo IV. do art. so do orçamento vigente, revogadas as -disposições 
(.lm contrario. · 
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3a. discussão do projecto n. 276·, de 1935. (1 11 ZegisLq,tu.ro.), 
cibrindo o credito esp·ecia.Z de 9 :00()8.000; paro. pagamento de 
aj'l.Lda de custo a tt..es ex-Deputados; com. par-ecer [av.oravez 
àa. Com missão de Finanças. 

Encern!,da a discussão e ·annundada a votação. 

Approva<J.o e enviado ã Commissão d~ Redacção o seguilite 

PRSJ'.EC'l'ó 

N . 276 __... 19$5 

Art. l.O Fica abel1i<>. pelo 'Mip.l:SterH> da. .Jústiça e NegoCias 1n.-. 
tenores, o. ereciito especta.l de 9:000SOóO (nove contos de réis). para 
pagamento de ajUda de custo devida aos ex-Deputados O~lan<lo da 
Costa Melfa., Thomaz G<>mes· Pinto e Fl~rindo Pereira da Silva, cor· 
rendo a d~spesa P9r conta do ~do da verba - Subsidio ~ ajuda. 
de custo de peputaP,os - r;io Titulo .t\1' do art . .so .do orç.amento vi
gen~; revogadas as diS})0Slções em con.tx;u1o. 

O Sr. Presidente -Devo avisar aos srs. Deputados que, estando 
dlstrtbui49S os ~11Ü.LSOs relativos á lei orçamentaria para 193~. começa. 
a.. correr amanhã o· prazo para· a.presenta~iio d~ ~menda.S, prazo que é, 
de. tres dias, a contar. de amanhã. incluslvê .. 

Vou levantar a Sessão. de$tgnando para a de amanh.ã a seguin~ 

VotaÇão do projeeto n. 73"'A. de 1935 (PJ; legislatura), approvando 
vari~ acto.s interna.clona.es assignados ent-re o Bra.sU e o · U!"\lgtlay; 
com parecer da <::ommtssão Q.e P~plQma.cia contra:r1o â ~menda of!e
reeida (!ii.seussão t?nico.) ; 

Votação do projecto n. 137-A. de 1935 (l& legislatura) , <iispen
sa.ndo os estudantes !l~ cursos sec'U:íldarios de e:Kigencias .Iegaes qtte 
menciona; com parecer da Commlssão de Educa:ç.ão contrario .á ero,el).-
c:a ·(2e discussão) : · 

3a diae'llSSãO do projecto n. . 183-A! de 1935 (lll legislatura), dls
,po:nd:o sobre a collocaç.ão hierarchica dOS aspirantes de ·tnar4lha; com· 
puecer fQ.vo~vel da Çommissão de Segurança; 

sa. cú.seussão do· proje<:tó n. 267, de 1935 (l!t legislatura). proro
gando até 31 de .neze.Inbro de 1936 o regttne act'!lal da con~são de 
ajUdas de custo aos .m.em·b.ros dos Corpos Piplomatico e a>ns'Ula.r; 

an discüssão do projectó n. 262, de 1935 (1'4 ~egisla.tura), aut9-
rizando o Pode-r Executivo a renovar os contr.actos de navegação nas 
llííba.s dos Autazes, d,o Alto Tapajós, do São Franclsco e do Ama
·zon.as: 

2a <}lscU§.São do oprojecto n. 244~A. de 1935 (la legislatura). abril1-
do ao M!nisterio. d~:!o Ju.stlça .(!) credito espec1al :!e· 250 :.000$000, para. 
auxiliar a conclusão do m.oii'umento a Santos Dumont~ <:oro. substi
l .utivo da Coxxunlssáo de Fl.nane,:.as; 

D.isçussao untes. do requerimento n. 155. de 1935 (l~ legislatura). 
do Sr. Blas Fortes. e outros, de 1n!ormaçõe.s ao Min1sterio do Tr;i.. 

53 de 53 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 62 

- · 384-

·,)~lhQ, Industrla e C<;>tíllnercio, sobre publicação· do balanço e rela~o~ 
:r1o à() Instituto Nacional de l?revidencia, relativos ao anno de 1934. 

Está sobre a. mesa, durante tres dias uteis, afim. de receber emen-· 
das, de sa discussão, o projecto n . 101-B, de 1935 (1• legislatln'a). . . 
orçando a. ·iRecelta. e fixando a. Despesa para o exercic1o de 1936 ( 1° 
dia). 

Le:vanta-.se a. Sessão ás 1·5 horas ·e 30 mil~utos. 

126a Sessão, em 2 de Qutubro de 1935 

PRESIDIDrCIA DO SR. ANTONIO CARLOS, P~SIDENTE 

A's 14 horas comparece!'am os· Srs. : 
Antonio Cª'rlO!!, ~uvaldo Lodi, Pereira. Lir~. A,ge.nor Rab~llo. Cal•· 

9,elra· Alvarenga, Edmar carvalh_o, Claro de Godoy, Law:o Lopes. Qle·
mentinp l:J.sb.õa, Henrique Couto, Ca.rlo.s Reis, Eliezer Moreira, Gódo'
íredo Vianna, Hugo Napo1eij.o, ·Fernandes Tavora, Figueiredo Rodrigues, 
Xavier. de OU.v~lra, José AUg'llsto, Ruy Carneiro, A.rn~do Bastas. :aarbo
~ Ltttla .SO'br11lho, Antonio Góes, Pomingo.s Vieira. ·:a:e1tor Maia·, 'I'e1-
x,.etra Leite. $imões Barbosa, El:IlUio dê M.::\ya., Fe_l:nand.es Lima, Sa.m .. 
pato Costá, J. J. Seabra.. Prisco l?ara~so, ·Pinto Pa.ntas, Jair 'I'ovar, No
guelra Penldo, Henrique Dodsworth, $ampalo Corrêa; Accwc1o Torres_. 
Gal~i~o Filho, Bandelta. Vaughan, Arthur B~ardes, Noraldlno Lima. 
Bias Fortes, Pfnheiro Chagas, Ma.rttns Soares. Pedro Aleixo, Levlndo 
Cbelho, Washington Pifes, Arthur. Bemardes Fúho, ~c;lo de Mene
zes, Carn"eiro de Rezende, Cbristiano ~b.ado, Maca.rto de !UJnelda •. 
Simão d'a Q-unha, Delphim Moreira, Waldemar ~erreira, Barros Pentea
do, Alves Palma.. Gomes F~rra.z, Ju.sto <ie Moraes, Fabio Aranha., José 
Oa.5s1'<>, Dom~gos Vellasco, Vandoui de Barros, ~hur sautQs, PaUla 
Soares, Fra.ncfsco Pereira .• José Muller, bl.n!.Z Junior. Dorval Melchta·-

• de~. Baptista Luzardo. Véspl,lcio de Abreu, Fred'erico Wol!enbuttei, 
A<:1alberto Corrêa, Fànfa Ribas, Seba.$tião Domlngues; Frailclsc0 dt 
~ori. l"tanci.sco Moura.. José do Patrocinio, Ricardo Machaclo, Oliveira. 
Coutinho. ~astão Vidigal, Lourenço ~aeta ;Neve-s, Abelat.do Martti.bo. 
PaUlo Martins, Thompson Flore-s (85} . 

• 
O Sr. Presidente "-- A lista de presença accusa ·o compa.recimen.tp 

de 85 Srs. Deputados . 
Es~ aberta a sessão. 

O Sr. Edmar Carvalho (Supp~.nte, servindo de 2° Secretario) 
procede â leitUra. da acta da sessão antecedente. a q~l é, sem o'bserva
ç6es, approvada.. 

O Sr •. Présidente -Passa-se á leitura elo .~cúente. 

O Sr. P~reira Lyra (1Q Secretario,) p~ocede. á leitura dó- seguinte 

EXPEDIENTE 
Officlos: 

Do Ministerlo da FaZenda, de 20 çlo mez !indo, remet.te:tldo dois 
dos autograpb.os da resol~ção· leiDsl.àti;v~,. sanccionada, autortzandp. n 
pagar os prof~$Sotes do Coll.eglo Pedro li, Enock da Roch~ Lima e ou
tros, di!ferenÇa de venciméntos·. 
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Ao Arch_ivo, remettendo-se um dos .auto~apl:los ao senado. 
Do .Min.LSter:io da Marinha, de 1 d(;) corrente communicando h a-

--ver remettid.o 60 exe_lll.plare:!! do relatorio do Útul~r dessa· ·pasta .• 
- ~nteirada. · 
Telegr-amma: 
UJ;bano ___. ~residente Camarà Deputados . 
Por ter estado ausente desta Capital no dia ·de hontem não me fl.)t 

11oseivel compa;r~c~r á. sessão dessa Cama.ra. 
Respe1to.sa.s, saudações . - Octet-vio Silveira. 
- Inte-irad~ . 

São lidos e vão a. imprimir os seguihtes 

P.ROJEC.TOS 

N. 147-B - ],935 

(Primeira legislatura) 

Redacção, pairá 3a disCU$são, do project"o. n. 147 .-A, de 19?5, 111 legísla
tv.ra, que dispõe so.õre o d.ireito àe promoção dos fúnc<fi.onari.o!l 
subalternos da Secretaria de Estado. 

O ~oc;ler Legislativo decreta: 
Ar1i. 1°. As prqmoç~s de porteir9S e · seus ajudantes, Cl)ntinuo;;, 

correios e serventes, far-se-ão, obrigatoriiun~nte, no quadro das re:.
pe.ctívas repartiçõ~. obedecida a ~guin~ proporção: 2/ 3 por mere
cimento e 1/3 por a:ntiguidaqe, prévàlecendo este ultim.o princip.lo 
'P~ as primeiras vagas q:.ue se verificarem. 

Art . 20. Revogam-se as dl~posiÇÕe$ em contrario . 

Sala da Conimis.São, 2 de Outubro de 1:935. - Vicente M~g'llel. 
I{eitor Maia. - Math.ia.s Freire . 

N. 286 ~ 1935 

IJtst·tt'tte as Com-missões de Salart.o Minimo,· com parecer eLa cammissq•J 
de Legislação SociaL sobre as emen.das otferecü:~_as em 211 discussão 
e pç,recer da, Cbmmissão de Justiça , 

(Proj . 276! de 1935. L~ Soci.al 28 e Justiça. 161, ta. le~:ttura} 

F.oram apteséntadas em Jilenario, na 2a. dlsc~_são de projecto nu• 
mero 27.Q, de 1935, sete emendas, que nos vieram seguidamente n·l.!.
me.rada.s e sobre que opinamos co:rno segue. 

1a emenda, db Sr. Aiberto sw·ek e outros. é àddi tíva, pois maneta 
accrescentar ao texto, onde convier, um artigo e dois paragraphos, pelos 
ql.laes visa augmentãr des(ie logo todos os sa.larlos (na.. 1ndustria, 110 

commerclo, e na. lavoura), emqua.ntó não flcar~ concluidos os es 
tudos d~ com-missões ele nxa:ção 1nstltuida.s. ~ augmento será. á 
.razão de tJ-es pot cento (3 % ) dos sa.larlos actuaes, ,multiipllcada P.elos 
almas de serviço em todas ~ act1v.idades, d~sde que dltos salarios 
ãctua~s. não ~xceclam- de um. conto de réis (1 :óOOSOOO). Determina-, 
a!l~àlt que nenhum salariQ será inferior a cem -m11 réis (lOOSOOÓ) • SQ
mos pel_4 rejeição, pois julgamos condemnada pela experienc1á. univer
sal. qualquer !1xaçã:o de sala.rio por lei, fazenõ.o tug!r este da.s .in!luen
C,ias ·meSblog1c.as e cbronoll)glca.s, quer fJ,sc.:ae.s, quer econom.icas~ quer 
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juridlcas, quer :tno:raes . Jâmais,. em quanto assim pensarmos e o co~tro.
tio não fôr demonstrado, semelhante disposição receberá nosso apoiO', 
m~smo que por simples ~Uencio ou omissão . Ademais, o multlpfi"ca4or 
da ruão de - augmento, que a emenda imaginou,, "numero de attlh"is 
de ~rvi_ço em_ todas as activid.ades", va.e levar a;o desemprego os mais
ed<Jso:S e por isso mesmo mais -necessitados.. eis que ning~em_ (l'!l.e-cer:l. 
empregar ma1_s quem jã. tenha çerto n~mero de annos dé serviço an-· 
terlor, pa:ra autom.aticame.nte, deSde iogo, dever pagar-lhe malor orei-e
nado . Veja-se o absurdo a que lriamos ter!. .. 

za. emenda, do Sr . AbguaJ;" BastoS, está redigida como se !o~ ad.di
t iva ao art-. 3°, mas se vê do contexto que é motUficatlva do art. so, 
pois· v1s_a alterar o prazo de v1gencla d!'LS êOnunlssões de -11xação, 4~
dols annos. para um anno. Somos pel~ rejeição da emenda, éis -que .(.) 
prazo de um annn é e_xtguo demais para qualquer trabalho proncuo. 

aa. emencia, do Sr. Adalbe:-to Camal"go e outros, que se desdobr~ em 
seis pártes, é substitutiva. de var1os ~tigos, n~s cinco pr~etras, e é 
adéitiva de. Uin. novo a-rtigo. na sexta e ultima.. Examinemol-a ·pare~· 
ladamente, isto é, destacadamente, em .c84a mna dessas parte~:. Quer 
alter_ar, .pri-meiro. os prazos tixados np ar.t. 11, diminuindo-os de um 
anno para nove mezes, e de se .. ~ p::~.ezes para novep.:ta dias, duas vezes. 
Qu~r aítera,r, segundo, o prazo .r.t,xado no a.tt, 1~. dlml.nullldo-o de. no. 
venta. dla.s para se.ssenta . Qtier, t.erceiro Zogar, limitar ao maximo d.Q 
nove::1ta cúa.s 9 prazo a ser fixado para pagamento da di!terença que 
se ver1:!1car entre qualquer salarlo p~go a menos que o fiXado, ·prazó 
esse que o art .. 15 delXou ao arbttrio da autorldad~ competente. Que.t-, 
em q-uarto legar, reduzir a noventa d1'as o prazo para regulamentã.çã~ 
da lei, alterando o· art. l'T . Em quinto iógar, reduz a sessenta ~ o 
pra.z~ de noventa dado para ·rorm.ação elas primeiras commlssões de fi.
xação, no paragrapho unico do art .. 17. Finalmente, m_anda accrescen.ta:r 
uma disposição, art. 18. dan_do aos syne!ieatos e a.ssociaç~s àe classe 
o direito de tlscalimr o cumprimento da leL Embora nos pareçam pe
quenos os nov9s prazos propostos. somos de op1nlão .ravora.vel a es5aõ 
em~ndas; propomos qüe se acceltem, pol':ta.nto, inclusive a utt!:má. ~m 
que, porém, a-.!fscalização será' d$.da só nos synd1catos. 

~a emendJl, do Sr. Alberto Surek e outros, é a.ddi'tiva, mandando 
accreseentar. onde convier, um .artigo que red'!JZ a s~ls mezes o pr:a.
zo "de estudo dâs comm1s$ões••. A emenda não está. redigida . cóni 
precisão e clareza, porém .• pa.rece significar que esse prazo maximo d.!! 
.se~ mezes é-o que deseja fiza.r para. f#tcr.Zuação do tra.ba'lho das primei
ras ·commis~ões, a. contar da. vigencla. d4 Ie.i • .Se é assim, op1namç.s 
pela reje~çáo da emend~; pois seria 1m:poSSivel dentro desse prazo com
:pletar-se o proces59 1nst1tu1do, Sem contar a imprecisão da dlsposi
ção.reduiiJ;l.do um conglomerado de prazos dt!!erentes e d.tlferentemeu
te dl.Stribuldos. $em nenhuma d.1scrfnt1Iiaçã.o da maneira por qúe se-ra 
cada prazo d;iminuid.o . Se não é assim_,. opinamos a1nda pela reje~çã.o 
da emenda, -pois, alétn do violo ultimamente apontttdo, é ~nutU e inap· 
plicav~I. 

sa emenda, go Sr. Sebastião 0Qtn1;ngues ~ oUtros, l!. ad'CUtiva. man
dando accrescentar,, onde convier, um art1gó que tlxa parn. l de Jn
ne1ro de, 1936, o 1n1c1o da vJgencia dds .sa.Iatlos "augmentad.os". mes
mo que os estudos das c.oxnmLsSões sejâm ·concluldos :poster-iormente" . 
Naturalmente os autores desta. emenda. tiveram em mJra o propugnado 
pela emenda n .. 1. OU pela. emenda n ~ 6, \inlcaS 8. CO'\Slgnar qua.lqU!!l" 
.. augmento•;, ma.s nada dissera.~ claramente a tal respelto. Fomos 
contré,rlQS á emendá n. 1. seremos conttar~o.s á. emenda n. 6, somQs con
tl'ãr1os á de· n . 5. pelas ·mesmas razões . Destacada., a emenda n. 5, nii.9 
tem sentido, e, ·aind-a. merece rejeição. 

aa emenda, do Sr. Adalberto Camargo e outros, é addltiva. dé tres 
novo~ artigo_s, o primeiro dos qu~ dete~na um abono provts9r_1o. 
emq_uah'to não !ôr fiXado o sa.larto minlrno, _para os bo.ncarlos, de vtn-
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te por c~nt9 (20 '{:1 ); para os commerciarios. de quinze por cen!;•) 
(15 %) • e para os demáis tl'abalhadores ~a ern,:mda diz erron3á.m~.!'l·;~ 
·•·trabalhad()res exn geral ' ' ), de .d.ez por cento· (lO % ) • sobre os sa:laríos. 
vencidos na data de; lei. O segundo artigo a accerscentar ~ o Mlnis
terló do Trabalho. a "~evera" fiscaltzâção dó respeito a esse abono c 
institue multas a infraptores: o wrceiro dá aos syndicatos e associa
ções de classe a fiscalização da lei .. Este ultirno accresctm.ento já foi 
acce1to, na parte. seme,lha.nte. que é a final. da emenda ·n. 3: ~ta, 
portanto, agora. prej'ú.tllcado. O segundo accrescimo é· vão no qu~ 
respeita á fiscalização conc~dida ao Minf:Sterio do Trabalho, como e 
obvfo, e •é ricllículo· n<:>. dize.r que tal. fiscalizaÇão. ha de. ser severa, quê 
seria adjectivl'loçâó á La Palissei J:lO que tespélta à m\tlta. a em~nü:l. 
nos parece desne~ssarja, els que a Jntràcção dos pagamentos, determi
nados em. virtud~ della ou <la lei tode., dá logar â cobrança de que 
!ala o ar~. 15 e a multa de que fala. o art . 16. já acceitos. O p!rin:]..~i-

. ro aceresc4Xlo. que é o qu~ determina os abonos supra-referidos·. é m il
teriá já conêlemnada pela cxpertencta '\,!.niversà.l, como já. tantas vez"!;.; 
temos oplJ.lacio, a).ém de inJttsto por desl~ual. Por que ~bonar ~t{!;J
gua.l.D:J.ente, sobre os ,salarlos actuaes .• as ciivers~ classes trabalhiStas! ... 
·PQt que aúg1nenítar em· dobro o~ venolmentos da CJ:lass-e que é justamen• 
te a ~elbor aquinhoada. pelà. legislação social vlge_nte?!. .. Aiém de 
m.enog horas de trabalho, d~ ~stabUJdn.cle obtida com o quinto do ter;,n
po de servt.ço e~glcia para às demats, ctar-lhe o dobro do abono. dado 
aos tirabaJhli.dóres em geral ?L . . ~ote-~ aJnda. que e;;se dobrado abo
no sobre os sa.l.arios ac~uaes. ainda. vira ser m.aior, visto .que ji ellt!~~ 
r~cebem. elll. ge.ml, maior salarJo que os demaJs empregados ~ o ab!>
no é propot'Cional e reia.tiv~ a. estes .&ale.t:los actuaes!. . . Somos con
tr!lr~os á e:m:en.da.. ne.sta parte. pela razão g~r.J:l . s.ciet;ltl(i~a. j~ t~qto 
repe.tida e pclá.s razões párticular~ dessas lrtjus~iças que acabamos {lc 
not.ar. A emenda., pois. deve ser rejeltaua em tedas as suas tras partes~ 

7a eme·nda, ·de nossa autor-la, desdobra-se em clnço }etra,s: Na 1etl"~ 
a visa. accrescentnr um paragrapho (paragrapho unlco) ao art . to. para 
perrnittir que, em vez de salarto minimo vitat, un.ico. ou absoluto, po-;
sam ser !i.xados salar1os :rni~mos especiaes, .varias, ou re~t'ivos a eadn 
classe de tra'palhactores ou a cada especie de traba.lh~ . A ~etra b melho·· 
ra apéna.s a :redacção do a.rt. 5o, no sentido de mosttar qúe o prazo ah: 
:!1xado relaclo.na-se á duração d.o mancUI.to das coinmiss~s fixaCl·oras, 
não á duração de e:zJistencia della.s, ou, por Ot\~ palavras. relaciona-se 
á ·vigenci_a de cad4 commissão e não á perma.mmcia da instituição dell~s. 
A letra e alarga a incompatibilidade estatuida pelo art. 8° do pró.jecto, 
aos parentes afins nos do1s grá.O:S, cotisldern.n<io que a proxtmt
dade desse parentesco, a éonvtvencia que .provoca. a lnthn~dade d'! 
i~teresses que implica, acol!selham dita extensão . A leJ;ra cl accresc:!n
ta. ao art. 9o alg·wnas palav.ràs necessarlas para que a dispo~ição se 
harmonize com o :l.Cre.sclmo determlnad9 pelo po.ra~apl\o -unlco nova.
rn~nt~ proposto para juncção ao art. lu; é pat:a systeinatizar amba: 
as disposições, tem as mes_mas ra,zões, deve correr a. me.~;ma sorte. A 
létra e, finalmente, vtsa $upprlmi.t" O segundo periodo, que , é O. f.inal, 
do ~ ~o do art. . go, simplificando os trabalhos das coT;nmi;:;spes axaQ.•1-. 
ra.s como diminuir o lJ)OVim,ent.o cxa.geredo de papeis e informaçoo~. 
pois ainda estamos na persuação dos motivos q:ue nol-as dictara.m e 
constam 1;'esum1dâtl1-ente da justlf!cação que as acompanhou . .Nest·~~ 
altura. porém, parece:-nos de obrigação relembrar o que dissemos no 
parecer sebre ·o proje:c~o n.. 4 , de 1935, 0 -11 legi.slatura), do Sr. Altí'.
mJrando Reqtll3o. na parte I, conseqúencia 63 . ê 411.. letra b. onde trâ
çamos rap1do quadro das q.i!ficuld,ades que o sa.ln.r.io minU:no vitaL ar• 
nsta comstgo e, consequ~nternet1te, demonse~amos. as vantagens d() 
salatio minlmo especial. Nãe vamos. porém. reprod-uZir o que lá nco\.1, 

.. , }imitamo-I)os ~ pedir a p.r·eclosa attenção dos senhores Deputados. p~ra 
es5es trechos. 

4de62 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 62 

-388-

·E' o que nos cumpre relatar, por emquanto . 
. Sala da. Commlssáo de. Legislação Social, 19 d,e Setexnbro de 1935 . 

Deotiato Ma.ia, P~e$ldente. ~ C . MQT~ Andrade, Relat_or. - o.~on Be
zerra Cavalcanti, com. as restricçâões que no caso compo~m. de accorcip 
con:t o p<:>nto de v.ts~a expendtdo no proj~ct.o do sala.rlo mlnimo de ban4 
C::io1'1'bs. - Catlos Reis, co.m restricçóes, poi!que pen.so que . .se poderá ar~ 
bitrar desde já,. ~ abono proviso~o até que. a.s respectiv~s cõmmis· 
sões esta~leçam os salârips millimos especif1cadam.ente,, - ·- Gastdq de 
Brito. - AZb~rto Surck. - João BeraZdo. - Sa.!gado Filho. 

PARECElt DA COM:ivUSSÃO DE CONT!TUiçÃo E JUSTIÇA ' 

Estava o proje·c.to 276 de 1935. em vias de ser submettldo ã se
·gunda votação, quando foi requ~rida ~ audiencia da. .comJnlssão dr; 
C<>nstitúição e Justiça, porque se tr11'!ia de mater1a. :tegulada . nos árt:. 
113, n. 34-, 115 e 121. letra b) da C·Jnstituição Federal. 

Ta~to sobre o projecto como sobre as emendas que em segundil. 
discussão elle recebeu, já emit-tiU: parecer a .douta com.missão <ie Le
g~slaçã;o Social. Ab~m-se. por iSSo, a Comxnissão de Cótist,itulção e 
Justiça d..e entrar no mer-ito da materia, sem prejuí2o de vir a exercer 
a !a.c-ui.$de regim!:!Dtal de. em outro ~mo, propõr emendas suppressl.
vas, mOdificativas ou add.itivas de qualquer dos di~positivos do pro· 
jecto ora ~m exatne. 

Entra os preceitos que a legislação do trabalho deve observar 
{>Stá: o de estabelece1· sa.lario minimo capaz de satiSfazer ás neçessldà
des do trabalhador, con!ol"IIJe e.s condições de cada réglão. •reuios, 
pcrtanto. que o salario a ser estabelécído variarã, se~do as conciiçõe~ 
de ca;ga regiã9, mas ficando ente.ndido que a vartação se dará sómen
te quando variarem as condições das dlv.ersa.s regiões do paiz. O pro· 
jecto ,não con.trar1a o disposto no art . . 121, let~a b. ela Constituição Fc· 
deral. Definindo o que ·o legislador brasileiro entende por sa.la.rlo mf· 
rumo. creando a:s Oomm.issões de sala.rio, in~<:ando o processo de ~pu
ração do quanto preciso satisfazer ás necessidades da 'vida, linpondn 
sancções a.ós transgre~sores das normas est)pu,IadaS, o projeçt6. coUm.\ 

, xnelhora,r. as condições do trab~lhB;d.Qr, passlbl.l1tànd.o· ,a.. este e:ldsténc:ia 
digna: e reconheCendo-lhe o 41re1tó de provêr á. propria subsistenci~ ~ t1 
da sua fam,111a, ~ediante tr.abalho liOilestQ. 

Exam-i.Iiando o projecto n. 276 exelus1va.xnente sob o aspecto cons· 
tituçio.nª.l, esta. Commissã.o não tem razões para oppôr-se á sua. ap .. 
provação. 

Sala das Sessões, 1 de Outubro de 1935. - Watdemar Ferreiraf 
Presidente . - Pedro Aleixo. Relator. - Carlos Gomes ele OZi<:Jeir.a. -
CZe.mentino ~isbõa. - Homero Pires. - Arth.ur Santos. - T.evi Car
neiro. 

Emendas âs q,uaes se refere o pat~cer.: • 
N. 1 

Ao projecto n . 276: 
Onde convier. 
F~ca assegurado, sem prE:_juizo dos .actuaes sa.la.rios, bonl!lc~çõe.::. 

gr~tiUcaçóes ou outras rnodalldadr:s ·ele remuneração, um a11grnento d~ 
cmergeJ;l'Cia a todos os trabalhadores na industTia, commercio ou la. 
vcura, einq'Uanto hão !lcarexn concluidos os est~dos das comm_i~óe~ 
próvisorias de que trata a presente lei . 

~to. Esse .augmento !rerá. no. valo;- .da percentagem de 3 ·%. calculádo 
sobre a base dO.s salarios actuaes, .inferiores a 1 :OOOSOOO, ·multiplicadv~ 
peióS· annos de serviço do ope;-ario ou empregado no com.rilercio, e!r. 
todas as actwidades com.merctaes, 1ildUStr1aés' ou agrícolas . 
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§ 2°. Nenhum operario ou empregado no comme.rcio, 11\aior de l 
annos, perceberã salário inferior a quantia de 100$000, seja quai fo..
_a modalidade de pagam,en,to . 

Sala da5. Sessões, 14 d:e Setembro de 1935. ~ A iberto S.?.j.reJC , ~ , 
Sebastião Domingues. - _Arth.ur Albinó da. Roch-a . - Austro Jdiar-t ·-te 
ot"iveita 

N . 2 

Emenda ao p.rojecto I1 . 276, dt:: 1935_, ·qge instlttfe as Conunissõ~:s 'd·l 

Sala.rio Mínimo~ 
Art. 3°. As conunissões de salarios durarão um anno. podendo ct~.· 

reeleitos seus memt).ro~ ~eciiatamente. 

Sala das- Sess~; 13 d,e ·Setembro Q.e 1935 . - A'bguar Bastos. 

EMENDAS AO ?R'OJ'.Ecro N . .276 

N. 3 

Substitua -se o art. 11 pelo seguinte; 

"Cad~ Cop:mUssão de Salario fixará, dentre. dv prazo improroga\"~.t. 
d~ nove me-zes, contado da data ~ sua posse, o montantê do salar'i.c 
mil;lilno. A 'dec.tsao serã publicada, para conhecimento pub]4co, dur.an· 
te 90 dias. na região ou zona cie jurisdj.cção d!!o Cornií).lssã.o e no Diarir. 
Qfficia~, na Capital da RepUbUca . Durante esse prazo receberá a Com
missão as óbservações que as partes interessadas lhe dlrlgir~m e . dn· 
corridos os_ 90 .dias, reunir-se-á, ip:únedta.ta.mente. para apreclar as 
Ob$ervaçoos· re(:eb1das. alterar ou confirmar ó montante. do sa.lario m~-

nimo e promulgar ·a sua. decisão que será definitiva . -

No art . 12 lE:la '-Se : 

decorridos 60 dtas-, etc . , em vez de: decorridos 9.0 dias, etc. 
No 'art. 15 leia-se·: 
A autorlda~e fi,ratá. o prazõ em que deverá ser restitUida á d.if!eren

ça a. pagàr, o qual não poderà ultrapassar de 90 cDas, em vez de~ "A 
autoridade :nxarà. o prazo em que deVéi'-â. ser rest1tu1da. a d1!!erençc~. 
a pagar". 

No art . 17 leia-se: 
o Poder Executivo, por i.ntermedio do 1\!Ii-nisterio do TrabJ!,lho .• re

.gulamentarã a. presente lei dentro do prazo de ~Q dias, contados eLa 
çlata de sua ·publicação, assegúr:ando a. sUa :t'lscallzação e tQd~ as me
cÚdas· tendentes a garanti-rem a sua plena; exe.cução • 

. Su'bstitua.-se p~a 60 dias constante do pa.tagrapllo un1t:o do ~r
tigo 17. 

Accy~cente-se 
Art , .18. :Fica assegurado· aos Syndiçatos- e Associações de Class.;-, 

devidam~nte r~cqnl:l_ecidos , a. fiscalização da pre~n~ lei, .nós termo:; 
d~ le'g1sláção em 'Vfgor. 

Sala dás Sessões, 13 de $e~mbro de 1935. - Aci'al.berto Cama'! go. 
- Arthur Albino dç RocJta . - · A..tutrc. Idiart 1e Dlivei rcL - Tosé Jo;j.o 
do Patroéinio. - Erm.ano Alves Gomes .. 

As emendas orn ~presentadas a.o projecto n. 276, que institue a = 
commissões de .Salarlo M1nimo vlàa.m diminuir os prazos con.Sta.ntc;; 
do mesmô pa_ra qt,;e. asstn;t a 1e.l: possa en.trar em execução dentro de ra.~ 
zoavel esp_aço de· tempo. Como se acha· mos pra.:to~> citados, o traba. .. 
lhador sómen~ pod_erá ter a esperança. de alguma coisa. obter. dent~-o 

6 de 62 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 62 

390-

cie mais uns dois oil tres &.nnos, o que s~ nos afigura profundam.~n:-~ 
inju.Sto e iniquio. · 

Precisamos 'ter em ·ment~ que a sl.tuação em que se ·debate o pro.,. 
l~tarlaQ.o nacl<ínal é deveras premen,te e que essa s-ituação cada ve2 
m.als se aggrav~ dad9 o alto encareciinento da vida .. E' dever precl
puo da Camara ctos Deputdaos ir ao encontro das necesslcia.des da
queU~s que não devem .ser apenas en:c.aradQS oomo misera carne para 
o canhãõ e sítn como os ma.lores coU~borad:ores para: á grandeza d(... 
Paiz, em suas mult1pla.s acti'Vidàd.es . ' 

Sala. das Sessões, 13 de Seteinbro de 1935. - Adalberlo Cama.rg'-' 

N . 4 

Ao projectq n . 276 . 

. Ond~ convier: 

Os· prazos de qua trata a prés.eilte lei ;:;er.ão :redUZido~ ao m~xhno 
de seis meze&, :afim de ~er~m ~eltos os estudos das comm!ssões pàs<-
ta.rias. 

Sala das Sessó2s, 14. de Setembro <1:e 1935. - AlõeTto Sur"ek. - Se
'l:a.stião· Domingues. - Adatõerto Ca.m4rgo. - ~rthur· .A ibino da Ro
cha. - Austro Icli"art de Oliveira. 

N. 5 

Ao projecta n . 276 . 

Ond~ convien 

O a1,1gmentç, de sruarios a tOdos os trabalhadores en~ en1. v'lgul". 
:>; part~r de 1 de Janetro cj.e 1936, mesmo que os estudos d.a.s comxn.b• 
sões pas1tar1a5 sejam <;<Jnclutdos posteriormente. á.queJ)a. d&~. 

Sala das Sessões, 14 de Setembro de 1935. __. Sebcistião. l)omt-n.g~l1 
- Adalõerto Camargo. - ArtJz.u.r .4Zb1no da Rocha.. - Austro· Id,ia..rt de 
Olivetra.. - · José_ JoáÇJ .. do Pc.Ptocini.o~ 

EMENDAS DO PttOJE.crO N. 276 

.A:ccrescente-se : 

Art. 18. Emqua.nto não fõr t1xado o Salario nUnimo, _ups ~rru.·~ 
dOS arts. go ~ 11°, fica estabelecido :l-lm abono provisorio. na base ~· 
gulnte·:· 

a) funccionarlos de Bancos e casas bancarias. 20 % (vlnte pvt 
cento):· 

b) empregados· no commercio, '1:5% (qll1PZe por cento); 
c) trabalhadores ém geral, 10% (dell; por cento). 
Paragrapho untco. O auginento de vencimentos ou· ~ar!t\ e~rc1. 

feito na base Cios mesmos. nil. data ·da publicação desta lei. 
Art. i.9. Caberá. ao Minlste.rto d<J Trabalho, por intermedio de seus 

representantes. a ·se'Vera !Jsçallzaçãó do cumprimento do abono pr<.>
v1sorio. 

Pâragrapbo unlco. Os in!ractqres serão pass1V.e1s da. mult.n a11 

5: ooosooo e o dobro na re1Ji1Cldenc1a.. 
Art . 20. Será. perm.ltt1c1a. aos SyncUcatos e associações de c1!1S3e. 

devidamente reconhecidos, a tiscall~ãQ da. presen~e lei. ·n .os terin~.s 
ila legislação em vigor . 
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.tustifican;l.<::~s as emeri.Ci.as a.eima. tendo em viSta a 'n.ece,sSlda..Xe 11~~. 
desd,e. ldgo, procura:rmos minor~ ·a ·situação de verdadeiro dése$pero 
ém que se aehJ:l;ll:l, 3$ classes p.ro}etaiias C:l:o Páiz., App~ovado o pro)ect\) 
n. 276, .a sUá execução sótn.ente poderá ter log!lo~ • . n:o :n;ühim..o, daqui 11 

·ttm a.nilo ou .ro.á.is. dad.a a complexid~cle 1CÍo proll.lem.a . . Nãó· é ju!!to por, 
tanto que o prolet~'l'ill.d~ continue na dol<>rosa. ~itua.ção de p:enw~·a. 
éln. ·q~e se de-b.a:.te. ~ nosso alvitre suggetindo 'l,!ln' abOno provisorio 
v~- ao encontro dás l~~tima;s nepe$Sldades 1daquelles que certas e~tão 
de merec;er o lll.S:~ sin~ apoio dos .senhores Rep:resentanté$ çia 
Nação. 

· .Appelando. comg .ap.pelatnos· para o patr.iõti.smo e sóbretudo tt.lt~ 
~-ntime.ntos .ci~ jl.l~ti~ e. humanidáde. da ill~l!tm Co~l..ssã:o Me i.~
gtslação SocJal. estamQ!:l _certos de -que o ~ito de .soe-corto do opérariaa.i'J 
brásileúo será. ouv-jtio.- N'ão sOlicitamos cousas ab:Surda.s, t.l)lpçsslve.ls 11~ 
serem ~onyertl.das em rea.U~ade . Queremos apenas· que os nossos tr., 
Dlàos não cpntinuem sendo jogu~te:s; no circulo dà:rites.co' da m1ser1n. P! 

~- fome. Contiamo.s· pois, nos . nôbres sentimep.tos de h'Úmanli:}ade cios 
Srs.. Mêmbtbs da Comn::tJssão de 't.eg!Slação: SQ~ial e- qulçá de toda " 
éa..~a dos Deputados-. · 

Sala das ~SSOeS, 13 de Setemliro de ~9~~ . - 4.d~Zberl:~ Ca'Tiit::rgo 
....._ Arthur Albino da Rocha. - A:us-t:ro l4ia:rt ·cUr t;iliveir«. -- !.-'1-mür.to 
.AZ:ve3 Gomes .. - - .os_orio .Bor.bn. 

N. 7 

~~n:d~s ao prçjecto n. 2'76, de 193~: 

Propoab.p ,se faç~m no texto as seguintes mo<litlea!;Of:S-: 

cq acerescentar-se ao a_rt. il.,o o se_gum~e paragrap:b.o: 

"~ara-grapho unico. Para o. _flm de se v~nif~em qu~~s t!~~ 11tt

ce.ss1dadês normaes, poderá o Min1stro do Trabalho,. Indilstrla. .e Coru
mer.ci.o çla~fficar os trabalhadores ~m grupos ou espec~es. ''ex-orfi~tQ•• 
oti a. reqU!!·rJmehtô· dos ~pectlvos syiidlca.tos. aS$oclações. e. 'instttl1~· 
çOes legalmen1;e r~con:heéi~a.S. O'll d~ 'Çor;nmisS~s de Salmo crea~ po.r 
e'f.ta lei .. ; 

b,) :m:odificár- o art. so, onde d1z . .''duráol'áo'·'. para tfcat, ""feri\Q 
m.a'Q.da.t'Q de"; 

c)· acct:esc.e:Ote-c;e, no final àQ art·. ao. "i:Ii.olul.dos os MJns"; 
a) aceret~centar-~ ~o a_rt. 9°~ ~pós a~ p~lavras .,_~eg(á.t> o~ v.on;1'• 

a.s exprese.Oes ~g:tibl:tes: 

"~ p~rç .~d~ especi:e de ~a~a:Iho ou classe de tr-a.balhadQr•·; 
e) $1ippr1mit todo o segundó perroao. t:tna.l. ao art. 9°, § 4a, «tes::ns 

'~Esses escláreci_lx).entQs ser-li}.es-ão ~nv.ia4os, .etc-." 
NJ r~ da.S· mocllf-iéa.~~s prop.ostas· sã.o obvias-; peto que. 1tr~v.,. 

diremos de cada. uma. 
A prime~ ~a) e s. qua,rta (<f;) _são as xnais .i;ml?')l'tl:!-nt.e.;. e doespet .. 

ta.doras de discussão. Visam dar ás Comm.lSSóes de Salar1o a posslbtu-
dade 'de !!PQu' sa,~riàs minimQs cLi:petsos, seg1L'ti.dA a .e.specie do t'rcz,ba.
.zn..o e a. cLtt:sse do ttabtiU:Wqor. A •· pri'll).êira, vtsta _pare.~ queo ~Ssa. "PQ~· 
sibmdade trarià. o mál de deSignar ós trabalhadores, creá-r prlvilegloa, 
Pre!erelieias, melhoraS qu.e a. C<,Jn.stltUl~ repeíie e .a moral con ... 
demna-: m.a:s •. na. l~_i:tw.a ,a~nta. :do pa.ragrapho u:nioo que propomos 
se à~cr~ente ao art. 10 ,do projeçto, d~corre su-a. j"\lStifica.çãó, e·s 
--- 4tté a. posslblUida.de. <ie dift.er.e.Dciaçã.o d.as cspeci~ ou. classes. é a.hi 
.condicionada. ~lo tim de se veflfica.rem ·as nece$siãa.ttes. ~s dos 
t:t:à:ballf,ad.ores. o~. :n1Iíguem po:cle, em. bõa. e s:ã oonStiencla, n.e~ar que 
o ve.st:uario, a alimentação. ~a hab~taÇã.õ, à transporte 'não s~ fazem 
íg-qalment~ p_ara ~oá~s ·a§ cama.:das . dá soeied~de·; . ninguem. por -. -
tsso ha - de negar ~ue certo~ tra.bal:llad9_res têm necessidade de. des-
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pender mais ·ç_ue oUtros )paTa se. v~stil", alimen_tar, agazalhar e tt~p,s
portar d~ -um pa~a outro Iogar . pa~i: a ~ocÜ.f:icaçãr> ~ropo$ta e · a •ex-. 
téll$ãô <lê ~ a classifi.ca@O pó.S'sivel a_ r~que.rimento dos fn.teressados, 
da. comm.issã.O f~adora dO' sa~ari'0., o.ü. ex-.officio ~19 'lvtin~si;erio. 

A se~da m<>díficaçã<> ('b) é te!).de.nte a to.~nar clara a re:rerenél<~ 
â d~Çij.o do mandato e não à âurn~ã() ou pennanencia d() orgãe ft-
xador~ · 

A terceírà: ~oci~:!,ica~ (c) .suppre uma lacuna: do texto ptimitivo .. 
A qUinta (e) simplifica o trabalho da. commissáo f.ixado.ra. $Up

prfm.1n4o um. ~x:.age~a;(lo ·'O:lovime_n,to de pa~is .. de~n~Céssartols. 
Talvez· fosse co:nveniente eXplica'r que, nos elementos bas1Cós "'" 

compúto do sàla'rio, re!eriQ._os no art. ló, estão 'QO]l);prehe~dida.s .as n~·
cêSSid.ades no~ d.e quatro pessoas (p~e. má~ e 1dois filhos menoLc.:s 
de 16 annO&) e que onde se d i:2< "hyglene .. se comprehe:p.çl~'IJ tall):bt:J4i 
•"medi~~;ção'' e onde se diz ·''t.ran::&porte•• se co:mprehettderam a:.s .. -p.equc~ 
.r.as neces..$ídades iiut,efin.iveis de uma ta.rnilfa·"; deixo, porém, e~f:e. 
p~ para q1,1e se esclareça melhor a. d:iseu$s~o a· que ·serà submettl,ai,l 
a pr:ojecto . 

. Salª' da~ Sessões. 1.2 <i e Setern.b.to de 193·5 . - Meirae3 Andraac:. 

An. 1 Cl. Tçdo t(ra])alh:ad.or tem direlto. em pagam;e;a:to do servir;~ 
pr.~::staq.o, . a. "L.:I.m sa.larlo mi;nimo éapaz d.e satisfazer, e~ ~eterm~dl'!- :::-~::··. 
g!.ã:9 do Paiz e em. d.e:term'inac{~ época, âs s.ua~r necessidades normaes a,,·: 
tdimentàç.ão, habit ação, -vest'ilaTio~ hygiene, e trà::il~potte. 

;A:tt. 2P. Salarlo ~ni'Iílç:> é a rera:un~açãç mtn1~a dev'ícta ao tra . 
halliador adulto por rua riotmal de serviço. Para es me.nor~ ã,prendt
:tes Ç)U que d:e~mperiham servi,ço~ .esp~ci~.izad:o_s é permittido ree1UZ1r 
uté a . ·metãtie .o saratio ·mln,imo e p~ra os traba1hadore~ occ'lipádos ·t!rr.t 
Slll"Viços ins~lub.z:~~ é permittido augmeatal-6 ·na mesz:n~ proP9rção. 

Art. ao. A f~ítç~o d.o ~~larío mi.l;lixno C<Jm.pe~ âs ·Collllll,.lssões tt'.! 
Sa.lar1o q'\le terão 9e 5 ·· a ll componenteS, com numero iguaf de r.:-. 
presentantes de empregadores ~ empregl.'!;dos e ·Ul!l .pr,eside~t~, ;pes'So:. 
Ge notoria capacidade moral, versada e.m àssúmptos de õfdem eco
IÍoml'ea e social, que ~rã homead~ ·por d~creto do Presidente da ~~ · 
publica. 

Art. 40. O IJ.w;ner:o cios componentes dás Comrnts:sões .de Salarlo será 
í~~âo pelo Ministro dó Tr.abã~o, lndu:.stria e Comm~Nio·. Os represel'\
·tli.I).tes dos· emprega_Elor~ e emprégados serã0 eleito:; .]?elos l"éspectivos 
,syndica.tas, associações ~- in.sthUições legal~e1ltie r-econhecidas. e a sua. 
t:sÇolha pod~rà recahir em .1ndiv1duos e~tr.ànhQS· ao quadr.o social de~
.sas. entidades. d~õ.e que se trate de pessôa de nptor;h:i. c~pacicr.ade mu
T~l e versad~ em assuxnp.tos. de ordem e4bnotn1ca e so·dial. * 1. o No ease> de não sere~ os representàntes. dos. ·emp.rega.dores e 
e~pi:ega.d.ps eleitos no j)razo fixado, serão nomeados peio ;Ministro do 
Trabalho, Industr.fa e 'Qo~ercio. devendo os nomeados preencher o.s 
requfsi:tos acima; . 

§ 2 .~> De caQ.:a Coin:missão de Sã.lario não pOd~rá participar. como 
representante dos empre~a:dor~ ou dO:s empz:ega4os. mais de ·um com
pon.ep.te qV.e pertença á. m~srna .proflsl;ão ó:Q. á mesma a.ctivi~ãe pro
Cl uetO'I't\ . 

Al't. s.o A.s Conunissõe's de Sal.ati() durarão dois ann9s, podendo os 
!>~J..1S componen'lles ser r,eeond:uzidos a~ terminar o . prazo dõ. mandato. .... 

·§ 1.o A.s Cqmmi.ssões de SalariD, que se. reunirã:o por co.nvocaçâo d~ 
presidente, ~õ pocl,erão (!e,libe.rar ·com a. presença da. maiorie. ae :reus 
componentes ~ de nume.ro igual d.~ fepresenta.ntes· ~bs empregadores e 
émp;-egaQ.os. ·A.s su_a.s deeisõeS serão p'l'Qnunc1adas P,Q:t m~oxla. Q.e vo
tos dos presentes e em cas.o 4e empate deétç!.irá. o p.residente. 
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§ 2. o Das decí,Sões das Commissões de Salario h a verá ~recurso para 
a ~ustiça- do Trabalho . 

.Art. 6 . o Os componentes elas C<>IiUnis,s~s de Salarios perceberão a 
remuneração de 50$000 (cinc~nta. mil réiS) por sessão a: que compare.o 
cerem, a;té o . .rpaxlmo dê 200SOOO (duzentos ~mil réis) por mez .. 

.Art . 7. 0 Para os eféeltos desta lei será o Paiz dividido em 22 re
g1ões corre:sponóente-s aos 2o Estados, Districto Federal e Terrltorio do 
Acre~ Exn ~ada região :funccionarâ. ~um-a Commissã.o de ·salarlo com séde 
na Capital do Estado, .no Dj,stricto Fede.ral- e na do governo geral no 
Te]'ritorio do Acre . 

§ 1. 0 .Mediante proposta. da Commissãe de Sa.lar1o, tendo em vls
ta os indicés do padrão de vida, poderá o Governo Federal divid.lr u.rn.a 
reg1ií.o -em d~as ou ma.-iS .. zona~. desde que cada zona abranja, pelo .me
nos, quinhentos m!I habitantes. Cada ·zona ter~ a sua Commissáo ele 
Salarlo cuja séde será p.o munlciplo de maior rmportanci~ econom1ca. 

§ 2 . 0 ..$eD:~,pre que em llnla.. região ou ~ona., se vertfl®e dif:t~renças 
d~ padrão de vida causadas por c1rcumsta.t1clas econornicas de. caracter 
urbano, s-ubürbano, rurá.l ou ma.rltimo, p.oder~ o Governo Federal, me
diante propost~ da Co~i.ssão de ·Salario, autodzal-a a su'b-divJdir a 
regiâo ou ZQn~. de accôrdo com taes circumstancias. Neste caso serão 
rnstttutdas sub-comm1ssões locaes, que úmcclonarão subordinadas áS 
Commissões de Salario, ás quaes proporão o montante de 'um salar1o 
minlmo local. · 

Os. presiqentes das sub-commissões; $erão deslgnad.os ·pélos presi
dentes das .respectivas, Ooz:tUn1ssões de Salar1o. 

Art. 8 . o As Oomml~sóes de. $alaiio têm por 1nçumbep.c1a fixa].· o 
salari-p mínimo que prevalecerá na regtão ou zona d'e. súa jur1sdlcçãó. 
Cabe-lhes tambem se pronunciar sobre a alteração do salarlo mlnimo 
que lhes ·fôr requerida por algum de seus componen~s. pela~ 1nspecção 
do trabalho, par qualquer dos syndicato5, associaÇões ou tnstituiç~ e, 
na !alta d.estes, por dez pe;ssôas residentes na zona O\l região ha mais 
de. um anno e que não t~nham entre . .Si laçQS de parentesco até ~e- · 
gundo grá.o , · 

Art . 9 . o O salax:1o ·.fillT.).imo será !ixâ.do para cada. região au zona. 
após minucioSo 1nquer1tó censltar1o sobre· as condições econom.icas lo
c~. lnclus1vé no que se refere aos sa.lari(),S effecttvaxnente pagos, afim 
de proporcionar ás Commf.Ssões de Snlarlo os elementós de que care• 
cem. para avaliarem a iznportancta dos recursos mlnJn,.os lndf.spensa
"Veis á. satisfação das nece5sidadés norm.aes do trabalhador . 

§ 1. o Todos os 1ndtv1d.uos, empr.esa.s. associações .. syndlcatos, e<om
panbias e :firmas q'ue tenl;lam a seu .servlço er,npregados ou opera
rios. cteverão remetter~ âo Minlsterlo do Trabalho, Indústria e Ooxnmer
clo .. ou á .autoridade qu~ o represen~ar .nos Estados. del:l~O do pr~o 
que lhes tôr ma.rc!).do. a indicação dos salarl.os tnals baixos cffectlvamen• 
~e pa.go.S com a discriminação do serviço desempenhado pelos trabalha
~~ ,res -

§ 2 . o o diSposto no pa.ragrapho an~rior s~rá lg\l.aJ.mente observa
elo pelos encarregados de serviço ·ou obras-. tanto do Governo Federal. 
como dos Governos Estaduaes e Municipaes. 

§. 3. o Os dados censitar.ios recolhklos pelo Mlnt.stro do Tra
balho, Industria e C<linmercio serão enviados ás Com.missOes de Saia
rio. Nos casos de :insUfilci-encia. âcsses· <:lados. poderão as Comm.Lssões~ 
colher os el~mentos complementares de que precisarem, Qirecta:mente. 
junto âs p~ interessadas restdep.~~ pa região ou zon.a de súa J~UI:i$..
clicçao. ~ 

§ 4.o As Co'lnlll~ões de Sala.rl'o, depoi$ de ins.t1tU1das. representarão 
o Min1sterl.o do Trabalho. Industria e Cqmmerclo, para o e!f.eito do 
recebimento do.s esclarecimentos ce~ita.rlos de que tratam os para"" 
gràpbos io e 2o-. EsseS e.sclarecl.mêntos ser-llles-~ e~nv!ados em duas 
vias. das quaes uma, devidamente alithent1cad& pelo presidente da 
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donunissãq, s~rá por ellé térnettida ao Ministerto do Trabalho, Indus.
t ria e Commercio . 

Art. 10. A Corh:m.issão de Sal-a.rio ao pUblicar o montante do salário 
mí~o. dará, s imultaneamente, á publicidade, os j,ndices censit.arlos 
que j'UstUiqúem. a súa. adopç.ão . 

Paragrapho u,nico. Ao f4tar o salarl o minhn.o, d~termiuara a Com
mtssão as pe.rcentage~ cQm que os cinco :ractores enumerados no ar-
tigo 10 con.str1buem para a ~a fo.r:rnação. · 

Art . 11- Cada commissão d~ Salario fiXará. dentro do prazo de 
um al:ln,o, contado da dã.e~ de stia posse. o .rnontan.t;e do salari.o mí
nimo. A decisão será publicada, •. para eonheciinent·o pl'lbiico, durante 
seis mé.zes, na região õu zona de j'urisdicçãO da Co.mm:tssão e no Dio:rio 
OjJidiaL, na Capitàl da .Republlca. Durante esse prazo. reçeberá a Cóm-· 
missão as observações que as l)à.rtes interessadas lhe dirigirem e, de
corridos os seis mezes, reunir-se-á ~a:ra. aP,reeiàr as observações rece
bidas, alterá.r ou. conflrma1: o lllontante do sa.lario n;únimo e promul
gar ~J. sua decisão que ~er~ defin1tiva.. 

Art . 1.2 . A á.cta da reunião da. Cotnmissã.o de Salario em que fõr 
ultiplaàa. a dec~ão de!1DJt1-va . .se.râ. dada à publicidade na região ou zona. 
a que se applicai' e ti:Ina copia. autllentlca da mesma serã. env1ada pelo 
presidente ao Minf:&tro de ·fia.baUlo . Industria e · Commercio que a tara 
l~rir no Diario Óffic.iaZ . De .posse d~ de~isões de~inlti\tas de todas as 
Coiiltnissões. de Salarto, submetterá. ó Ministro do Trabalho a.o Presi
.dente di! R~pu})llca o deCl"eto .instlt.l.tiildo o salar:io ml,nimo em cada' r~
gião ou zona. do Paiz, o qual, decorridos 90 dlas da publicação no Dia
rio Otficial, obrigará a todos aquelles que utilizem o trabalho dé outre.m. 
xnedian~ ré:tnuneração por tem])O de serviço e attendtd·as as percen
tagens l'epresentattvas. dos c1nco tactores integran~ do sa:lario. nos 
casos em. que este nãcr fór· pagG -eota.Imente em dinheiro, 

Art . 13. O salada m1nhno uma. vez fixado_, vtgor~á pelo pra2o <ie 
tres annos. _podend9 ~r modifrcado ou conf1r.m.aQ.o por novo· per-iodo 

· de tres annos e ~m seguldamente. por deciSão da Comml.ssã;o de Sa· 
lario approvada pelo MlmstTo <1o Traballlo, tndustria. e Coo:unerció . 

Pa~pho ~íuco. Exe~pclo:nal~ente •. poderá o sa.Iã.r!o tn1:n1mo ser 
xnod1!1cado antes ele decorridos tres annos· de ~ua. vigencia. seJJ:!.pr4! qu~ 
e. Corm::r:Us~to de Sala.rio. pelo voto de 'tres quartos (3/4) de seus com
ponentes, reconhecer que factores de ordem econo.Diica. tenham. altera-

. dq d~ maneira pro.funda a ~itu.ação econetnica e . trnanceirl\ ~a região ou 
· Z(lna. 

Al"t. 14. Será n1lllo de pleno direito .qua:lquer c;on~racto ou con
venção qtie estipule remuneraçã.o tn.tertor ao sala:r1o m.l.mm·o esta-
belecido. • 

Art . ·15.. Todo o trabalhador a qu~m !ôr pago salar!o inferior ao 
nuntmo !~do peta Çommlssâo de Salario, tem dire1to, a despeito de 
qualquer contrac·to ou convenção em. cqntra.rio, <ie reclamar a.o empre
gador o complemento de ~u salario. ;A autoridade fixará. o prazo em 
qüe dever4 ser ·rest~tUlda a. d1!!erença. a pagar. A aeção prescr~ve de
pois de dois annos. a contar para cada pagamento. da data em que o 
mestno f oi e:ftectuJUio . 

Art. 16. Todo a;queue que Ulfrtilgir as disposições desta lei, serâ 
passiveJ de um.a multa de 50$000 (cincoenta. tn11 réis) a. ~:.000$000 .(dois 
con~ de .réis) , elevada ~o d_obro na ):'~inci:dencla . ·A Un.portanc1a. da 
multa tevérterá ln~gralmente a !âvor. do Thesourq Nacional. 

Para.gtapho untcq. Não se realiZaJU!o o pagazn.en1;o 4a ;multa, den
tro do p:t~o commin:adb, ·que n..ã.o poderá 5er inferior a 30 dias, sera. 
a cobrança effectuada. por executivo fiscal, perante a J~tiça Federal . 

.Art. i7. o Poder Executivo, rêgulamentar.á. dentro de seis mezes, 
a presente lei, assegwa.ndo a sua !lscaUzaçã.o e todas as me<itdas ten
clentes a garantir a sua. pl~ne. e2eecuçã.o. 
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Paragrapho ünioo. O pl'azo dé que t rata o § 10 dp art. 40 será para 
a: fop:na:ção das· priinei~as C~>rnmissóes de Salario, de '90 d ias, contados 
'da publicação do RegUlamento da. Lei no Diario Ofticial. 

Sala das .~ões . .5 ele A.bril de 1935'. - · Deodato Maia. - OU
veira Passos. - Vasco de ToLeáO . - Ewald Possolo. - Odon Bezerra 
.cava.tca:nti . - C. Mor.aes A'n.drade. 

' PAIÍECER AO PROJECTO N. 4, .DE· 19.35, REFERIDO NO ~AL DO PMECER 

RETRO 

(Prill:ieira. 1e~1slat~ra) 

I> e termina ;;alartó· m .intr.no 'P(Zra os :tTàbàlhcutores de bancos em geral 

·I 

.Em toclo caso, se de ta1;1tos !a.etos particulares, tentativas o doutri.~ 
nação, é possivel illferlr ~i:isequencias geraes, as p.arcas cortscq :uen.cias 
q;ue à<J.hi se i·nte·rem .são apeno,s .as seguintes.s 

4.o Fixar salarlos em lei, de !acto, determina niaies diversos, n. 
saber ~ 

·b) ou se fixam s·alaiios diversos pata as dlfferentes ineiustri-as 011, 
grupos de industrias (salario minimo ~speciaZ}, ou se fixa um u.nico 
salario geral (saZa1'io mintm.ó c ivil) . Na primeira. hypothc.se, criam-se 
vantagens para certas classes de actlv1dades com violação frequ,·ente e 
inevitavel do preceito constitucional do art . 121, § 2o e da mais comc
sinha justiça socl~l. drenam-.se para ~s activleiades pr1v1l~giada.s as 
ene~:gtas qUe alh:ures. melh~r se poderiam empregar. susc.lta.m-se com
petições e Choques entre essas especies de trabalbaelo.res e áS del:Jlais; 
incitando ciumes, inv(:jas, odiosidt~.des prejudicialisstmas. Na. ,segunda 
bypothese, erguem .. .se dif·ficuldades qua.si 1rr~movtv~-Is. a saber: Qual 
o criterió segU.ro para ~veriguar do. padrão mlnlmo de vid~. con.sidera
das as diversidades d~corren;tes dos meios ~elaes? Qual esse criterla, 
eon..'\iqerada:.s as d:ivers1da'd.es decol'l!entes dos Ã;lbltos 1ncÜvJduaes? Qual 
esse criteri~. consideradas as diversidades decorrentes do numero de 
melllbros das ·famillal)? -Nã.o l.rnportaria o d~.$CO.nhec1Inento deste Ultlmo 
obstaculo, !avo,recer- o celibato, a .t~ga á procrea:ção legtima, à llqiitação 
<la natalldade, com todos os ~us effeltos damno5os? Quaes os e lementos 
realmente essenci~es, constituttv<l~ do padrão mln!mo de vlda. a .s~rell;l 

cons1dera.e1o.s para computb do talar1o vital? E outrás, que taes , 
s.a. Quando se !ala em salari<l, principalmente salario mínimo, urge 

logo -saber qual a eompt;.eh~ns.ão exacta dessa expressão. 
Tem-sé entendido por saiarto minimo, ora 1t retribuição menor <lo 

trabalP,o garantidota eXclusivamente da sucsis'Wncia do trabalhador, ora 
a retribu~ção menor su.sceptivel de a.sse~_ra.r ao .trabalhador Um. padrão 
de vida. relativo ao seu meio social. Aquelle -se tell!, dado o nome de 
slila1io mínimo vitaL; a este o de s,alario mi?f.imo e~eciaZ. O prlmei
.ro..:tem sido medtdo sob dois criterlos: o de che!e de 'fâ.ínilla. e o da mu· 
lher soiteita; CalcUla.ndO·se O do chefe de fluni_lia~ segundó a.s necesst• 
dades communs. ou znéd!a.s do casal com d91s. tres, ou qu~tro tilhos 
ate l4 annos, e calculando-se o da mulher solteira, segundo as necessi
dades médias de uma só pessõa. 

Para não :rugir da.S 'nossas con<:l'ições especia.es. l~mbrarel desde logo 
que a ac:Q:Iltssão des.te duplo criter1o importar!~ a violação do p:nlcetto 
eonstitttcional â<l artigo 12l. § zo, Jetr& a. além dos ma.le!Jcos de Jncl
·:tamento ao celibato !orçado. pois ninguem quereria empregar senão tl:'&
balp.adore.s solteiros (s'Uppondo (lue se nãb élistúlg,'q;isse sala.rio ·senão 
pelo numero de pessõas a cargo do trabalhador), ou á· limitação ar-. 
t1fic1al da. nata~dade, pois seriam preferiveis sempre os paes de poucos 
filhos. ou os tra.balhadores set;n .nenh'tUD. !Jlho.. Nem se póg~, por um 
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lll.lnuto que sej~. suppõr. conform~ a justiça social, ~ eqUipa;raçao ~03 
trabalhadores. solte1ros aos casados, nem os casaes sem filhos a<>'S carre
gados de maior ou menpr numero ele filhos, ,para o effeito do calculo do 
'$alatio vitai. 

Resta o salario minimo especial ou relativo ao padrão médio de 
vida, commum á classe de que trata. Aqui, as difficuldad~s a solver 
.são outras ou, mais pi'ecl.samente, de outra natureza. Aqui, o arduo 
é ,fixar esse :(Jadr·ão de vida commum~ eis que os habitos indi.viduaes 
lntervêlll. para di!ferençar homem de homem, e. por veze.s, uma siin.
ples inte.rcorrencia açcfciental !az alguem sentir necessiàade.s que ou
trem não sente, nece·ssida.d~s entretanto que, p ara aquelle, surgem 
como vttaes OU, impre5Chldive1s. ACJ.U1, o arrlsca:Ão é drenar: para ce:r:tas 
acttvidades energias inaãaptave.iS e assim criar novos núcleos de deslo
cados, d~scontentes, desélllpregados e outros que taes; e criar compe
,tições entre classes·, em'qlações e inveJas, edntrastes e desigualdade at 
tific1aes, que sõ servirão de fermente para. f~r menos .supportavets. 
a.s inevitaveis ditferenças naturaes; é, emfim. multlpl1<i:&.r as occasfõe~ 
de erro, de <ie.sa<:erto das med~das a '!;omar. 

ConsJclerada, porém, a necE:sslpade 4e pautar q:ualquer taxa de sã
Iarlo ãs condtÇõe~ econoxnlcas da 1ndu.st~J..a ~m que e11e ha.la. de ~r 
pago, e _eonsi.derada a maior approximação a realidade da compel<i
çáo natural dos 'interesses em Çonflicto, que o saJari9 Iilinimo especial 
t~m. confessa.IX).o-n~ f:ra.ncamente partida.rlos deste por julgai-o m~-
n.os perturbador. -

E' uq.o e vae a. .1mprim!r o seguinte 

PARECER 

N. 20- 1933 

Tomada de Contas 35· - (la legislatura.) 

~pprova o a:cto d.o Tribunal de Ccm.ta;s que 7equsou registro a,o termo 
aàài_'ttvo ao contracto célebra.d.o em 15 de Setembro àe ;1.9.16, entre 
o GQverno :Fecl.era.Z e e Compa.nh:ia "P!lrt ot Pa.rá.!~ . 

Tomada de Contas 35 - (ta legislatura.) 

O Tti,bun1;1-l de Contas, em sessão de 23 de Agosto p . :findo, recusou 
reg1stro ao termo ad41tivo a.Q contracto celebrado ~m· 15 de Se.tembro 
de 191~. entre ó Governo Federal e a Compa.nh:!S. "Port of Pará'' ' , para 
o 11m d,e destinar a outra. qualquer repartição publica ôu substituir 
por obras a. rea.J.l.za.r. no porto de :BelépJ., a jUizo do G:ovemo, os ·edifícios 
que a. referida CQmpat1hia. ~s~ava. obrigada a co:nstrilir para os C,o~eios 
e Telegrl!.phos, conforme estfpUla. a claUSUla. VI, § 10 do citado con
tra.cto. 

De~rminou •a. recusa. de r~gtstro nãO h a. ver sido apresenta da ~ cer
tidão eXigida no a._rt. 33, § 2-o. do Ftegulam.ento approva.do pêlo Decre
to n. 20.291, de 12 de Agosto de 1931. 

Tendo o Min1.sterlo da Vlação e Obz:as Publica.S, no pedida de re
consideração, ápresenta.do varias razões uo sentido de ser <Uspensã.dll 
a ce~ldão allUdida., o Tribunal, em sess-ão de 9 deste tnez, manteve & 

sua dec.tsão a.:ílterlor e pelo ôf!.ic1o n. 3.574-P-35, de 12 do corrente. 
tez, em face dG preceij;o constltuclona.l, a. necessar1a cammunicação a 
Cama.ra. dos Deputados. 
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O a.<:to· <to "''tlbtinal de Go,:rtas enóontra. apoi0 integral em expressa. 
disposição ·de lei ei por l~o. dev~ ser rnanti<!1.9. 

Q~co_rre, porém, (J. Co~s'~o. ~0 momento, aprepiar as ra~~s in
vocàd~ pelo MiP..lste.rio d~ ·viação e que detertnin.am ;rep:ar·o$. Ao sub
metter o termo additlve aó ju@:miênto do Tribunal de C6htas-. o Mi
;nJ.ste.rio, em. 8 de Agosto, a~t.xn · ~ pronunciou; 

"Quatfto aó Clll'npri:mento. ~a lei 40s· 2/3 ( §. 2q do art. 33-, 
ão Decreto n.. 2.0 .. 29.t:, de 12, de .Agoª~ de. '193-l) n.es-t.a data. 
este Ministêrio exiglu da. alludlda. -·companhia a dita .prova 
que opp.orl'l!-11.!Lm~n_t~, sel'â remett_ida. a ~sse Tr~bun,al' ~. 

Tal prova, éilt-re't'anto. não foi feita. 
Enctn:nJ..nhando Q pedido de x:econsi~eração, em 12 ge .Se.tembro .. o 

:Min1sterlo se exprime do segúinte m:Odo 1 

•• . . . wnho a .honta de .$0Íiçft,a.r. ·a ~econsideração da d-eci
são. deS.se Tr.tounal independente da prova. relativa ~9 dispJ~sto 
uo S;rt. 33 .• l ·20. d:o deCl"~to n. 20 .29.1, de· 12 de Agosto ·ae lQSl, 
e-;dgi~a da Qt>m;Panh!.~~ mas Mndâ nã'Õ êXh,ibida. De Gutro mo elo 
f1cada na dependenci~ da prova em qu~stã_<> e, port~nto, li~ 
acto que escapa á Iniclf!.tlya des~ MJ.n~S.ter1Q, à possfbill~âde 
do re~istro .do termo de que se trata. promovido por inter~.sse 
~o Governo,. aiim de q-u_e eom a obrigação d~ cons~rUir aqu~l
ies eãificiâs' _pox- outra eq,uivalen~.> .a eonstrucção ~do predlo 
para. Qonelo;; e Telegr,~phos, recr~ma:d~ pelas neçessida4es d_a 
Dlrectoriâ Region~l d:o Pará, possa ser feit.a pelo Gp.vern,o, .se.m 
prejuízo essencial da obi'lgáçáo contida. ilo co-ntracto''" 

Ç) ·Decreto. n. 20~29i, detem:~.h:;1a.: 

Art. 33. Nénhuma ·oempreza ôu f . .lrlna côtnnlérclal pode
rá c~mtl;"a~ta.r q"Ualquet: se_ryi_ço ou ~o~n~~!m~:n~o c_om os Gov(;lr
nos da União, aos ~tiJ<dos e das w,unicfptos. .. com a Pretéitu.
ra. dG í>is~rlcto Federal. . ~ . sem qúe próve tel7· cumpridó as 
CliSP<)siÇõeS qo presente Regu.Ia:mei?-tO, na p~ que lhe c0ube.t:. 

••t: •4 ••••••• ••• •••• '-· •r "'..é •••• ~ ·• · • · ••••••••••,.<II<IIIJ••••••••••••••· • 

§ 2-. o O Tribunal de· Cónta.s. não regl.Strará. nenhUm ·contr.aç
to c;:o~. 1:nd1vld~os, .empresas; a,s~·e.tações, ... sem que seja ao 
:r.e5pectivo pro~.SSO annexada. a certidão de que trà:ta. e-ste ~
t-tgo" •. 

como _poderlf!., pÇíis, ~ vt,sta. de um qtspósltivo· dessa ilatmeza., ser 
attendldo pêlo Tribunal dê Contas o · pedtdo do Mj.nts~rio da. Viaç~o? 

Entretanto, .na lel o· -proprio Min~r1o ene.on.tra.ria. meios para obt'1-
ga.r a.. Cômpanll:ta 3f. ·r:espe1ta.l-a.. 

trm_a. vez:. por€m, que n~nhun::u~. p.rovidencia i0i. a.tiopt~da. ·pelo M1-
n1sterio da. Viac;M. a.o Tribunal dé ·cóntas. 9-:ue terá. .. o seu a.éto .s\1$
te:ntado pela Camara, ça.~ o'bserta.r o ~~to no § 3° do. a·rt·. 33 do 
decretG éitaâ.:o, o que em rigot, Já deveri-a. 'teli felto, ind~.pendente do 
prt!nÜnclam~nto do Poder Legts~~vo. . 

Este é o parecer da Cõtn~o dê TQroada de Contas~ . 

. Sala. das CQmm.lssõe$, ;3Q de §3eteaibro de: l985. - Vieira Marques. 
Presidente. - Mario de Mõrc.es Pa:f.va, ~ta.tQr . - 'Moaegr ·Barbc;>.sa SO(I;_ .. 
l:u. - · Ju.l.io Amardf. - Pama.s Ortf;::". - Frederico José W'oZf'f.eii:õutte~. 
~Francisco GonçalVes. - u·báz~ Ba#lt:Z.hete. - B'®?tO Bran4ãó. 
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LEGISLAÇÃO errADA 

Regulamento" aprovado pelo decreto n ·. 20'.291. de 12 de Ag<lsto 
de 1931: 

Art. 33 .. Neilhuma empresa ou f.ü:ma. . corom~rcial pode~á contractar 
qualquer ser:viço ou forneci.In~nto com qs Governos da União, dos Esta.• 
elos e dos MwiicJpto:s, cozn à. PreteietlJra do Districto Federal, com a.s 
corporações, 1n.stitutos e empresas que desses Governos ncebe:m S'l\b
v.ençôes ou garantias de juros, ou e~ .cujas adm.inlstraçóes qualquer 
membro haja sido .nome.ad.o por um. dos referiQ.os Governos, ~m que 
prove ter cumprido as 4lsposigões do presen~ "regulámento,. na. pal''te 
que lhe <:euber , 

§ 1. 0 A prova de que trata o presente artigo .será fel ta por melo 
de certldão fornecida pela secretaria do Conselho Naciona1. !io Trabalho 
ou pela repartição, nos EStados ou llO Territon o do acre, que o re· 
pre.sentar . . A certidão !Ica.. suje·ita ao sq1~q fiXo ·fie ·ssooo e "será eXtrahi-
da das l'ela.çõe~ de que trata o · art. 32. · 

s :2. 0 &-Tri),)~al ·de COntas não l'egistrará nenhum contracto com 
os 1nd1v.lduos, empresas, associações, companhias e fl~as commerciaes 
ou 1ndustrtaes <1é que trata o art. 1.0 deS.te regUlamento, .s~m. que seja 
a() respe<::tlvo processo ann~xada a c~rt14áo de qu~ trata es~ a.rtlgo. 

§ 3 . 0 Quando o Tribunal de Contas negar registro por talt'a ~a 
prova citada, communicará. o facto 9.9 Conselho Nacional do Trabalho. 
deter:núnand.o a natureza do proce.sso e a l'eparti.ção eulpac.ia., a.t,lm de 
ser imposta. por aquelle QoD.selh.o a respectlv.o penal\Clade, ·procedendo 
pela.. mesma forma qualquer autor1dage ou fll!lcc~onario que tenh.a' de 
despachar, 1n.fo~ar ou dar andamento a qualque~ proce~ ou p~pel 
no qual se veri!lc.ar a inobsertancia elas :!ormal{dades exigidas no · pre
sente artigo. 

§ 4.o Nos edl1;aes e CO!lvocaçó!!S ~e fo.rn~dore.s será declaracla a 
exigen9ia da junt.ada ·<;ia ce~tP,ã.o, .n.ã.o set~clo ~o-q1acla ~II). coll.Sderaç~o 
a proposta que não observar tal exigencia . 

ANNEXO 

Tenno addltlvo ao contracto celebracio ~m 15 de Setembro de 1916, en· 
1it:e o Governo Federal e a Companhia "Port of Pari", para o fim 
de déstlnar, como a~toriza o ~rt ~ 20 do decreto n. 24.498, de 29 de 
JWl}lo de 1934, a outra. qualqU.er repa.rt~çã.o publica ou sub.st1~1,11r 
p9r obras a realizar, no porto de Be1éin, a ·jUizo do GOverno, os ed1-
!1ci.os que a r~!erlda. CQn:l'páinhl~ estava obrigada a construir, para 
os Correios e ':['ele~a.pbos, na con!onnldade da clausula 'VI, § l 0 do 
referido contraeto • 

Aos vinte e quatro àla.s do ,m.ez de JUlho d~ ~.nno d~ t:nU novecen
tos e tr1nt-a e cinco, presentes nesta Secretaria. de Estado os Srs. Dl;s. Joá9 
Marques ôos RJ!l$. Ministro tte Es~a.d.9 dos Negocias da. VIação e Obr~ 
Publ1Ca$; pc~r partt- dç, Gov~mo Federal da Repllbllca Cios Estados .trn;do.s 
di> Brasil ·e Guilherme Gúlnle. t,epresentan~ legalmente const~tU14o e 
d1rector-presidefite da dompanhia .. Port o! Pará", cteclarou o ·mesmo 
Sr. Ministro que, de accõrdo com o ql.le determ1nâ. o artigo ~egundo do 
decreto nw:ne;o vlnte e , quatro xx:Ul quatrocentos e nóventa e olto 
(24.498) , de vinte e nove (29) de Junho de mll .novecentos e trinta e 
quat.ro (1934), !~ca. modificada. a obrigação constante da. letra •Õ, d:o 
paragrapho primeiro (lO) da clausula VI, do c()ntl;acto ~le}?rado ent re 
a Unt~o e a supracitada. Companhia, ~las se~Nlntes condlç~: I ~ O 
edificlo dos Corretos- e Telegrapbos a que se re!ere a obrlgaç!Lo conStan
te da letra a. da Clausula II do contra:cto a.utori2ado pelo decreto :nu
mero elhco mll novecentos e sete.nta e oito (5 .'978') t âe dezslto (18) <1e 
Abril de mil novece'nto.s e: seis (1.906) . ma.nt1da na. letra b, pa.ra~a.pho 
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pr.Imeiro di!- c"lau.su.Ia Vl. do contrá'cto aü:toriza~o pel,_() decretp nutn.eto 
c1oze mil eent.o e. ~1.tenta ~ quatro (:1.2 .184), de .'l?l'inta (30:) de Agosto 
<ie líl'U l.lOV:ecentos. e d~zeseis ( 1916}, será des.tinaêio a. qu.aiquer outra. 
repart1~ão puolica., à., jufzo do Governo, que tam.bem pmiérá prere.rir a. 
eic.ecu_ção d~ qõr~ ·n~> porto, de ;selém, Estado elo Pará., ·observàndo·se a 
eqt11val1;!ncia d.o c~to em. relação ao do refeddo edi1'ic1o ... :n; - o pre
sente termo de additamento só entrará'. em vigor de-pois de .reglsttadc:t, 
deviq.axp.e~e. :pelo ~~bun~ d~ ,Co~ta:s, nãa se · responsáb.1lizãn<1o o Go
·vexn~ ·por inde_m.nJ~ção alg~a se est~ In.s'tituto <i._e~ega-r o regtstro. 
Por assim n~verem ~ccordacilo. mandou: o Sr. Ministro là.'Vrar este termo 
que,. depois' de lldo e por todos· a:éhad-o eot;Iforl'(l~·. as_signa col1). o supra
çit~qo repres~Il.ta_nte da Compa.nhja "l?órt o! l?ará'·'. l)r, G.uHb.enne 
Gl.Unl~. com :as testemunhas Dr. João· Bwptlsta de Macedo Gtllmarãe~. 
dfrectbr- dn. Segun~a -~~çãq de Contabll~da;de, JUlló Gotnes .Netto, se
g1it!.dó .offlcil!l. ~. commt.go, o~;ca:r Ramos, tetce-~ro onlclal. que: o êscre•· 
vt. Secrêtarta de Estada· dá. ViaÇão e Ob~ Pu'b\ica.~· ·no ~io dê Ja.ne1'~ 
ro, ~m (~obre e,stan:tpUpa.s· fede_r~es ~ó vP:Ior totà.l de '20$200, l!ié'lusive a 
taxa. de Eçiuca9ão e Sai.lde Publica). vlnté ·e quatro dé JUlho de ·mil no
\<eoontos e trinta e c1nco. - .,Joii.o Marques dos Reis. - GuizJ~erme
t;T1Linle . .- J.oilb Bctptis;a. d.e M.aÇedo Guímat@.s. - JuZio. Netto. -
o~car &mos . ....._ Con:!~rf::l, Oscq.r Ramos, t~rceir.o official. -Visto., ~a .. 
ceào· Guimar~s. 41rêctor dé 5eççã:a. 

Ê' mio ~ V-~~ a ilfP.primir pa.r.a. ser rel'Ile1l~ido ·á. Co~is,s)o 
de :Fina.nçás é. OrÇamento. de accôrdo· com -o § so ·do ãrt. H6 
do I?.:eg,1roento, o seguJnte 

.. 
N. 287 --'-' 1-935 

('Pr,lmé1ra. I~-gi.!ilatura:) 

P.rovtaencta sot,re re$t.tt'l,fição de diárias do pessoal iUt /~3t:ratla. de Ferro 
Nt:iróéste do Br'a.s.il 

Art. 1'. o Fica: o Poder Él:Ceeut~vo autorizado a restitu'!r ao pessoa! 
diarista: da EStrada. Cfê Ferro ~oroêste do I:lrasi:l. as q~a:nt.l'a$ ,que. !o
ram q~scqnt!:!odas em seus salarlos ou ·vencimentos no ,perlodo compre
b:en.dtdo entté 1 de .la.nelro de 1931 a 31. de Juiho cl.e1934 . 

Mt . 2 . o o Min1Stert0 da Viação e Obras. Pübllcàs in~ndará r.el-a;c.to
.n_ar tódO$ os de?contos, pa:ra ~ v~rlfl~ação ~o .~u mon'taht~ . 

.art. 3 ,o Consta ta (.la,. a iJilpórta,nçla. ã te~tl t'\llr. o POder Execjut~vq, 
peJo M:inistertq da VmÇã9 e Obras :Publicas, abrirá annüalmen-te os 
ér~t,litos .cotre$pon_deptes aô.$ saldos v~rif~cados na.- Estradá nq anpo a.~
·terlor, ae~ oomplétar il. restituição de que tra'ta o art. 1<>. 

Pa,ragraph() unlco. O sa.ldo varifl'ca4o no. corrente exercl.éio. de
ten:n1Iiam o- cre'dJto â ~r a;bertó em 1936. 

-Art. 4 ._o Se: o saldo de um só ~eztcic1o não conésponder á quantia. 
a -reitit'l)ir, à. ~estitt:1.1ç~o se ~ará sempre ptoporcio~a~ente ·ao d-es_co.n
to ·que· tLver sGffrldo cada.. um dos díatista~. dé mo.cto a. qü~ a ilid.~mmt
·2ia'Ção ~- ·co~plete ao I:l).~mo te.n);pe p~a todos- ~s dlarista;s,. 

Art. 5 .. o Revogám-~ a_s <!1sposições: em. contrario. 

Sa:la dás sessões, 2 ele Outubro de 1935 . . ....__ José lWuller. --- Mprae" 
Patva·. - Fran.C'isco Per:etra. - Yt.trio Corréct il:a. .Ct!>sta. -'-' Claro doãoy . 
........ Ptsula ·soare:s Nt!.tto. -· - Carlos Gomes àe Oliveira. - D-omingps V~l-
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zasco. - José Augmto .. -Alberto .RoseHi . - Thotnpson Flores Netto. 
- Plínio Tourinho. - Lourenço Baeta N.eves:. - ·norval Melchiad.es .. 
- Agenor Monte . - - Acufcio Torres .. - Henrique Lage. - Rupp ju-
nior. - .t>ZniZ Junior. -Salgado Filho. -Carlos Reis. - Francisco de 
Moura. - ~.:rtn:ur AZbino da ~och_a. - Austro Idiart de. Oliveim. -
Antóni'o Carvalhaz·. - Abíll'o d/ ASsis·. - .Damas Orti.Z. - Aniz Badra. 
~ José Joll.o do Patroctnio •. - .Rie<trdino Pra.ão. - Francisco Di Fim. 
- Abelarà.o Martnho. -Eurico Ribeiro . -Abel dos Santos. -Pedro 
Jorge. - Ermanào Alves Gomes. - A!bertó Surek. - Adalb..erto C a· 
m.argo. 

com o lntu1to d.e justificar esUí projectro, foi apre:sentado á. ca.,. 
:r:nara, no dia 8 de: .lulho 1J}tlmo, o segutn·te ·requerimentO: 

.Requeremos que por intermedlo da Mesa seja:n:~. requisitadas ao 
Min1$ter1o da Viação e Obras PublicaS as seguintes informações: 

10, quaes os sáld.os llquldós vermcad.os na. Estrad~ de 'Fen9 No
roé$te do, Brasil, Ilo pel1Qdo comprehendldo ·entre l de Janeiro d,e 1930 
a. 31 de Dezembro de 19.34. discriminadamente por exercieio~ 

20, a qua.D.t;o montaram os cór~· e!!ectuados nos sa.larios d,o pes
.soa.1 jornaleiro da. re!Edda Est:ra,d,a, verl!lcados de Janeiro de 1931 a. 
Julho de 1934; 

ao. quaes as ra,zoes qu!3 detennlnara.m esses córtes; 
40, se logo após aquêlles córtes foram ac1mitt1do~ novos jornàlei

ros e diaristas, em que numero é a quanto montaram as despesas d~-
correntes dessa ad~l.ssão. · 

,Sala das· se.~~. ã çie J .ulho de 1935 . - · José Muller . - D&rvcZ 
Meichiad.es. - Abg'Uar Bastos . - · Aélelmar .Rocha. - . José Jóão eLo 
Patr:oci11.io . .......- C'a.rtos Gomes d.e Oliveira . 

A este requer1m.~nto :!ora._m. prestadas, pelo dtrecto~ da Estrada de 
Ferro Noroéste do Brasil, as segú.Ultés ln!ormàções: 

.Em. ·r~terenct.a ao o.Uic1o n. ~81, ê:le 13. de Julho ultimo, em q,ue· 
v. Ex. reqU1&1ta as 1ntormaç.ões sollc1t.adas em requerimento dos· 
Srs. Deputadas .José Muller- e outros, rela.ttvãmente ã Estrada d~ Fer
ro Noroéste do Brasil, te~o a. honra de tran.smittir a. V. Ex. PQ.r co
pla.1nclusa, ,as ln!ormaçOe.s prestadas por a.quella vlà.-!errea. Saudâ.ções . 
- Mtzrques dos Reis ... 

Estrada_ de Ferro Nor.oê.Ste do :arasll - Copia - Bauru. 13 d~ Agos- . 
to l:le 1935 . As,s~pto: Presta lnformações sol1c1tad·as pela Camára dos 
Del)utaao,:,. 

Sr. Director Geral de conta.bi11dade do Mln1ster1o da Vlàcã.o -
Rio de Janetr«:>; 

Satis!a.Zendo ao pedido de lntotmações a que Sé refere o Qf·ficio 
n. 881, de 13 de Julho 'Qlttmo e· q)le to1 transm1ttido a. \!sta Directaria 
pelo v: osso o.!flcio n . 3. 119. de 25 de Julho proxlmo passado., cabe;..me 
escl.at:ecer o seguiilte: · · 

.a) No pettcitlo compre~end1do entre 1 de Jane'lro de 1930 a 31 de 
Dezembro de 1934, esta· Estrada apresentou. nos seus movimentos. os 
segull)tes resultados: · 

Em 1930 teve um 4:etf.ctt de .• .. . .... , . . •.... .. 
Em 1931 téve wn saldo de ........... .. . . . . . 
~ 1932 teve wn. saldo de . .. . . . • ... . •. . . . . • 
Em 19.33 teve um .saldo de .. ........ .. ..... . 
Êm. 1934 teve· um saldo ·de ... . ...•.. .•• ... . . 

2.596 :897$8Ql 
5·29; 872$289 

6. 093 : 4.445851 
U.330;918Sl21 

431:275$220 

.Em 1932 e 1933 !oram liquidados pelo Departamen.t.o Nacional ·do 
Café, <;>s !retes dos cafés transportados nos annos an~r1ores e que sa 
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achll.vam nos armazens regu,uadores . Dabi a ràzáo ele se verifJc~em os 
gràndes saldos- accusa.dos na.qu.elles dois.· e~rciclos. 

õ) Para pagamentO dos salarlos do pessoal jornaleiro teve, a Estra
da, elll. 1~3~. o crectlto a e 12. 000: ooosooo. 

Para o :m.~sm.o fim, no ~xe.rcicio. seguin-te .• o de 193~. só contou com 
i0 . 000:000$000. A redúcçáo de 2 . 000 :000$000 na verba. determinou a. 
suspensão d~ var1_os serviços que. estavam send~ extraoràinariamen~ 
executados e. consequentemente,_ a dispensa das· turmas, que ~am ·de 
ca:racter transitorló. 

De Janeiro de 1931 a Julho de 1934, só hÇ>uve um, corte .nos s~arios 
do p.essoal. jornaleiro. Esse corte foi seguido. t _ambem da dispensa de 
algum pessoal. Em ~azão deSSa$. l'.O,edidas, a Estrada. logrou uma .red1l.C .. 
ção de 210:000$.000 nas ~~as deSpesas com o pessoal e a. ~so !oi obriga.• 
da por ter .sido o credito de 10-.000:000$000 acima referido. reduzido a 
9. 790 ;.Q00$000, por !orça do decreto n . 19.935, de Abrtl de 19!31. 

c) Além dessa reducç§.o na verba pessoal jornaleir-o e que foi a Uiú
.ca razão determinante do corte nos s~.arios - .e da dispensa de alguiL9 
êmpregadQS, o Gqverno redUziu, ainda, pelo mesmo decyeto. a somma ü~ 
3 . 25~: 565$000, em outras verbas da orçamento de Estra.da. 

à) Logo após õs c<;>rtes, não houve admissão de nov<;~q d _iarlstii.S nos 
quadros da. 'EStrada. excepto o ~prov.ett-amento de parte dos que hav~am 
sido di;;pênsados_ O a:p~oveita.mento sé operou com as sobras veri!iCa.
c}as na verba, deéorrente de falta-s e 11cenças ,e a augmento de 100 :o00$000 
~.ado pelo decreto n. 20.48{}_, qe 6 de Outubro do mesmo anno. 

De .outubro de 1931 até 1 de ,figos-to d~ 193.4, quando entrou em 
vigor o novo quadro de pessoal em virtude d.o reajustamento, a Es
'trada procurou. tanto quanto possl.vel restabelecer o.s cortes fe~t<?s ~ 
1931 nos snlarlos de seu pessoal. Todavia, pela defflciencla. de recur
ros, a . restabelecimento ilão attendeu a-um. caracter geraL Os augxnent95 
tle dia:rias veri!ica4.os no decurso de 1931 e 1933, :!oram feltQs de a,ccOr
do com as poss1bllldades, das nossas dotações orçamentarias, sob o cr1-

,ter1o unico e exclúsivo da necessidade mais premente. AtténciQsas sau-
dac;ões. - Mello Ama:ra:n_te. di.rector. interino. ·--. A quem fez a re
qulsi~o. 

Da leitura dó reqüerimento e d·a.s in!ormaçOes prestadas Pt~lo d1-
:rector l.nterlno da. Noroéste do Brasil resalta, desd,e logo. que', ef!ect1va
mente, o pessoal joriiàlelro daquell.a via :!errea, a despeito dos saldos 
constatadqs, que niontaram, no· quinquennio 1930-1934, ã a.vultad·a som
rn~ de 15'.788:6;2$630, já. subtrahido· o defici.t de 1930, continuo~ com 
o~ seus ~alarias réduzidos até l, de Ago$to de 1934, quando, após con
tinuas e· justas reclamaçõe·s,, lhe foi ·concedido o re~justa.m..eD._tP . 

.fi!m suas .Jníormações declara, a1n4a, o dlrector Interino da estrada 
a.ttribuir a razão dos grandes saldos veriflcad,os em ~932 e 19~3 ao fac ... 
t .o de terem sido liqUidados pelo -Departamento Nacioiia,l. elo Cate os 
tretes dos cafés imDortados. nos annos anteriores e que se acha:Vam nos 
armazens reguladores. 

Assim, porém, não é, em rigor. O saldo de 11 .330:918S821, COnstll.
tado em 1933, não tem origem unicamente nos pagamentos :feitos pelo 
Departamento Nacional do Oa.!é. Pa.rte d~e saldo, e nA.o pequena.. para. 
ter sido desprezada, corre por conta dâ. dilata-ção do exercício até 31 
de Março de- 1934 . . Desse rood9, toda a renda aufer-ida -pela Noroéste 
do Brasil dura-nte o primeiro tr:lmestre de 1934 !ol computada no exer
cic~o de 1933, emquanto que nesse mesmo perlodo não fez a estrada. 
nenhuma compra. de -xnatería,1. sobrecarregando, em consequenciâ, ~ 
nove mezes de 1934, com· os dispendios dessa v~rba e subtra.h1ndo de 
~ua receita toda a renda 4os primeiros tres xnezes. Da:hl a. razã.ó da 
grande queda que se ver_ifica no .saldo de 1934, que !àl .apena.~ de 
43I:275S220. Essa qu~d~ n;3.o deve, pois, ser attrlbuida ad l'eaj:ust.~me-n-
to, atnda porque este só occorreu a 1 de Agosto. -
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Ha. um outro equivoco na,s info.nna.ções prestadas pelo d1rector 1h.
terlho da estrada.·. Ai:firma s_ S. que. "de Janeiro de 1931 a J .'!.ll,bo de 
1934 só houve tiin corte nos 'Sa.larios do péssoal jornaleirO". Qcderre
tam, pel<> me.nos, dois cortes. Utll quando a verba 1'Pessoa.l" !Oi re
d,uzlda de l2 .. 000:000S para.· 10.000:000$ e outro quando o director da 
estrada baixou a circular :n. 359, de 15 de Abril de 1931, ·que diZ':. "O 
orçamento p.a,ta. a Noroéste. durante o conente anno ~o pôde prever 
o dispendio de 10. 000:000$ n_a verba de pessoal jo'rna,leiro, para. a qual 
pedira esta di.rectoria 12. OQO~Q00$000 . ·Po,r todos ~ ~odos evite1 o 
quanto pude o sacr'~ficio de pessoal realmente utu· para ·os serv.iços da 
estrada. e os cortes até aqUi operados o tem sido com a maior magua 
e sincero pezar. Não obstante, esses cortes e .a.s .f.educções de toda ordem 
que tenho m:a.nd;~odo réalf,zar. -vejo~~e ainda obri,gado a ·co:n,.segulr ·maiS 
~ma red.u.cção· de quasi 600 :000$000''. -

Essa circular estabelecia os segul:!ltes de_scontos nos salartos <lo pes-
liO.al d~â:r:.lsta .• co~o m4;!dida de equlllbrio: 

De 25 % as d.lar~ do pessoai qu-e serve nos eseriptor.los e estâçôes: 
De 2 % as diarlas do pesssoe,l jornaleito que percebe até 10S.óOO; 
De 2,5 % as dla;t"ias do pessoál jornaleiro que percebe até 15SOOO: 
De 3 % .as diã.rias <lo pesspa;i. jornaleiro que :PeTcebe até 2.0$000: 
De 3,5 % as dia.rias do pessoal jornaleirõ que percebe até 25$000; 
De 4 % as dlatlas do pe$soal jornaleiro que percebe até 30SOOO. 

Exnq,uan.to. a· .c~cUla.t estabelecia o desco~to maximo de' 25 %, a:. reà:• 
Ud:ad~. porém, era bem mais dura para os ,humildes diaristas de uma es.:. 
tra.da que viilha apresentando grande.<> saldos. Bem raros foram os dia
ristas que. sof!reram red'ilcções dentro da tabella estabelecida pela cir
CUlar. Ei:n sua ma.iol'ia, as reducções attlngl'ram a percentagens 'incrl
vê1s, reduzindo á quasi miseria aul!;1liares que vinham collaborando e!
!1cientemente .nos resultados que apresentava a estrada. Não poucos 
/oram os que sOffrex-am reducçaes acima. ã~ 40 % e houve até quePl. 
perce'Qend~ S$000 p_ôr dia,, !icasse reduzido a. 3$1.00, ou ·seja um. d~con
to de 53,75 %. 

A: ta.bell,a ~egulnte evidencia bem o que acabamos de ~:!firmar: 

J.:S~DA DE FERRO ~OROÉ;S'I'E DO BR.ASIL 

Ré4ucção havid~ nas d1a~ias do pessoal da 2a 'Divisão, de ·31 de Dezem
})ro de 1930 a. 1 de Abrll -d.e 1931 

Quan.t.lãade e cargos Diaria.s Dia.ricts 9éào 
de 1930 de 1931 Cortes cor-te 

:EscrlptorfosJ 

4 !1Scaes de trà.fego ..... ..... 22$000 11S200 10$800 49.99 
:s auxHiares do ~ovlmento .. 17SOOO 9$700 7$30\) 4_2.94 
1 auxtUar de escrtptà. . . •. ... 17$000 11$2QO 5$800~ 34·,11 
3 auxlliares de escr(pta . l7SOOO 9$700 7$300 42,94: 
2 a UXlllares de e.c;crlpta. . "! ••• 15$000 8$600 G$400 42,66 

10 atixUiares de escrip'ta . 12$500 7$50,0 ·5~000 40.00 
ts auxlliares de escript;a . 12$500 6$300 6$200 49,6 
1 aUX111a.r de ·escripta ll$000' 6$300 4S700 ~2.72 
6 au,x111ares de escr1pta . 9.$500 4$800 4s7on 49.47 
5 aUXlliares de es<:r1pta. , "' .... 8$000 3$700 45300 53,75 
3 aWóllares de escrlpta . BSOOO 6$300 1$700 21.25 
7 a~U!p.re.s de escripta. , 6$500 3$700 2$800 -~3.7 . 

14 auxiliares de escripta. . 5$.000 3$7_00 1S300 26.00 
2 servente~ . .. ~ ~·· ··· ~ ·· ·· 10$000 6$000 4$000 40.00 
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EstaçOes: 

20 agentes dt~r1sta.s . . .. . ... . 
24 ajudantes conferente~ . . . 
29 ajudantes telegraphistas 
24 praticantes telegÍ'}l.phistass • 

11 ·taxadores . . ............. . 
6 xnensa.gehos de ta. classe 

23 xnensagelrós de 2a classe .. 
l5 mensageir9~ de aa. classe .. 
24 manobrador.es . . . ... .. . 

7 rondan:tes de 1 a classe .... . 
41 rondantes de 2a. classe . ••. 
2SO portadores . • . ..•.... . .. 

1 guf,Lrda-canc?lla . . . . ... . 
1 zeladora d-a. sala. de esp~ • 
1 telephonistas de gua,rit'a .. 

Movimento: 

21 pratlcatnes chefes-trexn 
28 bagageiros . . . . . . ....... . 
98 guardà.-f·r~ios . . . •... . • ... 

1 guarda-carro da Administra-
ção . • .......•.•.•..••..• 

6 gua_rda-carrp . . ... ..... .. 
6 co:inp9Sit<)re~ . . ..... . .. .. 
1 enc_arregado de limpeza de 

carros ... . ..•. . . ...• 
17 limpadores . . . , ...... . . 
1 en.car~g~do da rouparia. .• 
4 lavMieiras • . .. ••. .. . .... 
6 telephonistas ....•... 

QU.ANTlDADE E CARGOS, 

.TELEG~APHOS 'E l:LLUMINA ..... 

ÇÃO: 

5 a;uxi.lla.res . • • .. . • ......•... 
'3' offiç1a.es de 111 classe ... •• . 
2 officlaes de 2a classe . .... . 
i aj:Q.da.nte . . •... . ......••• 
1 ap.te.nd.Iz . . . ... . .... ., .. . 

14 guarda-fios . . .. ......... . 
1 encarregado de deposito •. 
1 .servente • . .. . ........ . 
4 feitores . . • .•. .. ........• 

25 tta.balhàdores . . .••••• 
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Díaria,s 

de 1930 

10$000 
7$500 
7$500 
6$000 
6$50() 
6S000 
4$500 
2$000 
9$000 
9S500 
7$500 
·7S500 
7$500 
5$000 
9$500 

11$000 
10$000 

9S000 

1-3'$600 
8S500 
8$000 

8$000 
7$500 

llSQOO 
·6$000 
ssooo 

de 1930 

13$800 
12$000 
10SOOO 
8sooo 
5$000 

11$000 
-12$400 
·tosooo 
10$300 
8$000 

Dia rias 

de. 1931 

6$30<! 
4$900 
4$900 
4$100 
4$100 
3$700 
3$000 
1$500 
asso o 
7$800 
6S800 
6$000 
·sssoo 
3$700 
6$000 

8S30ó 
8$300 
't$800. 

11S700 
7$300 
SS600 

6$8QO' 
6$500 
8$80Õ 
5$800 
4~100 

Diarias 

Cortes 

3$700 
2$600 
2$600 
1sgoo 
2$400 
2$300 
1$500 
$500 
$700' 

l$700 
$700 

1$500 
1$000 
1$300 
3$500 

2$700 
1$700 
1$'200 

1$900 
1$200 
.2$400 

1$200 
1$000 
2$200 
$200 

1$900 

% do 

cqrte 

3!7,0Q 
34,66 
34,66 
31,66 
36;92 
38.33 
33_,33 
25,00 
·7,77 

17,89 
9,33 

20,00 
13,33 
26,00 
36,84 

24.54 
17,90 
13',33 

J;3,97 
14,11 
30,00 

15,00 
13,33 
20,00 

3,33 
31.66 

%, do 

de 1931 Cortes corte 

11$700· 
l.OS700' 
9$800 
6$800 
4$400 
8$800 

1'0$700 
7$800 
8$300 
6$800 

2SiOO 
1$300 
$200 

1$200 
'$600 
2~00 
1$700 
2$200 
2$000 
1$200 

15.21 
10,88 

2.00 
15,00 
12,00 
20,00 
13,70 
.22,00 
19.~1 
15,00 

Er;n. condLções sem~l.han~. isto é, feltqs sem um criterlo Wl!oo. 
mas eni proporções c:Uspara.taaas ~ i:íljustas, foram os d~s9ontos reali
zados nas demais decisões dá. Estrada. 

Adm1tt1ndo--se, porém, qué est~:~, tabella, que nos foi fornecid~ pelo 
Sy,ndi_cato dos Ferrodarios da Noro.é,ste do Brasil, não corresponda ri· 
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gorosaill«!l'te A realidade, prevalecendo antes a. a.f!lr1nação da. Directo
rla. da Estrada de que "em razão dessas medidas· a Estrada. logrou 't1m,a. 
reducção de 210:000$ nas suas despesas com o ~.sso~". mais se eviden
cia. a. necessidade de restit'l!ir a União tão infúna quantía. a. modestos 
traba1hadores de 1.1ma. Estrada. que apresento~ um saldo liquido, nos 
ult1mos cinco annos. Çle 15.788:612$630, como ficou demonstrado. -

·Ma.s, seja. qual fôr o montante a restitUir, o projecto não e::;ta~le· 
ce, como, a:Uás, serta, c}.e elementar justiça, que a. restituição se faça.. 
por conta daq,uelle saldo e slpt por conta. dos que se vexifica.rem no 
corrente exercic:l._o e subsequentes. 

Não· poderá occorter, portanto, nem mesmo a. hYPotb.esc de ter a. 
U':n1ã.o qu,e i'azer ·restituiçõés se a Estrada, por ventura,. Vier a ter d.e
flcit-s, .em quanto que1 pelas disposições do projecto, esses humildes 
d.1anstas, a trabalho honesto e efàciente é justo se âttr1bua. uma. apre
clavel pa.rcella. nos granóes lucrós obtidos pela Noroéste do Brasil, 
passarão a ter Um. nQVO motivo de e·stimu.lo, 1ntete~.dos, como ficarão, 
nps novos lucros, só em consequencla do~ qua.es poderão ra.p1damen .. 
te. resçarclr o~. descontos que soffreràm . 

Estamos seguros, por tudo isso, .que,. àttendendo a. Camara. ã. for· 
ms. porque é estabel~cida no projecto a ~estitUição, bem assim á jus
tiça desse açto, lla de conceder~lhe 'O seu apoio,. con,ve~ndo-o em l~L. 

Sala das Sessões, 2. de OUtullro de 1935. - José Müller. 

E ' lido e vae a imprim.ií" para. ser rem,ettido á Gommissão 
de Constltl,Jição e Just.lça, de aêêôrdo com o § 30 do art. 146 
do Reg!Piento, o segui.nte 

·PROJ'ECTO 

N. 290 - 1935 

(1'- Legi.sia.tun) 

D'/.3pl5e "obTe o tuncciona.mento ela Ca.mara Municipal elo Districto 
Federa.t 

(Justlça. 181 - 1a. Legislatur-a~ 

Co.nsidéranào que a ~el n. 29 .• de· 19 de Fev.ereiro de .1935, que dts
pOZ seobre o tun·ciconamento da. Ca.ma.ra- Municipal do D1strtcto F'e
deral e deu outras provl~eneias de eara.cter pt'oviso:rlo, eznqua.nto ·:n~o 
tosse elaborada a. ráspectlv.a. Lei Organlca., determ.inou, em .seu à.rt. ao, 
§ 1 o, a. prorogação do or~mento do anno em Cur$0 no caso de não 
ficar eoncluida. até· ·3 dé Novembro a. votação do otçainento para o 
&nnó vlndou:ro; · · 

Considerando, ~ntratanto.. qu~ tenda. ·sidó creada.s as cino.o seer~ 
tarlas Geraes. nos termas da referida ' lel, os respect_ivo.s ·secretarias só
mente tomaram posse no c}.ia 9 da mez transaeto-; 

Considerando que. cotn a. reorga~ção dos· serviços ml1n1o1pae~. 
em consequencla. da lils:tallaç.ão das secr~tarlas, não seria possivel a. 
&pre~n:tação 1mmedLa.t.a pelo$ ~e.spectivos secretar1os <1o orçamento das 
despesas; 

Considerando que, nesse periodo. âe transição e d-e readaptação, 
não seria mesmo aconselhavei a apresentação precipitada ou lmprovi
s.ada: do prçam.ento, .~ateria de alta rel~vancia que necess~ta de estu
dos e de ~~ames; 

Considerando que ainda n~o foi elaborada a Lei Organica do :Q.is~ 
trlcto Federal; 
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cons~dera.ndo, à$ií:n, q'Q.t;l, pa~.a .o presente anno, em face .das ra-· 
zões ex;postas1 não d_ev.erá subsistir .p art. 3.o § 1,o, da cttàaa· lei n~ 29, 
d·e 1'9 de Fev~rE;ifro d~ 1935·;, 

o PoC\e:r Leglslàtivo oecre"t"a.:, 
Art. 1.0. Fie a. S'\lspenso, no 'P.:tesente anno, ~ .d.ispostd no § 1.0 do 

~rt. 3.Q d~ iel n. 29 .. <lle 19 de .Fevereiro de 1935. 
:Art. 2.0 .};. .se~s-~o q_r,din~rJ;a .da Camarâ 1.\r1,u'licipal do Dlst:r.icto .Fe

deral, nO.· a:ílno ®i'Teh.te, poderão ser prprogada até :u de De~m.bro .• 
~~ 3:o O~ Verea~o~s pet:ceberã,o o. subsídio e a. cedula; de.· pre ... 

sen~â: a que se refere o art. ·7.~ d"à.·citada; lei n. 29, tnas ses.sOes ext;ra.• 
ordin.arial?. quando IConvocada.s com o objectivo de discussão e vot.acão 
.do.S. orçamentos. · ~ 

Arii. ·4,9• 1:tev.pgam"'~~ ~ dispo~içôes e:m cont~rio. 
Sa.la. das Sessões, 2- de· Oututiro de 1935·. - · Nog'l.i6ir.a. Penido. -

S<itZes Filho. =- Moraes _])aiva. :- Amarq.l Peixot-a. - E. I>e.rcira Ca.r
neiré. ~ Bq!t.reto :Pintei. - FránCisco Mour-a. - Délfim Moteirã.. -
.A beZardo Marin)io • ·- ~genor Monte. .- 4tih'l.!-r:: .aavatca.nti. i>.e
nu#rio Metcio Xavier. - Th.om.ps()n.. Ft&res Nétto. 

Lei n. 29 4e 1. de Feverei-ro de J93'$ 

Art. 1.0 A Camªr~ Ml:lhie'ipal ·d<> Dlstricto Federal .compo~·se-á. de 
vint~ e quatro V!!read(Jre.s, represen:!:a.nt~s dP Povo, eieitQs ,po~ ~f~fq 
dí.re_c;t-o e d~ ma:.i~ seis vereadores represent~n.tes <).as p;-~!i,ssóes, estes 
eleitos· :na ·fórma e de aceórQ.9 c9m às lQ.strucções q;~.;.~ forem baiixa.das 
pelo Tribülial $ap~rior de Justl.çà. E).eitoi'àl ·e :logo depõls d.e eleitos· 
o Prefeito e os Senadóres Federaes, 

§ 1~9 Os. vereaciores i'eprP..sen,tantes das· profl$.Sóes serão: 
a), um emp_regador, da 1ndtistrtil;· 
b.) um empreg~d!>, da tnclústl;'ia; 
c) Um. empregador, 49 com:mel'ciQ e transportes; 
d) um .empr.ega.d,o. · do comn'l~rci'o e tranSportes; 
e) ~1. do ·:t:u,ncc,ion~lis~o publico ~un:i,~ipal; 
f) um, das profisSqes lfberaes. 
§ 2,;<! Emquan'to ~ão ·!orem !!leitos QS vereadores representantes das 

profiSsões, a Cam.a-ra. Mun1cLpal se constitui:rá. dos representa.lit'és êlQ 
~O:VO. . 

~~- 2.0 As ,sessões -p:repa.ratQri~ da. éat:Çl~ra. Munl:cip~l 'b(>m coma: 
a eleição do Prefe.ito do Distrlcto Federal e dos senadores· Fed.eraes. 
·pelo mesii'lO Dlst;r~cto, ~erão regul~das pel~s iJ;tstrucções b'a.ix~s pelo 
·Tribunal Superior de Jus.tiça Eleitora:!. 

Arto. ·3.o Realizada~ a.; c~leiçõ·~s do Pre:felto e dO.!:! Senadq_z:e_s .Fe.
deraes, a Camata Múnicipal passará a elabora!' o Regimento Interno . 
.q l'egulame-nto. da. sua Secretàda e a del'iberar sobre a.S .secretarias ge• 
taes ·Cl'eaclas pelo art. 4.~ desta. lei, suspendendo, em seguliDI,, os seus 
~balho~h voJ,tando .a. !unccib:Q;Ill" el:ll sessã.º ordi,mirla, a 3 de M~o. pro
longando•se até 3 de Setembro. 

·§ 1.0 A s;essã.o- otci,inaii.a poderá ~r prorogada atê ·3 de Nov~m~ro; 
se até esta data ·não estiver v'otá.do ·o orçamen-to para o anno seguinte. 
consicler·a-se prorog;t.cro para este .• o orçamento elo· !lll:llP em c~. 

§ 2.o A Oámàra: ·M1ln1cl:pal pPderã ser convOe:ada exttàordi;narla,
:ment~, em virt.\lçi~ de necessidade urgente; a co_nvqca.ção será feita pelo 
;seu: Presidente õu pelo Prefeito, mecuante f\imdamento e l,:tdlcaçãp dás 
razões de.tern:1in·ante.s da.. convocaç_~o. 
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Att. ~-o Ficam ~readas ~inco ~eéret:a.rias g'eta:es. em que sera ,<li vi .. 
c:;lid'CIO a· administ-raç~o do :Dist~icto Fed~ral:, :~ab~~da a su,a. organizaç~o 
ao :Pocter :LegisÍátivo Municipal. que re$olve,rá;, 'ta:mbem, sQ'bre a oppot<
·tunid;ade da instal.tagij,o de cada "!]Rla clellas; de accõz.:d'o com a cO:nv~
:rlienci$ 4Q. serviç'o . 

Art.. 5,9 Cad~ l~glslátura cü1rara; ql.latro annos~ sendo çle ·Igual_ du
ra,ção o mandato do ~ef~ito. 

§: Lo~ _prlme:it:_~ legislatura ~ qqmeç_l:!X a~ ·tres cí_e :M:a:io do cQrrente 
~nno. terminarã e,m 193a. 

§ 2.~ O mançlato do primeiro Pref~ito ~e_rminará:. com ?-' posqe ao 
se'U sueç~sàr. 

Art. ·$.0 o prímeiro Prefeito do Dls:t-ricto }'!eder~ _receberá, a ~1~11_10 
de suosidio e l'epresentação. o mesmo S:VlbSi!ilç> e quantJta.tivo de re
pres~ntaç~o ;3-t.tribu.i~S· ao ac.t~_&l Interventor Federal. 

Att'. 7.o o.s vereadores terão, dJltátite as sésSóes, 'i.lnl Sllbsidio ·meu
s~l d~ t:res cont"os .~e réis (3 ::Q0()$0ôO)· e mais uma: cedwa .<i.~ pre~ença. 
ele ctncoe-nta mil t.êis (50$ÓOO) re1at1va a cada se$São a q;ue com:pare
eerem, ~rdendd o direito~ ceQ.ul~~ se não td_mar~m parte nas votaçqes. 

Pa.ragraph_o único. O Pr.e,Si<leíite perc_ebeíá; mais .• a titUlo de rep-re
senta~o. a · tm:pq_rtan:t:ta m~li.sal d,e um conto de :réi~ (l :ÓQOSOOOl. -

Art-. 8.<? EIX).qp,anto· a Camat:_a <l.Qs Peputad9S :l:l_ão vpt-ar · ~ nov~ Let 
Organica cro Dfstrh::to- F.ederal', có.ntinuar.ã_o em vigor ~ di$llõs!Ções 
consolidadas :p~lo 4eereto n. 5 . 160., de ~· de Uai'ÇO de 190~_,. em t,~do 
quanto não contra.zóiar~m a legislação. Vigente. 
,. At:t . 9.o Na taita g~ impeci4n~nto · t_e_mporario ·do. _Prefeito. :_ser~ 
elle sul:lstituido p_elo Presidente da Cam.àra.· Municipal, qu-e. então, pas
~rá o ex~rcl_c~o de Gu_as f~_ççóes ao su~tituto le:ga_l. cada. qual co_m 
direito ao subsidio e rêpi~esent·ação <;lo sU.bstitW:do. 

s r.o se. o Prc_sldent~- :da Camara, Municipal assl;lmi,l' ~ i:Ul)cç~ 
d.e Prefei~ Municipal. em- 'vi:rtude de v-aga ven!ica.da no de·curso dos 
ultimas s'eiS me~ ·do qw:Lttienn;io. ná() pod_erá .elle :G_er eleito para. o· 
cárgo de Prefeito no pet:iodo ünmedlatQ. -

§ 2.a Em caso de va:cancia. falt!:!-,nd.o ma_ís de·s.els mezes e. menos de 
vinte e quatro meze.S para a termiliaçãe do mandato, S.erá eleitb novo 
Prefeito p_ela~ ca:mara ~unicipal p~a o ex~rcicto d_o c~go pelo tex:nJio 
que faltava aó ant erior. olJs~rvadas nessa eleição as i!Íl$truoÇõe:s que. 
regeram a primei-i-a. eleiÇão de .Ptete'Ito pela mesma Ca:tna.r.a .. 

§· ·3,0 Nenhúin Prefeito poderá ser hoV'·amen'tle. eleitQ, senão quatro· 
a1;1nos ~epols. de· cessa~~ as suas. funcções. qW!..Iquer que ~enha s~clo 
a dunção destas . 

.Al1i. ro. As resol:),\çp~s ·çla Camara se:rão submetti~as ao Prefeito 
q~e. dentrp do prazo de dez dias, de~erã; saííccional-as, p<!làendo vetal-3.$ 
np: t.ódo oiJ ell) parte. 

§ 1.0 o silencio do Pt.e.feito ,p-or .mais de um Q.eeençiio. iil).pottar~ 

em -saínc~o· . 
. §. 2.P pevoíviga. a res_olução v~taga á éama~a. M-u_,n:Íc1p~1. esta. em 

dis_c.ussã9 uniea, deliberal'á dentro do pràzo d:e trinta -dias, s.obre <J 
~ssum-pto,. cl!)'"nslderando-se rejeita:q.o o ;projecto· s~ l;l.ãe !ôr eUe ma:n
t_ído p~la maioria: ·a-bsoluta d'os ·v:ereadotes que compõem a Gama.-ra. 
Mun1clp~l. Ne~te caso serâ ~ resolu~áo d~volvida ~o Pre-fe~tt:J pat'·a ~ 
pro~u1gação. 

§ 3.o :N:àG .se-n.a:o a resolução promUlgf.!d:a. dentro do pr~ de ctua
renta ~ bitó {48) horas· e na -.hy-pótlle5e do § l.ll deste ·àrtlgo; o Pre,:;t
dente d~ C~mar.l:lr fará a pronn~lgação. 

_Art. '1_1_. Revogam-se as d1sposiçõ_es .em contrario. 

O Sr-.. Presidente·- Está n :nda a leitura ao t~pedlente. 
o Sr. Etnilio d~ Mayn çede'l,l su.ca. inscrip·Çã.o aç $r. Paulo Martlns, 

i'i. quet;n dolil à ·pa.la:vta. . 
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o Sr. Paulo Martins - Sr . Presidente, SUQ(> .a, esta. tribuna com 
grande de~ptªzer pa:.ra .m:tm. lll' que ven'Qo fazer \ima critlca severa ao 
proj~cto de Ç>_rçame.nto da. Rep:t,tbUca, <i qua,~ :pão póde P!'lrina:n~.cer tal 
como oo ene.óntrá. no aV1lfso agora clistr.i'buiáo para 3D. disc~ao, pOl.JS 
tere de- frente as· lel.s reg:ul.~or&s da ela.bQração orçatnentárla. e. mai~ 
que Lss<1, está. ·eivado de cánfu.Sões, e ·de. ·ei:ros, ·quê iriam. .dete.rmJ.nar 
gJ;and.e·s· pertwb~oes na contab1Íidade publi..ca. 

Devo ·desde logo adeántar a. V. Ex.,, . Sr. 'Presidente, que vou apr~
senta.r, .CÇ>IX). ::mâj,s ~~gUDs c<>Uegas, um.. :recp.x,e.ttinentr;> á.- M~sa.. n.o· ·~ellttcro 
de q:tie o aUudido projecto vol:te ao s_elo d~ C9mm:i~'C> de Fl~l)ça~· 
IP~l'a q~e e$t~ cumpra·, tlgOrOsàm~áte, às d:U;po.sições legáes çrue- r.egen~ 
a ·esp.ecte . · · · 

o :meu %Tequerimento esta. l'edigíclo no~ J;eguintes t ·erm0s: (.ie.) 

'"I'e~do .em. v1sta que o p:rojedG de arçamez;N:Q' par-?- ·o prv
:xi:mo exerclclo de . 1936, c.QÍlstante dó av.ulso numex:ó .101-=B-. 
1935,, ll,oje .<Ustribuig.o parli o exame eJil p:lenarto,. modlúco'll. 
arbitrariamente às regras pl'escr.iptas no.s decret.e>s ns. 23. 1;50 .• 
d~ l.~ de Sete~bro Q.e 1:933, e. 12 .. -<ie 28, de Dezembro .d.e 1934, 
para a. ~laboração orÇàmentarta; e 

Attençien4o a. qu~ a 1~1 M .e>r~amento tem: <ie c1ngtt-se ::~.~ 
pre.s:m;ipçõe.s de~s decre'tOS., que p:redetennJn~m regras· penna~ 
ll.~P.tes pata. a. ~Ia<boraçáo orç.~tnent-arlà., regras sõmen.te re.., 
\\-ogaveis · por outra lel, de. ~ez que.. lia !orma .d~ CoD:stitulçà;o 
vigent~ (art .. 50), o -erç~me.llto n~o é mals que ·um rõi. de ru:
bricas ~e receita. e despesa, formando liiU:a lei unlca; e, por~ 
t"an.tQ! 

Attendend9 a.. que a dis<::rttni:naç:to tl.~ t-écó~ta. pã:r:a. l.f13C,.; 
sem a precepenc1â. ·de q.'IJ-àlquer éllsposiçãp. J,e.gal e, nexn m~mo. 
qe q:Ual_quer- ~m.eiiéla que, ~q menos, a justlficass~ ·- .nn() 
guardou a,s présC"I:ipçoes ci~uenes 4·e-cret.os:, nem dó Codlgo 
de Cônta.billd~de (art. 43 e s~g:Uinte:~)} · 

Attend~n!lo;. C!'IJ.!l.n·t;o á despesa,, que. a d.istributçáo p.or zs 
tttwos não .está. éonlcrme com .as leis cltadas. todas'. exigl.i:u~o 
que çl.la se cUscr~mine prJT' M:in,ist:erlQs, gendo q:ue o art. 12, 
do decreto n. 23 .. 150, é Clal'o, <àXptesse e táx·át1vó1 q'Ua.ndo cllz': 

"As v~rbas· de despesa, suas çonst~a~ões. e su.l>cons1-
g:tiações s~rãot álem. de disCt'imtna.d~ por Ministerio, cus,. 
trlbuídas, na& cçmta:; q() exercic{o apr~ntadas p~la. CQP.
tádoria Central da. Repu,blica, pe-I9s seguintes titulos: 

I - Dl~i.i:ia Ptibllca. (Interna, e~terna, nuctua-nte;,1, 
II - AdministraÇão Geral (pOderes. p.ubllcos, n.d.mi-

nistração 1n terna.~' : · 
in - Segurança. do EstQ.q<:> '(de_!~a ·nacl,çmal: Ex_e1'citG, 

Marinha,. Policia. Civil e Mllitar); 
IV: ,......_ As$~te}1c1a .SOCl$ ' 
v -: - Instruccão P .ublie.a: 
VI; - A~ml~iStra.çáo Finapteil'a. {cústa de árr.ecao.t~.. 

ção): . 
· VII- :biversOi .. : 

Attendendo -~ que, para. melhor eJ;cla.rece:r o sentido d~ 
artlgo '12. qu~nto ª- Ín1mUt~b1llda:qe d~s~ Cl~iflcaçJi.9, .:te.,. 
.eJa.ra.m. co~pi~mentarmente, os· arts. 1~.- 14, 15 e 16: 

' "Árt. 13. As ·verpa.s de de_~pesas serão (Uvli::Haas em 
P~rte Flxa. e Parte Variavel; 
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Art. 14'. A parte fi:Ka l:Pdicarâ a quantia global .ne· 
cessaria ao pagamento de pessoal do quadro fixo invar1à.., 
vel ·e citarâ a lei ou regUlamen:to em que figuram esseo 
qUadrO§, sem entretanto r~produzil~os; 

AI:t. 15 .. A .!part~ variavel conterá,: 
a) as consignaÇões ·destinadas a despesas de pessoal, 

de natureza. variavel, taes como quotas, percentagens. rc ,. 
muneraçáo de pessoal con tractado. d1.a:rlsta ou mensa.list~. 
aUX<i.lios, ajudas âe custo, etc . . . desdobradas em tant as suo• 
consignações quantas as necessarias ã :minuclõsa espe~ifl
cação dessas de~pesas con:fol'm.e a nomenclatura. orgaruzada. 
pela commissão do orçam.e·nto e appt cvad.a pelo :Ministret·; 

õ) as verbas para as despesas de materi.al. divididas 
em. tres sub-consignações principaes: materi.al permanen
te, materia.i de co1?-5tuno e diversas despesas pcx:j.endo com,.. 
tudo sér crea.das outras páta dlspenr;Uos que ~'e não en ... 
quadr~m naquellas: -

~. 16. As verbas ?;~opaes para despesas .com pe~sóal 
variavél ( diaristâs. mensaltstas. cóntractad9s, etc . ) , serD,o 
quanto possivel Umitada.s, consignada sómen~e a quan~la. 
restrictamente .riece.ssaria para attender á reroilneração c:io 
·pessoa.i jã contrs.ctado ou adm1tt1d9 .. •; 
A,tteri<}endo, portanto, a que a discriminação elo pr.ojecto 

de orçamento para. .1936, já em terceira, 4fscu$áo-, se apresentá. 
de :forma Cilifferente daquella para.. a. qual existe lei fo:r;mal, 
positiva e ~m pleno vigor; e. aluda; 

Attendendo a. que. a Com:m1ssão ele ~inanças não tem po
deres P!U"a deliberar uma modificaÇão dessa natureza, des
fazendo as regras Ie·ga:és e~tentes e torna-nçl() imposslvel o. 
exame do orçamento, em plenario, pelas innovaçóes introdu
zidas, que o· complicàm e desfiguram~ e, por fim; 

Attendendo a.· que, ·pelo q~e consta do aVUlso, titulos de 
dà.$Sifiçação; rub:r~ca.s de de:spesa;, c9nsignações e sübéon"' 
signações misturam-se nos d~sdobram·entos da. receita e des
pesa - ordinaria, êxt'raord1nar1a e especializada, quando ná,o 
co.nstam do })Ovo ti~o ''Movimento d~ capitaes•• - da cate• 
€Or1a II, o que é 1llegal porque a· f~ã.o óu tra.nsf.erencia. de 
verbas. de <;onsignações ou su'Q-consignaÇões, obrigaria á 31pre
sentação de emendas que a ãutorlzassem, çoisa que se não ve .. 
rlfl.cou; · 

Requeremos· qu~ a. Mesa, em face do que 1'1ca ex
posto e que constitue materU1. relevante e da. maior respon:s~~ 
b11ida.de pnra a v1da. nacional, faça voltar o projectó de ·orça
mento á Commissáo· de Filiança.s, para. que se cumpram as 
prescripçOes legaes pertinentes á. elaboraç§:o orçameilt.arla. 

Sa.la das Sessões, 2 à.e OUtubro de 1935" .. 

~· este, Sr. Presidente, o requerimento que tenho a bonr~ de en
caminhar ã. ;Mesa. p~ra. soffrer a discussão em plenarlo. E5pero quê a 
Ca.m~ª' náo de.lxe de approval~o, porque se trata da. lel ma.ls impor~ 
tante da Repul;!llca, a .. lei das 1~1s• • no conce1to d.e Albe:t'ti. 

Justamente, si. Presidente. quando se va.e obJeottvar a pa.rt1Jl.l~ 
traçada pela ConstitUição, partilha.· quê sempre reputei desa,strad.1.ss.tma.. 
é que deverlamos fazer um ~Ot'Ç!'\mento O ma.ts ·POSSível simples, par.s. 
que dessa. transição na:o resultasse uma sltuaç~o t~ultualda:, contusa . 
Não pódemOiS. vota.r uma. lel que ningu'em entenda,. cheia. de guet-ap~n3, 
uma. lel que· nos d'eixa em duvidas no classfilc~ uma. receita ou uma 
despe~. 
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Vou. provar que Isso é o que occorre.. compulsando Qs proprlos do
cumentos àlstribuidos· em avUlsos nesta Ca.m,ara. 

o SR. .. DmiZ Jl!NXOR- Começamos. c~o collega, pelo fim.~ em vez 
de fixarm..os primeiro a polltica. fina~cefra e enquadrarmos nella o or• 
ça;mento, :fazemos primeiro o orçamento, para depois traçar a polit icü 
financeira. 

O SR. PAULO MARTINS ~ ·v. Ex. tem. r.a.zão. 
Vou fazer a leitura do decretO n , 23 .150, ·que t raça. noxm.as á eJa• 

boraçâo orçameritarla; porq,u~. na· suá émendà elle mes~o declara.: 

"))e-roga, pres'C'ripções do decr~to n. 23.150 e estabe~ece 

normas para a eta.poração e execução do ortjamertto da. recefta 
e da despesa da, União . 

O Brasll tem, tal como os ·Estados Unígcs , UUla 1e1 que P-rescrl:!ve 
taxatrvarnenté disposições que regem o orçamento. Oésde 1921, " 
União americàna: possue o seu Bureau. de Orçame_nto, bureau que estâ 
sempre apto a fornecer todas ~ inforx;nações: não só -ao Presidente aa 
Republica., comp á. Camara e aó Senado daq\lella. -grande nação. 

o SR. DlNlZ j'UNIO!l ·- A rntendencia -do OEçam~tito.. Os povo~ 
avisados tem-n~ sempre . 

O SR. P,A..ULO MARTINS - - Foi, precisamente. procurando 11nrta.c 
as lições <:los Estados Unidos, qtte se traçara,.m as normas <io decretD 
n. 23.150, incontestavelmente, i:un decreto de grande concepç_ão. 

Nos seus co·nsidertznda-, decl~a: 

"Consi,derando que a elaboração -e a execuçãoc do orçamen.· 
to da. Receita e da Despesa da União se resentem de lacunas 
e ínconvent.entaos que pr~juàiéam o exame da &Ltu_ação fjn~n~ 
. .ce~a;. 

Cop.s.tderando que b systeína de contabilldade por gestatt 
á.doptado com vantagem em outros paiz~s. não deu resultado 
proveitoso no Brasil, devido â sua. enorme extensão terr.itorJa~. 
deficiencla de meios de transporte e communlcação, além. ae 
outras ca'U$8.s que lhe são pecuUar~; 

Considérando que a maneira 4e apreciar a execução. doJJ 
orçamentos tem sido até hoje irregular e erronea. po.rquanto 
se leva ~m conta tão só .a despesa rea.Im.ent~ paga, deixanau 
·de lado os compromissOs as;swnidos e nã.o satisfeitos, o 1que 
torna inexpressfvo o saldo ou d~ficit ver"i~icaào; 

Col!ls1derando que a apuração dos ~sultadds de .um orça
.:nento deve assentar princlpalinente na totalidade da despesa 
e:ál.J?enhada, tal como :se pl:oceeie n?- ltalia., cq.ja. contabilidade 
publica é re_putada como 4as mais à.perteiçoadas; 

Consid~ra.ndo que se faz imprescindível úniform,isa:t b 

nomenclatura. orçamenta.l'ia e dar u:nidade õ..e organ_ização á. 
lei de meios:·" 

Peç.ó a at~nçáp dos coiieg~ que me honram com à sua l'res~nç-~ 
~.·ara este consíeteranctum! que vou reproduztr: mais urna vez; 

1'C0nsldera.hdo que se faz imprescindiveJ. uni!onp)sar a 
nomenclatura orçamenta.r.ta e dnr Unidade de organi2'.a.Çáo ~ 
lei de meiOs: 

~nsld.erando ser indlspén.sa.ver ·centralisar no Mínisterrc 
da F~zenda tudo qüe diz respeito ao orçamento· ,4,a R.ecelta. " 
Despesa da Vnião, por isso .que a e.ssa paSta. cabe velar pelNI 
:finan~as do pa.iZ; 
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Considerah4o que, para o bom desempenho da ·missão a.t
tribuida. pqr lei ao referido M!nistério. deve competir-lhes pre
sldir á elaboração e. fiscalisar a. execução dos orc;améntos: 

Decreta: 
I 

An, 1.0 FJ,ca. derogado o decreto n. 20 .393, de. 10 de S~· 
tembro de 1931, na parte que ihstitue () regime 4e ge§tão; re.s. 
'l'.abelecendo-s_e, em co,nsequencia:t para a. .c<:>ntabiltd~e <1~ 

Untã9, o systema de exereiclo ftnanceiro, com as se·g'Uintes Ill9" 
dl!J.~açóes: ' •· 

;SegU.em-Ge as modi!1c~ões, que deixo de "lê.t, pprque essa part~ ~· 
a prec1sameJ;~.te revogada pelo dec:r.eto . 

DlZ o artlgo -2.0 : 

•• art·.. 2.o o a~aménto cl.a Receita e Despesa. c~:mstitutr& 
uma lei l.lnica • 

.Arli. s.o A. organlzaq~o a~ proposta. orçamenta-rl.a obedecera 
as seguintes normaS: 

? ... qUI estl!.o .as normas expilc1tamente inscl'iptas no deÇTeto nume
ro 23 . 150. 

O SR. Us.AI.Do ~.mHETE - Nôrmas, aliã.S, :em ytgor. 
O SR. P~'ULO MARTINS - Slió eUas: 

-4) havera. em cada Mlnisterio uma $Ub-Oo:mmissã.o Q.e 
orçamento, compost~ de tres membros. ·sendo 'Um empregtl(io 
d,e F~zen_da, designado pelo titul_ar d~ssa p~ta, como seu l'~ · 
presenta.nte; 

b) receberá. a Sub-Comm.lssã.o, de cada repartlçáç) . ou se~ .. 
vtço, a proposta go orçamento da Despesa para o exe~cicio 

vindburo; 
c) ef{aminadas eGSas propostas pela Sub.-commtsSão, feita:, 

as eorrec::çõe.s de classi,ficação .de verbas e outra$ a.l,teraçõea 
Julgadas convenientes, será elabQrado o orÇamento de caaa. 
1dtirlstel'io e entr~gue ao Mfnistro da pa$ta, que. depois de 
ap:teclal-o, alteral-o, sê !õr preclso; e approval-o; o remettera; 
ao .da Fazenda.; 

d) no ·Min.i5terto da FaZenda, será a fUSão dps orçamentO.:! 
<1o:s diversos M1n1sterlos effectuacia no gabinete do Ministro, 
por uma: Commtssã.o composta. do Secretario-C.heffi! do gab1· 
net~. do Cont'ador Gerai da J:tepuqlica ~ dos representantes d• 
Mlnistelio da Fazenda., que :1ouve.rem servido nas Sub-Çom· 
nússões junto aos Ministerlós' ·. 

' Aqut es~ã. Sr. Presidente, como crea,mos, ·á. semelhança dos Esta· 
dos Unidos, um pu.reau Orçamentario. 

O SR. UBALno RAJ)I.[AJ;.HETE - E ' preciSO .sallen~ar que esta ·pàrte 
referente á org·ani~ção <i?o proposta de accõrdo com o ·decreto qu!5 
V. $X. acaba <te ler, foi cumprida. A proposta de .orçamento veiu a 
'0amar.a, depois d.e elaborada em copformidade eom esse decret·o . A 
Comínissão d.e :Finanças é que entendeu, no estudo da 2a para a 3~" 
tlisc'USSão. de alterar profundam.ente a forma do orçatnento com Jnno 
vação que vêm tornar a lei um,a cqusa confusa, ·dÚ'f1c11 de applicaçát> 
e até compreheli·slio. 

O SR. PAULO MARTINS- V. Ex. irá ver que, dent:ro em poUot>, 
abordarei !tambem esse asp~to da questão, que é elos ma~ interes .. 
santes. 
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Sr. Presidente, já nos Ultimos dias de De-z~mbro de 1934, a. 28, o 
ac~uál Governo da. BepubUca baixou o decreto n . 12, que uraz á. se
:gU.inte emenda: 

"If!a;ntem as di sposições elo decreto n .. 23 .150, de .15 cre 
Setem1Jro .de 1933, não cierogacW.s .peta. Consti tu.içã.O. e as ae 
CQdigo de dontaõiUdctde, que ncíó coll'ildirern C01!f. ellas, e dá 
outr~s p~ovidencias• ··. 

AqUi está, Sr. Presidente, o decreto que revigora ta.Xatlvam.ente 
as .clispo~ções do de n. 23.150, apenas çieixan.do de fazel-o com relaçã"' 
·áquellas que collldirem com as princip.aes dis.posições constituclonae~ , 

O S.R.. Ul3ALDO R~· - Entre ai quaes a que diz res}leitO ao 
perio.do addicional para liquidação de exez:ciclo, que esse novo decreto 
restabeleceu. 

O SR. P~ULO MARTINS -,- ~sas ~pqstções revoca.torias se re~ 
ferem apenas a.o exercic1o financeiro, que passou a coincidir nova.~ 

mente com o anno civil, isto é, ~- cie ~ de .raneiro a 31 de Dezembro 
de cada an:no. ficando G mez de Ja:neii:'o do ã.nno sübsequente para a~ 
l~qUidaçõ_es do exercl clo. 

o SR. UJJâLD<> R.A~rAL~ - De accordo com a Con,stltuição. 
O SR. PAULÓ MARTINS- Aqu,i ~stá., em grande parte, o dec.r~LO 

n. 12, de 28 de Dezembro de 1934: 

"Art. 1.° Ficam mantidas as disposições do decreto ·nli.11.1.e
:ro 23 .150, de 15 de Setemb:r;o d,e '1933-, não derogadMS p&ÍH 
Const!tutç.ão, e as do Coct.igo de Contabilidade que não coUl• 
direm com ellãs, observadas, entretanto, .qua.nto aos prazo~ 
estabele<:idos pelo art. 1 .0 • do alludido decré'OO, as ség'UI:ntt::~ 

alterações: 
n) o ann.o !lnanceiro colncicle cora. o ann·o c i vil e ~ er.ce·l · 

rado em 31 de Dezembro de e~~a, ~nno, e o periodq de 1 a Ht 
de Janeiro do anne s~nt.e .s·erã. considerado addictonal ·pat.!l 
.liq,Uidação das contas .do re:Speq·tivo ~xe_x:cfcio; 

·b) pertencem. ao e~erci.cio sómênte as operações relàtf9'a!! 
.aos serviços feitos pela União, ou paJ:'a. ella, e aos ·direitos a.d· 
quirldos pela mesma ou seu-s. ~edores. dentro do al'lno rma.n
ce1ro; 

c) o perlodo addicional, dentro do qual não ~e podetàu 
empenhar novas despesas ou assumir quaesquer compromissos 
;por conta do respectivo exerciclõ, será. emprega.dp: a.tê 15 <l.ü 
Janeiro no pa.gam.en.to das de~s que tenham sido empt: 
1;1hadas ou legalmente autorizadas dentro do a.nno financeit(J 
e cujas orc;lens de pagam.entQ tenham sido eJq>edldas até aquena 
data; de 16 a. 31 de Janeiro, lla liqUidação e encerramento dó 
:exerclC1o; 

d) as contas dennitivas do . ~xercici.o financeiro.- or~a~ 
das pela Cont adoria Cen_tra.) da Republica. áté 31 de Março. 
serão ,subme.tt idas em l. de al;:írU ao exame prévio do Trlbunaft 
de Contas, para. os !ins 1ndicad~ no art . 102. da Const1tu1çã.o· 
Fedepâl~ 

e) examinadas pelo Trib'úna.l de Contas, serão a.S co;n:t_d.:b 
do exerc1c1o. financeiro sul:)metticias pelo Governo !lO julgao
menta da Cam.ara dos Deputados dentro do ;priznelro mez aa 
sessão legfslativa Ol'dinar1a" . 

Sr. Presidente, estou longe de çonçlem:nar ~ ra.ciona.Uzação em ma~· 
"tena orç~mentaria; muito pelo contrario, afago o deseje> de que 1!9 tot-·· 
.:ne e!feêt1va e e:1'!1e1ente. 
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o que não posso comprebender ê que se ~e!?prezem preceltt>s ~t!"
gaes em vigor; o que não ·posso comprehender é que o orçamento au 
~epublfca - a prJme1ro em que se vae observar a partilha tr.lb\l:tS:rltl 
àe;tetnü,naáa peiá Constlt:ulçáo - · saia da Cnma,ra em termos que j.u~ .. 
tifiqu~m. am~nl1ã, 'l:ltn mandado de "segurança". tornando-o ~nexequ:i'- . 
vel e atiPà:ntfo sobre os legisla<lores do Paiz, 'COlllO ~bre o Go.verno da., 
a,epu:t>lica, a .réspon.sabilidade da dletaãura. financeira. 

o pr<:>blema, corno se vê, é de real magnitude . TorDa:-se· i:ndi&pen·· 
~vel que o orçamento seja elaborado ge-ntJ:o das regras legaes, po1~. 
amanhã". o Governo qa. Republica es~a,r_á l~poSG1b1litad.o de prorogar a 
~ei de meios, tal como prescreve a Con,s~ttUlção, porque - é prec1sc. 
não e.$quecer - a pr.oroga:çã.o do actual orçamento irl.a levar no seu 
bojo, ilnpo~tQ~ que se acham revogados pel.a Carta. .Magna, que. devem 
de.sapparecer das nossas pautas orça.m.entaxtas, em 31 de Dezembro .. 
do co.rrente anno. o orçamellito, se prorogado, seria por isso mesmo 
fatalmen_:t,e _inquinado ~ -illegalidade. 

0 .SJt. CARNEIRO DE ~EZENDE ~V. E~. permitte um aparte? 
'0 S~ • . PAU):.ó ~TINS- Com gx;an:ie prazer . 
O Sa. C.~:N:Emo DE R":EZEN.Dp - .Estou ouvindo o discurso de, 

V. Ex. éom todo o interesse. ll::n~ndo qué, realmente, .a questão é 
griJ,ve, pois não se CQmprehend~ que a Co.mmissão de Finapças r.emett~. 
aó plenarto um trabalho que fere d.tspostções legaes em pleno vigor . 

o SR. PAULO .MAR~S _, P~r.feltamente. A questão é gra_ve, 
como muito bem adverte o meu lllustre collega e mestre. 

O Sx. CARNEIRO DE REZENDE - A inno\'açáo tomaria 1nexeqiiivel o 
orçamen'(;o. 

O SR. PAULO MARTINS - E' preciso que a Camara se ~ompc
netre da. relevancia. do problema, uni ·cios mais sérios elo nosso Paiz. Và.
mos executar um orçamento que intcia a. partUba das rendas, nos te~
mos da Constituição- Federal, partilha que jâ cla:sslfique1 de desastta
dJSsi.ma, que vae tum:Ult;uar a <l.rganizagã<J fiscal dos Elsta:<los. porqne 
ha uma séne de d~posiçõe.S co:qstitucionaes que difttcu:J,tam a arreca
da.çao das ren4.as publlcas·. 

'Em materia de orçamento, devemos ~guir rigorosamente a llç~o . dQ::s 
techíúcóS, dos reconhecidos mestres na màt€r1a .. Gaston Jéz~. no .se::.~: 
livro "Theortas Gera.es do Orçamento'\ ent1tte um conceito. que d:ewe
ria até ·enclmar, como legenda, os orçamentos da Républ1ca: 

.,Num orçamento bem recUgldo as recettas e as despes~ 
não devein vir numa ordem qualquer-: Importa cW.ssl!lcai-as 
Jogic~ente". · 

Pois bem.. Senhores Deputados, l<:>nge de se segu1r o êonselho· do.;, 
mestres. é ·qUe se tez !oi esta.J>e~e'Oer tre111~md.a confusàô. Dec1~rou-~. 
depoís, que os annexos melhor eScla'reciam o assum.pto c que nelles t~s 
§.enhores Deputados em..contta:r1am, com a. maior facilidade, ~· orlen·ta.
ção desejada.. 

Desã.flo, poré:m., qualquer dos noQ.res· cõllegas. a; que, compc,llsana.w 
os vinte e nove ann,~os que aCQ.znpanham O' pr9jecto de Lei de OrQh • 
znento. possa entender alg~ çoisa.! Eu, velho funccionar1o dê 1:4''11.- • 
zenda·, que me prezo de ser, procurei penetrar nos meandros desta. el~
bora.Ção sui-genem, e encontrei larga. séne de obstaculos ~ dl!!tculdade:$, 
que nãp pude contornar. 

o SR. DINIZ JtTNIOll - v. EJC. acaba. de declarar que são v1nte e· 
nove os annexos. Entretanto, a mesma tonte que os deu a V . Ex. me 
~ornee~u ape~s vinte e tr.es. 

c;> SR. PAULO MABTIN'S __, S:t:. ~re_s~dente. acredito que a t-a
ma.ra nãó queira arcar com. a respon.sa.'!Ul1dade de um votO cap~z de. 
crea.r para. a admlni.stração uma. conj unctura a,!~ctlVu. .• 
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·O Sít. "U.BA.LDO R.~>MALHE+E ---. Acce.n_tue.-se que a prin,cipal fl,tt~· 
buicãó .da ·Camara é e%hctamente ~ de votar a 1e1 de meto~ . 
· · ·O SR. OUVEiii.A CoUTINHO - O n0bre orador p9deria prest~·-me 

Um .esclarecímen1io·?· v . Ex., que com tanto ;brtlho e profiolencia . .. 
o- SR. PAULO M:A.ItTINS- Bondade de V , Ex. 
0 .SR. OLXVElRA .COUTINHO ____.. ... e'Stá.· tratando dO 1t.o.portantls.snnu 

assumpta, poderia informar-me se al.gumas das emend~s ap.resentad~s 
em segunda cl1scus.sft'o não terão al:14rado quae.squer elas normas d.e~~ 
leis? Não affirmo ·que tenham; pergunto apenas . 

O .SR. PAULO MARTINS - 1/. Ex . vae ouvir a 1níormaç:1o .que· 
terei de cíar á- Camara, mais tard~. no corrêr do meu raeioei,nio. Apenas 
declarq ao meu nobre collega, Sr. Oliveira Coutinho, que uma emeuuij. 
ela propria Com.tn.Lssãc mandou de~dobra~ em vinte e oito os titulaM. 
qtie agora apparecem como sendo vinte e ·nov'!, parecendo. até aqilelii/. 
hl.stor)a dos qu,atro evangelistas, que erax:n .tres . Esau' c Jacob . . . 

o que é grave. gravisslmo - e dEmunêio-o ã. Carn.ara desta. t-rll:lll
na - ~ que não ·houve emenda alguma modi:fica.nclo a Receita .e es·t:tt. 
es~ co_:p.t:rari~ndo os disposi'tivos Iegaes que· regem a especte. 

o Sii. SAi.LE Fn.ao- St: t1vel:>se h!i:Vido emonda neste sentrelo, ~
rla preci~. pa~a produzir ef·feit.q,. q-q.~ tosse mantida na terceira d13· 
éússão e sancionada pelo Presi'dente d_a. 'Etepulljlca . 

u SR .. PAULO MARnNS - Em mattria de orçamênto, que· e:;:.o. 
hoje regulada pela Constituição da &epubl,ica, nâo se p6de, meus ct:t.
ros coll.egas. de maneira alguma, senão alir~har a.s l'ubrlca.s da Recel
ta e da :Qespe,sa. Qualquer disPQsiÇão .q"~Je venha crear Impostos, lf.m·· 
pltar 'l'ecur-Eos ou verbas, em!lm, m.odifica.r a Receita ou a Despsea, te~ 
c~'!le constar de lei especial. 

O SR. Fiau:EmEDo RoDRIGUES ·- São tão graves ~ accusaçbes tel!ia5 
por V~ ~x. que !ulgc, obrigação abso~uta dos responsaveis por esta::s 
faltas. vJrem á ·trlbüna ~u parà. destrúir os argumentos· de V .. ;Ex ..• •:>r' 
para provar ~ maloria que est.ao eo.n1 a ;taZào . 

O SR. PAULO ~TINS -1 E:u mê vangloriaria. se arguem v1e~ 
destrutr, aqúl, meus argumentos, prova·nd.o qu~ estoU' em. erro, In~ 
fe~lzment.e, porém, isso não ··pode oceorr-2r, porque se trata de muu. 
cru estão de algarismos e estes não .se lnven tara., nem se torceJA_. 

Na Lei. da .Receit~. Sr. Presidente ....... e. p.ar·a .isso pediria a attenção 
d~ v·. Ex., que é financista emérito -...... se classifica ~J;D.. primeiro 1t~
gar, como receita Qrdinarla e ef!ectiva, a renda p~trJmonial, çomé·çtl'n
do com a dos proprlos naclo.naes, na 1mportancia de 2.300 contos. De\·,.. 
dizer, antes de tudo, na 1mportancia ~e _2.300 contos. pevo cllzer .. pr1 .. 
m~J.z:amente, que não entendo o que quE:r dizer ··receita orciina.rla e et
fectiva.'', pór:que., nâ synonimla. orçamentaria, julgo que "Receita e!fc
ctiva" deve ser .a, Receita reaL 

Proseguindo na$ mlilhas considerações: sabe V. Ex:_, se.nhor l;'.r.u-
sldente, onde foram collocar ~ rendas aduaneiras, que rep.re~Iitam 
um t~rço da a.r~eeadação do orça~ent:õ da ~pub.licâ? Els aqui (Mostra 
no av.ulso) 750 niil contos de ·direitos d~ importaçáo. figuram sem ro ... · 
leyo e.special. Pcis não era natural, a propr.io bo:tn. senso não está. 111•· 
d1c:andC!~ que Se collocasse em prlm.e!ro log~ essa. rubrica,. que.. com~ 
disse. ·representa '!lm terço. do orçame-nto da Receita da Rep:u~nca.v 

O Sa. UBALDO RAM..u.:m:::TE - Houve, -tão sómen-te, o propos1to a.u 
inovar as· praxes ·orça.menta.l'ia.S. 

O SR. PAULO }.iARTINS- Exhil;>o ã Ca:m.ara a. proposta geral a-a 
orçattu:!Li1:o parã 1936, enviada pelo Mlnlster1o da ll'a~nda. . Ella obe<1U·· 
ceu. ás velh_as regras. que não !)e podem despreza.l' l.Dipunement#.. e 
~~lla figura~. e10. prlme1ro lo.gar, os ·cilre1tos de importação, no total d~ 
750 m.U contos. Nem pOdia. ser de outro modo; de vez que se tra.ta. d~ 
r..<.)SSa renda prlnê1pal. 

Respondendo, agora, mais partlctilarmente, ao meu nobre collegu, 
o sr. oliveira Coutinho, ob~rvº que D,en.h.uma. emenda da Coillll:l.i.ssão 
velo alterar é$Sas disposições·. 
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o SR . QLIVEJ:RA do'O'TINHO - Altás, as emendas só j>Ç>deriam alt~rar 
normas regimetitá.es e não legàes. 

o SR. PAULO' MARTINS-· - Perfeitamente. Entretanto, se os U_?· 
b;res <:oUeg~ qompulsa;ssem. o Orçam~n.to da Receita, :nelle encont rarao 
causas. futeressantisSlm.a.s. 

FergQntar1a A Camat:a.; por exemplo: o que stto "serviços publlc.o.3 
secundarios". que J'l;qUl vemPS como uma. da.s divisões da r.e.celta:? Q1,1e 
servicos são esses? Haverá, porventura, serviços primarias? ... · · · · · ' · 

ó SR. U:BALI>O RAMAhRETE - o projecto de orçamento emprega. ~ 
e~pressl1o .. serviços publicas seci.lnd.arios ... em contra.posiç{i.o a. "rendas 
1ndustriaes e patrimoniaes•• . 

O SR. PAULO MARTINS __, Esses "se:rviços -publicos secundarlOd •. 
aqW, estão alinhados numa s~rie ele itens, entr~ os quae.s se acha a 
r.en.da dei tmposto de 1-ndustdas. e pro!lssões cio Territorlo· dp Acrt=. 

O ·SB.. 'QBAWo .RAMALHETE - Cltega até ser ·engraçado. 
O SR. PAULO MARTINS ..-., R:enda.s de industr~~ e profissõe-s no 

'rerr1t<lrto do Acre·! Pois não sabe a Conuriissão tie Orçamento qu~ esse 
ilnpostp tem caracter estadual e que aos Estados ~oi outorgado,, expres" 
®,mente, pela Constituição Federal?!- C ilíllo ·se pretender, então, que a 
União v~ ~obrar ess~ J:ênda no Terrttorlo do Acre?· Onde poude a. Çom
tnlsSã:o de FinançaS encontrar preceito legal capa:G de j'uStitiçar tal coi
sa, sem a preceelenc1a de lei' ~pecial para autorizar a arrecada.çã:o? Te
r-ia. ell~ .se baseado no facto do imposto de fudus'tria · e pro1'1.ssões, co.tno 
O'Utrpra tambem o de tra.nsmis_sao de prQprle.da.de, ter estado a. cargo 
do Dlstricto Feder:il? Iss9 não é razão. 

Ejcpueaz"ei aos .Sr.s. Deputadós. 'Tenho ~m xP.eu pod~ a disposicjão 
de onde promanou essa delegação do Poder Municipal ao da Repu'blica.. 
Consta do art. 5° da lei 26.5. de 24 de DecZem.bro ·de 1~4: 

"O Governo da União contínua. a a~cadal cs impostos de 
jjransmissã.o de propriedade e de tndustria.s e _pto!issões no 
Dlstrlct& F.e~r~. para com elles faze.r :faoo a des..Pesas com 
semço.s da. Municipalldac2e, ac~nt_e .a cargo da União e 
com a metaq.e da despesa que pór .le.i cQm.pete á m.eõtna Muni
c!palida.Q.e ... •• 

O Sa. F'tG'O'E:IR;EDO ROGR!G'tTES - Se o governo da UDião .não cóbrar 
o impost(> de 1ndUStriàs e profissões. não ~i q~em o f atá . 

O SR. PAULO MARTINS - Nlnguem., porque e 1mp.osto de 1n
<iustr1a:;; e pro!issó'es está taxativamente a.ttr.ibuido aos Estados, pela, 
COnstituição· Federal. 

O SB. FIGUEIREDo RoDR.IG'OES - Então é úma. excepção p_a.ra o ';t'er
tltorio do Acre. 

o SR. ~AULO MARTINS -Não póde haver excepção, onde a lei 
lJão a. cleclara. Em matel'ia. fiscal, as intecyretações são sempre em sen
tido restr1cto. NiDguem póde cobrar imposto que não esteja taxa.tt.
va.mente mencionado em lei. Mesmo que houvesse disposição oonst~
tuclonal, onde a lei, 

VoltandQ á. pergunta de ha pouéó. do nobre Deputado $r. O.Uveira 
Coutinho., que, realmente, feriu ·um põnto fundament al, a.ssignalarei 
que, na segund,a dis'cussão, uma. emenda da Commissã.o · sob o n. 1, 
mandou, distiibuir pelos 28 titules - al~~. 29 - as ~U!ferentes rubrl
cas da Despesa. Nada mais. Fó~ diSSQ, neng:u_em. me apontará~ no 
avu1S9. qualquer dutra. emend3. modíficando os t i tulqs da Receita ~di
cadPs pela. !._el 23.150 , 

O SR. F.rG~ RoDIUG~s ~ Es5a eme·nda não derroga a lei que 
V . .Ex. leu? 

O SR. PAULO MAR TINe· - Não Ji)9dla. ·.ser tóm.a.da ein considera• 
ção. porque. embora ap:provada pela <::amara, era illegal . O orça,mento 
não póde. de maneira aiguma, consigilar materla ciifferente da Despesa 
e Receita. . Séria preciso lei especial derrogandó a vigent~. 
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O Stt, FtGUEmEDo RoDRIGUEs~ Era o esclarecim-ento que de~jan . 
o SR. PaULo MARTnfS- Que encontramos, Sr. Presidente. nos 

!$nexos que acompanham a l~i geral de o.t:çame~to? c.oníu~~o 1amen
tavel entre d~spesa ordinaria e despesa extraordlnarla effectiva . 

O Sa . UBALDo RA1\4AI.H.E'l$ - E despesa !)rdina.ria effectfva. 
o· SR. PAULO MARTINS -. E' verdadei.ratll.ente espa:p..toso se· de

nomme despesa extraorq.i.na.ria de ef.fectiva! 
o SR. UBALl>o R.AMi\.LHETE- Parece •. a .S!iim, que ha despesa interina 

ou 'tra.nsitorla. 
O SR. PAULO MAR~INS.....,. Ouçamos a opinião de Rlaca .Salerno. 

um. dos granqes contabilistas da Ita1ia, que explica muito b~m o que 
sej~m despesa oréllnaria e despesa extraordinaria. 

O SR~ FRANCISCO PEREIRA -4 V. ~x . se referiu, ainda agora, á co
brança. no Te~itorio do Acre. Pois bem:. o ·?.~. 6 da Constitu-ição diz: 

"Compete tambem, -privativamente, á União: 
I. Q.ecretar impostos: 

..................... ' ....... " .............. .......... . 
• • .... .. .. ................. .. . . ..... ••• t~ • • · · ·· . 

. ,. ......... ,. .... ~ · · ·· ··· ·· ····"'· · ·· '- ·· ·· ··· · · 
f) nos Territorios, aincla., os q.ue a. Con.stitu-içâ.o attribue· 

aos Estados" . 

O SR. PAULO MARTINS ---1 Deante mesmo desse dispositivo, fico 
€m. duvida. sobre se se póde cobrar, ;no Teritorio do Apre, imposto. clli 
1ndust:ti.a e profis~ão., nimiamente :múnlcipal e a que à Constituição, a.e. 
~r.to mal aviSada e contra a opinião de todos os tratadista.S·. deu ca

-racter estaduaL 
O SR. FRANCI$CO PEREl'RA ·__,..como quer ·que sefa, a C.omn:lissão ·a.g1u 

de accõrdo com a Constltulção. 
O SR. U:aALDO RA~- Ainda que o nobre orador venha :1 

accelt.ar á. 'inclusão de um im.p·osto ci:e úidustria e ·ptofssão, no Ter
ritorlo .do Acre, como cobra.vel pela Uniã,o, fica de pé a critica muito 
justa Q.e cque os. serviços. do A9re não podem ser cla;ss.tiicados, como o 
foram., de secundarias. 

O SR. PAULO MARTINS.,..-- Ensina, porém, 'Ricca Saletno: 

"Despésa ordinaria é aquella duravel por um te.mpó inde
ílnido e que se renova, por um período financeiro: despes-1. 
exttaordh:)aria é 4quella transitaria. que não se ré_pete perio-
di:ca e· constantemente". · 

O SR. UBALDO RA:r.tALHEn: - Despesa orcllnaria e despesa ef~ectiva 
'Ve"em a ser a. mesma coisa. Quem elaborou o 'prpjecto enténdeu dts ... 
tingulr entre despesa o!X{f:naria. e efe.ctiva, appllcandp a palavra eJjectiVa 
tanto á de$pesa ordinarla comó á extraordinaria. 

0 SR. DlJ:'(IZ· JUNIOR - Red undancia. 
O SR. PAULO ::M.AaTINS - Não sei por que motivo, no orça

ment.o, a Côrte Suprema. não é considerada parte integrante do "Poder 
.:Tudí.ciarlo, a Côrte está dtvo:r;ciada d~Hle em matel'ia orça~entaria! 

o SR. UBALDo RAMALHETE ~Do mesmo modo, V. :Ex. vae encon
trar verbas para desp~as com serviços dlplomatioos e çonsuiares .se_pa.
T&das; distinctamente, do 1\Unisterio. das · :&elações Exteriores. Não s.(l 
:;abe porque; não ha raZão pata se especializar isso . 

o-SR. PAULO :MARTINS - M~s. Sr. Presi..iente. · exnflm h .a ·male.'3 
qu~ vem pa,ra bem. ·e desta tríbuna m€· congratUlo désde já com os 
:func.cionar:los do Poder Legislativo, porque já tiveram seu reajusta
men~. Aqui está, nas ta"Pellas )':elativas ~o. Senado: 

"4 d~ectores. de sez:viç.o a 96 :000.$000" . 
96 :OOS cada -um ... 
Evldentem~nte, isso ·est·á errado. E,ncon:tramos, .a segUir ~ 
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·•a pt1me1ros. Offl'(}iaes, a. 153-: 000$000.''. 
Qüal é o :Primeiro officia.l que ganha iSso? ~aturalm_ente, os 153 

contos são par~ os oito, pois é assim que se consignava nas tabellas. 
em que ·vinham descriminados os ordenados e as grati,fi caçóes. 

Da _mesma maneira, .se lê ~ 
"5 segundos Offieiaes a 7l?:OQO$n. E ' assim por. diante. 
Sr. Presidente, no exiguo tempo em que ~e foi permit t ldo passa,r 

os olhos por essas -tabellas, cheguei a fazer ligeiras compa)·açóes para. 
mostrar à Camara cop;10 a uniformidade e a. clareza· orçamentar!a; tão 
prec~nizada, estão .longe de. ser- a.ttin~~das . 

Vej~tt:n-se, por exemplo, as· verbas ·ct~ con!fucção das Prestdencias 
da Republlca, da Oamara dos Depu.tatlos, do Tribunal de Contas, do 
Senado e da Côrte Suprema. Consultem os nobres collegas as -rabellas 
e encontrarão es4a coisa ~nteressan:te: a Gond~cção da Presid:encia da 
Re.publlca está clássificadá como "des!)esa ordmaria~ ·, "vat,favel" , a~

s1m como a. da. Ca~ra d-os Deputados e da Côrte Supr.ema; a do s·e
nado <!stá como despesa "o:rd.inarla", ''fixa'', e ::~, do Tribunal de Cq:c.
to.a cQma "despesa extraordinaria'', "varia ver• t 

E' absolutamente desconc.ertante! 
0 Sa. EMILIO MAYA - Felicito•'me por havêr cedido .a inibha in;:

crtpÇlo-a V . Ex . , pa.ra fa~r essas in.teressantisslpl.as consid~rações que 
está des~nvolvendo perante a. Camara. A verdade é a. seg:Wnte: ou se 
tomam providenelas para cq~igir a confusão que vinha· sendo apo~ta ... 
da, ou éstaremos, no plenario. impedidos de estudar de.vidamente O!:i. 
orçamentos e .ap~esentar com cabimento .as emel;lda.s que nos ctimp.l3 
formulai. 

O Sa. UsALDo RAMAL~ - Só ha um r~m~dio: a propria Can'\
m~sao mandar Uitl substitutivo. 

O SR·. P.~ . ."tJLO :MARTINS - Coniorme ~ccentuei. a Cõrte Sup're
ma está divorciada do Poder Judiciatio, cq:r:p.õ s~ n~ste .:4ãO SJ:l ~~~
gras!!e. 

Em.qua.nto, no 'titulo-VI, se declli.Pa que todas ~ despesa.s com a 
.. J'ustiça; Federal'·' , o que ~liás, seria logico, estariam consl~adas nesS? 
annexo. vamos enc~ntr.ar, como "desp<esa:s e~j;r.aord:i'narias·~, :nq capi
tulo I, "de5pesas e:U~ctivas elo Ministerio da Justiç~" . -- -e. está, assim, 
esse Mlnlster1o dentro da olustiça Federal ! - . como as ·de "alimentos. 
vestun.Tio, transporte de presos", na importancia de tres contos! 

Não conheço, Sr. Pr~sidente, maior contusãó, mai.or embrog~io! 
O ·tl-tulo IX trata d~ ''adl]:linistração ~lnanceira.P . Qu? entendem 

os Srs. beputaqos por administração · fins.neeira? Um a um m~ res
ponder4õ lmediatamente: qu~stão de ba,ncos, juros de emp:restimos, etc. 

Pois não é, absolutamente, disso que se tràta. A primeira coisa que 
8(! lê nc~ tlt'g.).o é: "M1ni.,ster1o. da Faz~mda." . 

Ahl os tA: o appa.relho ad.m:1níS:trativo do Mini,sterío da Fazenda, 
lleg.undo o proj~cto, é qué constitue a administração financeira dó 
Brullt 

Ou estou maiuao. ou, então, ha mui~a gente ~aluca .. . 
O Sa. ~9't1ZA LEÃo - Ou. é o G'Qverno que e.stâ m~uc-o? 
O SR. ·EMII:.IO MA YA - O Govemo não t~m culpa, visto ·co.ino as. 

tabellas vêm da Commissão de Finanç.~. 
O SR . PAULO MARTINS - Máis grav~ ainda, Sr. Presidente: é 

que neste quadro e.stão incluídas despesas ordj.na:rias e_ífectivas, abso.: 
lutam~nte ordina~las; porq,ue pe.rmanentes, porque fa.ze:rp. parte (\OS 

quadros inunutaveis elas repartições. 
· o SR. EMazo· MAYA - Pergunt,o, a V. ~x.: deant~ dessa confusao. 

como pod~rem.os faze.r, co:q1 pl'oflclencia; a transposição de verbas na. 
a.prese.nta.Ção de emendas em. 38 di~eussão? 

q. ~- PA'tn.O MARTINS - A i11n~m será posl:foivel offerecer 
emendas. Tnl,tei de !azei-o, mas tive diffictildade em saber onde coilo
cal-a.S • . . e acabei declarando - "onde convier" . . . 
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O SR. EMI~o DE MAY"A - Encontréi. difficuldades tambem e e~Stou 
:receioso çle que as emendas por m~ apr~seu~adas sejam rejeitada"s, ei%l 
vfr.tude dessa con·!usã;o.. · 

O sa. PAULO .MARTINS - Mais ai.:u.da·, Sr . Presidente: as quotas 
das repa.rt~çõ~s aneca:dadoras - das alfandegas, das recebedol'ias, q)).0-
tas que de1las fazem parte iut~grante, ·PQtgi.te são u.ma c~msequen.c.la 
do venej.mento desses funccionarios, estão consignadas. cornó "d~spesa 
exttaQrclinattla''! Isto é um erro, q1le se não. Justifica.. visto como ê 
palmar. As quotas são d-espesa. variavel, de vez que estão em func~ãa 
da récelta arrecadada: entretanto, todas :fíg"Ura:tn como despesa extr?-
ord1nar1a, só porctue são VaJ."ia5. Positivat;nente, nãq houve criterio na 
ci.assificação dessas despe·sas. de :o::todo que, íonge de favorecer uma to-
mada de contas, a.manhãt o Orçamento irá mais d.if!icultal-a:. 

As colleotoriá·3, que têm despes~ per~entuaes e despesas fixa.s, que 
são os ()I:/l~nacio~ e respectivas percentagens. estão classificadas ent~e 
as d~$P'é.sa:s "ordinariàS e;ffectlvas". 

O ConGelho Superior ~e Tarifas e os ~~ Contri'buit;J.tes, q~e hoJe 
fazem .parte dos tribunaes adm;inis.trattv.os, tribunaes Julga'dores, q-qe 
.se 1ntegram na. )nachina a.c;J.min:istl'_a;~iva d~ Estado, esses Conselhos. têru 
as verbas para. se.u pagamento coP,aiderado.s ··e'x't;raorP.~na:r.jas ef!ecti:vas"'' ! 

·Oral não ex1$t~:Ql despesas mals ordinarias do que essas, porque são 
permanentes, ·periodicas e se enquac:lt.am perfeitamente nas regrà.S cla:s:.. 
sicas .de qiscriminaçao das despesas. 

Iilfelizmente, os 28 títulos .. . 

0 SR.. EMn.Io DE MAY A - São 29 ••. 
o SR. PAULO MAB.TIN$ - .. . vinte e oito que são afinal, 29, 

fo:tnec~m materfa. que nenhuma creatura humana pode.rá examinar em 
poucas horas. A rigor, é uma moP!lifada o que aqui esta ... 

o SR. EMn.l:o DE MAYA - o eno parte dahi: é que· a conrinissa;) 
aj;lprOV()U emenda evidentemente contra preceito exp.Pesso de lei, po1~. 
manda.ndq esta. di.stribuir as tab~llas em. 28 avulsos, apresento.u 29, ei:r:t 
desac.corclo, aliãs. com a propria dectsão da Camara. 

O' SR. !>AULO MARTINS- Em vez .de· ~m. temlo legai - "Segü
ra.nça. PU.bllca•• ·- que abranja todas: as otganizal(ões miuta:res •. tem05 
utn t1t\llo para o Exercito e outro para a Marinha. E a Policia CivU 
está Junto ã. Policia Militar! · 

~~o se precj:sa de conhecimentos financeiros para comprehenaer 
q'U.e essa classificação não supporta a menor crlti.ca. 

Tenho defronte d~ ruim os prezados collegas Sr-s. Ribeiro JUnldr 
e Pllnlo Tourinho, que são inilitar~s. Pergunto a .ss. EEx. s~ ha a.l
gU1lla coisa mais Unpórtante na <:onstl'!õuigão da Exercito - porque ~ 
m~smo a cabeça do Exercito - do que o Estado Mator. 

Pois bem.: as despesas. do Estad.o MàioJ; aqUi figuram como '"extra
Otdinar~as I' • 

·Mais e:ln:da: o Serviço Geographico •. Um. dos ç.epartam.entos mais· 
illt~ressa,ntes que o ·Exercito possue, tíi-mbem e· cons1deracta "de'spes.a 
éJttraordinária!' . A ver:ba: parâ pagamento de vencimentos do p~spat 
- tech:nicos, etnpr~ga.d<i>s civ~; CôXlttactados, mensahstas, diaristas. 
operar1os. serventes e aprendizes - é "·!iespesa extra·ordinaria '·' . Q~al
quer pe$SOa de mediano senso comprebej:LCÍérá ct.ue se trata de serviço; 
absolutamente ordinario, porque é perm.anente, diuturno. 

Aqui s:tá, Sr. Presidente, o Capitulo XXIX~. que era xxvrrr antig[) 
- "Diverros' •. 

E' uma espe<lie de ''sacco de gatQ~>' ', ónde tudo se accumUlou. P~·· 
receria a toda. gente que sob o titulo ''Diversos" d.evessem figurar as 
despe.Sa:s cuja classificação tosse difflcu. itnpoiSSlvel e até mesmo lln
prev1sivel. Nà.da dlSSo. "Nos "Diversos", a primeira ·coisa que apparec~ 
·é o Mínisterio da Fazenda, co:tn a comxnissão central ele éomp.raG! 
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Pois, então, essa Commissão, que faz parte da orga.~ção do Til.e
souro., pela ultima reforma., está no t1tulo "Diversos"? l .ISso ·e cla.ss1.·· 
fiçaçáo!! 

.Mas .sabem também . os nobres co1legas o que se encontra. no titw.e> 
"Dl:versos'•? Pasme a Camara.: o Corpo de J:3Dml)eiros! O Corpo Çie Boru
beiros, entretanto, não é corporação militar, não é mesmo - segundo-
.creio ~reserva do Exercito?- · 

Voltando. porém, ao Mit11sterío da Fazenda, devo sallenta~ qué 
está consignado coxno sendo paga. por ''despesas eJtt~ordinar}Jhs" · ~ 
nossa, Delegacia dó Thesouro em Londres. 

Pois a Delegacia do Thesottro em Londres, que e represen"Laç~-u

do .Min1sterío. da Fazenda no exterior. :repartição encarregada. do pa
gamento de nosso corpo diploma;\~ico, da. escripturaçáo, ver-ificaçHo· e 
controle ·dos empresthnos, encarregada de mandar as notas informa
tivas, necessarias: ao Ministerio qa ~~enà.a, pois esse apparelho tem 
vérba. "extraordinaria." para seu custelo, quando sabemos que se .1n·· 
tegra. na ádniini.straç·ão publica.? 

O Sr. Presidente - Ad v.il'to o nobre orador que está. esgota,da,; 
a hora çlo ~'Xpediente . 

D ·SR. PAULO MARTINS-- Vou EJ,brevl~ minhas 'Cons1deraÇOe!! . • . 
o s~. PRJ::sm.E~ - V. Ex. de.ve tennin~i-as., visto já. estar t6.;· · 

gotada a. ;hora d<> expediente . 
O SR. PAULO MARTINS~ Obedecendo a V. E~. ,e ao Regimentc>~ 

vou encerral-as, co-nvencido de estar prestando serviço pa.trlottco. 
Não quiz, d~ maneira alguma, menosprezar OS· meus COmJ)abhêlros 

da Qo.mnüssão de Fjnança.s. E' preciso qu~ eu diga da ~nha· ~
ração; do meu respeij;o e da. minha a:çaiZade pelo Sr. Deputado João 
Simplicio, ·que. vem tudo fazendo pára dar á. alludi.da. Goto.mtsslio 
actua~ão v-erdadeiramente efficiente. Per4óe-me, entretanto, ó p:te
zacto coiie~~ dizel-o: neste ponto, v·. Ex'. não está. çerto, porque n:ãO. 
se pOde alterar o orçamento sem .q~ e~ta lei que o autorize, .uma 
vez q,ue a.. ConstituiÇão da Repú'bll.ca .det.el'XX).l.nou que o O'rça:m.ent~. lel 
unª', apenas registrasse os creáitos e a.S <tespesás da Uni~o . 

. Sr. Presidente. antes de deiXar. a tr1.1:run!l-. peço a v. Ex. , que e 
grande fin,anci.sta, ã Camara e ~ Comp:Ussão de Flnança·s, attentarem 
para o seda probfema. ctile deixo aqui foéalizado, tendo em conta que: 
se vae ~laborar o orçamento mais importante da Republica, porque ê· 
aquelle em que partilh.arenios as relidas distribuid.as a<>s Estado.s e 
retiradas da Uniao. Bastaria (>. twn~to ·que necessariamente se. va.e 
originar dahi. para ac.onselhar _prudenc1a e tnoderaçQ.o. 

,:Procuremos .fazer obra meditada; d~ <:ontn~,rlo. o Poder Leglslattvo 
terá abdicado 'de sua. mais relevante· funcçáo. 

O SA. JoÃo CLEoP:a:AS - Já tive o.pportunidade de declarar que 
est~mos, np elaborar esté orçamento, na phase ele rehabil1ta~o QU de 
absoiuto desprestfgjo para o Legislativo~ 

O SR.. PA,ULO MARTlNS - · Agt.a~eç0 e.o noore cóllega 9 aliXUlll 
que me presta.. · 

'Deixo ~ tribuna conve:ncido de ter :prestado um servieo ã; Camal'a. 
e á RepubUca. (Palmas. O orado'l' ~ cumprimentado). • 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa. e vou submetter á. V-9to~ 
o seguinte 

~equ·erem9s sejá consignado, n~ acta de no:!l<30s tr~:~.balhos, um 
votó de profundo pezar pelo recente fallec.imento do Dr. Fra;nc1s;c.o 
Au~to Monte~o de Bar-tos. que foi UIIl exemplar fúncclonario do-
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~orpó tec.hníco da Saud~ Publtc~. além. de ter exercido á ci1n1ca., nest.~:~o. 
Capital, durante longos annos, pr.estantlo o-s InJ:!.ls hum.an1tarios ser
viços medicas ~ ~sistençía a pobreza. Desta homenagem, requeremos 
seJa dado coilhecime:n.to, _p0r telegTaln.líla, ·á familia . 

Sala das Se$Sões. em 2 · de Ou1iub.ro de 1935. - Edmundo Ba1TP.1~ 
Pinto . - Ohrisostomo ele Oliveira . 

App.rov:aao. 

E' deferido o seguinte 

N·. f56 - 19S!3 

(lâ legislatura) 

Requeremos que pq:~; 1ntermed1o do Sr. Mlnlstro d~ Just1ça sejam 
s.olicitadas inforni.ações urgentes ao ·Sr. Governador do Estado da. Pa
rahyba do N;orte dos mothlos determinantes da.. prisão do operaria 
4,nacleto Victorino da Sllva, recem-eleito Deputado classista á. As~ll'l.
b1é3. parahybana o qual, seg-Undo noticias tecebidas esteve detido 1n
communicavel, durante cilto ho!'as, ·sõmente sendo posto em llberciade 
po:r meio de haõe~ corpus. 

Sala. das Se~es, l de Outubro de 1935. - AiZatberto Ca:maryo. 
A"ustro Sdiart de Olivetrct . - Eãmvd Carvctlno. - FranciSco Moura. 
Antonio oarva.lhal. -

E' ligo, apoiado e posto em discussão o seguin'te 

N. 157 --- 193~ 

(18 leg1slatur~' 

Tendo em viste; qtie o prejecto <:le orçame:ato pal'a. o p,:oXltn~ 
exercicl~, de 1,936, constante do avulso n. 101-B-1935. hoje àJstrl
bUfdo para. o exame em plena.riO.. moá.1flcou, arbitrariamente, ~s regras 
prescr.!ptas J!OS decretQs ns. 23.150 de 15 de Setembro de 1933', e 12, 
de 28 de Dezembro de 1934. pa.ra a. elaboraçã() orç:am.enta1·la: e 

At.t~ndencio a que· a 1e1 de orçamento tem de cingir-se ~ p.re.sc~
pções desses decretos. que predeterminam regras permanentes par~ a; 

elaboração Qrç~mentaria, regras sómente revogavels por outra le1, d~ 
vez que, na fÓrma da Constituição vigen-te (al't. 50}, o or~am~nto não 
é mais que um ról de rubricas de receitá. e despesa. fonnando uma. 
lei )U,nica: e, ·:portanto. 

Attendendo a qu~ a discrimi-nação da r .eéélta para 1936, s~m ~ 
:precedeneia de qualquer disposição iegai é, nem meSmo, de qualquer 
emenda que, ao menos .. a justificasse - não gua:t'dou a.s pl;'es<:l'lpç~es 
daqu~lles de.cretos, nem as do CiXligo de contabilidade ·(arl. 43 ·e ee• 
guintes): 

Attendendo, qua.nto á. d~spesa., que ~ distribuição por 29 titutos 
não ést.á. éon:forme com as leis citad.as',. todas epigihd.o que ella se d1s
çrimine por Ministenos, sendo que o art . 1.2. do decreto n , g.~ .150, e 
c,1ar.:,o, ~"p_resso e ~~_xativo, quando diz : 

"A;; ~erbas de despesa, suas consignações e sub-eonslgna.:. 
ções .serão. além. de di$crimi.nada.s por Minlste_rio, dlstnb-q._lda.s .. 
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nas conta,s do éxercicio apresentadas pela Contadoria Central 
da República, 'Pelos. segtdutes t1tulos: 

I - Divida Public~ (interna, externa, tluetue.ntt ,, : 
II - Adlni:nistrnção Get;a.J, (poderes p~blicos. ad:ailnlst~

ção interna); 
m - Segurança do Es~ado (defesa ·na:c!onal: l!xercit~ • 

.Marinl;La, Po)icia Civil e Militar): 
IV - A$Sis4encia SOcial: 
V - Instrucção Publica; 
VI - Adi:nl.P.istração Financ!'!!ra. (custo o.e arrecaaaça'o); 
Vil -Diversos": 

Attendendo a que, ·para. melhor e5clar,;cer o sen'ttdo do artigo l~, 
-quanto á illiUXlutab.ilidade dessa classaica,ção, declaram, compretamentf't, 
·os arts. 1·3, 14, 15 e 16: 

"Art. 13 - As verbas de despesas serão divididas etU 
Parte Fixa. e ·P!U:te V~ia.vel-. 

Art . 14 --- A pal'te fixa indicará a quantiá global necee
saria ao pagam,ento d~ pessoal do qua.dfo fixo invariável e 
citará a lei ou regulamento ~m que figuram esses quadl'OIS. 
s~m entretanto reproduzn..os. 

Art. 15 - A parte va'X'iavel conterá.; 
a) - ·as consignações dest~nadas a. despesas de pessoal. 

de natureza variavel, tães ~omo quotas~ percentagens, remll
.neração de pessoal contra.etado, diarista. ou mensalista;, a.u-. 
Jtilios, ajudns de custo, etc. , d~ob.racias em taritas sub•co.u.
sig.naÇões q.uantas as neces.sarias á minuciosa. especi!1eaçâ9 
dessas despesa.s, cOllforme a nomençlat~a organizada pelá 
commissão do orçamento e approvada ,pelo mulisterio; 

b) - as verbas para as despesas de ma teria·, cU:vi:dldá.s em 
tres sub-con-signações principaes; materiã.l permanente, li!,ate
rlal de consumo e diversas ·desp'e~; ;podendo comtudo sey. 
creada.s outras para. dispendios que se não en~uad.íern l.l.=-·· 
qüellas. 

Artr . . 16 - As verbas globae.:; pa~a despesas com pessoal . 
variavel (diaristas; ·mensalistas, contractadoS, etc.). serb.o 
quan,to possivel limitadas, conSignada sóme.n·te a qua.ntla es· 
trictamenfe necessarla para attender. á. remu.n~~ão 'QQ pes
soal já con~ractado <:lU admi'!itldO" . 

Attendend,.o, portanto, que a discrlm;inação do projecto de orci:l
mento para 1936. j~ em t .erceira discussão, se a-presenta de tórma: cUt
ferente daquella pa-ra ~ qual existe 1~1 - formal, positiva e em Ptel.Ju 
'Vigor; e, ainda. , 

Attendendo qu,e ~ Commlssão de Finanças não tem pocteres pazK
dellberar uma. modlflcação de"SSa natureza, de.sprezándo 0.5 ref!l'l\11 l·t\~8 
existentes e tornando impo~ivel o exame tio orçamento. em plémo.no, 
pela~ innovaçóes 1ntrociuz1das; que o compllcam e dcsnguram; · • pur 
filn, 

Attendendo a que, pelo q1:1e consta do aVúlSO, ttt\llos de clusm
caçãli>, rubricas de despesa, consignações e sub-cons1~nn.:çocs, mls~l.l· 
ra:m.•se nos desdo'bram"entos da receita é despesa - or.a1nar1a. extra· 
ordlnaria e espec1a11zada, quando não constajn do novo titulo "MQ• 
vhnento de oapítaes .. - da categoria: li, o que é illegai porque A. !usap 
ou transferencia de :verba.S, de ~on~ignações ou sub-cons1gnac;oes, oori
gaiia á. apresentação d.e e~endas que a autorizassem. coisa (4lle R0 nàtt 
ve.tlf.icou ~·; 

Requere;no.s que a Mesa, em face do que fica expostb. e que. coru
ti:t'ue materia. relevante e da m~:zor responsabllldade para a v1aa :Da-
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-c1onal, faça voltar o ·projecto de !:>rçã.mento ã- Conun:issão de Finanças·, 
para que· se cumpram. as prescrlpções le~aes pertinente~ ã elab9~aça.~ 
-orçamen~aria.. 

Sala ·dàs Sessões, 2 de Outubro de 1,935 - P'l.ttla Ma.t·ti1ts . - .w~e: 
Mttl~er. - l)urval Melchiádes . - Bandeira Va'U~han. 

Emenda a discussão e adiada a votação. 

O Sr. 'Sampaio Co~:rêª - (Pe"ta ordem) (•) - Acaba "'/. ~:it . 
Sr. Presidente, de snnunçiar que ~óment"e na. pro.JÃma se.ssão será vo
tado, o requeriment~ -sUbmettido· ã consideração da Casa pelo illustrta" 
Di:!putad() Sr . Paulo Martins. 

Esse requerimento ver5a precisamente s~bre o projecto réfe"r~t\!ie á 
lei orça:rneniar-ia, incluído na otdem do cUª' da sessão de hoje. 

Devendo ser votado amanhã. possivel é que seja accelto ?ela Oá.
mara, merecendo d,o plenarío, voto inteirament e favorav.el . o meu, pol' 
exemplo, estã desde jã compromettido, de tal fôrma 1rie im.pr.esstona.
ram os argument9s a.px;esentados ainda ha pouco da hibu.na peJo ·~n. 
autor. 

O S.li. JoÃo Çt.to:eHAS - Parece devem. ter im.pres~ionado tPd~ a 
Caznara .. 

o SR. SAMPAIO CORRSA. - 'E~ taes condições. entendo nacJ 
dever correr õ prazo pata. a apresentação de emendas a. partir n11 no)e. 
antes da votação do a~'l,ldicio requerimento .. 

E' precisamente esta a questão de ordem que ousei levantar. V. 
Ex,. Sr.: . Presidep.te, ~c~ed.ito, oom o seu. grande espiptQ< liberal, t:aq 
a.prêcin.do pot todos ós ·Deputados nesta· Oa.sa, ce~am.ente comprehen
derã que. decidi~do a qu~tão de erd.em de retl:rru: .da discussão .o pro
jecto ref~ente ao or.çatnénto, attende.rã ao modo de s~D.tir de toll~ s. 
Ca.mara. 

O Sr.. Presidente - Não em virtude do meu esoirito l1beral, .ha.
pressionad.o favoravelmente as a:.azões expostas pelo ·nobre represent~~t;e 
do DlstrJ..cto Federa-l'. tambem eonsi.dero de meu dever, ~esde q,ue if:.t. 
um. reqU:er.lm.ento pedi:ttdo a volta. do p;rojecto orçamentario ã. Com· 
missflo. êsp~r-ar o 'pron:u:nciame:nto da Cam~ra. sobre o requerttnen-to. 
sustentan(io a marcha do mesmo p:rojeeto. 

A dectsão da questão de ordem é, portanto, a segUinte.: 11ca sus
penso o praz'.> -;>ara. recebimento de emendas, ate oue a Oamara ~ 
pronuncie -s.obre · o requerimento, começará· a correr o p~azo depo.is da 
decisão da Casa a respeitp dessa. m.edida·. (.Palma~ no rect·Mv, . 

Est.1i" finda 3, hora destinadá ao .Expediente. Vae-:se Dassa-r .:'i. OrdeTTl. 
do dia . (Pausa) . 

Comparecem mais. durante a hora do Expedie-nt~. os Srs ~: 

Ribeiro Junior, Mari-o Oher:mont1 AcyUno de Leão, Fenelon Perdi
gão, t,illo Machade>, Magalhães de Aimelda1 Agenor Monte, P!res etc: 
Gayoso, ·Fre.iie de Ani.iraàe .• Democrlto Rocha. Pedro Fil;me~, :Eiun:ibeJOtr.> 
de Andrade, José de Bor'ba, Jéhov.ah Mõttâ, A·lberto Roselli, Gratualla.
no Brito, M..ath1as Freire, Herectiano Zenayde, ·Samue~ Duarte, Odon 
Bezerra, Souza Leüo. João Cleophas. Rego Barros, Adolpho Célso. M~ 
thur Cavalcan,.tl, Alde Sa.m:palo, Humberto Mollt'a, O~lando Arault:•, 
Deodato Maia~ Amando Fontes, Barreto Fi!ho, Altanürando RequHtu •. 
Manoel Novnes, ClemE~te ~ar~an}, Lauro Passos·, Reclr.o Lago_. Joã;() 
Mangabeira, Magalhães N.et to, Octi!.vlo Mangà:beira, Pedro baim.on, Ra .. 
phael C1ncurá.. EdgarGl Sanches. Attua Amaral, Rom~ro Pires, Ubaldo 
Ramalhete, Francisco Gonçalves, Per.etra Carneiro, Amaral Peixoto, 
Cand1do Pessóa., Henrique Lage," Sa}Jes Filho, Jo.ão Guimarães .. Levt 
Carneiro, Eduar do Du:vivle.r, Bento Costa:, Bermete S.1lva, Prado KeÍly, 
Lontra Cósta .• Nilo Alvarenga, Lem~u.ber Filho, ~abio · Sodrê, CarloR· 
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Luz, ó~mente ~e(}.r~do, J()Sé Br-az, Theodbm,ixa. $ânt1ago, :A-délio Ma..
ci~l. Augus.tõ Vi~gas. Joq.o B.eraldo, ~91yca:rpo Viottl, Dariiel d~ C.~r
v~o, Ví~ira Mal'ques .. Negl'~o de Lima, Celso Máchado. Jó~9 P.eniçio-. 
Mà.tt~ Màchacio, Rezende T.O~:tes, Jo,ã.o, Henrtgue. ~nt.hero BoteUlQ .. 
:Sueno :Brandão, Jacques 1\!óntanã.on, .Be1mi-ro Medeiros, Santos Filb.o. 
:M.oraes Allcl.:tágé, Gama cerqueira, catdô~ dé ~etla ~etto, Cinci~to. 
Braga. Cast:r-o Pràd~, Macedo Bittencóurt... Láez:te Sétubal. llyppalito: do. 
Rego; Jarge G-q.edes, 'feixel;ra P.ln~o. Fe'li:~e .Ri~~. Roberto. 1i,dotP.ira:. 
:Meira Junior-,- Laudelino Gomes, VIcente Miguel, Trigo- de Loarelro. 
Corrêa da C&"~ta. P.~in.to · Tquri~o. Dctavio .da Silveira. Ru:f>p JÜni'or, 
Abel;:~~rda Ltiz, Carlos ,Qome.s de Oliveira, Joãó Cãr.los, Borges de "Me
çteiros, R~natA> Barbosa, :.Oemetrib Xavier, f\Jllle.s _Dias; Pe,dro vergàríl. 
João Siz:npUcio, Vlc_tor Russomano, i~atil Bitencourt, Ascanio Tilbino, 
Barr9$ Cassai, Dar.lt> Crespq, Joã!) Neves. Oscar F<lntollr"ct., Aniz B3!à.ra, 
E1,1r!~o ~1be1io. Abel dos ·Santos·. Fe<lró _Jórge.,. Abfllo de -As.s1~. ÀlltAnlo 
ç ·arválhal, Austr9 cie. Oliveira, Arth1.~r da Rocha, Ad.a1betf;o ·Camargo. 
Altlerto :S"Q.rek,, Daxn.n.S Ortiz. Chrysostomo de Ollvefra. Llm_a Teixeira . 
. Pel::fro Rache, G~-tão de :B-r.it9, ~~ça ~.ilho, ]li!Oâcyí' ~arbqsa, ArU:QOD 
Pinto, AugUsto Ç0rsl;r:lo, Cardpso Ayres·. Sylvió Le1t!1.o, Salgàdo- Pilho. 
Moraes Pàiva.J 'Barreto "Pinto- ('1~2) - ·· · 

Oel~atn- cfie ·co;mp_a;ree~r as srs. : 
Arr\lda Call).ara, Genetosó ·r>oace. Oaté Filha. Deodoro de Mff.ndoi•o. 

ça, Abgúà.r Bastos, José Pingarilhq, Ag()stlnho Mo.n:tei:ro, Genaro Pontl! . 
:o-erson Marques, AdélmaJ:> Rocha. P1tn1o Pompeu. Ola.vo Oliveira, MontP. 
.Al'tàes, R1cardo Ban-eto, Jo.sê Go~e~. 1:3otto de Me_I!eze.s, Ozorlo -Borl:>a.. 
~ario Domi.ng:Q,es.. 'O~Wala.o Lima. Seven:no Mariz, Mdtta Lixna,, Mell<' 
Machado, Va.le:nte cj.e Lima:, Carl9~ de GUSttlão, Melchis~dck Mon~. 
I._Uiz- Viaiil..Ila F1Ulo.. Alfredo :Mascarenhas. Atliold Silv-ar Francisco B~: 
cba, LeoncLó o •alrão, ~rthw Neiva, AsdrUbal ·Soare~. Julio de N~v~ 
~.aul F~tna:n.4~. Cesar Tmooo. Ai~pio cos:ta:Uat, . .Tusçeltnu K~pi,tsc~_e.Jt. 
Jos,é B~rnardíno, Abreu Sóêll'~. )?amo Nogueira .• :]?ereJ:t~ U ·tna, Tb.eotg~· 
:nio ·Moil.teil'o d~ Barto$, Oscar s~evenson:. Carlota Queir-t>z; V~rgu~lro 
Ce_sat-, Joaquim Sampaio Vidal, Blas Bu~n~. Au~ellà~'O J;;.eite, Mtranda 
Junio~. Hora:cio L~er, Jatto Franco, ltiilcoió:u vergúelró, Ermando on
Ill~$. Silva Costa. Màrti"n:s e ·SH~a.. ~ic.~tdin<> - Prado, Viei~a Ma~do. Mat
-~.Iiho Pra4o. Ferrelra Li~~. _Al~ertC> AlV.ares, PaUlo ÀsS"ump~ão, R0~1'etn 
Simo~~n, Vic~nte Galliez, J;;.eoncio Araujo, Vieenté Gouvqia. (i;ifl) 

O~EM DO DIA 

O Sr. Gomes Ferraz .(Pela. ordem) - sr .. Presidente, na ca:m84'a. 
pas~ada,. na sés.Sao de 21 d_e :.r~n~íro de 1.935, foj apresentado peio nobrl' 
.Oep:utacfo A~yr Mepetrq~ o proJe~to de Lei n. 6Q, qu~ "estende o_s b~ 
ne.fictos do art. 19 d.aJS D1sposi(f9.~s Tra:n.s~torla.s da eons_tltutÇã() ~ 
~Uita.res de t~I'r~ e ~ar: refo:rniada.s ad~tníGtra.tlv~ente, d·~ptJll' ~ 
1930". 

A 1Co):;lstitu.1Ção ~e<j.eral pres_creve. no ~. -42, que. tran~cor~ldQs 
60 dias dó receb1mento de um projecto de lél pela Ca.m~~. o ~real
de-nte desta.. a ~ql,ler~.meD,to de qua,lq~et Deputado. ma_ndal-<>-ã incluir 
i1a Oi'dn_r do bia. independentemente de pá_re<:er. ';J:den:ttca d:ispo.:.i~f\o 
consagra. <! art·. 4_5· do Regtm~ntQ. Interno. 

Pois hem, sr. Ptes1dente; é prov~vcl qi)~ este projecto esteja nrl· 
archlvo .d:a Ca:mnra e, J1,es~as c(llneilç6e$. consulto a. V . Ex. se, 1nd~pen.
dentem.ente do parttcer das ConímiSsôes dã. Camata.: actuàl_, o proJ•cto 
poderá ser Jncluldo. na Orde.m qo dta.. 

o_ à~, ~IDENTE. - v. Ex. ma.ndarâ seu reque-ri_l(Xl.entQ f!Or u
cr1pt9, para ser consiGierado oppor:tu.zaam~nte, 
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o SR. GOMES FERRAZ -Enviarei a V. E". o requerimento. 

Vem.. ã.: Mesa .o 1:\eguinte 

t:tequeiro. baseado no .art. ~ da Const~tuição Federal coll';lplnado 
-com 0 a.tt . 68 do Regimento Interno, seja inclu.ido na Ordem do di'a 
·o ptojecto de lei n. 60 que estend,e QS beneficios do art. 19 das Disprt'"" 
.,.ições 'transitorias· da Constituição aos militares de terra e mar '\'Qt':ór
mados admtnistrativamerite de 1930 até ~sta. data. 

Sala da·s Sessões. 2 de Outubro de 1935. - Gome3 Ferraz. 
À. lista de presénQa accusa o. compa:tecim:ento de 227 Senhores 

Deputados. 
Vae-se proceder a votação da materia que se aChá. sobr.~ a -rneaa. ·4 

da constante da Ordem do Dia.. 
Vão ser julgados objecto de ciellberaçã:o dois proJectos. 

São, successrvameate, lidos e considellados obje<:to de 'la• 
liberação. os ~e.guintes 

PROJECTOS 

(Primeira Legislatura) 

Exonera. a Prefeitura. dó Dist_ricto F·ed,era~ da quota com qtte concorre 
para o Juiz Substituto dos Feitos da Fazenda MunicipaL 

(Fina:nças, 281 - 18 Legislatura) 

o ~Oder Legislativo decretá: 

Art. ·1.0 Fica a Prefeiturá. do Districto Federal exonerada da. cen .. 
tri1>uiçã~ com que co,ncorre anJ:!ualznen:te, para o Thesauro tfacional, 
<lest'ln?,da ao p;,tgatnento dos venciril.entos-do juiz sUbstituto cios Feitos 
·ela Fazenda. ~unicipal, devendo ~te, da: data desta ~i .e~ di'ante, per~ 
ceber os vencimentos pélos cofrês federaes. 

Art. 2.9 .Revogam-se as disposições em c(jp.trat:l<>. 

Sala das Sessõe~. 2 de Outubro de 1935. - Caldeira de Alvarenga . 
Nôgueira Pen.ido. 

J1LStijicação 

o Juiz Substituto dos Feitos da Fazenda. Municipal, comq o Jui:.?t 
clo.s Feitos da Fazenda, por parte da magistratura· do Distrlcto ;Federal. 
-que é federal, são ambos nomeadOs pelô Governo Fegera1. 

o decreto, porem, que creou o cargo de Juiz Substituto, ~qi.liparado 
ao de Pretor. para todos os ei'feltos, por uma· apopULUa. que nãÇ> encou
tra justificativa, determinou que as despesas com a creaçãp desse car
go corresse~ por conta da. Municipalida.de, que deposita annualment~. 
no Tbesouro a import;ancin de 36!000$000 . 

Ora, não se comprebende qv.e um unico ~aglstr94o ~omeado pelO 
Gove~no Federalt para todos os ~ffeito$ equ~paratio aos pretores, fa
zendo pois, parte cia magistratura do Distrfcto Federal sempre conside
rada organização federa~~ tenha os vencimentos pagos JlelOs cofres mu
.nlcipaes. 
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N , 289- 1935 

(P-rimeÜ'a Legislatura) 

Concede ajuda de custo aos junccioTUJ;rios da Estrada ~ Ferro Centrc.'t 
cio Brasil, q-u.antio r.emovictos por conveniencia de servi~o . 

(Fill,anÇas, 282 - 11'· Legislatuar) 

o Pod~r Legisl~tiva decreta~ 
Art. 1.o os fuficciçnarios da Estrada de Ferro Cen-tral d,o Btasi!, 

de q'ltálquer categoria, quando removiQ.os por convenie.ncia de serviço, 
1:eráo direito a utnn. ajuda de custo corespondente a um mez d~ venci
mento, que correrâ pela verba - Eventuaes . 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçõse em contllario .. 
Sala· das Sessões, 2 de Outubro de 1935 .. - Caldeira de Alvarenga . 

...- Nogueira Pen.ido. 
J'l.i;stific:a.ção 

A medida constante dd projectq supra., já é adaptada para Qutros 
tunccionarios. civis. como os éla Fazenc;la. e para os militares de terra 
e mar. 

Ninguem desconhece a situação dos fJl!lcciona.rios d&. Estrad,a de 
Ferro G~ntral do BmsU, sempre sujeitos a remoç~s imprevistas para 
logar.es longmquos. Quas1 sempre, .chefes de famllia, ganhando o es. 
tricta.m~mte necessario para a sua m.a::nutenção, não dispondo em geral 
de qu~uer outfos recursos, no logar para onde vão, são obr.lgad_c:>s a 
recorrer ao credito e receber favores. 

Bem. se pode (!.vallar a. angüstiosa sitUação de um servidor do E's· 
tacio, em face de inespet"ada. remoção para logar distante e estranho. 
•sem cUspôr mUitas vezes, de recursos para a uistaUaçã.O da famlli.a.. 

Muitos delles exercem fqncções· an-eGadadoras e !tsca~s e elevem 
manter a necessaria independencla . 

Qta., esta independencfa. deve ser assegurada. pelo Estado . . 
E' justa a. ·med!da. p.roPQ.St~. estando àssim. plenamente Jtistl,ficado· 

o presente prqjecto . 

O ·sr. Presidente - Vou súbtrietter a votàs umÇt. redacçá() final, 
· Jâ pubU,ca.d.a. . ·-

E' approva.da a. redacção final do projecto n. 139-C, de 
1935. V Leg~atu:ra.. organizando a. Ass1s~ncta Judictaria . 

O. Sr. Pr-esid~nte - o projecto 'vae ào Sen;:l.do. 

o Sr. Pereira Lira (Pela o"Tdem) requer e obtém dispensa. de impres
são dtt.s redacç~ finaes dos projectos ris. 275-A, é 276-A, de '1935, 
afim de serem 1rnmed1atamente votadas. 

São lidas e, ~m ob~erva.Ções, approvada.s as e;eguln.tes 

.REDACÇOES 

.N'. 275-A - 1935 

(Primeira Legislatura.) 

lU:rLacção final rLo projecto n. 275, :de 1935, 1a Legisltt.tuta, que abre o
credito de 9:ovos'Ooo, para przgam~nta ãa ajucl4 de .c'USto aos Depu
tados Ca,rios Vandoni de Barros e Belmiro Medeiros Bilvà . 

~ Camara dos Depütado.s resolve: 
Artigo uptco. Fica a"!ltorizada. a Mesa da Cam.a.ra. dos Deputados, 

nos termos do art. 2o ~ lei n. 67, de Júlho Clé 1935, a re.quisitf!;r do 
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A!in!ste~io d;t Faze,nd.a, a quàntla de ·9 : 000SOOO (nov.e con,tos d.e réis)~· 
.para pagamento da ajuda. .de custo devida aos Deputados carlo·s Van
doni de Barros e Belm.iro Mede!.J::o.s Silva, por CO:J;lta do sál9-o da verba 
- Subsidio e ajuda ele çusto de Deputad<fs- do Ti:tulo IV, do art. fiO· 
do orçamento vigente, r:evogadas a.s disposições em contrario . 

Sala da €onuni?são, 2 de Outubl"O de 1935 • ..,-- Viçent~ M~gueL -
Hei tsr Maia. - Math.ias Freire. 

N . 276-A -. 1935 

(P~.iJne1ra LegicSlatura) 

Bedacção final do projecto n. 276, eLe 1935, 1a· Legislatura, qu.e abre o · 
creãi to de 9 :OOIJ$000, rptzra pagamento .de aju.da de puito a -t res e~~
Depu.tados . 

A Ca.rnarà d .os Deputados resolve: 

Art. 1..0 Fica aberto. pelo Ministerio da Justiça e Negocias In~· 
rlore~; o. credito especial de 9.:0.00$000 (nove con't«ls de réi~), parà p~
ganiênto tle· a;jU:da de custo d~v.ida ~os ex-bepu:tad.os Orlando da Cósb 
Meira, :Thomaz Gom:es PintO e Florindo Pereira da Silva. correndo a. 
d~spesa por conta <io saldo de verba --. Subsidio e ajuda de custo de 
Deputados. Titulo IV do art . so do orçamento v.ig~nte, revogadas- 9S 

disposições em cop.trario. 
Sala da Conunissão, 2 d~ óut u:bro de 1935. ·- Vicente Miguel. -

Hei.tor Maia.. - MathÜ!JfJ Freire. 

O Sr .. .Presidente- O projecto n. 275-A vae ser pronl.ulgado e o . 
de n. 2~6 A serâ; rem.ett1do á sanccão. 

Passa-se á votaÇão da materia. éonstatíte da Qrdem do d.ia. 

Votação do projecto rr.. 73 :A., de 1935, (1 11 Legisla.tt:.ra) .• aP"-· 
provando varias actos i nternacionaes· ~si!).nados entre o BrasiL ~ 
o Urugua.y; com ·pll.-recet da Comm1ssão fie DiplOmacia, contra.- · 
rio á emenda otterecii:La (d~cmsa:o unica) . 

O Sr. Presidente - Durante a discussão unica dest·e prqjecto foi. 
of:!erecída a. segtiíllte 

:Eted11a-se, ~im. : 

Artigo unico. Fica a.pprovado o :Ptotocolio Addicion.a.I ao Tratado 
de Ex.tta.Q.ição Bra~l~iro-Uruguayo, asstgnado aos ·vJnte e tres dias de 
Agasto do anno de r.à.1l novecentos e trinta e quatro, na Cidade d<:> Rio 
de Janeiro; .revoga.cias as disposiçõ~s em contl'atiO, 

Sala das Sessões-. 18 de Julho de 1_9~5. - ~dm.undo Barre·to Pinto. 
Vou ·submetter a. votos o projecto., ~m pritp.~.tro logar. 

A~pr<;>va~os os seguintes artigos do 

PJtOJEcTO 

N. 73 ---. 1935 

(lo. Legislatur-a) 

o Poder Legislativo resolve: 

AI:t . 1 o. Ficam approvados os seguintes acto.s in~rnaeionses, ce
lebrados entre os Estados Unidos do Brasil e ~ ~publica Otient.al clo
'Uruguay: 
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lO) ~tado de extradição, bem cOmo respectivo protocollo addl
clonal, assignado nQ Ri:O· de Janeiro, em 22 de Agosto de 193~: 

20) Col'l.venlos = 

<t) estabelecendo a revisão dos te~tos de ensino c;le Histeria e Geo
g!'aphia, assignados em Móntevj,d.éO, a 20 de· Dezembro de 1933; 

b) determinando a. f~açáo de norma.s .'I];o Estatuto da froni;E:J,ra . ~ 
respectivo protocollo addicional, ass]gnados em Mon:tevidêo, a ·20 (ie 
Dezem:'bro de 1933; 

c) <Uspondo sobr-e exposição de amostras e venda. de productos na-. 
cio.naes, a$signado em Montevidéo, a 20 de Pezembro dé :1933; 

à) fi:x;ando o intercambio ~rtist1.co, a.ssignaclo em Montevldéo, a. 20 
de Dezel:nbro de 1_933 ;. 

e) d.ispondo sob~e o !om.e:r;tto de turismo, ~1gnado em Mantevi
déo, a 20 de Dezembro de !933: 

ao) accõrQ.o para permuta de publlcàç~s. asstgn-ado em Monteyi
·4éo, a . 20 éie Dezembro de 1933 • 

O Sr. Presidente - Vou suometter. a. :votos a emenda 
Rej~itada a emenda. 

O Sr .. hesidente - O ·projecto vae á Commissão de Redacçã.o . 
· Vem ã mesa a se~ilite 

DECLARAÇiiO DE VOTO 

Vote~ contr.a" o projecto n.. 73 A, porque os actbs internacio.nae:s en-· 
tte o Bras.U e Uruguay !or_am assignad_os pol" dél~gado do Governo Pro
·vtsorio. d~vidamente autoriZado ~ na. :forma. ~o -art. 18 da Consti.tuição 
da Repub)ica, tOdos· os actos do Chefe do Governo Provl.sorio, Inter
"ento.res é delegados do mesmo Go:verno. :foram approvados p·ela Cons
tulnte. 

Ne.sSS.S c·o·nCUções, os ~tos assignados no periodo de .24 de Out]lbr.:> 
-4~ 1930 a 15 de JUlho d.e 1934, independem de pronunciamento do 
LegislativG ~ederal. 

Sala das Sess_ões, 2 de Outubro de L9S5, - EP,m·unda ·Barreto Pinto. 

I 
Votação â.o .projecto n.. 137 A, de 1935, (1tz. Legislaturah 

dispensando os est-u.dantes dos cursos secund.ari.os de e.xigen
Cias Zegaes que menciona., cóm pa:recer ~ eommissila cte Edu
cação., contrario á emencla (24 ãiscussilo) _ 

O Sr. P.residente - Dur-ante a 2a. <Uscussã.o deste projecto fbl 
Qf!erecida. -a. seguinte 

Art. 10. Ficam dispen,sad·Q.S do curso .complementa'r, a que s~ re
:!ere o decre1io n. 19 . 890 .• de 18 de Abril de 1931. em seu art . 20, todo:; 
·os estudântes do curso secundarlo, até que se organize o plano na
cional de educação . 

.Art. 2°. Revogam:-se as disposições ern contra~io. 
Sala das sessões, 26 de JuJ.ho de 1~;35. - Altamirando Requião. 

Demetrio MerciO Xavter-. - Victor ~U$somano. 
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Vou submettcr à '1rotos o p:rojc;;ct;o. em _I?riineirÇ> logar. 
Approvaãps~ .sucQessivamente. o,s. _seguintes artigt;>s do 

o Poâer Legislativo decreta.: 
Art;. 1_0 •. Os estueial'lte~ do curso s_ecundario que çon'C'Í:UftettL_ o cur-so 

t~4amental ·de 'SCCôrdo con:t o decreta li. 21.24:.l. de_ ~ de Abril de 
i1.932, são diSpensados do ·curso complementar de .que tra-tarl!-- os ·a:rt-1-
gos 2° •. 4° •. 6°,- 70, e 8°, da. refer.i:d.a Ieí, fica:nd-o suje1t:os à.crs exames ves
tibUlar-es, nas es.c.olas supeii<llres. 

Art. 2o. R.evoga.UJ.-se as 'di.spasigã~s e_m .cqn.trario. 

O St. Presidente - . Vou submetter á vo.tos a eruenã--a: . 
R~jel.~ada ~ -emenda do Sr. AltlXJll.íra_ndo RequiãCl e outros. 

(). Sr. Presidente - o projecto passa á a_a. (Uscüssão. 
Passa-se ã: núí.teria em. á'iscuSsã.'O. 

3a ài;scussiio· do ptojúJto n. 18'$ A.. ã.e 1935· tta Le-gislaturá L 
citspo1uto sob-ne a ·CblC>cação Jiietarc'híqa dos a$pü;an_tes de 
mann,J:z.a; cQ?Ti parecer .fa'lforq._veL iLQ, Co:trz.míssao de S~!{'Urança.. 

O Sr-. P.re5idente - El;ltra em discussão- o 'projeeto. 
Ha. s.obre .a.· in:e~a~ uma emenda que vae ser lida. 

E' lida, apol~ila e env:~~d;,t ã Gomm-i.ssão de Segurança Na
cio_nal ~ ~g~nte 

EMENDA AO PRÓJEC'I'O N .• 183, A, DE 1935 

(3a discussão) 

Att. 10. ........, Redija-se da ~eg-uinte maneita.: "Os il umn.os .da Es~ 
cOlá Naval são GOI;isi5Í~.r_ad,o.s •··p·r~ça,s especiae!)", sendo coilccados n'"l 
hiera.rchia .militar entre os· gp;arçta:s-:rna.-rinha e os ,sarg:entos àjuiin.nt.es. 

Justi]icaç.ão 

Os sUb':'ó:ffi.ciaes 'da. Armad.a não são pn,_ças de pret, conf<>im~. de• 
f1h1V. Q (iecteto n . 19·.880, 4e 1:7 de- 4illrü d'e 1931. Nã:o ·pod.~m. a,ssim 
!ica:r na escala b:ie•rarcnica mtlit~ abaftco de qua~squ.et· praças qaq'úel
la. cathegoria, $da que r_evestiÇi~ ·da cóndiç.ão de "espe'eiaes·' '. Isto ja 
reconheceu o collendo ,Supremo Tn.'tíUD!I!l' Militar .em. s~u pã.recpr de ~'7 
de .Tane4"o de _lQ32·,. ractli,flcado ·pelo então Chefé d'o G0v-etrio .Prov1so
r1.o pelo d~créto ~. 21 .19~. de 24 de, M~ço ele 193.2: decreto que. ap
provado pélo art.. 18, das Dí~.Qsiçõês Ttansitorias qa Constituiçã-o .Fe~ 
deral, creo:u um direito q'!;le ~ prop:rill, C0pstítu.içã.q ~para. .em seu 
a.rt, 113., n. 3 • 

Sala d.ª-s ~es. ·2 ~e OJJ.tUbro de 19:35-. -- Ed.mun.do Barreto Pin
to. -"- Oh:rf..stóvão de Oiiveitá. 

:Elncez:racia a. discussão ·dO projecto n. 183 A., de. ~935, fican-• 
.dq adiada. à votàÇãia até que a .r .eferíQ.a CóJ:IlPiíssão d~ pa:reeer 
sol:!re a; ~me-nda of!ereeiéiã. . 

3a ài.sçuss'(Ú> ·qJo prpjecto n. 267~ de 1935 (14 Legislãturci), 
p rorogaruló atê :11 de D~zémõro de 19J6 o regi!Jle !lCt'Ua~ à~ 
conc~$são d.:e ajut:ULS :de ciLst.o ·aos memõ~os àós Corpos Diplo
in.aticos e- Ciionsít.~ate,s· . 
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O Sr. Presidente - Entra em d.lscussão o projecto . 
Tenl).o sobre a mesa uma. emenda que vae ser licl~ . 

E' lida, apoil:!d~. e env~acla á Commissão de F l:raança.s e 
Orçamento a seguinte. 

EMEJID~\ AO PROJECTO N. 267, DE ;L935, (1!1- LEGISL.\TURA) 

(3~ discussão) 

Artigo 'Qllicc . Os funccionarios diploma-tieos e co.nsu;lares recebe
rª'o, afim de Seguirem para os se.us postos, o quantitativo dl).s passa
gens de primeira classe e · uma. ajuda de custo, que nã.o poderá exceder' 
a dois mezes de vencimentos .. 

Ju..'>tija.cação 

O projecto n. 267 . . proroga até 31 de Deze~bro de 1936 o regtmen 
actual da concessão d.e ajuda d<: {:UStc aos membro$ dos a:Jrpos D1-
plomatico e ConsUlar . 

Os ftmccío:õ.a-rios do ~nisterio da;,s ;a.elações -~-teriores são os 
pti-vileg1El:dos da Repu.blica. Geralmente., pl'e!er~m fieM aqui,, do ·que 
~rm.anecerein n9s seus· postos, no estrangeiro.. Quando· estão no es
trang~ii'o, vivem 90mo prln.cipe$, e mesmó aSSl.m, fazendo econoiiúas. 
porque infelizmente o .Brasil continúa a viver desconhe.cido. 

o assumpto é ciel~cado . Tellbo, poré;n. os necessarios el~me:p.tos 
que terei opportunida.de de expôr perante â C.ommissão de Fina.riças. 
usand'o da rac,uld~de que m~ c'ollfere o :Regimento em vigor. 

A. em~nàa. que ap.rese:p.tq, com-o .se vê, é de morai1d~d~. No dia do 
e.mbarque. cqmeça a ser concedida a representação. por, conta. do cre
dito de 10.500 contos, ~e não é erronea a in:rorm.ação que me foi clada. 
Pols ~m. apeza:r disso, além das p.âs$agen.s de primêra classe, sou :!a
voravel a. .conc:essão de um.a ajuda de custo correspondente a. dois. 
mezes de vencime·ntos. E já. é o bastante . 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 19S5. Ed.p-t.undo Barreto 
Pi'n.to. 

Encerrada a discUSSão dO projecto n. 267, de 1935, :ficandO 
adiada. a votação ~té que a. referida Com-rpissão dê pa~r so- _ 
bre a emenda off~recida. 

J4 diScussão do _pro;ecto n. 262, de 1935 (la. leg'i.sk:ttura),. 
autoriZando o Poder Executi-vo a renovar os contractos de na
vegação n.a.s li-nhas dos 4Utlz:~es, do Atto Ta.pa..j6s. do São ,-r(!.n
cisco e do Amazonas .. 

Encer:rada a discl1Ssâ.o e a.nnu.nciada. a. 'votação .. 
Approva<io e enviado á. Coiilln1ssão, de Reda.cç~o o seguin:te· 

l'ROJ'ECTO 

N. 262 - 1935 

A:rt. 1. c, Fie~ o Pod~t.T :ExeQ'Iltlvo autorizado a renovar, observada!. 
a.s eXigencias Iegaes, o.s con.tr:actos de navegação nas íi~s dos Autaz,e.,, 
d(l AJ,to Tapajoz, do São Francisco (~avegação Mineira d9 São Fran .. 
ctsco e Em preza Vtaçá() do São Francisco) e do Amazonas (Th.e Amazcin 
River Steam Navigatl()n company) . 

Ar.t. 2 . 0 Só poderão concorrer a.· esses serviços pessôas ou emp~e
za.s bl'asUeil'as. 
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Art . 3. 0 As subvél:).Ções conçeciidas não poderão e:&ceder os 11m1tes 
c;la..<~ dotações orçamer;taria;.s para ~936, sendo calculadas· por m,ilha re~l
mente -nayegacl.:a. de a9Côrdo com as co'ndlçóes de cada 1hJhà . 

Art. 4. o Os conce~ionarios obri'g-ar-se•ão, sempre que possivel, ~ 
melhora,r .as condiÇões de n~vegabiliqa:qe dos treebos de rios a. que se~ 
oontra.ctos se refiram. 

_ru,t. 5 . o Ficam p.rorogados até ~1 de De:uembro d.o conente- a:tlllo 
(>s con~actos referentes 8.s linhas con.stan~s do art,ig·o 1°, pa.ssaD,<io o 
serviço a ser fetto 'pelo G'overno Federal se a.os respectivos contracta.nteb 
nã.o convier a pro rogação. 

2a discussão do projecto n. 244-A, de 1935 ( 1'" LegisZatuTit17 
~:tõrindo ao Ministe-río àà Justiça o credito especial ~ 2.50 :000~. 
para a'UXiltar a conclusão do ·monumento a Santos Dum01t't., 
com substi.tutJvo da· Com.:missêio de Finança.s. 

O Sr. Presidente - En~ra em dtse:ussão o art. 1". 
Tenho sobre a mesa emendas que vão ser liela•. 

São. suc~ssi vamente. lidas.. apoiadas· e envi~cla.s. á Colh~ 
missão d:e Finanças e Orçamento as :seguinte~ 

EMSNDAS AO PROJ'ECTO N. 244-.A,DE 1935, (1& LEGISLA'I"UlL\"1 

(2-:~o dtscuss:~oo J 

~ .. 1 

Art. Fica, Jgual~ente. aberto Q credito çie quatro mil contos ae 
réb (4.0lJO :úOO$'). para. cumprimento do art. 1° do d~ereto u. 24.678, 
âe 12 de Julho de 1934. 

Sala das sessões. 2 de outubro de 1935. -- Henrique .Ooàswonn.. 

L-:&ÓIS~ÇÃO CiT::.::: 

Art. 1.o Fica. concedi.Q.o á ,Associação Brasileira de Im:pr.ensa. um au
xilio <i.a;. qua.ntla de 4 .• ooo,ooos {quatro mil contos de. réis), pa,t"a. oo.ns
trucção. no tertet19 que lhe !oi doado pela. Prefeitura do Distrioto 'l"d
deral, na Esplanada <io Castello, do predlo destinado é. sua §éde. 

l'lf. ~ 

"A im.partancia ~a entregu~ depois de á5s1gnado o contra.cw para 
a. conclu'são d.o monUplento, ca})endo ao Gov.erno !~ca:nzar o emprego 
da quant1~ a que se re.fere- esta. lêi' , 

Redija-se, assim, o art. so: 

"Para cobrii' a de&pesa, fica elevada .de mais cem réis (8100) a til'x~ 
da. correspondencia. aerea superiór a oitocentos ré!.!, e uma vez arre-, 
cada<ia ~- quantia de 250:000$, dah1 em diante, os recursos serão appl1-
cados no melho:ramentQ dos· campos de aviação ~ aeroportos brast~ 
lelros". 
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Jus ti. ficaçll.a 

MUito Iovavel a iniciativa ~o meu collega de bancaaa,. Moraes P'at
va. quanto ã conclusão do m.onumentp de Santos úumont. 

Relativamente, ·porém, ao art. 2°, tenho· uma restticção. Não dis
ponho de elementos para saber se o e.scu:Iptor do monumento ê qu.em 
vae construü ,o . Assim, prefiro submetter â. conside~açãc da Camara 
·a eme·nda ar.ima. dand<:~, ainda, o direito do Governo fiscalizar a applt
cação da quantia concedida. 

No tocante ao art. ao: ~>, ·nosso serviço aereo é digno de todos ~ 
eloglos, devido ao e5Jorço, a rara capacidade do Departamento <ie Aero .. 
nautic_a clvll, e ao prestigf9 incondlC.lona:l que terri ·sido d.acl.o pelo 
grande M.ln.lstro ~~rques dos Reis , 

.I.n.f;elizm~mte, porém, e.stamos .atrazadissimos. Na cidade de menor 
movlm~:m.to da Ailemanha. diariamente, partem mais de dez aviões. 
Aqui, ha Capital d.a Republiqá, 'por mui:to ;fa.vor, temos tres ou q;ua.tl'v 
aviões para todo o morte dQ l?aiz.-

As nossas taxas aere~. sã,o as mais medicas de tod.o o mundo. v 
sel_l~ a.ddic.1onal a que s:e refere o project o de lel, póde ter o cara·cter 
à,e{1nitivo . Arrecadada a quantta destfnad~ ao auxU1ó do monumetí~u. 
o.ev.emos c\1idar d,e. melhora,r os 'Campos d.e a,viação ~ ae.I:oportos do 
Pa:iz. 

Snla das SessÓelS, 2 de Outubtf.l de 1935. - Edmundo Barr.et~..> 
Pi:'l;.to. 

N. 3 

Laia-st:. 

Abte ao 'Minister~o da Educação e Saude Publica, o creu1to espé
cial de 559 :000$, para a.ux~liàl' á conclw;iio 4<:~s monument..os a Santos 
·Durnont e ao!:? Reróes <ia Laguna e. Doura!iios , 

Art. L 0 .Fica a:l)ert,'o ao M)..nisterio ela Eà.uacação e Saude Publica 
o credito especial de {559 :000$) . sendo (250 ~0005) destinados á conclu
são e 'inauguração nesta c~pitáí. <lo monumento -a Santos D'\,l.Inont:; e 
(309:0POS) para identtco :fim, d,o m,on.umento a~ Heróes da Laguna 
e DouradO-?. • 

Art. 2. 0 · O Miliisterio da Educação mandará. exammar os monu.
mento:i· em exec\lção e en:tr:ará em. ~n,te'ndÜ:nento com. as Com.missões 
EXecútivi\S dm~ m.es.mos. para a Uquldàção da.s oont~s t:espectiva.s e 
inauguração dos moii'Wllent®. dentro d.o limite de credito fixado na 
attigo anterior. 

Art. 3. 0 A despesa constante da p~esen~ lei correrá pelo sald_<l 
da ~xt.il1~ta C'a'ixa de Subvenções. 

Art. 4. 0 Revogam-se as· di~siç{)es em contrario . 
.Sala das Sessões, 30 de .setembro de 1935. - Agenor Monte. 

Abelardo Marinho .. - J'oiio Cleaphas. - . · Te~ira. Leite. - Edmundo 
Bcr:TTetó. Pinto , --.Freire de Anãràde. -Pires de Gayoso. - Lino Ma
ch/!4o. -Eliezer Moreira . -Carlos Bei$.. -Amaral Pei;l:oto ./u:nior. -
E. Péreira Carneiro. - Acurcio Torres. - Christidno Mac'/uu:Lo. -
Bias Fqrtes. BaP.tista Lusardo. - Valente de Li1t4J.. - }Jltnio Touri
nho. - Damas Orti,z .. - Odon Bezerra. CavaJêanti·. - Gomes 'f'errfi.z . 
___,Henrique Couto . - Ubaldo Bam~hete. - J. Mangabeira. -Ma
galltães de Alme-ida. --- La.erte Set'!LbaZ .. - Homero .Pires. - Paulo 
Marti-nS . - Vieira· Marques. -Antonio cie Góes . -Fernandes Tavora. 
- Heitor Maia. -Domingos Vellasco. - Vanao~i Barros. - T-rigo de 
Lo:ureiro ... - feT"'n.!tndes- Lima.. - R i'beiro Junior . - J . J. Seaora.. -
Lau.déltnb Gomes. - Jehovah. Motta. - DeotULto Maia. - Eilw.r.rdo 
Duvivter. - Salgado Filho . - Demetrio Mereio Xavier. - Da.TiD ar~-

47 de 62 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 62 

431 -

po. - .Renato Barbosa. - Aii.alberlo Corréa... - Humberto B. de 
Andra~. - Cartqs Gomes de Oliveira. - lf~rectia:no Zenaíde . . - Al~ 
t;amírando :RJeq'rJ,ião. - R,uy Carneiro . - Mathias Freire. - Lima 
Teixe.ira. - Pinto Dantas. ...:._ Prisco Parais o. - J. Magrz._'lhães Netto. 
- Don;al Melchiades. - José Mu.Uer. - .Rupp Junior . - Arthur AZ~ 
~ino da ,Rocha .• - Francisco Di :Fiori. - Francisco Moura .. - Jo's'é 
de Borba. - Amando Fontes_. - . BarrettÇJ Fflho . - $milio ele Mayá. 
- Arlindo Pin.to . ~ A14é Stz;tnpaio .. - Me·lch:isedeclc Monte. - H'Ugo 
Na;po"Leãa . ...._ Prado KeHy. - Negr:ão ·de Lima. ·- .P_lapfulei Cin.curá. 

Jitstificaçilo 

Em 1920. a Escola Mmtar, ~la voz de um de seus. prot~or~s, o 
~n.tão 1 o Tenente Cordolino de Azeve-do. levantou a idéa tle per:petua.r 
no bronze e no granito ·a epopéa da reslstencia. de Matto Grosso à in
vasão pn.ra.g'Uay de 1864. A retirada. da Laguna., 9 épico heroismo de An
tOnio João, em Do:urados. factos oW,:+ninap.tes de co~tlan~ia e valor 
na:queila guerra, seria:r;n os princl.p.aes episoct1o.s a. serem represença
dos no monumento. ·outros, de menos l:m~rtancla, mas de grande 
projecçã.o nn. nQSsa Hlstoria. M1Htar. seriam tampem <:olldignamente re.,. 
.lembrados·. 

Nã.o moveu â:guelles moços na idea le"Vantada o desejo de gl<mn
car uxna guerr!( entre povos irmãos, ·coisa incompativel corn os tem
pos que correm e em desaccôrdo com a paz ·qu~. neste particular. des
fn,tta.m no continente. ha longos anhoS... 

Acfu~lle m<>vi'tnento foi tão .sômente ditado pelo desejo de rend.eJ
se uma hal'l)enagem. sincera <lc ven~raçã.o ~ tespetto :paro com aquelles 
que, nutp, mome:tttio de çluvida.s e 1:ucettezas. não .trepidara.m em dar a 
propria vida em ll.oll~ca usto á. integridade do terrltorió pa:trio. 

O Exercito de lioje, <:orno ·o de o:Utr'o~ • .não cultiva o amor a 
guerra; ~~l~. ~ ~ua E$C:olâ. Milita>:, ~ ·e'Il.quadram dentro .d.o sentir ger~l 
d~ nosso povo, pacifista .de n'·atuteza C' pé>r pri'nc1p1o consignado exn 
nossa. carta. fundamental . 

O .Mónumento nãç tem pois, na fórma e na taé'a. aparato bélllco, 
feição offensJv~. ene -apetJ,as symboli:sará ta c.apaciQ.ade q.é re.st~te:r;tcia 
de noS5~ tropa, sua co::ristancia., seu valor e sua sul;>Ume :t~~gnaÇoo a. 
'todos os so!frim.entos. ã. peste. á tom~. á sêde, ao Jncendio, ã fadiga, e 
tudo isto ~m qu~ se lhe .abata o seu inaba.Iavel espirito de d~sctpl-1-
na. na phrasç d'e Ernest A1mé . -

Lançada a 1déa 40 Monumento em sessões memora.veis n~ Esco
la Militar, constituiu-se logo uma cómmissão de 11lumnos com aquelle 
professor à frente. 
· A~erta umà subscripçiio popular e pata .a qual conco~e.ram elemen
tos os mais va!iados do paiz, pel3- nqbreza que a ~dé'a. encerrava. con
seguiram-se os· recursos ncces.sarios á realisaÇão da 1dea:. 

~de logo, coin· esses recursos forneciçios pelos Gove.tncs rede'í'a:l 
e do Distticto Fe<leral, por varlos Es~ados, munlc1p.ios, jprnaes, Ireío 
Exercito. Marinna.. Policias, Bombeiros, povs, e que attl;o:gi:ram ma.is 
<1e ~50 contos, foi aberto um grande concurso entre srtLstas res1dentes 
no Bra..sil para- .a.pM.sentação. de pro1ectos. 

Dos 16 concunentes que se apr~nta.ram foi premiada. a mq.q'lieete 
de Antonio çl~ ~attos que é premio d.e vta.gem. pela nossa. Escola <1e 
Be11as Ai'U~. 

Em linhas gernes esse Monum.~nto oonst.a de um bloco de gram
te, de 8 metros ~~ çit,?.metra; ao redór do bloco, um. alto televo <1e l6 
metros ele extellSão por lm.ao. representan~o tl'e:? phases épicas àa. ~
tirada d~ La.gl:).Ila; a marcha. f<:>tça.dà, o tr-ansporte dO$ <:Ollerlcos e o 
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sa:.va:rn:ento. do.s éanhÕCs :n.o fundo do r1o Apa.. ~· Iren~. desses. altos 
relevos, tres grandes està.tuas. de lm,90 de a'It·ura cada uma: Coronel 
Camisáo, o guja Lope_s, o grand.~ sertanejo, anjo tu,t·etar da 'heroica co~ 
111m.na., e Ap.tonio João, o glorioso deiensor de Dourados, o ten,ente da. 
phr.ase: "Sei que morro, mas o meu sangue e o de meus ~ompanheiros . 
.servirão de protesto:s solemnes contra a. ·invasão de ~inha Patrla.'•. _ 

Acima dessas figuras gi,gantesca.s , moral e mll.teriaJ me11to .falando, 
pousam tr~s .sytnb.::>lqs : tre~ esta tuas. de 2m,2Ô cada uma·: a Pa:tr1a. 
que abraçada á bandc.ira, pre,síde aquellas scenas de dor e. heroimo; a 
Hist.ort a, iria e imperturbavel, registrando os aconteci mentos- e á. Es
~ad'a, figura ller.culca, de: l~go peito e braços mu.s.culos.os, empUDha;J'l
Cio aquelle instrumento numa attitude de força e êie abatimento. ·po.r~ 

que ~lla represe_nta, go momento., um::~.. retirada. .... 
Dentr:e ~stas tres estatu~, surge uma oolúmna de granito, cora 

fórD'l.a de tudo - a.lm:a: de canhãt~. de 9 metros d e al'!;ura; em cima des
ta. columna, a 18 metros de a11!~ da base, éstã. a ~tatua da ''Gloria"', 
,de 4:ID. ,20 por 6 metro:; r.Ie ~nv?rgadura d~ n.z_as. ~Ua paira. acima de 
:todo ·aqueUe scenario mÇ>vtmentado é num inicio de vôo, leve .e gracio
so, pretende levar longe a; gloria de toda aquella. tragedia immensa. • . 

Desde .192~ que !o.i lançada a pec1ra :fundamental. do monumento, 
na Pont:~. do Calabouço; haqu.elle ànno, .ttrande parte do bro1;12e Já ~s
tava ou fundido ou em preparo :pará. a funP.it;ão; iniciava-se o "traba
lho Cio granito e1n ,1927. 

Quando n~ste an.no, se qulz daT 1tlicío as tundações <lo monumen.~ 
to.. a PtE:t'eltura. em vista do pranD de remod~lam.ento da c!..<fade pelo 
a.reP,ltecto francez Agache, ·embargou o trabalho. 

Depois de :Q<>rfiada d4cus~são cox:n aq,u.elle archt:tecto, :t:icou esta
belecido q'ue o monume'hto ficar'la., não ·mais no ponto ond(! ·se lan
wa a. pedra. fundamental, e si'm em Ç>Utl'O lo<:a.l, tna1s para a frente, 
ém direcção ao ·mar . 

Dando-se inicl.o ãs escavações par~ os alic~rces, viu-Se que o terre
no ~ra de aterrQ. in~onsístente , incapaz. ao contra:r:~o do primitivo es
colhido, de supportar a, pressão fortnldavel de perto cre 400 tone~a.ctas 
P.e peso pox um~ supertlcle de cll'ouk> de 8 metros de dlametr(!, sem que 
se fizesse um grande !fa.i:tíer ·para suppõr.tar tal peso. Só lsso encare
ela o monumento <le mais 50 contos, taivez. 

Da.bl po~ diante se esgotou a comm-issáo em trabalhos para con~ 
seguir e dinheiro â. mais e assim d~correu todo o tempo até hoje, 8 
aiU:lO.S apos. sem que tivesse consegUido o aPQ1o necessario á çonclu .. 
sã.o da obra . E ~st-a eP,careceu de tal maneira que, não· é llc1to exigl~ 
h9je do esculptor premiado, execute o monumento pelo mesmo preço 
i!innado elli 1921 e t926 . 

Numa obra. c1e grande patriotismo, não só ?- fund~ção Ca.v1na êomo 
o ~W:eiro Albtao ~ovoa, levaram por deante o tr:tba.lh.., que Ibes to1 
oon!ía.do. o esculpto'r Antdnin.o de Ma.ttos esgoto~ todos os recurso.s 
que tlnha e o credito da co:tnmlssã.o, desde sua. !undação até hoje pre.
stdido .t>elo Maj0r Cordoi1® de AZevedo, :foi o su:rftciente pa:t~a. que eUes 
continuassem ate quast o seu fln'a.l. 

ASsim, estão fundidas tocl~ as 6. grandes estatW;).S, á da Glól1a e 
parte de Uin. <los altos relevo~·. Falta, portan.to. mu~to pouco para. a. 
C:Qnclusã.o. 

O gran1to e.Stâ. depositado, quasf todo a,o. ~lent;p, rm Ponta· do Ca 
la:bouço, sob a vigilanc1a de um guar<l.a., e eom çUja vtgli~nda a com
xnlssã.G Jâ gastov, inuinmen;~ 16!87USOOO. E lã está .se estr~gando, su .. 
jeito ás depredações dos malandros, apesar de v1gUanc1a, a.Uãs preca
rla, de um homem. 
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E quando se tive-r de aproveital..o. mtlitas de suas pa.rtes térão <1~ 
ser subst!_tuid.as, pois qu~ já- apresentam V·lvos slgna.es· de haverem sido 
maltratadas: ar~sta.s partl<ias, estragadas, etc . · 

Num grande esíórço reanzado agora,. o Major CordoUno. de Azeve~ 
do reconstituiu como ~ resto faz todos os ânnos:. a commi.S!)áo central 
elO Monumento. compondo-o desta vez (l.Í:nda. de alumnos da. Escol::r. 
Militar e dQ ex-alun:lnos. já ofílciae.s do Exercito e per~n~ ella mos
trou o que se tor:na. precisd ·conseguir de recursos para terminar a. g.ra.n.
de obra.. 

Para. r.sto se serv~u de uma, exposição que lhe fez o ~o!ess()r _An
tonio de M~ttos a respeito. 

Por essa exposição se verifica que a fundlção dos ~res altos relevos. 
t~ndo ao todo 16 metros lÇ 1.80, de tres baixos relevos de. lm.,40 x · i 
metro cada um, tres festões de 2.30 cada. uxn e dlfferença. de preço 
.parà o . p~gamento aa. e.statua da Gloria.. funõ.1da mUitos annos após ·a. 
la.vtatuta õ.o contracto, custará 126 centos. 

Quanto ao granito, !alta pagar ao pedreiro Albino ·Novos., 3 gr~n
des consolos, de 3 toneladas· oà.da um. as ·pa.laustracia~. o ,embasamento 
.e a. montagem· do ·múnutnen.to, poUm.ento do monumento e, na certa, à. 
substituição de aigumas peças e o polimentó do qu~ se acha; exposto· ha. 
longos annos á acçâo do temp<>. Tudo Isso esta. ca~cUlado em 94. contos . 

Ao <::sculptor é deVi<lo o p~aínell,to dos tres altos rélevos ( traba
lho de g~5o). 3 ba_ixos-relevos, os· feSt~.$. •. a :nscallzaç~o da monta
gem, o que durara 6 mezes e mais, um certo abono pelos prejulzqs ·re
sultantes da dif!erença de preço entre os annos de 1921 e 1935. Cal
cUla o esculptor o preço em 80 contos. O total será., pois, ~e 800 con
tos. E se hqu_ver necessidade de, mudar-se o granito de onde está. 
quas1 todo·, para outr~ local? Por qu<J preço :p~o !ica.rá. tal trà.nspor
tes, att?ndendo·se ao pesp ·das p;eciras e- á. dellcadeza de suas .aJ:eSt~? 
E os con-tratempos, os eventuaes? 

E' de praxe ca:lcularem-se as eventuaes em 10 % soqre o preço 
d~ u:m.a obt-1.1. contracta.da. Aqui. se fosse poss1vel; se ,pec:Urla.m ape
nas 3 % . o que não é dem-ais. 

A.ss~m. com 309 ~ontos de r~is. se pode:râ ga.rantlr a conclusão de 
uma obra que, protnpta. representará. não seu proprio preço - · '129 
coxt~os. e sim ~:Ulta mals, se qu1ze~os compar.al-a com todos os -mo
numentós que or.nam a's cldades brrsstle~n.s. 

E, ademais. é um mpnumento na verdade_tra. accepgão do vocabUlo; 
magestoso, fz:x:>,pqnente, mo:viment\1. sobrio, .synthetlco e elegante, -em
flm. um monumetito que não· te.zn con!'ronto ~o:t;t qualqu.er outró dQ 
Brasil! 

Elle ê a consagração, ~la mocidade m,ilitar do Brasil, dos nossos 
antepassados; é a prova material e moral do respeito e a4mlração que 
ella tribUta. á. ~emoria daquella gente. de rcija. telP.pera, de a-nimo 
varonil e desten;údO, su:per1or abs soffrlmen1:9.$ e á dor e que camin.õ.av-a 
sQrrtdente e -~.rena para a morte :pela. estrada lUillinosa e sangrenta 
<ia Gloria! 

A <1outa Commlssií.o de F"inanças qué deu parecer :ravoravel ao pJ:o
jectó do nobre Deputado l\!or~ Pa.1.va, apre~ntn.ndo o substitutivo 
que se lê ás 'folJ;las 5 . 038 <lo Diorlo cio Poder· t.egislativo, de 27 do 
m~z 11ndo, certamente, não negará o ·seu a-poio Q. generqsa. ·:ne.d1da da. 
presente emenda. 

O Sr. Furtado de Menezes - sr. Presiden:te, sou. 1lln d9s stgna-. 
tartos cio projecto em d'iscussão; portanto; não posso deiXar de ~er ta
vorave~ ao m-esmp. 

A Coxntills.Sáo de ~a.nça.s acoeiJ;Ou-" p~ra apresentaT un::.. substi
tutivo cuio 20 a.rt1go. a meu ver. é j)referivel ao que se acha no pro
jecto. o a-n. ao, porém, é inconst1tucjonal, razão por qu-e venho reque-
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rer, que o prolectQ seja rem~ttido á Ço.mtniss~ de constitu1ç~o .e' Jus
t1ç.a. ~Jim de op1Iiar .sobre o mesmo arti:go . 

Jus.ttf1cançt<'. o m~u requ.erim~nta~ c-umpre,..me. fazer as seguintes 
re!erencías. 

Q ~rt. 186 da cOnstttUlÇâo Federal diz~ 

·~"o pr~~cto de i~po~tos, ~ax~ ou q daesq.u~r tr1butots créa.
do5 par.a filis (ie:tertni.tl~dos, não poder~ ··tez: applica.çãó .dU!~
rente , Os saldos que apresentarem a.ctua1mente, ·serão; no .aíUJ.o 
®gU_i.l}:te, lllcQtporados á reipect.i-va :receita, tica.nc:io e~1nct.a a 
'brtbu-ta.ção apenas alcançado ó fli:p pretend~co ... 

~d.l:l o .sl?.bstit'),lt1vo., .em ~u art·. 3°, êiu'e .3. de~pesá. const·ante da 
'presente Lel ·oorrtfrá ~lo sal(}o da :extine"t"á C~ixa. de su'bv~nç_ões. 

Qra, .Sr . •Presidente. o d 'ecr'eto n. 20 .. 351:. de 31 de Agosto ·de 1931. 
qu~ ereou a Caixa de Subve~ções, deu-lhe come ;fim, a~iar estabe
lecimentos de ca.mdàd~. taés co:mo b.ospitaes·. maternidàdes, crécb.es •.. le· 
.p:r:osar!as, lnst.l.tutos .~e p:roteeção á ·~fanci_a e ã: vell)ie~ desv!l-lid_ai asy
lós de m.~í:}.d1C1dade, .cég9s e §UtqQs-m:u.4b$. bfphanatQs, àrilbu).a.to~o.s 
para t~berc~qsos; disperuarios ~ ·cqngeneres, bem com,:> os estabelect
m ·entos dé e:o.s.i,nQ téçhll1co·, .:ttá,c. -C'US.teadO.S pela. 'O'ni~ó. ~lOS Esta(i~· OU 
m:'f.?,n_lc1pios . 

o m.e,sn:io .àee<reto d1z quaes sa:o as rendas que co~titu~1am o ·tun
do dessa Caixa. São prodnc=to de contribulções .de c.à:tldade co'Qr:íí.d!lS 
ll.-as aifan4,ega:s S()bre :vinhos· e ~b1dás ·alcoollça.s e t_,erm·entadasl des· 
t.inadàs a,, sul:lve.n:çã.o a ~n1;titutçó~ ct:e Cã.r!dade·; :t~~ especla:l sObre 
em.barcações a que Se r~f:ere a.. Ccn.soUdação da:.s Leis das Al!ãnd.egas; 
çte.ctJtos · Qrçamentarios· ~peciaes, rlona,ttvos, éte. 

O s~dg existel;ite n-a Caixa õe: S-ubvenções .é, por consequenc!_a·, uma 
.renda . . de. desti-no· é5pec1al, pe.rfeltam~nte def1ntdo em lei·. Não póde. 
·portanto, ser em:pregado pam a er.ecçâo .do 1JlOl111J:n .. entç>·, e~tx>ra s~ja.. 
dlgntssiDio· .a.quelle a quem prétendemos homenage-ar. .Só o podêren)oç 
!~ se {qr i:e:rorm~qa a Cp:il,?i;itu:íç.ão. 

O Sã. Q~ó :PE .::a'E$NP:E. - De pleno acçôrdo. À líled1Cl.a.· só 
po.der.ia ser ápprovada mediante a revogaçãO do d1.spos1ttvo con.Stitu-
çiqnal. · 

0 ·SR •. Fo:RTADO I>E' MENEZES' -.- Pette1ta.mente.. o dispositivo é 
incon.St!tucielial: uma ·ve~ que a r-enda teve esse· fim.. não pód.e _~:r 
outra. -applfcação.. :F'aJt~-no.s C-Qmpetep.da. para, etn d.eeretÇ) Q;e lei or• 
diDal;i.a, revogar uma· dlsposiçãQ const1'tu~1onal, 

Nessas condtçóés, Sr. Prê~i'Q.ente, . envio á Mesa :r.equ~rttnento no. 
sentido <te que ó projecto. vá á Comml$São de <ionst1t'U.i,_ção ~ J"QStiç~ 
pata. que .. está Se ·pÚJiiúncie sobre o ari.t-. Só do substitutivo da Co:àlmissãO 
de F~anç.a.s. (Muito bem) . · 

Etn segwda, é énc·err.ac1a ~ discussij.o dos a.~ig~rs 1° a_ 
6.() • . elo· p:tojecto :n. 244-..!\.. d~. 1935, flca.nao adiad:a. á vota· 
Çã0 .até que a r,eferida c~mm,i&Sã·o dê p~e~et sob.:t~ ~ 
emendas offereci<ias. 

·9 

DiBC'Ií.S8oo 1iinicct t.to requertmento -n-. 1S5 de 19J~ (J• 
Legislatura.):, elo Sr·. Bia~ Forte~ e o'f!.tro,s., rJ,e 1:ir.JO'r1TUI.Çiie.s 
ao Mtnist~io ·do Trabalho~. Inàlu.Stna.· e Cbmmercio, sobre 
publicação dO· bc;la1PÇa e re~aiorio r};_o .InstitutQ Nacion_at: eLe 
P:revicfe:rtcia, .re~tivos .cw .anno de 1934. 

51 de 62 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 62 

-435-

O Sr. Presideil.té __., E·ntra em discwssão o reque:r;h:nento . 
Tem a palavra 9 Sr. B1s.s Fortes. 

O Sr. Bias Fortes lê o seguinte disclll'So; -"Sr. Presi(lente_. ao 
debate sob.re o requerimento de infor.mações relativas a o func.ciona.
mento do Instituto Nacional ci~ Previdencia acorreu o nob.r e P .eputa;çtrJ 
Sr. Salgado Filho. cujas apreciações sobre o assumpt o tl:veram em n:úra. 
defe.nd'~r, em .toda a Unl:l~. a a.dminlstraçáo daquelle estabeleclmentp, 
contrl} á qual foram e cont1nua;m, a .s;er artkuladas l'eclamações e cen
suras, perfeltamente com:provadas pela existencia de lrr~gulartda~es 

sem C().nta.. e· t::J,e violação das leis orgnn~oa~ CÍp In~tituto por parte dos 
res}Oecti vos dirigentes. 

Hypotbe~a·ndo embora. o seu voto favol'avei á appr9vaçã9 do r~
quer~mento. de 1h:formaÇóes, e> Sr . Deputadó .Salgado· F.ilho anteçtpou à. 
defesa da administração do Instituto de ·Previdenda. Em seu discurso, 
pOrém, não entrou no exame das gz:-aves aceusações feitas 'á pres1d~nc1~ 
do instituto, limitando-.sé tão sómente a iinpugnar, do~;,'matlcame-nte. 
as .refé.ridas accusações como vagas, imprecisas e inidoneas. ou mêro 
fructo -de despeito 'dos reclamantes·, 

As accu$açõ·es - de diversas proeed.enclas - 1ndtcavam. com 'pie
cisão, os dispositivos legaes in:frtngtdQs; açcentuav~. citando artigos 
de decretos e r~gUiamen.tos. as transgress:ée_s comxnett1das> a.ddUztam 
factos e fqrneci~m algarismos, Clempnstraitivos d_t> desvirtuame~to <tos 
fins da instituição. 

Em sua. detesa anteê1pa<1a., seria. na.:tura.-1 que o ,nob:r;e Deputado 
sr·. Salgóldo Filho esttibaBse, nas lel.s or:ganicas da PrevJdencia., as 15Uas 
aprectações. Fugiu, porém, a. isso. Nem quiz ~eter--se para. examinar o 
caso concreto. ti~az1do a debate, em ~~;partes . Tod.as as .~cc'W:!ações ·eram 
injusta~ e sem fundamento; o ·prestdel;lte .do Instituto estava. acima 
das acéusações; os a.ccusado~ nada. provavam co~t.ra e~e. 

:A.lem disso, a orientação, inde!ensa.vel, por. Ulegal,, da admimstt:. · 
ção da. Previdenclá. em materhi. de empl'estimo~ hypothecartos para. 
cc·nstrucç;lo ltle edificlos de ap~tameritos destinaã,os. a. exploração mer
cantil e niio. a residencia. proprla. de tunccionarlos, essa. orientação. o 
lllustre cólleg~ procurou j'Í.hstl.ficar. imaginando, ao lado da firw.Lidad:e 
social da medidn .• uma. jtnalfdade economic,a, etJ1 virtude da qual cabtâ 
á Previd~ncia concorrer com os bane~. emprestando grossas quantias 
aos amigos da administração do ~tituto, para fins absolutamente 
estranhos á creaçáo deste. · 

A autoridade .supet'.lor. examinando as reclamações que. lhe foram 
endereçadas, remetteu .. ·~ ao Instituto. e o respectivo orgão fiscal, o 
Qonselho Delfberatívo, <adôptou. o parecer do ,Sr. Herbert Moses, parecer 
de que ·tive conhecimento 'PO!' intermedi.o do meu distlncto coll'ega 
Sr. Bãptlsta Lusa.rdo e cujas a.llegações n.ão conseguiram, de !ónna. 
álguma, abalar a ·verdade das accusações. No prop<~sito de taze.r -g.m, 
estu.do sereno da sitUação, examinamos com. o maior cuidado esse pa~ 
recer, afim de v.e].!iflcarmos a procedencia dos argumentos ahl addü
z'idos . 

De tal e~ame concl't,úmos, ainda uma vez, que a orientação st.ibY,_ 
emprestJmos hypothecarios violava a letra. e o espirito das le.ts organt
zadoras do Instituto de Pr~videncia . Va.rios d~spachos do áctual ~e· 
nhoJ; Ministro do Trabalho !orç.ara.m. a cllrecção do I~t1tuto ·a :Dltlttll! 
de rumo, como provaremos dentro em b:r:eye. 

o Instituto foi cl'eado pelo Decteto n. 5, 128, de 31 de 1J'e2einbt\. 
cie 1926, com o fim de "constituJr e assegurar peculio. ou pensao- em 
_penefi<:.lo da familta de todo contrlbUf,nte ,tallec1do" (.art . 2."'), se;u:to 
applicados. os f:U:nd.os em emp~estilnos aos contribU1J!.tes e :tia acqu.tri
çãà de casas para os inscrlptos e 'beneficiarios (art. 3 ,o § 2.o. letl'aiS b e 
à. ao citado de~to) . 
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o mesmÇ> íitn e a:pplicação de fundos co~stam do artigo 24 l.lb 
Decreto n . 17 . 778, de 20 de Abril de 1927: do De!!reto n. 19. 646, de ~o 
,cie Janeiro de 1931 e de dec.retos poster1<>res a'tê o tllt lm<> em v.l~ut:·, 
n. 24.563. de 3 cle JulbQ de 193.4. 

Pell> Decreto n . 23 .245, de 1~ de Outubro de l933. !oi da.dt\ t~-u 
rn:stftuto a .faculdade de operar ·em "~mprestimos ta.m.Dem gara;ntlqol'J 
por hypo"theca." . Parece, á. primei:rá vista , tratar-se de Uma novidAAl.e 
na vida élo .!I).stituta . . 

~a r~alidacJ..e, porém, tMnbém os el!lpresttqtos gaz:-antlaos pur l~Y 
p~theca. já eram facultados ~ Previdenc1a, pelo artigo 3~o, § 2.0 , letra f~ 
do Decreto n. 5 .12a, de '31 de Dezembro de 1,926. comblna(!o coin e~o 
art. 25 do Decreto n , 17.778, de 20 de Abril de 1927,_ que esta.'belece: 

. I 
, 

"Detltro dO Ilmite de ao 'ió da sua re~rv~ totaL COIL'St.1 

tu1da, o Instftuto facultârá emprestim.os aos seus contribU:1n· 
te.s. á taxa. ·maxima de 12 % ao anno, mediante desconto t:m. 
iolha, ou outras qua.esqu.er garantias". 

óu.t_ras quaesquer garantias ~. po.~anto, tambem a h:frputh.ec~·N.a . 
.Assim, os empresttmos para. casas de residenc~a )ã. podiam ser garal.,L 
tidos. po:r h~ot1leca. 

o Decreto n. 23 .245, de 18 de Outubro d'e 1933, apenas 1nn.ov9U ~ 
segumte: 

al ~levou a 90 % o limite ma:!dmo de 80 % d~ reserva total (Jt.. 

Instituto destinada a ~mprésti;ro.Os em gercil,· 
b) e ~:sentou de quaesquer tm,postos ou taxas os emprestiinos hy-

pothec_~ios. 

Taes emprestimos, ·•tambem garantidos por hY}X)theca.s", não fi~· 
diatn,, porém., ter a o.mplítude que lhes dava a dtrecção do Inst1t1.lto e 
só deveriam ser permittidos pata <!Onstrueçã'o de casas de resldencla. 
ez-vi elo art. 2 .. o do mesmo Decreto n. 23 .245, que diz: 

"Os emprestlmos de que trata o art. 10 poderão ser p11.geb 
en;t prestações e med)a.nte ou não o desconto em tolha de · ven·· 
cimentos. <>bservando-se, porêm, o cUsposto ·no .uecreto nwne
ro "22.574. de 24 de Março ~e 193~' ' . · 

i 
Ora, o Decreto n.. 22. 574 permitte ao t:uncclonaz:io punnco OO.o:sl

gnai em folha de pagamento mais 20 r;.;.,, quando ''destma.dos unicq.
m.ente á. a.cqUislÇão de p_re<;lio para re-s1dencla. propna.H . 

Poder-se-ia considerar, até, dispensavel a. autorização e~.l1C1t21. 
ooliticie. no arp. Lo do Decreto .n .. 23 . 245. porquanto, çoüfon:ne ·v1m.os 
já. Iiavta o dispositivo do a.rt;;. 25 do de n . 17 .rrys ~ 

Como, porém, u.Iteriot:mente, a.o se cogitar da a.pplicação dOl:l teX'tw 
referentes á âc~úlsiçáo de casas p~ funcclonarios, a.penas se tala.va·, 
de modo expresso-, na compra. em nome do· Instituto, estabelecendo-.su 
o systema. dé res~rva. ãe domi.nio. terá si~o necessarto ~clarecer na ·1e1 
GUe tambem poderiam seL" realiZàdos emprestimós: hypotbeearlQS·. -

ASSim, a modificação introduzida pelo Decreto n. 23 . 245, .de 18 
de Out1lbro de 1933, fol, evidentemente, no sentfd.o de adm.1ttir que, 
àeSd.e o inicio, () predlo ficàsse em nome d,o p,roprio !-unccionatt(), mac. 
hypothecacio ao Instituto. Quex: dizer; em logar d.e ter ·o :!'uncciona:rio 
<le comprar, comô estava sendo (>brigado a fáZer, , predt~ em zona. que 
não lhf:s convi~sse (a de Ma.r~hal Hermes) - e 1sto porque só a.h1 (I 

Instituto Ih •o venderia ~ o mes~o runcclonado .poderta adqulrir ~ 
tmm.ovel noutro ponto e hypotheca:l-.o ao Instituto. 

Além do ma:ts. o citado dispositivo teria a vantagem de :tacruta:x- a 
r uncc1ol;lár1os que já. houvessem aeiq'l.lirldo p~lo,_ fa~endo a respeet1v·~ 
..hypotlieca a terceiro, a remissão deSsa d1V1da., com a tra.nsterenc1a. a.o 
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Instituto - o qúe r~dund~r.fa e.m o~~etieH> para. eu~ propri_o ~ para 
a lnstitu,lçã.q; e -~i.t).d~ tornarta ·pos:sivel ·lios proprietarl.os a obténçã0 
de ·meios para. obra~ nos J?redlQs q i.le pos-suisse:x:n. 

E' maru.festo, entretanto,. q_ü.e a .. concéseão de taes empresttmos· !1.
,:'a:ria. §:Ubordinada. ~o· prineipl-o g~ra.~ isto .~-, o de q-q.e. as --<:1-Pt::rMl>es tt:- " 
nam sempre por -fi.ln ass-egurar ao funçêion_atio a acqu.tsi~ã.o dô la7. 
do te~to pa'1"a ~brigo seu e ·de sua famllia, o p.ensaznenro Glo 1_egi5l~aclor 
e .. .aliás, cortób.ot~do· pelo ta.cto çte estabele,éer para :os empi'est1mo& a 
tse;lção d.e quaesq.uer -~post_os ou -taxí-\S. 

Oé outro· modo, a. se admitti;r a possibilidade d.e serem pelo Insti:-
·t~to f4l~n-;i:aqa.s construcções co!]:}. !)ojecti:v:C> de ren_da.> a ni~did~ co_ns,; 
titUlría, em \il~i;ma n.~alys~. o mais escan~-àlo.so dos f,avorés. a ma~,s 
clamo-ros_n. e a.bsUHÃn d.a-s ~cepções .. 

ó ~cretQ .n. ;a , 57~, de .1932. citad(.> ·pelo pr.()cu_radol! -do tnsti
~ut~, não •se !'"P.:fe:re a t:_uncci(w..a.r!o 1ã ãonq (!;e· pr~ulio, com() insinua 
ô pto:;ura(lor: ma:; -apenas. enumerando os co:rnpromiSs.os .q;ue. podem 
ser pa:g~s pqr meio de consignaçãq ~x:n to~_a, entre_ e.:J~·es- inclue o re
lativ-o ti àcgu.i$.ii;ii_o de càsa . 

Tt.ldo isso~ Sr, P:resict~nte, d~onst.ra que a faculdaUc.: ~on~erid<l. 
ao Iü .. ~:i.tuto pelo .decreto d~ :18 de Qu.tubro de 1~3;3 u~o p9çle ter o 
alcu..~ce quê .ilie· attribue a <iiré.ççãQ d~ Prevlctencia., Os ~mpre_s.tímos
gal".:l.pt!dos por hypotbéca ~ô ci~vem .ser pex;mi'ttldos para construcçao 
d~ pt.ecUos que se. c;le..stihem a tesid~ncia dos funcc1oná:rios·. Esta não 
ê a inteztpret~ç~o do· Sr. Dep~ta.do, Salgado ~ilho, .que eom a S'~Ja 
dO\lt):'ina da jtnalfàad_e economioa, tentou justitiêar d$ abusos e des'
v.irtu~ent.o;3 <;Q~ fins do Iri!!;titu-to. 

,g , .E~ .• e~-Mitl~tr~ d0 Trâballio, não pQd,ia 1gn~rar os decretos 
4e Governo Pro:viso!'io. d9 qua1 ieX( p~e. nem podia dest_~~ as 
pro\!$$, 'P~~adas no$ lli~sntós- d(?cteto.s. ~ntra. os a.êtos da dlrectoria. 
<da Previden.cia. 

O su . s.u.cADo J::n.:ao - ~a,.s V, Ex. vê q:il.e h-a." urna. dts.t1ncção 
entre ó emprest~mo: ·qúe se coll,fe:re ao f\IDC~ioJ;lario e as ga:Ta.:ntias 
h~pot.heçarin.s; ambos o~ institu,tos tratados em capitulos diff:i=ren.tes:. 
N;\o ignorava:1 como não Q ·ignorQ, po_rque· !;ui Q aut:or da lei. 

O SR.- BIAS 'FOR'PES - D.evê entãp lem..:Prat-se V . Ex. de q"ue 
lnn' capít-q.Io, o. :das bypotheca$, faz referenci-a a empresti:!nes. 

o S.R-. s'ALGAno ~lJ.a:a .- $iio capitUlas ttif:ferent~s. são duas füia-
lidãdes. · 

0 SR.. BIÀS FORT$8- ..,_ M~ conjugam-se . Pela léitura do de
ci·eto· vêrifica,..se, cab:.ü:rnen\;e, qúe 'é;?'t~o - j'Q.n:gicJ.os 'l:lli). ao o'l,.ítro . 

o 5&. $~GADo FILHO - Desde que e§õtãa ·na mesma lel. . . 
o ,SR. BIA-S' :FORtES. - Não é ~6 p~ ésta,r~m. lla ·m.e~ma Lei . 

VQU mo~tra;r, ade~nte . . q1J.e .'t)ln se reporta e1Cpressament~ ao outro. 
Di!Zí o capi~Ulo Ik - -- «:oos ern.prest}xnos"' e o cap_l.t'U~ X .r~a: 

••pa a.cq~l?i~ão ~e casªs pE~,ra ·çontr1~umte_s e 'bene!íciari·O.S'\ etc . 

"Observa-da.s as dJ.sjx>si.ções_ do capit:u].:o anterior'' (ts-tó é '; 
a · i X), ó Instttuto fl:!;culta.rã aQs· se:uss col).tribuint.es O\l a_os. 
benedçt_arios que, por morte destes, se .tiverer.n habi.litando, ~ 
a~qü.islção -dé ~a,s~ para re-Sldencla ·eld:s'tentep ou a co~st-r.uir' '. 

Os dois c·apit'UlE>s-. 'pc<>rtanto, 6~ cpnjygaJn., ta:i:lto quê o art. 65 do 
~apitulo X -all'ude á "acctilisição de cas·as para res1deiicia" ·me_diant:.e 
~xnpr~stlmo de: qu~ tra;ta o· capitulo an:te:r;lor. 

· O· SR.. SAI.GJU>o FIL.}.ta - Que é. a.. ftnalldade 'Socia;l. 'A C.utr.a e eco
. n~ea. porque ~ndc :a ob'Qer lucro~ para o Inst~tuto. 
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o ·SR. :atAs FOR;TES -- Isto, v. Ex •.. :com o brtlho de sua lil.tel
ligencia, ~om o fUlgor d'~ seu taieptt>, não enc.ontra.rá em. ne.nhum 
d.bS. díspQsitivos que instituiraxn a Pre-videnc'ia. 

Ademais, .ohser'V.e-se que o pro{3'i:io Sr,. Salgado Fill~o f!!l~-orre ~lll: 
evidente éon,tradicçi;o, ao sustentar ·su:~ tnese . ne facto, se a t1nal1~ 
d'ade áas .operações era eco.norn:iccz,, é o casó de inda~: l'or que- -
àiiãs, depois . .q.e; feitio_s fu.s pessõas maJs .ehegadàs. â admitt1st:raçâ.o do 
Instituto em.pr.est.imo:; süp·criores a 2 _ooo: O!lOSOOO se f_i;x.o'U p:essa m
portaí'leia_ o Zím_itic· moxi·mo para. ead_a oper.aQão? 

o S.~. SALG~Do FlLHQ - ·E:::5e li,ínlte nraxtmo não con_s1;a da Le1 . 
:NãQ vejo, pois, on~~ e~tª- a Incoherencia . 

o SR. BIAS FORTES - $.P.con'(;I;o em ·v. Ex. est~ incorreren.C;lu.: 
-cl~ acco,rdo cotr~, o. d~creto .do Gover.no ~ro:visori9 a.s· condíçõe~ pat-a os 
emprestlm<JS hyPotnecarios ·r.1ram e'lao.d-rad.as pelo Có~elho do II\s.tl
tuto, 1nediai_nte approv~ç~o do Mlni~terio .do -Tr~balho. Conseq.uente
mente; passaram a fazer pa.r~e integrante da lei. Mais ta.:rd~. !oi tl.· 
xada. pa_ra.. as operações lJ.YIYOt,l:iec~ri-as o 1_iroite ·de 200 oont;o~t 

ora.. digo· eu; se a fi.x:ral1claÇle ~ra eccm.Q.miêa~ por que e.sta.:bel~çer 
essa re?tricç:ão? ~e ·a ·fi,na_lid~~e· eht economica_, por que ~staheíecer 
ainda que a cada. con:trLbuinte· rosse pertnlttldo f:azer só.mente uma 
oper_a~ão? 

Dever-se-la, nes.Se caso, pert:ílittir a. !l'eaUzação d-e ·dois, tres. tl.u~

tto, cinço, -4ez emprest~mos.. uma vez qué a. fl;nalldade .fos.s-e ecçm.017Ll·· 
aa, ·isto ê. trvesse por object1vo n.penâs crear fonte de ren:d:a para. u. 
institUiç.ão. 

O · SR~ SA'LGADO FU..Ho -- Não se poderia beneficiar só & 'tliÍl dos 

~sociad.p~ . 
o :sR. B!AS· .PORTES - o argtilnen;to não procede, porque a Jel 

íi,;;a em ~.o ·?~ o l!nj1te pa-ra. apj)l~:C!lç~o das ·reservas. Dentro das dl~
:ponibiUdades éxistentes. qtialquer ICOtittibi:linte poderia obte-r ém
prestim:e5S?. ~em prejudícat Os dé~~-

Vou além~ · 
Se a. finallc}ad_e era económ,ic~T PDrCíU!! se não pt::rm.1t.te. as pessOao 

estranhas aa Instituto fazer tâes exnprestimos? 
.Effecttvamente., 0s 1unçctonartos, q'Q'e se re\,Ul.11ern ém ~leaa._ae 

côm o objeétivo de se beneficku-. não pociiam otfereqer ~ m~smas ga
nntias q'lle os estrall)lol), ·Qs· particulares. de .ordina,río ~stão éiii contll• 
ções de ·dar. 

Nes~ caso, repito .• a le~ cd.~veria ·'!;e~ flac'!llt.ado, den_tra sempt"e cJ.o 
:limite cte 9.Õ 1~, eml;jrgstiinos ta·~t?em a terceiros, mediante os jUl'Os 
que o- Instituto quize$5~ eobr_l~:r, .a exemplo dos bancos e empr_esas par
"tiêulares - ·o q1le não ac0l).tece. 

A hermene~tic-a. ~o actu.:d Sr. Min-istro do Tra.balhó dâ, en;l;t:.~tant~•
l.~tcíra. r.aZão aos teclama,ntes. E à proprio .adminiStraçlor do Instituto 
e<:>ntessa q f:raca_sso. do ·seu piano, q~ando. :ao enc~fltilar a ·~s·ta. ·Cf'
mara. ·sua prctênsa defesa .. em officio: de 8 de :Março dQ corrente a.nno. 
a!!lrma: 

"Q\lanpo tive a. i:xü.ci·ativa da concessão 'de em.pre.stimo::; H. 

l<:>ngo ·prazo com ,gál'ántia :b.ypothecaria, dois fins pretend·ta 
eoUJmar: .1.0 , dar appUçação ao v·ultoso saldo de _milhares· de 
contos de réis em depositos ba:nearlos. os quaes,, devido â taXa 
in.ferl.Qr de jyros .qu.e 4-u:fe-rell;l., .podem ser consider~os impro
âuct!vos.: :z.o. off.e'r:ecer ao.s contdbtiintes do· InstJtuto Nacional 
4e Prev,idenda opportunida_d~ paroa a:.cq\!istç:âo de ~oveis e 
appUeação de S'lltás eeonomias, e:xn vantajosas condiçges"' _ 

"Máo g:Fati.o meu dé'sejo .. e esto~~ ~ continua o prestdepte 
do Instituto - ainda não- foi alcançada a prlmeirà. ílnati<:}ade. 
visto cox_no se. ,mantém ek_c~sstv.amente elevago o ~~-~~ d~ 
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Instituto. Entret;~ntQ, qu11-nto â s.e.guhda fina:U.dad~. v.em a 
Dello informar q~e ella e..,-tá sendo realizada de modo grande
menw satisfact.orio para .QS contribuintes do InstitUto''. 

convém frisar, nqtti, que é o proprio ·~dnünist:tador da Prev.~dcnc1a 
que assev~ra. ;não te:r sido ainda alcançª-çla a. finalidade economiéa, 
vj.sto como se mantém excessivamente el~vado o enca~e do Ins~ituto . 

A segúnd? :t'Lnalidad.e, perém, tambem nãó íoi alcançada, ,POr 1580 
cple, seg:und'p nota offi~ial cio Insti~uto, inaugU.radã, a secção ou. car
teira hy.p<>thecaria et:n Fevereiro de 1934. àté Agosto u.ltimó, dos 1. 749 
pretendentes, apena.S havia~ s1do attendidos 137! 

Ra ainda a salientar. no di.sc'urs.o do honrado coUega, a af!lrm~
tiva ·ret;~reate ·ás disponibilidades do Instituto, fixadas por S .. Ex. em 
40 mH contos de réis e cuja a:pplicaçáô tambeJ::P. entendeu de applaUdir. 
c.ons,ideran,do~a providencia tendente. a evitar a estágnação d~ tão con
sldera.vel ~umerario nos nan€05. Q certo. entretanto, é que o montante 
ãas disponibilidades longe. está de ~ttingir tão vultosa cifra •. nª-() exce
~endo, como realmente não excede, na methor hypothese, de 15 mil e 
po'f!.COS contos de r:êi$.. A contradicta fornece-a. o ul~imo r.elatorio pu
blicado pelo pt:oprlo Instituto. 

o SR, SAI;GA:Do FILHo - Lembre-se V. Ex. de q_\le flz, aqui, ml· 
nhà.S considerações. sem qualquer dac!o á mão, gue pudesse compUlsar. 
e sem:. .mesmo, ha:vet estudado o, relat,orio , Dei um. depoimento. 

O SR. BIAS FORT.ES -Faço justiça. a V. ~- ; mas, de'Sejo es
clarecer bem ·ttu.al a s·1tuaçiio do Instituto .. . 

0 SR.. SALGADo FU.HO - Actualmente . -. 
O SR. lHAS FORTES --" . . . na parte em que a memorta. nao per

nüttlU' a V . Ex. f a-zel-o. Confesso qUe tem sido diffic11 apurar essas 
colsas. Cumpre, porém. a.ccentuar qu~ .es~a. u.ltlma ~Jll.pO.rtancia ficará 
reduzida. a .muito menos. quando della. se geduzlrem os 8 .357:000$000 
qu~ o mes·xn:o ,InstitütQ confessa ter já empregado em empresttmoo hy
potheca~ios - ;par~ alguns d<>.s quaes, aHãs. o primeiro dos despachos 
d() Sr. Mlni~~ro do TI:abafho, e que dentro em pouco lerei. induz a 
su~eita da falta de a.útoriznç.ão l~gal. 

A jinalidtUte economica era, para o nobre Dêputado senl)or Salga
do F'ilho, a razão principal1 senão exclusiva, 4a. creação dós eznpre~t1-
mos com garantia· hypothecaria para construcção de "a.~ranha-céos" .· 

Mas, a carteira hYJ>othccarl::x. te,m outra$ hnalidade:::l, de a.ccordo 
com ás leis que a ct"earam. e o :r;elatorio do Conselho Deliberatfvo do 
I-nstituto que impugnou as reclamações 'desmorona-se ante os .seguin·tes 
deispachos do actunl. Sr. MfPJstr(). ·<lo Trabalho; pu'Qllc.O.dQS no org~o 
o!fi.cial. respectiva.mente, de 24 de Ju'lho e 29 de Agosto do eoneflte 
anrio= 

"Ao· Con~lho DeUperativo, ào qunl <:abe fiscalizar o~ ser
vlço~ do Instituto Nacional de Previdencia, para informar e 
expllcar. c;om urgen,cia, os ía~tos argutdos na. .representação 
junta., e. especialmt!nte. o seguJ,nte: a) os em.prestimos feitos 
ao C9n.tador. àé ~aa :0008000, p~a a. construcção de Çlors pre
dio3. ao pr.ocurador, na. tmportancla. de 280:000SOOO e ao enge
nheiro-ajudante, de 380 :090SOOO, para a construcção de u~ 
pr~c:Uo com apartnment.,s. O emprestimo feito a. esses. tres altos 
tuncclonários· at;ting~ a cerca de 900 •0008000; õ) porque, sendo 
a finalid.ac!e do Instituto, consoante dispõe, ~p-ressamente,, o 
d.ecreto m.. 24 . 563, a,e 3 4e J7;!.lho de 1934, no art. as. facultar 
aos seus contríbuintes. ou áos ben.eflclar:ios, que,, po-r morte 
destes, se estt:verem ha.bllltando, .a aeq.uisição de casas para 
residencta existentes ou a corutru.tr, e dl.spondo mais .os de·
cretos riumeros 22 . 574, de 24; d.,e ~arço de i9a3 e 23 . 245, de 18 
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.de Outubro de 1.9&3. que os e~prestimos são dest'lnaoos uni-
camente á acquisi çáp cr.a· predio. para. residencía p,ropria - tem 
o Instituto realizado emprestünós para. -a: con.strucção de a.r
ra.riha.-cêós e até ptedios destinados a casas de comxnercio" . 

"Instituto Nacional de P-reviaen<;iaJ, submettendo ã. apre~
oiacão a rélação dos candidatos a emprést imós. hypothecarios 
.do ·Instituto, e, cujo andamento agua:rd~ J~o solução final do 
processo D. G . E. ll . ll2,.35 (D . G. E . 12. 811•35). Os ein
prestimos propostos para a cq:uisição de casas elCi~tentes: ov. -a 
construir e dest'i'(W.das á resiàencict cJ;o contribui nte !to Ins:tt:
tuto. bem como a.quelJ.es que foram feitos para. .reforma ou 
melhoramento de casa rLe residencia. ou para. pa~ar emprest1-
mos. anteriores e realiza.c!.o.s, para acqUisiçá<:> ou çonstrucç~o de 
casa, tamõem de residen.ciç do mut1);q.r io - Uin e outro ,se 
enquadl:a'm dentro :do arr. . 65 do decr.eto n . 24.563, dé ·3 de 
Julho de 1934:" . 

Aqui, temos, sr. PrasfQ.ente. a interpretação, firmaga sobre a ma.
terta pela au.tor~dade comp~tente, de ac~ordo -com a legislação em vi~e_r. 
Eftectivamente, esta (decx:et.o n~ero 24.563) . ;no art. 6"4, declara qu~ 
os empreStimos serão: a) co~muns. sób consignação; b) ,sob caução; 
c) hYPothecarios. 

Depois de tra:nscrey.er o art . 61., o •relat<>r da ma.ter~a no Conselbo 
Oel1Ç>er~tivo d.a Previdenéia. assim se e'X1lrimt~ com encono : 

"Nem uma referencia se faz ahi á Carteira. Prediç.L, CU)~> 

n_egoci o n .ão é o d·e empresti17J.o, mas. sim, o de 'Qenàa de casas"•. 
Et:n prime~o lagar, essa d:istin.cção· entre Carteira Predial e Car

t eira Rypotheca.ria n.ã.o se encpntrà em nenhuiD. qecretO ou: regulam.entõ 
referente .ao asswnpto. E' uma creação do.s dii'lgentes da. Prev~dencta. 

Em segundo lagar. a.quellª' a.ffirm.ativà é puro sophisma, pols· o nego
cio da. tal Carteira. PrediaL será, de facto, o de ·venda de casas aoo con
tribuintes, .mas mediant e emprtMti mo . T.antó ·assim ~ q:ue, a:o tratar, n.o 
artigo 65, da acquisição de ca!)a.s para. ·c.ontribuintes, o decreto de 3 dP. 
J'ulho de 1934 declara que o Instituto f~cultará a acq-qtsição de· castUJ 
.para Tl!sidenaia existentes ou a construir, ••ob~rvadas as disposições do 
capi-tulá anterior'', isto ê, o que se tefe:re. precisaxnent·é, ~os empres-
t:í'Tti.O~. . 

Afinal, até que afinal, senhores, a ·proptia adm.ii1lstração da. PJ;"e
videncia reco~ece que os emprestimos com gar:a.ntia hypothecaria só 
podem s·er concedidos para Qperações relativas a casas destinaclàs á r~ ... 
sid.encla cl<~ mutllario. · 

E' do Diario, Ojficio.Z de 24 de Setembro de 1935: o seguinte expe~ 
diente do Instituto. Naclona.l de Prev1denc1a: 

··~. 13 . 847(935, hypoth~·ca n . 9!3.61. consoante ctetetml· 
nação d._e s, EX •• o Sr. Ministro, proferida a: 22 de A.gosto a . 
c.. na lteip. n . 9 )386, de 20 do mesmo mez. os emprest1mos. 
hypothecarios podem ser concedidos nos seguintes casos: 

4) p~a. acquis!ção de casa; 
õ) pa:ra constrv.cção: 
c) para' ·refôl'l%\a ou 
à) pàra melhoramento da casa e 
c) para pagar emprestimo ant~riot e realizado para ac:f U.1-

sição ou construcção de casa, tudo pa.rq. residencia do mu.tua.
rio_ 

Não se verificando n~ presente proposta de emprest~mo 
neDllum.a dás hypotheses estabelecidas pelo Sr. Ministro, in-· 
de.firo o ·pedido. 

57 de 62 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 62 

-441-

o. sn. SALGA-Do Frr..Ho - ObecHe.nte a despacho do Ministro, au:t9·-: 
rltla\'l~ _rnaxi~à, :como V. EJt. :pem sàt;}~. cil.espacho .q'l;le tinhà. ele ser cum-
pridP ·· · 

O -SR. BIAS FORTES - J..!Og'O, a jntetpr~tp.ção v.erdadeir.a é es·1;a. 
porque ·.Q ':Mi,nistto não este). fazetido o~tra cousa seniio cu;rri.prit ~~ .l~ls 
e regul'am.e'ntos. 

() sa. po.~oos- \"ELLAscç ·- PeneiJtamentt::. 
Q ·sn.. S..u.GAllo FILE:o - J;!:m .que pese á opii~,iã.o do Ministro, nf:lst.e 

pa.rticuiar âivipjo .q.e S. Ex. 
. O SR. :SIAS FORTES. - Eetn a'll:çtou,. poJtt;a_nto, a. mihorla pa.rla~ 
:mental\ ventuanÇio desta tribuna. ·o a5Sw:il.pto de emprest~mos na ~e
v~d~cia; porque,. éhamando para o caso a ;:l:ttenção do Sr. Ministro do 
Tra.balho. aca,bott. vendo ·victorioso o ponto de vtst111 'que d.e't~ndta, éle 
a.ceo_rdo ·c_oln a legislação ·vigente, · 

I.tlqUidada ~ prl.me:lra; parte. deseJ~ a mino:ria.. parlàmehtar. por in,~ 
termectio, ainda, .do Sr. Minlstto çlo 'Tr;aball1o .• qú,e se tem t~levado ze,. 
·1oSó nÓs ~E}gdeios referentes a_o :rrtst;itutq de_ Fi-evidencia., as informa
ções cpnstántes dó re.quel'imento cuja.' d:isov,ssãc) V . _EjC. , S!;'. Pre~iÇI.~nte, 
e,(:ab~ ô,c. ~~u.nc~. 

Estão ella6 coricretiz ... di'Js etn l2 ~téns, cUJa j1;l.St1iicat!va pn.ssru;nos 
a fazex.-

.. &en.q0 oml135os. os rela.tor'ios ao In.st1tu't1:J no qoge diz; r~spé'ito -a:os 
.as.suxnt>tos ct.t?s.te req-y'ertcne.nto, ~.z:naJ;o•se- urgentes e necesiári~ as 
informaçi).es -solic-itadas. em -bem ela ord~m a.clln'l.nl:.SJtr~t1.va. q"Q;e cum:pr~ 
se.r observada naqu~lle In:stituto e 4e ·q-q:e ·!;lo Oa~ara. dev~ ter o mais 
pe~~eito co~ecimento. 

Quanto. ao Item 'pritne~too. d~ accôrd~ .com. os ~posi.ti'v.os legaes 
~ ~itad.os, compete ao COnselho DeHõe~tlv:b - orgã-o f1scaJ. dõs· actos 
do Présidê"l;lte __:. emittir pa.rec~r ~bre o re:la:t91'ío e b:il,anço. q,ue até 
3i de Março; .o ·mesmc;> Pres~~ente 4e'l).er.ã· ~nyiar :a<> ;MJ:ntst;ro e ta~ do
~w:nentos terão de :s~.r pupl_icados no Di~nio Ojfi.cillt. :Rcfere.m-s_e e.stee 
'ao anno d 1934. mas, até a presente da.ta ..__.. OU,tubro tte 1935· - J:~.ãO: 
for~m dlYlllgaQ.os. Jã. o relatado de 1932 ·só foi pu:btfoaqo em Set([!mbro 
do ánno segUinte e o dé 19aa, em Dezembro de. L934,. q_uer dizer, com' 
átl'azo maior.. Será: ·que o à~ ·1~34 sómente appar:e:cerâ em 1936? ..• 

o SíL S~GAD.o .F.i:t•11o -- Pêr®tta declarar que não pGderlá. ser pu
bllcado, porQ:Ut;!, como v .. Ele. :xn.esmo <::>b:servou da trihw;1a. o ~nistro 
d.o Trabalho determil:l.ou que se verif-icas.Se o bala:ilço. E~ an.tes dessa 
treriflcação eon9iU1d'a., não é poq'slvel. pubUcâJ:-Q pois .noo se sabe se-~~t~ 
eerto o:u não. 

·o -S~. BIAS FORTES ·- A Púm pare·ee q_ue, desçiê õ monietlto ern 
que a éli prefiXa· prazo .dentro dp ·qual deve sê:t apre·sentado, a. ftincção 
dO.'l admin,i:s~adot;es • •. 

O .Sa .• C~Tl::ANo MAc~IU:Io __._E' pUblicai-o. 
o SR-. BIAS FORTES....,. .-.. ~ pr<::>vldenciar p:u:a. qU'e, na. ;hora pr,e-

cisa.. estabelecida n:a. lei, esteja publicadQ to·do o l;)~·anço . · 
se. ~ le~ $Í.Xi8. o prazo dtt (.tp.resenta~o ... 
Q .Sn.. SALGAno FIL'Ho - Mas nãQ da· puoliçação, que- é c9isa di:f

·~er~nte. 

O .SR·. BlAS FORTES - A ái'gul:neiita:çâ.o ~-·v.. E~. :ê ~Qpi:li_stica . 
.:supp.ollh-a V. El<: . que nó,$, :representantes do Poider Législa.tivo, 

·com P.razb ·predeli~tado, na Qonsti~Uiç!9,. pa.ra. vot~âo· do o~çamento. 
a_té 3· de· Novembro' não. tenh~mos çumpr.ldo e~ disposl.tlvo; 1r.em:oo 
invocar que ·não o ·nzem.ds ,por ~xc~o de tra.ha.ll:l~. tna_s a. Constituiç~d 
se -cum:prtta., o orçamel).to serg prorogado ·para." Q e.-xerc1c1o seguinte. 

'I'fata.~se de 'flagrante in:h-acção. legal .. em que ·reinci.d.em 9S dtr.i~ 
gen.tes do ID$t1_tuto. Pàra a~allal' «a gr·a.vlda<Ie. <lo ·racto, basta I'ecordar 
que. como já foi dit() ·nest~ Ca~a. as .companhias de Seguros, tlli;tl:tll1-
çóes de ·explora.~o 'pa.rtj~cutar e !J:Ma,l:lzadãs :pelo mesmo :MI.nl~teJ1o~ fi., 
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ca.m, ne.ss~ Ilypothese. sUjeita-s á pena severíssima da perda da autotl 
zacão para o tunccton:a.mento no Paiz! 

· E 0 'Instituto Nacional de Previdençia é, no g_enero, ilma. casa P.e 
seguros para 00. :funcdonarios publicos. 

Em relacão ao se-gundó e ao tercei,rQ - a. respeito da primeira tias 
operações ahi I:éf'erldas, diz· ~ ·relatório. sobre o a.n:ao de 193S: "'com o 
me-smo fim" (o de crear novas fontes de renga )" ,. "procuramos fazer o 
reaju~tâlnento d.as diVidas d9~ funcciónarlos do Instituto, a juro com
pensador, cqm a garantia do desconto em fo1ha e de um seguro de 
vida temperaria". 

Não ha diSpositivo algum, pelo m~nos não encontrei, Ciue ·autoríze 
.sem-elhante liberalidade. . 

A encab:l.pação da divida do.s funccionarios - med.ida da. qUal se 
teriaJ:J::l. ~proveitá.dos ós ma.ís graduados do Instituto ,......... ~ali;rou...se -me
diante. c.ontracto com a c!UOC"ação de 10 annos. 

o $a. SALGADO Fn..a:o ......_. V . Ex. ahí está eqUivocado: <> .prazo 
não é limitado a cquatto . M& casos em que. é de 10 a.nnos.. 

o SR. BIA:$ FORTES A hypot'hese d~ que me occupo agora 
é dlffer~nte. 

ó ·SR. :SALGADO FILHO Eu me :felicito d~ V . ~- considerar 
ag<>ra. hypótheses dif!-eren-t;es a con.str.ucç·ão e á b.ypothec.a . 

O SR. BIA!S FORT:E$ - No caso, tl"ata-se de hypothesê náQ 
previSta em 1e11 istó é. de uma l:ftegularidade. Nada te.m. 1SSO e<om 
Ilypotheca: IOU, coJ:Lstrucçã;o . 

o Instituto não poderia ter feito &êtne1hante operação. ÊStou 
censura,ndo-a e quero ·esclarecimentos. Esse item é para que o Insti
tuw l,n!orme com .fundamento em qúe lei ella. se ef!ect;uou . 

Não ha noticia de prazo tão longo para liqUidação. de debito. po:: . 
. m,'eio d~· ~on.signáção em folll.a. O l:naiot, perm.itttdo p~la lei, é o 
de quatro artno,s, isto é, 48 mezes. O Instituto e a Caixa Eeonomica 
operam. d-entro c:1.esse prazo. A gatántia do seguro de vida, de que 
.fala. ·o r~latorio, e relativa, pois sómente entra em vigor a.póS .O t;er
çeir:o -anno de sita fórrnt:U}ão . 

o Sa. E;ALGADO FtL.Ho -. - O seguro só se dá depois' de tres annos, 
prazo de carenc1a . 

O SR. BIAS ·FORTES ..,....- V. Ex. está me ajudando. 
O Sa , SALGADO Fn,~o - S~ O falleciJ:n.en.to occorrer ant.es de tl'es 

annos, n.ã.o póde. ·haver esse -preju.ize. 
o SR.. BIAS F-OR.TES - V. Ex. labo-ra em- eng~no: nesse caso. ~ 

f:unc.clonar1-o que fez o rea,justamento de sua divida. entl'ou no <:o.bre 
e é o Instituto que· perde . -

V. E{' . nâo se ach~ ~Ui cientemente .esclarecido . .Nllo discuto 
qualquer das bypotheses previstas pelo Regulamento . o caso a que 
me r~f!ro e para. o qual peço informações é o seguinte: :f:uncctolia'Tios 
desse de.partam.ento eram ~evedores ~ terceiros. A administração <b 
,P~evid.encias permi"!;tiu-se realizar <> reajustamento dessas dividas. en
campou-as. ~mpresta.ndo ~ln.heiro .para o pa~mell.to.. Na.o vou a. tanta. 
·p ·orque nã.o tenho documentação; zrias devo inl'orm.ar ao ·nobre Depu
tado -que aos meU:S ouvidos ch-egou a ~oticia de qué alguns augment.a
ram os seus debl.tos, de tal modo qu~ dos emprestimos da Previdencla 
hoqv~ saldo. · 

Autorizando esta. operação de reaj'ustamentp, tetta pela direcÇão 
do Instituto de Previdencia, não encon.trei - ·repito - qua.lq,uer dfs
positivo de lei. 

() & . SALGmO .Fn..M.<> - É. u~ emprestHno que o Instituto faz 
- p~Ia que V. E:x, estij. dlzendo, pois não .ç<>nheço o facto - a()~ 
!u:acclonamentos para pagarem suas div1dás, o que está dentro da 
fl~lida.de da.q'uelle depal'tamen:-o. 

59 de 62 



Anais da Câmara dos Deputados -Páginas 1 a 62 

-443-

. O SR. BIA>S FORTES - Estarl a d~ntro da finalidade, se fosse feito 
na. bitola estabelecida peló artigo do -REgUlamento, segundo o quaJ não 
se póde ~m.ptesta.r mais de oito contos . 

.Ahi foi um reaj'üstamento de divida. Nã.o poSso a!fitnl3:r e não o 
~n(losse> - e sa~ o meu collega a. ~reniclade com que di.scuto este~ 
a.ssumptos - não a ehdo:so, repitO, mas aos meu.s ou:v.Idos já chegou 
a a.ffirma.ção Qe que algUns, sollcl:tara.m elllj)restii:nos ma.io~s. liqut
tlaram d1v1das, ficando com maiores responsabilidades e maiores ~po
nibilld~<te.s. 

Em. summa: occQttendo o iatlecltn~nto a.ntes de findo tal periodo, 
o .prejllizo d_p Instituto, é malii!esto, sem cQnta.r ~ -pc;ssibilidade dess~ · 
preju12:-Q no ~so de deixar ·o funccionarío o empre.go --.· tls.co tanto 
m.aior quanto maior é, o prazo dá. operação e que dá lqga.r a que. 
nas n-y.potheses previsti\.S em l~L a consignação em folha. nem só 
tenl:l.a. período mUlto ma.is curto do qu.e e~ d~ dez an,nos, como fi~ue 
!imitada.. a. importancia ~m menor. Por outro lado, não é a<bnlssivel 
qt.J~ o pat riiri.onio constituidQ pela. coUectivid:ade dos .f'Uncciona:rios 
publicos 'Pàrsi fins expressamente det-enninMios em lei, tenha. seme
lhante destino, .~m ben~fielo a.pena.s de d.etermb::l.ado grupo. Final
mnte, · é .<:le ~ indagar .se o ralado I:eaj'Witament~ te·ve lagar apenas 
qua.n.t<J aos ftmcciona.rios effectivos ou se tambem em: relação aos 
qv.e. se aqhava,m em .comm1s.são. a. c.omeça.r peló presid~nte ,~o ~

tltuto, pois é bem de ver que, nesta. hypotl;lese, .o risco de não paga
:rn~nto pela per4a do logal' augmén.ta, d~ ma.neir.s. consideravei. E, 
se. o presld~Jlte d9 Instituto, realizando .tal operaçãó em ben~ficio 
apenM dos !unccl·onarios do Institutô, seria passivel de critica ~ de· 
<ié cond~ação, que dir~os de sua att1túde, caso a houvesse e!te
ctuado em proveito· proprios?! 

Relativamen.te-~o quarto: no Inicio do Governo Provisorio. foi, 
a titulo de economia, õ.ispensad_a parte ds funcqiona.rios do Instituto, 
1Jcs.ndo o seu numero red1izido a 104, contonne a tabe4a constante 
do decretó n. 19.646. de 30 d.e Jan!3iro de '.1.931. B:oje, entretanto. o 
numero de !uncciona.rtos do InstltutQ se ereva.. a ll1ais <:lo <iobro, éon
·fonne reee.nte pul;:lllcação o!ficíal do propdo Instituto. 

- Qua.n~o ao.s itens qUinto e sexto, encont~am justi!lcação no 
seu proprio enuncíado. :Basta a-ccent~ que '0 presidente c;lo Insti
tuto, apesar de perceber vencimentos super~ores aos c}.os demais dl· 
rect<lres de repartição, se incluido,_ entre outras, na fol}la de serviços 
el:trao.rcilnarios, poderá. facilmente ter ul1:rap~a.do o lim1te legal de 
s:ooosooo, fixado pam a. remu:ileraçào ,de qualquer funcciona.rio. 

- Em referenc!a. ao setlmo e ao oitavo: das publicações offlcl~ 
.não consta o orça.me~to da Instituto, que tem de ..ser submettido á. 
approvação dô Ministro . 

- · SObre o no:o,o: pelo diSpositivo a.hl meneiona.do, "a admf~o 
:pa.:ra GS cargos ~hn1cos ou espec1all~ados ~ependerá. de approva~o 
êlll e~me à. que devem ser submettid.os os ~ndida.tos'', étc. Ha:,. en
jretanto, noticia. de varias nomea.ç~.s l_a.Vra:das depois da. data da 
Le1 e nas quaes, parece •. não :foi. resi?eitada aquella :ro.oraliza;d9ra exl
senci&. 

- Quanto ao decimc, o art. 26 do decreto n . 5.128. ·de 31 de 
l>ezembro de 1926, disp~a.: 

"As .im.portancla.s recebidas pelo ·Instituto. se~ã9 -deposi
tadas em conta cor~~nte, sem_pre que :Pt!SSiv~l com juros, no 
Banco do BTa.si~ ou. em s.u.a.s filio.e~ e a;gene'Üls". 

Tão clà.t'O e categbdco dís.positivô de ~i não constituiu obsta
cuJo a. que o d1rector da Prev1dencia. - · sob ·o ;pretexto. aliás, n~ 
just1!1ca.do, de obter ·melhor ta~a. de juros - depositasse j,Inporta.nclas. 
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~m outt~ esta:bel~chnentos d.e credito·, '(lujo~ nomes jãma.1.s consta.-, 
ram dos res~ctlvo srelatorios. 

Etn 1934. foi baixado o c).ecreto n . 24.563, de 3 de Julho, revo
gando o acima. citado. Nâo a:ba,ndona.ndo o seu intuito de preferir ao 
Banco da. confiança.-do Governo outras instituições de credito, con• 
seguiu o Presidente to~ in~luldo ·n~se decreto o ~eg:u1nte d1spo
.sitivo: 

"Art. 76, paragra:PhO unlcot 

As üliporta::~.cias ·rec~bldas pelo IlàStituto seráQ deposita
das em co,nta correzrte no Banco do Brasil ou em suas :filiae'i 
e agencias, salvo autorização expressa, em contrario, do Con,
selb,o Dellberat1vo, a.pprovs.d~ pelo Ministro., .. 

E assim continuara~X.. a, .ser d:eposita.das as importancias em ou~ 
tros :Sancos, além do Banco do J3ra·s1l. segundo se veriHca. do rela.
torlo âttinente ~o ann() de 1933 - ultimo até agora. publicado. 

Cumpre notar que. pPr accórdo ~tr~ os prindpaes Bancos, é es
ta.beledçta. dete~·lnada. taxa de juros :pára os deplstos . Logo·, a con: 
êl"usão que se impõe. no ca.so, e a. de que os cirnheiro.s do Instítuto 
éSta.rão ~ndo <:ieposttad.os, e~ estabeleeimentos de segunda ordem,. datY 
preferenclas pessoaes do PJ;"esidente ci__o mesmo Instituto. 

E, fi.n~JJ;n,ente, lfl,lanto ao undeclmo e dec~m.o segunçio,. têm s!.d~ 
la:rga.mente divulgadas is qu~i'x~ do;s prejudicados com a.s delongas a. 
.que, de ordina-r_to, fiCalXl sujeitos no recebimento dos pecuJ.ios . Óbset
-ve-se. que, além <ie d.eSll.umano, por .attin.g1r, princi.palment-er viuvas c 
crphãos, seme1.hante procediinento do Instltu..tó, :fa.cmta, sem duvida, 
o parn.sit ism.o <i9s ln.tern1ed~ari~ eln torno do pagamentQ desses pe
cul,i~. Dos obices crea.O.os ao pagamento dos ~unos dá bem ld& o 
.segli1nte despacho, ~o a.ctual Sr. Ml_ni.stro do Tra.bai·ho e publicado 
n-Q Di4rio 0!/icial de 12 de Junho de 1935_. tolhas 1~.606: 

"Dou provimento ao r~uroo, 'tllll3. vez <1\lC· está. provado 
ter o :!unicionar~o contr~buidp para. o peculio, ora :recláma
do pelos seus ..successores , A questão da 1nscr~pçã.o volunta.
r1a ou obriga.toria. devia. ter sido resolvida. em vida. do con
tr1bu1nté e não dePQ1s de sUa morte~· quando os herdeiros re--
cla.m~ o J:>ecull.o. Se houve. erro, por este é responsavel o 
Ihstltuto en ão os hetdelr<>s ao .iunceionario, eu.jo direito a. 
pensão ou .peculio é irrecusavel." 

ConcJuire1, 'Sr. Presidente, pedindo á. Camara. a approva.çâo par~ 
-o requertinento qúe tonnula:mos,, afim de qu,e. a; i.nspecçlto do Pa.rla
to.~nto nas o:pen1ç~· do Inst1tu:to Nac1onâl de Pre-oldencla: .seja es
crupulosa e medttad~. de mOdo q~e- os seus d:etensores nesta. Casa. 
possam, esc~dado~ nos esclarecfmentos ora. ped1dos, demQ"nstra.r á ml .. 
noria a. córrecção com. que estejatn sen_do alJl tratados os intereSses 
<ia. la.bortosa clasSe dos !Un.cctona.rlos. (Muito bem. Pa.Lma.s. O orC'J;dor 
·e v'iva.ménte cumprimentadO). 

Em -seguida,. é encerrada a. diScussão do requerimento 
n .. 1~5; de 1.935., e an_nunci8da a. votação. 

Approvado o requerhnento . 
• 

O Sr. Presidente - Quando se voto~ 6o prçjecto n. 21_4, eu 
~disse que eUe 1ría. á Col:llinl,l!SâQ d~ Finanças,. em v!rtude da.s emenda.s 
.apresentadas. Del:Xel. porém. de submetter ã casa., poli ~quivoco, um 
requerlmento da .Sr. Deputado Furtado de Men.ezes, que _solicita. seja. 
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-o mesmo pro.jecto enviado ·á Commissâl> de Con.st1ttüção e Justiça. · 
-vou, . pois, ouvir agora a Can.1.ara. sobre o segU1nte: 

Requeiro a reme~a .do proje'ct0 n .. 244~. d.e ~935, ã C'omm.l.ssâo 
de Constittilçáo Jilstiça, afim d.e que opine acérca da constitu<::l<> 
nalídade do 3° artigo do .substitutivo da COmxn1SSão de Finanças . . . . 

~ala d.~ Sessões, 2 de Outubro <Ie 1935. - Furtado lie Menezes • 

.ApprOVl!-.40 . 

ó Sr. Presidente. - Esgotada. o. .materia constan~ da ordem do 
· C:la, vou levantar a sessão, cominunico antes aos Sr.s. Deputados qu~ 
ai1lanhã baverã. votações, d~signa.ndo para a de 3 dO corrente a ·se
guinte 

Votação do requer{mento n . 157. de 1935:, (1a legislatura.) do 
Sr. Paulo Martins e ·outros, para que volte á Coímnissão de Finança.~ 
e Orçamento o projecto n . lOl .... B. de 1935 (discussãO unica); 

3:1, d.iscUSSãó dop rojecto ·n . 228-~. de 1935 (ta 1egislatura.), auto
rizando a aber:t1..\ra <to cr~dito espeCial de 12~!400$000 para. at1;enr;J.er 
ãs exigencia:s çlo decreto n . 24:.~62, de i934; " 

3a diSCussão do projecto :n.. 3-C. de 1935, (la. legislatura), ~r
n:úttindo aos ~mpreg:tdOS de quadros annexos !.nScreverem-se em. con
curso .de habilitações ou de entrancia, independente do limite de 
.ldade: · 

3a aiScu~áo do .projecto :n,. 274; de 1935,, (la- íegislatura), au~o:ri
zan~o o Iioéler ~xecutivo a· adquirir1 pelo preço de 30:000SÓOO utn. 
terreno destinado ao ~rviço de Rexnonta. do Exercito; 

D~ussão unl.ca do ~ecer n. 21, cfe 1'935, {la. legislatura). man
m.ando archi var o requerimentO da. .SOciedaàe União Commer<:ial dos 
varejtsta.s de Seccos e ].Jolhadç:>s, pd1nd.o a:mn~tia fiscal; 

Discussão unica dp· parecer il . 281 de 1935 .(la. legislatura) , . .xnan
dan.do arrn'ivar o r~querimento do Sr. Francisco Indenhcx:·. :x)edip.do 
TeviSã.o na. tabella do imposto d~ oo.n.SUm.o sobre cigarrilhas; 

Discussão uni<:a do pareoer n. 2!'1 . de 1935, (la legislação'), a.ppro
vando o contracto <:elel;)ra.do entr~ o ..:omm.ando d.~ S• brigada. de· .)n
:f~:tntarla ~ D. Masilla. Dlas GontiJo para locaçãô él~ 'pl"edi<:l. n. ~, . .s94, 
da rua Rio de Janell'o, en:t Bello Horizonte, ao qual o Tribunal de 

··Cbntas ~?cusou registro. 

Levanta-.se a. iBe.sSâo ás 16 ··noras e 25 minutos. 
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