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IND11CE ALPHABETICO DE MATERIAS 

A 

Acta ( Ht•dificaçbt•s ú) 

(ionll'S Ferraz - 100 . 

. \!hgum· Bustos -· 265~ ;i49. 

Handcira Vntu.fhan ---· 348. 

Rotto de Mt•ilczcs - :J4H. 

!. .. t J.. • •• i..',.~ ln • .4 'UI 

A~ua potavel (Vl'nda de) - 4 . 

. "-\fo.ndega. de Florian\)\)olis {!P\nhwn l\o l't\iH\.'\o t\n) - H8. 

Alfan:dega de Maceió ~ 22.. 

Alliança Nacional ·Libertadora (A) - :1mJ. 

Appendice: 

Discurso do Deputado .Juli«> ~ovaes --- ii3a. 

A!'~o~ocia<.:ã.o Brasileira de Imprensa (Auxilio :'t) - 28. 

Associn~ão l)aulista de Imprensa (A) - 4 t , 284. 

Assucat· (1Producção llt' ) - 101, 4-82. 

B 

Bandeira Nacional (Hom~Lulgem Ú) .___ 28.2. 

Bibliothcca do Ministro Ronald d'-' Carvalho ( :\equisiç~"io da) · 

- 502. 
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c 
Caes do Porto do Rio de Janeiro (Taxa de entradà no) - 35. 

Cardeal D. Sebastião Leme (0) - 148. 

Casa da Moeda (A) - 294. 

Casamento religioso para os effêitós civis (0) - 66. 

Caixa de Constru.cção de Casas (•Crcação da) -·· 266. 

Club de Imprensa (Eleição de delegado do) - 132. 

Commissão de ConstituiçãQ e Justiça: 

Renuncia do Deputado Waldemar Ferreira (Communi~ 
eação) - 376. 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro lConvenio contra a) 
- 448. 

Conselho Nacional do Trabalho (0) -··· 515·. 

Correio Aereo Militar (0) - 11. 

Côrte de Appellação do Districto Federal (Fixação dos ven
cimentos dos funccionarios da. Secretaria da) - 507. 

D 

Departamento de Ensino c de Producção Vegetal e Mineral-
512. . 

Directória das Rendas. Aduaneiras· (Pagamento do pessoal da) 

Dir~ctoria N~cional de Educação (A) - 61. 

E 
Edifilci()s Publicos (1Construcção de) - 151, 447. 

Engenhos e usinas ('lnstallação de) - 101. 

&colas de pharmacia. ~ odontologia estadoaes (Diplomas das) 
- 61. 

Estrada de Ferro de Bragança (Arrendamento da) ~ 3·50. 
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vu 
E. F. Central do !Brasil (Autonomia administrativa c financeira 

·dos serviços da) - 496, 501 - (Sobre um -cscripturm·io) 
- 123. 

Estrada dé F~rro Noroeste do Brasil (Gonvenio com a) --- 44S. 

Estrada de .Ferro Sorocabana (Convenio com a) - 44S. 

Estradas de Rodagem (Fiscalização dos inmostos ini.ernos 
nas) -··· 64. 

F 

Fazenda Nacional de Santa Cruz (A) - 5. 

Férias annuaes remuneradas - 120. 

Forças de terra e mar (Fixação dus) - 423 . 

Frente l'opular. pela Liberdade (!Comido da) - 373. 

Funccionuios publicos civis (A conce~são de tnontepio aos) 

- 382. 

Indicà~õest 

Abilío de Assis ·- (N. 14, de 1~) -.Solicitando á Mesa 
da Camaru se dirija aos Ministros da Justiça c do 
Trabatho e ao ·Governador d:a iBahia, a ·fim de que se~a 
ali impedida um:! paroda integralistt~ ~. Parecer du 
•Com missão de Justiça - ·- 38. · · · 

Adalberto Camargo c outros - (IN. 15, 'de 1935) - Iu
tlicando homenngem à Baildciru Nncional - Parecér 
da Commissão Executiva - 282. 

Homero Pires c outros ·-- (N. 16, de 1005) - Afim de 
tque sejam os funccionurios interinos da Secretaria· du 
Camara. dos llcputados - Pareceres d~\s •Commissões 
'Executiva c de Finançns - 283. 

Informações (·Pedidos de) 

Bar·1·e.to •Pin lo - (:Ministel'io da •f'tlzcu'da) N . 2-lO, de 
1935 - !Solbl'l' os tnlhnlhos 'cittl' ·vêm .sendo rcnlizad!>1'1 
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no tocante á transformação do nosso mil réis na nova 
moeda cruzeiro - 294. 

Café FiJ.ho c outros -· · (Ministcrio da Justiça) - N. 211, 
de 1935- Sobre os motivos determinantes da prohi
ibição, pela policia, do comicio da Frente Popular 
vela Liberdade - 373. 

·Dorval Melc.b.iadcs - (Ministerio da Fazenda) - N. 214, 
de 19·35 Sobre pintura externa do edificio da Alfan-
dega de Florianopolis -·· 448. 

Dorval Melchiades - (Ministerio das Relações Exterio
TCS) - N. 209, de 19·3'5 - Sobre em quanto impor:ta 
cada venera da Ordem do "'Cruzeiro do Sul", corres
pondente aos diversos graos- 293. 

Dorval :Mclchiadcs - (I)I<inisterio da Viação) - N. 212. 

de 1935 - Sobre a promoção a t.o official da Directo-
ria H.egional dos Correios c Telegraphos do Estado 
'le Sta. Catbarina do 2.o dito Alta.miro Lobo Guimarães 

Corrêa da Costa - (1\r.inistcrio da Viação) - N. 213, de 
1935 - A'ecrca do teor do convenio existente entre 
a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, Estrada de 
Ferro Sorocabana e Companhia Paulista de Estradas 
de Ferro, para um emprestimo de 40.000 contos :t 

primeira das citadas ferrovias - 44~ . 

'Informações prestadas: 

Mi!1isterio da A'gricultura - · Sobre desapropriação, por 
utilidade publica, de . terras foreiras á União - 5. 

·• 
Ministerio da Educação - Sobre venda de o.gua potavel, 

do abastecimento da cidade, como sendo agua mi
neral - 4. 

'Ministerio ·da Víaçâo - Solbre a rescisão do contra.cto de 
arrendamento da Estrada de Ferro de Bragança 
350. 

Institut-u de Aposentado-ria e Pensões dos Estivadores - 64. 

· Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões (F()rlhaÇãó 
· da receita dos) -···· 515. 
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lnterraUamc (O) - 38, 147. 

J 

JoH Bonif~eio de Andrada e Silva (Homenagem á memoria 
tl~) - 450. 

Xandidu de Segurança (0) - 155, 296, 403, 437 . 

• wenaaaens: 

J>o Sr. PresJ.dente da 1tepl1blica - Sob1·e convenienciP 
.. de ser adquirido para os serviços do Correio Aereu 

:\fllltnr um terreno eni Faxina, Estado de São Fnulo 
·-- 11. 

llbau • jaaldu mineraes (Aproveitamento das) - 276. 

Moeda C!ruaelro - 294. 

o 
Ordem do Cruzeiro do Sul - 29-3 . 

p 

ParecereM; 

t:mmnhtJHUu de Agricultura: 

KlroJecto n. 14l24B, de 1935 - l 01. 

C ~umnala11iio Executiva: 

I udtcução n. 1~, de 1005 - 282. · 

.Tnd!cação n. 1(;, de 193'5 - 2-83. 

( ~unuulssdo de Finanças: 

~'ro.tt!cto n. :M·4·..m~ de 193'5 - 12. 

471. 
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X 

Projecto n. 356~A, de 1935 - 22. 

Projecto n. 37·4, de 1.935 - 28. 

Project-o n. 375, de 1935 - 31 

P.rojecto 11. 376, de 1935 -· 35. 

''" ""'o _.,.n,.. n .. 
r1 VJCl;LII Jl." o.JIOt UC J.iTt)V '-'" · 

•Projecto u. 382, de 1935 - - 39. 

·Projecto 1). 381, de 1936 -- 58. 

1Projccto ii. 377, de 1935- U6. 

Projecto n. 380, de 1935 -- 119. 

Projccto n. 283-A, de 1935 - 266. 

Projecto n . :i87, de 19'35- 352 . 

Projeclo n. 388, de 1935 - 383. 

Pl'ntt>l"fn. n 'lRO .i_,, 10.!:l:;. '-Utr.. 
-~ 

Projecto il . l56-ffi, de 1935 - - 423; 

1Projecto n. 386, de 1935 - 440. 

Conunissão de Finanças : 

Indicação u. 16, de 193ã - 283. 

Couunissão de Legislação Social: 

iProjcclo n. ·· 383~ de 1935 -· 120 . 

.Commissão de Justiça: 

IProjecto n. 244..o~B, de 1935 - 12. 

· i}>rojccto n . 388, de 1935 - 383. 

·P-rojccto n . 389, de 1935 - 386 . 

<~mmissão de Just~ça: 

Indicação n. 14, de 1935 - 38 . 
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•Commissão dê Obras Pu:blloos: 

Projecto n. 3'34, de 1935 - 276. 
' 

·Commissão de .Saúde: 

Prdjecto n. 385, de 1936 - 351. 

Commissão de Segurança: 

Projecto n. 3&1, de 1005 - 58. 

!Projecto n. 283-A, de 1935 - 266. 

iPro'jccto ·n. 156.J3, de 1935 - 423. 

•Gomtttissão de Tomada de Conlas: 

·Projecto n. 39, de 1935 - 123 . 

XI 

Indeferindo o requerimento do General reformado Josi~ 
de Assi~ Brnsil E!m nue nede .A..mdlln narn n nn'hli---
cação do livro de sua autoria "O cavallo que a Nação 
precisa rpnra defesa e os seus usos;' - 355. 

l~'olicia Militar do Districto Federal (Promoção dos otficiaes 
da) ==58. 

Politica dos Estados: 

Rio de J nneiro --- 377 . 

Ceará- 449. 

Polonia (A data nacional da) - 295. 

Polyclinica Geral do Rio de Janei·rQ (Auxilio á) - 119 . 

Profissão de pharmaceutico ,(A) --· 351.-

Projectos: 

Regimento commum do Senado c da .Camara dos ·Depu
tados - - 91; 2.n discussão - 215'; Emendas - 219. 

N . 139, de 1935 - Approva o contracto constituído pela 
escriptura de cessão de direitos e obrigações relati
vos ao predio e terreno sito á Avenida 7 de Setembro 
n. 49, na -'IVilla Ma-reohal Hlennes", nesta cidade • 
. que fazem o 2.u t_enente da Policia IM!ilitar do Dis
tricto Federal, Euclydes da Fonseca e sua mulher, 
<to escri.pturario de terceira classe da Estrada de 
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Ferro Central do Brasii, ·Pbyllocrato Soares Brásil 
c sua mul·her - ·Parecer da Commissão de Tomada 
de Contas - ·123·. 

N. H3, de 193-5 ~ H.cvogando o ~dcc·rcto n. 24 .Q.75, de 
22 de Maio . de 1934, que mandou crear o Instituto 
de Aposentadoria c Pensões dos Estiv·adoi"e.~ - Vo-
,.,~:- 1• n .1.•. - ·' ~:>.4 
'"':J ~· \ >. • '-U;:)~\.l;::I;::IUV} U':K o 

N. 126..:C, de 1935 - Hcgulando o casamento religioso 
:para os effeilos civis - Discttssão unica - 66. 

X. 14!2-H, de 1935- -- Completando o decreto n. 24. 74H, 
de 13 de Julho dé 1!}34, liinitando a producção do 
assucm· c prohilbindo a installação de novos cngc- . 
IJ'hos c usinas no territorio nacional - Parecer d{l 
Cóiilrtlissão de Agricultura -- i01; Emendas - 114; 
Votação - (2."' discussão) - 482. 

X. 156-B~ de 1935 - J<'ixação de forças de terra c for".\H 
naval para os t•xcrcicios de 1936, 1937 e 1938 -
Pareceres das Commissões de SeguranÇ(l c de Fi
nanças - 423. 

,... lt - • 

• , • J uu, uc J.~.J·a u~ponuo sou1 c o Iuncc1onausmo pu-
blico da União, nos casos de substituições c cxc1·, 
cicios interinos -- (2.n discussão) - 514 . 

X. 226, de 1935 - Instituindo u autonomü• administra
tiva c financeira da Estrada de Fctro Central t!o 
Brasil - ( 1.11 discussão) - 496. 

N. 244·m, de 193:5 - Abrindo pelo l\linisterio da Justiça 
o credito especial de 250:000$000 para anxHiar a con
clusão do monumento a Santos Dumont - Parcce

Tcs das lGonnnissões de .Justiça · e Finanças - .12; 
Discussão unic.a ~08 

N. 283-'A, de 1935 - Cr·cando a "Caixa de (;onstrucção 
de Casas", para os officiacs c su.h-'O·fficiaes da Ma-
1·irtha de Guerra - Pareceres das Comihissões de 
!Segurança c de Orçamento - 266. 

N. 285-A, de 1935 - Estabelecendo regras s()lbre a cons
trucção de edificios publicos - Votação - OJ." dis
cussão) - 151 ; Redacção final - 447. 

N. 301, de 1935 - Autorizando a transferir para os Es~ 
tados, estabelecimentos .de ensino e de prod,\cção 
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vegetal e anilual - Dis(:ussão unica ·- 512; Hcqul'
rimentos - Humbcrto H. Andrade e outros - Clm·o 
{iodoy c outt·os - Hcuato Bar-bosa .. _ Lourenço Bm•tn 
Neves- 5l3. 

~. 3()4, de 1935 - Dispondo ~obre a conldbuição llus em-
preguuos, cmprcgauores e cJa t..:mao, para lot·maçao 
ela receita dos Institutos c' Caixas de Aposcnladol'iH c 
·Pensões, subol·dinados ao Conselho NaciPnal do Tra-
muno JJIS('USSélO lllllCa - ;)]';). 

X, .~25-A; de 193~ (.l." Legislatura) - Hcgul:mdo o jJt·o
ccsso do mandado de segurança - .(3.a discnss~io) ~ 
1;)5; Continuação da 3. ~ diseussâo - 2~Hi; Enl(~IHkts 

·- 302; Contimmçüo da :~.n discussão - -ioa; Conti
nuação da tli:-;t·ussão - 4~7; Emcnd~ts -- -t~X. 

X. ~J39, de Hl3ü -- .-\utol'izamlo a acquisição lla hiblio
thcca nuc l>Pl'lencen :m \linish~o nonnlll (\c Curva-

lho - :!.'' discussão -- 502. 

):'. 340, de 193;) - ·- :\Iaüdamlo <tttc a Dircctol"ia :Nacional 
tlc E<lucnçiio l'l'<.'t'ba c use os diplomas das escolas de 
plHtrmacia L' odontologia esfadoncs -- Hcdacçiio fi
nal - (il. 

N. :>44, de 19a5 - Autorizando abrir ao ~Iinisll'l'io da 
1Fazendu o c•·cdito especial de 57H :i00$000, para J>n
gur o pessoal da Dircctoda das Hcndas Aduuncil·as 
e da fiscalização de impostos internos na:~ (.•stradas 
de 1·odag'-~m - Vo\n-çiío (:{." discussão) - - H4; lklla
l't;Üo finnl - 281. 

N. :l5ü~A, Tlc 19'3:> ::__ Grcdilo 'ús!>cchü (fl. 2. :lOS :Hi"">O~ÚÜII 
... .~~ .1 ... • ..... ... a .. : ... ;;~ .. ,. ~~ ....... ... ,, ·'" J:..,_ 

VUA v, !F<U < tlU\.IH.I"'A U .1. '-"<&LLU:Y ouo ([V 

lado de Alagôas da taxa de 2 "/0 ouro arrecadada 
pela Alfandega de M.acció - f>arccrr (fa .Commissiio 
de Finançüs - 22; 2. 1~ discussão -· = 4SO. 

N. 3i"i7, de 1985 - .. - Approvmulo o conv(!llio qlic fw::ili.l:t tt 

visita reciproca de tcchnicO!i phylosnnitario:s, nssi
gnado entre G Brasil c a Argentina, n<l. ci(lttde de 
Bueno~ Aires, em 29 tlc ~1"aio de H~a5 --· Hcd:H.·~·ão 
í'imtl - IJ1. 

~. :i58, t.lc 19·35 - Aulorizundo u :Mesa tia C:Hn:.ll"n n rc· 
quisitur do )finistrrio da Fncndu n quantia de 1·<'·is 
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4 :500$000 para pagar a ajuda de custo devida ao 
:Depu-tado José Ferreira de Souza - Redacção final 
-62. 

N. 363, de· 1935 - Fixando os vencimentos dos funccio
narios da Secretaria da Côrte de Appella~iio tio Dis-
tricto Federal - 2.a discussao - 5()7. 

N. 364, de 1935 - Fixando os vencimentos do pessoal da 
!Secretaria do Tribunal SuperiOr de ~Jushça Ell't
toral - 2. • discussão - 487. 

~. 37·4, de 1935 -· Heclacção, para discussão especial. da 
-emenda n. 323, ao orçamento da Fazenda, em 3." dis-
cussão, e approv·ada, para constituir projecto .á parte. 
abrindo o credito rle 4. 000:000$000, -cumprindo o 

decreto n. 24 .'678, de .12 de Julho de 1934 - Pn
reC(.'r da Commissão de 'Finanças - 28. 

N. 375, de 1935 - ~- Dispondo sobre nova cunhogcm dt· 
nioedas di visionarias - Parecer da Commissão dc.' 
·Finanças - 31; requerimento do Sr. Cardoso de.· 

Mello Netto - 387; 2.n. discussão - 389; emendas 
436 - Votação - 471. 

N . 376, dé 1935 - H.edacção i>ara discussão especial da 
<-menda approvada c destacada do projcclo n. 101-n, 
Orçam~nto Geral da Rcpublica, que providencia so
ibre a taxa de entrada no Caes do Por.to do Rio dt· 
.Janeiro - Parecer da Commissão de- Finanças - :15. 

N. 377, de 1935 - Abrindo o credito de 4. 500:000$000 . 
. ~c;upplement«r a. ver-ba 7.11 (SCrviÇo de Aviação) --~ 

Consignaçãll Materiul .Material Pennanente do Or 
çamen to em v·ilgor para o Ministerio da Guerra -
Parecer da Commissão de Finanças - 1 Hi. 

N. 378, de 1005 - Abrindo, pelo Ministerio da Guerra, o 
credito especial de 8 .538:'889$700, para pagam.ento dt' 
transportes .feitos pela Viação Ferrca do Rb Grande 
do Sul -- Parecer da Cornmissão de Finanças - 36 . 

.N. 380, de 193'5 -- Conoe'den'do o auxilio de 600:000$000 
lá :Polyclinicu Geral do Rio de Janeiro, para constru
c.ção de edUicio de sua sédt• .. ... 'Parecer do Commis
siio dl" Finanças - 119 . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:43- PÃjgina 29 de 119 

X\' 

~. :>81, de j 935 - H.cgulando as condições da Jlromoção, 
por merccimcn lo, dos officiacs da Policia ~Hlitar do 
Districto Federal - Parec.cres das Cotnmissõ<.~s dt 
S<.•guranÇtl c de Finanç-us - 58. 

X. :l82, d<.~ 193~ - Autoriz-ando a Hêdc de Viação Cc:t
rcnsü a adquirir até duas aulomotl·izes para o trar..-.-
vorte de Ilassag~tro~ - Parecer t\a ( ,ommissã(} '~C 

•Finanças - - 39. 

·"-. iHS.1, UC 1::1.1\1 - ·· ~..UOlllllCHllUU o :tl'l. ,i.", tiO OCl'l' l'tu 

n. 23.103, de H, de Agosto de 1933- (Excluindo do 
direito a ferias Hnnuacs r('muneradas os interessados, 
os viajantes t' os representantes) - Pm·t·eer da Com
missão de Legislaçiio Social - 120. 

X. :U~4, de 19~ - Hcg1llamcntando o paragrapho lcn~L·i
ro do arti·go 119 da Constituição Federal c transfer~· 

p-am os Estados de )finas Gcracs c Siío Paulo part•:; 
rlas atlrilnuções do mcsn~o artigo - (Aproveitamen
to industrial dus minas c das jazidas tnincraes, etc.) 
Parecer· da Com missão de Obras Publicas . - 276 . 

X. 385; de 1935 - )fodificando o dcl'l'Clo n. W. HOü, d(• 
.Tanéiro de 1931, que dispõe sobre a profissão phor
ma.ceutica c o seu cxercicio no Brnsil - P:ü't'c~r da 
Commissr.lo <I(' Saúde - :-15.1 . 

X'. :iSô, de 1935 - AlH.•l'lura de um ct·cuito supplc.•mculat· 
<lc 3. 862 :6HO~U01) pura pagamento de Senadore-s c 
'Deputados c de material d« Sccre.taria da Camara 
dos Deputados, no periodo de 4 de Novembro a 31 
de Dezembro de 1935 - . . Pm·er.(.'r da Commissão . de 
.J1'j nanças - - 440. 

:\. :i87, de 1935 -- .Modificando o decreto u . !!12 .414, de 
:io de Janeiro de 1933, que regula !_t concessão Llt: 
montepio aos funccionul'ios public0s civis da Uniiio 
- .Pare<.·<.·r da :ConHnissão de ~inailc;as - 382. 

X . ~8, de 1935 - Hclcvando a prcseripção em curso ou 
.i á consummada a que está su~cito o ·direito das viu
,·as de militares que partidpamm das campnnhus do 
Url~guny c do Paraguay - Pur-cceres das Connnissões 
dt• Justiça l' de Finanças ~ 3-83. 
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~. 389, de i935 - Dispondo do quartel da força fcdet·al 
em Florianopolis - Parer_:o.eres das Commi:ssõcs de 
.Tustiçà c de Finanças --- 386. 

Q 

R 
Uêde de Viaçà~ Cearense .(A) - 3~L 

Uegimento Commum do Senado e da Camara dos Deputado!-' 
(0) - 91. 

Uequerimentos: 

.-\ibelardo :\larinho c outros ·- Votos de pesar - 51. 

_-\bguar Bastos c outros -- Urgencia }JUra (\ uiscussão (.~ 

Y-otação do projccto 11. 118, que institue o s.a1nrio mi-
mrno <.OS HlnCUrlOS --

.\dalhcrto ·Camargo . - Voto de a"dmira~·ão a tlll'lliüf'ia de 
Bernardo Vieira dl' :)fcllo - N~. 

Agenor )fon.tc c outros - Prefcrencia pua·ct a discussi1n 
c votação tlo projecto n. 24-4~"' de 1935 - 508. 

Amaral ·Peixoto l~ outros - Voto de pesar - 294. 

JJ(t·rrcto Pinto - Afim de I(JUl' o proje~tu n. 2':W, dt• ·HtJ;'). 
I<Itu.; institue a úutononüa tldrninistrativn e finaric(.üi·a · 

. , ' 

8Õcs de Obras Publicus, Transportes <.' Communku-
~~ões c de Finanças - 501. 

Barreto Pinlü l~ outros - ·Prefcr·encia pur~t a discuss<to do 
·projt.•cto n, :llJ.4, dl' 19"J5 - 487. 

Ctu'doso de ?.fello Netto - Urgcncia parn discussão e vo· 
l{lÇÚo do projecto n. 375, de 1935 - (iDispondo sobre 

' a cunhu·gcm <le mocdns dlvisionarins) - 387. 

Clat·o (iodo~· l' ouh·os - Hl'til'mla, da Ordem do tlin, a fim 
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de scrcu~ ouvidas., a respeito, as eommiss6es dt.· 
Educação G- Cultura, Agricultura c d'e Diplomncht c 
Tratados, do projecto n. aot, de 1935 - 513. 

(iomcs J:<~crraz e oult·o~ - Inserção em Acta de um volo 
de rcgo.sijo pela passagetn rln flata. tln fn<lefWítdcrtda 
11!1 !Poloni!l . _ ?Qfi 

Humbcrtu H. de Andrude c oulros- A fim de (JUC scjum 
'""··· •• 1..,. • vh...,. " • .1 ~(~:"' r. · . - ,I """ ... . .. ~~-, -- -· 

1.Educação, Agricultura, Industria e Commercio, dl~ 
Constituiçãõ t• .Tnstiçn e de Diplomacht (' Tratado'> 
- -· ;)13 . 

Lourenço Hacta ~evcs - A fim de que o projcclo n. 301. 
de 1935, seja enviado á Comruissão de Educação c 
Cultura, para cmittir parecer, de üccordo com o ar
tigo 146, paragrapho t.o, e artigo 151, do Regimento 
•Tnt~>rnt 1;1 !t 

J .ourt•nço ·H:wta ~(•\'l'S t' ot·m·os -- Yoto de pt•sm· ..... 4~1!1 . 

. .:\{ul'io de l\iorucs Paiva t.· ouh·os - A fiiu de qut~ a Ca
mata dos Dcputudos se conserve de pé ~ em silencio 
por um minuto, t'nl homcnagetn a A1herto Santos nu
mont- ~~74. 

~ogm•ira Penido - Yolo cll• pesar . - :!H·L 

Octavio ·:\l~mgabeit·a l' outros - \'olo dl· pesar - !W4. 

Paulo i\lartins ~ ~. 215, de 193'5 ~ Inclusão na Ordem 
do din do projecto n. 89..JC, de 1935 - (Emendado 
t•m 3 ... discussão, ~nviado ú 'Commissão de Finonça~ 
t•m 12 de üutuhro) - 4()9. 

Henulo Barbosa . - A fim c..ic ttuc seja consultada a <.:asa 
sobre a convenienciu de serem ouvidas ns Commis~ 
sõcs de Bducuçã() c Diplomacia a respeito dos o.r~ . 

Hgos 1.0 ; 2.0
, J,o c 4.0

, rest>eclivamente, do projecto 
n . 301, de 1935 - 51:~ . 

Ohaldo HanwHH.'ll' t> t>ulr·os - \'oto tle pesat· - 14~. 
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Valente de Limá c outros - Prefercnda pata (liscussãü 
do projecto n. 356, rlcpois ele votado o (te n. 14:2-B 

485. 

Xavier de Oliveil·a -·Nomeação de UUkl couHt\issãu dt.• 
cinco mem'bros para receber S. Ex., o Sr. Cardeal 
D. Sebastião LNnc, qm• ehegn 'da Europn 14X . 

s 
Sal (iltnportação de) ~ 45:i. 

Salario mínimo dos bancados ( 0) .. -- (j,2. 

Santos Dumont (I:Monmm•tllo o) - 1 ::!, 374, ;)00. 

Secretaria da Camara dos Deputados .(Bffectivação de fum:-
donarios interinos da) - 283. 

Serviço de Aviaçao (0) - 116. 

Subsidio de Senadore!-' e dt> Deputados (~Pa.gHml'nlo do) -
•440 . 

Substituições e exercícios interinos -··- 514. 

Syndicato dos Canoeiros ({)) - :J58. 

T 

·raxa de 2 "F' ouro ( Ht'stiluiçií.o ao ( ;ov~rno elo Estado de 
Alago~s da) 22, 486 . 

TecrhnicGs phytosanitarios - H1 . 

Terras foreiras (Desapropriação t.lc) - ;1. 

·rribunal Superior de Justiça Eleitoral (!Fixação tlos venci
mentos do pessoa] tla Secretaria do) - 487. 
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v 
Viação Ferrea do Rio Grande do Sul .(Pagamento de transpor

tes ·f e i tos pela) - 36 . 

Vntnc .ri .. !1.rl1nira.r•iin __ Rl•rn!lrrln Vi1•ir!1 t11' 1\fp11fl 1.t7 

Votos de pesar: 

1Dr . .J<lsé Lemos 1\fontcir<i ãt . 

Dr. Edson 'Dias - 51. 

((eneral reformado .loa<ItÜm Fernandes de Andrade Silva 
- 14,~L 

;\{arechul Francisco 1"M!arcellino de Souzu Aguiar - 2Q.4 , 

1-..ngenlu.•lro .rosl• da Silva Btrandao - 469. 
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A 

Abelardo ~larinho .(A. :\[. dt• .\lbuqw.•t·quc .\ndt·adc) - · .Pro
fiss<1t•s J.ibt•rm·s - Commissão dr Snúdt' IPuhlka - ;;2. 

I 

Abguar Bastos - Pm·ú --- ().2, H3-H4, :W•1-2Hfl, :l4!l, :wt-:l7:L 

;)·21. 5Q4, 52(), 528. 

A c urdo Torres (A. Fruncisol 'r.) - lHo de .latwil'o - Vin•
.Presidentc da 'Commissão do Estatuto dos Funcciunarios 
1>uhlicos - iPrcsidentc da Commissão de Estudos da Ma· 
dnha Mercante - 9G-97, 134, 14{), 1-41, 198, 201, 202, 217, 
222, 225, '2fl:8, 234, :239, 240, 24·i, 2"'2, ·24·:-J, 2.4fi-25:-l, 254, 2511,, 
284, 286, 287., !!$, 280, -290, 291. 

Acylino de J.~eão (A. de L. Ho<kigues) - l[lurú ·- :w:>. :lüli, :w7. 

370, 3·71' 3'i12 . 

Adalberto Camargo (A. Bczcl'l'a C.) - Empl'cgodos _____: Com · 
missão de 'FirinnÇas e Ort~amento - 14R, 283, 3ü'H . 

A'dalbert0 Corrêa - lHo Grande do Sul ---- 4tH, 4Hl, 402, 41i:l. 
•464, 465, 467 . 

Agenor Monte -·· · .Piauhy - •Commissão de Scguran~·a Kac}p· 
na] - 18, 508, 500-5,1(), 511. 
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XX.ll 

Agenor Rabello - Rio de Janei·ro 
missão 1Executiv:~ --'- 377. 

"' 
2.u tSecretario do. Com·· 

Alberto Surek - Empregados - ICommissiio de i.JCgislação So~ 
cial - 523f 006-528 . 

.:Uipio Costallat (.José A. ·Carvalho •C.) - 'Ria de .Janeiro -
lCommissão de Segurança Nacional - 377. 

Amài'al Peixoto (Augusto do A. iP. Filho) -- Oistricto Fe
dem I - !CommiSsão de Finanças c 'Orçamento - Vicc
\Presidcnte da Commissão de Estudos da Marinl1a M'er~ 
cante --- 270, 271, 292, 293, 294, 348, 504 . 

.:~tonio Carlos .(A. ·C. Hibeiro de Andrada) -·Minas Geracs 

- Presidente da Commissão Executiva - 41, 49, 51, 57, 

()3, 65, 72, 85, 9!5 97. 98. l32. 135 145 1.50 170 17·1 185. 

208, 210, 2Hi, 216, 217, 21~, 238, ·246, 253, .256, 261, 264. 

265, 284, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 301, 3rt9, 344, 

347, a49, 357, :i6t, 373, 37&, 378, 380, 3·87, 389,' 39-t, 393. 

:i97, 402, 40:i, 415, 418, 421. 469, 471, 478, 47·9: 485, 49(i, 

528~ 554. 

Antonio Carvathal (A. ·Francisco C.) ---- Empl'egados - 527. 

Antonio de Góes (A . dt.• -G. •Cavalcanti) - · ·Pernambuco 
ICommisst'io de Codigo de Aguas - 243, 249, 459, 468 . 

••• .... _. • - ........... ""• .......... .., ... ..., uu 'uVlllllll~.:><l.u U'l:: ~""til .. ~ 

ctt.Jtura, Industria c Commercio 106. 

Arthur Roeha (A. Albino da tlL) ···- Empregados -- 524, 
525, 527. 

Arthur Santos (A . .Ferreira dos S.) - 1Paran~t - l(~ommissão 

de Constituição c Justiça - 44, 46, 51, 67, 69, 70, 82, 83. 

84, 134, 143, 160, 1&1, 1184. 136, 1!87, 1188, 314, 31õ, 3'17, 330, 

~l3~. 333, :i36, 336, 337, 3ij8, ~94. 4·20. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:43- PÃjgina 45 de 119 

XXI H 

B 

Uandeira Vaug.han (Haymundo B. V.) - -·· Hio tlc .Janeiro 

291' 292, 348. 

missão de 'Sat'rdt· ~>uoliea - 41-51, 170, 185, 284-293, :1n:~. 

:196. 

Harbosa Lima Sobrinho (Alexantl1·c .Jose •B. L . 1S.) - J.>cr
nam:buco - 1Cormnis.são para Elaborm· a 1Lci Or.gani<'a 
do Distr.icto !Federal -· 484-485. 

Barreto Filho (.José B. F.) -- Scrgipl' ~ 3Hi, !J38, a4:1; :i4·2. 

Harreto Pinto (·Edmundo H. P.) - 'Funccionarios Publicos 

-- ·Commissão do Estatuto dos Ftlnccionarios Publicas - · 

Commissão para Elahoro.r a Lei Otganica do Distrido 

Fcc.lênil - 17, 41i, IH~~72, H7-!H~, 14ti, 147, 1G2, l6:i, 1()4, Hif>, 

234, 246, 247, 294, :H6, :H7, 318, 320, :121, 322, 323, :i87, 

:J88, 389, :190, :191, :m:i..\397, 4oo. 4ot, 4:25, 438, 439, -t72-

4i3, 475, 47~}, <l-8(), 487, 502, ~){}3, 504, 5(}5. 50(;, 508. 

Barros Penteado (Anlonio .Augusto de B. 1P.) - São 'Paulo 
- Presidente da Commissão de Obras Publicas, Trans
portes t.• ·Communicações --· Commissão de Codi~o dl~ 
Aguas - 7 4, 1'M, 220, 224, 227, 236, 245, 279 . 

Jlento Costa ~~. C. Junior - lUo de Jam•iro - ~commissiio 
de Saúde Pu1hlica -~ 51, .287, .291, :'177. 

JJias :Fortes (~José 'Frtmcisco B. F . ) - Mintts tlt~racs - 4S, 

292 . 

notto de Menezes (Antonio B. 1lc )L) . ·- Parahy~ha - :14!1. 

c 
Vafé l•'ilho (.Joüo •C. F. J - Hio tirande elo ~orle - 4.u Suv-
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XXIY 

•plcnte de Secretario da Conlmissão Executiva -- 3'57-"3-58, 
363, 36th 368, 37·3, 453'·468. 

~ardillo Filho ·(Joa~!uim C. F.) - ltio de Janeiro -- Com-
missão de Agricultura, Industria c Commcrcio 37i . 

Cardoso de . Mello Netto (José Joaquim C. de . M. N. ) . São 
!Paulo - ,Commissão de Finanças e Orçamento (!Receita) 

49, 2190, 291, 379, 3·87, 389, 391, 402-403, 4S3, 471-472. 

Carlos Gomes (:C. G. de Oliveira) -~- Santa Catharina -
Commissão de ·Constituição c Justiça- 'it2, 76, 7-7, 80, 170, 
1712, 173, 179, 182, 308, 3·21, 325, 334, 335, 343, 408-418. 

Carlos Luz (C. Coimbra ~.) - .:\finas 'Gcraes - Commissào 
de Finanças e Orçamento .(Viação) - 14, 15. 

Carlos Reis (C. Humberto R.) Maranhão Commissão 
de Legislação Social -- 68, 71, 7o2, 74, 135, 322, 32a, 32kt, 
a-31, 333, 338, 340, 341, 342, 343, :no, 37'1. 

üelso Machado (C. Porphirio M.) - !\tinas Gcraes - Com
missão de Obras PubJicàs, Transportes t' Communicaçõcs 
-1·20. 

Chrysosto·mo de Oliveira (Antonio C. d(~ O.) - Empregado.s 
- 3tm, 3f>8. 5-22, 52·3-526 . 

Claro Godoy (C. ,.~ugusto G.) ·- Goyaz - 2,o Supplente de 
Secretario da Commissãc Executiva - 5113. 

Corrêa da (josta (Yttrio {~. da C . ) - ·Matto -Grosso - Com-
illissfin de Redacção - 7Q, 251 ,' 448. 

o 

llemetrio Xavier (!U. ?l-ler cio X.) - Rio Grande do Sul -
ICommissã(l de Segurança Nacional - Commissão para 
Elaborar u I.JCi Organica do Districto Federal - Com
missão de Estatuto dos Funccionarios Publicos - 2ü9, 

'427 . 
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Hemocrito Rocha - Cear.ú - :no, 37:1, 449-'450~ 465, 46(). 

Deodato Maia .(D. da Silva IM!. Junior) --- Sergipe -- Com
missão de Legislação 1Social - 122. 

lliniz Junior (rLcouoldo D. Martins J.) - Santa Cathal."'imt 

- Commissão de Diplomacia e Tratados - 225, 25·1, 252. 
·254, 312, 487, 5(}3, 504, 5().5, 506, 510; 523'; 527. 

nomingos Vellasco (ID. N ctto de V.) - Goyaz - Commissão 
de Segurança Nacional - 358, 367, 368, 424, 148-4·19. 

IJorval Melchiades (J). M. de Souza) - S<lnta Ca~barina 
~commissão de Segurança Nacional - 2·93, 358-361~ 374, 
386, 387' 448. 

E 

Edmar Carvalho (E.· da Silva C . ) - Empregados- 1.0 Sup-
.1 ,I .l ~~·· ... ~In • .l. l'n~n .. , SHt 

Euvaldo Lodi -- Empregadores -· 2:• Vice-ü>rcsidentt~ da 
('...ommissão Executiva - -- 235. 

F 

Jo'ernandes Tavora (Manoel do Nascimento F. T.) - Cearit 
- Commissào de Dipwmacia e Tratados - 241, 450. 
. -. . 

- 51, 185-210, 296-301, 3üU, 307. 332, 333, 336. 337, 338, 

341, 4()4, 406. 408, -109, 415, 416, 417, 418, 490, 493, 494~ 

·i%, 505. 

Figueiredo Rodrigues (.José Antonio de F. H..) --·- Ccurlt ~ 
1Commi1)siio de Saúde Publica - 39·3. 

Ft'ancisco. Perdra ·(F .. !J."erreira P.) - Paraná - Commissfio 
de Obras Publicas, Transportes e ~Communicações - 114. 
t83-484 . 
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G 

Genaro Ponte ((;. J1 . l' Souza' · -· Ptu~ú - Connui!\são de Co-
digo ch.· Agm1s 50(). 

Godofredo Vianna ( G. ~lcndcs V.) - Maranhão - Vic<.~

·Prcsiden.tc da Commissão de tConstituição c .Justiça 
·Comnússt1o Espl•cial para Estudo f1n Orlhographia da 
Lin~ua Nacion:1l - 1ó5. 

(. F (J - 1~ t' t (' l' ) s- I) 1 -4 r.:' ... umes · erraz . oao ')ap Js a •. • . - .. ao au o - -- a -,)b. 

G3, WO, ·151, N'l2, 15.1-1i>4, 157, 222, ~33 .• 236, 295, 30!~-3HJ, 

4U3. 473-,ti~i. ;)0:~~50fi. 

H 

Henrique Uodsworth (H. dt.' Tolcdo ,[),) ..... l>istricto Fe
deral =- CQmmissão de Finanças c Orçamento - Com-
mi!lsão fie Estatuto dos Funeeionarios Pulblicos Com 
missão -Es})ccial panl Estudo di\ Orthographia da Lingun 
~aci()rwl - W. ~9·3. :i94, :i05, 396, 397, 51Q. 

Humero Pires · - Hahia - Gornmissão tlc :Constituição c Jus
liçu - - <:ommissão Especinl para Estudo dn Ort.hogrn
phia "a Unl{tta Nucional - 283. 

Hugo Napoleão .O-f. N. do Hl~go) - \Piauhy - l(~ommissão d<.' 
l>iplonml'i~l (' Tl~tla-dos - 29\~. 299, .~00, :~O:J, 305-309, ~U(I, 

. :-JJL 

Humberto de Andrade .(H. ltodrigucs de A.) - Gcarú 
Commissiio ele .\gricuJtul'~i, Jmlustria t· Commercio 
!li), '[)'1;i. 

J 

.Jniro Franco -- S<lo Puulo -~ Conuuissão pura IPcslquisar u~ 
·Condi~~Ôl"S d<> Vida dos Trabalhadores Urbanos c 'J\gl'i
colus -- 74. iR. 159. J()U, Wl, J7l1-J&"i. ~8, 314, :H9, 325, 
:{at. 
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XXVH 

João Carlos (J. ·C. Ma.ohado) -·· Hio Grande do Sul - 85, 
289. 

João Guimarães (J. Antonio de Oliveira G.) - Hio de Ja-
neiro Vicc4Presidentc da Commissão de Finanças c 

João Neves (J. N. da 'Fontoura) -· Rio Grande do Sul 

Jõão Simplicio (J. S. Alves de Carvalho) - Rio Grande do 
Sul - Presidente da Commissão de Finanças e Orça
mento - 26, 34, 37, 118, 120, 270, 357, 431, 434, 440, 443. 

José Augusto (J. A. Bezerra de Medeiros) - lUo Grande 
do Norte - Commissão de lnquerito para Pesquisar as 
Condições de Vida dos Tra!balhadorcs Ur:banos c Agri-

José do I>atrocinio (J. João do P. - Emprcuados - Com-
missão de Obras Publicas, 'transportes e Communicaçoes 
-· 147, 522. 

José Pingarilho .(J . Luiz da Silva P.) - Pará -·· · 60. 

Julio de Novaes (J. Oscar de N. Carvalho) - Districto Fe
deral- Commissão de Saúde Publica- 533~50. 

L 

são de Educação e Culluru - 39'1-393, 545. 

Lauro Lopes (L. Sodré I ... ) - Paraná - 3'.0 Supplente de 
Secretario dà Commissão Executiva - · 347 .. 

Lemgruber Filho (Lurrindo Augusto ·L. F.) - Rio de Ja
neiro - Commissào de Tomada de Contas - Commis
.suo de Estudos da :Marinha Mercante - 48, 49, 50, 51.. 
287' 29~, 293 . 

Levi Carneiro -· ···· Rio de Janeiro ~ Commissão de Constitui
ão c Justiça- 154, 173, 174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
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184; UH, H)2, 19:~, H~4, 195, l~l, 197, 198, 200, 20J, 202, 

:w3. 204, 20i>. ~oH, 2oí~ 2on, 235; 248,,253, 260, 318, 319, 32o. 
:J25. :J2fi, ;{27, 3•28, 83(1, :13t, 332, 333, 3'34, 335, 337, 33K. 

Lima Teixeira (.João de L. T.) - Empregadores - Com
missüo de lnqucrito para Pesquisur ns Condições tlc 
Vid<• dos Trahalhadon•s Ur.banos c Agricolns - 116. 

Li no l'fac·ltado (L. i~odri-gue!l ~1. > Maranhão - Commis 
s~1o dt• Saúde Puhliea - i!~, 74, 352. 

Lontra Costa (_\rthm· L. C.) - lUo de Janeiro Commis-
são de J~dneaç~1o e Cultura ~ 287, 377. 

Louren~o Baeta Nel't!s - Profissúcs Li·heracs -· Prcsidt.'IÜl' tla 
Commiss:1o d<• E<IH<·a~·iio t' Cultura . - 469, ;).1:-t . 

. ,..lacario de Almeida (.Pt•ch·o ~1. dl' A.) ?llinas Genll's -·-

)lagalhães Netto (IFI'mH·isco :\1. N.) - fla.bia -- Commiss:1o 
1fc Sat'ufe Publit'a -· ·· 243, 244, 245, 367, 368, 399. 

Jlario Chermont (.M. )fidosi e.) - Pará - Commissuo ti<-' 
Obras Puhlh·~ts. TJ·tmsporh.•s c Commnnicações -· · :l67, 
;124, 525. 

~lartins V eras (Francisto :\L Y . .) .- . Hio Grnnd·e {lo Xorle 
- 4fi4, 4{;5. 4()(). 

Mathias Freire ~ Pai·a-hyh~l 

3H4, •au·5. :n1. :Jn. 
Commissiio de Hcdueção --

-'f ornes Andrade (Carlos de i:\J. ·A.) - Siio PauJu · ---- Com

missão· 1h• Ll'gislação Social - 70, 73, 7()~ 7i, 7·9, 83, ~N . 

13:1, 134, HH, 182~ 18a. 1~. 199, 265, 206, :W7, 218, 235, 

23S-24~i, 24~1, 2-50, 251 , 252, 254, 255, 25(), 257, 258, 25H. 

29'7, :w8, 2nu. aoo. 30t. :~on. :wt. au, :H2, at4, 31H, 3t7, 

:H8, :H~-34;{, :H4. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:43- PÃjgina 57 de 119 

XXlX 

Morat~s Paiva Dlül'io dt· :\[. P.) - Funedunarlos ·Puhlicos 
~ Commissão de Tomada de Contas - Presidente d<l 
Commissão de Estatuto dos F'lln<'r.ionarios ·Puhlicos -
I 5, 374, ~75, :~7(). 

Mntta Lima (Hudolpho Pinto da :\1. L.) - - .-\lagoas -- Colll-
miss~"io ch.• Obrns ·Pttlhlit.'as, Tr:mspot·ks t• Cumnnmiea~·i)cs 
- :l72. 

N 

~c.gueira Penido (Antonio 1~[:aximo :\. P.) - Disll'iclo 1•\·
tleral ----· Connnissão de Tomndn ele ·Contas - Commis
siio J)ara 1Élaborar a L-t!i Or:.(anica do Dlstricto Fc(!Pt·;tl 
-- C:ommiss:1o cl<.• Estatuto do~ 1Funedonarios Puhlicos 

2!l4. 

u 

Octa.vio l\'bmgabeira -- Bahia - - Com missão EsJ>t.!CÍ:tl 1){11':1 

Estudo 1la Orthographia da if..ingua •'X:wional - 29tl. 

Olh·eira Coutinho (Albcl'lo ele O. C.) - Empregadores 
Conuuis~iio dt• Diplomada e Tt·ctlttdos ·- -- !l5-9li, 391, ::HH
-'02, 430. 

p 

Paulo Martins (.P . Dias .M . ) - Funceionarios Publicos 
Cotl1tn~ssão dt• •Estatutu dos Ftmccionm·ios J>ubJieos. 
439; .Wfl, 515, 516, 517. 

Pedro Ua.che (:P. J)-{~tnusi·lu~n(.'S l \. ) - EmlU't•gadon•:-: ~ V7, 
144, 397, 39~. 

Pedro Vergara -· - Hio (rt·nndc do Sul --- 3'25, H27, :!30, :i:lt, 
aa2, 333,· 33H, 3:m . 

Pereira l..yra (.losi· P. L.) .. -- P~u·nhy.Un - 1.11 Sc(.~rckt-rio da 
·Commissão Ex(.•cutiva - :~. 100, 26H, 3'4~». 422, 4SO. 

Pinheiro Chag·as (H,inhllll P. C . ) - ~Hnas (;l'l':lt'S - - ~!W, 
200. 
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Plinio TourinhQ (IP. Alves Monteiro T.) - Paraná - Vice~ 
Ptesidéilte da Commissão de Segurança. Nacional - 424, 
425. 

Prado Kelly ('José Eduardo P. K.) - Rio de Janeiro -- 48, 

49 50, 5-1, 287, 289, 290, 291, 348, 377-380. 

R 

ltaul Bittenc::ourt (R. Jobim B.) - Rio Grande do Sul ~ 
Comrnissão de Educação e ~Cultura - 233, 395, 396, 398. 

Renato Barbosa - Rio Grande do Sul - Presidente da Com
missão de Diplomacia e Tratados - 396, 513 . 

Ribeiro Junior (Alfredo Augusto R. J.) - Amazonas 
Cornmissão de Segurança NaciOnal - 68, 245, 3.16, 322, 
323, 324. 328, 329. 

s 
Salgado Filho (Joaquim Pedro S. F.) -··· ··· Profissões Liberaes 

- ·Commissão de !Legislação Social - 6:5-66, 263, 264. 

Salles Filho ('Francisco Antonio Hodrigues de S. F.) - Dis
tricto Federal -- Commissão de Diplomacia e Tratados -
399, 4QO, 450-453, 475, 478-479, 518, 519. 

Sampai6 Cottêa (.José Matloso s-. C .) ~ Districto Federal 
- 257, 340, 397, 400, 400. 

Sampaio Costa (Amando S. C.) -·- Alagoas - 259, 475. 

Samuel Dnarte (S . Vital D.) - Para·hybo. - 3&2, 3831 467. 

Severino .Mariz (.S. Barbosa M.) - Pernam!buco - 109, 116. 

Souza Leão (Eurico de S. L.) -Pernambuco- Cornmissão 
' ' 

de Diplomacia e Tratados - 47, 49, 143, 150, 248, 391, 

507. 
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T 

Te)xeira Leite (-E:dgard T. L.) - Pcmambuco - Conuuissftt, 
de Agricultura, Industria e 'Comtnercio -- Commissão dt• 
Estudos da :M·arinha Mercant(' -- . 150-151. 

Theoton.io Monteiro de Barros ff . :\[. de B. Filho) - São 
.Paulo - Commissão de Educação c Cultura - 1:i2-14í. 
15H, 1:57, 158. :J40, 34.1, 34-'l. 

Thom}:-.-son Flores (Carlos T. F. Netto) - ·Funccionarios Pu~ 
blicos - (~onnnissão dl· 1Estatuto dos 'FIIIH'<'ionarios Pu 
hliros . 451), 457, 4H2, 4fl(), 41)7. 

u 
Ubaldo Hamalhete Espírito Sanlu - Cummissão de To-

mada de Conh'ls - 14'8~ 1i6. 180. ~22, 225 2!W, 235. 2-tí. 
2HO. 2Ht~264. 3'12. 392. 395. 

\1 

Valen.te de Lima .(José Affonso Y. llt' L.) - Alagoas 
1Connnissão dt.~ Hcdacção - (it, ()2, 281, 4"-8, 48S, 486 . 

Vergueiro Cesar (Abelardo V. C.) - São Palito - Commis
são dt• Finanças e Orçamento ----- 525. 

Vespuci0 de Abreu (João V. de A. c Silva) -· lHo Gruncll' 
-dn Sul - 4·5'4, 455, 4·5{), 457, 4~8, 4159, 460, 461, 462, 464 . 

Vicente Galliez (V. de Paulo G.) . . Empt·egadm·cs - 473. 

Vieira. Marques (1,Jol!:é V. i\1.) - :Minas (rentes -- Cotnmis-
.:;fio rh.• Tommtn rlc .Contos -· · 124. 

w 
Waldemar l!,erreira ( W. 1~I~u·tins F.) - São Paulo - Prt•

sidente da ·Commissiio de Constituição t• Ju:;tiça -·- · 12. 
õ4, 78-·85, 107, HH, 182, 188. 1·89, 194. Hl5, 197, 199, 202. 
23X. 

X 
x ..... ;,.-; ..... Oth .. .-.irn I .\nloilio X ll<.· o ) -- Ct'HI'Ú ~ 148 4tii. 
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essao, em 

.\ ':-; 14 l111r;t~. t'nlll)l:lt':·t•t•l'n 111 111; SrK.: 

Euvnldo Lodi, Pereira Lyra, Gene\·o~ó Poncé, Edmar Carva
lho. Claro de Oodoy, Cafê Filho, Ribeiro Junior, Acylino tle Leão, 
Abguar Bastos, José Pingarilho, Clementino LisbOa, Lino 1\Iacha
clo. Henrique Couto, G·odoftedo Vianna, Hugo Napoleão, Adelmar 
Rocha, Freire de Andrade, Plinio Pompeu, Fernandes Tavora, Pe
dro Firmeza. Humberto de Andrade, Jo,;é Augusto, Jo!'.é Gomes-, 
;\\athlas Freire. Snrnuel Duarte, Odon Bezet'l'a, Ruy Carn~iro, Sou
:.-.a. Ll:"ão, Antonio de Góes, Mario Domingues. Arthur Cavn\cnntl. 
Heltôr Maia, Teixeira Leite, !:limões Barbosa. Fernandes Lima, 

" !-; , " : ·a · eon~ 

c·lo Gnlrão, A ttila Amaral, \TI1uldo Hnmalhete, Jair Tnym·. Henri
que Dods\\'•H·lh, An1a.t·al Peixoto, J·:duar!lO Duvivk•·. BN•tü CostH, 
Het·mete Silva, Acurdo Tort·es, Alipió Costo.llat, Lenigrliber Filho, 
Bandeh'á Yaughafi, Bias Fortes, Pinheiro Chagas. Levindo Coelho, 
Polycarpo VlotU. Macarlo de Almeida, Vieira MarqueS', Negrão de 
r~irna, .Tosê Bernardino, Simão d:t Cunha, Anthero Botelho, Theo
tonio Monteiro de Barros. Waldemar Ferreira, Barro:-; Penteado, 
Moraes Andrade, Cardoso de Mello Netto, Cincinato Braga, Cas
tro Prado, Alves Palma, ·relxelra Pinto, Gomes Ferra:t, Justo de 
Mot•aeH• Miranda Junior, Fabio Aranha, Jairo Franco, Domingos 
Vellaaco, Vicente Miguel, Generoso Ponce, Vandon1 de Barros, Ar
thur Santos. Paula Soares, Francisco Pereira, Josê Mullet·, Dini;r, 
,Juniot•, Dorval· Melchiades, · Vespuelo de Abreu, Renat.o Barbosn, 
Adalberto Corrio\a, Aniz Badt•a, Arthur d:t Rocha, Alberto t~urek. 

r do 

:Marinho e Thompson Flores. (97). 

O Sr. Presideutc - A lista de pr('SI:"tH:n. accm~a o eomparc
(•itnento de 97 Sn1. Deputados. 

Est!i.. abtwta a. Sessão. 

O Sr. Generoso Poncc (:i" .'lec1'!)l<t:riu, scrvi11d·v ti!' :.!") ~lt'o
~~l:!do á leitura, da Acta da Sessão antecedente. u. qual t-. ~em oh
~N·vações, approvuda. 

O Sr. Presidente - Pa~:>"Ha-se á Ioituru. do Elxpedienll' . 

O Sr. (>erdtà Lyra Ü" Sccrdlu1'io) pi'oeedc (L leltUi'a. tio ~L!

~·uinto 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:43- PÃjgina 10 de 119 

5 

Do l\linb:teriu da Viação e Obras Publica:>, lle 7 du cotTonle .. 
(•n \'iando informaÇões, em additamento. HJ) projecto n. !}, de 1!135. 

-·- A qu~m fe?. a requisição. 

Uo l\'finistt·•) da Agricultura, (.l\_• 5 dv ! .•OJTt~nte, enviando as sP
g-UinteH 

lNb'ORMAÇÕES 

Ex mo. ::O:t·. t" Se('retaria <ta Camara -üo;~ Ül•tm tarlo~: 

Em a.ttençil.o ao Aviso dessa Secretaria, n. 1.272, d.:, iti dt• 
outubro ultimo. trans~rcvenclo o requerimento do Sr. Deputado 
Domin!;'o~ Vieira que solicita informa<;ões a t·e~pclto da exeetH:fw 
do deereto n. 2-t. 606, sobre a de~apropriac:ão, por utilidade publi
ca, de tetTa~ foreiras á. União, tenho o prazer de pagsa.r i'lS mii.ul' 
de V. Ex. os csciareclmentos que, sobn• o nssumpto. foram prP>~-
t:ulo!,: pelo Departamento competente. 

Sirvo-nu~~ do ensejo para reiterar-lhe o:-o tnNI~ tn·otesto:-o d~ ps-
1hn .. n P(}h<Õidi!racão. Odilon BNUI<t. 

St·. Di". Dit·ector Geral. 

A execuc:ão do decreto 24.606, de 6 de Julho de 1934, te\"(' 
inicio na~ tPrra!:l que constituem a Fazenda Nacional dE> Santn 
Cruz . 

.A:-~ principaes tll'OYidenclas ndoptadas nesse l-!enlido foram: 

<t) a aviventação, ainda em execuc:ü.o. da Unha perimetrlcu 
tia razerida, com o fim <~.le se poder extemler á mesma os beneficio:-o 
tlc. decreto ; 

tJ) })Ul:-~agem vara o S. I. R. C. dos proc.cs::~os a cargo ôo Du
minio da União, t·elathms nos foi·eiros, occupante !:! de terras tln 
raZCrt(l,:\.; h SUl JIU:::!LC~o6'CU4o ~UI Yl:.i~U liU:::! CIIIU<_, ,,,..,.v, • ,;!·,.;_, ~'"''""; · n.v• 

~<'rviços, não póde ser feita, dentro do l>l'UZO estabelecido no 11('

<'·t·cto. t·etardamlo n:;~im n ~ma execução: 

c) public:tc:ii.o de ecUtal, convidando m.• for·eirus de ternts a lllli'P
>H.>ntarem ao s. I. n . c . titulo!:: de propriedade, para eff~llto d~ 
n.wi~ão, nos termo!:! do deP.retu. E~Ut pt·ovid{'ncla consolltlou o do
mini,\ da trniii.o, l-!nbrt' n~:~ terras em 1\Pl' OGo; 

d) inclu!-!ão no projécto dê ôi'Çnmcnto elaborado pelo S. I. H. 
('. pan~ 1935. de verba para desapropriação, nos termos do dl'· 
('t·eto, lijRta nfio tendo si<lo concedlda retardou a execução do me!-!-

r•) nova ind usü.o, u.gm·a no projecto do ol'(:amento pn.rn 1 !131i. 

d" \' eL'Ua 11tll'tt O lUE!SlUO firn • 

. \ •· .1 ~.-;,• .,. . "'"""ir. rln rl.nt•r<>i, "J. I:Ofl, fnrarn r ectuisltndn& dn . . . . . .,. 
Uh·t~t'tul'itt do Domlnlo da Unlüo, tml'n fins de eolontz!lc;;ií.o, as tcr
:·as t.tut• l'tlt,li-!litttPm a Fn;.:t•ndu Ting·uú-Tr\hüleh·o, nu BnlxtHln I•'ltt-
tlllnen~e . 
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J~XPEDIENTE 

Officios: 

Do Gabinete da Presidenda <la Repuhlica.. de 6 do CQJ.'l'ente. 
remettendo dois dos autographos da resolução legislativa, sa.nc:

:d t 31 de Dezembro de 1936 o re .... imen ue 
regula a concessão de ajuda~ <le custo ao~ mE>mbro~ do!-' Corpo~ 
Dip1omatico e Con~ular. 

Do l\1ini:;,;terio da Educação e Saude Public:l. dE' 7 d() <·nlTen
tE>. Pn-dando .R.S seguinte~ · 

.IX~'OrtMAÇÕE$ 

Em rt::sposta aiJ officio 1.294, de :n de Outubro prox.imo fin
do, dessa Secretal'ia, tenho a honra de transmíttir a V. Ex. a~ 

t:tdo~ Teixeira Pinto e Oscar Fontoura: 

•. A) Nenhum damno resultará á. saude publica da t>o:-;sível 1'rau-
de, consistente na venda de agua potavel. õo abastecimento õ:• 
cidal<l~. como sendo agua mineral. 

As ag-uas chamadas mineraes Yí~m um fhn tllerapeutico di:-:
cutivel. quando engarrafadas e não bedidas directamente junto :'t:-: 
proprias fontes, ~londe emergem, nas estaç:ões hydro-mínera.e~. 

Dada a delicade7.a e instabilidade dos complexo.-. mineraes na
turaes que encerram essas aguas, sobretudo. as cha.madas oligo
dynamicas, que são as existentes e ora exploradas em no~;o'So Paiz. 
o simples engerrafamento e a demora que soffrem antes de ·serem 
consumidas annullam as IH'OPrieda:des therapéutica~ de Qtle por
ventura g-ozetn ellas, no~ locaes da emergencía. 

Aguas minerae~ engarrafadas podem ::;er. em boa t-eehnica cre
l!othc-rapica, considet·adas todas artificiae . .;;. npen:l~ de valo1· pelo!' 
elementos ponderaveis nellas exi~tentes. 

Em face da. legislação sanitaria, ha uma frauode ou sophi~
ticação, · qual a de ()fferecer ao consumidor uma cousa por outra. 
quando 6 Yendida agua }lOtavel como sendo mineral. 

B) Bxiste meio pratico e ~eguro c1e evitar essa fraude, qual 
seja o de prover os garrafões de tubos de syphão presos aos bo
caes, devidamente sellados pelos interessados, á semelhanc;:a do :que 
se fuz, na Franç:a, com as aguas mineraes• do Paiz. 

Essa. f medida que intere!isa particularmente ao~ l>roprieta-
nos 
~. isto os 

Sirvo-me do ensejo para reiterar a V . Ex:. os meus protestos 
de alt9 e!'ttima !:! distincta con!i!ideração. Gustavo Capane-nra. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:43- PÃjgina 12 de 119 

--6-

Dos trabalhos jâ encetados, com o amparo no decreto 24.606. 
~ecorrerão as seguintes vantagens: 

a) saneamento de grandt~ pnrte •da Baixada Fluminense e eon
:-~equente colonização; 

o) barateamento da vida no Districto Fedet·a.l, com o al>rovel• 
tamento. para a lavoura, de grantlel:i arens nas suas pt·oximldades; 

-·-"· 3 ....... -·· ,, . ......... 
tricto Fed~1·al, para trabalhos agrícolas. 

4\ nncxo [t expo::>i<,;ão de moth'llS que ueu origem ao decr·eto 
em apreço e uma justificativa do me::;mo. São e::;tes os unkos da
dos de que dlspõe o S. I . H.. C.. com relaçfio au decreto. "'""" A. cl$1 
TA·ma Camctra.. Dh-éctor . 

. 1 USTIF'lCATI\'A DA CREA~Áo ll1.' DSCllDfo N. 24. 606, Dt~ 6 DE 

JL'LHO OI·; 1 !1!~4 

l'..o opponuno auoruar o u::>!:lunlpto rt>rauvo :t regu1anza~ao ua5 

terras da União. a que ~e ref~r·em os decretos n~. 21.115, 24.5411 
p 24.606. 

A assignatura dos cltudus úecretos nao ro1 mats llo que o cum
primento de promessas feita$ pelo Exmo. Sr. Getulio Vat•gtts, ao 
pronunciar o seu discurso em 3 de Noverhbt·o de 1930. quando 
se t•eferiu á fixaÇão do colono em h•t"i'efio lll'oprio. com a. trant:t
mi~siio do dominio élit·ecto. 

A emphyteus~. esta hcleC'irla uo nos .!:lo Conigo Civil, parece uma 
t"igut·a transitaria de contracto entre o antigo regimen colonial t> 

a. época da divisfto das sesmarias o deve ser abolida pot' comple
to na nova phase que se esbo~a da dlvi~·ão da propriedade em pe
, uenos lotes ruraes, tornando independentes e radicados ao gúlo o~ 
' )t•C]ttenos agricultor~s, capazes de promover o engrn.ndecimenh, !1n 
~onas abandonada~. · 

O decreto n. 21.115, qut~ l>t'Y- tenno ao reglmcn emphyteuti-
co, nno foi cumpl'ldo, apezar <lns com;t}tntes reclamagões que fi
zemos, dictad~.ts pela revolta. que :::;enliinos ao deparar conda.ntc~ 
mente com o uesolador quadro de Santa Cruz, onde grande pnrte 
dos terrenos da Fazenda Nn.ciohal acha-se completamente abundo~ 
nada, porque os terrenol:l que estão aforados, com o pn.ga.m~nto 
dos fóros em dla, n.iio são utilizudo13 C!)nvenlentemente pelos seul:.l 
!!oncos.-.lonu.rios, que contribuem com c(uantias lrrlsorias pat·a o~::; 
cofres pUblicas, por fn.1tu. de revi!;ão de fúros e outros, cujos con~ 
cessionarlos deixnram de paga1· tre::.• prestações a.nnua.ea de fôro. 
cahirã.m em commisso. 

Como ê rat'iflsimo ú. União ganhar uma acção de commisso. 
devido {l. varias clrclJlarcs ministeriR08 que entravam a. marcha dr1 
processo, não agiu cont.ru. essE-s foreiros, que por sua vez, temendo 
a acçi1o official a (tUalquer momento, l1ão ficam l'adlcadog ao sólo, 
nada produzindo, chegando a um estado ele extremu. miseria e acos
~ados pE'la malurln, pro\'cniente da fultn de cultivo tlo t{'rn:-nn tH)Jn 
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-( 
obstrucção de vaUas, abandonam os seus lares, con:-tituindo ele
mentos fracos. desanimados e portadores dos terriveis gametos. 
como se verificava na wna hoje colonizada e ainda se nota em todo 
o resto da Baixa<la. 

a legislação emphyteuth::a, antiquada e ínadaptavel á 
•poca, era a pnnc1pa 

funccionarios representavam 
sua inexplicavel inercia, em 

dos habitantes da região, inutilizados pela malari~. 

e os 
pela 
con-

Passando-se a estudar o effeito economíco do aforamento. Vl"

rifica-l'"e que tal regime-n tomou a região indesejavel para. a ap
plicação de capitaes. 

Asf'lim ê que, tanto os bancos corno as companhias e- parti
culares não fazem a menor transac~ão com os habitantes da re
gião e isto simplesmente porque a legislação sobre as terras não 
lhes C·fferece a~· necessarias garantias. Ora, se a unic.a vantagem 

a emp l euse res 1a na ac 1 a e o pequen or o -
seguir terras com um modico fõro e sem o emprego de capital. 
esta desapparecerá por completo em presença da falta de capital 

dos factores capital e trabalho. Já varios industriaes têm se re
cusado a installar sua&' fabricas em Santa Cruz, á vista dos mo
tivos acima expostos e seria Iamentavel e~-te estado, tendo o Go
verno poderes para resolvei-o immediatamente, como de facto o 
fez pelo decreto n. 24. 606, do qual ê complementar o de n. 24. 540 
que abriram novos horizontes aos serviços de coloniza~ão em todo 
o Paiz. 

O decreto n. 24. 606, moldado segundo principias equitati vos, 
em que a desapropriação é feita pelo valor reconhecido e acceito 
por ambas as partes interessadas, não encerra senão providencias 
moralizadoras, que sô podem ser temidas pelos usurpadores de· 
terras da União; como se poderá. verificar facilmente analysando 

com anhou. 

Na parte relativa á re.ivindicnção de te:-rrenos occupallos a ti
t~lu pret::.:trio, a Limão nada mais terá que indemnizar, }>€'lo decn·
to n. 2~.S06, ma~ o Re~ulamento approvado pelo decreto n. 24.5411 
a.mpara o~ prop1·ietrio~ t.l.a~ bemfeitot·ias existentes, dando-lhes pre
fel'encia~ !J<'I.l\1. a &.cq uisi<;ft.o, a lougo prazo e ~em juros. do doro ~
nio directo das terras que utilizam dEmtro de dete-rminados limi · 
tcs, conforme se trate de terrenos urbano~ ou t·uraes. e~tabelecend•:> 
ao ·mesmo tempv condições para sua uti1izac::ão. 

Todo ·~ste edifício foi projectado ob.:odecendo ás norma~ geraes 
que ti\·emos c•nsejo de traçar e tPm faltado apenas hôa vonrod;:- ~· 

patriotismo para extX'utal-o. 

p1·ogramma ' e 1nea o nao ~. pot::;, teg1on e s1 
por t>n\·,_)!Yer problemas de saneamento. instruc<;ão e povoamento. 
encerra.ndo e::o;te os de itnmigração e socialização da terra. com o 
~eu apro-<.·eitame-nto ~oh o ponto dP ,-I~ta. agricol::t. pe('unrio ~ in
dustria:l . 
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Tudo istu, entretanto, !::IÚ Herá l:tmReguido por um conjunto dl' 
u·abalhos de <'ll.ir~ mutua dependt•rwla re!-lultu u. pfficlencht ela ohl'a 
a executar. 

Par.L fitl.tlizm. devo dcetn:.ll' que todo eKs<: .u caho01;o, já cull-
:;truldo e consolidado. E.>mhom. com tralmlho t! gTttncle per·sistcncl<t 
para vencer os ohstaculoH qu~ deparamos. ruirá brevemente, JHJ!' 

influencias politic:ts·, em virtU<ll• lla apresentac:ü.u, ii. Camá.1'a. It'l•-
deral. düm prujecto de decreto, que tna.nuu. sm;pentler, temporori!t 
men tn, a applicar:ü.o <los ulsposHi vos constantes do decreto numerv 
24. 606, t>rocedenclo-se fi rc:>g-ulariza<:ii.o das terraH occupadas. no:.: 
termos da legislaçií.o ordhmrJa, de fôrma a enh·egal-ns aos latlfun
tli~tnl'l na nisita rlos. usur·padot·es rle terras da. União. 

'.l.'<!m )HH' fim ;I }ll'~~~..·lllc l'X}Iosil;:io mostrar. t'lll linha:-: g\.'l'ft•J~<. 

,, crU<' foi, (• t- podt•t·ir. Hl'l' a l•'n~PrHla ~aeional dt• ~anta. Cru?.. 

Ahrangl' a rt:>fericla F'a-,wn tia H át·ca approxinuutr. u(! mil .. 
ültOCehtu~ ldlotnl'tros qu:tdt·a<lo~. uu sejn. umn. vez e meia :'1. (lO Dl~
t r h-to I•'edern 1 . 

Ot:tt•'or:L l'lol'E:'stente t' Vl'l'lladciro centro de uct!vidude ugricol:t 
~~ pastoril foi a Fazenda Nadonal dé Sn.ntu. Cruz, ao tenlJ>O do~ 
je8Uit:ls, <tUt' ali l'(•aliznram for·mitlnvei:-; obra:-; 1le ~;>ngenhar·!rt ._. 
ugrh!Uituru. 

Entt·etanto. com a <•xpul!-:·ão da Companhia uo~ Je!:luit.tt.s, ord~, · 
nada. pelo mm·que-" de Pomhn.l. l:ornm a.s gl,;anteHcas obra::~ ali 
••ntii.IJ reall:;mdas fnteiramen te ct!Jo.n<lonauas. 

Se~UiU-HQ. um . longo perioüo -de comi>letu abandono dali túrl'atl 
tla Fazenun Nariomtl de Santa Cruz, eRtado em quo se consen·otl 
at~ htt poucos annoM, ttüamlo fumm inlciudos os trr~balhos deo sa 
nea.mcnto o em l:'eguidu. os tle culonlza•~ii.o, HOH quaes já foram gns~ 
tos cerca de quinze ·mil contoH, pelas commissões de dragagcm <.• 

colonlzac~iio. 

A)le~ar, entretanto, dft nutt·chtL \-agm·osfsHimu. Ct:tie têm $eg'uill,l 
tum; trabalhos, gr&ndes Wm Rido os beneficios auferidos, não F.ó 
pela. populnçüo de Suntn Cruz como tarnbem pelas das cabecetrns 
da fol'midu vel bücftt rornmda pcloR rios Gunndtí, Lages, etc., nn 
li.Uttl ficam situada::-; as tw\"oa<:c1t>s dn Bcl6m, Paracu,mhy, NO\'n 
lgua:-;~·tí, Itaguahy! etc. 

]iJ• uma oht•it de \'erdad~<!lro e inst>phismu.vel patriotismo, JJOJI'I 

:tlé'm de lil..>ertnr m; pt';p ulfl(~õe~ das localidades n.cimu. citadas do 
"'erdatlelro flag-ello, que constitue a. mataria em taes zonas, ê tam~ 
lJem uma obra uttl nó sentido ceonomico, na. qual a. Uniü.o tcrrt 
opportunldade dé l'eivlmlicat• tenu~ abi.wdona{la!-:1 t.• quo se acham 
~'111 ~un l1lilioriu1 lllegnlmt•ntt•, em IlOdN' de mE>-in. duztn de tmllvl-
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duos inescrupulo~ô~. q ut:• ('Oisa alguma pag-am á União llt>la:o: terr:l~ 
em seu poder. 

' Para melhor esclarecer, ba.l:lta citar que- peiu menu::; 5u % da:-
teri:-as da Fazenda Nacional de Santa Cruz nada ren-dem ao Go
verno Federal, pois incurso em commisso acham-se cerda de de:: 
-mil alq1tcires e cerca de outros dez mil devolutas - todo~ elle:-;. 
illegalmente, em poder de o.]gUD!-1 exploradorf'!'l. (•Ontra O~ QUH"'"' 

nada tem podido a 'Cnião. 

Existem na Fazen<la Nacional ele ~anta Cruz ti7í l:a~o:-: d•: 
commisso, de mais de Yinte nnno~. não :-;e levando em (•ont;, 
aquelles que datam do anno ele mil oitoef'nto~ .,. poueo~~ 

Bm virtude do exposto, torna-se (>conomicamente impraticavc-1 
(j prosegulm~l>to elas actuae~ ohra~ ele> s:tneamento e coloni?..acião. 
em tão bôa hora iniciadas, pois, não :-:e comprehende que possa ,_.. 
Governo continuar urna obra de t:-tmo.nho ·vulto em tel'renos allan
tlcnados, beneficiando meia duzia de usUl'padores. ao inv::-s clt· 
attender ás ."leceNsida<les da -::ollectividade, dP.sapropr1ando 'taes tel'
t·enos e r!onsolidando o seu dorn1nio l:'Ohre O!S mesmos para q u"' 
llOS~L. de futuro. reha.ver, directa e indirectamente. as ~ommas ali 

• -·· -· ... ,# -• • • • _ ... 
. .u,;:otn.; u"' .... ""'" • .._ v•.•<>-~•ç Ul~~u•v, :•v~ uu• "-"''"' w•v P"• ., •• ~~,.., ... .,, "''~~' ·~ ._.., . 

em virtud~ da valoriznção consequente da execução dos servic:os de~ 

~oneam~nto c divi~3io da propriedaõe, já posta em prova com o~ 
actuae~ ser·.riços, a Uniãc, po<lcrá não só indemni~r-se da impor· 
tancin. tlisr>endida, como tambem. com excesso da irnportancia re
colhida an nu:llm~nt~". a1nnt~r outro!" centro!'! df' colonizac:ão n .. 
Bra~il . 

Não seria tamuem economico t:· nem patt'iotiL~u que o aetual 
uoverno a.l:landonasse, a. exemplo do que aconteceu n.o tempo do;. 
J eNuitas. (L~ actur..('s obras de saneamento, que só ~:e poderão tor· 
nar t."m t·ealidade economica. quando tiverem marchando ao ~eu 

lüdo os· set·vic:o:-; de •·o1oniza~ão e ennj::PC1U~nte- c~ulti\'o intE>-nl-'Í\"0 .1<1 
só lo 

Econ.J.nicamente, não prtdt:; t•xisth· san~nntt:.• tllc• :-;t•m l'olv•li
za<;ão. 

Visando, portanto, a continuac;;ão da grundiosa obra ue !San~a · 

mento e colonização em terras d a. Fazenda Nacional de Santél 
Cruz, foi assignado o Decreto. n. :n .115, de 2 de Mar~o de Ul3~. 
que, condemnando o regimen de afora.Iriento, tro.ns.feriu e. juri:;· 
dicçãp da l"azenda Nacional de ~anta Cru?. aos ~ervi~o!': de Colo
nização. 

Coopet·ando, portanto, com o GoverJW .Pruvü;uriu. no s~ntid11 

ue levar avante tão util emprehendimento, tem empregado a Com-
missão Fundadora do Centro Agrícola todt)S os esfotços possivei~ 
m • sentide>· de leYar a termo taes serviços. Infelizmente, intra.ns~ 
ponivei:::. ttlm sido os obstaculos surgidos, citando-se, em primeiro 
plano, as difficuldades provenientes de uma desaproP-riação ou 
con::;olidaQão do Dominin da tTnião por proce-ssos judiciae:=:. não $e 
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\~vu.nuu em conta. que havénd(} centenas de <.:<t:-~o::~ de t:onCe::isã.o dt• 
terras feltu~ sem u. competente planta, a de~mpropdação das rneH
mas ê ahsolt.itamente :mpratica vel, em face datl leis actuo~s. rJeln" 
tluae:~ f! lndlspen.savcl a apresentação da t•lanttl. Como se Jlúdf'l'~l . 
pois, tles,tpr·opl'lar· um terrcmo do qual nüo t'.'d~h.• )lluntn. mil~ •. 1-

Gratul~s dlfficuld:ti:t-s surgE.•m taml.Jem, eonto ver·<.ladt•irol'3 f a 11-

t:.~::;mns, nos cnsu::; <l~ commtsso, JlOis, ape~;ar do conunl~:~so nilo s1•r 
mais do que u. rescleão pelo Cort.'ir·o de um conti'H('to entre cll~ {' 
:L União, não pôde estQ lmlttlr-st! na posse do que (• seu, Rem lan
';ar mão do complicado, caro. mot'tJSo e impi·atlcavel processo judi
cial da decr·etação do commlssu. :::;e taes terreno~. em conunlsso, 
t~àu t\e faeto da União, em eon~e•tu~ncia dtt rm~dl>iio do t:ontracto 
de uforamento, porque, rwis, nü.o st• proeura um meio ma!H !:lirn
J>h.•s, lmt'Citu e JH'atic.u de rel:lolvt•l-o? 

Totlu.~ ali rllfflculdaues apoutauas tfom sut·gido diaute <h ae\;:i.o 
d~ Commi~siiu }i'unüudorit do Centr·o A,;rlcola que, ap~:>l:l:tl' da sua 
encn:la, at(o hoje (tre~ unnos) niw cons~:>guiu dl'saproJU'ltU' ou 
lmlttii'-l:lé na po~~e :slquer d e um pulnw de terra. da ahandonudtt 
l•'az.cnda .:-.Jn.cional ,le :=;anta Ca·u::i., I'XI' cpto a parte outr'ora :uTt•ii
üutla. n Durlsch & Cln ., hoje c~oionb .. u:iu, tma· tt't' :-~Jdu u l'f'liJH:'t'tivn 

Procuraüdo, no t:'lltl'etuntl•, nàu ~!:;rnor·{,et• t· uos st~Us osfor~;oH, 

pa.t:t con~e!;l\l\' o patdotico nbjed\Vo cuHlmalln Ih' l:ln.ntmt· o colo
nlzar ~lllltu. Cruz, ·c~uja áí"eú, llPllDi~· de dlvldidu, pmlcl'it itbrigal' 
cerca de dez mil JH~<]Uenus lH'~lpl'iedades, dunclo tl'abalho a mnls 
d~ c!.nco<'.ntu. mil pes~ôal4, n. Comm\~sãu l•'undadm·a, vhmndo uü.o 
pet·tle r ttmlpO, atacou os trabalhos g-eode::;ieoH e lOJHJgl'aphicos num;t 
úrC':t d~ sei~centm1 kilometro~ qua<lr•arlO!-'·, uguarclnndo )li'O\'ide!t~ 

das clu Guvt•t·no que lhe Vl'nh<Lm per·mlttir JJJ'oseg-uh· na ol>r'tt !-!oh 
HUa dh·e<:Gão, ~mb pena. de Hel' ftn•(;ada a. par·alyzação lmmcdlata rte 
todo!:i o~ trahulho!-1 em · andu.mentu, · r>ondo; á.sHim; · r~m l'IHc~u . !;H Jú. 
e:~wcutm.lu~:~, que reru·e~entnn1 alg-unH milhar(~::; de eontol:l, tii1o !:ltl 

levandu em conttt üH lli'ejulzo~ 'lU<• sel'iam eaududos (n; 1luus l'l!nte~ 
nus de farnlllu.s j:"~ locullzadaH, que seriam ohl'lgaclas n ahantlPmu· 
aH sut\s cult~tra::;, a ,·a.llatla~ t>lll (!(!I"Cit. fl~! ct UH lt·u mll eon tu ~o· , dt• v h i 1 

(L \'li]ltt da. lll<ll:ll'i:l. :Í J'l'glilll I'Dlollhmda - hoje Hlt) UIJI'l' (' fE.•t•tfl . 

NHstas eondh;õos, sul.lmotte-st• :'i. esdurecitlu. u.lte))(;i.i.o tle V . ~ .. 
o rn·cw.mte llt'ojecto <le dt•.'-'l't'tu, (lU•~ vhm tiio HÍmHml~ l'<~inlegl'<ll' 

lmmedlut!tnlentl' a Unlfto na !lO!-\~(.•' dtiH te~-renO!:! t\m commlsso ,. 
dos w.;urpados, li ue !l(\ dh·<•lto llH~ 1mrtencen1 e, l>m' do~UJH'oprlat;fio, 
por utilidade e m..'ci:!!:!Hidadl\ vuhllc:tu:l, da.quelleH que Hc ur.:ham 1'<)

g·uta.rrncnte aforado!-!, muH qUt\ cl:.uht u l:IUU ::~itmu:ii.o, nftO H(J" liH t•n
eruvudoH <mtre n~·. tet•n•noK Pm commi::-;su c uHurpad0!-1, eurno lhl 
t~ltuadus t:nn uma. :t.onu. int:mlulwe cujoR saneamento e nece~l:ltu·là 

colontzução deverão ~er l<•vudos a efreito ))t>lo Óovt>rrw. siw nt•<.·••l!. 
*lrioH ao s e rvic;o. 

Vl!->to . l!Jm 30-X-:Jt;. 
Mlnh•.tl'O du Agr kulturu . 
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Du ~1lnil:ltet·it• da C :U\~J't"H o Ul' ;, do ~~orrcnte, I'E'IInottf~n•lu a ~~· 

!:\Uinto 

HrH. .Memhro::~ do l'oder Legisla ti vu: 

'l'ransmittinõo fL <'uilüü':l dos Dt~putados a ht<-•lul:la expusi<;àu. 
llUe me foi apreHentu<.la peln Mln!Htro dl• EHtado da Guerra, h·a
tando da con venienctu ()e ser adq uh·itlo l'aru. IJS servil;OH do Cc,r 
relu Aet·t>o Milittu· um teneno em i•'axina, gstado de ~ão Pauluo 
medindo 2. OOilm!;. ~ E.• cont;nguo ao er\lllfJn · dt• pouso ali exh;tent•.', 
vr.-nho, c:r-vi do disposto no art. 17, inciso 1 V, d~L Con~titulção d.'i 
Repuhlica, sollcltar a ncceH:mrla <tutoriza~ão pat·a qlJe o Miulsterio 
da Gueri'il. pos~il, ))!•r eontu tle suas f•eonomia!'!, ndqulrh· o lmmH
\'1!1 t•tn apreço. 

•· 47~> dtL Republiea. 

O Minlsterío <la Ouurt·u. julga ~m· dl• ~··autle cunvenieucilt. a 
acq uil'içi'LO ue urn tencno em Fnxina, l~Htado llc São Paulo. medin
do :!.000m~.2 P (•onti~Uit no <~nml\o llf" pou~o para avlõe:4. :ti! ~~XI!-! ·· 

tl•nh•. 

Ha., tWo{!-W lerro.no. um lll'o!lio ülll twrl'eitll (•:,:latlo lll1 eutnwt·v•.t
l;tw, 11 u~ serú her.t apt•oveitatl!l niio HÓ pat·a a · lnstii.ltndi.o i.lo (HJ~lu 
radio-teleg-t•aphieo, -- 11Ue cle!ipmalt:•, menHalmente, Gll$000 com o 
alu~uol ~to )Jrecllo ontle tem séde, - mas tnmbem j1ut·u deposito '''~ 
eotnmtHuveJ, Htot•amu uo g-uanltl. <'Ulllfll> I' ll 11' 11-!·o 1'\ etnuat lH' pi· 
lotos. 

A umtlllsl•::1o JHHII't'á Hlol' feita (H~ In. q ua n lia du ll: ll110$0(}V, em .. 
hlll'a o valor do immovt•l. c•on[ur·m•• !-lc• vrol'l!'icou ~t.'Jii muil1.1 tnalnt' 
do 11 ue o dtL nl'fet•la o 

A dcspmm t•ort·orf•. JHII' eont:L liHH P••onutulas adtuính•llottUvu:-: <lu 
IJ!t•t!clol'lu. lle Avi:u:fw, l[ut~ pn~lmldl' utili~ar-HI' lln Jll'Pdio pam rtH 

Ht'l'vlt:ul'l do Col 0l'Plo .t\N'l.\O M llitm··. 

A' vist.n do exptlHlO 11 e:I'-I'Í !In qUt' düquiP 11 Cll't. 1·,·0 itwhw I V, 
da Ctii\Hllhth;fw tlii. Hepttbllett, tenho n honrn. lltt JH'\llt· a V. Kx. i'4n 
tli~·m• Holieltnt• !11 1 Poder I Jê~ hdn tlvo a tH'\'Nt!-':t l'iu a u trll'(r.IH;ii n p:: r·u 

:~t.lq ulrlr'~!'w o hnrnovcl em apreço. 

Gt'twr·ul ./mill r;om.to.~ . 
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-- - A' Commlssào dn l''lnanc;us <~ On;anwnto. 

Do Tribunal de Contas. 1le 4 uo cor·r·.:mte, c:urnruunicantln h:t ver 
J'eúul:ludo registro ao contradcl eelcbradu entre a Commi.ssilo Cen
tral de Compras c a. flrn'Ht Ir·miios Voloch, Ltdn., para forneci-
mcnto dP movei:-: :t Dírectnria cl<' J•;Ht:l1.1~th-a. l•~c'on<nnic·a c• Flnnn
celr:t. 

.~.:uint('!< 

l ' ltllJ ~lCTOS 

.·t11rt: tlO :lli11istcrio tÜJ, ,J fl•~tiça. o •·n·tlito 1 '-~Ju:cial dt! réi,c; 2Eí0; OIIO!iJ:O()O 
J)ara. auxiliar a concltuuio i/o ·mottumcllttJ a Santos lJILmont; 

c:om. tJarcccrcs da.'! Oo-m.nH .. 'lSOt:s dt: ./ IUHIÇII (' 7-'t.IIIO'i •:n -~ .'WfJTf: rt.\ 

mnl:!ntlas em 2• dismts.'lúo. 

(.Ju:;tit:a l~4 P l''inanr::•s ::!411 ==la k;.:hd;ltiir:t dt• i93ii), 

A11 projedo 11o ~~·. Der1Ul:Hlo Morat~l' l':tiVct c• •l1• iunuuH~roJo; 

oull'oH tmrl:unünt:tre::~, mandnndo ahrlr um c:redito tl(~ 2511 t~nntol'l. 

tlmülnaflos it condusüo uo monumonto :t Santos Dunwnt, a Com
tnlssiliJ c]c Flnunt;aH offer·cceu um Hulmtituto qm• t'ol :qJJlrovarlo cn1 
I• flisr~U!-'Aão no lllenarfo !la Cantaro.. 

Ut'l'm·üclclúx euten(l:is, tollas du eat'lwü•r' fill:uw,•iro, l'l'llletü~u
sc o Jll'ojecto inthwldanwtlti• 11 I'Hf.ll ConuuÚ;s[w ,Jntr:t opin:u• :t l"<'i-l· 

peito. 

Pro)>Otl lHJ (f Ue o lH'ojec:to volto fL CornmisHiío de li'inunr:as n 
quem cabe apreciar as emendas no substitutivo <l{l sm\ ttutor\u, . 

:-;;da da ComnJil-!SÜO 'dc• COI!Ht i t.ul{!iio ~· ,l Uf't.l\::1, li! th• Out Uhl'•) 
de l!J:Hi . - '\V<tlclr.nuu· Fr:,·,.d,·n. Prl~shh·nh•. -·- Asca·nio 'l'ubi 11-->, 
Rel:Ltlw. - f,c,,i r.'ttnwit·o. - Oarlo.~ Oomt:.o; tlc Olit•l:il'a .. - Pctl-r•> 
A Zci.xo. - Jll·th'ltl' Nttl/fo·s. - Tromrro Pii'IW , -- n(•t)(/1)1"() Mt•lltf.MU,'I/ 

-- .!JomlntJO.~ "VIdrtr . 

Ao projeeto n. :!44 A. d~· l!l!tr, , l't\I'HI\1, t>ln :l" tlh~t'Ul4l:>ii11, !IJ)I'''· 

Ht· nttldUt-~ il'<' i-1 <• lntmt1a!4 

A ch~ n. ~ fic<r. tlmHlc: Jogo :cfastutl:t, poiH se l'f'ft•l '" :111 )li'Íillllh·, , 
projm·t 11, 
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o :-!·Uhstituü ;o da Commissão não ador•tou a •~ mi:-;:-;ã., 1lt: ~Uo-'. 

J··ie:t, poi:-~. ~r-m objecto e deve Rer r(> jPitncla a emen<la (I m• •lispõe: 

··Para cobrir u. despc:,;;t, fica. elevado d(~ mais c<:lll 
t·éis a taxa. da correspondcnc·J:t aere<.t supeno1· a ~o··,,J ~· 

uma vez arrecadada a quantia. de 250:000$000, dahi eru 
diante os recursos serãl) applicados no me1horam~:>nf c, 

lliJS c•mupo~ dP • .n-·!ut:ãn (• rt.t· • ,., · , .. , .;,"'·' · .... '' 

.\ ctncJu.la 11. :~ incil1«: no JU'uject•J o IUofiUllll~hliJ aos 1-lt:ríJe~ 

uc~ Laguna <.· Dourados, JIHrrt :1 cttml clestina a im)IOI'lanela tlf.• 

:~n!t: 000$0011. 

Jo;st~ monuml'nto j:i est.iL cuw a •·xecuc:ão a•l••autaua. Att("ntl•: 
:tns impul~ns clu nosso )Xltrioti:-cmo. 

Acceitantos a <!menlla. mesmo pnl'•tue u pagamento elas U(·~

J•~sas, ~on!ormP :1 t·cdu.c<:ão elo l-!Uh!ititutivo depende-rá de vistot·ia 
UiLS <.HJI-u:s f' :uLcuu~un-uLu ..::•~au •• .._..., ...... !~~..,:.., """· ·- •1; , ' 

mm•. rm t·a n. 1/l')ui<la<~ii.o fl(ls (:ontal-1 respectivaro;.. 

Xu pl~na1·io, o illu.stn! ~~·. IJ<·putauu l<'urta.Llo ele .M~m·/.ts 1·~

\'ant<•u a (JUestão da inconstitucionalidade do projecto substitutiw•, 
na ]larte em que manda custear as tl{':-cpe>~s pelo salllo (Jn extinct.a 
C:dxn. de Sub\'<.>nGão. 

A douta Commissão dc- Çon!"titui~ão •· Justi<:a. a. •tuc•, ])Ul' c.•s:>·.~ 
IIWliYo, fi1ra O projec•to suhmettido, não opinOU a l'CSJ)(~ÍtO, )>01' nrt•• 
constar do processo a objec<;ãn, t' pro}>oz voltasse o prujec:to ú 
c~mmi~ · r.,, 111" 'r.'in<>n .·as ·•nara :llll"('f'ifl.t' as (>ffiencla~ an sullxtituti-
\'o ele ~ua ;.lutoria.". 

Pondo :."L ma,l'J.;'em a discusHãu da matcria, que íur~aria. tal\·~"~ 

1111Va audiencia uaquelln. Commissfto, com o <tue retar<lariumn~ 

:únua mais a. marcha. do proj(!cto, j{t pr~ju<licada. c:om o estudo 
do orçamento na Commissão, SU.!'g'erimos se appl!quem os rec:ursos 
con~.tantes du ~Ido das Q.policcs a que se refere o decrHn n. 15.1):!i<, 
de 23 de Agosto de 1932 . Esse saldo, conforme officio <lo Hr. Mi
nistro da Fazenda no processo relativo ao projecto n. 31!1, dt ~ 

1935 f credito para :L E. F. Jng-uat·y-São ThiaA'o-Siio Bn••j:t), com
flOJ•ta ~~ (leHpesa tn·evista d<- réis lifi!): liiJCI$000. 

Assim, lemhramos sr• ndoptc· a st.•g-uint" •·lllt"J'HlcL ao :-;ult::li
t u ti v o: 

Art. 3" - Em vez de ''da exlineta Caixa. tle ::;ubven<;Õeli ·~ cl!;;:t
l-1•! ··das apolices de que trata o deereto n. 15.628, cl1• 23 <le A~ns1.u 
cJç· 1 !122, feit[l a collocn~ão pE-lo R:ui(·o <lo Rrasil". 
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~\ ~tnelllla 11. l mttnda ahrh• o t~l'ecHtu de 4. 000: OIJOlSOHO pa.l"l 
cumpt·imento c'!o ort. (n do clecrdo n. 24 . flíR. c'!c- 12 cl~ .Tnlho 
th> ,934: 

"l• tca conce<Jidu a Alõ::o~ucm~,;au uras11e1nt uc 1m v• en'i>t 
urn a.ux·:.:io de- 4.000:000$000 ((~Ua.tro mil contos de réhll 
para a construcção no terre no que lhe foi doado pe-la Pr~
feitura do Dh;tl'ieto r-~eclt•ral. na liJR}liH n:uln c lo Ca:-:tello. cJ ... 

pn~dio dt•stinado á l-lUa R~dP. ·• 

J.o;sst~ decr·ew est.uiJt>Jece a f(•rma <> condição de }lagall1eJJto, e111 

<tUatro J)resta.GÕC!-:1 semestraes dé 1. 000 :OOU$000 cada uma, fixa va
t·ia.s clausuloa8 e condue abrindo ao Ministerio dn. Fazenda, pat·.\ 
or'con·et· fts des11esa!"·, \lffi erf'dlto f'SIH"cla I ela quo.ntla d<" . .. . .. . .. . 
-t. Ollll : OPilMOo. 

oOillUS, (L \'ista Ul.l exposto. JldO l'f"\'lgoramento llo credito. ..\ 
1tt•Hpt>sa nüo pócle, vorém, eot·rer pelo~ re(·ursoH inôicndol-> para :J~ 

1\IJ"U. u• • "' lUA rcu•v •• 

Assim. acon!cJ~lhamus a allPl'OVtH.;Üo dn etnendn. pat·a constitu!r· 
pro.Jt•eto em separado, reset·vando~nog para. em outra OJiportuni
'·'-1 ''"'''"'· ,, .. ,., • .,.n ilc\l.., • ~t\C>I"t '"' rln UC!Qttrtü\to l':Í.O eon-
::~ideral!os na l•ment11\: "· rlüt•:u;ii.o 1lo cr·Nilto "' OI> recurs~l~ ll~\r•\ 

!' IIStP:ll ~r•. 

l~memla n. 1 

t·ejeituda. 

!-:i:tlt~ da. Ctwnmlssiio, 7 dt> N!r\'tllnhr·o de .1:135. ~ .João Simplicio. 
P1•esiden tc~. - Oa·rlos Jj·uz, R('lator . -· Ji'·rança Fillw. - Pedro 
F'inm.c.izt' . - (ft·atulianu Britto . - Ra1>hacl Cincmrâ. - Cardoso 
rk .1\If!llo Nctta. - .A.helartlo l"t'l'flUeiro Gcsar . - Orlamlo Artw}t>. 
- ,J mio nu hn a 1'1k ~ . 

A l't. Lu li'iea. aberto ao Mlnistedo üa Educaç;ão t' 8uud11 J:-iu
lllicn. o <'l'edito cspt•cial de duzentos t' dncoenta conto~ dé rêio..~ 
( 250: 000$000). destinado í1 ~~onclu::ão fl inn u~uru<:ão. ne:;ta Cat>itltl. 
rlo monulntmto a Hanto~ Dun111nt. 

Al't. ~· ." o Mini::;tel'io lla l'JrlUl'H(::i.o lnnndat•ú t.»camlnm· o mo
llllnH~nto Plll Pxeew:iio f' t•nlt'l\l':i Nn NÜPIHlinumto com u cnmmh-1 · 
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são Executiva do mesmo, para a. liquidac;ão da~ c~nntaK rl~Jit:diva~ 
e inaugurac;ão do monumento, dentro dn limlt.- n•• c•t·Nlitn. fix~rlo 
no artigo anterior. 

Art. 3.o A despesa conlitu..nte ela presf'ut•• trol c•ut•t••·a·:"a tt\•lo salcin 
da extincta Caixa de Subvenc;õe:!'i . 

. Art. -l.u Revogam-~e as dispo~i<:t)e~ t•na c•oJHI'nrlu. 

: 
Lo~ Luz, Relato1·. _-tdalberto Ca:marg(1. J.'rauçu. l<'illtu. - Sa
·m.uel Dua·rte. - .João G·uimarãcs . - Oardmw tk Mt'lln Nf'tto . -
A. rnaldo Basto.~. - A m.aral Peixoto J ·r. - Orla111lo .4 ru u Jn. - na
n iPl rT.P (:a.r?~11w _ - PC(lro Firm ,•zn. 

At·t. L" l:<'íca aberto ao Mini~tet·iu cln JUlfth:u. •• ~c.·~uc·lo/'4 l nt..:
riores o ct·edito es e ia d 
(250:000s;000), destinado {L COllClUI'tlO du mnnumt•lllu ll ~1ntu,.. lJ •I~ 
mont ~ demais de~pe!:*ts com a KU:L lnHtctlllu:nn n••MIII l ~UJlltul. 

tmportancut a u <a ~·t·,·a. t•nlrt'JUic• ú Lummi~~a .. 
Executiva do Monumento n. Santos numont, rtU•• th•\'\•ra\ ••xhlhir u 
prova de- sua real existencia perant~ o Mlnll'tftrln •In ,Jutcll•:a co qu•~ 

tf'n}]a assignado o contracto com o Pseulptnr nutut• •In m~'•numento . 

.Art. 3.u Para cobrir a despe~a ch• t)Ut• truta •·~tn. lei. fica ele
vada. de- m:1is de cem rêis ($100) a ta.xu. dn cm·a•t•.cpunde-ncia net·ea 
~uperior a mil réis ( lSOOO), a qunl ~t>rfl I'IIJI'Iltf'nJoln. uma vf':r. n rr~
eadadn a quantia. ·<le 250:000$0011. 

&\la das Sessões, 12 <le SetemlJt·o tlt• 1!1!1». -- · .llll,.lu ,J,· .lloran 
Pa'i.t:CL. - Teixeira Pinto - Baptista. J.~u.::ardtJ. - ( Jmlu rt•tlo Via11-
nc:.. - Thom.l>Son Flore.~ Netto·. - OarfoH Ut•IN. - .·lttlonio (Te 
Góes. -Monte ..:trracs. - Salgado Plllw. - Numwl•·u t<~r•nifla. 
Lino .Machado. - Xavier àe Oliveírrt. - .\ lu•lurtlu Jftll'illllo . 
Ga·ma Oerqueira. - Ubaldo UalJalht:tt•. - J'r•r/ru 1't•ruanr. 
('h ri.~ostrnn o. ele Oliveira.. - A.VlJertu UuHf'lll. - Nu"''"' lu f ' tu1lu • 

• rosé t1.e Borba. - Mario Ohe·rmont. - ('tlrlwl Utnii•'N •{•' Oli-!·t'ira. 
- Prisco Paraiso. - Amaral Pd..xoto. - /lt'wl•l tu ,\1 '' 111 • - Vieira 
.l{a1·ques. - A~ipio aostallat - Pcrr.iru J,lrfl. - ·' IIIJIIHifl ('O'rSÍ1W. 

- H o-me,ro Pires. - .lWoacyr Barbo,.,,. Sml ,.,.,, - o\•tlf'lm u r nocha. 
- Alberto S1.trek. - José 2Jtullc:r. - J~Unlo 'J'1111rlnllu. - Dorval 
J.f'elc.hiad<~s. - Lawro Lopes. - PaulrJ .lltlfllm#. - Jt'runcisca Pe· 
,·eira. - Diniz Junior. - Freire rfc Jlmlrmlt•. - /,t•mtda Galr!ÍO .. 
- Damas Ortiz.-- Joaquim., .A.. Sa'm1-paln l'lt/411, - /~fcarrlino Pra-

. - ..: r tu.r - tno .a oc ta. - n ,.,,,. tlc• l41mtt. - .4.-u..stro 
fd.iart de Oliveira. - Antonio Car·r:ullt.tJ.I. - l•'rtUil'IIWIJ Gonçalves . 
- Th· . Monteiro àe Barros Filho . - .Ucn'flt'H .•lllfll'ntit•. - E . Pe
reira Carneiro. - Generoso Ponce 1•~/liHJ. - flcnm'H Ji't•tra.z. -
.Attil(l. .-t:marrt1. - Xoruldino T ... i-mtt. - ('tuulltlu l•t•NIWfl. - A:mo7ri 
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.<;ili.'U. - Ua'Ntci,·o rlc Jf.ezc1tde. - purtad() de .J-Icncze~. - ..:.'14aca
rio ãe .Al·m,eid.a. - Bias Fortes. - Christian() ltfa.chado. - .A.r
thur Bernaràes Filho. - Pin.he·iro Chaga:t. - R<l.pp Junior. ~ 
Emilio de Maya .. - Barreto Filho. - .Jo-sé A-ugusto. - .Abelard(J 
·vcro1teiro Oesa.r. - Gastão Vidiyal. - FiuueirdcbJ Roc'ha. 
Corrêa da. casto .. - Heitor Maia. - Osorio Borba. - Oaldeir(L tl(· 

Cava.zcanti. - Carlota Perei·ra de Qrwiroz. - Barros Penteado·. 
Fabio Sorlré. - .1õilio lle ..,ts.'lis. - R-icardo Barros. - ..-lrth'ltr 

a .·z - T 

tlratlc. - H1I·OO Napo-leão. - .Jor1o Pt>nirlo. - Eduardo ])wvivicr. 
- Barbo·sa Li?na .:~o1Jrin.ho. - E. Souza Leão. - Beffitiro âe Mr·
flciro.<r. - Shn<io dn C'un1H1. - Lau'/'o Passo.<J. - Batnilcira. Va.u
!lhan. - Hcrm.ctc f::ilva. - 'l'ci:rcirn J,P.ilf-.. - Prado I(ellv. - F . 
J1aga1/u1cs Xctto. - Do1nhltJrJ,'f rdln.sco. - Acylino de Lc(i.o. -
Bento Oosta Jtwior.- E<lg<lrt/. ~a:nc1u:.<;.- J.Jaualluic.'t de .1luu•i . 
rl,a, - Lam.lrli11o Gmne.-;. - Sil1:r: Oostu.. - Barros Cas.<Jal. 
_1rlr.lio .Macirl. - .1brcu. Smiré. - .ra11r'a Franco. - Negrão d· 
J.im.a. - Frmfa Ri1)a.~t. - lrfacctlo Bitt<'1lCOurt. -....: H1!PPOU.to 1/rt 

. J gostin.1w ,.\frmtriro. - Burico Ribeiro. - A-n~a.ndO' Ponte.~. 

ClarlJ Gmlo]l. - ~'1 bél dos Nantos. - Humberto !lfottra. - Martin., 
r'crr:.s. - f.'rcmdsco G-o11•;nh:r• . .,. - Erlmar Carz:a'Lho. - Cid Castr~; 
Prado. - I.~i11ta. Teixeira. - .·iyc-nor Rc7)cllo. - AC'lt-rcio Torrcx. 
- Vc.<t]ntcio llc Abreu. - IJllrio Crc.<;po . . ~ Olit:cira Oou.ti'rtho. --
1/rwriqur· I .. ayt•. - }'erm.t"tHir8 Tavora . - Arlindo Lconi. - Car
rlo.'lO A'JJT(.W. - Ger!Wn .lfrrrqucs. - Rliczer :Aforcira. - Pau.Lu 
.'{oarrs Netto. - Alberto .:th·arcs. - Le>»..UTlt'bcr Filho. - 'Wrtl· 
t/cmar Jo'crrcira. - Pcfl1·o· Crtlm.011. - P. J,fa.ttu MachculCJ. ·- ·
Wr~ndcrlCJJ Pinho. Gcnuro Ponte .~ouza . - .Jost: p;.,,.rmrri1Jt'J. 

- .11JfJIIflr 11a.'1fOs. - Rolwrto Jfnrrirn . 

t-:Mfo~NfiAl'l r.::.-1 2• lJISC I:SsÃo ,\ QUJ,; :-iJ,; IU~l-"1-ml•: co 1',\ltl-:Cl'~l·: 

DA CO:M MISSÃo W•: Z.'lN'ANÇA~ 

:-\. l 

.Art. J<'íca, igUalmentE:, alterto o Cl'tc.litt• de qUatl'(J ltlil Contos 
de rfi:--; (4.000:000SOOO), para cumprimçmtn do n1·t. 1" do clecr<~tf, 

n. 24.678, d~ 12 dC' Julho dE' 1934. . 
SaJ:1 clcts ~(>!'SÕe~. !! · ele, Outuhr·o df! 19:~fi. - 1lrwriquc Dods-

·mortlt . 

Art. 1 . ., Fjca t:onccdido :'a A::;suciação Brasileira de Impren:;a 
um aux ilio <la quantia de ·1.000:000$000 (qua..tro mil contos de 
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réis), para construc~ão, nn tet·ren•• ~ue lhe t:ui doa.Uu Jlt>·la J>r~fd· 
tura ("]o Districto Federnl. na Esplnnaõ~t. ... lo Ca~tello. tlr~ predio 
4lf"!!tinado á sua s~dt-. 

N. :! 

l~eclija-se. a~sim. <• nl"t. 2~>: 

··A tmpot"tanclu. !:'(~t·a entregue ut::pul:-; uc assis.;-n:uw <J eunlract . ., 
''at-a a conc~lusão elo nwnumento. cabendo ao Govt-rnn fisC'aliYLl' o 
•.'lll prego <la quantia a que se r<'fert- €'~t:J lei ... 

Reclij<t-s<.•. assim, o art. .,,, 
•> • 

··Para. cohrit· a clespe!:!a, fica elenu.l:l tlt· mni:,~ cem ré i:-~ ($100 • 
a. taxa da corz·espunde-ncia aerea superiot· a oitocento~ réi~. e uma 
v~z m·recadada a qunntia de 2:i0 :OOIJ$000. dahi em diante, os rt-
c~\Jrsu~ ~erêl.O aPJlli<~ado~ no melhoram~ntu •ln~ ('ampns flf' n via<:fio ~: 

• 1 • •• .... .. ·~· .. '" . 
J ust ificm;ti, 

~luito lvu~·a\"1..'1 :J iniciativa. <lo meu <.:ulh.!~·a de !Ju.nc:.wu. ~l••ra ... 
P:1iYa, f{Uanto i"l. conclu~o. dn monumento elE.' Santo~ Dumont. 

He-lativamente, purt."~m. ao art. ~o. tc•nho uma t·c·l"trie~:i.o. Nú•: 
rti~JJOnhr, d<' cl<.'mentof! tmnt sahez· !*' u <•.sculpto:· 1lu monum(•n • ., 
,--.. 'lu~m \'ae conl'ltruil-o. Assim. 11refiro :-uhmettel· ÍL c:on~illP.ra~:ãro 

<1<1. Cumat·a <~ emt~JHla ac::ima, dando. aínua. () r!ir('ito do f:O\"('r·no 
n:-:c·alir.m· a. applica~ito da quantia t•onc('dicla. 

~o tocante ao art. :~•·: o no:-;~o l!:lt'l'Vi~o aet•eo é <lig-n•J tlt• 'tollfl.'! 
us l•log-io~. uevi<lo ao e~forc.;u, a rara capacidade do Departnm~nt(, 
(lc~ Aeronautiea Ci\·i!. e ao prE'stig-io inet•ndicional qHf' t~.>m sido 
.·1, ,1 ''""In ··~•· ,..,,], ";\.,.. · • •••• ~'L>_ LL • __D_o' • 

Infelizment:!, llOrt-m, estamOl<· atrazadissimo:o;. Na ciclad~:- fi •. 
1ueno1· movimento da Allemanha, clia.riamentc, partem mai~ da 
'lez aviões. Aqui, na Capital da. Repuhliea. pot· muito favor tem••:-< 
trPs ou q ua. tt·o a \'iõe~ ruu~1 todo o nr wte do Paiz . 

. .A~ no~sas taxas aereas são al) mais modi<:al) de todu o tnund'' · 
<J s....-llo addicionul a que se refere o tlroj~cto de lei. póde ter o ca.
~·;Lcter definitivo. A1·recad.ada a quantia. tl<.~:-;tinadu. ao u .. u.xilio dt) 

ln,•numt>nto .. devemos cuidnr dE> mf'lhora~· o~ <:atl1pos de avia~ão ~ 
:t~rutJortos cln Paiz. 

Jillf. l. 

~ . .. 
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.\t•n· ao Mini:sterio d;L ~tlucac_.;ãv e Sa.uue Publica. o el'~dit~' 

c~:-:tJE't:ial ele 559:000$000, para auxiliar á ~onclu~ão do:-; monumento!-C 
:i. l':tntc!': Dumont e aos Heróe~ da La~unn. e Dourado~. 

Al't. l.o F'ic~t aberto ao Mini~terio d~L gdut·:u.;ão e Sél Udl· P:::
Uica. e- cr-edito especial de (559 :000$000), l:5emlo (250 :<l00$000) des-

1 d nwnum.ento a 
Santo~:~ Dumont e (3<HJ:000$000) para identico fim, do monume.mo 
:tos Herúes da. Laguna e Dourados. 

r . -· 
numentos em execução er entrar{!. em ent~ndimento com as Com-
mís:sõe~ Executivas dos mesmos, para a liquidação das contas re~ 
~pectivas ~ :maugura«,;:ão dos monun1ento~. dentro do limite de cre
tiito fixado no artigo (ll1 terior . 

.Art. 3.o A despesa con~tnnter da prt•:-o<•nt(• ((•i <'nrt·Pr(l pdo ~'\Ido 
ela (•xtinf'tn Caixa d~ Suhvenc;õPs. 

:-lala lla~ Ses~õ~s. 30 ele ~et~mln·o clt- 1~35. -- .>\.!JCIWI' .J.font·· . 
.,.1bcla.rdo ~lfarinJw. - .João Clcoph~. - Teixeira Leite. - Ed

mundo Barreto Pi.ntrJ. - Frrirc oo Andrade. - Pire.~ de Gayo.~v. 
- IAno Jrachadn. - Eliezer .lforeira.. - Carlos RPi..ç. - .4.maral 
Pei:coto Ju.ni.or . - E. Pereira. Carneiro. - Acrtrcio Torres. 
Chrú;tiano .liachado. - Bia.s },ortPtl. - Bapti.st((. f.Jit.'laTdo. - va
lmrtr fle. l.Jima. - PUnio Tou.ri.nho. - DO/mas Orliz. - Odon Be
zerra Cfu:a.lcan.ti. - G(J'mes Ferraz. - Hcn.riqlt~ Coltto. - Ubalrlo 
/tamallt~tc. - .f . !ttan.oaõeira . - .lfaoa"ih.iit~ . ., tlr· .:1lmeula. 
J.acrfr Srtu.IJal. - lfo·m.cro Pirl'.'l. - Puulo Jfartin.<t. - Vi('ir'l 
Jlfa.rqttcto~ . - .4.n.tonio clf~ Gfk-,4(. - F'crnandrs Tat·orn.. - Heitor 
Maw. - Do-mingos Vellasco. - Va.n.rloni Barros. - Trigo d·.: 
Lo"reiro. - Fc·rnandes Li7na. - Ri1Jeiro .Ju.n.:wr. - J. J. Sea
hra: - La·u.ilelino Gom.('IL - Jch<n;ah JJotta. - Deodato ~waia. 
- Rrlufmlo Duvit.•ier. - Ralgado Filho. -.- Dcm,etri.o Jfcrcio Xrt-

. vier. - Da.ri() Crc.<~pu. - Renato Barbosa. - .4.daberto Corrêa. 
Hu.·ur,bcrto R. ([C .Anc .ra . - r.n.r os omc.'l O tvezrU·. - C· 

:t'CCtino Zcnaidt: . - .,.utamirandc U.equião. - Ruy Carneiro. 
Matlt'ias Freire . . - Lima Tei:ceira. - Pinto Dantas. - Prisco Pa
rai.•w. - J ... Wagal1Hir.s Netto. - Durva.l Melc_hiade.ç, -José ~l:f·ul· 
lr.r. - Rupp Junior. - .~trthur .Albino da Rocha. - _Ti'rancitwo Di 
Fiori. - Frf~-ncisco ~l!o·ura. - .José de Borba. - A·m.anclo Fontes. 
- Barreto Filho. - };milio rlc llifa11a. - Arlinao Pin-to. - A.ldc 
Sam.paio . - }.JIIelch·isedeck M"outc. - Huno Na.poTrrto. - Pnulo 
K P.l17J. - N r•tlrtio tlr U .mft.. - Jtapha.r.l ~incu.rá .. 

• T u.'ít i.J icaf;áo 

.I.::m 11120. a E:-;<:ola ~lilitat·, pela vo7. uc- um dr.! seus prol\~s~•J-

r~~. o ~ntáo J" tenente Cordolino de Azevedo. levantou a itlkl. de 
perpetuar no bronze e 'no g-ranito a · epopéa da re8i~tencia d~ Mat
to Grosso á inva8ão paragunya c.le 1864. A retirada da Laguna, o 
f!picn lH~J·rd~mo de Antonio .Toiio. f'm Dour~cios. factos culminante:-. 
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da constancía ~ vah.ll· naquella guerra; seriam o~ priucip:·J.es el)Ü;o· 
dios a !:lerem representado~ no monumento. Outros, de meno:::. im· 
portancia, mas de grande projecç:ão na nossa histori~ militar. se
riam tambe:n condignamente relembrados. 

Não moveu áquelles mo<;os na idêa levantada o desejo de glú-
ntwar uma. :;uerra en re povos 1rmaos, co sa ncompa 1ve con"l O:' 

tempo~ c1ue con·em e em desaccordo com a paz que. neste _parti
<·ular. desfrutam no continente ha longos annos. 

Aquell~ movimento foi tão sómente ditado pelo desejo de ren
der-se uma homenagem sincera de Yeneração e respeito para com 
aquellcs que. num momento de duvida!:! e incertezas, não trepi· 
daram em dar a. _propria vida. em holloc:wsto á integridade do ter· 
ritorio patrln. 

O Exercito de hoje. como o de uutr'ora. não cultiva o am.õr ã 
~uer1·;1.; elle, e sua E~cola Militar·, se enquadram dentro do sentir 
~eral de nosso p(lVO, pacifista de nature-~ e por principio consi-

O Monumento não tem poí~. na fúl'ma e na. idéa, aparato 
hellico. feição offensiva, (>lle apenas symbolisará a capacidade d(' 
resistencia de nossa tropa, sua constanclo, seu va or -e sua su 1n1e 
re!!ignação a todos os soffrimentos, á p~ste, á. fome. á st:de, ao 
incendio, á fadiga, e tudo isto sem que se lhe abata. o se-u inabnla
w•J e-~pirito ele- disciplino. na phra!-le d~ Brnest A im~. 

Lançaikt a id~a do :\lonurntnto em .sessões memoraveis na E::;
cul:t :\Hlitar. constituiu-se logo uma c-ommil'l~ão -de alumno!-!· com 
:tquclle profe~l:mr· fi frente . 

Aberta un1a suh:-,~crip<;ii.o popular e para a qual concorl'eram 

cerravn. conHE'g-uiram-se o~ recurHo~ nece:-:;mrio~ i't r~alisa«:iio (la 
icléa . 

De::;do logo, cctn es:-;e:-; l'ecurso:-; (ot·necidos pelo::; .governos 1t
deral e do Districto Federal, por '\'arios Estados, m unic!pios. jor· 
naes. pelo Exercito. Marinha, Policio. Bombeiros, povo, e que attin
giram mais de 450 contos, foi aberto um grande concurso ~ntt>ê 

artistas residente~ no Brasil para apresenta~ão de projecto~. 

Do:-; 16 concorrentes que se apresentu.ram foi vremiada :t ·mn
(J·u.ettc de Antonino de Mattos qut=> é premio df" •·iagem. pela nossa 
Esc:ola de Bellas Artes. 

nito. de S metros de diametro; ao redor do blóco, um alto l'elev(l 
de 16 metros de extensão por lm,80, representando tres ph.as~ 
~picas da retira-da da. Laguna; a marcha forçada, o transporte 
<los colericos e o ~alvamentn elos canh(~~· no fundo dn rio Apa . 
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J\ • fr(:ntt· tle:s:o;E.-;;.; altos relevo::-;, tres g-rande:-; esta.tua~. ele lm,!IO fh'" 

nitu1·a ~.~atla. uma: Coron-el Camisão. o guia. Lope~-. r.1 grande H(>rta
nejo. nnjo tutelar da heroica columna. e Antonio .João, o ·~lm'iP··u 
<lefen:-;or de Dourados, o tenente tla. phra:-:e: ''Re-i ctue mon·o. m .. :-:. 
o meu !':an;;ue e o <le meu~ companheiro!:! :-~t-n·il·fiiJ dt' vt·ut<'l't• ~ ::-:o· 
JemnêS <'ontra a inv~u-.ão de minh~t Patri:t''. 

Acima de:-~sa.s figura:-:· gigante:i<..'<l.~, moral e materialmente fa
lundo, pousam tres symbolos: tres estatuas de 2m,20 cada uma: a 

e heroismo; a. Historia, fria e ímperturbavel, registrando os acon
tecimentos e a Espada, figura. herculea, de largo peito e _brac;ü~ 

musculosos, empunhando aquelle instrumento numa attitude df~ 
!orça c <ll' ahntimento, porque- ella representa, no momento, uma. 
retirHda . .. 

Dentre l·stas tre:-; ~sta.tuta~. :-~urge~ um1t c:olumun til~ ~:·nnito. 

com fõrma tle tuho - alma de t•a nhão, de !I metros «le altura; f'm 
dma. desta c:olumna. a lS mt~tros de altur;L da. hase, e:.>tú u estatun 

paira a<:ima d1.• todo (lquelle s<:enario movimenta<lo e num inidv 
de vóo. lev~ t' ~racinw, prt>ten<lt- le\':tl' longe- a ~lori:s. d1.• to•l.t 

imm~n!-;n •.. 

lJ<.•:--d•· 1!1~t.i (lU~ Joi lau<;tt.dn a pedra func.lamt!ulal <.lo nlonu
mt'ntu. nct Ponta do Ca.lnllOUQO: naquelle anno, g-rande parte :1() 
hrumw já, e:-~tava uu fundido ou em preparo rnra a fundit:ão: inir-in
\':t-:o:t• '·' trabalho do .gru.nito em 1927. 

t,!uun<l<J ne::;te a.nno, se quize1· <.lar inicio ás fun<lac..ões do m.:;
numento, a Prefeitura, em vista do plano .de remodelamento da. <.'i
dofle pelo a.rchlte<:to fruncez . .:\~"ache, e-mhn.rgou o trabalho. 

não mai!:> no ponto t•n<le ~· · 
P :-;im em ('JUtl'f"J lu<·al. lnnis pat•:t :l 

Dando-se inicio ás t~:-~c.:a vac:õ<"s paru. o:-: :tli~én:~~. v i U-lit' 4 ue rt 

tt:rreno eru. de üterro, inconsist(.mte. íncapa~. ao contt':Lrio uo prími
th'ú e:.;colhido, <lt:> :;upportar a. pl'essão formiuaveJ de- pet·to de 400 
toneladas d~ pe~o por uma superfície de circulo~ de X metros d(l 

üiametro, sem ctue ~t: fizc~:-;e um grande rrulif' r pm-çL supportar tal 
pt>~o. Só is~o enearecia o monument<l d~ moi:,; 50 contos, tn.lve-6. 

Dahi por c.liante se esg-otou a. commi:-;são em tralm1hos para 
· si decorre toüo o tem o at~ 

hoje, 8 anno3 após, ~em que ti\'esse conseguido o {tpoio neces~ario 
á conclusão da obra. E esta encareceu de tal. maneira que, não G 
licito exigir hoje do esculptor premiado. execute o mfJnumento pel•~ 
mesmo pre<:o firmado E.>m 1 !t21 t~ 1926. 
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Xuma obra ue ;.;-t·ande l>u.tdothm:o. nü.o sô a fundh:à.u Ca \"in:t 
L~omo o pedreiro Albino Novoa, levaram por dea.nte o trabalho qUt~ 
lhes foi eonfiado. O esculptor Antonino de Matto:-; e:;~otou tntl·_-.:-: 
os recurso:;; que tinha e o credito da. commis:-;ão, cle~de sua Cun
<.la~ão atG hoje presid~do pelo major Cordolino de .Aze,·eclo. t:oi • , 
sufficiente para que elles continuassem até quasi u seu· finuL 

A:-::;;im, estão fundidas todas as 6 grandes e>!-!ta.tua:..;. a t.lu Gl•·
t'ia e parte de um elos altos rE-levo!". Falta. poJ·tanto. muito pour-n 

-· .. 
O ~ranito c:-:tft. dcvositac.lo. quasi todo ao relento, na Ponta. &lu 

Calahouc:o, soh a. ,·igila.ncia de um guarda e com cuja vig-ilancia :1 

eommi:;;são já ;;astou inutilmente réis J6:X70$000. E l;'"t <·~ti'L s<.- (':<

trag-ando, sujeito á~ depredaç:ões dos malandro!'~. ap~:-:ar· dl' \'i;;i
hmcia. ali:'ts precaria. de um homem. 

].; quanuo s<· livt"t: de aproveitai-o, muitas dt' l'!Uus parte:, L-.:
rãu de ser substituídas. pois QU(• jú. npre~ntam vivos 1:-!ignaE>~ .1•.: 
haYet·~m sido maltr·ttadas· arf'stas nar·ticla~ <'.Stt•at:adas etc· . 

.:.-.:un.1 ;;t•andc est'or~o r~aliz:L(lo agora, o major Cordolinu ·1•: 

Azevedo :.·c~eon:o;tituiu como de festo faz todo~ os annos. a commi~-

sao eenu"<u uo _. .. ,onumen~o. coluponuo-o <u:~:sLtl vez a1nua. ue ant· 
mnos <la E8cola Milit:w e- de ex-alumno~. já o!ficiaes do Exercito ~ 
perante ella mostrou o que se tcwna llr!'"c'il'õo c.·rm.seguir de t•ec-u~n:-: 

para terminar. a grunde obra. 

J>ar·a isto st· set'\'ÍU llt• un1a ('XJl"Sic::io qut• Ih•· !"t•í'! o }ll'Ofi"'SS· •:

• \ nton i o de ~ :t ttos a l'f'!"PE>ito. 

Para t'S~a. \'Xposi<;ã.u St• verifit·a. ({Ul! a rundü;ão tlus trc~ c.Ülo:-; 

1'1.-'lcvos, tendo ao todo 16 metros x l,SO. de tres baiX(lS relevos •lt-
1 m.40 l metro cada um. tres íestõ<•s de 2. 30 cada um e diíferen<_;a 
de pr-eço pa.ra. o pagamento da estatua da Gloria fundida muitfl..; 
:tnnos a.pós a lavratura. llO contracto, c:ustarit. 126 conto~ . 

Quánto ao ~J'alllt\>, falta. pagm· ao pedreiro Alhino :Z..:ovoa. ;: 
;,;L·undes con~olos, de :~ tonela.tlas cada um, as halau:stradas, o em
J,al"amento e- u. montagem do monumento, polimento do monu
nwntu e, na <·et·ta, :t :-.uhstituic:ão df.' algumas peças e v polimentn 
tlo (.ue SE> aeha. cxr>osto ha longo~ :tnnn!o; r •. oe<;ií.o elo tc~mpn.' Turin 
isto E>stii calc-ttladn €-m 94 contos. 

Ao esculptor· (. tlevitlo o pagamento dos tres alto~. rele.,.·c·~ 
<tra~olho de gesso). 3 baixos-relevos, os festões, a fiscalização da 
montagem, o que durarí'L 6 mezes e mais, um certo abono pelos 
vrejuizos resultantes da. differençu de pre~o entre os annos '1·~ 

1921 e 1935. Calcula o esculptor o prec:o em 80 contos . O total 
será, pois, de 300 contos. E :;e houver necessidade de mudar-se u 
'"'"'"it" <lo nntl.o. o>tr. ,..,,.., , ; tntln ""''"' nnt1"n ln..-... 1? T>n.,. ,..,.,., ,.,,...,....~, 

·~ ... ' .. . .... .. . 
não ficará tal tra.m;porte, attendendo-se ao peso das pedras e (1 

delieadeza de suas a.restas'! E os contratempos, os eventuaes? 

E' ele praxe calculnr-se- ftl'l eYentua.E>s em Hl % sobri' cr pre(·:o 
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(\(• um:\ uhi'U t'lllltl'Uctada. ..\qUi, ~.p fo~~E- }>OS~ivél, St' pediriam 
apenns :l %. o que nf\0 ê d~me.ts. 

,\HHim, ~~om 30ll l'untv~ de t·ei~. ~e poderá gunmtir a concht-
~lO de llllH~ ut>ra ((U<', prompta. n::pn::.::,.:::dLan!. nau StlU v~vv•~v 

pt•e•:n - 7~!J contos. e 8im muito mais, se quJzermos comparai-a. 
I'"IH tudo!> os monumentos (iUO ornam as cid;tdel-1 hraslleiras . 

.8. a1.1ema1s, (• tlhl monunwnto nu. veroaae1ra accepção oo voca
hulu: ma:;estoso, imponente, movimentado, l:iobrio, synthetico to 

'l'.legante. efnrim. um nmnutn\Jnto \1Ue> nfto tem con(rtmto com 
•JUa !quer outro .do Br:tsil! 

!':lll" é u cunsagra~ão. p'!.la. motldacle rnllltar do Brasil, do.'t 
nosl5ü~ antl\}Jasi·mdQ~; (, a ]>rova material t' moral do re~pelto t

arlmirnc:ão qm• (->ll:-. tl'ihuta. á memorla daqucHa g-ente, de rija tem
JlPrn. flp a ui mo vm·onil e dc::;t('mhJ,o, superior ao!; !::loffrh'l'lentos e !j 

tlor t• que caminhnva sorridente e Sl'ren!'\. paro. a morte JH'lH. estt·a 
da Jumlnus:t ,. sangrE-nta da Gloria.! 

A dout:l Commh;são de l' ..... inanç;as que deü parect!r tavoraw~l 
·ao projecto do nobre Deputado Mor:ws Patvtt, avre~entando o 
~-ubstitulivo C1 \ll' se lê ús folhas 5.033 do Diario do Pot/(!r Lcpisl•r· 
tivo. de 27 do mez flntlo, cet·ta.mente. não negará o seu a,pnin t\. ge
lll'l'HRfl nlNlida. dn tn·eftente ~mentlu.. 

I." !egisla t urn 

A u.tori~a o Poder .Executivo a abrl1·, pêl·o .Ministerlo drt Fa:zenda, 
o credito es11ecial de 2. 308:650$000 o111·o. 7Jara attender ri 
restituição a·o (Jnverno <lo Estado dt: .A.laqôas d-(1. taxa de 2% 
üw,,o, mTt?carlacU.I pela .tllfan.deoa de Maceió, ·no J>eriodo i.ie 
191(} ~~ 1-'eh:' .. cif'o df' 1935; tendo pa.nice,· fcrvorare1 dn Com
•>• i~S(io de fi'tJt.<t1H,,.'<ls. 

Financ,;:t~> n. a:w. t.• legl.~;luturn dt> 193b) 

.A. polltica. portual'ia q\.tc vinha ~entlo ::lt>guid:t pelo Bt·w-:ll 1w 

h•mpo . c.la Monurchia <' ~e accentuou no perlodo t'(lliUblicuno, l:lt.> 

ea.ract()ri~'l pela. diH(Jet·xàu tl~ ~::~for~\.\!-;, })ela. mulUpUca~iio de pm·
tos ao longo do nos~o va!-!to llttoml. tendo em ,.h~ta. 8ervlt· im
mediatamente a lmtwl'ta~:ão (' e.xporta~ilo de <'lldtt l'Jstado ~o• at(• 
Õ1• (~:Hln. regiil o. 

N:lo Hl~ i\•z um plunu syHtematicu J>Hl'll a ('01\t'('l\ll'a\)ÜII tlp 
(•u.rgas, em certos portos, nt'im de rmluzh· ut-~ tnxul-1 pm·tun.rhlH t• 
nlltt> t' i'tdes m:u·l thtw~ fn voru v eis. 

·ratllbl'lll nfto st' uttentou nu f'ollVenlem~iu de sE.'\' ct\<la poi'lo 
t\On'lt>leta.dt' ttot· ulitu. gtande pt·u.~n. commerclnl eom o ~eu up)lu.re
lhamcnto haneul'lo c mnlb' Bct·vicoi'l mereantlH que <!Ol\COrt·em ZJI\rn 
flwllitar t> b:ü'ah•llt' a!-1 tt·an~acçÕl'!-1. 
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Finalmente, não He lelt. um estudo uu conjuneto da urg-auizl1-
':ão portuarla com as t·~deH de estradas de ferro e de roda~em. 
a~ linhas de navegação fluvial e de pequena <:ahotagem qU<" odr
vem alimenta.t· o tt·afego de cada. porto. 

(;!~~·•In .• ~ n ""1Ht~, rlo nlu.-<>Hna.rla <In "" •+. • "'Ih"'. •n.,tr. .. .. , 
•r.>, • r· . •· 

pt·eoccupa<:õE>s de ordem economica e movidos antes pelo desejo 
de attender aos anseioB pr<tgressistas de eii.da ~st:lllo cln l•'"
<lel'a<:üo. 

l·~ntretanto. ~crá mist(•r t'ixal' um plano de 'aproveitaul~nto 
racional do~ no:,;~os portos afim de fazer desappat·ecer a. differen
~:u de ft·etes de que goza a Argentina porque ali os vapores des
catTegam num Ilorto ~~ no n1csm0 cncontt·ntn rnr;.:-a ::nmpl,•tn dl' 
retorno. 

Não considt.'t'o !nu til a despe: a feita com <L c.on!'ltruc~:lt• th• 
tantos portos, ma~· encare<:o a un.:encta de um estudo de eon
junctu ua organi?.adio dos nosso~ transportes pat·a a. concen t.ra
~.;ão das men·adoria.s nos pot·tos de que são nn.turn..lrnentf! tt·iiHL

tUl'laH tcnno-Re t'nt \"lSta a ,;,.,." ,._; .. "ti" . ,, ;nr . 

Uctros])C:cto 11 i.'lto·ríco 

.:-l'u temiJo uu lmpet'io não XI! lavraram actol:-.' t·elatlvott :t um 
tJorto quo ~et·visse espccinlmPnte o Estnrto do AlagOas. 

Proclamada a. itepubiicu, por~m. ll i). !104, de lX de outu
IJl'O de l!i!IO, do Governo Pl'ovisorio, concelleu ao <mgenheit·o Lui:t 
I•'t~lippe AI ves da N obrega e a C a r los Vias de O li v eira a conHl••uf'
t;üo, uso e gozo tlos melhoramentos do Porto tlf) Jaraguft. 

Jijstu. concesMilo foi tt·u.nsfel'ida á C ia. I ndllstria 1 e de Cun
~tt·ueções hydt·aulicas pelo Decreto n. !l9l, de ll de Novmubro tk 
l8!IO e pelo Decl'eto n. HO!i, de 4 tle Maio de 1X!l2, foram at•lll'U
vados, ('Ufn modlficut;Ões, (1<1 Ill:tno~ H oniimú'nto!-1 }l:l.m ÚH l;eferjtlafl 
obras. 

A C in. não t•uude, todavia, iniciar as obt'ns no p.·nzo (._'!Jn-
. i .• • '· ... ·~"'""' o';o. ""'''"'" 'nn . . ... .,,. n •li"' 

"'-''-''UCU \.' IV •'-' '-' -=>U'-'' 1:" • ' ' ,, ' O , ' &' ' 

d<' 27 de outubro d~) 1X!I4, n. 2. 2~8. tle 6 de Fev~WE:'il'O de 18!) 6 t•. 

finalmente, pelo puragt•apho 1 O do nrt. H. u lla lei 11. ·l2H. tlt' In <I•• 
_ Uei."'tnbro de l~lHi Oel ort,:t>.nwntal'ia pura 1R\l7). 

A conce::!l:lional'iu dctwiH requet'eu I) ohteve que ti. coUC\!:;,;,'::lfiu 
~osse h'ansfel'illa tt 'J'h!! National m·a.zlli{W HarbO'II1' Gmnpft'ti'/J J,i. 
mitcd, realizando-se n. tnr.nKf<!l'l' ttcia velo Dect·cto 2. 364, dt• I !t 
dl.! Outubro do 1896. 

Pelo Dccrl'tll 3. 3Ut), ue :11 de .'Junho de lN!l!l, !'oram ltl}}li'O\'tt

clos OR planos :,;ubstltutivos n,pre!:lentudo~ parn 1t •·ealiztu;iio t\tt.); 

<'hl'Ui~. BstaH. )ltll'l-itt, t1í1tJ fot·nm Pxe<~uhula~. 

N() l'ci JIIHlN(' 

o Gm•ct·no Provisorlo l:lilhitlo da rovoluçilo tio Outubro tle l .030 
('IHlll'l'hC'tlllC'U ulgttnHIR ohl'fi!-,1 !HH'htnl'!:t!-,1, 1'1\!r'(' 1114 illliiCH 11 <'011 -
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í'lul-!ão do JJOl'lt' de Natal <..' a conob·uc:çilo dos portos dt• Cabed(ll)n 
e Parannguá. projectando tambem HH ohm~ do~ llOrtos de Forta
l.-7..:t. MacE>i6 e Corumbá. 

Para o~ NltUdm; ü trabalhos m·climina.rel-! do porto de Maceió. 
foi. p~lo decreto n. 22 . Gll, th~ 4 dE' A bt•il de 1 !l!J3, aherto n r'rellit{l 
clf"' 3110: OOOSOOil. 

tt<• enseada <le Jaragu{l que será lH'otegitla pnr um molhe con
~tt·uido $Ohre recifes e prolong~tdo atú a neeessaria. profundiduck 
P e!::tudada a possibilidade de se api'O\'eitm· n {'n:4t;!ada. dü Pajux
!-'úra que fica ao norte da prlmeit·a.. 

Pelo Decreto :!:3.459, dt~ lli de NuvemlJt'o do JH33, fol dada an 
J~:::tado de Alagôas a eoncessf\.u t>ara. as oht·as e apparelhamento do 
porto de l\laceió bem como paÍ·a explora~ão elo tmff'go tlo nw:-;rnu, 
P<>lo prazo <h.• !';~!;sénta :tnnos. 

O artigo ~." d~?!,::-;e dect·cto, que (> um dos ;wtos llu Govet•nt• 
l'l·uvhwt•io nppro\·ado.s }leio art. J S dar-: Dil:l!Jol-ll~õP~ 'l'ran~itoriu:-: 
dn Cunstituh::1o, ~ u seguinte: 

\'l~rno F~dcrul entl·egnrá ao Estado de Aln.g-ôa:;, lle uma 
só vez, n. inJI)Odancia da renda. de 2% om·o iii'l'l'C:Hiatln 
no THn·to de Maceió até a. tn·es(mte <lat:t'' . 

I >e al't.!<Jhlo com es$e di~J)o!;ltlvc. expresso. ,, Governo d0 ~~

ta tio ele Aleg-uns puhlit:ou ellitul de 1.·oneonencla. publica, )ll.ll'rt a!-! 
nht'a::; em ll de Junho de- lU34, tendo ~ohre as tn·opostas emitti
do :'\i'll pnrecet n Commb:>:1v julgadora Pm 14 d(> Janeiro de 1935. 

O lntct'\ '<:'ntol' F'eueral. em del:l}>acho de 31 dl! Jnnf1il'o tle l93f•, 
pt·efcriu em definitivo a enseada de ,Jaraguft varn, u po1·to e eH· 
('(llheu a propo~ta cta 8ucledade .Anonyrna Geobra para· · n r ealí
Y-açii.o da::~ ohl'n~ pot·que · na Pi'op,)sb dn~ta o JWuamcnto se cf{c
clllariii dias dt'l>ois (((' r.'()Jiduidos IIJrlos ns srrriçns . . ,·,·ri.fic•ad':Jg 1: 

. .-\' vista do expol:lto . pilrece-me irl'I.WU~avt;)l o üevct· ' elll 1tU1' 
Hl;! llCh:t o novt>rno da União tle f'Ul111H'il' :1 olwiga~ão con~tante tW 
~u·t. :!. tln ('itudo lJecr<'to :!3. 4!i7, 

o c·allllnho a ::~eguir nito s et·lu, n ineu ver, o thL apru~t'llla 
t:ilo de um pt·ojccto na Ca.mara, como fez a honrudu. bancad!l alu
g-ouna com a pl'OJlOl:1i~ã.o n. 293, ' <1e 3 d e Out uhro p. (IH!-l!4tHlo tH'Hl . 
ti'w tmll t'o a r ept·oducção do mecmo projecto no S 0nado, 1111 Pl' 
roneo IH'~~upposto de que ::.'e trata de mrtlm·in dt• prh·atlv:t 1'1111 ! .. 

pdN1<"1n daqul'llt~ orgã.o de coordenuçüt1 dos JHitlP'l't'~. 

O ••aso clPvin t' I'Sl)l\'l'l'-!4P 

{:{'SHI\: 

pelo seguint l:' (H'o -
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l --· Oíficio tio Govet·n:tdor ao ~\iinistrn tla Viu<.;ii" 
tledindo providen<'ias ~obt·c o pagamento: 

li - Officio do Ministro da Viação ;to d:t Fa~<>•t<l:t 

trnnsmittindo o pedido com a sua inform:u•ão: 

III - Exposição de motivo~ do ~IIni:.;tro da l•'n
~êtldu aü Preside li. te da Réi>\.Jblicn. sobt·e a neces:-;idali<' 

promlsso da ünii'w: 

IV - :vrcn~agem \lu Presith•nte tia Repuhlil'a ft C:J.
mara. }Jedindn a ah('t·t ura do cre-dito. 

Nü.u ~onstu do projeeto nem da ~ua justifieaGrw ttm• tive~~-a· 

havido solicitação de pagamento por parte do Governador, in
formes do Ministerió da Viaciio }lói' otHle éói·rein a5' obras, parecer 
ÕP Mini:-;terio da Fazenda ~ohre o quantum. da divida e sobrf' r. 

meio orle saldnl-n. 

E~tou, todavia. infm·madu pela hom·acla bancada alugoana <.le 
que a iniciativa da abertura de credito sem mensügl'ill llo Pl·f·l<i~ 

dente da HépUhlica foi toinalln. de accordo com o GoYerno e t\))e-

Ne~ta~ condições, se 6 o Pollet• E:xeC'utivu q U<'"ll ulJJit·n d~· 
\lt~rogativus proprias, não poderá depols quel.xar-!.>'C de se haver 
tlcliberado com preterição de formâ1idades prescriptas para a l)Oa 
mar<'ha do!-' llf'~oC'ios puhllco!'l. 

clll tol'izaç<Í•I) do BX(~Cllti I' O 

I .imitat'-llll~-ei. podanlo, t~ lig-PII'nl4 obset'\'a~ões. 

Como o projecto autol'iza o Poder Executivo a abril' o credito 
t!special eorrespofidentc a ouro, 2. 308 :650$000, certamente o Exe
cutivo verif1car(L se 0 indispensavel {L effectivação da medida 

' pagas depois de concluidus - e este foi o mo-
lla preferencia dada á firma contractan te. 

Convc1'scio elo ouro e1n pape~ 

'l'ratundo-:;;e de restltuil:ão, a jurlsprud(JnCia oda fazenda est{L 
expressa nn seguinte ordem ao Inspector da Alfandega do Rio 
de .Jnneh·o: 

N. l:lli. <.'ullltnunico-vos. para os devidos e frei tos, 
de' ordem do l:lr. l\linistro, que, de accordo com o resol'" 
vi.do Ilm· S. Ex. ó Sr. Chefe do Governo Provlsorio, toda 
o qualquer restltuiGÜ.O do quantias recolhidtts i'ia. es· 

mero 23.501, de n de Novembro de 1!1:!3, deve ser cf
rectun.da em mil i·(·l~ papel dP curl:lo força do, roltn. a 
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conversão pelo cambio que vig;nrou na data do t·e~'l)êc~ 
tlvó recolhimento. (nf.(l.do Officia.l de S-5-34, pagi
na 8 .809). 

Vide tambetn, n 0 mesmo .sentido. accord~"'io n. 419, 

riffl.. - mario Official d{' 21 dP !I de 1935. 

Pt•rto de Fortnle7 .. a. dec. 24. í64, dP ~ rle .lu lho df! 19:N. c-ujn 
~1·tig~l 2.0 

(. n ).lcguinte: 

''Art. 2.", A eon,·ct·~iio da parte out'o devet'á l>~l' 

'-~rrec-tundn na b:u;e rins taxa~-; qtie vigoraram nas épocas 
da <l rrecailac;ã.o, de act·ordo com a~ ded::lõel:! vigentes, E' 

rt re!'tituit:ão .será. feita em tres pu.recllns iguaes, sendo 
u. primeira entregue no (~ot-rente me.r. de Julho, a se
gunda em Novf!mb1·o rl~>!-lt(• anno P n tN'CPlra {'In Feve
reiro.·· 

.Mas, sP a rcgTa g-eral do:-~ pa~:utwnto:-; tlt• n':4ihHc::õe~ de re
I eitn ouro consiste em eff~ctual-os pelas taxas Jnédias annuãe~ 

' ·o o 
unlt-o elo :lrt. i.0 do prójecto em t•x:ime e se as~im ~~· mandou pro~ 
\'Pdt>r Pn'l r<>laçào :io porto tle F'ili·t ~tleza. oef!orrt• not;u·: 

a) não :-:e l!l'fectuou ainda o pagnmento relativo an 
t>ut·to do Cearú, m:is jú ~(' realizaram o.s paganwntoH t't' 
lativó~ aoH pol'toH da Pnt·ahyha (Call~dello) e Pnranagui1: 

b) pelog hlllGHtnentu~ tlo /Jial'iu lla Th(•som·arht Gerai 
elo 'l'h(•souro, conforme nuta fm' nf'dda tldo l'llinislel'io da 
fi'azenda se \'~• t·it'lca: 

Que o producto da tnxa. <'111 qucf:ltito. ar.t·eeadada pe-la 
· Alfandega de Pt~mna.gui\. du1'unH• ú )lt•rlod(> de 1917 a Fe
vereirõ de 1932, no total de 695 :4S3$63R, ouro (credito nber
t ()I() dec. u. 22.30!1. dE> 4 dP .T:tnein> rle 1!lil3), foi en-
tregue ao Governo do l•~stutlo ('lll lk Mal·t;o dl' 1!!33. 
)Jelo seu uqui\'alentC" em ptqwl , tlP rl'i~ fi .lHil :S-!7$300, con~ 
forme Diw·io citatlo, fls, 7 4.: 

Que u. impot·tancin enlt'ügll•' (~111 ~ 1ll' Ahdl de 1!1:!3 no 
Goyerno do Estado da Parah~·lJa, r~Ja ti v a a ta.x~~ idcnti
ea, arteenda.da no periorlo de 7 de Julho dt' 1!131 ;L 30 <h• 
Nov~mbro de 1932, foi d(' 72:077$442 otti'O, <~onfurme c-r<>
dlto a bel'to Jlelo dee. n . 22 .439, dt:> 8 de .Fen•re lro rH~ 1933. 
~endo de 523:554$900, IIU!Jel. o l'Pl'}>eeti \'o e qui valentt> 
pago, conforme lnnr;amcnto ás fls. 97, do JJ.ia rio <'i ta do: 

Que importou em 5.932 :227$400. papel. a e onve r s iio do 
tota l de 874:549$800, otu:o.- provetlienh' ela tnxa refel'ida 
a.rrecalla·da p~la A!famlegn da Pat'!thyba ho pel:iodo <'h• 
1909 n. lll28 e e ntre uc ao G o \'erno do me!lmo Estado t!m 
21 de Julho de ltl3~t. de aceordu r•om (I de.crelo n. 22.8!)1. 
de• !i d<' ,Julho d~ 19:i:t (flK. li:!, tle J) larfn lnclkalló.) 
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Em nenhum <le~'Ses casos. - eomo á. primeira vh;ta 1:1e con~ta
ta, foi a·doptada, para a converl:lão, a taxa de R$000 papel por 
1$000, ouro, como SUJ)poz o autor do projecto. 

O Thesouro :-:uppõe que se vrocedeu nm;::r.es casoR como Re pro-

{)rn ouro, 
,;oraram 
mento. 

Tal não aconteceu. Conforml• l'P \'ê do orgii.o official da Pa
rahyba A. Unido, de 25 de Julho de 1933, o Governo do Estado re
cebeu a hnportancla. de R74: 549$800. ouro, nó dia 21 de .Julho, at• 
(.'ambio do dia anterior ao tmgnmPnto. ou scj:t. a 6$7ll3, o que deu n 
impol'tancia de 5.9;J2:2:?7S41Jt). 

O mc~mo aconteceu em n•luçiio al• pagamento feito ao Pa
ranft €ffi que 695:483$63~. oul'o, prolluzirarn 5.05 L :047$262, parwl. 

~ôas. a despeHa seda muito Jr:üiDi' uo que a qUe vae ser feita. 

Nestas condições. re~al\'ünuo os jmntos doil vista doutl'lna!:los. 
ulH:to, en1 
r•rojecto. 

Sala du. Commissão, em 7 de Novembro tle Hl31'i. - .Joâ.o Si·m
IJlicio, Pn~sidcnte. - Daniel de Carvalho, Relator. - Pctlro Fir· 
mcza. - .·lbclanlo Vcrgrwiro Uesar. - França l!"'ilho. - Rapilael 
Ghrcurá .. - Orlando A.1·aujo. - Carcloso de Mello Nct~o. - Gra~ 
tuliano de Brito. - .Jocio Guim<lri'ics. -- 0<I1'los huz. 

Decreto n . ~a. 4Rl, de 21 de Novembro de 193/t 

o Chefe do Governo Ptnvisut·io Ua Hepublica dos .l!::~tados 

Unidos do Bmsil, usa ndo das attribuições que lhe confere o ar
tigo 1.0 do decreto n, 19 . 3UH; de 11 de Novembro de 193;) 0 

Considerando quo o etll'~o forçado e a inexistencia, consequeu
l(•, do. mil réis, ouro. tral'i1o redueçiio dns ren<laH alfandegu.riltl-:l o 
t~onl:lulurp-,;: 

Com:iderando. ainda, qtt<~ o equilíbrio urçumcnta.rio e a pro
\H'i:L ma.nuten(;ão <101-1 :-;ervh;o~ publicas seriam prejudicados com 
\'ui tosa red ucção cie:,:~n.s rendas: 

Considcrunllo, entretanto, que ao poum· publieu cube prov~r 

no caso, 
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tiçõe::~ publicas arrecU.d:..t.d<H'as pereébet•âo mt hase de ré!:'>' oito mtl 
p~lo antigo mil réis, ouro. 

Art. 2.", O texto do }ll'N;ente ~lecreto set•á tl'anamittido telc
-~raphicamente a todos os interventores federaes para que seja pu
hlicado in<'ontinenti, 1 evogadas as dlsposiÇõe~ em c.cmtt·ario. 

lUo <le Janeiro, 21 ele Novemhro d(' 193::1. 11:!." da. Independencla 
·P 45." rla Repuhlka. 

us l<'a Ido .:1 ra111w. 

Al't . 1.". Flcn. o Poder Executh·o autul'i;-.ach• a al>rh·, tll'IIJ .:\ri-
n ister·io da Fa::tentia, o e r-edito tl~JnWi:tl enrrl'~ponclent~ a ..... . . . 
2. 308: 65Q~OOO, ouro. JHU'a altendt•t' ft n·~tltuiçiw ao Governo do Es~ 
tado de AlagO~u!. 1\u. taxll lle 2%. ouí·u, m·rec·ad:u1a pela AHandegt\ 
ri(' l\fficcliJ, no pct·iodo de 1910 <1 l•'i'Vt>r<-iro de Hl3:~. indu~ivc. 

ParagraJllW unico. A conversão \'111 J•:tpel ·da. imtlot·tanciit a 
•tue l:le t·ct'et·e eHte artigo sel'á effet~tuada na ha~l' <!Htaht-h'd<ia pt>lll 
llecr·eto n. 23.4Rl. dt! 21 ele No\·•·mhru <h• .193:l. tmra o nntig·o mil 
réis, ouro . 

.At·t. !!_", P:u·a oet:ot·t·ct· ao pagnme11tn dP 1tue tt'ttla o present~ 
del·rcto, fka u Go\·erno autorlzatl11 a emitth' letra!-; do The~ouro Na~ 
•:lonnl. a juro~ ele 5% ao anno <' re~gata\'('ll'' !lt>l1tt'o elo Jlt'm~o de 
•loi!:l annos . 

• \rt. 3.", HP\'ogum-.s~· a!-' ~H~pol-'1~&·:-; l'lll t'cllltt·al'io. 

Senado Fe<lera.l, de Outubl'o <1~. l!J!Jtí. ~ .AnionitJ Gu.NJia ik 
.~rt~d<Jiros ... 'V etto • . Pr·eflldente. ___:: J,eo11oldn J>. llr1 r•un1m .i'lfcllo . 
. ; ,;,~t: JJir('.o; 1ldH~llfJ. 

lr~Jd(WÇÜ01 jJa.i'a <iúwttl:lllti.u t.'llJH!Cial, <la. t!//l.i!iH/(1. 11. 3~:!, UV 'ui'Ça'ULett

to da .Pa:tcnda., em 3. M d:l6ctt.~llá.oJ t' apJJrovada, pal'<l constituir 
1it'O)e.cto d pa-rtt!, ttbriml.o o c..•rcrl.lto de 4 .000.000$000, para Glt111-
Jirimcnto do clcN'cto 11. 24 , (i7X, fie 12 de jullw de 1!134 . 

() Pollel' l.A~gl~lativo dect·etn: 

Artigo unlN). Fi<:n o. Govei·no nutol'izado :1 aul'il', pelo 1\Hui~~ 
t~>t'in dn Fnzcndu, o credito eHpeclnl {lH 4. 0{){1: 000$000, pt\ t'l\ c~unprl~ 
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111entu do deeret11 11. :.!4.1)7!:\, ue 1:.! tlc Julho dt.> l~t34, qut.• auxilia. eum 
:lquella importanciu. :~ Associação Brasileira de Impren&'U., tHu·a. a 
eonstruccão de um preclio rleHtinadn ft i-lu;, ~-<(•rle. nlVt•gadaH a~· dis
l10flit:õel-l em çontrario. 

Sala d:t.s Se!i~Õe.~. í du Nonnnht·o üt: lll:35. - João Gutmoriíc8. 
Yicê~ Pl'e.Hidente. no (•xercicio de Presidonto. - Pedf':J Firmeza; -
11 enl'lf]tW Doclswurth . - A l)cln rcl o r e,.tlltr.iro f!csa-r. França Fi· 
71., ~-· .. .-.fu.lr "'" Hri.tn llfl "''ncl ~h I' OT i C'n.rd0-'>0 tl.e 

.Mdlo l\'ctto. 

O Chcft• do GO\'el·no Pruvi:-:l•t·iu da Hepuhlica du!i Eb'ladog U nl~ 
<los <lo Brasil, usando elas att.dhui~õe.H q UP lhe conterP. o art. I." 
t1o dt>l~I'Pto n. l !1. 3~)R, de 11 11{' ~tl\'(•mht·o cl<' 1934, e 

Considerando que n AHHI)('ia<;ão ltradleir:t de Impren!ia, reunin
•lo, enn1o l-Pune. ~1n ~wu !::eiu a!-< n1:1 iot'l!~ cxtwessõe~ do jurnaliHmll 
nndonal, é, eonsE>quentE.•m<•Htl'. a lt·::itlrnn repreHentante d it in'l-

.~ • ' .. 11 ...... . 

Con~idel·antlu t(Ul' 11. lmpt'l nH:t semlll'(' tm:t• rune~ão altarne&l 
~~· )toliticn. soda!. eclu<'ativa. c l'Ultural; 

l:omHdel'l\ndo {l\te a fei~iio ~odnl etlu<!ativrt otla hntn'N\!M\ llw 
i'ln)ll'ésta oH a ttl'ihutos de instit uit;ão de utilidade publlca: 

Cunsid('nUJdo qut•, al~m disso, e:-;sa Associação guarda. t>nlL't' 

:u-1 suas flnalldades, o objecth·o tt~ ampm·'nr e mmh;tir ~\OH jm'rti\.11!4~ 
t;.l).;. 0 ()ttC' lhe <ll1 it!; prerng-ati\·us dt_• org·ão tutelar da (:)n~s€': 

l:onHidenl.ndo ttue, ('llll'e PSH('S ohkdivos, figurnm o de bene
fiúent~iií. t.; ümp:ll-o a:os seli:i :issocini:los. pela. lnsütuí~ão do - "Rl\~ 
tiro do~:~ Jornalistas'• ·- pen~ões, funeraP.s, hospitnllzadio, nssiston~ 
da educativa de tra.halho e judiciari(t; 

Consillt!l'ando tllJC o (lovnnto P•·ovisoriu tem ninlHll'Hiltl t.'Otü a 
~~ua çonpl:'r:t(:ãu quasl todas n~ dm:se~. incorput'tHlns dn nwsri1a f,:)i·~ 
nüt )lot·que o (! tt A~snd~\.çiio Jh'al:-lileirn <1l' Imtn·ensa: 

C'onxidet'amlo qu(• o JiJ:,;tlulo,' aninwdu ).Jeln!'.' mcHnJ:L!-l determi~ 
nnntC'H, j;, fez conce~Hõel:-1 no C\uh l\'iilH.ür t' Cluh Naval . arim dt' 
•·r•o]W2'at' put·a u in~tnnn~ão 1le l-:un.s p,~(•cteH: 

Con!-:iÕ(~ra nélo <1 U{', 1novlda. IH•lo n1cf<m o' ~·!-lpidtp, a l't'tJfl'l tUI'll 

•'ln Dl~trlcto l•~ed<'rltl <~onced(lu ú AK~(wiad"w Hm!-:ilt'it'n, ele 1 tn)')l'llti

>W· um ll•t'l't ' nO )tttt•lt n eunstrucdio de l:'.'IUI Héclt': 

(~OnHidet•u.ndu. etÜI'f'tant o, <l Ut• N-lHc .:~mpt·eiHmtllnwntn, pelo !-:o li 
vulto. ul tt'npa!:lstt as pOH!·dbillll!l.tlCH t'lnnne elt'n!-' dn Hoclednd<> ctttl' · 
POI' h.;HO, t e>rin th~ adiar a J'{'alixm:iw tlll olwn; 

f:ünshlel'tüHlo tiUl' hn tml:l \' :'llltng-~· tn l ' r'li ahl'Pdn t• P~HII l'Pnli

:l.at;ii!J p elas utllidHLl<'!-.' <'t' <:'tHin~; 
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Decreta: 

Art. 1:~. Fica concedido á .Associac;;:ão Brasileira. d~ Impremm 
um auxilio da quantia de 4.000:000$000 (quatro mil contos de rêis) 
para à construcc;;:ão no terreno que lhe foi doado pela Prefeitura 

do a sua sêde. 

§ 1.", Esta. 

a) a prlmeit·a, depois de <'onduídas as fundações e todo serviço 
d(~ ~oncrcto armado; 

b)a ~egundn, após a terminação da~ alvenarias externa!i e in
ternas, emboÇo e reboç:o internos e externos. preparo do&' pizos o 
(!epositoH na obra, das esquadrias: 

c) a terceira depois de collocauas as esquadria.s, aptHU'elho:-t 

<l) a quarta, finaltilente. jlOI' l>l~Cll!>1Úo d<.t entrega do t>re(]io, 

§ 2.n, Dentro do pt·azo de ~eH~nnta (fiO) diai:!, a Associação Bru-

i'espectivo predio, com o or~amunto, que f{e ajuste á. subvenção . 
No caso do orçamento, ultratlassar o auxilio concedido por est(• 
ftecreto, uen!rilo desd{! Jogo, :-;N' indicada:<> Uf..' fontes que poderão 
provar os recursos para attendimento elo E>Xée~Ho, que nf'to cor
rerá por conta do Govt•rno Fe<leml. 

Art. z.u, o p\·edio con~:tt·uido com a suhnmção outorgada. por 
~·:::~te decreto fical'á pertencendo Pm plena propl'ÍNlnd<' ft A!-l~OPi:l

<:üo Brasileira de 1mprensa. 

ParagrarJho unico. - Na hypothese du. As~ociaçâo Bral:lileit·u 
de Imprensa ::,'e dissolver, ou ~e extinguir, o predio e terreno plW
sarão, pelo só f~ctQ da dissoluc;üo, o\.1 ' extincção, a I>ertencer ~w 
Domirtio 'dn 'tinliio l•~r~(let·nl. indt•tHinrlente lh.• <1llalquer indernnl-

Art. 3.0 , No edlflcio o. que se t•efere u preH.mte decrl'lo deve
l'iio ser installados pela Assoclac:úo Brasil<!ira. de ImlH'elll-lU 11s ~er
vicoH destinudoH a ~Nt~ associados ·de soccono~ medle!o~. f:nm um 
nmbutatm•if', hem como os de asslstertdn. juõiclnt·itL 

Art. 4.0 , o immo\'el a que H0 reret·e o presente <loCl·eto ficadt 
i~ento de todos <:l quaesquer imtJo~tos federam~. emcttmnto n~llt• ~s

tivel' inHtallada a S(~de <la ÁS8ocinçfto Brasllê!l'tl. do rmpt·•.msa. 

Art. -5. 0 , A As~ociaçü.o Brn.silP-1ra de Itnpt•en~L se obriga. a t·e
XN'Var um dos dois andares do predio a que se 1~fere o presente 
decreto, para uso das Assuciac:í'P~ di;J Jmprenl'ltt- d<l:,' Estados e sr;•us 
asHociados. 

Paragt•apho unico. ~ A fót'ntt\ de \I !:lO del:isc andat· deve1·{L ::IPr 
flHlaheleclün por um \'egulai'l11mtn. t'lépedido pela Assoclaqãn nt•n-
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~ileh·a de lm)H'en~;t de w:lJOl'd.tl <'flt\l a.H As:<udu1~Õe~ t\e lmpt·cn~a 

(:OH Estados. 

Art. 6.", O Uover·no Federal nomear·ü. um representante para 
fh;calizar a appl~cação da l4Ubvenc;:ão, a. qual deverít ser feita na 
conformidade da planta ~ orc;amento~ a que- sP. rerere o art. t.•> e 
:or.pu~ paragratlhOl-1. 

Parlll!'l'anho u nieo. Cn~sa p,..:,..;a fb't:a lizacü,, uma vez euncl uld:ts 
aH ohral'l e verificado que a !-!UhY('nc;:ãn foi toda appllcada na con
rormillade de~ te fleereto. 

Art. 7.". Para occl.•rrer ús despesas a que se rcfert:• este da
cl'eto, fiea aberto ao Ministerio da I<"azenda um credito especial da 
quantia de 4. 000 :000$000 ! quatro mil contO!'' de rêls) . 

Art. 8.", H.e\'ognm-8e aR I.Hl-l})Of!içõe~ Pm contrario. 

Rio de .Janeiro, i 2 •leo .ruthn cit> Hl:H. li :J" da. lnd~peruit-ncil• "' 
-lti." da RPpUhliNt. 

Oat'ULltl VAHOAH. 

N. 375 - 1935 

( t.• !Pgislatura) 

(Da ('ommi~são dl• I<'lnam:ax P. Orçamento -· F'inanQa~ f' Orc;a
nwnto, :!3i, dl' tHar; - 1." lr>glslatura) 

As peq uen:tH modil'lcac:;õt~~ propo!>'t:ts eom refet•encia ás actuaeH 
moerla~ de 40(1 e 500 r~is obedeeem a mot\vnH de Qt'dem techni<'n., 
t•xpostOH pela. Director·ia lla ca~a da Moeda. 

No que l'imeerne a nova mo('(la d~o• nickel dl• 300 l'éh:, tlitou 
o alvitre de l4lla cunhagem, E'lll pl'imoit·o Jogar, •tmn t'n;r.lin lln 
':nmmod\dndt• pt\I'U o publlco. 

I rutumcr·oH jor·nal'H do HmHil. d~ nol'lt• u H UI, cut~lam act ual ~ 
w~n te 300 rúis. éuMtam igualmcn h• 300 r(•ls m:,• pa~:~aagenH de h o n 
tlf_•l-\ f' omn Ih uH, num extraonll nu rio nunHJt'o d~> cl.da.dea e vlllu.H. 

ggHex jornnl't-:, ~·HHtu~ tmHHagt•nH o ou Lnts u tllllladel'l Hão pugaH 
nctuatnwnte c·om tl·es peçaH de 10(1 r•!iH ~ru com uma de :wo e umH. 
c I ~c~ 1011, com unut do 400, mt-rwH uma ch• 10\l, eom um1L tll' r.oo mt!
l\m~ ufilit de 200, e te., sempre <:urH <lUaH <>ti h·e~ !lN;us. nu 1ni nimo. 

l•· 'ii\hii11it . rüi1l1da de 3tHl H•h..: ttH.Ilt~ l'~Sa:-l npct·ac:í'Ws tlt• :4um-

UIUl' uu :-;ulJtr·Hhit', que ora se exig-em, se tormtriw desm•t•t•s::~ai'l:l~. 
c h• VP.Z que t tHlo i-1•• pntlPI'!"t l'H~PI' con1 uma unh-a JIP~Il. 
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outra vantagem é a que resulta da t•conomia. para a Fa
zenda que a cunhagem da moeda de 300 réis pl'Oporcionará. 

Com effelto, as actuaes moedas de nlckel de 100 e 200 rêis ve-. 
~am respectivamente 5 e 8 grammas. Tres moedás de 100 réis 
por conseguinte pesam 15 grammas. Uma de 100 e uma de 2011 
t•éis, 13 grammas. 

Pesando a nova peça de :100 r(~is apena.:; :; gràmmab', ê facíl 
calcular-se a economia de metal ~ de trabalho que de sua. cunha
~"'"'"" resultará. 

Já que se vae procurar col'l'igir a~ imt;erfei~ões de certas }Jt'(;a:s 
() cunhar uma nova moeda, presumimos chegado o instante de se 
abandonar a cunhagem da moeua ue pràta de 2$000, substltuirtdo-a 
por outra de bronze de aluminio. re~crvando-se a prata para uma 
nova. l)eça.. instantemente rednmada pelo nos,:o meio ccolwmico: 
a. de !;SOOO. 

Dual': razões relevantes aconselham a auopção dessa provi
üencht: primeiro o. pt•eço dn prata. <!Ut• tem :-~uhido muito; segun
tlo. o exemplo do!'! lHllzes extr~ ngpit-os. 

Com effeito. a prata fina, 11t1e vàlia. no am'lo th• .1930 mui~ nu 
menos 11 O rC·i~. se a.ppl'oxima hoje de 300 réis. 

A.ccu=:>a, Ilortanto, es~~ nwtnl um augmt.>nto de preÇo lle ·:::nu~··(' 

11c• e~pac:o de um lustn', 

Pe~ando n actual moeda de <!$000, l< g1·ammas e sendo do titulo 
de 500 millesimos, veriflca-~e que contém 4 grn.mmas de tn·atu rlnn. 
a qual no preço de 300 réis perfaz a somma de 1$200. 

E' quanto custa, hoje, mais ou numos, o metal pt•edüHü tlU\~ 
ess.'l. peça cont~m. excluindo o Yalor d(l eohre e tla müo (le ohnt., 
tambem E>m constante augmento . 

Verifica-be do exposto que a t~unhagem de~::~sa. moetla. ~'e uinua 
não· acarreta, pode1·á vir em lweve acarretat· prejuizo á Fazenda 
Naeional. mói'mente lõC o mutet·ial (' a mão dé ·<)ht·a eontlnwu'(!T\l a 
('nearecur, como tudo faz prevê r·. 

Que 0 emprego da prata na cunhagein lie peq uelluH valores ,i{t 
nà.o ê conveniente, ('\l)monstra~n o procedimento 1lo.s paize~ t:>xtran~ 

g('lros seguintes: 

-A França 
ue prata de 0,60, 1, 
metal para os dito~ 

de 10 a 20 francos. 

tfu~, pel<J ~~u nntigu sy~t~ma, pot;suia n'\oellmí 
2 e 5 f1·anco~. abandonou a cunhagem desst' 
vnlore~. appllctmdo-o Hc')me ntE.' na amoedal!fi.o 

Al:l u.ntigns P<lçn.s de vl'atn. de O,l>O, 1 t:! <! rnuH!os passttru.m a 
~:~er haUda!-3 em h1·onze de alumlhio, sendo a. do ii francos HUfliH'i
mida.. 

- A italia. cunha netuahll('htt! moedas {le pi·atu só coJ'n ó~ . . 
'UIV.L <;:t• U(' u . l\1 I ' ... .., lJHk. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:43- PÃjgina 64 de 119 

3
._, 

• o_) 

As pe~as de 1 e 2 liras são batf.das em nickel. 

Portugal emprega a prata na cunhagem de 2,50, 6 e 10 es

eudos. Dahi para baixo, utiliza n. alpaca e o brom~c. 

A Bclglca não cunha moeda de prata. Os seus valores me

tüllicos de O,i:ió, I. 2, 5 e 10 francos são batidos em nlckel. 

- A JJulgaria. que atê 192S cunhava moeda de prata de 0,50, 

1, 2 e 5 levs, pa::;"''lu dessa t:poca em dcante a cunhar todos esses 

valores em nicl<el, reservando a prata s6mente J)ara as peças do 

~0. 50 e 100 }CVS. 

- Sendo tl prata do titulo de 500 milesimos de desagradnvc' 

apparencia e pouco resistente ao desgaste, afigura-se-nos conveni

ente melhuru r o teôr de fino ela moeda de 5$000, fixando-o em 600 

milesimos-. 

Tercmo, assim um~ moeda de melhor :l.Specto do que a. actual 

H€' -~vuv c m:11s 1 c·l:-aswnte aos a.Lu i~.:Lu:::s uü. i;;!i: 

-· Por todos o.s motivos expostos, somos de parecer que as 

sugge~tõe:; eonstanlc::; da mensagem annexa do Sr. Presidente da 

Hcpubliea deP.:m ser acceita::;, amplianclo-se a extensão das modifi

(!ações propo: tal:~ no systema monetario vigente, para o fim de 

abranger ta!llbértl a creação de moeda de 5$000. Nessa conformi

oade, apresentamos á consideraçfw o seguinte 

I'HOJECTO 

·~ ·~ . . _, 

Art. i.•', .As moeda!'l do prata, bronze, de aluminlo e nickel, que 

~f• cunharem a. partir de 1 de Janeit·o de 1!)36, terão o valor• peso, 

~iiametro, titulo e composição constu.ntes tlu quadro anncxo. 

Art. 2,0 , l<'ica o Podei' Executivo autorizado a modiílcnt• op

lmrtumtmente u.s inscripçõcs dos cunhas das peças exlstentl!s o 

hem as~;im a escolher os modelos e gravura::;• creu<.los por estu. lei. 
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Tolerancia. 
para -I- ou :para-

Titulo No titulo 
Metal Valor· Peso Dia- e Com- No e Com 

metro posh;ão peso J>oslc;;ã.o 

H :-r. <~ratnrnas Mili- Mil e- Gram- Mil e-
metro!-l sim os mas sim os 

Prata ã$llQO ]Q,Qll\; 21.rl tj()() (),~()() 'i 

Bronze de 2$0011 !1,000 26,5 !lO O Cú 0,450 !lU 

aluminio : 1$00(1 7,000 ~4 .5 li O ,\I 0.3:itl JO 

.. $500 5,000 22,5 30 Zn 0.250 10 

Nickel: $400 10,000 28 0,200 

.. $30(1 l<,OOO 25 750 Cu o.:wo 'lO 

$200 ti,OUO ~3 !!!'i O Ni 0.100 10 

$100 4.500 20 0,100 

Art. 3.", li'lca o Poder I~xecutivo autorizado a mandar cunhar 
a importancla. de clncocnta mil contos de réls (50-000:000$000$. 
('m moedas auxlllarês e dJvislonarias. sendo: 20.000:000$ em prata; 
20.000:000$ etn bronze de aluminlo, e 10. 000:00$ em nickci, afim 
de substituir uma somrna corre~:~pondente. em cedulas de 1$000, 
2$000 e 5$000, ora em circulação. 

Art. 4.0
, As cedulas troctldas pela~ moeda!!! referidas no árt.lgn 

anterior serão recolhidas ~ Caixa de Amortização c inclnet·adas. 

Art. (),ft, Para. att<~nder (t\:! d~Sl\~SU.\:. u~ ~unh~1gem ~o. numera
rio ·de que· tratu ii art. a:o, fica. o Poder Executivo autorizado n 
effectuar as operações ele credito que forem ne(•es~a.riaH, até o 1 i
mite de tres mil conto~ de réis (3.000:000$) sendo: 

1.000:000$ para material permanente: 

1.400 :000$ NWa materiu\ i. \c (~tmsumn; 

600:000~ para r>~H!:loa.l . 

Sala das Commi~Hõt~R, 7 de Novembt·o rte 1!135. ~ Jôcio Sim,
pHcio. Presidente . - <Jardoso eLe M ello Netto, n.elu.tot·. - ~1bclar<lo 
l'crg~leiro Oesar. - Prança Pilho. - Pcdt·o Firmeza. - O·ratu.
lia.no Brito. - Uat)1Lnel Oh~mll'lÍ. - JiJüo (juimarcics. - Carlos Luz. 
- · Ot•lan.clo A.ru·ujo . 

Senhof·es Mcmbt•os dtt eum:u n do!'l DP-putudus 'f'enho a hom•a 
<le submcttm· á vol-!sa cons ideração u. lnelusu. exposl~ü.o de mottvoe 
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do Ministro de Estado dos Negocio:-; da Fazenda, referente {Ls sug
gestücs apre~cnladus 11cl•t C:um. da. Moctla, sobre a modirica<:ão 
d~ cunhagem das moedas de 500 r~b e de 400 réis, cnmç:i.o 
d<:· uma. nova moe·d:t Jivisionaria uo valor de 300 rê!s, e a conve-
nionchL du serem reunido:; num 5(1 texto. rectificado c systema.ti
z::ulo, os decretos e lei;; em 11ue se encontram os caracterh;ticos tlt> 
nossa1>' moedas correntes. 

Tiio de Jütlé>iro, 5 de Setembro de 1!135, 114" dn. lndcpcndtmcla 
e 47.0 "dn Republica. - (;ctu.iio Varvas. 

EXl'OSIÇÁO VN MO'l'lVO!>' 

gxct•llcntissimo senhor Presidente da Hcpuhlica - No officlo 
11. 221, de lá de Julho ultimo, a Directoria da Casa da Moeda ex
põe as diffieuldadcs tcchnic:as que o((crccc a cunhagem de cet·tas 
peças do nus: 0 aclual systetnu monelario. 

exccl:.'sivu tenuidade, ptovucn. a t·uphn·a continua dos cunhos, o qu< 
diminue extraurdinariatnentc u produc!;ão e cncat·ccc o custo. O 
ttugmcnto de um:1 gr;tmmn no p el:!o tio respectivo disco ul•viat'i:'t :.l.u 

3.", Por outro lado, o nickel do 400 réis padece de defeito con· 
t.rariu; o uiaml'tro é pesu. excessivo:-; dos. a moeda entt·a•1a.tn o 
cunhag'ern c torna inl'ommodo sou t>urle; com ,;randc vantag-em 
para. a esthetlca c economia pant o et·al'io. I>Oder-sc-ia relluzir-lhl' 
0 peso de 12 para 10 grummas e u diamclt·o de 30 para 28 tnilli· 
metros. 

4.0
, Pura o fim de attenum· a multit)\l\.s nece~:sldades do nosso 

melo circulnntc pro.põe a Casu da Momltl a ct·ea~i'Lu de umn UdVli. 

tnocda divisionaria., do valor do !iOO réis, o que lmpüe ligélr:w al
terações no pcBo c no dlametnJ das oult·as peças de illcl<:el. 

varias leis e dcct·ctos ospur. os, que uit:ficultam sua consulta, se· 
ria de granrl~ convenlencla I'IJUtill-lls todo~ num só t<.!xto, recllficudo 
e ~y:.~tcmnti"-l.l.dO, no alcünce do todos. 

6.0
, E' o que tenho a honra de expOr a V . I<Jx . afim de quo 

se; dig-no providenciar junto á Camnm dos Deputados, no sentido 
do serem com:ub::ltancludaH em lei as sug-ge. tõcs acima expostas. -
A • de Sotlza Costa. 

N. 376- 1935 

(1.• lotiislaturn) 

Ilcclacçíio pam lli,~cttsscl.o C·~1Jt!Clrtl da c'nicnda apr)rovada c desta· 

blieu, q1tc tJrovlflcllcia. sobre a tct:va de entrada ho Các.~ do ]'orto 
elo lUo de Janeiro. 
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(J•~inanr,al:!, 340 - 1. • legislatura) 

o Poder Legislativo decreta: 

Artigo unlco. SalvnH as irençõo!-t que forem consignada!:! em 
regulamento b:.dxado pelo MinJstm da Fazenda, ser(L cobrada a 
taxa de mil t'61:1 (l$991;1). 11or tJCH!~iia, de entrada no Cães do PorttJ 
óo Rio de Janeiro, na parte destinada. á. atracação dos vapores ex
trangeirm~. sendo o Jli.'bilticto üt)plica.do aos serviços de propagandu 
c ::u~sistencia aos turl:tas c p:u;sagelros em geral, a cargo do Tou
ring Club do Brasil, que assumirá os compromissos e encargos con
signado~ no regulamento acima referido; revo~ada!'l as diaposiçõeM 
em con trar lo. 

Sala das Commln;ões, U de Novembro <lo 1935. - João <hLi· 
marães, Vice-Pre5'idente, no excrclclo de presidente. Carclo.w, 
de Mello Netto.- Abelardo Vcrguciro Ccsa.r.- Pra.nça. Filho.-
Orlanrlo Araujo. ~ Denl{cl de Cctn•aliw. J>cl'lrn F'irmcza. Gt·a-
trrliauo Brito. - Carlos Luz. 

N. 37H -· 1935 

A tttoriza a abrir, t>elo Ministctio ela GlwJ·ra, •:) crcdlito c • .,pcctal de 
8. 538: SS9$ to o. para 1W!Jfl m.cnto ele tra?ISJHrrlr.s feito~: 1Jela Via
ção Fcrrca <lo Rio Grantlc do Snl. 

J'Jm mcnsagüm, o Ht·. Pt·<·~idei1t0. da. Republica submette á con
sideração da. Ca.rnara urnn cxpo~.iq:io do motivos om -que o SI.·. Mi
nistro da. Fazenda. juHtifie:J. a necc:;sidado da abertura de credito 
e~pcclal na irnportancia lle ~. õ3S :ll89~700, d~slinado ao pagamento 
de h·n n!:lpC>rtes <~rrect uudcm un :um oH an Ü.' rioreH, ft rPq uJslção do 
IVilniutcrlo da. Gucna. J>cla Vh<t:iio l•'erretL i'h1 IHo Ot·a.ndt'l do ·Sül.' 

De accordo com a lei n. 75, dt~ 24 de .Junho <:io <'Ol'rente anno, 
o S1·. M.iniHtro dtL F'a:t.euda. informa quo 

"por nüc~ dil:!püt• u 'l'hesouro Nacional de recursol'J sur .. 
fieientes para fazet• ÍUC:ll ú rle!>'!H.1Hlt, \i conveniente que n 
resoluç;üo leg~slatlva pcrmittlndo a a!Jertura de crodito 
a.utorl;-.e, igualrncnle, o Poder Jijxct..utlvo a reali:r .. ar a optl 
raçílo de IT«Hllto QUP .!-lO tor'll:tl' n~c><>S.'I:ll·Ja. ·• 

Do processo consta (offlclo llo ~t·. Mini!-lh·o l111. Guet•t•a) IJU!' 

pnrto dns oontaN, Wt bnpoz•ta.ncJu. de :J. 670:798$600, j(t fol'ant relu~ 
clona.dus polt~ alludltl:t lJh·ectot·itt <' que ns dmnuif-1, tm llt• .•.•.•.. 

1. 8GR :091$100, alnllt~ H(1 <'nc:ontrnm lHt :t• Rogiiio MHHnr . 

Quunto a ('!:!ta H ultima:-~. n H I'. Chefe d<> ~ . T. H. da a. a Re
!õ'iiio e~clarecc 'l Uf' 
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.. 0 montante r las factura::; tlc transporte::!, feitas Mla 
mesma Via~fio e e:x:iHtentes no ServiGo. relativos á lnsur
r(>l~iio paullsta. ~ão de 4. 868:091$070." 

Cont'urme no JH'(ICCS~o ~i! ob:-:cr·va. "a uhm·tut·a do credito pela 
nw.neh·n tH·eten<liua não exclue o exame regular dtt proeedencla. o 
·.-. • · . .. u.. ·• !..... '· • ·"': ,_ ... '1 ... .. 0 · ., 

. .\ · \'1~!11 do • • xr1o~to. pn•pomm: :í t•on_..:lder:H:iio <1:t t~:tmara o _..,,._ 
i.: tllnl~> 

.lulurizn n n7wJ'I.unr dt• <.:rc(Nto CSlJCvitli att.i a. hnnu·rtn.ncin de .. .. 
s. 53S: S!HJS$700, JJaYtl 1Hl!Jrtmcrtto m.~ trans]lo·rtcs feitos pela Via
ção J.'crrea do U.io Orantlc (Lu ,t;ul. em. annos antcrim·r..~t. por 

O Poder J ... Pgi:-~la ti v o decreta: 

Art. 1 °, l!~lca o Podl)r Executivo autm·lzado a abrir, pelo Mi
nister~o da Guel'm, o credito especial de 8. 538:889$700 (oito mil 
(tUinhentos e trinta e oito contos oitocentos e oitenta e nove mll e 
.sl'tecentos r~is), para pagamento t]c transportes feito& por conta 
llo referido Minlster!o <>m annus an terlur(>S, pela Viação Ferrea do 
Rio Grande do Sul. 

Al'L ~.". Para execução clesta lei, }lodel'ú. u Governo Federal 
l'Pati~a,· n !4 operac;ões de c redito QUe .fo:::em necessarias • 

. ·\l·l. 3." . .Revogam-se a!:! dl~r•osic;õcs em cunti·ario. 

~ala da. Comml!:!~'lo, 7 dG Nov~mbro de 1935. - João Si-m.tJlicio. 
Pt'(~l:ll..dente. - Carlos. Jj11z. H.cU\tor. - Pedro .IN·rmcza. - Grahtlia• 
·uo (tf: BrUo. - .naplwcl Ci11c1tní.. Oard.oso de Mello Netto. - · 
or/awlo A:raujo. - Françrt Pilho. - João Gui:rnarãcs. 

··tlonhnl'l'!> :\lembro~ da Camara do~ l>ey1utullo:-:: 

Tenho a honra de suhmctter (t. vossa consideraçii.u a. inclusa 
t'Xl>O~ldiu de motivo!:'! do Mlnil:ltro de ~~>:tado dos Negoclos da Fa· 
zenda, justii'lcando a neces!'.i.<lado dfi. abertura de um credlt.o espo• 
l'ittl na importancia de 8 . 538:889$700, destinado ao pagamento do 
tru.nsportes ef.fectuadoH em annos unterloreH, (>.. requisição do M!
nlHt(>t•io da Guerra. pela Viação l•~encn. do Rio Grande do Sul. ar· 

,1 , ,1, r!.,.,,.., ,., rln ~n.l'n .. l'~" li" ,t.,rln. 
••· ' •v 

lUo d e Ju.nétro, 19 uo Setembro de 1935. 115.0 <lu lntlependtml'ln 
..- 47.• da Repuhlica . - Odttlw V<Zr(laH!' 
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EXPOSIÇÃo IJE MOTIVOS 

Excellentisdmo Senhor J>residente da Republica: 

O Est:ldo do Rlo Grande do Sul, arrendatario da Viação Ferrea. 
do mesmo Esbdo, ê <'re~or da União pela lmportancla de ...•.... 
8. 538:889$700, proveniente d~ transportes effectuado!'t, ein annos 
anteriores, á rc::qulslção do Mlnisterio da Guerra. 

Trata-:;;e de dlvida.s de exercidos encerrados; não tendo sido 
possivel. porém, ultimar toda a documenta~ão menCionada de fo
lhas 6 a 11 do induso prnce. so, da qual uma parte na lmportancla 
dE' 3. 670:798$600 jã. foi relhdonoda pela Contabilidade da Guerra, 
achan1o-se na 3." Região :Ml!itar as demais requisl<;õe&, no total 
dn 4.868:091$100, - resolveu V. Ex., á vista do que expu~eram 
nquella Secretar;a dr~ E<:t:vlo r! eRte 1\flnlsterio, approvar o expedien
te ce abertura de credito especial para occorret· á despesa. d~ vez 
aue tal providencia não exclue o exame regular da procedeneia 
e exactidõ.o de cada pãrcella que se houver de pagar. 

3.0
, Para esse fim ú necessarla a expre; sa autorlza<;ão da Ca· 

mata dos Deput<t doSI, nos termos do § 1-o do art. 1-86 da Constitui• 
ç.üo da Republica. 

4.o, Assim, cumprindo o qne estntue a lei n. 75, de 24 de ,Tu
nho ultimo, tenho a honra de sollcltat· a V. Ex. se digno provi
denciar junto á referida Camara no sentido de ser autorl~ada a 
3bertura do credito especial de que se trata, cabendo-me salientar 
que. por não dispôr o 'l'he. ouro Nacional de recursos sufflcientes 
para fazer face á deHpesa, é conveniente que a resolu~,;ü.v legb•.a
tiva pel'mittindu a abertura do credito autorL~e. igualmente, o Püder 
Executivo a realizar a operação de credito que se tornar necessa
ria. - .LI.. .• ele Souza Costa., 

~~~· li:l:t " \'ai a imt>••imit· a HOí,;uiuto 

N. 14- 1935 

(1.• legislàturn) 

ltHHca que a llfesa da C'a?nara se clirija aos Srs. Mini-stros dcJ Jtt:t• 
tiça c d-o 'l'rabalho c ct>o Got•ernador do Estc.do <la Bahia, afim 
de s!'r impedida a parada inteuralista a se realizar tla capUcJ.I 

. daquclle Estado 

(Justiça 210 ....._ 1. • legislatura) 

Indlco que a Camara dos Deputodos, por lntermcdlo da Mesa. 
se dlrCa. em fórmu te:egraphica, no~ Srs. Ministros da Justiça o· 
dll Trabalho e ao Sr. GoVernador do Estado da Bahia. no sentido 
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df.' ser impédidà a parada integrallsta a se realizar na capital da
quelle Jtstado, hoje. 

Sa.la das Sessões, 7 de Novembro de 1935. - Abili·a <l' A~\.3. 

I~' :ido e Yai a imprimir para :<er suhmettido á. Com
missão de Financ:a~ e Orçamento, de accordo com § 3 • 
do art. 146 do Hegimento, 0 gcgulnte 

I'HOJ~(:'J'O 

(1. • legislatura) 

N. 382- de 1935 

Autoriza a IUdc de Viaçiio Occr.rr.n~c <t adquirir até duas aut,>-
1notrizcs para ·a transpnrtc de 1Jassagei.ros 

(FJnanças 343, 1. • legislatura) 

Art. 1., u .Mmts{er10 oa Yiaç:to e uoras t>uoucas poaera au
torizar :"t Rêde de Viação Cearense a adquil'ir. mediante concorren
cia. administrativa. até duas automotrlzcs, typo ''Mkhe:ine", ou ou
tr'o jU:!;adó mais _conveniente, pura transporte de passageiros em 
auas linhas; 

Art. 2.0
, O pagamento das aut0motrize&' que forem adqu1ridaa 

~~E· fará. pela Rêde de V!ac:ão Cearense, em moeda nacional e por 
pre~t.ações mens:1cH correspondentes a 40'{{, (quarenta por cento) da 
renda brutt>, arrt-cndada em cada m~z. rn·ovenlente do t.rafego das 
.mesmas; .. 

Art. 3.", Para o efféito tlo artlgó anterior, a Rêde Cearense 
fará escl'ipturnçü.o á. pnl'Le da r~celta o d{'spesa das auto-motrize!J, 
nté n se•• finn.l res!!ate 

Art. 4.", Revogam-se as disposições em contrario. 

Jtlsti/icczção 

A Rooe de Viação Cearense, cujo saldo entre a receita e ll 

desposa foi de 1.41!1:717$850 no anno de 1934, ser"\ndo em um11 
das zotws de mais densa pnpula<:ii.o d.:> nordeste, com uma exterlsü.e 
de 1.368,397 l{m, deve merecer do Poder Legislativo a maior soli
citude. 

A acq ulsh:ão das n utomotrize~J constantes do projecto virá !'ter
vir de dE'monstraÇão pratica de que se torna necessal'ia a substl
tulc:üo do velho systcma da machlna a vapor pelos motores de ex· 
plosüo typo "Diesel'', capazes de ~><e locomoverem gastando como 
combustivel o~: uleos brutos distillndos dos nossos schislos beturnl
nosos, dos quacs possulmos jazidas extensas ou melhor aindu, pelos 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:43- PÃjgina 71 de 119 

.... 40 --

oleos provenientes da!'! ~mentes oleaginosas das nossas florestas 
ou daquellas como a mamona que podem ser plantadas ao longe:> 
dos vastos sertões percorridos pela Rêde de Vlaçã.o Cearense. 

A subditulçüo da velha locomotiva a vapor pela automotrlz1 

cUjo custo elevado tem sido o impecllho do nosso progresso nessa 
grave questão dos tz·ansportes, será no caso da Rêde de Via~~io 
Ceareuse facilitado pelo processo de pagamento estipulado no ar-

o 

No Cear{L, a automoti:iz cuja rapidez póde !:.'er o triplo dn.s lo
comotivas em t1so, o trans11orte de passageiros será tambem tri
plicado uo mesmo dia em que ellas entrarem em trafego. 

Não necessitando de l!",.andes depositas d'agua como a loco
motiva. a automotrlz vem desafogar a Rêde de Viação Cear-msc 
de uma das suas grande,: despesas e das suas maiores dlíficttlda
des conforme se verifica dos relatorlos daquella Estrada. 

As condicõP.s de refrigeradio dos vagões, tornarão as viagens 
naquelle clima abrasador de tal forma agra<.laveis e commouas que 
o nugmcnto da. tnx:a do::> bilht'tcs f.'l•rá recebido com agrado pola.1 
poputa~ões. 

Independentl' da npplica~:ü.o dos <>leos mineraes dlstilados dos 
schistos betuminosos brasileiros ainda não explorados industrial
mentE:, podemo~; affirmar que, em um anno, do&• oleos de óltici•:a 
de que jú ha tinia industl"ia Ol'ganizada em g-randes proporções 
no CeariL, e do oleo de mamona do qual as populações farão plan
tações desde que haja consumo gar·:1.ntido, a Rêde de Via~ã.o Cea
rense, resolverá o seu problema de transporte de uma forma. que 
n.':l outros Estados nordestiiHis terão fatalmente de imitar. 

Suppres:s.1o da compra uo carvão, ou do de:·florestamento pelo 
Consumo da lellh:t; ·tH'utlUel.;ão de Utn. (!Ohlbüstivel qu(J serfi." extrahido 
das nossas terra~. ei~ a outl·a face do problema que a adopção das 
a u tomotl·izes trn t'{t fL economia brasileirn. 

Bstn!llos cértos de ctne numa eHtrada nno de!icltarlu., percor-
rendo urn tx·ccho pupul:u·is~imo do B1·asil, servh1do a uma rao;;a 
activu e cmpl·ehen<l~:Hlora, osHo transl"ot·mnçiio do scrvl~o de passa
ge>h·os tt·u.rú um novo surto lle adeuntamento e do progresso para 
aq ueila. região. 

O pagamento s~rú. feito tão rapiUumente que excederá. de muito 
a nossa cspectati\"a. 

Ji:rn Silo Paulo, a I>rovu. jú eslí.t feita . .No!:! Estados Unidos esta 
substl t uiçfto e~Jtú realizada em toda parte. 

'l'OTa - JchO'I.Iah . lll·v t ta, 'r Monte A1Tacs. - Dcmoc·rito R.oc1w. -
Abelardo Marinho. -- Pli,~~o Pompeu. ----;- Ilttmburto ele Andraclv. -
X o vier t!c Oli·udl'a. - Pcctro I•'irmcza. ....-.. .-ic.:lu·clo 7'orrcs. - Bar. 
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~eto Pinto. - .José Augu:sto. - J. Ferreira de So1tza. - Alberto 
.Roselli. - José Gcnncso, - Odon Bezerra Cavalcante. - José Pe
n:ira Lyra. - Samucz Duarte . ......... Mathia.'i l•'rcire. - Ilomero Pf
·rcs. - Olementino J.Asbôa. Barreto Filho. Humberto de 
Moura. - Valente de IJima. - Austro ldiart de Oliveira. - .1. J. 
scabffl. -=- sonza Leao. - Jlforacs Paiva. - Dorval Melchiadcs. 
José JJfullcr. - ll!acario de Alm-eida.. - .z;•rancisco Gm1çalvcs. -
Pta:nciSoo Pereira. - A 11guar Bastos. - ôctavio Mànga1Jeira. -
Cont-es Ferraz. - Botto de 1We-nezcs. - Carlos de G-usmão Do-
?ltingos Velasco. - Ll7Jilio d'A.s.çis. - Sil·va Oosta. - Abel dos 
Santos. - Pedro .Jorge. - Pattló Ll!rrrti-ns. - Barros (Jassal. -
Art-htLr Nciva. - J-'ima Teixeira. - J,concio Gulrão. - F. bla
galhãcs Netto. - Prisco Par<tiso. - .. tttila Ama1'al. - Agcno1' 

I Monte. - Pires Gayoso. - Barbosa lAma, Sobrin1w. - Antonio 
de Góes. -Mario Ohcnmmt. - Lcvi Ua-r-nciro. - Ricardino Prado. 
- Ma.rio Domiuortcs. - Oincinato Braga .. - ,Jo<io Neves. - Feli:D 
Ribas. - Alves Palma .. - Arnold Sil11a. - A1·tJwr Cavalcant-i. -
Heitor Maia. -Fernandes Lima. - Sallcs Filho. - Paula Soare., 
Nétto. - II'~ndquc Lagc, - Ozorio Borba. - Sampa-io Costa. -
Alde Sampaio. - Carlos Reis. - Bins Fortes. - Polca1'jJo Vi::>tt&. 
- Baptista .Lttzttrclo. - Pinheiro Chaga.~. - Oajé Filho. - Ra
phacl Cinc1tní. - Ji'ra11cisco de .Jlloura. - AntO'nio Oarvalhal. -
l:r·manclo .tllvos Gomes. - Ettricn Ribeiro. - José João do Pa-

" .1), .o. d·,., rj,..,,,-,., ,/,. ll'Yitn .t..,;- T?nrlrn. 

Artlmr .1Zbinõ da RocTra. =- Bandcirtt lfa.ug1Ht11. - Deoclato .Maia. 
- Acylino de Leão. - 1•1cl1nar Car-valho. - Frci1·c de Andrade. -
Bliezcr }}I ore-ir'~. - Teixeira Leite. - Nilo de A.lvarcnya . - Olc-
111-C?~tc llfcdraclo. - JiJ<lgard Sanchcs. - Ruy Oa.rnciro. - Alfredo 
Máscarc-nhas. - Dini::: .1-!wior. - Carlos Oonws de Oliveira. -
GentJroso Pottcc Filho. - Bc-nt\1 O os ta Jrtnior. - Plinio Tourinho. 
-- JJfayalltãcs ele A.l-tttcida. - lliotta Lima. - Addmm· Rocha. -
Lino .Machado. - I..cm.orubcr Filho. - l<'crrc·ira, Lima. - Alipio 
{lostallat. --- .t1uausto Oorsino. - .1tlindo Pin-to. Amando Fon· 
tcs. ...:.:_ Uodo(rc<iÓ V·ln~má . . -~ . Ji'·t·ánl.~isc.:o nodw . .c.:. Drwta~ -01'tü. 

'1''-'ixcü;a- Pinto. 

'l'em a rmla vra o H r. Baptista T ,u:t.at'l\o, primeh·o oi'auor ins
cripto. 

O Sr. Ba.pth;ta Lusat'd·o ·-- ~:r. I 't'P~:id, •n to•. .,.,. tllu, i1 \1 i !lu ua 
afim de du.r conhecimento (L Camuru. Õ\J tclcgt·amtna quo recebi. 
hontem, sobrH assumpto de nilo intei'PI-li-1t' ptHJlieü. que bom me
roce l:1eju eonhecltlo pelo Paiz. 

() telP:,~r:.~.n\ina estr1 :tsslm redig·itlo: 

•· A A~soclal;ilo Paulista dt· Imprun.sa, ante a ousada. 
invN>tidn. de influenela~ evltlcntcs üovomo At·niU.rtdo 
Sn.llos pttt·a repi'imir tlireito inc-on tf'!Htftvel I'Oprcsentnçií.ó 
ciMse jornttlistt~ C:ünarn. estadual, resolveu unanime
mente directore<-~ rounldo~ sessiic- permanente commettor 
V, H. lncumlwneln. protestar pm·ahtf• Cu.mura J!'otlernl 
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abuso sem exemplo, reconhecimento de delegado-ele!·:or 
casa jogo fP.chada policia e reaberta fins eleitoraes. Con
fiamog voz desassombrada V. S. Deixamos appellar ban
cada paulista para retirar qualquer eiva polltica regional. 
Pela Direetnria da Assoeia(}ãn PauUsttt hnprensã, Pre-
sidente, Alberto de Siqueira Reis; Vice-Presidente, Ga
leão Coutinho; 2 o Secretario, Antonio Padua NUl!~s; 
1.0 The: ourelro, Horacio de Andrade; 2.0 Thesou;elro, 
Mello Nogueira; Bibliothecarlo, Armando Prado. 

Sr. Presidente, não prech10 justificar minha ~.t•esença nesta. 
tribuna. A slmpks lembrança do meu humilde nome (não atJoiãdos) 
pela Associação Paulista \le Imprensa. para que fosse o lntcrpret<', 
(.l(:rante e! ta Casa do Parlamento Nacional, do seu !H-otesto e da 
sua revolta ante o esbulio, premeditadamente preparado, do repre
sentante authenticó da hnprcnsa bandeirante na. As:;Qmbll\a do Es
tado; e~::;a simples lembrança, para mim desvanecedora t~ honrClsa, 
- era bastante para que não negasse a minha palavra de defesa 
úquelle a quem vae ser usurpado um mandato que inconte~tavel-
mente lhe conferiu a ~·hsociaçüo Paulista de Imprensa. 

Os Srs . Deputa~os perguntarão, por t:ertó: .:tual a vlolenda., 
qual a trama. qu:::.l a manobra do Governo, prlncipalm>!nltJ elo seu 
Ministr(J da Ju~tié;:a, tmra urrtmear da Assembl<!a Esladua.l C•l! São 
Paulo o legitimo representante da imprensa'! 

Levarei â. Ca.mara trechos do dlscurso proferido, ha poucos ôlas 
naquella Cnmara, pelo Deputado Cyrillo Junior, lcader da ;nlnorla, 
acP.rca do assumpto. A Camàl'a comJ)rehendcríL logo c lo~o toda 
a extensão da arbltrarleuadc pt·ntlcada. 

Diz, a. certa altura, o emlncnte parlamentar paullsta.: 

"A~· sim (!, Si'. Preshlerilc, que inHCl'()V ernos n~ . ~ 2. o u.r
tigo 4.0 da no~'l:la. Com;tltuiçuo el:!tatiuul que ua '·ept'Oklt:nta
c;li.o profissional ficaria reservado á. itniJt'cnsa Ull't logar, 
dando um exemplo do alta· cultura politicil. é da. não lni!-
dita comprehcn&'ao du seu mmlsledo 6dueallor e apostolieo, 
em cordeal abraç(> l:t'Vrti.rn al'flrma.r;ão uo justir:a e uc tes
lleilo peto pleito quu pa.l::l::;nu u. :,;lgntricm·, <:m vibrante una· 
nlmldade, a vontudu da lmi>t'ens:t paulista. 

A As!:!ocia~~ão do~; Jot·nu.Ustag Cutho\ico':l - accrosce'l
ta ainda o orador - ratificou soh aJ>plausos esse resul
tado. ~i.s quo agora. tenho conhocimcllto. 13 disso (•m pl'(!~ 

gilo solomno dou conhecimento ao povo rJe São Paulo, for
ças om~ulta.s o desconhecidas que ar;em na HUmbrit, ctm to
da!>' as muchfna1:üe$ tecidas para usul·pat', lcmbram-~.e, para 
burlar o resultado do::~sa. logitimn e scolha, de que. Se
nhor Pnmidcntc '! D~: mandai' a esta Ca.l:la, I•U dó íWéton
dor mandar, um representante de utn clüb do jugo, um 
"Unguete", como i:lo diz na. i>olicia, com o rotulo hHur1unte 
de club do impronsu. 

1-Iontem, pela leitura dus jornucs, vi quo es te "cluh 
do lmprem:a." elcgou seu presidente." 
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Sr. Presidente, o caso é mui to sirnple!:t. 

De todas as Constituições estaduaes já votadas. a ile ~mo Paulo 
ti a unica que tratando da representação de classes; ddct-ntlnou, ta. 
xativarnente, no § 4.0 do art. 2.0

, que ~cria reservado um l!:~ar á 
imprensa.. Irso revela, Sr. Pref>iuente, a alta cont:l em •ltle oa 
constituintes paulistas tiveram essa representação. 

Pois bem: offereceu-sP o momento da eleidio nro!hl!~ionalistn 

As asHoclac:ões dE' imtlrensa de Sfw Paulo movlmentái'n-se Ha Ufl'üL 
campanha agitada, melhor dito, agltudh sima. De um lado, a im
prensa, que obedece á orientação governista. leadcraría P<·ÍO gran
dE: orgã0 "Estado de São Paulo"; ue outro. toda é! impren~a od
V<'rsa, chefiada por uma folha de combate que, dia por rUa, mais 
s~ firma no conceito daquella grande unidad~. c, princlp:.thnf:nte, 
robustece o seu alto prestigio na imprensa brasileira. Quero refe
rir-me á "Gazeta de São Paulo'', (AJwic!<tos). 

Fêre-se 0 pleito. E, como acabaste~ ue vcl'ificat·, atravõ~s n. lei
tura do trecho do discurso de Cyr!llo Junior, a victnrla sol'l'iu ao 
candidato Indicado pêhi. imprensa contra1·Ia ú situação r•olitir.:a. do
minante. i-louve, no dia. da. elcicilo, abt·aços congratulatl)l'iOH. De 
1'acto, não se déra a victoría apenas de uma córi'ent<;J, poh; vencera., 
......... t .... 1olrn1'Yinnto • hnnrnnsn n!t11l'..,ta [:)11(1 il'ia tCI' niun.icliu CaHU. 
J.cgl!-!Hi.tiva um <:mbaixndor revestido das mni~ honrosas credcn· 
da.e~. 

A corrente governista, entretanto, não se confot·nwn. 

J\' socapa, trat0u de pleitear a annulla<:üo do pleito. sr brc o 
p>ctcxto de que uma aHHocia<;ão de impren~a. niio hu\'la d·~:>ignadó 
~cu delegado-eleitor. 

Darci {L (~amara conhecirnen to do caHo. 

Em 1H82, funuou-~:~c na Capital dnque!IH gmml!! .fol,.;tado u~ 
club sob o nome tle Club Irnr>t·en~::t, o qual em I !.13<1, foi fC'ehu1lo 
pela policia uttontem bcn1 V. l<Jx. o a cnm:n·a IHLt'a o f:tr.:to 
::..oh o fuudu.mento de que et·a, não um duu J)l'ivadll fle lmpl.'ensa, 
rnUS1 cxclusivam<)nte. umu casa tlu tavolagem ! 

E por qu'3m foi fechado ? A' ordem do cnlfío Cho1't! do Polida,, 
Dt·. Mario GuimarãcH, nome rcspeltavcl. Se cu pt·eclsass(l irtVj1ear 
testemunho pura onnltccm· a honorubilld:ulo dol'.'Se paulh-l!a, por 
certo pedirln o dn bancmla paulista. ~ o totla clla vll'itt dl:r.<.H', eotm• 
nüo pódo deixar do fazel·o, que se trata lle lmHvltlunllllntle do mnl~ 
alto qullnto em matci·lu do honra c tll~;nldttd<.•. 

A "Gazctn.''. em l-3Ult otllt;ito tlf' :!1 de A~·o:-;to, Jlllbll!~:tv:t il !-,tl• 

g-uinto: 

"Club de jogo <i lambem club tlo ltntll'<.' ttHa '!'' I•J' a Ht'J~Hintn 
ht:· .. ,rtn rlocumPntuqf\o obtlt1a proJ•rln Clwrtn tl:t Polida tlo t'uo 
Paulo documontnGfto pt:'ln qual so conflrmurn. l<•r ~Ido nwndonncla. 
ussocltu:!lo fechada em 193•1 polo ontuo Chofo do l'ollein, Ür . 
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Mario Guimarães, por estar violando os texto::! expre~so~-; do Codigo 
Penal. 

Aqui estão duas certidões que comprovam <'XUberantemcnte 
<l caso .. 

Ainda. maig, A questão foi ter a,o •rribunal Régiónãl l':le:türal, 
sendo ahi longamente debatida. 

Quer vêr a Camara coino se pronunciou cs5'::L alta Cõrte ?' 

O Tribunal Regional Eleitoral não reconheceu o Club de Im· 
prensa como associaÇão de classe, approvando unanimemente o l.lri
lhante parecer do Sr. Jorge Veiga segundo o qual o referido Club 
não possuia os requisitos que o Codigo Eleitoral exige t•ara que 
uma. institui<;ão seja orgão de sua cla~'Se. 

O SR. ARTHUR SANTOs - V. Ex. dá. licença para '.lm aparte'/ 
O Ministro Mario Guimarães, então com assento no Tribunal Re
gional Eleitora!, declarou, que não tomava parte no julgamento 
JIOI'qUe, êomo Chefe de Policia, havia mandado fecahr o cl1th por 
ser uma casa de tavolagem e não uma organlztu;ãt> proíi$:;ional. 

O SR. BAPTISTA LUZARDO "-' Vou lêr, Sr. PresiUênte, o 
rtna:l do fulgurante voto proferido pelo relntot• do feito, Dr. Jl•rg.
da Velgn. 

"Concluo, pois que o Club de Imprensa, pela. com
posiç:ão de seu quadro social, não é um orgão de clas:w, 
C5'Pecialmente, não é orga.nlzar;;íio de profissionael:\ da 
imprem,a: concluo ainda. que nem os fins do Club de 
Imprensa. o levaram para o lado de uma organização ties
sas; em summa, deixo de tomar conhecimento du dei
ção de fls. 11, porque entendo que falta ao Club de Jmw 
·prens a a (lUaliilãâe dê organização prot"i::;~lunal; lndls
pensavel para concorrer its eleições de D~putados Cla.s• · 
:::dstas. '' 

S1·. PI·cslde nt•\ v<Jjamu:; uomu votaram oil uemub.; cl@semba.r 
gadores. O Sr. IJesembargador Mario Gulmarãc~ - ouçn. a Ca
mara -- diz o seguinte: 

"l::lt·. Pt•osiüont~. }Jeço licença pnra não me manifes
lu.r ne~te ca::;o . ~cguntlo escluxechnento~:~ prestadm; pciiJ 
Sr. H.elu.tor, o fechurncnto de&'l3e club l:lc deu em .Ju
nelro de 1934 llOt' ordem do então Chefe de Policio.. Ora, 
em Janeiro do l!J34, o Chefe de Policia. era cu, ue modo 
que, quer cRso acto fosse praticado por propria. J nlc:ati· 
va de Delegado dos jogos porquanto elle podt-t•i:t te:t· to
mado essa iniciativa, visto que lhe cumpi"ia fazer a. re· 
pressão do jogo, quer fi:Jsse f eita por de terminu.•]ilo di· 
recta minha, de que não JlOSSo ter agora r ocordu.çiio. o que 
~ exaeto (i que o Che(e do Policia era eu . 

Nestas condiqõos, fól l'éalmente pelo delegado e íol 
approvado po1' mim, vis to com~· uão o contrar.iei . !:Hnto. 
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me portanto, moralmente e juridicamente impeuido de 
me pronunciar neste caso. '• 

·•st·. Presidente, acompanho o rclatm·, cmbot·a me 
ü:J.[·.~eu auc n Constituid'io ela Renublica t uando trata 
de rept·cgenta(:ào de clus:;e~. toma o termo no ~entido 
mais geral, àe rtlC'ÕO que comprP.hcnde nüo l::\6 os HYtHli

~ut-:>s, •:orno outrn:3 US!-,fJeíat;õcs, llUC o ~dam realm·1nl(· 
c que formem na vhln de impteilsa. ·· 

. ·• Acumva n h o pk•na mt•n tl• o voto do H•· . l'rPi:!Ílll'nh•. •· 

O voto !lo relntoJ' í• cstt•, ~r. 1'n1~iden te: 

·~o <.~lub de Hnprt•nt;a, a meu v~t·, nüo t.· uma •Jl' l!,'l>.

:•iz,tção profissional no sputido da lei. Não satisrm~ ft:-: 
_, 

Assim, Sr. Pt·esluentc, Vi.! V. E:x. e vê a Camant tiuc u '!'ri~ 

bunal Eleitoral se manife::-;tou ummimemente cunh·a a. IH'cten~:Ü() 

do Club de Impren~t. niin o Julg-ou hnbilitn.dn a. ell•).:er ~eu (h•le
~ado eleitor. 

Deviamus ~uppüt· qu0, clenui;; dn rc!::lultutlo üa. cleii:üo, dc1wi:::; 
<lu. manife:;tac.;ão unn.nimc e sutemne desge Trthunal, o (.•pi~odlu 

c•stive:;se defhlitlvHmet1te re~ervado: não et·u el'ivcl qUP nwis a!~ 

gÚetn ~e le;•inbi'asse ele vir batet• ú!::l l>ortn!:l .do Suuel'ior: 'rdhunal 
<lt' :1 usli<:~t l•Jleitoral, }Jor in~istit• n:t ql\e::-;tão . 

.~\s~im, 'iWL'élll. níí.o ueonteeou. Ante-hoatetu, foi o <!aso :-~u::;

•itn •• ln nM'" n to o 'l'dl>unal l'Jit.d tornl f; L' nt tet· :sl<lo twlleitailo um 
fac..~ tu novo, un1 docunwn to q ualq twt· <1 U<• contz•arla1:1se n 1-Wntc.mP,a 
unanhnn de Hf'w Paulo, tti1ennH tendo !-lo llrnitaclo o pz·oeul':ulw· 
gorai, Sr . Armando J>rudo, a fnzet• s e u <• pnr·pcer· :qn'csf•n tadu polo 
Jli'OCUl':HlllL' junto no 'l'rlbunal lll~J.donal de stw Paulo. g gi·at;al{ 
in! manoht·:;-.H <lo Gov(~rno, atr·a.v(~s do st•u MiniHtt·o <ln JuRtit:n, o 
'fdbunal ~uperior d(II'O).:OU a !-ll'tl t<•nt:n. uuanlnt~· <lo tl'ihun<d pn u ~ 
lista! . .. 

Ptu'c<~f)t'[l :.t \r. J'.lx .. Ht•. l't'osldorrl(•, ctue e~LPU in-ug-andu Ulllll 

injuria tto liHti!:::· ulto tribunal eleHot·nl do .paiz e levantamlu Utll:t. 

:tr~em1:~~ão fttl~tt ao ~~· . .MittiHtt·o d:t .luNUc:a. Mas tal nüo !::o d:'L. 

~rlvo eu, nüo htL muito tempo, Pm :.parte ao <llsl~Ul'Ho du h<Hl · 

·l'lttlo "lPullet· '' dtt muioriá tll'i:lta Ca~a. R r. Hnul l•'en\ttndo~:~, q uan-
., r ' :4 • ·, . ,1, 

uo, P':!IO. ]JrunlJII'IL " u ....... ~ v<=- • • • , .... , • ~ · . .. . vu ~· ,. •. ....~ · 

seu l•Jstmlo, 'Jfl(JOrLunfda<lo tlo dl;o~Pt' <tUt' tlttO mo lnclu:t cntl'l!' u~ 
fctkhlstuH q\W dim:•rn tt111f'll :t tuc.1o rtunnto s:tia do 'l'rllmn:tl 'i•ll(-i--
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toral. Tinha. razões para assim me manifestar -· tantos e W.o 
r~r>etidos teem sido os desenganos que nos ha proporcionado a 
pratica Eleitoral, a todos n6s, authenticos revolucionarias de 1930. 
que sonhamos uma regenera~® total e complete. dos usos e cos
tumes da vida politlca do Brasil; c~ue sustentámos, como parte 
do progro.mma do Partido Libertador, a necessidade d-e tirar a 

":L 

togada. 

Pouco ou uasi nada resta das nossas illusões deante dos 
acontecimentos que se succedem todos os dias, dando logar a que, 
como ainda hontem se viu alguem, em artigo assignado, offici'l
nasse sentenc:a annullatol'ia õas elei<:ões do Almirante Protogenes 
fõra. obtida pela covardia dos Srs. Ministros. 

O ~R. .JoÃo NEVES - E" porque não ha opinião cohercnte ,,n
tres os amigos· do Governo: uns endeusam a. justiça eleitor·ll, 
como supremo. conquista da revolu<:âo: outros. quando não .satis
feitos, a apedrejam. 

m e c-
scntante da Nação; como illcalista qu~ :::empre batendo-me 
pela remodelação dcs costumes brasileiros, da qual seria fiador~.\. 

diga qua1 o facto novo, o argumento decisivo, que influiu p:u·.;t. 
a dero;,"n~ão õa sentenc:a unanime <lo Tribunal de São Paulo. 

O SR. JoÃo NEVES - Nenhum. A verdade l! que uma espe
lunca de jog() vai representar a imprensa na.. Assemblêa Legis
lativa de Silo Paulo. Es!:(t é a unica verdade. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, nada houve. 
De duas, uma: ou o julgamento foi feito de cruz - facto qu~. 
si verdadeiro, tanto depõe contra o,quclle alto Trlbunal. cujos Mi
nistros não estudam, · não examinam, os processes louvando-se 
apenas no. palavra raccjosa. do Procurador Geral; ou então a de
cisão foi tom::tda sob a influencia, sob o pedido, solJ o empenho do 

-.ao. 

O SR. BARRETO PINTO - O que não posso l! concordar com o 
facto do Presidente do Tribunal Re~ional de São Paulo haver tro
cado o seu cargo pelo de secretario da .lusti~ do Estado. Desde 
ahi tenho ~ua.rdado as minhas reservas sobre os julgamentos da
quelle Tribunal. Agora, quanto ao Sr. Vicente R:lo p<:lsso diz~· 
<;, ue não acredito seja S. Ex. capaz de procurar juizes em de
f e ~:a de causas que tenham interesse político com o Governo de 
que ê auxiliar immediato. · 

O Sn. JoÃo NE\"Es - Não quero que termine a observac:ão 
sem ·deixar patente que o Procurador da Justiça Eleitoral perante 
o Su erior ·.rnbunal fci oll ..... "I 1 

•· 

Camara, e era um dos perrcpistas mo.is ardorosos que combatiam 
a revolu~ão, e considerava o regime então vigente a ultima ma
ravilha do mundo o' Agora, ê o purificador aa Republica nova .. ; 

O Sr:.. ARTnun SANTOS - E' o Sr. Armando Prado. 
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O SR. Sot;u LEÃO - E' o caudata.rio de todo!õ c:s Guver:1o::;. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Qual das hypotheses por 
mim formuladas deve ser acceita? Não ha duvida, Srs. Depu
tados, que nos devemos inclinar pela segunda: o Tribunal Supe
rior julgou sob a influencia do Procurador Geral, o.ttendendo aos 
lD 

Ahi está, Sr. Presidente, como :se desrespeita a lei; ah1 está, 

bunaes do Paiz, derrocando preceitos que deviam ser resr;uarüu.
àos com firmeza absoluta, afim de que a Nação nã.o se desillu
disse inteiro::nente, mas, ao contrario, tivesse, nas horas de tor
mento, quando o sentimento nacional baqueia., alguma coisa que 
~ervis.se de padrão, digno de ser imitado. Assim devia. ser o Su
perior Tribunal Eleitoral do nosso Paiz! 

Entretanto, Sr. Presidente, tal não succedeu. O plenario aca
ba de ouvir que a Carnara Estadual de São Paulo protestou hon-

v h ci do a ·a-
ção Brasileira de Imprensa; e acredito que esta entidade, que 
faln. ~m nome do jornalismo brasileiro nã.o se ha de conformar, 
ha de pôr todo o e!;(orc:o no sentido de ter assento, na Assernbféa 
Estadual daquelle Estado, o verdadeiro representante .. da. impren
sa paulista e não o mandat.'lrio de um club de jog-o da capito.l (](~ 

São Paulo. 

E' facto notorio que o ~r. Hcrbert Mos~. Presidente da As
sociação Brasileira de Imprensa, pre::;idiu :l elei<:ã.o do represen
tante da imprensa naquelle Estado c se congratulou pelo exito e 
pelo. corrcc<;üo com c,.ue se ferirn. o pleito. Qual não ~erá a de
ccp<;ão e a sua revolta ao saber que o legitimamente eleito corr~ 
perigo de perder o mandato e está exposto á affronta de ser sub::;. 
tituido pelo representante de uma ~pelunca, de u:ina <:asa. de 

jl)gO'?! •.• 

quando v~rificamos que ess<'s factos occnrrem em São Pau~o. exa
cta.mente na Estado que insr.:revcu em sua Carta Politica, como 
paudi.o di! cultura, que a imprem'la teria um deleg-odo especbl 
na Asseml:>léa Legislativa! 

Que cnntraste, meus nobre~ <.:ollegas de São Paulo! Que con
traste entre ~ssa nobr(, iniciativa da ConEtitui<,:ã.o e a attitude que 
aca.bam Lle ter os correligionarios de VV. EEx. ! 

E' de lamentar, que dessa fúrma. os responsaveis pelqs des
tinos de São Paulo conspirem contra. n. grandeza do pa.trimonio 
moral da terra bandeirante! 

s 
contra isso, bradar ;toite e di~. Appel}o para a Imprensa, sym
boli7.ada na Associação Brasileira de Imprensa, afim de que cohesa. 
reaja. contra esse esbulho, contra es!::a insolencia, contra esse at
tenta.do aos direitol'l da sua classe. 
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E agora, Sl'. r~reHidente, depois de lavrado este proti.'lsto; agu-
1'3. que a Camara e o Paiz tiveram conhecimento do que acaba 
de occorrer em relação á representação proflssionallsta <lo grande 
Estado de São Paulo, peço permissão J>ara, ainda por n1guns ins· 
tantes. abusar da po.ciencia dos fniYUR pares (tlÜO apoiados) afhn 
de, umn vez que me encontro na trihuna, examinar n ~ltuação 
polttica do Brasil, resultando o cmm fluminenst•. etn torno do qual 
~~ :1.chú. }lt"(!~U a att~n~ão do Br:u~il inlPil'o . 

• srs. Dejlutado::;, a minha JHdttvra, neste monH.•nto, nÜ•J tradu~. 
apenas, o :sentimento, a opinião inuh·iúuul do oradot· - Tenho u 
honra ue falat·, tlêsta hoz'tl, em nome tln minoria parlamentar, qut• 
n!prt'senta, nest:L Casn, uma Jmmen:o;a purcella 1lc brasileiro::;, a~
~omhradm:l, e~prtvoritlo~. deantt• <lo tra~ko t•~twctn<·ulo <lo Bt"a~·al 

<le hoje . 

:-:;r. Presidente, não andou PIT(l(..la a n·linot•iu pat·lamcntar 
quamlo, Jlelct vmr. dO seu l'Uiincnte lcmler. examinou. a. ccrt:t 111-
tura o ca.~o do Rio de Janeil"o. Os nossos argumento:-;, as consl-
<lera<:õe~:~ pot· n(,~~ f eitas nuquelle im;tuntc foram, urna a uma, con 
firmnclus tlclus factos, nU• o dia de hon ll•m. E confit•madas numa 
doqúcncla esmagadora, numa ploqucncia c,ue talvez n•)s mesmo~ 

.n:-w Jltldr..,~ :.rnox t'f<JJerm· th'i!s.st• ta i ret u mhancia • 

O ~H. BIAS Jo'lllt'l'EH - I·;· que ns hunww; 1la minbria conhcel'JII 
u Pre--;ldonte Getulio Vm·g-us P ~ahl'm f:t?.ür a previsão tlus ma
nuhrnH que <'lh~ rl..'<tliza S(!llllH'l'- Por conseguintt-. :i\Uncn erram. 

Q HH. BAl>Tl!:;TA I,lJi;;AHDO - Hr. Prcsft1L•ntc, o <!mlnent•J 
kntlf:l' ua eurnmte prügrcsslsta, I'Ujo rJOIIlP <ll'eliuo <·ou> alta :tll rni
m~ào, o R~. Prado Kelly ... 

O SR. BAl"'TlS'fA LC.SAHDO - quando, ,Jwlu J>rimch·a 
vez, ttssomou (l tribuna du Oumar:t, afim de tr<üut• de caso flu 
minen~e. articulou umu.~ tunhlR nceu-s:·n:iH•l'l ao GovPrno, na )Wssoa 

do Sr. Mirtl;.•tro da Ju~tiça. 

Q Stt. PnAlll) 1\:NI.L.-Y ·- Con1'ÍI'Il1atlaK. dia n llin . (H~los r:wto;~ 

suhsectucmLo~. 

O ~H . HAP'l'JH'fA LUSAHDO - Ntt tliz<>t' do nohrt• Dl' l>Ulut.l •>. 
Jmvla, ern torn o elo C:l!:lO do Nstudo do Rio do Jttnc it·o, um trahal h,, 
do l:?t·. Mlnh;tz·~, d:t .Justiça, prucut·ando i'avorecüt' n. co J·renh• l~n 

dieal, e vale ndo-l'lc, pal'n isl-lo, de tndm; o~ melo~ imü~ina.\·t~l1>· - 
suh(1!'110, c:uac~:ão, etc . 

O :->n. Li1Mmmtum l•'u,u o ~- Y . l!~X, cst(~ cttga nado. O lJc p•.l 
t:\lln l'n ulo t(elly nf"w a.Cflrntôü ~cmdhtl.ntc cou\-l.a : ~ . J<}x. n iiu 
ser·Ja eapax dt' dií':er· IJUP houvo 1-lUIIOt'llo, rel:llivnuwrltl' :ws DllPU
tados {]a Colli;:;ür;üu. 

O SIL PHADo l(J.:t,r,y - JiJ:,;~<t q ucstü.o do ~ul.Jm·no fol nventaolh 
(•111 JltiiJlieac;í)N; fr!ltn ~ . nn impre-n!-ln do DiHtdeto li'cderal, liOl' \lin 
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dos orgü.os de maior autoridade perant~ u ot•iniãu 11Uhlica -- o 
"Correio da Manhii". 

O Hn. CAJtooso nE MEt,J,o NE'l"l'O - l~mprazo o oradol' a traze!.' 
as provas de que o Hr. Ministro da Justir.a huju. subornado quem 
quer que seJa, no .l.';l:ltauo tto Hio rle ,Janeiro ou (lm qualquer outro. 

O Slt. ~OliZA Ll·:Ão ·- Não púde haver pl'll\'a. 

o Hn. CÀJUJoso D),; 1\h:LLo N~"Tro 
11obre Dnputado. s. Ex. não tem o 
c~sa injuria a um hmnr~m de bem. 
mente. 

E' um repto que dirijo :.u1 
direito ele fazer essa injustiça, 
rJUl' ~. Jo:x. ~onhc(•c perfeita.-

O ~lt. Ll·J:MG!tltlll{!~ T<'u.no - os flumincnsr-H são ha~lant<• tli· 
~noH. rmra retH'llit· ctualquer proposta de ~uborno. 

O Slt. CAnnosn lll•: 1\H"'''o Nt~o - N:io Injurie o orador. ~nrr• 

JlrOVnR, Jlóis isHo nf'w í~ tn·clprio dt" um homem como S. I~x. 

o Stt. LEMI!Hl/Bt-:!t FILHo - o DPputmlo Baptista LU!'!Ul'flO nnll 
pódP re)wtir c-ssn phrase> ela tribuna. 

O Sn. l'HADO Kli:t.t>\' ~ Nilo fazconw!-' c, ue~tão dt! tcl'rttos. N' 
indlscuUvcl, <mtretünto, <lU<' o S1· . Mlnistr·u dn .Justit:a proc~ur·otJ 
~cduzir De)lU ta.dos da Collil.;li.<;fLo H.allic:tJ-:::;ociu!i!'lta-H.cpubllcnna, 11 
ponto do Sr. Luiz Guurino. eicl:.t.11Üo italiano, Rl'l' Jlclo i\1inh.;tro da 
Justil:a ehamndo n ~cu Gal>int•tc, lJIIra. c• fim dt> h y floth! •c•ar soli· 
<larle<lmle politica aos no::-:so~ :ulvrm·mriol-l. (Pu.lm.a.'f,) 

O Hn .• JoÃo NEVJ·:s - · l~dú. rPHJIUndidu o ilhHllt'l' "l<'ttth•r" liUU 

lista pelo "lmülcl'~' da I Tnlãn I'ro).!t'CSH!st.a . 

<J 8H. J.;I•Jl\Iri!Wl:!o:l< fo'JI.Ho - O Uenn•·:tl ChriNl\JV:'u• ll;ttTellos 
to,mbern e set·evei.t uma carta. a tldc•t·mlnuclo DPptltuclo, o[feteccn· 
do-lhe- uma. Pt•efeitm·u. <'111 tl'fJCtl. do l-lnu voto. A cnt·la c•stfL Pm 

mlnhnH JlifloR. 

(.z w • u a nt w m . 

O Slt. l'ltAllo 1\:t•a.t.Y - Não lm ll:tt•idatlr• ·l'nlt·t~ o:-~ tloh; e:.LHtJ:4. 

<J GcnPr·nl C:h1'1stovi1D Ban~PlloH. eomt• dwfl' tle um )larlido poli· 
titJü, tinha n clh·L•ito (lc, dentro do ~eu J<•~t:vlo, crwoutt·ar• formul:t.! 
<tUO )II'O!lidaHHetn (L Holur:ii.r• do pro hi(Hllll. politico flumln l' ll HO, sem 
rccon'Pr a LUt<'!'f.tlndcs oxtranhm:t t•, muito m ennH, sem invoear n 
ay1uio, a t'tllllJllll'itladP, n. lnvn.!-lf'w Llo tcrrltorio do Nstado do Hin 
JlOr ti.i;PJÜt!l; da Policia. l•'ctlüt'HI. a cur~o clu Ministro dn J usth;a. 
Nrw s e p(HJo cuittpor·:u· a uttltucll~ 1]1.• uu1 t•lwfH polltleu, que tlontr u 
Llo S(•U .JDHlado Jlroeurn Htl}Uc;Ül'H pollllt•tt.:-~, t~oln n do M llli!-!lro da 
.Tu!:tlc:n, ctun vi~a alleutur. " atll'tltn di• l'<tf'l,., t•nlllt':t n :tllhlll l llllh 

du Jllll-l!-;1\ Ü'I'I'U ! 

O Sr . PreHiclt.•ntc -, . . \tt.-ndin! o 111':Hl1w dlspiip IIJII'IIU.s th• 
clnco minutoHl 
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O Stt. PRADO KELl.Y - Peço ao nobre orador que mo pt-lrmitta 
mais um aparte, coin o qUal pretendo dai· Um csélarecli'nento r. 
Cama r a, O jornal "O Globo", publica, hoje, uma entrevista do 
Commanda.nte Ary Parrei~as, que até hontem exerceu. eom alta 
dignidade, (muito bem) as funcçõe:s de Interventor do l!~stadu •lo 
Rio de Janeiro, na qual se lê: '' Nes!res ultimas tempos, porélíl, 
em virtude das accusaçces que oH Colllgados faziam ao Chefe rl~ 

Pc licia do' meu Governo, reitet·ei ao Sr. Getulio Varga1> a. minna 
demissão, em carta que lhe dirigi no dia 5 de Outubro. Hontem 
"- note bem a Camara -" apús o pronunciamento do Tribunal, 
o Sr. Vicente Rúo mandou cha~uar·me ao seu gabinete e decla· 
rou que os Colliga.dos insistiam na retira<ia do Chefe de Policia." 

o Stt. .foÃo NEVEs - E' sign!fiootlvo. 

O Stt. PRAoo KELLY - "Respondi·lhe que a ::ituação, nesst} 
caso, estava solucionada com o meü pedido de demissão, já. varias 
vezes ender~~ndo ao Governo Federal." Vê-se, pois, que. atl! es~t. 

hora, o Ministro da Justi~a é 1..1 advogudo atmbilio.rfo dos intercR
ses politicos do Partido Radical. 

O SH. Ll:ll\lGttumm FtLuo - O Cheft' de Policia niio merecia 11 

oos~m confium:a. E1·a partidario. 

O SR. PR<\Do lú.:r..t.Y - Nuüa explico. u attituüe do MinU.tre~ 

ua Jusuça, que se cuuuca lrancumenLe ao 1aao ac un1a LUC<:ao po
litica, exigindo do l ntct·ventor Federal a demissão de um auxllia:' 
de suu immctliuta co.-tfia n<:u. 

( 'l'roca11n-sc ·vivos apartes mltre os Srs. Le.?nt;rlt-ber Pilht> ,. 
Banddra Va1tghan. O Sr. Presidente n:c!ama attc-11çâo.) 

O SH.. BAPTISTA LUSARDO - Sr. PresidentP, retomo e 
fio das minha~ considerações ... 

O Slt. L~:r.wnum~n l<'ILHo - Melht,r tliria : da injuria que ati
t·ou contru os fluminenses. 

O SH. Joí\o Ntw~ - Aliá~ .. V. Ex. tambem a atirou, porqut.> 
declarvu que o General Cl~t·i_stuvilo Barccliol?. prctcrHl_eu .suhm·mtr. 

O 81t. Lt~MilltUDJm FiLHo - •.ronho aqui ã carta. 

O StL JoÃo NEvE.-=: Enlfto HUh_Q_rno _n_ox :ru_bor_no JL J.o1x. 
mostr:t-se incoherentc. São to<lus fluminenses. 

( 1'roca•m.-~w 1Wnllcrosos a.pct-rtcs . O Sr. Prcsuk'ntc, tazc-ndu 
sôrr r os t'J}'mpauos, 1)Cdc attenção.) 

O SR. BAPTISTA :LUSARDO - ~k. Pr€s identt', o honrada 
rcpresentan to do J~stn.clo do Rio, Depututlo t.emgrubcr Filho, aca
bo. do dizer (\Ue injuriei o seu Estado e o povo fluminense. Nüc 
s e i qual u. cxpt·essílo ern qu<! ~. lõ]x. tenha vl~lutnh1·udo qun.l~ue·. 

offensu á sua terra. 
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O Sn. Lt;:Monuu.~,;R FILHo - Offenueu, ~,;}m, r.Iuanllu cleclarou 
QUQ o Minh;tro Vicente Ráo havia tentado subornar os Deputa.dot 
do Estado dO Rio. 

o SR. BMNTO COS1'.\ 

ao povo fluminense? 
Jij V. J•~x. acha ql.ic isso ~ejn in.iurb 

O Sit, PRA.Oo KELLY - O povo fluminense de ha muito está 
grat<.> o.o 'Jrador e aos r~presentantes ela minoria parlamentar, des
de quando protestaram contra a vlolaç:ii.o da autonomia do noss~J 

Estado. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Sr. Presidente, se é a isso 
que o Sr. Lcmgrubcr Filho chama offendor o brio, a dignidade e 
" !>ntnnntni .. r1n li".,..tnrln iln R.lo nr>vn lnfnr,.,.,!lr n ~ T<lv "" ,.,. n . 
autor da offensn. é o proprlo Ministro da ,JustiGa. 

0 Sn. LEMGHUUEP. FIT.Ho - Não apol?.do _ 

O ~R. AI~THVIt SANTos - Mais que o Ministro da Justiça, é 
'' Presidente ch~ H.t'publica. o responsavel por essa pohtica de mys
tifiooçõcs. 

O SH. FEitHEll~ rm SouzA - Estamo!:! no regime presidencial, 
{!ffi que os Ministros de Estado sii.o pessoa. -da confin.n(!a do Pre
l'liuente <la Hcpublica. 

0 ~Tt. BAPTISTA LUSARDO - O~ nobres collegu.s. certu.
mcntc, estão an:;losos por notar que at(~ l'!::ta alturtt do meu dis~ 
I'Jn·.<..:n n nnrnn ''" ~,. r!ntulin ''!I'''"'"' .• lnrl• .,;;, V;;>ln r. l•nil<> N.:Or, 

dovetn, l.lótém, imp:tcicnttir-se. Havemos dc dat> a r~l5pon~alliliuu.

de a que-m cabe u mol-'trar qürtc~ os autore!:; da. monstruositladl' 
<.le (llte ostú sendo vktima o J~starlo do H.io. 

o ~H. Ft·:mtbllt.A sn~ H('UzA - 1!:; ue <tU~ tn.mh~m qui:;:crnm razcr 
v!ctimu o Rio Ornnuo do Norte. 

O SR. UAP'l'IS'rA J .. USARDO - St·. Presidente, eRtnndo fin
da. n. hot•a tlo Expediünle. peGo a V. r~~x. consm·vnr-.me insct·ipto 
para, em outra oppot·tunidadc. concluir· a~ minhas consldcrnr,ü~s . 

. . . . . - . . . . . . . . . . 

O Sr. Pre!:lidcn te - - O noltr·e ]){!Illtlaüo st!rá attellditlü. 

O SH. UAl'TfS'I'A l~USA11.DO - Agradecido a V. J~x . (l'rtl
~aus 11-Iuito bc·nt • muito br!·m ; O oradm· é cu.?11-:TJrimtrn ta<Lo.) 

O Sr . Presidl•ntl'- 'l'(•ulw sobr·c a M.esn e VO!l subnwt!er 11 

votos P )JOI' !-l€.' rt>fC"I'ir ao me!-:.rrlll al'lsurnpto, o;; SHg·ttinü'~ 

:N. 1 

Her,ucretno~ 1:-\e illSÍl'H. mL Adu. um \'uto ue j1l'l':fH' pelo fallo
dmento dm: Dt·~. JoHé Lc111o~ Murtteiro e I~clson Diu.s, notuvois 
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sdentiHt;u; do Instituto de Butantan, victimados em conseQUt'nch 
dP :;-ua ahnega<;ão e dedicação fL Medicina Experimental. 

Haia das Sessões, 8 de Novembro de 1935. - Abi:lttttlo Mr~

r·inho. - .!.Ano Machado. - Lattro Pcz.ssn'.'L - JJmtto Costa. ·· ·· 
Fcr-nmulcs 'l'at:o1·a. - Adc~mar Rocha. - I/enrique /Jml.su,ort/1. 
- J<'rancisco Rocha. - A cylino tlc Lctw . - Freire ele ..,L n tlraclt · . 
- 1--audelino Gomes. - Paula Soare.<J Netto. - Salles Filho. -
.João Penido. - F. Magalhãe.<J Nctta. - Figueiredo Rodrigues. 
- Juscelino Kubitschek. - Clemente Medrado. - Manoel No-
1lac.~. - A ttila Amaral. 

N. 2 

Propomos (lUe ~:;e insira nu. Acta dos trabalhos de hoje um 
voto de pe·lar pelo de!-iaJlparecimento em São Paulo do jovem o 
jít tiio nota vel scientista brasil(•it·o Dr. José Lemos l\Ion teiro o 
de seus aso;istcntc Edson Dias, oriundos de Minas Oet'(tes e qu•• 
tanto relevo vinham empreHtamlo ás inve~tiJ,"ltc;õeH scientificas t}t! 

JnRtituto ele Butnntnn. 

:-J'otificando-lhe:-; o passamento, as::;im se exprimit·am jorna•."l 
po.uli!':tas ~ohre aquellns vidas tão pr{'cocemente extinctu:.-;: 

"At>ús uma sernaua tlc g-randes podccimcntos, falleceu ante
hont<..•m. ít!ol 2:! hol'U!'l, no hospital du Isoiumt~nto, c~;se pesquisa.dot• 
patricio, victimn. de infeec;ão terrível e inclemente, que arrebatou 
,tttnJbem o !':Cu auxilinr t• mni;;o d~ 17 ~tlillO~. Etl~011 Di.t!;, t•i>1Hr~thi-

tW., j1or· •:ontt".l::;t<J cruel, no momento em que prepuravam uma 
~ramh' part.i1Ía de uaccirms, que iria fwitar a morto quasi ~·('rtu 
a muit('R ()(\ s~U!'\ ~etnelhantfls. 

1\!~ttui.:;udm· infaUgan.J, empolgado IH~la nece:;sidade qu{.' :tht'tt 
•:iu·a, o l;eu nome (~ mai~ conhecido 1ws centros scic-ntificos mun· 
diaes do que no ambiente em que vivia absorto, t10 afan de fazer 
Jll'Og-redh· comhecimento:-: seientificos rda<'ionados (~Om multiplo':
J.'l'ohlema!:l ,Jc patho1og-iu humnna. em que lnthulhavam. A sua 
pt-rl]a, p1~an!:~at.~a. entrA_ nós pelol-'· que com. elle eonvivittm ou ma_n-. 
tinham t·ela~;õC's !i(1 tH'df-m scientifiea ou sociol não será ml~no!l 

sentida. nos ce'htrús seientificos tlO cxtt·angeiro, onde o :;;eu nome 
;;t·ang-eú.ru o re~pcito (1ue incuh• o vulm· incontosi:t\'ei de }wrso
nalid•ule 3d"ntifir.a t'minentf'. 

Gm~tlcm.(!n perfeito, do mni~ aprimorado valur mot•ai, fúrma 
a sua. perda, :liérn disso, na nos~m socicd:v1o c .err1 nos:-;o tn(Jio mc
dit•n, i.itn. claro qtw n:in maiH HP pod('ri"•. JH;eenehet· . 

Nasci elo no Estado {]e Minas (~erael:l, em .1 ui:.-. de Fút·u, t-m 
1lW3, edu•.Jou-:.,;e I~emos Monteit·o em Silo Paulo, ar1 ul tendo cu-r· 
~a do o~ primeiros u n nm~ uni ver·sitarios. concluindo o seu eurHo 
em Bello Horizonte. Cn~oU-1-:-ü ~.~rn São Paulo com a Rru. D. Don
ga Villelu l--emos Montl'it•o, deixando dni~ filho!-1 nwnorE'S, Rll · 
hen·to P 1'}1 itt.H. 
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Tendenr~Ja fncoercive1 Ievõu-o a procurar· a. grande Hscu!u. d~: 

.i\{anguinhos, onde recebeu a orientação scientlficti. que tão betn 
::1oube utilizar mais tarde. Neste celebre Instituto frequentou, nn 
primeira turma de 1917-1918, o Cur!:!o de Aperfeí~oamentu ahi 
mantido. Em 19HI, prestou concurso e conquistou o logar de a.H
~;.jstente do Instituto Bute.ntun, instituição onde :;e deve•·ia desen
volver toda a sua vida de scientista e ao qual deveria ·.:lar todo 
o .séU melhor esforço de pesquisador de raça, casa. da sciencla ;:, 
qual tudo havia de sàcrificur, mesmo a propriu vida. 

No surto de progresso apresentado pelo Itu;titulo Hutu.ntan. 
avulta como ractor preponúerante aa sua nototiédüae, comü uma 
alavanca poderosa que alçou o seu nome ft. altura. !las gntttt.le:~ 

instituições !:!cientificas, o nome de Lemos Monteiro. Como e por
au~. o diz a sua. lista t.le trabalho~ da nual am·o~ent:Lmn!-l wh 

incompleta e falha: 

"Estudo sobre o typlw exanthema.tico de Hf'LO pnulo". und•: 
e:-;tudo. o comportamento experim{)ntal do vh·us, tu.; :suas tn·oprie
dudes e a descoherta da "lUckettsiu. brasiliensis ", por elh~ entre
vista peh;. IH'imcira vez, nas cellulas me~oth~liacl:! da membranu 
de- Descemet; "Localização da Riekcttsia. nas cell ulns doR diver
ticulos intcstinaes do "Amblyoma. cujcnnensc"; "Vacclna contra 
o tYJ'>ho exantheruatko de Süo Paulo ••; "Contt"ihuh:ii.D au esttHI:o 

da •·e a c ção de \V<'Il I<'elix na in fecr:ão experinwnla! (Jelo \"if"UH ~~~~ 

tYJ}no uc ;:,uu Y<lUIO e o un [eure mm·uwsa uus nH>niannns :· ·:~ · 

chmms"; "Compor·t:unentu experimNttul riu vit·us d11 typho exnn
thematicu de SfLU Puulo, UllÚ~. passagem pelo carnqmto": ''Colll
not·tamento exnerimental do c·>wlho aos vitu:~ do tynho thl ~. J 'aul1• 
e da febre mnculosn"; "ContrihuiQàu ao e::;tudo da::; l't>laçõcs ih1~ 

munologicm! entre o typhu de ::l. l~aulo e demaiK l'~'ilres t•xa.nllw
mat.icas que occortein na Amet·ien. tlo Sul"; ·•o l=>' IJho L~xa.ntlw

rnaUco <le Silo lic.tulo e !:'Um; rela~ões l'óin a febre mnculusa das 
montanhas r<•chosa:ô.'' ; •· 'l'cntativu~ llc tt·anHmi~!ii"lo ex}Jet•imc nt<ll 
do vírus do typho exantlH.'maticu em arthrupmlc!-3 ern eonlliçõe::; 
naturnes ''; "Transmissfw experimental t.lo vírus }leio '·A mblyo · 
mu cajcnnense e o Ornithodot·o~ rostnüus": "O~ r·atoH eom·• 
possiveis depositario!-1 do vints do typho exanthenw.tl!·o"; '' hm· 
lumento <.lc:> um virus cxnnthematico de um rato lla zona, urbana 

· · dú ~ão Paulo";· "' Hii,itot·Iu. Naturn.l l' dassiCictn;fm dtr:~· HitlkültHhl
seH": "Estudo !';obre a febre amm·clla, onde estuda o vírus da 
febt·e amarelht na infecção expel'lmental da feht·o amarelln no':l 
Macacos Rhesus": "Tt·ansmissm·es e vehiculadores do vil'll!'! ama-
rillico : "Anatomia c h1stolug-ia pathologic:t da. febre um(trella 
<~xpet•imcntar•; "A immunolo;;ia da. febt·e amü.rclh c tu~ m:Hocin
<;ões rnict·obianas c o lJiotropismo dP. co1·t:ts l.mctC'I'ia:-:": "A ~·t·

õ.cÇãó do fixa Gil•> dl' eomplemento na febre amtu•ella" ; "A liWMma 

re:w\:ii.o na doterminuçfto d~ fócos e no tliagnostico n~tt·oKpcctivu 

na febre amarella": 11 PoHsiveis vehiculadm'e~ do vii'UH amat'il
lico": "A transmissão do virus dtL folwo ama relia poln!'l fezt-s 11!1 

percevejos infectado~": "Sobrevivencla <lo virm:. amarillico no or
b"<lnismo de certo~ animae!'l dOmesticos"; " Est.,tdos cxperlmonta.é~ 
sobre o B . C. G. ": "Sobre o Bacillo do Frledmunn o suas rela
<~ões C'Onl a infE1CÇÜ.O tUbf"l'<'UJ0!-;[1 PXflC'l'lntPnl:lll: "Jf1stutlO/'I PXTWI'f. 
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mcntncs t!ohre o bacfllo d~ Friedmann" ; "Do emprego do sôro 
caclnlco no trutnmcntb da coqueluche": "E.xperienclas sobre a 
fllb·abllldndo <lo vlr\m vaccinico''; '1Anntcxina diphterlca e seu va
íor pr-ntlcu ''; "Modernas technicas de preparo dti. ahtl-toxlna te-
tantcu." i ''O emprego do vlrus vaccinlco puro flltravel na pro
phyktxla du. vu.r!olo."; "Presença do bactcrlo.phago nas aguas dos 
rios di!• São l'nulo"; 1

' Immunização anti-tetanica pelo methodo 
tçxgltJg .. toxlna"; "As different€!8 phases c:Ia a\ltolysEl~ do Bac!llus 
nnthracls"; "O bacterlophago nas polpas vaccinicns glycerina
das"; "Do vreparo da lympha vacc!nica" e vnr·ias outl'a~ tHtbli.-~n~ 

çõN~. em revistaR medicas nacionaes e extrengeiras. 

Era membro titular da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de São l~aulo, Tll'C!-'idcftte d:L SociC'dadc de Biologia de São Paulo_ 
memhro eol'l'r!l-lflondentn ua SocJeduuP !lc Puti1C'logia. E:xotíca e so
clu de multa~ outruH n,;remiaçÕ(•S .sdentificns nacionacs e extra.n
gelrns, lc•ndo r"III'I'Hentndo o Instituto P.utnntan em varlos con
grcsSOH selcnt.ll'lcrm". 

HaJa clttM }'e~süt•s, S ue Novembro de 1935. - 1\'aldcmar Fm·
l'll4rn. - .lu.'ltrl de Jlfomcs. - 'l'h. llfontciro de Barros J<"ilho. 
Jr: yru l"t'rtn<'O. - A niz JJnrlra. - Francisco de ;.lfoura. - J, . 
M orrw.7 A n:lmllr·. - O li vdru. Ooutin h o_ - Barr o.<; Penteado. 
F. Al!:tw elos Satttas Filho. - Gomes Ji'crraz. - Ji'abio Aranha. 

Miramla Junior. - Ci(l Prado. - Hr:mrto Barbo.'la. 

O Sr . Gomes Ferraz- s.r_ J>r<'s!clen'tt·. os jornaes de São 
P:ullo (' desta Capital nrtrrum, com palitvrm: pun:;untes, a tri!:tis
Him<t occm·t·lml'ia do In s tituto Butahtan. em virtude tl:t qual o il~ 
lu~trc hnetPriologistn, de flln1a mundial, Dr. José Lemos Mon~ 
tdro, nwrlicu llUttUclle rH'tuvel estnueleeimento, e seu digno assis
t ente. Eci:-::on Dias de Souza, foram victimado:; pelo typno-exan~ 
thernatico, qunnrln. a servir.o dü. ~::clC'ncia. t·cn.lizavani t•xpericncl.l~ 

e JW.squi.sas (.~tn Ctl!TrlJ><Üm-; vindoH <la J\llem<1nhn. innoeulu.<los dr) 

virus do tiio tl•t·rivC'I molc:-;tia, e de:stinndo~ a t~studos scientlficn~ 

nuquella hnTJOl' t:trtllsslma fnstitufr:ü.o rt. que Vitnl Bra~ll deu tanto 
lustn• e n•nnm~> t! nu qU:tl o rlesventurrtdo Dt· . .To~é Lemos Mon
tC'il'o emrH·!~~;tava, n••stN~ ult!mos tempo~. gt"<J.nde bl'ilho, bastnn<lo. 
JlUnt rl•alt:ar· o sr•u Jm·r nteHUtvel rncr:C'~·imento , .a enumernr,fíõ do~J 

trah:llhoR :<••h•ntlfh•i•." r; tr t·· vt-ni tlf!HC't'iptos. ain<la lwjf' , no hrilhnn to 
matutino Currelo rln Jlfunlui: 

•• )•;Htudo.4 ~Hiht•o o typlw exnnthematieo uú H. .Pn utu ", 
tllldu l':itutla o C!Oiuflut·tomcnto cxvot'ilfleiltnl r.lo virUR, a~ 
stt.t:-4 pt·uprll'thHh·~l u n cksr.:ol!o rt:J. tla. "Hlekettsia. I.Jrasi
JI(IJtHlH", IH~t· d-ie t•nlt·uvista i>c ht primeira Vl1Z, nas cel· 
lula:-r utr·sutlwllaes du m c rniJt•ano. tiL' DcHccmet" : " Luca
li~a··i"w da Hicltdh;la nus ccllula~ dos divcrticulo~ lnte~· 

til!a~·H do Ami.Jiyotn:J. cajenncn~o"; "Vu.ccina contra o 
t ypho exanthemutko ue ~ . Paulo'' : " Contriuult:ão ao 
ü~lutlo da reae~;Üo uo vVe>il J•'c lix nn infcec:[LO, eX:Ilerimcn· 
t td pelo viruH do typho de S. P a ulo e o da ft•brc m a cu
losu. ilas montanhas rochosaH": "Comportu.ml:'nto <'Sf)e-
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rimental do vir"uR do typho exanthémàlicõ d() S. Paulo. 
após passagem pelo carrapato''; "Comportamento es
.PE>rimcntal do coelho ao::; virus do typho de Sâo Pauio 
e rla febre maculosa"; "Contribuição ao estudo uas n•
lações immunologicas entre õ typho de f::ão Paulo ll !lo
tWJ.is febres exanthematicas que occorrem nu. Ameri<:u 

o u yp o exan ema 1co e S. Pau o e sua~ 

relações com a febre maculosu. das montanhas rocho
~as"; "Tentativas de transmissão experimental du typhu 
wr crcev ·os"· "Pes ui d vi d 
matico • em arthropodes em condições naturacs"; "Trans
missão experimental do vírus pelo "Amblyoma cajen
ncnsc" c o Ornithodoros rostra tus": "Os rato:,; cu mo 
pos:dveis depositarias do vlrus do typo cxanthemutico ••: 
"Isolamento de um virus cxanthcmatico ue um r<Lto ria 
:lonõ. urbana. de São Pu.ulo"; "1-Iistoria Natural e ~las

sifkação tla.s H.ickettsioses"; "Estudo~ sobre a feht·t· 
amat"e1l:l, onde estuda o virus da ft'bre u.murella nu in
fecção experimental da fübre amarella. nos .MucacoH Rhe
~us'': "T1·u n!=lmissores e vehi<:uladores do vlrus a.maril-

t•clla experimental": "A immum•logla da fcl>rê nmarcllu. 
e a~ a~sor~iaGües mlerohianu.s c o biotropismo de certas 
b:wterlns": "A rcacc;:ão de flxU<~ã.o de complemento na 
febre amare lia" ; "A mesma r('acc;:ão no. determinação de 
f6cos e no diagnostico retrospectivo na (obro amarclla"; 
"Pos.o:;JvcJ:,; vehir!Ularlore.s do vlru:c: amarillico": "A trans
rnis~:1o do virtís da fehr~ nmarella pr.la::; fc.--J:cs de pt~r· 
cevejos infectados": "Huhreviv<•ncict do virU:c; ütnarillico 
nu org-anl~l!IO tlc• C'ertos anirnaeH domcsticus '' ; "Est.udo~ 
nxtwrituent:tP:; :-{(lhrt• IJ n . c. (;. ··: "~oh!'e o Bacillo de 
Fl"ic·tlntu n n c suas rc la<:ties ctHh :l infuct;ão tube;·culus:t. 
úX[liH' illlf'lltal'', "1•~:-:tllll<H PXtH•t"ÍTnl•ll\.:1(•<.; !:-"I.Jbl"(: O lmdilo 
de Fril'dnmnn" ; •• Do <!Cllllt'cgo do sOro vaccinico no tra
tnmento da t~oquduehe"; "ExpericnciaH sohrc a filtrobi
lida.de do virus vacl'lnlcu" ; "Anatoxina diph tcrica. e ~eu 

valor pratico'': "Moderna.H tcchnicas de Jlrepat·ü<;ão da 
u.nti-toxin:L tcta.nlca.'': "O !mtr.ln~go do vin1s vaccinico 
PUI"O · 1 ld.VlJ Jl,l. O(l l, .1 

bactcriophag-o na~ Hg-uas (I oH rios de São Paulo"'; "Irn
munbw.t;Ü.o antl-tetaniea pelo mdhrdo toxoido~tnxina'': 

"As i.JiffPrente~ phascs dtl autolyse do Baeillus anthr~t

l'is": "0 hadc•l'itJrih:t!~O rws polpa~ wwri11ic'a.s g-1,\'e .:>rllla
tlaH " ; "Üt.\ Ill''-'llUl"ll da lymtJh:i. vt•.ccinica" , e va1·ius cu~ 
tt·as puhlic:u:iit•H, mn revista~ medicas nucionum.; ( ! f!x
trttng-elral-\. '' 

u Hiínp\~· !-' t•,•lato dL·~~a t:onslt~t·mtdor·a noticia, ~~·. P1·osidonb•, 
jmltirica piLmamcnte a homenage m que a. bancada paulist(L peditt 
cflm o nnrlio e~1JlUntanl'o de outros dign!~:simos D cputatlos rw rl' 
ctuct·imen to :~uja vntn<;ii.o V. l!)X. nl!!alH~ de annüncla.t. 

figurw~ •llt ·"ciNwla m edica quo. rnolho r do rtue quaesquor outro~ . 
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poderão U<.!df~l'~VCl" (J ingente Hacriflcio qüc a mcu!cina t!:lCÍg'.!, a 
llcm ua humani<hdc sorrredoru., ü. todos quantos cultuam seus en
sinamentos, (le vez que cllü. realizo. o mais nobre, o mais bello (' 
o mail" ~a n lo n.péJ:-;tolado q UP púdc <>stnd0nr snhtC' u terra: 

·· J)iânum. U]JU.s c:.<tt sedarc dolorcm." 

~r. Pr.,·.;;hlt.mtt>, <lizcm (jiJt• o suerifido C• o cinzel l'óm que ~l' 
f<ll m,un ,t.>; obras prim{ls, entre o :o homen.; e as. Na()i}@S; c.ue in, 
crer.wnt.J. > !ltogres.r.o das letra~. uns ~ciencia!f e <las artes; que 
fa:t. dc:-Hhrnchn.r no~ no~!'os cora<:ÕP.s sentimentos de solidariedade 
\! de ;:;••n<'t'•J3ldadt•; E• que gcta :..:. glcri::t e a ~randezn. dós prJVO~, 

cl:l!'l n:1c;Õ\.'S •• rnemno <1n1> indivlduos. 

Póü~ um homertl rcunil' sohre sua cabcçn. todas as corôas da 
terra. t· ;:!n[•.!ix:u· d.:!ntro de :;u~$ mãos totlos os sceptrm; do uni
\•crsii: ma:,:, a l U~tot·ia, ante:s rJe u<lmiral·o, anh)S de entoar na 
luha da ~·prp(!a ~ll<t henE·I'lwt·tmcia, ante!'! de ~:auda.l-o como ~rnn:.le, 
N~pcra que o :m.crifício vcnlw confirmar· lhr> e~sc titulo, espel'a ~ 
c•nnsagra~~w d t Dfir·. 

l•'oi prw is::~o CJlH' Santo _1\gostlnh'J jú dl7.iu. qu~ a r.:;randt!Za dli~ 

~:~'11 t lrttP!t tos st• tll'f•llJP na f':.;coln !!o sqrrrim\'ntn. 

~r. ijt·.:_>:·:i<lent.(•, o srtniCieio uc~~('S llt)i~ abnegados e uevotado$ 
..:ullca·<·~ <.lo tll';ll, qut- n.ns•~inxam pela cl<!scoherta üe lenitivos que 
\'ics!'em al!l\-i:u· t>.s r•:HlcclmC'ntus cruci~ c! nfastat <la humanidade 
os peri~tts fat~Hld d(!' t:io tet•rivel flui;~:llo, rnt>rece a consagr:v:ft.o, 
o rcconhcei:lwnto o o r espeito da Carnaru. dos Sr~:; . Deputüdo.;;, 
mesmo par~~ im.:entivo e encorajamento dos que lhes devcrãrJ to
mar os lo;~a1·eF- e proReguir nus pcsqul:-;us hllciadas . EssP.s dois 
in.sign<.~~ e intcm<>ru tos apostolos da. scie ncia. engrinulduram ~uà.s 
fontes cem a corôa. mais digná e mais nobre da tel'ra, a. do mar
tyrio, (~ constPll:trnm seus peitos cotn u. tnais valiosa de todas n~ 
ir:sign in~. - n <I; L bcm•nwt'<>ncia.. da ~ra.t.idilo t' tlo r espeito. 

o rnat·ty:·io dL• suas vidas, immoluua~; , sacri!ica<lus, em holo· 
t!aw:to ít ~1ciencia, çon:.tittw feito ciue niio del:m pparecerfL tão fucil· 
mcnto nas sombt-cts .Uas Hepulturas, ''onde anoitecem as gerar;õe~ 
passudas" . Pelo conJr~rio, ha do renm:c(lr nas auroras· dos ·bei'çOs, 
"onde refui~L'ID alo> gerar~ÕC'H futuras". C'OffiO um eXeJt1plo a seguir 
to mn modelo a ihlitar . 

.DiH:-:c• 111Ha \ ' L'I eol'atlrH' suc :l"o i !IH' PS feilux du!:l g'l'ttn<h!s huHWil.S 

c:t•y.stulliimnmt~se ua e<lll~<~ il·ttcia do!;- }lovos t • cim('nt:lln a ~m:t im
rnol'la Jida,tll• nH h • r r a . 

f\ti.s Item, a hPm•rrlf't-<.>ne la desfWH doiH impú.vido!'. UJ)ustolus t1:..1. 
1-:eit' nd:t fie:~t·ú. acl (tf'i c rnu·m. no cor:H;fw agra.d~cidu da Pa t r la bra,
Hil<!it·u, rne HntO !lnrqtH~ t•li Nl renlizararn o " t.l~tlcc ct cl.ccor·wm cst 
1H'cl putdo. ·mnri", ( Pn/tma.o:. () or(J(l.Q1' f: cnmp·n ,nwntctdo.) 

l<;m Hcg-uiua, f!ào apJH'ovatlcls, t :unjull<:tam~nte, o.s re-
1\ :t'hlos J"('querinWtl tos. 
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o Sr. Presidente ~- ! •}; lrL fintla a hor:r dm.:timula :w r•;xpl'· 
dlcnte. 

Vai-::::e pas~mr fL Oruern llu c1ia. (J'a.tam .. ) 

Agcnor Hubello, Cal<lcira l!t: Alvarenga, Luuro LoiH!l:l, Mul'itl 
Chermont Dcouoro Uú Ml'ndorwa F n I 
Ma.galhü.es de Almeida, Cut·los Heis, Ag<.>nor Mt nte, Pires de Uuyo
so, Democrito H.ocha, Fi;;udredo Hodrir;ue!õ, Xavier de> Oliveira. 
Albet·to Ru~:F!lli, 1•\!rrdra d(• ~'JUZU, Gratuliano Bl'ilo, notto ele iVll!

nczes, Rogo Barros, Adolpho Celso, Burbr-sa I ... imu Sobrinho, A ld.· 
Sarnp:do, Humberto Mouru, Mottu Lima, Orlando Araujo, Vnlcnte 
uo Limu, ê:H·los de Gu~rnii.o, Ucutlato Maia, Melchisedcck Mont·~. 

Barr·eto l•'ilho, Manoel Novaes; Lauro Passos, João l\IanguhHi•:t, 
AI. redo Muscurcnhas, .Arrwlt1 ~ilva, Magulhãcs Netto, Fruncise,) 
f{ochu, Octavio .l\langabeira, Arthur Xciva, Ruphuol Cincurú, l•;d
ga.rc.l Sanchcs, Homero Pirc:::, Frunciscó Gonçalvc:,;, Nogueira l'ü· 

lho, Sampaio Corrên, .Joi"lo Guitua.rães, L;!Vi Curneh·o, Cesar Tinoco, 
Prado Kclly, Lontra. Costa, C:trdillo Filho, Nilo Alvarcrl,L~a. Jo'abh) 
Sodré, Carlos Lu?., Noruldino Lima, :\'la.rtins Soares, Clemente M••-
urauo, .José Braz, Theollorniro ~antiago, Augusto Viega~. Arthul' 
Bcrnardos Fillw. Juscelino KubilschPit, Joitu Pcnitlo, Matltt ~l.t

chado, Bueno llt·andão, Jacqucs Montanuon, o~car Stovcnson, ~Ta
cedo B ittcncourt, .t..acrte Sctuhal, Horacio Laret, LuUilelitHJ GonH:~. 
Trig0 de Loureiro, Plinio Tourinho, Ahclat·clo Luz, Carlos Gorn~:; 

de OliVeira, João C;trlos, Borges r.lc Medeiros, Baptista Lusaruo, 
Ped-ro Vcrg:tnt, João ~implició, l"redcl'ico \Volfcnbuttcl, Raul Eit
tencour·t, Barros Cas:,;al, hnrio Cro!::tpo, Joüo Neves, Nicoluu Ycr
b;Uclro, Euric0 Hibl:'iro, l~r·mundo Gomes, Sebastião Dorninr;ucs, 
Ab(•l dos Santos, Pedro Jorge, Abilio de Assis, Antonio Carvalha~. 
Austro d~ úlivch·a, Fraul'isco MoUi'a , Mitrtins e ~llva, Auulbct·to 
Camargo, Damas Ortiz, .José. do Patrocínio, Vieira Machado, ~lar

t_inho Prado, Ji'cncira Lima, Oliveira. Cr utinho, AliJet·to .Alvan•s, 
Lima TC!ixdra, Puulo Assurnp!;ão, Gm~tfto de Brito, Vic:enlc Gullit~z, 

'i i 
Lout·ent:o Baetn Ncvel-;, Sylvio Leitão, Salgado 
tins, .1\.lor::ws .Paiva c Barreto Pinto. (1:!0). 

Dvixunt c.lt! compare-cer os Sr·s.: 

Mat·-

Antonio Cnt·lus, At·r·uda Camara, Ag o!!Unho Monteiro, Gon~on 

M:Lt'!IUI.!I-l, liJliC~(~ l' MOl'l'il'a, o:avo Oliveira. Monte Arraes, José dn 
Borl.la, .fclwVüh .Motta, JVI:trtins V eral:l, Hcrcctlano Zenaydc, Joiio 
Cleopha~. At·ntdtlo Basto~. Doiitirigos Vleh·u., Oswaldo r .. Irna, 8ove
l'ino Mnri;-;, Emlllo d<! Müy:t, Mello .Muchrtdo, A!tarnlrundo Rcquião, 
Ctotnonto Mariani, l 'cut•o r .. agr, Luiz Vianna l<'ilho, Pinto Danttt!,;, 
Pedro Calmon, lütJ:II:H!l Mencze~:~, Adhur Lavlgnc , Asd!'Ubal Soa
r es, Pe!'(!Í!'tL c :u·nciro, H.aul l~'crnunue~. Arth ur B c t·n:u·uos, P etlz·o .. 
d o MonoZ<!l:l, Daniel de Carva lho, C:.tmch·o de R cy.endc, Chl'istiu no 
Macha1lo, Cc !Bu .Machado, H.c~cnd{• To:::tw;, JGiio Hcnl'iqUü, B<.'lmh·o 
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Medeiros, Abreu Sodrê, Paulo NogUelr:,t, Pereira. Lima, C'ltlõta de 
Queiroz, V.:rguetro Cesar, Gama Cerr~.ueira, Joo.quhn Sampa.lo Vi
dal, Blas Bueno, HyppoJito do Rego, Jorge Guedes, F~ilx Ribas, 
Roberto Moreira, Meira Junior, Aureliano Leite, .Tos~ Cassio, Rupp 
Junior :úem~Jtrio X:tvier, Annes Dias, Victor Russomano, Aacanl_, 
Tubino, Fanra Ribus, Oscar Fontouro., Francisco di Flor~, Rlcnrrlo 
Machado, Roberto Simonsen, Leoncio Araujo, Gastão Vidft:al, Car
doso Ayres e Vicente Gouveia. (78). 

ORDEM DO DIA 

o Sr. Presidente - A !hd:J flp )ll'llXI'IH:n :J('('IJ!--~1 () c•oru pat·c · 

dmento do 317 srs. Deputados. 

Val-se proceder á votação do. inà.teriu QUI! l:M' acha &>bl'e a. 
Mesa e da constante da Ordem \lo dia. 

Vai ser julgado ou nfto objecto de dellberaçiw, um projccto. 

1'1' ihln <~< >nHilh:•r:\<lu ubj~l'tt· tle dellberaçiio e ()llvi<v.Jo 
á Commh;são d~ Segura.nc:a Nacional o ~Pguint.e 

N. 381 - to:H~ 

( l,Q legJslaturn l 

Jwuu.la <U> cortdiçõt:~ d(l. pro•moção, por mcrctimcnto. .to~; o/ficia.Rlt 
d.a Policia ltfi~itar do Dl.'lfri<'to Fedcra.l 

(Segurança 53 e Ji"Jnnm:as 342, t.• lE>gislalU!"á) 

Art. 1.". As promoções por metecimento, na Policia M1Uttu· 
do Dfstrlcto Federal, ~:~erão feitnt~, obedecendo a rigorosa orodem de 
colloca.c:ão do officl<tl. no quadro <!e a.ccesso, ora <.~reado, para. nelle 
sm·em incluido!i os nomes do!:! officiaes. a. twrem promovldoo, p_or 
esse principio, em. cada anno. 

Art. 2.0 • O quu.dro de acce~oo ~:~et·â. m·ganizado em Jatl.eiro 
tle cada armo por uma. commlssã.o de tenentoês--coroneis, sob n.. )>re
t:litlenciu. do commanuante gero.l. e nelle serão lncluldo.s, paro. ot~ 

.fina do art. 1.'', 30 nomes para segundos tenentes, 20 para. pri
meiros tenentes, 15 pura cap1tii.o, 10 para maJor e 5 para. tenente
coronel. 

Art. 3.o. Os elemento~ a est udur Jjela comnli!:!siio, para. org-o.· 
ni~ar o quadro de nccesso, serão colhidos, c:ccl:usivam.cnte, dentro 
dc:s seguintes requisitos, que constem da. m de officlo doa offl
ciaPS, que tenham o Jntersticio re gulamentar, a saber: 

t.o) tempo de aurvi<;:o no posto; 
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2.•) cur!::os tcchnlcos. 

Pa.ragrapho unlco. Para. esse flm os cursos obedecerão .'l. se
guinte ordem prcf~rcncial: 

b) Curso ele Apcrfei(;oa.mento de Ofrlciaes da. Corporação. 

cursos menciona..los nas letras a c lJ do pa.ragraJ)ho unico do al·
tlgo 3.0

, poHsucm, tarnbem, os cursos Civis ~cientillcos, terão pre 
(ct·enciu. au:::oluw, sobre todos os outros ofliciacs, paru a respectiva. 
colloca~;âo nutncrica. no quadro ·de accesso, qualquct· que seja o 
temtlo de serviço no posto, respeitado o lntersticio rcgularnentat•, 
não se levando em conta o grão de appi'ovação, ou a turma. em 
que foi diplomado nos Curs<s Milltores. 

Art. 5.0 • o quadro d~ accesso será. orgo.niza.do e mantido com 
qualquer num<>ro de offlciaes em condiGões de serem pr·omovld~!::, 

1rec r · cs c a Jll" se e c1, e 
inclusÜt' nova scr:'L feita, sem '1Ue os incluídos em Janeiro de cad~ 
unno sejam todo::: promovidos, embora outros, no decorrer UI' 

l" rc ulsltos e tenham mal:; tem o de servi ·o no 
posto, do r~ue aquclles que jí'L figurum no quadro. 

P<il'agrnpho unJco. Na rnlta de officiacs com cursos tcchni
cos, a. Commlssão delihern.rá, appllcando o crlteri.o qUe julgar con
veniente, para preencher vagas existentes. 

Art. G.o. Súmente por ct·imcs civis ou miiitares cuja sentent;:~\. 
condemnatoria. a. mais de um anno de pril::ão passar ern ju:gado 
set•á o ofi.idal excluido do qUadro de acccsso c, nessas condi~ÕI!':l, 

concorrerá apena!3 á promoção, pelos prlncip!os de antiguida.i~ c 
do bravura. 

Paragraphu unlco. A licença premk, ou as que forem (!On· 

officlal por merecimento, ucsdc t.tue cllc attinja o t•esp·Jctivo nu
mero no quadro. 

Art. 7.0
• Quando no fim de cada. anno nii<' H verem sido pro· 

movldos todos os Jncl uldos em Janeiro, os restante-9 serão classl· 
flcauos, nos primeiros logltrcs, completunclo-se o n,•,mero do qua
dro, d e accordo com m; instrucções da presente lei. 

Art . 8.o. De qualquct· declsiio da Commiss:.'io de promor;õ.;\S 
não só na organização ~ tn:mutenç;ãt' do quadro de a cecl:!so, eotniJ 
tu.mlJern da. que indicar promoções por outro~ pdndpios, cabcrít 
r.ecurso, suspensivo~. para. o Ministro da. Justl{,;u, quo dec!dir(L 
nflno.l. 

Pnra.grapho unlco. A presente lei cntrnr(.t. ~m vigor no ~ 

de sua. 1,mbl1.ca~ü.o. 
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o actual systeina observado pelá. Commissáo de Promoções 
. .. 

àa Policia 1\filltar do :Oistrlcto F@àéral, para a escolha. do~ offi-
c!t'l.P~ P~'lo principio de merecimento, não está subordinado a qual
quer lel, devMamente regulamentada. Preva.le~ o livre arbitrio. 

Desse l'liàl resulta ficar a escolha sujeita a influencias occa-. 
!iionaes. 

Quasi sempre, nã.o são escolhidos õf!lciaes a.ntigos, capazes 
c habilitados d" accordo com a. legislação vJgente. mas outros bem 
modernos, sem que se possa justificar plenamente o motivo dessas 
prcferenciàl:!' e não cabendo aos não escolhidos qualquer recurso 
dessa decisão. 

Agora, que :.1. Constituição Federal incluiu nas reservns do 
Exercito as policias militares e existindo na Policia Militar do 
Dlstricto Federal officlaes com cursos e..<~peclalizados do Exercl!:o. 
dn. Corpora<;:ão e tnmbem Scientificos. <!Urge a necessidade de evi
tar scja.m seu$ esforços annullados, sem que ~ualquor motivo r~
Cevn.ntl) jusl\fiq\l~ tal situação, Pl!i que alguns j(, 8P i'ncontram. 

Subordinando a Commls~ão ue promot;ões a principaes ex
pressos em lei, para o exercl!::io de suas funcções, e, conslderau
do que o official de Pollcla. quando na actlva, está em igualdade 
de cbndições em rela!:ão aos seus collegas, a Camara farâ justJ
~n approvando o presente projecto, (que em nada (!Ollide com o 
substitutivo n. 1, do Exmo. Sr. Dr. Padre Camn.ra, sobre Poli
daes Militare~·) e que vlsa premiar ~em vexames os esforços da.
quellcs officiaes que, nlguns com mais de 30 annus de serviço. 
a seu favor, não têm outros elementos, alêm do's requisitos regu
lamentarE>5', que já êumprlram, e que os recommendem, para o ac
cesso, fL Comrnissüo, que niio sejam o >'-eu valor pessoal, o seu 
merlto profissional, a sua lntelligencia, a l!lua honra, as sua..o:; vlrtu
lles militarN:, o seu am0r ao tr~l.balho e á Corpor:v:iiu. tudo quasf 
t><empre desprezado, pelas Influencias occaSionaes em favor de 
candidatos. que nem sempre reunem condi<;ões ~uperiores aos pre
teridos, matando-lhes, assim, o estimulo, nas . ulUmas etapas da 
t:~ua c~~rreira mH!tnr, o que nbála. ·bem profundamente os aJicerc~t> 
da CJ.isGiplina, muito especialmente, nos po~:.'i:os de capitão, o qual, 
muitas vezes é o termino das aspira~ões de officlae~ da Policia. que 
não contem com sympathias officiaes, parn accesst> aos posto~ 

mais elevadoG. 

Rio, 8-XI-1935 - 1Jrnninoos Vellaseo. 

O Sr. Jose Pingarilho <Pela o1·dcm.> requer e obt~m dis
PE"nsa. de impressão elas redac~ões fino.es dos projectos ns . 340-A, 
247-A e 258-A, de 19~5 (1." legislatura), afim de serem immedla
t"mente votadu1:1. 

Si.i.o ltuns ~. :~c>m obHcrvnci\~s . . t.t.pprovada~ a.s se
,~;uinte~:~. 
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11.• Legislatura) 

N. MO-A - 1 !131i 

Red<~cçáo final do pr::~jccto ti. 340, <le 1!135, (lüc ·manda (lüe ã .Di
rcctoria Nac-lonal de Ed1waç<'io receba e u.se os diploma.~ tiA&~< 

O Poder Legislativo dect·eta: 

Art. 1.0 Os a.lumnos da::~ e!'.'Colas tle odontologia c pharmucia, 
a que se refere 0 art. 313, do decreto tt. 19.852, de 11 de Abril d1: 
1931, que na époc:a se não aprove!taram da autol"ização conferida 
por aquelle artigo, poderão íazel-o na éy10ca legal rie 1936, tam~ 
hem paf':i. os Institutos em inspet:Çãu permanmlte. i)rovüdo que a~ 
escolas de ori~f'm for·am nJlllot't uname11 H• l'onsl!lent<lH~ Í(lllnPa~ 

para esse fim. 

aragrap o un1co. A ~uia dt> tmnsferenda poderá Sl'l' re~ 
querida desde já á Directoria NaCional de Educacii.o que. paga&• w 
devidas taxas, promoverá sua urgente expedlçã > no instituto in~ 
<licad no re uo ento 
termos deste artigo. 

Art. 2.0 Os alumnus referido:::: no artigo a nteriur. qi.w OJJ~ 
portunamente !'e transferiram pata instituto!:\ congenere~. que s~~ 
encontrem sob o regime dQ inspccçiio preliminar no. êpoea du. con~ 
cluf:lão do cur~o. terão seus diplomas sujeitmo~ :wx di~P0!4itivo:::: 'Vi
gorantes para o instituto (]U(' ox diplomar. 

Art. a. u Ül'l profissionae~ em odontologiiL ou em pharmu. .. 
da, diJ)lomudox até o anno lel~tivo úc 1931 por escola~ ofrtclall
zadas ou reconhecidas ao tempo por govel'nos estudoues e uo Dis
tricto Federal, deverão submetter-se ás exlgcnclm: da valida~ãu 

(le seus titulos, de accôrdo com n. portaria d<> 22 de Julho de 1935. 
elo Ministro da Educação e Saude Publica. puulit•:tda no Dim·io 

Ai•t. -4." gl:lta ll~i entra ew vigol' n:t (lata 1lt• l4ll:l puhlit•w.::'t '· 
revogadas as dis)loslç:ões em eontrn.l'io. 

·sala da Co:nmlsgão. 7 de Novembro de 1935 . - \'Met,lr· tft! 

J.Anu:t, PrNJI.dent~~. -·~ Vicente Mivucl. -- Heitor Mnin, 

N . 357-A ... - l!lar) 

( t. • LC'glslut u l'll. • 

Hcrlacção finnl rlu projt:cto 11. 3u7, <lltt' (tiJprova. u co·ll.t!•.·uJo t[u.,· fn
cUlta a. visita reciproca. tle tr.clttlicos phyto.-mnrtaf'ios. a.-:.vig111r-
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O Poder Legislativo de~ reta: 

Art. i. o Fica approvado o Convcnlo para facilitar a visita 
i:'tlciproca de technfcos phyto-sanitarlos, as: fgnado, entre o Bra~ 
b'il e a Argentina, na cidade de Buenos Aires. em 29 de Maio da 

Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Comfnissão, 7 de Novembro de 1935. - Valente de 
Lima, Prc~idente. - Heitor Maia. - Vicente Miguel. 

N. 358-A - 1935 

Rcdacção final do projccto n. 358, de 1935, que autoriza a Mesa do 
Camara a requisitar d·a ]linisterio da I<'azenda a qtta?ttia de 
4 :!>óó$000 para pagar a ajuda de custo devid<J ao DcputàdAJ 
Jose l"erreira àc Souza. 

A Camara. dos Deputados resolve: 

Artigo unico. Fica autorizadn. a Mesa da Cantara dos Depu
tados, nos termos do art. 2." da lei n. 67, de 18 de Junho de 1!.135· 
a requisitãi' do Mlnisterlo da Fazenda a quantia de 4:500$000 (qua· 
tro contos e quinhentos mil réis), para pagamento de ajuda de 
custo devida ao Deputado José Ferreira de Souza. reprc. çntan· 
te do Estado do Rio Grande do Norte, por conta do saldo da verba 
- Subsidio e Ajuda de Custo de Deputados - do titulo lV, dtJ 
art. s.u, do orçamento vigente; revogadas as disposições em con
ttarlo. 

Sala da Comrnissão, 7 de NoVembro de 1935 - Valcttte rlc Liw 
ma, Presidente. - Vioe>ntc .J!i!lud. - Hci.tor lJlaia. 

O f.r. Presidt!'l•e -0 pl'O't•ctc> n. :~.JO-A vae no Senr1do; e 
de n. 357-A vaJ á sancçílo e o de n . 358-A vai á promulgação. 

Nomeio o Sr. Jebovnb Motta pal'a subsUtuir, interinamente, 
na Commissüo de Educagã.o o Cultura, o Sr. Monte Arra.c:.J 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos . o seguinJ~ 

H.lilQUSIUMENTO 

Exmo. Sr. Presldenté da Camara dos DeputadoO. 

Requeri:!mos urgoncia. í>ll.ra a dlscu~-são e votação do projecto 
n. US, que institue o salario minlmo do~ bancn.I·io~;, 

Sala das Scs: ões, 8 de Novembro de 1.935. - Abv1tar Ba~·t·M. 
Paula Soares Noto. - Gomes Ferraz. - Arthut· Santos. ~ 

Bouza Lcii.o. - Bande.ira Vattuha·t,, 

E' dndo como rejeitado, 
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O Sr. Abg.ua:r Bu.~tos (Pela nrdem) requer verificação da vo-

O Sr. Gomes Ferraz (Pela ordr:1h) ~ Pedi a palavra, \:'r. Pre
sidente, partt perguntar á Mesa se o requerimento foi ju~tirica<lo, 
de accordo com o Rer;imento. 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado tem razão, na ques
tão ·de ordem que levantou. 

Dou a palavra ao nobre Det>Ulado Sr. Abguar Ba~·~os para 
justificar 0 requerimento de urgenda. 

O Sr • .AJ-.guar Bastos (Para cncami·nhar a votação) ..-.. Sr. 
Presidente, tiv-e opportunidade, na pcnultima Ress:io da Camar.:L, 
de pedir á Mesa inserç.lo em Ot·dern do dia do pro.iecto n. 118, 
que institue ssbrlo m!nimo pnra O" bancarios · Nf•ssa occasi:io, 
justifiquei os mo ti vos do meu pedlclo. 

Trata-se, Sr Pre~ldente, de um project0 que, ha mais de se&'
senta dias, vinha rolando IJcla~ Commissües respectivas. Assim 
~·.endo. em vista de um requerim~nto apt·escmtado pelo Sr. Deputado 
Paula Soares, de inclusão do mesmo na O!'dcm do dia, em virtu
de de dl~·.>oslti\'o con~tltucbnal, foi levantada nesta Casa, uma 
questão de ordem. por ~ercm jul;;ado~ similares os projectos ns. 
4, que antes ha v in sido rt:!jeitaclo, e tambem instituia o sa:arlo mJ
nimo para o. ba.ucarios, e 11!!, sobre o <!Ual se acaba de reque
rer urgencia p:.u·a dist:ussão e votar;üo pelo J)lcnario. 

Nes~'a. occü:,;iii.o, Sr. Prei'lldénte, em cünsequcncia dos debates 
travarlos, foi o projecto remettLlo ú Commisslo de ConsUtuh:üo c 
.Justiça, para que d·j~se tmrecor· ~obre o mestno, afim de fh.:ar a 
Camura csc.aredda quanto á igual<.laue do matcria entre o pro
jectõ n. 4 e o de n. 118. 

Acontece. porém, que de~ de o dia 29 do rnez passado a refe
rida Comm!ssiio apr(·scntou parecei', julgando que o Jll'o!edo n. 
118 não era similar do de n. 4, pelo que entendia quo deveria ser 
imml."<llatamente posto em di!:.tcussão e votação . 

Ora, Sr. Presidente. entre os prlmeii'OS debat~s e a audicnela 
.. · da Commissão de Constituição e · Justiç:• decorre u ·· largo tempo, 

sem quo at.'l agora J)Udesse o mencionado pt·ojecto : ••r subme.tido 
fJ. deliberacüo da Casa. 

A::!slm, não súmente por umrt ruzli.o exclusivamente regimen.
tal, mas tambem pelo U!':o'Pecto nacional que u quesliio do salu.rio 
minimo dos bancario::; vem revelando na phy!:lionomia das reivln~ 
dlcu.ções de classes no Bra.ll, foi que petli u1·genc iu para. <liscus
!:liio e votação do projeuto. 

}')' do conhe-cimento da Camara, Sr . Presidente, que se acham 
mn grévt~ os huncul'ios l.>uhianvs, a lf.• com a .so jdu.rll•dadn du ~l'US 

colleg:1s paullstus e de outros Estados da l~"ederac;ã.o . 

Ma.ls do que nunca, portanto, õ necessarlo o pronunchtmenw 
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dos representantes do Povo para solução da materia, e, dest'arte, 
espero que a Ca&'a conceda a urgencla requerida. 

O Sr. Presidente - Vai-He proceder á verificu~üo da. vo
tação. , 

Procedendo-se á verificação ua. votagão, reconhe
ce-se terem votado a favor 72 Srs. Deputados e co!1~ 

tra 80; total, 152. 

O Sr. }•residente - O requerimento de urgencla foi rejei
tado. 

Votação do p·rojccto n. 344, de 1935 (l.a lcgisJ.a. 
tura), a1ttorizando abrir, ao Ministcrio da Fazenda, o 
t;'T'Cdito especial de 5 79:700$000, para pagar ao p~s

soal da Dirccf.'vria da.~ Rendas Aduaneira.y e ela {i:$• 

calização dos impo.s~tos ·intentos nas estradas de roda· 
gcrn (3.• discussão). 

Approvauo c en\'iauo á Commissão de Retlaec;iio u 
seguinte 

l'ltOJI:X."'l'O 

N. 344 - 1!13il 

O Poder Legislativo decreta.: 

Art. i o Fica o Podet> Executivo autorizado a abrir, ao Mi
ni:·terio da Fazenda, o ·credito especial de quinhentos e ::;etenta o 
nove contos e setecentos mil ré i~ (5í9: 700$000). sendo trezentos e 
cincoenta conto!::! (350:000$000), pnra attender ao pagamento de 
gratificações legaes devidas aos funccionarios commisl:lionados na 
Dir·ectoria das Rendas Aduanch·t!-s. c duzentos e vinte e nove con-
tos (229 :000$000) puru. fazer face ii.<: despesas com o ~e~·vh;o de 
tiscaliza~üo dos impostos internos nas estradas de rodagem de Rão 
Pu.ulo J:' .. do . .Districto ]!'ederal, h:to ü. 197:70ü . OOO tccilto e· noventa 
e sete contos e setecen tCIS mil réis)) para o pessoal do quadro fi
xado pelo decreto 24.058, de 1934, e 3ti : OOOSOOO (tt·inta e cinco con
to~). v:u·a matel'ial, gazolinú, oleo e pneumaticcs. OH encnt•gos i~:t. 
pr0:-;ento lei ~r>t'.ll> :tltendirloH JH>l' t•onta · ~ns sulrlus das vcl'IJ:t!-l ilu 
Ministcrio du Fa;~cnua. 

Art. 2. o Revogam-se as dhmosições em eon tt·ario. 

Votação do projccto n. 63, de 1935 (1.• legisllttura), 
rcttoga?td•n o decreto 1L 24.275. de 22 de ~f aio de 1934. 
q"c 1Jl.tlil.dou crcar o Institut·o de .1zwsentadorios c Pen· 
3ijcs dos E.~tivaflorcs; com parecer contrctrio tla Com
~iSSIÚO de Legi$lttçrio Social (1 ... dlscus:,•t\o), 
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O Sr. Presidente Vou submette1· a votos o l)rojecto. 

O Sr. Salgado F'ilho (P(tra encanl-inhar a votaç<io) - sr. 
Presidente, pretende-se por esse projecto extinguir a Caixa a~ 

P<'n~õe!-\ t- AposentadoriaR es1)ecial l>ara os ~sth·adores. 

• .. 
u~ muritimo:5 e assim sejam incluídos no Instituto de PensÕ('l" <: 
Aposentadorias <los Marítimos. 

~ omm1ssao g1s a.«;:ao ocr , ouv1 a so re o pl'OJec o, pro-
nunciou-se contrariamente e o fez, Sr. Presidente. além de outra=--
1·azões, por esta que me parece vital: as condições de trabalho, a 
tlifferenciação de salat"io::~, a incerteza de empregar, que é ínstavel 
para estes operarios, os colloca em situação- completamente diYet"
:,:.'lS da dos marítimos, em cujo s.'eio querem que SE>jam incluídos. 

_\.gora mesmo, Sr. Presidente, acaba de sahir em volume um 
notuvel trabalho do Conselho Actuarial do lVIinisterio- <lo Tt·ahalh<.•, 
o qual. r('ferindo-se ao as~umpto. assim se pronuncia: 

"Focalizando em ~Ull...<:' 1inhas get-aes o problema actua
rial da organização da Caixa. de A. P. dos OperarioF.' Esti-

na-Re cla1·o que tal organização de forma. al~uma llOder(• 
aéompanhar os paradigmas existentes. 

Uma solução especial se impõe que. assegurando l>ene
ficios apreciaveis e garantidos, permitta. a eliminação gJ.-adual 
dos maiores de 60 annos do quadro actiYo dos trabalhn<lores 
em estiva ·•. 

E' technico especializado nu. questão um actuario, que, falando 
sobre o assumpto, conden'lna a inclusão {1essa Caixa na. geral 
dos n1al"itimos. 

Sr. Presidente, ns condições de trabalho <los es-
tiYadores são por demais penosas. os riscos são muito maiores e 
as contribuições divergem. 

Contrariamente aos uutro:o; ope1·nrio~. precisam elles de um~~ 

caixa. especial. 

o numero de trabalhadores em estiva G de tal o1·dem que 
. permitte, segundo os technicos, essa organização especial, que jí1 
e::;tá d(mdo .os melhores beneficios. apesar de recentemente crea-
da. 

Como nesta discussão <leve ser versada exclusivamente a uti
, lidade <lo projecto, u Commissão de Legislac:ão Socie.l. po1.· inter

media -do seu relator, entende de concitar a Camara a rejeitar- de~-
de logo, em 1.4 discussão, o projecto que Yem a en ar con ·a 
ga.rantias desses operarios, tirando-lhes beneficios especiaes. 

A propria classe dos estivaoore~. em numero <le 45.000 o Dera
rios, faz identico appello á Can1ara. 
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.Assim sendo, Sr. Prelõ•iden te, a: Commis:são de Legisla~ã.o So
cial espera que a Camara, confirmando, aliás, o seu voto ·una
nime e o voto unanime da Commissão de Finanç:as, rejeite o pro
jecto que,· além de in.util. é; c:omo affirmei, prejudiciàl á classe do~ 
estivadore~. 

J.;m l':leg-uida, é 1'L"jdta.clo o proje<.:to n. 63, ele 1!1:~5. 

O Sr. Presidente- O projecto vae para o ..Archivo. 

Pa~~a-!';P. á materia em diseussão. 

I!iscussãu unica do projccto n. 126-C, de 1935 ( 1.• 
leoi&ic1tu:ra) ~ regulando o cascvmento religioso para o.~ 

cffeitets ciw; oom. parecer i/4. Comm.issiio de Consti
tuição c .Justiça 1nantcnào o 1lrojccto -vctad.o pelo .-.:r. 
Pretlidente rla Republica, declaração ilc voto do Sr . 
Lcvi Onrrtciro e 'l•otn em Jfepa.rado d.o Sr. P('(l'T'Q A.lf•ix'"· 

O Sr. Barreto Pinto- Sr. Pt·e~ldént(•, v· . . Ex. a~:aha d•·· 
n.nnunciar a discussão do projecto 126-C - que regula. -o ca~
mento religioso para o~ effeitos civis - ~ vetado pelo Sr. · Presi-

Xão poderia ueixar de occupa.r a tribuna para tratar. desta 
proposir;ão, porquanto - quando incluída. na Ordem do Dia, ant~~ 
ele suhir ;1 c:onsiderat;ão do Chef~ do Governo - cont1·a e1la nw 
insurgi. tendo a. opportunidade de. criticando a proposição, ainda 
w~er que estavamos deante rle materia fx-dncamente inconstitu
cional. 

Não vou rou'J'Iar J,or:muito tempo a attenÇ;ão da Camara., mesmo 
porque o:o; factos são de hontem . 

O projecto de lei organica do casamento religioso, amplamente 
rlebatido n· Commissão de Constitui ão e .Tu~ti a sso a ui nu 1 

Yerõadeiro tumulto, numa discussão completamente bara.fustacla. 
('m virtude do requerimento de urgencia apoiado pelo lcaclcr d:r 
maioria. Sr. Raul Fernande:-;, que não attendeu a con!'l'iderw:ü(·~ 
que haviam sirlo feitas desfavoravelmente úquelle projecto. 

Re\·oltei-me cont1·a tal .urgencia. No deco1·rer .Uo debate, divc-t·
soli attricto:; th·e, quer com os m<?ll'lhros <la Commi~~1.o de Const:
tuiç:ão e .TustiC!a. quer coÍ11 outros illustres C!Olle~a."{ d~sta. Ca.!-tn. 

Depoi::; de proferido o parecer pelo Presidente daquella. Com
missão, o nobre representante por S. Paulo, Sr. Moraes Andrade. 
conforme se verifica no Diario d.o Poder Legislativo de 1.8 de .Julho 
Qe. 1935. com o objecthro de proporcionar ma~or meditação, {t ~"i=!'ta 

ele tanta relevancia, fez com que V . Ex., Sr. Presidente, attendendo 
ii. questão de ordem levantada por S. Ex .. devolvesse o projecto fL 
Commissão, para que esta melhor apreciasse as emendas apresen
tadas em plenario, as quaes, no mesmo dia, ha""iaril recebido pare
cer contrario do Relator e Presidente daquelle orgão technico . 
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Depois elo part!cer da Commissão,· foi, afinal, approvado u m·n
jccto. com o meu I>rote.sto, e subiu á Rancção do Executivo. ondt:.~ 

n~o mereceu acolhida. por ser inconstitucionn.I . 

O S1~. ARTÚ:er: SAN'l'OS - Desejava ::;abet· as razões }Jor que 
V. Ex. considera o projecto inconst~tuc-ional. 

O SR. BARRETO PINTO - Como já. disl;e, não desejo tomnr 
·:1. attenc;ão da Camara por muito tempo, e mesmo assumi o com-
n.-n,...., ;,. :n rl.o ,,..., ,_,,.,., •• _,. .r•n...-. .nll """""",... ,~ ,.,., +. ,.,.,........ • • •+-

tliseussão . 

.Já. tive opportuni<lade tlc fuzer refercncias ao discurso por mim 
)'roferido. na phru;e da discus~o e votação do projecto. Nelle u 
nobre De.!Jl.ttado encontrar{t, não completo manancial p(l.ra pode~· 

orientar-se. })orque, infelizmente, meu fraco espírito não permittiu 
(JUe o fizesst! (Ncio ap.oi.lulo.~). mas o meu simples ponto de viHta. 
expendido ant~riormente ao veto de 9 <le Setembro. 

Todavia, desde que o illustre collega quer uma. opinião sobr•! a 
ir.l'.!onstitucionalida<le da. materia ... 

O SJt. Af:'l'H m: SA::-.""ros - .Apenas ~olicitei um esclarecimento. 

O S.R.. BARRETO PINTO - • . . em pouca...:; palavra...;, ~.,.. eom 
n maior pra~er. attenderei ao pedido do emine_nte repreRentant<· pa

rn.na.~ni,;e e meu uilecto amigo, Sr. Arthur Santos. 

o ~~~. Alt'nllm SAN't'os - Obri;;auo ::. V. Ex. 

O SR. BARRETO PINTO - Deixarei em paz a. Concoruata 
entre a Santa S6 e a Ita.li.a., acerca do casamento religioso, e que é 
tratada num elos capítulos <la monographia de> Presidente da Com
missão tle Constituição. o autor principal uo ·projecto vet.-'1.clu, 
Sr. ·waldemar Ferreira. 

]~· que estamos legisla.ntlo para o Bras'il , tendo em vista n gn
rantia ela íamilin brru;ileira e não estamos em Roma. 

O projecto ~ inconstitucional, ji'L o disse, antes do vHo e agnm 
repito: porque entende .que nos falta competencia paru. regul:Lr o 
:H:to da celebraç:ão do casamento religioso. 

• 
Poderiamo~. como poclererno!', r~lat· o~ :.etos preparatnl'iu:-; 

t.lu <.:Ul$amcnto. 

Poderirunos, como poderemos, regular os acto::; postet·iures au 
casamento, ~~bre o r-egistro perante a autoridade civil. 

Entretanto. fomos além <le nossas attribuiç:õ~. fbcandu nonmt:-; 
sobre o modo de se fazer o casamento dentro das portas da. Igrej~t. . . 

. · ... 

Aliás - cumpre-me accrescentar, como um refor<:o - o illu::;
tre Sr. Pedro Aleixo, no seu voto vencido na Commissão. esgotou 
completament~ a materia, { parece-me, agora; desnecessario a. lei
tura desse voto, conhecido como o ê de todos os dignos collegas ,. 
})Ub!icado como fura, ha. muitos dias, no jornal official da Ca:-:a. 
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O Sn. P..n:~mo .TtiNior~ - ·v. Ex. dú licença para um a]lat·t·_•'! 
V. Ex. estã._ ... e contradizendo. 

·O SR. BARRETO PINTO -Por que·; 

O Slt. RIBEIRo JcNron- Ha poucos in~tantes, V. Ex. lli~::~e qu(~ 

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex.., apezar de seu fulgut·ante 
prestou attenção it~ minhas palavra.<5. Apez::tr de seu~ 

O SH. RmEmo JUNIOR - Para prestar attenção, não h a nec:es
::-:idade flc conhecimento~: ha::~ta a pre~ença de espírito·. 

O ~R. · BAP...RETO PI:XTO - . • . sobrt- o assumpto ha. de me 
}lermittir que eu reproduza o que disse: a materia foi di~utida e 
votada atabalhoadamente em plenario, em consequencia da urgen
cia. casos em que a vota<:ão se faz de modo irregular. E a materia. 
~OlJ o ponto de vista constitucional, so agora ficou e:.<aminada· pela 

c to 

O Rlt. Run:xr.o JuNIOr: V. Ex. permitte outro aparte'! 

O SR. RIBEIRO JuNioR- Uma vez que a materia foi amplamen
te discutida no seio da Commissão e, em consequencla, . publicada. no 
mario elo P<>clcr Legislativo, todos os Senhores Deputados têm obri
~<:ão de conhecei-a. Dahi a· advertencia que eu, respeitosament(•. 
retorno a fá?.er a. V. Ex. 

O SR. CARLos RErs -A menos que existam, Deputado~ que não 
leiam o .Diario do Poder I.Jcgislati1'f> .•• 

O SR. BAP..RETO PI~TO - O nobre Deputado Sr. Ribeit·n 
Junior sabe que os requerimento~ de urgencia não admittem urgen-

globo, permittlndo-se destaques e dando logar a que fossem exami
nada~ cuidndosamente as emendas apresentadas, bem pocleriamo~ 

evitar o dissabor de ouvh~ do St·. Presidente da Republica, que o 
que fizemos foi uma lei mnl concebida ... 

Disse- S . Ex.: 

•· Determina o a1·t. 146 da. Constitui<;ão Federal: 

•·o casamento perante ministros ide qualquer confissão 
religiosa, cujo rito não contrarie a ord.em publica ou :Os bon:-~ 

I 
costume~, produzire~., todavia, os mesmos effeitos que o casa-
mento chi.l, ~de qttc, perante a autoridade civil• na babili-

Como se v e.. o nosso estatuto distingue claramente as 
tres phases do casamento: a da habilita<;:ão, a da eelebrac;:rlo 
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e a elo re~istrn. E admitte o ac:to m<l.t1·imonial reli;;iusfl. 
cT.esdc que sejam preenchidas duas condiç:õe:-;: uma. a:ntcrior 
ao casamento e outra posterior .ao mesmo. 

A condição anterior (: esta: a observancia. perante a auto
ridade civil, das disposi~ões da lei civil, no tocante á hahili-

,a :1 (I ru·u-
cesso da opposic;:ão. 

Quanto ít. condic;ão po.<rtC1"ior. (: a. se!-:'uinte: a in~cript:ã~, 

no 

São eHtas as condi<:õ('s c:J:iyicla.<~ pela Constitui<;ão e stt
·m.cn.tc estas. O nosso estatuto diz: "·desd~ que'' taes condi
~ões sejam preenchida.<;; e, pois, não G licito ao legislador ordi
nario accrescen~'l.l" nmros requisitos. 

Sendo tt.<lsim .• con.cl1to qUl' foi ?nrzl concr1Jid(l. ct rcsollll;(ifJ 
legislatit~a .. '" 

pa.ragrapho unico, da Constitui~ão por onde V. Ex. ve-rá. as fragi
lidades das razões a que se apegou o Sr. Presidente da, Repul>li<'a. 
e~quecendo um texto da Carta. Fundamental. 

O SR. BARRETO PL.~TO - Pe~o ainda permissão para. não 
<:oncordar com v~ Ex., nesse ponto. Uma vez que não reconhe~o 
competencb para regular o .acto da celebração do casamento reli
;,rioso, julgo inapplicavel o di::;positivo a que o digno collega. cuja 
opinião muito acato, acaba. de se referir. 

O Sn.. A.RTHUR SANTos - Devo declarar a V. Ex. que não t('
nho s:nnpathia alguma. pelo te~'to constitucional. A Commi~o de 
Constituição c .Justiça. teve de regulamentar um texto da. Con:-~ti
tuic:ão: fel-o da melhor maneira possível. O Pre~idente da Retn•
Mica vetou o projecto, sob a allega.c;:ão de inconstitucionalidn:de-. A.-::. 
razões agora do Professor Waldemar Ferreira são no J>articulat· 
~:ochaustivas mostrando ue ha um texto da Constituição que nãv 
foi referido pelo Sr. Pre~idente da Republica: o art. 144, pamgra
pho unico. O que V. Ex. devia fazer, era discutir a constituc·iona· 
!idade -do veto em face dá. constitucionalidade do projecto. Não se 
trata de ter, ou não, sympathias pelo projecto, }>orque, repito. não 
tenho sympathia algumn, pelo texto · d~t. Constituição. Somos legis
ladores ordinarios e nos compete reJntlnmentar os t('xto:-; con~ti

tucionaes. 

O SR. BARRETO PINTO - Seja como fôr, estamos deante de 
um. facto consummado. O projecto não recebeu a. ~'ancç:ão do 
Executivo. 

Proseguirei, deste modo, na leitura. das razões do véto: 

(Lê) 

;;Os requisitos nella consignados se justificam. concreti
zam medidas conducentes ft. segurança do acto matrimonial. 
::.\:Ias. não foram. exigidos no momento proprio. Não clevét:iam 
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ser estabelecidos para o ;lcto da celebração que deve correr 
inteit'am.ente de accordo com as normas da respectiva. con
fis~o e sim para os effeitos do registro. 

Em summa, o projec.to deveria regular o acto religio~o 
da celebra~ão do casamento, não directamente, como fez, ma.~ 

' 
determinadas condições para a realização do regis_tro acar-
retaria a necessidade · de o casamento !'.'er celebrado de fôrma 
que elle pudesse ser registrado. 

Tal como foi concebido o projecto e se acha. redigido. afi
;;ura-se-me inconstitucional nn. parte que regula o acto reli
gioso da (~e1ehro<;ão-. 

O SK. MoRAES .ANDRADE - O nobre collega sabe que a opposi
<:ão de impedimentos, bem como ·o processo de julgamento de~.;ses 
impedimentos, foram restringidos fi. competencia. e.xclusiva. do poder 
dvll. Ora, V . Ex. tambem sabe perfeitamente que, atê o momento 
da celebra~ão do ca.~"llento h im edimentos ue dem ser levan-
tudos . Por conseguinte, a mn.neira de regular, de modo geral. o 
:a.cto do casamento, a publicidade necessada. a este e demais circum
stancias physicas que cercam o acto da celebrac;ão, não só dev~. ma.-. 
precisa ser fixada pc1a -rei c • razao r e o v o r. re
MJdente da Republica, além . de ser inconstitucional e Ulegal, elle 
sim t que vem mal concebido e não o projectc que passou por esta 
C1ma.1.-a. depois de um crivo ~ereno, seguro, bem discutido por todos 
os representantes da Na.c;ão. 

O SR. BARRETO PL.'fTO - V. Ex. ha de mt: !~.er ju~tit.;a., 
pois quando se discutiu aqui o projecto, contra. elle me insurgi. 

O SK. MoKAES ANDRADE -.- Perfeitamente. Digo. apena~. o ~
::uinte: a.s razõeg do véto ::lão de tal maneira insigni!lcante~. que 
V. Ex., com o brilho do seu talento ... 

O SR. BARRET PIXTO - Ob1•i m a V. Ex. 

O SR. MoRAES A.~DRADE - • • • e com o estudo que tem da. ma
teria. poderia valer-se de outros a1·gumentos. As razões do vHo, 
conforme disse, não o ju;Jtificam cabalmente. 

O Sn. Ã.RTHUR SANTOS - Alií'a.s, tenho ~ impressão de que o 
Sr. Deputado Barreto Pinto tem má '\'ontade para. com o projecto 
e. por isso, ·ê fa vara vel ao véto. 

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex. está dizend·o uma. ver
dade. Logo que foi requerida ·a. urgencia, protestei contra o pro
jecto, tal como estava, e ficou redigido. Não tenho a. pr_etenc;;ão de 
mostra.r.:.me muito erudito, mesmo porque nada sei (Não avoiaàos). 

- - a e re u as cons era<;oes v 
mestre Sr . Waldemar Ferreira, tanto mais que o eminente. Sr. Pe
dro Aleixo, no seu voto vencido, discordando do r-epresentante paulis
ta. e coherente com a sua. opinião antiga, de modo inconcusso mo~
'trn. .que a. razão e~á com o Presidente da Republica. 
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Ainüa mais. O a~sumpto é vasto, mu . .; P~Lt'a legislar sobn· '·' 
easamento religioso, deveríamos ter em vista, antes de mai:s nada. 
o Concilio de Trento e a definição que encontramo~=; no~ rudiment;~
r(>s livro:;; de ecluca~ão religiosa. 

Deveria:mos. almente ter en. vista. o hem da far '!la 
bra~ileira. 

A Constitui<;ão de 1891. f:'sclarece o Relator, S1·. vYaJdemar Fe1·-
< • 

":Só rec·>nJwc:eu. o ca.sa,.me·r,to ci-vil. Não ,o.;(: preocCU1JOll 
co1n o religioso. Deixou a.o arõitrio de cada casal realizal-t; 
.o.;c c quando lhe ap1Jrouvessc. A ttenll:um. <Llfficultou. o·u. im
pediu, o exercicio dcs.~a ja.culiladc." 

:1.\-Ias. que vimos na pratica'! Continuaram o~ casamento"' reli
giosos, em muito maior proporç:ão do que os caAA.mento~ realiza-no~· 
perante ·a Justi<:a Civel. 

Veiu. por~m. a elaboração do novo codigo politico- do Pab.. e ;, 
ainda o Presidente da. Commissã.o ·quem nos facilita, transcrevend•' . . . 
pelas quaes deduzimos, sem torcer as palavras - a.t~. pelo contrA
rio, reproduzindo-as, - ·que a. Constituinte de 1934 acabou ret"n
nhecendo o casamento religioso, com o propoS'ito de ·~evitar a de.<~

orga.nização de muitas tanni.ZiaSI9', no intuito de "garantir a 3itua.
ção da prole de ntilha1'es de caaaes de õoa. fé pela va.sta. ez:tensão à.t: 
ttosso interior', ou, melhor, para a defesa. da. propria familin. bra
~ueira. 

·Netil'~ condic:ões, o que se deveria ter feito ê uma lei siroplel'>. 
regulando, apetl3.8, o modo. de se fazer o registro do casamento r<.•-
1 igioso, nos cartorios do Civel. 

Seguiu-se caminho .diverso, preoccupando-se a resolução veut-

~'~acristias. como quo qU(>rendo instituir :t. burocratiza~ão d~s mi
nistros religiosos. 

Felizmente houve o bom :::renso do Sr. Presidente da Republil:a. 
que vetou o projecto, v~to que a. Camara, dentro de pouc::a.~ hora~. 
"'ne julgar deíinitivament{' . 

O SR. CARLos REis - A Cantara não púde apl)rova.r ou rejeitar 
Y~to, que não é entidade jurídica., mas, sim, approvar um projecto, 
reconsiderando-o. Esta ~ a technica parlamentar. 

O SR. BARRETO PINTO- Pouco importa; com technica ou 
sem technica, repito, a. Cama.ra.. na sua alta sabedoria., é que deci-

E encerrando as minhas considerações, Sr. Presidente, sem 
alludir íi_ õlaguc do Chefe do Governo. vetando como inconstitucio
nal um !)rojecto gc:-raclo, baptis.td~ e chrismndo pela Commi~~o ele 
Constitui-ção . .. 

·' 
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· O Sr.. CoRREA DA Co::;TA - Então o Presidente da :::!epublica jiL far. 
üla.y·u.e? 

o SR. :SARRE'rO l?IN'I'O - ... eu direi apenas que fico onde 
&'empre estive, isto e. contra. o projecto. E estou conveDJ!ido de que 
o plena.rio, voltando, agora. a examinar a materia, reconsiderari't. o 

O Sr. Presidente- Tem a I>nlavra o Sr. Deputado Cat'lu~ 
Heis. 

O Sr. Carlos Reis Sr. Presidente: não foi, absoluta-
mente, para discutir o projecto que vim usar da palavra. neste mo
mento, pOis entendo que a ma.teria. já. está, su!ficientemente es
c!arecida. 

O Sn. C..uu.os GoME..;; - Sobretudo no parecer do Senhor \Yalde
mal. Ferreira, que esgotou o assumpto, íazendo qua.si uma mo
nographia.. 

O SR. CARLOS REIS - V. Ex. nesta. hora faz referencia 3 

um os ur · on s por quem en o U'a.çao, o eml
nente Deputado Wa.ldemar J..,erreira, incontestavelmente e~:õpirito 
eulto, mestre de Direito, autor exceUente das obras que a. todo mo-

mercial. S. Ex. ê, sem íavor algum, dos mais brllhante escriptores. 
ncata.do por todos os jurL'itas e mesmo por aquelles que nü.o o ~ão, 
m~ admiram os que cultivam as letras jurídicas. 

lias, S1·. Pre~idente, não foi, ab8olutamente, para. discutir o 
vêto, nem para me along-cU" em consldera~ões a. respeito do lumino
:-;o parecer do Sr. Wnldemar Ferreira. que occúpo a. tribuna n-este 
instante: foi apenas parct. repOr nos seus devidos termos o aparte 
que a.ca.bei de dar ao nobre collega Sr. Barreto Pinto, quando disse 
nue aqui não se ia approvar nem rejeitar o vêto do Pre&•idente da 
P..epublica. De facto, podemos, q,uando muito, apreciar as razões 
<lesse Y6to, porque o vêto não assume o caracter de entidade juri
clica. para :.:;er Yotado ou rejeitado pela. Camnra. O projecto ~ que 

O SR.. CARLos Col>tES - Uma vez approvado o projecto, está im
plicitamente rejeitado o ,·êto. 

O SR. CARLOS REIS- E' uma consequencia. o véto, repito, 
não ê approvado, nem rejeitado; suas r8Zões. sim, é que são accei-
tas ou recusadas. · 

O projecto, l>Orta.nto, é que vae &-er submettido á Camar:t. 
·.Aquelles que o approvarem quando offerecido á deliberação do I>le
na.rio ê que poderão- balancear, agora., as ra.Zões do Presidente da 
RepubUca. nessa. faculdade de - "Eu me opponho'' -· - dos romanos, 
que ê justamente o vHo. l,oderão elles, então, apreciar as razões 

a.. u ou ra 1que , 1s o , con . u 
rectifiquem, annulando, já se ve, aquella. votação que approYou o 
J)rojecto. E para. isso o Regimento exige, aliãs, maioria de votos 
na appro\·ac;:ão do projecto, caso em que. con~<equentemente, como 
<lil'O:se o nobre colle:;a., Sr. C~rlos Gomes, o v~to ficaria inteiramente 
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desconsiderado pela Camara, sendo a.c:; r.azõ~s por completo impu
gna,das. 

E' esse o ponto de vista <:onstitucional que .1:ne cabe e~clarec~1·. 
no momento. não porque tenha a vaidade de ser jurista. - ao con
trario: sou um dos mais humildes cultores do direito (não apOiaào~•l 
- mas or ue teria de me bater esclarecedor:: m nte s-

sumpto, não, jã. se vê, para eminentes jurista!' ou parlamentare,.; 
que já são adestrados no manejo das votações de projectos de lei$. 
de resoluç;ões, de pareceres, mas para aquelle~ que, embora ten~i•-• 

O Sn.. ~·l:Ol'.AES .'L~DRADE - V. Ex. é mestre. 

O SR. CARLOS REIS - Nã.o apoiado; sou, apena::;, um estu
dioso do assumpto, e quero, portanto, encnrn1-o soh o ponto de vi~ta 
\'erdadeiramente constitucional. 

Conhec:o o projecto, Sr. Presidente. Tive occas1ao - e agora 
devo dizel-o - mesmo intimamente, amistosamente, de trocar idêa~ 

tante a alguns pontos que me pareciam ir de qualquer modo pre
judicar aos escrivães. áquelles que teem officio de justi~a e que <lo 
mesmo viV'em. Mas S.· Ex. demonstrou, com muita clareza c al>un-
da.ncia de argumentação, que estavam previstos todos esses cas-os e 
solucionados dentro do project<>, de accor.do com oi' funcl:tm(>ntl')~ du 
seu :-:ubstancioso parecer offerecido a. esta Camara. 

Sr. Presidente, a. votação, como se trata <le vHo, creio c1ue val" 
ser secreta. Nesta hora, portanto, em que vou ser um julgador, não 
quero, absolutamente, anteciJ)ar o meu voto. Isso não o faria., ern 
hypothese alguma, mesmo porque condemno aquel!es que, antes de 
se pronunciarem ou ode tomar parte em qualquer resolu~ão. dão a 
conhecer n. sua opinião, ou o seu proceclimento, uu o seu modo de 
julgar. 

Eu, ct.ue a. cun<lemnar con~.tanten1ente {lquen~~ que quN·e-m 
dores a<> mesmo tem o, não oderia, nesta hora. 

pronunciar-me, declarar como vae ser meu voto. 

O S&. LlNO MACHADO - Parece que Y. Ex .. :-;e lemhra elo c·as•• 
Jo Maranhão, dependente de solução do Senado ela. Republica. 

(Troco;m,-se n'lt.1lterosos apa.rtes• entre os · Srs . Goc1ojrc<1o Yi<vntHt 
e L!no 1•! achado) . 

o SR. CARLOS REIS - O nobre collega Sr . Lino ::\-Tuchadll 
"·em.· avivar minha memoria para o ca:su <lo_ -'\'laranl1ào. Xelle, 
como em qualquer outro, me~mo na~ minha~ funcc;:ões ele profe~
~or, ao exa1ninar provas dos candidatos, Í1ào utlmitto, em hypc)

these alguma.. o pré-julgamento. 

('J.'rocam.-se novos aparte:~). 

O SR. CAUOS P..EIS - ·Estou discutindo, n~~ta horc1. mate
ria exclush·amente constitucionaL Embora ~eja. politico partid::trh.),. 
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não trouxe para este plenario, em que se estão discutindo as ra
zões do véto, assumpto:.; locaes. 

O SR. J...INO MACHADo - O caso do Maranhft.o não é apenas 
local, é nacional. 

pto de caracter· geral, constitucional. 
nas se devem tirar justamente o~ preceitns para serem applica-

t:ma. Yez que o illustre coUega, lea'dcr da minhu bancada, me 
n.dverte de que meu conceito envplvla o caso do Maranhão, só 
tenho que me render á evidencia, porque tudo quanto dizia ne:;t~\. 

hora, em caracter geral. tem applica<:ão incontf:'stavel ao caso do 
meu Estado. 

Era o que eu tính~1. a. dizer. (_7Jf'·uito bem.) • 

~obre a materia em discussão eis que se- acha. estudada, em todos 
os seus aspectos, no luminoso parecer, adoptado pela maioria. àa 
Commtssão de Constitui~ão e Justi~a da Camara e da lavra ào emt-
nente- putado professor W<Udemar Ferreira, sem favor, um do~ 
alto~ ,•alore~ do Parlamento Brasileiro. (A.poiados.: muito bem). 

Quando, hu. al~ns mezes. íoi discutido, pelo plenario, o pro
jecto que regula o casamento religioso para os effeitos civis, 
·th.·e dU"'Iide..c; - confesso - sobre o dispositivo que. precisament~. 
motivou o Yêto presidencial. Approvado o projecto e enviado :i 
sancÇão do S1·. Presidente da Republica~ · fic.:uei. entretanto, !L 
medit:l.r sobre o assumpto e. depois das razões do vêto e do pare
cer a. que ha instantes me referi. esposado pela maioria da Com
missão de Justiça. - conclui. numa convicção firme e muito sin
cera, que. realmente, não hn.via inconstitucionalidade no projecto 
e que é de se approvar e:::~ proposic:ão legis-lativa. em todos QS 

seus dispositivos. 

E' sabido - e basta a.brirmos o Codigo Civil - que o casu.
ntento, pelos seus effeítos, por ser a ba~e da organizaç-;.ã.o da fami
lia. e fundamento da. ordem social, G cuidado por todas as legis
la.c::ões positivas. mediante preceitos especiaes, de modo a. asse
gurar a estabilidade da familia ~. portan~o, da sociedade. 

i 
Os artigos 192 e seguintes do Codigb Civil tra~am regras pr-e

cisas Q.Ua.nto á. celebrac::ão do casamento; exigem a presenç:a p es
soal dos nubentes, ou que se representem por procurador; deter
mina que a cerimonia se ree.lize em dia e hora. marcados, no logat• 
proprio, ou em casas particulares na presença . de testemunhas; 
ex1ge mrus: o consentimento solenne dos conjuges para a. cele
brac::ão do acto . 

0 SR. BARRoS PE:I!.'""''EADO 

a · effeito · de portas abertas. 
Celebração que deverá. ser levada. 
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O SR. J.AIRO F&\.~CO - Exacto. 

São estas as formalidades que se refet·em propriamentt• ft. 
celebra~ão do acto. O Codigo exige f'ormaliclu<les preliminares t..· 

t:unbem posteriore~. porque, se; na regra geral, o registro ::;e effe
ctua concomitantemente com o .acto. é certo que casos especiae~ 

··-
pois de determi:naclas formalida.des. 

Se deixarmos a at>!'t·~ia(:~u da k·i ci\·i! :..· il"'IH:trai·mo:-: nu estud•· 
( o 1re1 o canon1co. que ~e 1·e ere a. re 1g1ao ca o 1ca. a. mrus se
guida e o.doptada no Brasil, veremos tambem que ali são exigidal'i 
formalidades, não sóment~ para a celebração do a.cto, mas tam
bem como preliminares dessa celebração. Isso. porque, como jf.i 
disse. tudo quanto é materia de casamento di7. re8}leito com a 
ordem publica, con1 os hons costúme:-:: e constitue o fundamento 
de quulquer or,::ani?.ac:ão social. 

Passemo:=~, ugora. :í. aprecíac:ão rapida do pJ•ojecto Y<•taf!u pet. • 
~r. Preo~idE'nte da Republicn. 

Xn seu art. 1.", d('c-lnt·a.: 

"O casamento religio~o. ce-l~lnado JJet'ante ministro 1a 
Igreja. catholica. <los cultos protestantes, ~-ego orthodoxo, 
israelita. e positivista. ou de outros. cujo~ ritos nã.o contra
riem a ordem public~t. ou os bons costumes. produzfr.l o~ 
m~smos E'ffeitos elo <.·m;amento civil. no~ t<'t·mos desta. lei ••. 

AC~1li estabelece a lei uma exigencin. preliminar: só o~ mini:-;
u·os das religiões. cujo~ ritos não contrariem n. ordem publica <:

os bons costumes .... pódc:>m celebro.r o <:-nsa.mc:>nto reli~=:"iOll;O, pm·•'
effe-itos civis, creado pela. Constituição. 

Estabelece mui~ o projecto que qualquer cidadão poderá. repr~
~entar uo ministerio publico contra qualqu~r <·onfi~são reli{:tio~;:. 
ou rito que contrarie estes princípios bn:-:ico~. i:-:to ê, n. ordem pu
blico. e os bons costumes. 

Passemol': ao art. 5.". justam<.'ntc o que motivou o vt:to pr~ 
sidencial. 

Ahi ,·emo:-; ü projecto exigir, para celebradi.o do casamento. 
determinadas formalidade~ exteriores - as mesmas que a. lE-i 
expressamente exige para celebração do casamento puramente 
civil. Nem é de se estr..tnhar o dispositivo, nem de ~e estranha
rem essas exigencias, porque ellas têm apoio nu mesmo principio 
ttue clitüu o art. l.o do projecto, que subordina toda. LI. m<~teria re
ferente ao casamento religioso aos principias basicos relativos .-~ 

theoric::rmente, e de principio, a. regra. de que os ritos que, dP. 
qualquer maneira, offeGdam á. ordem publica ou os bons costumes. 
não podem celebrar, atraYés de se'US ministros, a cerirnoni~ d'.' 
ca:-::amento ... E' preciso que, ent cada caso particular, ha.jn. e~~a 
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concor<lnncia entre a cerimonia da. celel>rn~ão elo casa1nento ~ 

aquelles principio!:• basicos. c~ue são, afinal de ·contas. o sulJstra.
cto moral nece!Ssario }>ara a. vida da sociedade. 

o SR. :\foRAES ANDRADE - Alé'm do mais, meu prezado colle
g-o.~., a lei l>reci&-'1. tratar das formalidades externas do acto da ceie-

b 

qua.es, como lla pouco aparteei o nobre Deputado Barreto :Pinto, 
ainda }lodem l"er apre~entados impedimentos fL celebraç:ão do acto. 

O 8R. JAIRO FRA~CO - O aparte de V. Ex. tem toda a 
uJil>Ortunidad~. 

Continuando. quero salientar que a ob.servancia. desses !>dll
c:jl>ios ~ neces~ria. }>ara ~··arantia da celebra<:ão do casamento, 
devemos exlgil-a em todas as circumstancias e em ooda ca.-;·:> 
particular. 

Que '\'ale conferk-:;e a determinado rito ou a determinado mi
ni~:~tro a. faculdade da. celeb ão do caeamento se· um caso es 
cial. ou sinb"Ula.r, ou repetidamente. os ministros que têm e~sa 
licenc:a não realizam o acto com a.~ formalidades necessarias, ou 

• :as despresam ou simplificam, fazendo com que o acto, em si, não 
se a o a c o so enne ne<:essar1o á constituiçao da. familia ? Pois !c i 
precisamente para não garantir apenas theoricamente e de ma
neira ~eral a pratica dns formalidades n~ces~:~aria.s f~o celebração 
do casamento. foi para ;;arantil-a. em cada caso especial que o. 
Jei exigiu, para o acto <la. cele-bração do casamento por qualqu~r 
ministro, determinadas regras exteriores que Ql5segurem realmente 
a ~olennidade <lo acto e o preenchimento elos requisitos sem r~~ 
quae~ não f possi\•el, ah:,;olutamente, dar~se v~lidade civil ao ca8a
mento. 

O SE~. CAr..r.os GoM~o;s DE O~IVEII:A - E a8 con<li~ües externas 
para a ,·alida.de . · 

O SR • .JAIRO FRAXCo - Precisa.mente . O ru·t. ã.o exi ... ~..: 
J'elletindo o Codigo Civil, que o casamento se realh:e .éfe portas 
abertas, na. presenc:a de minil'!tro e de testemunha~. e que haja 
livre ma·nifestac:ã.o <lo. Yontade dos <·onjuges . 

O Stt. ~oRAEs AxDP .. \HE - .ltfim de as.\-5egurar aquelln publi
cidade necessa.ria. 

O SR. JAIRO FRANCO - Para assegurar aquella. public:i
dade necessaria. e para fazer que o o.cto do casamen~o, em si, seja 
acto :solenne e sério, para o qual não se pódem prescindir õ~ 
certas formalidades, dados· os altos e serissimos effeitos que re~-ul
t'am desse·-acto. (Mu·it'o 'be-»'/,). 

religiol:o. 

O Ministro nã.o soffre constrangimento algum nas praticas 
religiosas que deye exercer, ao celebrar o casamento. 
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O SR. :\!oRAES ANDRADE - O prO;.iecto ficou onde de,·ía ficar. 
Reó'"Ulou as circumstancias necessarias para assegurar a. validt:L
de- da lei civil. em tudo aquillo em que essa lei tem de :;er r~
peitada.. 

O SR. JAIRO FRA..""CO - Xão ha. duvida, porque. uo con-
trario, como disse, Heria possivel ao :Ministro que tivesse o direi
to de celebrar o casamento despre? .. ar todas as formo.lidades e o 
acto deixaria <le ter solenni<lade e validade, para. ::,~er um acto 

Assim, como disse, não vejo no art. ::;_ ... que moth·ou o \'éto 
pre~idencial, razões para que se- u.f!irnu~ ha\·er o projecto creado 
um preceito ou um dispositivo inC'onstitucional. Se attendermos a. 
uutros artigos contidos no projecto, veremos, então, indiscutivel
mente que andou acertado o legislauor ao exigh· aquellas íorm;t
lidades pre\·istas no art. 5.o. Ba.o;;ta. lembra1·, como fez o parect!r 
ll~L Commis~o ele .Tusti~a. que a lei assegura aos tribunaes o 

exame das con<li<:ões em · que se rt"ali?.:t. o c<tsamento, a celehrn<:ii.o 
.1 

O ~r:. ::\foRAEs AX"llR.U>~; - Xem podia. deixar de fa.zel-o. 

o SR. JAIRO FR.A.NCO - O Tribunal, por conseguinte, tem 
neces~ariamente de conhecer elas conclic;ões e circum~tancia.-; en1 
c1ue se realizou ·o 'acto. 

O ~R. :\loi~\Es .A~DIWll:l o unico criterio para aferir tltt. 

~·aliducle ou não desse acto (: a. di~posi<;ão legal. 

O SR. JAIRO FP..ANCO - :\las a pt·ova mais evidente de que 
não existe inconstitucionalidade da lai, <;·o vfto pt·esidencial. por
lllle elle affirma haver inconstitucionalida.de em certas exigen
t'ias tra~adas no art. 5.o e, ao mesmo tempo, :.sustentn que nãc, 
~xi~tiria essa inconstitucionalidade se taes erlgencias ~tivessem 
deslocadas e fixadas no o.rth;o refm·entE.• ao regi~tro civil dC1 C":t~a

tn~nte reli!ticso. 

O Sr:. CARLos GoMEs l>Jo~ OLIVEIJtA. - Podia·sc t:Stubelecer est~ 
condiç:ão por occasião <lo registro, difficultando ou atG mesm•' 
impedindo inteiL·amente a reali?.ac:ão <lu casamento. 

O SR. J .AIRO FRANCO 

O Slt. :\1or.AE.s ANDRAl>E 

cional. 

Xão ha. duviua alguma. 

Burlar até a garantiu. constitu-

O SR. JAIRO FP..ANCO - Não G possível seja constitucional 
um preceito po1: e~tar num determinado artigo du lei c incon~ti

tucional por vir exposto em alg-um artigo anterior. 

O Sa. MoRAES A .NDP..ADE - Rigorosamente certo. • 

O SR. JAIRO FRA~CO - E' o pt·oprio vt!to presidencial, 
em seus considern.nda.. c;ue mostra que al)solutamEmte não h :·t. 

inconstitucionalidade no projecto. 
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:-.;ão quero lne alongar porque na.da. mais tenho <:1. accre.;:
ceutar ao trabalho cuidadoso da Commissão de Justiça, que, ~ 

mais uma vez merecedora da nossa admiração pelo parecer refe
-rente a este projecto de casamento religioso. os illustres mem
bros dessa Commissão exercem suas funcções de maneira ele
vada e constituem pelo seu trabalho, pela sua sabedoria e pel:t 

~-iYo, como já accentuei. contra as criticas que nos accuAAm <1~ 

nada. aqui fazermos de serio e proveito~o. 

Esse parecer ~ bem uma amostra <le que. nesta Casa, s~ 

tr·:lbalhn., muito, tendo-se sempre <>"m Yi~ta o~ altos interesses drt 
nacionalidade. Ulf11ito uein). 

O Sr. -Waldemar Ferreira- ~r. l're~idenú~. não se en<:~rrc 
u clehate apenas iniciaclo em tm·:-w do projecto n.u 126, de 193;j. 
que regula o casamento religiogo Jlar<.t. os effeitos civis, vétado 
pelo Sr. Presidente da Republica; não se encerre esta discussãl). 
Sr. Presidente, sem que o relator da Cornmissão de Constituiç:ãc_) 

do 'J)rojecto. e comhatido tumbem longa e minuciosamente a...; 
z·azões do vGto, ainda. uma Yez se pronuncie perante esta illustr': 

J)rovar ao plenario. que o proj~ctu. que elaborou, 6 estrictament~ 
t·onstitucional . 

..\ questão debatida ~. portanto, e sohr<> isso não paira a mm~
m:&. duvida, eminentemente juridicn: se o projecto, que a. Camara 
Llos Deputados appro\'Ou e o ~r. Presidente .da ReJ?ublica vêtou. 
i- eonstitucional ou inconstitucional. 

Ei~ o questionaria diante- du quul têm de bater-se aqueller,; 
c1ue devem proferir !oieU voto, não . sómente para ratificar ·o J:"t. 
proferido. senão para rectifical-o e reformai-o. em consequen
c-i:L da..;: cons:iderações no vHo exposta.s. 

ainda na. obrigação de resumil-as, no presupposto c;.ue algum 
~le nossos companheiros não tivesse tido tempo, que a extensão do 
trabalho lhes-. furtara, de o examinar em todos o::; seus pontos. 

A Constituicão da Republica entendeu de permittir a celebr~.l.
ção do casamento civil pelos ministros de · confissões l'eligiosas. 
~1:odificou. dest'arte. o principio atE então assegurado pE.la Cons
titui~ão de 1891, segundo o qun.l sómente as autoridades civi~ 
podiam. entre nús, realizar casame-ntos. 

A Constitui<;;ão de 1934 lll{lstrou-se sensivel ás on:dulações 
do J_)ensam2nto contemporaneo, e principalmente se submetteu 
f&.quellas directrize~.. que se imprimiram, na Italia, ú. Concordat:.L 
e11tre a Santa .Sé e o Governo daquelle paiz. 

Quando, Sr . Presidente, se encerrou aquellu. famosa ques
·tão, que foi por muito tempo dcmon'linada a questrí.o ro·mana_. un1 
dos pontos, a que as parte!': contractantes dedicaram _maior . atten-
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çã.o. foi justamente o da. celebraç:ã.o do casamento. Disputava n 
Santa S~ o reconhe<?imento · pelo Estado da dignidade <lo 5acr~t

mento do matrimonio, regulado pelo Direito Canonico. 

Travaram-se as primeiras conversaç;ões nesse sentido, e por 
fim. o accordo de Latrão terminou por uma concordancia entre •.1 

overno a 1ano e a an . permt m o que se 1ncorpornsse.r:n 
ao Direito Civil Italiano as disposições do Direito Canonico, rela
tive.s ao instituto do casamento. 

Houve,· pois, uma infiltraÇão do Direito Canonico no Di
reito Civil Italiano. E' por esta razão que, no Direito Civil Ito,
liuno, o processo do casamento t! feito segundo a Lei Canonica: 
~:egundo a Lei Canonica, este mesmo casamento é celebrado; de· 
<Lccordo com a Lei Canonica. se processam as causas relativas :l 
validade ou á invalidade do casamento: e é ainda de accordo 
com a Lei Canonica, q:ue resolvem os tribunaes ecclesiasticos essa:-; 
mesmas questões, embora deYa se-r registrado civilmente afim d~: 
protluzirem effeitos juridico~. 

Mu.nifestou-se-. portanto, um phenomeno novo no Direito Ita
liano. O Direito Canonico se converteu em legislação do EstarJo 

cleterminan•Jo o go,·erno e as leis italianas o reconhecimento da 
dignidade do sacramento no cas<L.mento celebrado pela Religião 
Catholica; Apostolica, Romana. 

O Sn . MoRAES A:sDI::ADE - Et·a, aliás, o Q.ue se dava, entro 
nú~. no tempo da Monarch~a. em que o casamento era reguladv 
peiQ Direito Canonico. pelo.s disposic:ões do Concilio dE:' TrlAnto . 

O ~R. \YALDEl\iAR FERREIRA - Perfeitamente: e ll~lrt. 

eun:;titui<;:ão do Arcebispado uo. Bahia. 

A Constitui<;!ão dt" 1891 rompeu com essa. tradiç;ão do direit..> 

pois prevaleceu então a campanha desenvolvida pelo ConselheiTo 
Ruy Barbosa. afim de introduzir-se o casamento civil, como unico 
reconhe<:ido pela. Constituiç:ão do Brasil . 

A. Concordata entre a Santa. Sé e o governo da Italia, permit
tin,lo que a legislação canonica, dentro da legislação civil, l'egu-
1as~e a materia do casamento. submettendo ' aos tribunaes eccle
~ia~ticos as causas delle derivantes. obriga. a todos os italianos da 
Religião Catholica . .A.postolica, Romana. Mas a Italia ainda. dei
xou a sah·o que se ceÍebra~~e tambem o casamento religio~t"> 
catholico, mediante as normas c1ue 8e e-stabeleceram e . de accordo 
com as prescripç:ões do Codigo Civil. · 

n e, lU • em ace eg1s açao 
italiana, o casamento pct· ministros da Religião Catho:
liea . obedece ii. legislação canonica; mâs o Estado Italiano con·.;. 
::;ente, ainda, que outras religiões exerçam o seu };~ulto no terri
torib ttali~tno, estctbele<'enclo para ellas regime especial, mas sujei-
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tando-as, quanto fi. celebração elo casamento, a outra or(lem. de 
preceitos. 

· Dest'arte, ha na. Italia doi:;. casamentos religios~s: ? ca::;a
mento religioso 'catholico e o casamento religioso acatholico: o 
primeiro. celebrado de accordo com o Direito Canonico, lei do· 

1 1ana, 
pelo ministro do 

. Em fo.ce desta..c;; duas doutrinas. que 6ra s.ubsiste na Italia. 
pergunt.,<t--se: a ql;Jal dellas submetteu a Constituição Brasileira 
de 1934 o regime do casamento religioso? 

::\-luita. gentf" tem pensado que a Camara, legislando sobL·e esta 
mate1·in. estrL creando direito novo: que E a Camara. de sua Uvrt.' 
e expontanea vontade, que está a introduzir no systema. de nossa~ 
leis a re:tlizu.ção do casamento, Jlelos ministros de confissões reli
.ttiosn~. Rntretnnto, senhores, assim não E. 

O projecto que a Carnara. amn·ovou e o Presidente da Repu
blica. \'etou, con~:;titue exactamente um daquelles projectos cha-

upplica<:ã.o dos canones do nosso Direito Constitucional. 

O ~1:. CARLOS GoME.c; - E' uma <'las leis complementare~ . 

O ~.R. "\'\.ALDEM...<lR FERREIRA - E' exactarnente, como 
di;i o nobre De}lUtado, uma <la.-; leis complementares da Con~t:
ttlh:ão • 

.A Commi.s:;ão de Constituição e .Tusti~:a, portanto, não fez mai~ 
do que, cumprindo a obrigação determinada. no texto constitu
cional, l<lgislar ·sobre mn.teria tão controYertida em doutrina, ma:.;, 
entre nús, pacifica, porque introduzid:t no texto constitu<lional. 

~ão calJe neste momento~ l;em duvida, a discussão sobre se 
n corrente seguida pela Constituinte Brasileira foi a melhor ou 
a peior. _A.. que ahi está, foi a que ::;e adoptou, e éc.' aquella que 
devemo.!õf cumprir, e com mais estricta lealdaàe. (Apoiados. M·u.ito 
ÕMJl). r -

.A este sentimento que obedeceu a Commissão i de Constitui·, 
c:ü.o e Justiça, quando tratou de apresentar o sub~titutivo, afinal 
con vertitlo no projecto, ainda <lependente de votação. 

A Conlitituiç:ão Bra."lileira não adoptou. }lara o Brasil ,- e ~ 

hom c~ue se diga - o 1-iYStema concordatatio italiano. 

Não :subsiste entre nús o dil·eito canonico. Não é o- direito 
canonico que rege :.~. materia. àa habilitação ào casamento relig.ios~ 
em nosso meio; não é o direito ca.nonico que regula a · validade· 
do caAAmento: não são os trihunaes ecclesiasticos que terão de 
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decidir de materia tão avultada. e que envolve tão grande interes:,;~ 
pura. a organiza~ão e con&.ituic;;ão do regime. brasileh·o. 

Bem ao contrario disso, a doutrina brasileira Ya.e filiar-se [t 

legislação Italiana attinente ao casamento religioso, mas, ao casa
lnen to religioso a co. tholico. 

Xo Brasil, todas a..o;; religiões po<le1.·ão celebl.-al.· casamento, des
de que não·. contrariem a ordem llUblica e que os processos· de 
habilitação, da opposiçã.o e dos impedimentos se tenham realizado 
de accorõ~ com a. egis açao c1.v1l e perante o officio o registro 
<:i vil. O que a.<; religiões po.dem é celebrar o acto do casamento. 
Este acto é q~te terá, depois, de Rer jnscripto no registro civil, 
para produzir o:-; effeitos jurídicos·. 

O projecto, consolidando varias das medidas aqui suggerida;;. 
<Je~cle que a Constituinte esta:ôeleceu normas especiaes paru. que: 
=--e determinassem quaes os ministros religiosos em condições ue 
<:elebrar o casamento, cuidou em seguida <le enumerar as forma
Jjdades legaes exteriores para a celebração do casamento e exi-
~1u a prova e~ e ac o, para ser ms 
<lmtir os effeitos juriclicos. 

vrojecto. 

e pro-

O véto, como ~e gabe - e ainda ha. poúco o expoz com tanta. 
cl:~rez& o nobre Deputado pelo Maranhão, Sr. Carlos Reis, - é 
um convite que o Presidente da Republica faz i't. Carnard. do~ 
Deputados para que volte a examinar o assumpto. E• mais uma 
<lisc:uss.1.o, portanto, que se abre nos tramites parlamentares par.tt. 
que o projecto seja ou rejeitado 'pela camara ou por ella confir
mado. Muitos pens:tm, ~r. Presidente, que projecto vetado cle\.·e 
:-:et· 1n·ojecto recusado. 

::5e este axioma. fo:sse acceito sem discussão, nã.o h<"\.\'Nia n~ces
:-;ida.de de mais um turno parlamentar, de mais uma vouu~ão. O 

elo veto e então, reconsiderando o assumpto. ou confirme a sua. 
deciHão ou a modifique. 

_..\.:-,; razões llOr via .das quaes o Sr . Presidente <la Republica 
't."E-tou o projecto em debate são ele duas ordens. Uma, constitu
don~l. Entendeu o Sr. Presidente da Republica que o projecto 
G' inconstitucional por ter regulado o acto religioso do casamento. 

Ter~ i:::so, em verdade, acontecido? Serii. que o projecto. apr~
sentado ao estudo da Camara. dos Deputados, e por ella appro
Yado, entrou na materia religiosa, fixando o ritual do casamÊmto 
religioso '? Basta examinar-lhe os dispositivo:,; IX"Lra, que nos con
vén "'n.mos de ue. isso não aconteceu. 

Quando o projecto transitou, na SU.."l. prlmeil·a. pbase. pela Com
missãci7 de Constituic;:ão e .JustiGa, mando. a ver~ade que l>e diga. 
h ou'\·e um voto - no sentido da these . defendida peio Sr. Presidente 
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da lt.e:puhlica. Este foi o nohre Deputa.do pol' )1ina~ Gerae!'. c) 

::--~r.. Pe<lt•o Aleixo. cuja eCficieneia ~ t:·uja. (~ultum nunen serão em 
d<'1l1:t!'lia po:o;t:t:-> em destaque. 

A~signanào, vencido, o parec<:r da CommiH~ijo de Constitui-

salientar q uac:,; l';áO. a seu Yer, os textos do projecto tidos é o mo 
inconstitucionaes. ··Tenho ~mo irltringente do texto constitu

'cionnl'' - disse o nobre Deputado Sr. Pedro Aleixn - ·•os se~ 

;;-uintes dispmtitivos do projecto \'etado: 

Art. ii.u O casamento religiol::Jo será celelJrado no di~. 

·hor~ c log-ar previamente d'el::lignados pelo ministro que 
z . .residir o acto, mediante apresenta.Qã.o da certidão meneio~ 
nu.da no art. 4." e preenchidas as !ormalidades do rito re!>
])l'rtivo. 

§ 1 ·" A solennidu<le tet•fJ. Jogar nu. igreja. ou templo, ou 
em outro local desi .... nado. ou admittido. elo celebrante a 
]lnrta.s abertas, perante te~temunha.o;, parentes, ou nã.o, clox 
contrn.hente:c;. c na fórma do rito da religião adoptackt. .. A::> 
te!itemunhns :o;erão pelo menos dual;, quando os contraben-

am ~scr<.•\'{•r; ou quatro. 
~liba.. 

§ :!." A ~elehra.c:ão <](, ca$.Unento ~erfi ímmed~a.tu.mente 
~Ul"PE-n:o;a. se algum dos c.:ontrahentes recusar a solenne affir
mnc;ão da sua vontaue de casar, clecln.rando que esta não 
é th·re ·e espontanea. ou manifestar-se a.rrepenclido, assim 
como l'!e no acto for denunciado impedimento rundadn na 1~1 
d\'il. 

§ :~." O nuhente que der cauJ';a á su~pl;nsüo do aeto 
não sN·;í. aclmitti<lo a retrat;u·-~c no me~mo dia. 

obstante o olto mE-recimento do Yoto venc1 o. que e es nem o· en
llem a Constituic;ão. nem a. qualquer confissão religiosa. O c,.1J.-: 
neJlex se prescreve ~ão. apenas, a.s formalidades eXteriores para 
;L Ce-Jelwa<;ào (]o neto l'E'Jig'ÍOSO. 

O Srl. _\1~'11 t;J~ :::~A:.:·ro~ - Alh~ts, es~as rurmalida.dt!H são, todas, 
as u.doptudas peJu. l~1·eja Cath(11ica na celelwac;ão 4o casamento. 

il 

O SR. \VALDEMAR FERREIRA - O que o projecto f•,:z 
não foi mais do que a.dapta.r a.:$ disposiç;õe:'; da. lei ci\·il. attinerites 
íL re:.tl.iz::L~ão do cas:tm~nto, ú. cel~bração do acto religioso. Em 
verdade se diga que o Direito Civil Brasileiro, nesse ponto, and011 

nas agua.'!• do Direito Canonico. O decreto n.o 181, que introduziu, 

pratica atf então n.doptada pelo Direito Canonico, para- a cele~ 
I 1rac;ão <lo casamento religio~o. Já se ve, portanto, que o projecto. 
:;egunào o caminho <In. tradic;:ão do Direito Brasileiro. respeítol:l 
não l'lÚ o Direito Cn.nunie.-,, como o Dire.ito Religioso de qualque1· 
out1·a confi~~i.o. 
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Comprehcncler-~c-ia. por "·entura, St·::-;. D~J)utauo:-:. :L <.:l:!lehr.l.
çãu tio casamento cln:nclestina.mente, sem a presenc;:a de teRtemu
nha!-1. sem a presença do Ministro religioso e,· a ti! mesmo, sem 
<L prel';enc:a dos nubentes'! Comprehender-se-ia. senhor Pre~ident~. 
a r~aliz:.u:ão do <:a~mento religioso quando, na. occasião do actu, 
s-:.· a.presenta~se a.I;::-uem c:. n:t forma <la lei civil, denuncia::;:;~! un1 

pois que se celebre o casamento e. depois. se trate de annullar
lhe os cffeitos. Nesta ma.te1·ia. Sr. Pr<>siclente, é preferível pre

v z clP remediar. 

O Hr:. ~fol:,n;s .\!':lii!Mll~ - :\tl!•Hmu JHII'f!U~' o l'(•lllt~dio niiu ,, 
po:o;!-'Í\'C•J. 

(J ~H.. \VALDl:":M.AH. ~'l<::RREIR . .:\. - O rernecliu. ne::.ta. ma
tf:ria. nem semprE~ (. profícuo. a nã•> HC:l' nu que se refct·e ~s r~la
r;iic-s ele tll'dem tmtl·irnonial, cleeorrE·ntes elo actn elo ca~mento. 

() ~rt. ~lult.\t-;.o.; AxunAm;: - O renH:'llio impot·tnl·ia (•m anat·;·hb. 

O ::;r~. \\".\LDE~'fAI~ :FJ::RREIRA - A Cou.stitulc:ão collocou 
a rarnili:L soh GL rotecc;ão leg-al do Estado e determinou. de manei-
J":L irrefrn.gavel, qua:ntu iL <:t-lebr::u:ão do casamento religio~o. qu~: 

a }C:.>i unlinaria P.Stnbelecerá pcnalidnd('~ para aquel!e:-; que infrin
<;irem as íormalirlade~ rc:•lativnl'!· ft. sua celehra.c;ão. 

:i;e a. Constituic;ãu previu que a. lei e..-tabelect::-;::-;c pena.lithuleH. 
teve em vista. sem duvida, a cxistencia dessas íormalida.de:-·. qLH.· 
são. exactamente. a::; que Q projecto -consignou: formalidade::-; ex
teriore::-;, destinada.'-4 a. asf>-cgurar a. authenticidade do ca.samE:ntr •. 
a ,;a.rantir fis partf~S a. rn:mif<>st<tc;ão da ~u:t lh·re e espontanea vun
t:ulc. 

A tht:sc aqui U11enas esboçada st• acha. a. meu vêt·, lal·;.:a
mente uemonstr:.a.da. no parecer de que tive a honra de ser n·-

na:-; contra o voto do Sr. Deputado Pedt·o Aleixo. 

O Srt. ARTHUI! S .\.XTos - Aliá...;;. o parecer de V. Ex. honra. 
:l.s tru.dic;:ões de cultura do Parlamento Brasileiro e <:onstitue pec;a. 
digna do nome de V. Ex. 

O SR. V{ALDEl\L\.R ~~ERREIRA - Pu.reccu-me. St·. Prc:-;i
dente, que, <l.eante das responsabilida-de~ que tinha a. Commb;sf"to 
ae Consti):uic::ão para com a Camarn. dos Deputados, estava elLa. no 
dever de - demonstrar á Camara, de maneira clara e limpida. que 
a resolu<:ã.o pelo plenario tomada. approvando o projecto que : l 

Cornmis:;;ã.o elaborãra, não ofiendeu. de modo a1gum, a Cons•titui
ção Bra...;;ileirn. nem sequer aos me1indres <lc qualquer confis:-:ã•> 

O Estado garante a. todas as religiões subsh;tcnciu em nu::>sn 

Paiz; se a Constituic;ão · prohibe que <:om ellas tenha qualquer r <:
lac;ão tll• d~p~ndencJa OU alÜant::a. I>Ct'lllitt::. exprCSsa.rl1<:"nte. q Ut 

collaborem com elle nas medida:-; de intere:-::o:e conectivo . 
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O projecto ainda em cumprimento des~ disposição constitu
c·ional. e!-lta.beleceu o n1odo de collab(Jração · das varias confissõe!" 
religio~a.s eom o Estado, para. que 0 ca~amento tenha a g-arnnti:t. 
que a:-: no~saR lei~ lhe devem dar. 

Em que põde ser inconstitucional uma lei que estahE-Ie(:e c1ue 
o casamen re 1g10so eve ce e rar-se no 1a, hora e .. ogm· pre
viamente designados I>elo ministre celebrante? Em que offende á 
Constituic;ão, a lei que estabelecer que esse Iogar será previamente 

Constitui~ão a disposição legal que estatuir que esse acto tenha. :L 

nssistencia do ministro religioso, de duas testemunhas ou de qua
tro, quando um .dos nubentes não souber escrever? De que ma
neira. pois, será incon~·titucional essa lei que não entra no rito. 
nas formalidades religiosas «a celebrac;ão do c:tsam~nto? 

· O projec":o, Srs. Deputado~. apenas e!it.abPleceu formaliclaclt-s 
tlc ordem externa, sem entrar no amago. no intimo da celebração 
do casamento religioso pelo ministro desta ciU üaquella confí~:.:-d..-J. 
Xisto não podemos, decidiüamente. entrar, e a. resoluc;ão legil:ila-

vétu. tal não succe<leria. entL·etanto. 

O véto censura a Commissão <lc Constituic:ão e .fustiÇ;a pur teL" 
estabelecido, primeiro, a formalidade para a. <!Clebraç;ã.o do casa
mento. dizendo, depoi~. então, ctue esse casamento, celebrado <::Om 
tae.s :t'ormaliclades, ser~ inscripto n~ registro civil. ~o sentido un 
vHo. ic;so é inconstitucional; seria, porém, constitucional, se fi· ~ 
•·asse estabelecido tudo isso. mas no capittllo em que tratasse dn 
r<~,:i:-;tro civil. 

O ~1:. .ArtTHt:r: SA:..-ros - Indire<:tarnente. 

O SR. 'VAI .. DEMA'R FERREIRA Inc.:om;titucional que 
fu~se o projecto, por aquella fôrma. inconstitucional seria, tam
hE-m, l>Or "!sta.. A materia. sendo inconstitucional, porque fot tra
tnda direct.runente, inconstitucional continuaria sendo, se fosse tr::t-

< a · directamente. 

O St: . ..:\rtTHcr. SA:=-;Tos - lsso (: irrespondivel. 

O SR. \YALDEliAR FERREIRA -:Não podia a. Comn:ü~:-;fw. 
llOrtanto, ter acolhido aquelle ~ystema, nem agiu inconsti~ciona.l
rnente por haver preferido o outro. O projecto caminhou do co
meç;·o para o fim; 6 vêto queria que caminhasse do fini para o 
comec;o. (.Jl.!uita 7Jcm.) Foi questão de invers-d.o. de papeis. pois en
tão se terir~. chegado a obter ::t. constitucionalidade daquillo que, 
ua.quelle outro .modo, se1-ía }lroíundamente incon~titucional ... 

( 

O SR. :\1oRAJo;s A~mRAJ)J!! - Basta isso pa.ra. evidenciar a sem 
ruztto do Yêto • 

O SR. \\"ALDEl\tAR FERREIRA - Eis 
JlC•r!unctoriumente, o que no parecer se acha 

. ' - · 

A Commis:>áo <le C'mstituiç;ão e Justiça. sempre cio~ da digni-
'Uade desta Casa, não tem e~morecido na faina de dar á Cam:1r:J. 
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dos J?eputa~os u orientação mel11or para. q_ue ttlc.:ance- a ~ua fintL
liclade. Não creio, certamente, qu'e a Commissão seja infalHYf;'l. 
InfallivE•1 e:lla não. o E, ·mas neste projecto, e disto cada ,-~z e~tou 
m:.tis conv~ncidn, agiu acertadamente. 

·tn 'Jl'> espu·1tos 
Constituinte, :l 

Camara que ratifique o ::;eu yoto e mantenha o projecto vetado_ 
·Í 

De touos os J>ontos uo Pa.iz surgem pedidos para que não ~~· 

retarde mais a eonversão delle em lei, e quando mt Assembl(.a 
Constituinte se defendeu a medicla, depois consa.;;racla no texto 
constitucional, sempre ge salientou a. necessiuade de legalizar aqui1-
lo que muitos cham;u·am de situação de fa.cto <lecorrente da c(:
lc-brac:ão ele casamentos pelos minh::;tros <la~ confissões relig-iosn:-;. 

Xãu retarde, ]lois. a Camar.a dos Deputados, por tempo qUf~ 

hem não se snhe qual será. a. adopc:ão destn medida, pela quctl 
tantos anseiam e por Pl1:~ propugnara.m. ..:\. opportunidade t~ :t 

melhor po~ç;ivel. 

Que o }H'Ojecto :-;eja pet·feito, ji't. proclamei ne~t<~ recinto. n;i·• 
, e · ·õ s. 

tem·po. porC::m. J>eln. praticn. dos textos legislativos, pela. interpre
tac:ã.o dos tribunaes e pela pruprin. collaborac::ão. sempre efficiente 
c- conl'!tructora, da. Camara dos Deputauos, se incumbit·ã ele apri
mol"ar a obra, que lie'lll merece. agora.. o l)eneplacito <lesL"l. C.a~n.. 

(Jf11Ho 11rm. Pa~mn.s. O n·rrulo1· é 't~h~f:·mf'nlc cum]Jri•nH•·ntrulo.) 

I.; UI se~Ui<la, é l~l1(.'('l'l'cH.l::t. a (liSCUSl"ão (' :t tl 11 UlleÍ:I da. 
a vota<;ão. 

O Sr. João Carlos (l'a.ra. r~u.camiultnr a. vota.çrio)- Sr. Prc·
:-:idente, ji1. por occasião de ser <lh;cuticlo o projecto, vat·ius uivel'
g-encias. trazidas a nlenario, fizeram com que o debate se prolon-
,:.;asse em torno do assumpto, senclo, então. ext>osta.s as opinii'íe:-: 
t•m choque. Hoje, ainda nos conservamos em certas difficuldacl1•s 
para esclarecimento integral <la mate-ria. 

De facto, polle-:::e <lizeJ', sem exaggero, que o que occorre sub:-;
tancia.lmente G uma (..,uestão ele divergencia. quanto i1. technica. ]('
gislativa. ·Nessas condições, e não se tratando de caso politie:..1 
algum, não vacillo em opinar no sentido de deixar aberta a que:-;
u'i.o, afim de que o~ Srs. Deputudos possam votar como lhes pa
reça mais acertado. :::egunclo o criterió pessoal, ou de bancada, c~ 
:-;uas convicr.ões doutrinarias. (~lf1tito bem .: 11w.ito bc'm.) 

O Sr. Presidente- De accorclo com o Regimento. You sub-· 

n. 126-C. de 1935, vetado pelo Sr. presidente da · Republica. 

Os Srs. que approvarem o proje~to yoto.rão ·- Sim. - e os 
que rejeitarem votarão - Não. 

Vai-se procede.r :."!. chamada. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:43- PÃjgina 117 de 119 

.. ~-

86 

O Sr. :Edmar CarTalho (Su]lplt'11k. srr'h~i-ndo tl.c Rcc1·ctari~) 
]Wt l<'E'de it chamadn. para n Yotaçüo. 

ne~p:md-:>:-am {L c·hamacla e votaro.m OH Srs.: 

H.ibd.ru Junior. Mario Chermunt, Deodot·u de l\llendonça, .k~·
linu de Le~t,, Abgunr Ba~tos, Fenelon Perdig-d.o, José Pingarilho, 
Clementino LisbOa. Genar•) Ponte. Lino Machado, Magalhães· de 
Almeida. Henrique Couto, Carlos Rei::;. Godofredo Vianna, Agenor 
.:\-Iunte:, A<lelmar Rocha, Pires de Gayoso. Freire de Andrade, Pli
nio Pompeu. Democrito Rocha, Fernandes Tavora, Pedro Firmeza, 
Humberto -le Andr-•• ule. Figueiredo Roàrigues, Jehovah Motta, Xa
viE:r de Olh-eira, Café Filho . .José Augusto, Alberto Roselli, Ferreir.a 
tlc Sou:r.a. Pereira Lira, José GomE-s, ~nthias Freire, Samuel Duar
u·. Odon Bezerra, Ruy Carneiro, SoU7.a Leão. A.dolpho Cell:O. An
tctni'-' ue Oú~s .• \Tario Domingues. Arthur C:n·alcanti, Heitor Maia, 
.\lfJ(• ~ampaio, Teixe-ira Leite. Humbert~> Moura. Simões ~Lrhosa, 
.\-lt>tta. Lima.. Orlando Araujo. Valente de Lima. Sampaio Costu, 
C:.~!·los .:k• Gu~mtto, Deodato Maia, Amando Fonte-:-:, Btu-retQ Filhu, 
.r. .J. SP:tl.>l"'.!.. Jo.ão Mangabeira. Prisco Paraiso. Alfredo Mascu.
r~·nh<..s, .-\J"!lold Silv"· Magalhães Netto, Francisco Rocha, Octa\.-io 

a rã • r ur • e1va. 
tilu. Amarol. HomE-ro Pire-s, Ubaldo Ramalhete. Jair Tovar, No
;.:udrcJ. Penldo, Amaral Peixoto. Julio de Xo\·aes. Salle~· Filho, João 
Cuima.rães, Levi Carneiro, Eduardo Duvivier, Be-nto Costa, Ag~-
1101' Rabello. Hermcte Silva, Acurcio Torres, Cesar Tinoco, Alipio 
Costallat. · Pr..tdo Keolly. Lontra. Costa. Cardillo Filho, Nilo _-\.lva
.reng-n, Lemgrube-r Filho, Bandeira. Vau~han, Carlos Luz. Noral
tlino Lima, Bias For~e~. Martins Soares, Cle~ente 1\'Iedro.do, V!
vinllo Cll~lhu. All·~usto Yieg-as, .Juscelinu Kul:iitschek, Polycal1J<) 
\"iotti, 1\-lac.'l.rio de .ilmeida, Vieira M::u·ques. Ne-grão de Lima, João 
l•E>nido, Jost; Bernardino. }fatta Machado, Simão da Cunha, Bueno 
Hmndã(), j·acque~. Montandon, Delphim More-ira, Theotonio ~'lon
teiro d<- Barros, \Valdemar Ferreira. Santos Filho, Barros Pen-

La.erte · SetUix!l, Alves Palma, Gomes Ferraz, Justo de Morae~ . 
.:\ffranda Junior, H:oracio Lafer, Fabio _-\.ranha, Jairo Franco, Do
mingo.::; Vellasco, Lauclelíno Gomes. ·Vicente ~'Iiguel, Corrêa da 
Costa, Plinio Tourinho _-\.rthur Santos, Octavio da Silveira, Paul~ 
So:.tres, Lauro Lopes, Francisco ~ereira. JosG Muller, Dini:r. Ju
nior, Don·al Melchi<.lde::;, Carlos Gomes <le Oliveira, João i Carlo:.-\, 
.Borgel'; de Medeiro:-:, Baptista Lusardo, Ve~pucio de Abr~u. Re-

. I 

nato Barbosa. Pedro Vergara, João Simplicio, Frederico Wolffen-
huttel. Raul Bittencourt, Barros Cassai, João Neves, AnJ; Ba.dra, 
J;;urico Ribeiro, Et·mando Gomes, Abel' dos Santos. Pedro Jorge, 
Abilio de .Assh;. ·Antonio Carvnlhal. Au::;tro de Oliveira. Arthur d:t 
l:ochn. su ... ·n. Co~ta, Francisco Moura, Ada.lberto Camargo. Albert<o 
='urek, Dé.ma..o;; Ortiz, Edrnar Carvalho Ch 
Ricardino Prarlo, Vieir~~. Macedo, Oliveira. Coutinho. Alberto Al
WU'es, Li.m~ Teixeira. Paulo Assumpção, Pedro Rache. Gastão d~ 
Brito. Vicente Gallie7.. F:rnnça Filho, Arlindo l'into. Lourenço 
E~'"eta. ).;eYc::s, ::::al;;ado Filho, Moraes Paivo. Barreto Pinto e Thom
l'~'>n Fl•)l"~S. (17!)). 
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O Sr. Presidente - Responderam <'"1. cpamada 179 Srs. Depu
tados. 

Pro~ede-::::e á. contagem das c~du1as. 

O Sr. Presidente - Confere o numero de cedula~ com o dos 
S1·::;. Deputados que tomaram parte na. votação. 

va1-se procecter a contagem <1as ceauias. 

São ~•pur:tdas 17~ c<:·dulal'!. que' llào o se~uinte r~:·
sultado: 

X.ÃO ti!' votus 

............................ 107 

Em brancv, 3 eerlulm!. 

() Sr. Presidente - Em face do -:-e:::;ultauo de~ votát;ào c dl! 
•.o:~: ..:1 • •• • - • 

~~"• ·• •u·--~ '-UU.L v :< -· UV • ._ ... L.. ~" ua ~.uu:::H,l! " , O proJeC.•.t 
di.o foi mantido, o que cot·responde a ter ~ido ac(•eitu o vét() do 
~r. Pr:-~~id~nte da P.epuhlicn. 

Devido ao adiantado da hora. vuu !c\·antu.r a Sessão. An,~:-:. 
porém. dE- marcar ~l. Ordem do dia da proxima Sessão ordinaritt, 
üe~ejo lembl":tr aos Sr::>. Deput::t.dos que amanhã, ú:s dez e meia 
horas. se realizari't. a Ses::fto con.iunc-ta da Ca.m.arn e do Senado. 

Communico aos Sr~. Deputado~ que amnnh5. teremos Yota.•:c1'-'~· 

lJU JJ.LA 

Yotação do prujec:to n. :!~5-A, ele l :1:~5 (1." leg-i~latura). est;~
hde<:endo 1·egra:. sobre a con~truc~ão ele edifício~ publicos, tend•J 
IHU"ecer u<J. Commissão de .Ju~tiÇ:.t ~obre <ts emendas e c~om emen
ua:,: <lu mesma Comrni~são (3." di.çcu.<;.•uío): 

:J." tlisr:ussão du proj<!c:to n. :1:!5-A, de 1:1:!;) (l.a Ie~isl<.l.tUra.l, 
regulando o proces,;o do mandauu de segut·anç:u.; 

:!." di~cu~são do projecto n. 339, dê l!l35 (L"' legislatura) autn
rizando o Governo a adquirir a bibliotheca. que pertenceu ao !\!i
nistro Ronald de Carvalho: tendo parecer com substituth·o d~~ 
Comm!ssão de Finanç-a!':· 

2." discus~ão do r>rojecto n. 363, de 1~135 (1... legisl;ltura) , !'i
.:\.ando os vencimentos dos funcciona.rios üa Sec ret:.l.ria. da. cc .. :t(• 
de _\ppell:.t<:ão do Di~tl·icto F€dernl; 
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::!.a. ,;.lí~:.:u~ôão elo proj(•eto · n. !J64. de 1935 (1.~ lE:gislatut·a). f.i. 
x::.ndn os ven~im~nto~· rlo lH~s-Roal da Secretaria do Tribunal Supe· 
1 ior ele Justi-;:a Eleitoral; 

2." tliscu~~ã·) do projccto n . 365, de 1!1:i5 (1." legi~latura), :t.u~ - . . 
l.orl~Lnuo .~ ;uJ~l-4. ura uo cn ... •tu ~v ~::~uvp~t:nJt:u L<ll' Ut: ,, • ovv ;vvv-l)uv•l, 

para png~'l.m•!nw ela. ~Tatifica<:ão provi:.:OJ·ia, n (JUe ~c re-fere o c:lt~

<.::-eto n. S, :~e 3 -:le Agosto de 1934: 

1." •.li3t;iJss:1o <lo ;;:roj~cto n. SG, <1~ 1935 (V' le;;-islu.turu.), dil"· 

!Hmsan<lJ exi;;encir.ts para inscripç;ão em concur~o para provimc:n
to ele cad~iras nos c·ursos de musica., pintura. esculptura e ;;~t

' ura..: eom '>:ll'C"<·cr f~n·ornY~l da Com missão de E(iuca<:ão t..• Cul
t ur:.L: 

Dis.:ms.:;;"w u nica do Jll'Ojecto n. 45-lt.. <le Ül3i; ( t.a legb;lat ura), 
dispensando o ~.stagio de- dois annos os :--;ar~E.'nto~ aj~tda.nte~- c in
tt·ndento?N e os primeiro~ sargento~ da. Policia Militar e do Corpo 
üc Bomhcit·.ls do DíKtricto Federal. par:J. o effeito de 1·eforina no 
:ro~t" e :-·om o :iloldo cl~ .segundo tenente: com ]>arecer <la. Corr.
missã.n de SeJ;uranc:a. r<"jeita.ndo o projecto vet:ulo ])C']o ~r. Pr~

~iclf'nte dn. RepubUc:m: 

Dí.scu~~lto unica <lu parC'cer n. 33. de l!J3r, (J.I' legislatura). 
mamlantlo archiwLr o memorial do SYndicato dos Motoristas ~m 
Guinda.~tes Electricos (l Cla~~E.'!! Congen<'rel'l, .sohre g;t.rnntias 1lu 
J.c·i <le SyndiCí-.li?.:l<:ão; 

Di~cus~ão unica <lo J>nrec<'r n. :n, de 1!135. c.v• legislatura) , 
opinando para, que-seja <1eYolYido ao Tribunal de Contas o con
tt-acto celebr.\do· l'ntre o Governo Federnl e a Socie<lade Baur:.1' 
P •. a<lio Club. ao qual foi recusado regl~=:tro. pn.r~ exame de prova::: 
ft-it:t..~ pela. l'NtUea·ente. posteriórmente ao seu julgumento; 

Di~cussão ilnica uu 1>arecer n~. 3G, de 1935 (1.• legiMlaturu). 
lll:tndando archivar o }lrocesso d() Tribunal ue Contas c.uE- recusou 
regi::tro ao nu~·o <~ontracto celebrado entre- o comma.ndante da S." 
P.rl~a<la. de Infnntaría e D . 'Masilia. Dias Contijo, para locac:ão <le 
um pt·Nlio em Bello Horizonte; 

Discu:-;::15.o unica elo requerimento n . 208, de- l:J3;) (1."' legis
lutur-.\.). do Sr. Barr,eto Pinto, no sentido -de ha\·er votac:ões <lill
l'iament~. no período lla. actual proroga~ão leJ..'islatiYa. 

LC~\·anta-se- a Se~~ão á~ lS h(;>ras. 
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1.:1. Sessão conjuncta. da Camara dos Deputados e Se~ 
nado, no edificio da Camara em 9 de Novembro 
de 1935. 

PRES1DE~CIA DO Sl~. llEDEIROS XETTO, PRESIDENTE Uú 
SE~ADO; Sl!;CRETARIOS, SRS. CC'~~A :\n::r~LO E PIRE3 
P..EBELLO. 

A ':i 1 O e meia hOt'Ct~. comrJareC'em os ~rs. : 

Deputados: 

reng-a, Edmar Carvalho, Claro ue Goduy, I ..... 'l.uro Lopes, Caít! Filho, 
Ribeiro Junior. Mario Chermont, Acylino de Leão, Fenelon Per
llig-:i.o, .Josê Pingarilho. Clementino J .. isbôa, Genaro Ponte. Lin•) 
Machauo, ~fngalhães de Almeida, Henrique Couto, Carlos Rei,~, 

Godofredo Vianna, Hugo Napoleão. Adelmar Rocha, Pires de Gayo
~o. Freire de Andrade, Plinio Pompeu, Fernand~ Tavora, Pedr:• 
I~irmeza, Humberto de Andrade, Figueiredo Rodrig'lles, Jehovah 
Motta, Xavier de Oliveira, Josê .Augusto, Alberto Roselli, Ferreiru. 
de Souza, .Tos6 Gomes, Mathias Freire, Samuel Duarte, Odon Be
zerra, Ruy Carneiro, Souza. Leão, Re~o Barros, Osorio Borba. 
.-\doh>_ho Celso, Barbosa Lima. Sobrinho, Antonio de Góes, Mario 
Dcmingues, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Tei."'Ceira. Leite, Hum
berto :Moura, Simões Barbosa, Orlando Araujo, Valente de Lima. 
• crnan es ima, Sampaio Co~ta. Carlos de Gusmão, Deodato 

Maia, Melchisedeck Monte, _<\.mando Fontes, Barreto Filho, Ma
noel NoYaes, Lauro PassoH~ Prisco Paraíso, Alfredo Mascarenhas, 
Amo!~ Sih·a, M:ab(l.lhães ~etto, Francisco Rocha, Leoncio Galrão. 
Arthur Neiv~. Raphael Cincurú., Edgard Sa.nches, Attila Amar!Ll, 

. Homero Pires, Ubaldo RA-malhete. Jair Tovar, Francisco Gonçal
veS~, Nogueira Penido, Henrique Dodsworth, Candido Pessôa, Hen
rique Lage, Sà.Iles Filho. ~:un,paio Corrêa, João GuJma.rães, Levi 
Carneiro, Eduardo Duvivier, Bento Costa, _o\.curcio Torres, Car
dillo Filho, Lem~ruber Filho, Bandeir:.t. Vaughan, Noraldino "Lima. 
Bia~ Fortes Martin'i S:;,ares, José Br<LZ;" Levindo Ccelho, Thco-

.. domit·o Santiago, Augusto Viega.s, A.rthur Bcrnardes Filho, Jus
celino Kubitschek, Pol:rcarpo Vio~ti; l\Incn.t·!o <le Alme::ida, Vicirn. 
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dn. Cunha, Bueno Brandão. 'l.'heotonio Monteiro de Barros, Barro.:; 
Pentee.clo, Moraes Andrade, Cardoso de Mello Netto, Castro Pradl), 
1-'l.erte Setnba.l, Gomes Ferraz. Mira.nda .Tunior , Horacio Ln.f~:-. 
F'abio Aranht.t, .Jairo Franco, Domingos Vellasco. Vicente Migu~l. 
Tri~o de Lom.·eiro, Corrt;a d::L Costa. "P.linio Tourinho, Octavio da 
~ih.·cira. Paula. Soores, Francisco Pereira. Rupp .Junior, .Tosé .Mul-

.roão Carlos, Baptista. Lusardo: Ve~.pucio é.Ie Abreu, Rena.to Bnr
boMa, .João Sfmplicio, Raul Bittencourt, Dario Crespo, Adalberto 

Badr E r' o b os antos Ped o Jor .. tl 
.Abiliu de Assis, Antonio Cc.rvalhal. Austro de Oliveira, Arthur dn. 
Hocha, Silva Costa. Aclruberto Cu.margo. Dama.~ 'ortlz, Chrysosto
mo <1e OliveircL • .Tos~ do Patrocínio, Ricardino Prado, Delphim Mo
reira, Vieira :Macedo. Oliveira Coutinho. Alberto Alvares. Lim:1 
Teixeira, Pedro Rache, Roberto Simon~en, Vicente Galliez, Fron<;u. 
:J-"flho, ::.\'Iua::yr· .Barho:-;a, Arlinclo Pinto, Augu~to Cur!')ino, Lo1n·ên•~ll 

Baeta Neves, AbeolD..rdo Marinho. Paulo :.1\'fartin~. MoraeH Paiv:1, 
J:::arrP.to Pinto e Thump:.;on Florfc':-:;. (171). 

~enauore:o;: 

~:fed.elros Netto. Cunha. ::VCello. Pires Rebello, Alfredo da Mtttta, 
Abel Chermont, Clodomir Cardoso, Ribeiro Gon~ah:es, Waldemar 

checo de Oliveira. Jeronymo Monteiro Filho, Gcnaro Pinheiro, C~
.sario ele Mello, 'Valdomiro Ma~alhü.es, Ribeiro Junqueira. Nero J~ 
Ma.c".o.du, .M:trio Caiado, João VillasbOa~. lfor.te~ Barro~. .-\ntoni·.• 
Jor;.:e, Fia \'lo Guimarii.e~ e .Arthur Costu.. (25). 

Deixam de cumpaJ'(!(!(•r o:.; Sr:-:;. Deputado:.;: 

Antonio Curlol'l, A1·rud.a Camaru .• l\.genur Ru.bellu, Deodoro de 
.:\lcndon<:a. Ab~uu.r Bruito:,;, Agostinho ~onteiro. Eliezer Moreira. 
G~rson l\farqu<:o:.;. · Agenor Monte. Olavo Oliveira, Monte Arrae~ • .. 
Jo:-:é de Borba, .:\lartin::; Veru..'>, Gratuliano d~ Brito. Herectiano 
~<:>nayde, Botto de .M:enezes, Joã.o Cleopha~. Arnaldo Bastos, Do· 

.:\1' ott;~, Lima, Emílio de Maya., Mello Machado, Alt.ami:rand() Re
rtuião. Clemente M.u.riani, Pedro Lrtt;o, Luiz Vianna Filho, J. ,J. 
:~eabra, Joao Manga.helra. Plínio Dant.:'l.s, Octavlo Mangabeira, P~.
clro Calmon, Raphael Menezes, Arthur Lavigne, Asdrubal Soares. 
Pereira. Carneiro, Amarul Peixoto. Julio de Novaes, Raul Fernan
des. Hermete Silva, Ce:,;ar 'l'inoco, Alipio Costallat, Prado Kell::, 
Lontra Costa. Nilo Alvarenga, Fnbio Sodré, Arthur :.· Bernardes. 
Cu.rlos Luz, Pinheiro Chaga~, Pedro Aleixo. Clemente Medrado, 
,.\ .. delio Maciel, João Bera.ldo, W(l.Sbington Pires, Furtado de Me
nezes, Daniel <le Carvalho, Carneiro de Rezende, Christiano Ma
chado, Negrão de Lima. Celso :.Machado, Rezende Tostes, Joü:; 
Henrique, Anthero Botelho. Jacques Mon.tandon, Belmiro :Medei-

·-
reira, Santos ·Filho, Oscar Stevenson. Carlot.'1. ele Queiroz, ·verguei
ro Ceso.r. Gama Cerqueir..t.. Joaquim Sampaio Vida!. Cincinat•.> 
Braga. Macedo Bittencourt. Bias Bueno, Al\.-es Palma, H:!>-"PPOli!.J 
tlu Rc>g-o, J.orge Gucdc~. Tebeiru. Pinto,. l' ... eJix Ribal!', Roberto },1:-J-

..... 
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rdra, .:\Leira .Junior, .. Aureliano Leitc-.. Tusto ue :Morn.e~ .. To::;G Ca.ssi:>. 
La.udelino Gomes. ·va.ndoni de Barro::;. Arthur Santos, Abela.rd'.• 
Luz, Borges de Medeiros. Demetrio Xavier, Annes ·Dia::;, Pedr•) 
Vergam. Frederico Wolf-enbuttel, Victor Russomano, A~ca.nio T!l
hino. Barros Ca!:!sa.l, .João Neves, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueir···. 
Oscar Fontoura, Ermando Gomes, Sebastião Domingue::;, Fra.ncis-

CI~co .1 ourn. . .1 .a.r n~ c- ... ilva, Alberto Surek, Mar
tinho Prado, Ferreira. Lima, Ricardo Machado, Paulo .Assumpção, 
Gastã.o de Brito, Leondo Araujo. Gnstão Vidig-nl. Cardoso ;\yr<:>};, 

Deixaram (Je <•omparece1· os 8rs. ~~nu<lul'l~l": 

SirnüeM Lope~. Ah(--hu·do Condurll', Gent!-!io l~c-g-u, J~llgar.J tl·~ 

A1·rudu, Velloso But'f-:'1!!'!, /\ u;;u"!to Lt•it<'. Le-andro Maci<!l, ~Jones l':.o

ch'!. Vef'ltxtl"hno ~vTal'tín~ .• Alc~antarn :M:t(·hado, Vidal Ramoli e !-.. lo
r~ da. Cunha. (12). 

O Sr. Presidente - .\ lh;ta. dto i'r~~~t·n<:u u..:cusa. o <:omtm.r~ci-

E~tú. :Ll>ertn. n. St-:-:~o · conjuncta d~ Cumara dolo\ Deputados ~! 

~enu.do Federal. convocada para a elaborac;ã.o c vota.c;ã.o do Rr:-
.... at·t. :!X d:1. Constituic:ão J .. (·- . 
dera!. 

Xt·~t'J. s~ss:."iu vai :.;~r lido tl Pl'Oj<.'<.:to un;:wi~..a<lu. })l.l.t'U haS(! da 
tli:icussão, llf'la Commim.;:."io E:..:e{·uth•c.t rla CnnHtr:L -e Dir<•ctor:t. do 
:-:emulo. 

Dh1tl'ihuido em <L\'Uisus. :-:m"it. discutiuo na proxim~L se;..:undu
fdra. pat•;:t. quan:lo marcar~i outt'a. Sc~o. (]Uc durará. tre~ hora:; 
- -da~ 9,:~0 ús. 12,3\} - d~ a<:cordo c:om ;L combinac:ão feit::. r>el:d 
.M.c~u..;; \l:u; \lua:-; C:.1.sa:;. 

Terú, nois, :t m:tteria. cur~o c~~ual aos proj~ctos das Conlulis-
süc:s, isto t:, <luas discu~sÕ\'!S Cf,rn~:; 3 ,. 

- Cada. um dos Srs. Deputados e Senauores terá o direito de 
fnlar, em eada discusl:'ão, durante uma. horá., c duas v-ezes, dis
pomlo, :linda, de dez minutos para. encaminhamento de votação. 

A hem •Ja (Jrdcm dos tt·abalhos, as emcnc,as apresentadas :1<:
!'<mdo:rão de pare:cer d~ Contmissõe;; elaborudora.s do projecto • 
.As que, por não pertinentes ú. mo.teria. ou por evidente inconsti
tucionalidade,• não log-rarem parecer, não ~.erão objecto de delibe
ração. 

Vou m<.ln:lat· !H"OCN1t~J· :i. ititura do twojedo. 

O Sr. Pires Rebello (:!_,. ;sec,·ctario). proceue [L leitura. do ~c-

Pf!OJECTO 
. -

Rcdi.m.cnlo com m nm. do Scnr:d.o c (ll~ Camata dos Drputculos 
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DISPOSJÇÜES PRELl:\-11 ~AHl~S 

Art. 1.". O St:-nado e a. Ca.maru. do~ Deput~uo~ reunir-~e-ã.o 
ern Sessão c;onjunc;ta., !!Ob a dírecção da Mesa. da.quelle, para a 
jnaugura!:ão da Sessão legislativa, para elaborar o Regimento 
Commum receber o . com romisso: do Presidente de. Republica e 
e-leger o Presi<lente substituto, no ca.~o <lo · :trt. 52, § 3.<>, da. Com;
tituic;:ão Faderu.l (Const., art. 28). 

li ·ao s s , 
lt-!fi!'4lativu ~~ de poli:'~'(~ do r~resid<..nte fla Repuhlica. 

§ 2.n. Todas as ~essões, salvo escolha J>r~vla clt• outro local. 
f(!ita pelas Meso.s, serão re."lliz:t<ku! no eàlticlo <lu. Cama.ra. <lcs 
Deputados c ter-d.o inicio á.~ .14 horru~. ~ndo as solemnes abertas 
com qualquer numero <le Senadores e de Deputado~ lJ.'resentes c, 
:u; ordinaria.s, desde c..ue seja "'erl!icadn. a prel4enc:u. · do. declma. 
Jlarte- do. som ma total de Deput.'ldos e Senadores, st'm di~tincc;":Í.O. 

rnente det~rmin~t<lH. pr~~e<lerft um :tcrurtltJ <·ntre- :t!o\ M~~a~ <lo ~t.·

nado ~ .:la. Camru- L • 

. Art. ~.n. A· hora flet(•rmlnadu 1mr:t a~ st-ssões. •Jccupan~..lo 

seus logal'Cs os membros da. Mesa d() ~~nado, o .Presidente d~la
:·arfL ab~rt4~ n s.:>ssfw. 

§ 1.''. Em seguida, ~c .se tl-atar õ:L inauJ,.:"urac;ão de St::~Sio 
lt·;.dslativ~t· o · Pre:<t!<lente designará. uma comml:.;~ão composta dt• 
u·es membro:;, com :L jncumbencin. à~ receber, :'L entrada <lo recintu, 
f.J Prosiclr.mt~ .(la Rcpublica c.u · o Sccr(Ot!lrio ci.'l PrcJo;ldencia da P...:-
J)UhJica., que <>ntre!,-ar{L ao President~ do ~enudo o n.uto~rapho d:\ 
men::agc:m, retlra.ndo-~<· c::om (\.."' me~mn~ !oJ•muUdnde~. A mcns~•· 
., . ~ 
urra. .I<"'indá. n. mesma. encerr:Lr·-,se·á. a ~e:-cJoCúu. n:iH s<• permlttlndo 
q1.1e ~ja. trat~,.~lo qualqu('r outre a!"~umpln. 

§ 2.n. Se :.1. Sessão fôr cl~Htinnd:L :'t pol'>sc• tlc1 Prf~Hitlent•~ <la 
R~public-..L, o Presidente do Senado, occupanc1n a c·HdeJrn. JlrPHI<len
cial. nom':!al:'f..L uma commissão cornrJ\J.l!ta de c.le~ nl(>m!:n~OM, send•' 
c:inco S·~na.rlo~s e cinco Deputados, .inc:umhJdo. tle receber o Prl•
~->-iãente- eleito, fl. porta do cdificio, c introclu:;I!IJ-o no 1-'alãu presi- · 
d~nt:"f:tl. parn. aguardar que chegue ao edi(icio o Prcslüéntc eleito. 
A' entrada do Pt·e~iídente no salã.o, a Me-sa, os Deputridos, Sena
dores e espectadore!.õ estarão th~ p~, atf que o.quelle tome assento 
na. Mesa, {L direita. elo Presidente- <lo Senado. O Pre::;idente dO S~
naclo :t..nnunch.r:'t. ·então que o Presid<>nte eleito vai fazer a affir-

o fn.rá pr:Jnuncia.ndo, em voz a.lt.'l , os seguinte::~ pa.lavra.s: .. Prn
mett•> maút~r e cumprir com leal<l~tdc a Con:-;tituição Federal, pr.:J
mo,•er o bem ;;eral do Brasii, oh3ervar as suas leis, sustentar-lhe 
a união, a inteb"l'iclcl tle e a independencia". 
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~ 3.n. D:1 posst:• se la \Tar:i t('l'nw (JUl~. •ll:'"poi:: llt• lido Plll Se:s
:-:ãu. ~er;"~o u~~ig-nado pelo Pt·esidente empu~~acln (• pelos mem,>r:_,5 
cl:L 1\-f e~m. 

§ . 4.". T(>rtnino.da a :-:olemnida<le d:t posse. o Presid~n t(• <!a 
H.epuhlica. :-!C retil·:l.l"ft., ~om as mesma!$ fnrmali<'l<tclN;; da rec<m<:ãrJ, 

"Do ",1 •• ol. "O ,- .1'. • 
~ A • '-»4U.._ .. ~.._. """ "'"-'~•"«V ""'· '-''H o • .- ...... •'"'I 11 j o'j 11111.~U <jUI: :-f':: 

tt·at~ <le outro al5sumpto . 

. .-\.rt. 3.". Das sessõe:--o solemnes. b<·m <'Ornu das demais !-!co$-
::-:óes <!Onjuncta~ do eenado .... Camara, SC' lavrarão ACUI.S, que set·ão 
approvaclus IH• la .:vresa q uanclo :-!i." ref('l'irem fts :-;essõt'~ solemn.es, 
sendo as uem:.li~ submetticla:-: a() plen-:triu. qu-e dec:iclirá <~om qual
que-r numc~ro. 1'odw-; as Actns serão assi:.:n:Ldtts 11ela .Mel>a.. 

At·t. 4.". Occorrendo a \'Ug'a <h~ Presidente da Rt-publica nos 
dui~ ultimo!-; annog <lo I*riuuo prc~idencial. :,;eri't. a E>leh:ão do Prt!
siuent{• suhstituto feita nela Camara dos D~nuta<los P u Senauo 
l•"ecleral. tJ·i:nta dias após, em Se~:-:iin ceonjunctu. com :t. prescn•~-u. 
tla maiorin :1hsoluta dto :-~eus mP.mhrns, medhmte e~ct·utinio :secreto 
l' por· maioria ahsoluta de ·,·oto:--<. ~e no primeiro E>scrutinio n.d-
nhum c-andioato obtiver -essa maiol'Í:t, u elei<;ao ~e !ará por mu.io
J'ia relatiYa. 1-.:m c-:1sr, clt• NnJ>ate. considE~J·ar-s<>-:"t. (.>}<>ito o rnaiao 
\'elho. 

~ 1.<>. A elci~ão será. proc·ecli<b <les<l<• que s<• \"(.'l'iflt-.u(· a prl!
:·wn<~a da maioria. ah~olutn du totalidade rlos ~~nadores c Depu
t:ulos con:o;ideTadol-!' conjunet.1.mE'nte. Se a vaf,:a occort-el' <>nl mo
Jnento em que não estej:tm funccionando o Rt-na<lo <' a Cctmara, 
as <lua.~ Ca~ts :-!<' in:-:tallat·ão se}mr-cidnment(', cinco dia~ ante); <la. 
tlata. marcad:t }l:t.ra. :t. ·elt'i<!ão, para rea.lir.arcm S("Sl-!Vl'S pr~parato- · 
da!; de~tin'<l.fJ:ls it.. verifi(:_~.u;fm d" existencia. ne-~tH Capital, do n•.l
mero de Senadores e Deput:ulos qm• hn.:--otem ]lar-a c·un!-ltltuh· a to
talid:L-<1(• acima refE•J'ida. 

~ 2.u. No seg-,_m<lo t-scrutinin. podE-rão :-;t:"l' suffra:.:-ado:-~ nãl' sú 
u~ nome~ que hajam ~i <lo \"Otnclo)o; nn priml"iro. l.·omo tlU:t(.>squer 
outrollt. 

Art. 5" A <LPUl"a<;ão <1~1. cleic:ão do 1-'re~idcnte suh:-;tituto ~e1·á. 

feita pelo Pn-!siclentt- do Senado, ou seu substituto Je;;al, auxiliado 
pelo pt·im<.=>ii·o e segundo ~ccretarios O..<; seuR l-tubstitutos le:;acs, e 
dindu. por !loi:-~ 'escrutina.dores, que :::t>rfw (·onvidauos na occa!iião. 

Art. 6.". O segundo escrutínio da elei<:ào presidencial podet•rt. 
ser feito no mesmo -<lia.. ou ·no <liu. segl.;inte. n. juizo do Presidente 
clo ~enado, não podendo. port:m, :--;er dilatado. por J.lm prct.7.o maior. 

Art. 7.". Ao Presidente da. H.epuhlic:t eleito pel~t. fót·ma r.::-
,, .• 1. ..,. •• • • ,.... ;t.-,.;t ,,_,.,, 1l.t.o '"' ' H'"''~-• · rlio • 

::0 ,., ..... ~ ~ • ..,..,. ~~ Oo011:'V0 .......... -4 ~VA -· 0 ~ .... , '" V •• ·- O. · ·~ ~ 

a contar da data. da eleic;:ão. IXtra tomar posse. do (:argo, com~
tindo ao eleito, dentro <les!-le ,prazo. n. ~e:o;colha da dat:t, que st:rü. 
Cl)mmuniéU.cla ao Presidente do Senado, }Jat·a o fim da con.voca~Ü...J 
d~ •. ~es~"io ;:oonjuncta . __ ~e- a Cam·ara e o -Senaclo não estiverem rê-
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unido~. a comn·wnicaÇ;:lo s~ri• feita ao Pre:-:iclentf'.• da. Ci•rte ~u

pr<>m:•. para. que a po~~ ~e clt- 1terante esta .. 

DISJ.:>(,~!ÇÕES DIVERSA~ 

t:onj une ta, eorresponder-se-ão <-:Om o PreRidente da Republica por 
meio de comm!1:::sõe~:> ou de rnensagem~ n~si;;nada.s pelo Presidente 

w.u('). f:"•)'l~rnadorel-1 <1os l~J:tado:-; c• outra~. aJtn.s autoriclad'2'f:· por 
• ,fficios do 1.u Secretario. 

Art. !l.o. O.s proj{.-(:tos ue eodigol'> <' Jt' eon~olidac;ão de lei~ 

c:ut-• lL Cttmara reHolver, ;:.o1· dois terr;os de votos, submetter r .. vo~ 
tação ·em ;;lobo serã<J en,·iudos i't re\:i~ão do Senado. O projecto 
J•evisto i>eb Senado serrt, uc.-pois. e:;tudado por uma. commi~são 
t,"!'>pednl da Camara, a quul poderá. fa.zer as modificaç:ões que jul
~,u· con·•C?ui~nte~. A!-lsim (Jrga.nizado o projecto definitivo, Her:"t. 
suumettiuo uo le-nario da Cama.ra.. ar..t. ~offrE>r uma unica cli~-

c.·u:-:AA<I e vulac;ão f'm ~loho. sern c~rneondn~. 

§ 1.". Quanc.lo ::;e- trat:.tl' de lll:.tt"ria. em. qu(: u Senado tenha. 

<'ln ;,:lnlHI. 

§ :!.". B' termlnantemc.•u t<.• veda<l:L a inclusão, nos pt·oj\:'cto~ 

fk· <.:cJir.:u (A u<.• consvliduc;:ão UI: leis. de dispo:-:itivos leg-.J.es. ue 
qualquer at·tll:{o ou <.•meneia qut- nüo seja í·igorosa.mente pertinente
;~, materia.. o~ codi~os conterão unicamente disposições que digam 
rest>eito ao l':l.mo ele direito, suhst.'Ultivo ou processual. ~ue pre-

. umd:.J.m reger; e a.'-~ consolidac:õc~ se clestinarã.o súmente a. co-nju
rar c harmoni:;-.ur us dispo~i~üf'~ leg-ac-s ~ohrt.· a. mn.teria. ji1. (•onti
das em leis espar~~. 

Pal'ar,:ra.pho unicu. O Pl't:shlentc ilo Sencult• uu u l'r~::-;identt· 

t..la Camara núo sul>metterú é:i. votac;ão qualquer emenda ou artigo 
<lo prc>jE>(:tn queo não t•st<-ja. dr• a('C!Ot'do c·om u di!"posto ne~te ar
tigcl. 

Art. J O. Os proje<:tos inicit~.dos ntL Camar:.t. dos 'Dc:puta.uo:~. 

que dependcrf'm da. collabortic:ão do Senado, serão a. este enviados 
para. a_prcsenUt.r -às emendas que ente-nder convenientes~ Se o S<-
nttdo não th·er emendas a apresentar. devolverá o projecto á -ea
ma.ra dos Deputados, pQ.ra. a })rornu1ga.ção do Presidente desta. ~e 
fôr o caso. ou enviari'L n.o J?re.sidEmte da. Republica., se este threr 
que se pronunciar. 

Art. 11. ~ o Senado !L}ll>L'OVar emendn. ou C;mendas. volver:"r. 
u prujecto i'.L Cama1·u. t.los Deputa.do:. qU(', ~e acceitar es~n.s emen-

·.1a a 
blica. para o respectivo pronunciamento. ou ao Presidente da c~.t
mara. pru·a a promulg:H~fi.(J, conforme o ca.so. 

Art. 1') Se <tH ~mt:nd~lH du Senado ou al;;umn:,: Õl.·lla~ nao 
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fon:m ae·~!;Íl ; l:< }lr:b C<tlll..tl'U, o 1Jl'Ojccto s•!t':"i <1~.:\·ol\·i~lu an ~el!~~~''• 
q·ue poderá. ma.nter u. emenda. ou em~nda~ pelo voto de doi.::- tert:os 
dos deliberantes, presente~ a maioria absoluta de seus membro~. 
Volt:indo o projecto á Camara. dos Deputados esta, presente a. 
maioria. absolum. neccssat"ia ás dellberru:ões, poder:-.1 torner a HU·t. 

rejeic:ão definitiva, JJelo voto de dois terc;os dos deliberantes. 

Art. l:J. Os pr.(ljectos iniciados no Sena.clo, e emendados pel.t. 
<.:amat·a dos Deputados, volven1o ao ~E'nado para se pronunciar· 

r 

ples maioria elos deliber.mtes. presente i't. maiul'ia. absoluta de S{·
nud•)res. Neste caso, volv~rno :1. Ca.mara dos Deputndos que, preo
sen te ú maioria. absoluta d~ Deputados • . poderá. mn.ntel-ns pelo \"O&:o 

•le dois terc;o::!l dos deliber.:tntes, z-emetten<.lo as emendas. pela :~i..·
;:unda vez, ao Senado. Este poder:l rejeitar· a.s emenda..'i. de!initi
\'a.mente, pelo voto de doiR te-r<:o~ da. maioria cl.b~oluta ela tota.ti
dade de ~eus membros. 

Art. 14. A juizo das rt•:-;tw(.,ti•.·:t:-4 .Mt•:s.-'l.s. ~Cl'i~ p~rmittida a 
Pl-rm:t.n~nda. durante a.o.; E'e~sõe~. <lo~; De >Utaüos no recinto du 
Senado, ~ vh·e-ver~a. excepto nos monwntos de Yota.c:ões . 

.Art. 1 ~. Xns ~es$Ões C'onjunctas do St~~ado t.• Cuma.ru. S€-!'-

si;..: nados 
chivo ~oh :.t. 

·~-

Art. lG. Este Reg'imento súmente poder:'t. :--N' mUllific.a.do em 
r·(~\·isão feita em reunião conjunc,ta do Remtdo (' dn. Cn.mn.rn. ~~s
l'eeialment{• para c~se fim. 

A.rt. 17. ~end(l nN;l's~·ariu ~~onsi<lct·ar qualquer pr·ovidenci~. 

incidentt•, trabalho ou attrihuh:ilo que não esteja m devidamente 
r·egulados nc:·;t(• Regimento, :-;e-n·h·f•. ·c.le RPg-imento ~uhsidiario o 
l!('.r;imento do Sena.do. 

Rio d~ .laneiru, 6 de N'ovembru de 1 !1:~5 . :Jiccldros ScttrJ. 

• loNé Pirc.-.; Rebcllo. - ,José Pereira. Lira. G(~ncrrn~o. Po-nc-: 
!-' illto . - Brr.m(.tr r/.(7. S ilt•rz. r.(.r.n:alh o. - Cfa.ro f:otlo·.tJ. 

O Sr. Presirlente - \'t:U h.•\·antar a ~cssiiu . 

O Sr . Olh·eira Coutinho P l:'c;o a pala \Ta 

O Sr . Presid-ente ~ Te>m a pa!a \'l'a o nohrC' D eputado. 

O Sr. Oliveira Coutinho (Pda. orrlr·m) - S1·. President~. 

:~P hC"m ou vi. V. T~x .. no final tk t allocu<:ão que acaba. de profet·ir. 
lleclarou ue a~. emenda ::; c u e nfw lO'"l':u~sem 

da Commi::;::~ão . - quanto it ~ua. eonstitucionnlidade, - não vit·iu.m 
:.t. ple nario nem Heriam ohjecto de deliber·ac:ão. 

•rratand o -se. justame-nte. de creur umn. l <!i fundamental. um 
regim ento commum :i.s llua s Ca::~al", quer v.u·ecer-tn~ - c suscüu 
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esta r..uestão de ordem - qu0 dev<-m ser submettidu:::. ao plena.riu 
qua.esquer emendas. mesmo C')Ue tenham parecer contrario da Com
missão, afim de qu<:- aquelle dt:>lihere definitiYamente. em suu. ~o
bercmia. 

E• esta a quc~st:i.o de ''rdem,.quc solieitat·ia a. V. Ex. se di-
gnasse uect<llr. 

O Sr. Aeurcio Torres ( Pc:ltr. orflcn~) - :::ir. Prc~i<.lente, pn-
,. •• ,. • lun.'Pr' •nnh•.r•t•r. nnr n-~..-t ... ,1. n ,h •r• '1'\.:..,.,nt-,rlr. <:o Olh• ,• .. 

Coutinho. 

~alJemus que a. Me&~. (JUc }>reside o~ tr:Lun.lhos de-sta reuniã;) 
cunjunct.a. não poderá. deixar de submetter no plena.rio os parc
c:.·l·l·e~. quer sejam favura\•els, quer contrarius {Ls emendas fo:-
mulatlns pelos :4rs. Scnadol'C~· <.· Deputado:$. 

• O ~~~. or.n-.:JH.A <.:oeTI:-.Jw - I•~oi exactamcntc o que! pecli. 

O ~:H. ACURCIO TORH.EH - Set·ia. absurc.lt> acrt!Ultar que o 
~t·. Pr~lc.lc:nte t.h·t.-sse dito :tu ph:nario que as emendns <:um J•n 
rt.-c<•r contrario não :-~erJn.m suhmetti<.la:-. ao yoto da Cama n1 c· ~lo 

~enu.tlo. (~'1-fu.ito IJmn.) 

O qu~ ha. (· u s«.>guint<·: não pudcr:"io ser submctti<los ao Jlll·
nnric) os purecc1'«.>:-' que:. .. c:cmcluiJ·cm pela inconstitucionalidade ela..: 
<~m<.·nd;ts. Js:-;o, nã.o em vit·tuc.le do Rf!gimentu, mus de <lispositi\·o 
«=•- JITOl•ria Constitui<;ão Ft~dera1 • .segundt• a qual a Mesa, c~,uer do 
~<·nado. cJUt-r da Camara, niio }J(IIif~ rc:cf.•het· emenda irw,)nstitu
<:ionnl. 

I><.•\'o af~ct·ntuar, ~~· . I 'r<.•si<ll.·nl<·. com a insus}Jeil;üo tle qu;,om 
,·. ac.l\·er:-::u·Io dcL :-;ituctçãv a que V . Ex. dá. apoio, que V. ~~x. )-:;t 

)louco •leclarou ao plenario, do mudo mais claro po::;sivel, mo-;
ta-:mdt.:, assim, :O:(>U e:-1>il'ito liberal. (!UC' antes de rejeitar, ab ·in-ltio. 
:1s <•menda .. ~ c~mtru.rias a dispositivoM con::;titucionu.es, íariu. que- a:-; 
Commi:-rsÕN! :Lo; <•stu(lns~m. clizC'nclo <la su~L incon::;tituciona1idaue . 

Q ut• dt•s«.>jou Y. ~~~x. . S t•. .Prc•.siden te·: A )lE-na.s · fJ ue ::t opini:if• 
:'1.<.~ l.' t'<.·u. <lu. incon:-4titUC'ionalic1atl~ ou inc:r.n~tituc·ionalidude de:-:ta ou 
c.hLC!Uella emen<ht. não fi<·asse ir.;ul:ula, não fosse ::;úment<: d1J Pr~~ 

l'ddc.•nt<.·· mas truux<.·Sl'f~ u manift:>.stac:ão, fa \ ' ot·a v el ou nãcJ. dv~ dl'
rn:d~ c-omponent<.·s da Commi:.;s ão que \'. J::x. ru·e~itle. 

O Sr:. 01. 1\'J-;ntA CoeTIX 11 o - Pediria uo nobre eollE::g::L <·ita:ss•.: 
o artig-o <lu L'on:stituic;ão, au qual :-;c: rc:f<~riu, e que~. n:L opiniãrJ de 
s. I·-;x., clf.L i"t. Me~:L c:om})etenci:L par-..1. flct:id i r ~ohn· :1. n1:tt('ri.t, 
<.:om .. prr•juizo dO julg-amento <lo })]enario . 

O SI~: :~\.CURCIO TORRE~ - Devo :•.ffit·n1ür ao m<.~u illu!-Etl'e 
(!ullc•g:t. <JUe u. .m·oprin Cunstituic;;ã() Fede·ral estabelece, em. n.rtigo 
d e cujo num~ro não m(.• r ecordo neste instante. dispositivo a qu~:: 

est:-'t. subordinado ao Reg-imento Interno d:{ Ca.mara dos Dc.•pu
t a dns, que :1 i\f('sa de n e nhun1a <lus Casas do P:u·la nwnto p.tJdf.•r:t 
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l'i.·ePhl'r t'l'll(~JHl:t:-· 'fUI.' eunu·a.I·it•Jn l',ua!qUl'l' tPXl•• dessa 
t . .'nn:-;titUi<;ãc\. 

U ~1.. l'l~lll:o l~'.CIH: 

C11n~tHUi<:ão. 

•ro • - I •t,' ••r'\L o • • lo, .'.1 , 
V' ...... - ,, ' ... , .• "'""''"~" -"'• ..., •••• -~ •••••• ,, ' 

Illt:s:-na. 

.• 
, ... _ .. , 

g-ui;,.a tle quc:-;ti"to de· ,n·deru. llt.!:-o,·j:;Ya tli~l·t· a \'. 1-:.x •• 
loa·os do Podt•r· l~<.·;..'i:-;Jath·u. 

.- :aux n-tt"III-

tJ ::>r. liarreto l"Jnto (.J•cw. tJI'Ifr:m J ~~·. Jt'es1u<:nu· ... \ln-
d:J. Item <1 ue, em \'Íl'tud<:.· da. JH'Ul'n~H:ã.o do ~essüo leghd:JliYa a tt· 
:n -<h· Dc-~<·m hl'(). puclf~l'('fiiiJS hoje· inid:tl' :t t•l:thflr:t•::in i lo r:r•.t,"Í-

lt!l•llto ( ~unll11Ul11. 

OU\'j <~om " m:dm· :tttt:':U;Üo as pal:n'l':IS cl1· \' . l;:x. t·~talJt:i•:

'''.:udo as núrrnas I(U(• vflo :-wr ohscJ'Y:tdus u:r. lli::scusl"iãu e vnta~:i"w, 
c.ssitu t:ont••. atv•ntament<:, ouvi :1. Jcitua-:1. ft•ita pc~lu illu:-.tn~ ~-·

•·n·tul'io, do pt•c·jt·t~to :1ssi~nadu J)(•l:t COPamis:-:ii.u Dil'f!c-tora. 

(.lUI~t·o, eu tret:m to, l."r(·t· <J ut• a no:-rsa. t·cu nião clt~ hojl~ ur.u• u·a 
:t !(·rn t!is~•J, lllcsntu fJoJ·qu•.• não f fira :.1. q ucstiio de ordem levantada 
pP]() ::O:J•, Oliv•·ir·a ( :o,utinhn, j:í tC'rium ~idu :Hrsp••nRn~ <JS tl':thalhm: . 

. I. . ~ ........ :.1. ··-~ ll!lt'' -r,. ....... 
• • • • .. ;, .... - •• ' l• •• 

Uln ;J11))('ilo :t. V, )•;x .. nu SClltÍllcJ de ~e a JH'e:-tl-':11' a \'ula<:ão !lo ft••-
).:'Íint•nto, 1 UllUJll(.'l'Os prujec:tus tl(! Cndi~l•S '" iruli):)'}>emru.vei~ au 
paiz. <>~tão dormindo n::L JlUeir:L llus arehi\·os •· nas ;::tVL·tns do~ 
annaritJS, a~ucu·dcLndo, :J}>Cil:lS, o r~ej.:inlC11tll ColliiUUrn nl:l.O!la(l<.o 

~·lnhot'ar· JH•l:L Cun:-titui(:ãu dt• lli de .l ulhu út- :t.J. 

~ u~~~·ria. P"i:-;, a • ·on veniend:L <.!l' sPI'Cm t•ecP.hiuas. cll•sd•:• Y•. 
as t•menda~. as qu:v·s j:"t. podc•ri:1m \'b• c•t.lm pnrN•f'r, na :O:t>s:-~iio 
•lo clia 11. 

O Sr. Presid~nte- .-\ttent;i"L•.•. I '(··~" ao nohr'<! DL'JIUl:t.clo •tu~ 
fon11ule :1 HU:t f('UC>Stão ele• onle-n1. 

U ~R. I:;Al:JU~TO Pl:-.:TO ..:\ l!Uc:;ti'w de:.' or·clelll c L•sta: 

si j:i. pudcm sct· r·cct•hidas -enwnda~- . E <tUC', ape:r.ar de uma. sim
pl(·s a udi~ão c l.!urn u a \'Ulso que l'N!e!.Ji. h a pouco mai~ de Yin tl• 
rui n utus. c..•stuu c:on venci-tlo de que u projcl.!tO nãu )lócle prevalecet·, 
t:tl eorno (ui t·cdi~ido. Impo~sivel, por exemplo. con~ervar o ~u·
ti;.;-o li." Jeb.:::~n<ltJ ao livt·<· urhitrio dn l:'reHídcntc elo ~emv.h•' ·J 

:~t:i(JJ'rl'.'!ll•' de· un1 ~c;:un•lo c•scrutinio, nf.:-: casos de t.>!ci,~ãr• th• 
l'r·e:-:id~nte 11:~. RPpultlica. Não pretendo avi\·ar o~ inconvenicntt•..; 

'! os pe-rigos que pode traze•· -es:-;t~ adiamento, lJUe- són'lent~ dever:i. 
lt-~t· Jo~ar em ca~os exc~pciona.cs l.' r1ua.ndo assin1 tlecidir : r. ma.iori:r.., 
c1UC {· qu.-~m Yai -elc;:cr o Clwfc <lo .EXr><'lltÍ\'n, nns c·asos ]ll'C"\' i:-;tns 

pe!a c:at·ta ~·onstitlll'inncJI . 

l'n,ei.s:r.. tallilJL'lll :-·~1· t•cetifi<:adu· o art. :1.", !JIII'l(UL' nao pnsS.> 
c:om p l'(~he n :lct• q u c :-;cja dh;pcns~ula :t colla.lJUra<:fw du }li (•llat'Í(•, 1 u n· 
Jueio clt.• l'nwnda~. na. feitut·a. •los Codigos ... 

E (• arL 14. e ntt'tu ·:- V. Ex., ~r. Prcsi<len te. h:t de CI.JTil'"'·tla ,. 
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~n1 que não 111"xlf· mE:recer applau~os ~o~ restricção feita naquel!•.• 
di:.;positiWJ. E:-;pN·o qut··· pouca.;.; yezes terei <1~ ir ao ~enadu .. ; · 

0 ~lt. CO~"TA H.1-x;o - 1·.: todos ]!lmentanlo:,;. que \-'. J<;x. l:i. 
não c:onwareça. 

_o .,..~ ..,. A nn-c-_rn..-.. ...:I::U:J'I."'"" . .:. -~ ...., ....... .,-•---·-••'V - ••• -v -~~ o--·· 1'""_...,., . .r.•~·-
mim, isto devido a coincidencia no horario de funccionamento CCHlt 
a Camar-c.L. Comtudo, devo aqui consignar o meu respeito: - ou 
dl·\."<~r:'!. fler nermittidn. a nermanencia durant-e as sessões, do~ 

De-rtuta<los no recinto do Senado e vice-versa.. sem qualquer res
tl'ic<;ão, uu (•ntào sE'rit flreferivel J"etlrnr do Regimento u art. 1-' 
d•• projecto. 

Quando n.LlllL·l" ao ~<:nado f }Jurquc <li::~ tl'rnv:-; neces:-;idad~. 

n•.• deRem!>enhc> d(' nosso:= mandatos e não ~om o in~uito de per
turh:u· u regula1· íunceion:Lmento dOS seu~ trabalhos. Do mef!mu 
modo. quando t.l" 8<-nadores nos d:\o a honra d(> \'ir (I Ca.mara. 

Por hoj(', Sr. Pt'eNiclente t>ra. o que tinha a dizer. (.;lfrdto 
Ju:m.) 

O Sr. Presidente - <.:ot1for-me annunciei. adoptarenw:o~ panL 
votação o proces!:o e~tabelecido ·nos Regimentos da Camara e d(' 
:-:enad''· Os projectos offerecfdos pelas Commissões e:-~tão sujeitos 
a dua~~ di~cnssõ~s. ccrrespr>~tdent~ á ~egunda e {t terc.:eil'a: ~. 
por esse processo, sabem os Srs. Deputados e Senadores, as emen
dns :-:ão aprel"entad:ts no curso da. dbtcus!W.o,' e. ao final del1a. suh
mettirlas fHJ pnrec~(·t· da. Commi~&io. 

l'or •-'Utru ladiJ. rt~S•Jlvcndo a questão de ordem Jentntu.da pd~ 
nbhl'(• Ol~l>Utado. Hr. Olh·cira. Coutinho, devo <lizer, com certez:t, 
não rui bern nuvidu pelo plenario. Não cleclarei, em absoluto. qw,· 
as E>mt-ndaR que não logruss(!m parecer favoravel da. Commis~o 
~labot·adont do R~:-g-im~nto, composta -das .Mesa~- da. Cama.ra e dtt 
~enado. não serium eonsideradas objecto de <lelibet·aç:ão. o que 
:-t.u.irm~t roi n :o~e~uinte: !'legundo a praxe. r~u~ não póde deixar 
ele- ~f'r :ocf:>guidu, como ;ttf aqui, .em todos os Parlamentos, não 
usarei da. faculdad(>, quE.' sempre foi attribuida {t Mesa, de nã;J 
acceitar emendas ev.ldentemente incon~tituc.:iona:e~. Por umtL Ji· 
beralidade, por uma considera<:ão qut: devo .;L Casa, ainda farP.i 
Rujeito.r es~as emendas que, no moeu entender sejam; de facto, in
constitucionaes. ao parecer da Commissão elahoradora: e. sómentl! 
:-.e. por acaso, esl:!e juizo fôr confirmado. não as sujeita.rei á cle
.liber:t~ão ela Ca~a. 

~~· nl·~ditla de ord~n1. porque a<tuillo que- f cc{ntr:.t r1. Con:i!ti
tui<;ão não põde S(•t• dclihct'fldo Y~tlidamt>nte . 

.... <4u ... m<US navenao a tratar. vou le\"antar a Sessão, mar
cando outra para ~e~rumln-feira, 11, âs 9 112 horas. 

Levant:.t-se a Sessão ás 11 horas e 5 minutos. 
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163." Sessão, em 9 de Novembro de 1935 

I'FtE8IOEXCIA DO SR. E1JVALDO LODI ., .. _Xlf~_F-

PRESIDE~TE 

A's 14 horas t·umparN~em os :;rF=.: 

Euvaldv Lodi, Pereira. Lyra. Gtmero:-;t• Ponce, Edma1· Cal'\':•
lhu, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Ribeiro .Juni<>r. Deodoro dt: 
Mendosçn., .Acylinu <le Leão. José Pingarilho, Clementino l .. ishôa, 
Henrique Couto, Carlos Reh;, Godofredo Vianna, Hugo :Napoleü.o. 
Adelmar Rocha, Plínio Pompeu, Pedro Firme:r.a, Humberto llt· An
(lra<le, .José Augusto. Gratllliano Brito, Jost; Gomes, Samue~ Duar
te O<lon Bezerra. Ruy Carneiro, Sou:r..a Leão, Rego de Barrus, 
Har.hosa Lima Sobrinho, Antonio de Góes, Mario .Dominguc~ •. -\.r-
~hur Cavalcanti. H<>itor ~laia. Humberto Moura., Simões .Ba rhusa. 
''":tlentt- de Lima. Fernandes Lima., Deodato Maia. Amando Fon
tes. J. .J • Seabra. Prisco Parai~o. Alfredo- Masca.renha:), .Fra.ncis-. . . - ...,_ . 

-~·c.• .n.u~u<.L, V~I.<A.~ !V ..;.na.u.,~~ ....... -~ ... .,.,, ..... cvu ... .~.u ...., .............. .,, .-.. .. c..uul' ..;,-,~.~.~u. • .&.w-
phael Cincurá, Edgard Sanches, Homero Pires, Asdrubal Soare:,;. 
lJbaldo Ramalhete, Henrique Dodsworth. Levi Carneiro, Erluarclu 
I>uvivier, /Bento Costa, Hermete Silva, Acurcio Torres, Alipio Cos
tallat, Pra~o Kelllr, r...emgruber Filho, Bandeira Vaughan. Bia.'{ 
J••ortes, :.\fartins Soare:,;, Josf Braz, Lavindo Coelho, Theodomit·o 
Hantiago, Augusto Viegas, Juscelino Kubitschek. Polycarpo Yiu:tti, 
l\f:tcario ·de Alm~ida. José Bernardino, Delphim :Moreira, Theotu
nio ::\'Ionteiro de Barros, Barros Penteado, Moares Andrade, Car
<loso- de :vrello Netto, Castro Prado, Laerte Setubal, Gomes Ferraz, 
:.\1ira.nda Junior, Fabio Aranha •. Jairo· Franco, Domingos Vella.-;
(·n. Cm·rl:a rln Cóst:;, Plinb T.um·iuho. Artl1Ul" Santos, Paul::. Sca
res, Francisco Pereira, Rup1> Junic.w, JosG l\1uller, Diniz. Junior, 
Carlos Gomes de Oliveira, Borges ·de :\ledeiros. Baptista. LuSL:-.lo, 
Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Pedro Vergara, .João Sim-

. plicio, Frederico \'lolíenhuttel, Adalberto Corrêa, A.ni7: Badra. Eu
rico Ribeiro, Pedro Jorge, Antonio Carvalhal, Austro de Oliveira . 
. Arthur da Rocha, Adalberto Camargo, Damas Ortiz, .JosG elo Pa
trocinio. Ricardino Prado, Oliveira Coutinho, Alberto Alvares, Cia .. -.;
tão de Brito, Arlindo Pinto e Ahelarclu l\1arinho. (115). 

O .,Sr. Presidente- A lh.'ta de pre:s~n<:a a.c<:usa o com pu.
recimento de 115 Sr:o. Deputado!'. 

E~tú. aberta a S.e~~ão. 

O Sr. Generoso Ponce (3° Secretario ... o;crvindo de 2") PL'O

cecle i't. leitura. <la Acta da Se:)são antecedente, a quu.l é po~tn e-m 
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O Sr. Gomes Ferraz u;obre a .1cta) - Sr. Presidente. (1 

··Diario='do Poder Legislativo" publica o projecto n. 361. da au
toria do eminente D~putado. Sr. Acylino <Ie Leão. que dispõe ~o
l.ire auxilio federal aos estabelecimentos de ensino ~uperiot". ha
~ea<Io no art. 150 da Con~tituic::ão. 

l~SO qut
<lC:ÍXOU de ser nelle incluída a Faculda.cle de Pharmacia. e Oclonto
logia de Itapetining~ estabelecimento que honra a cultura do ])OYu 

pauli:o~ta. e do . ua.l a bancn.cla do Partid R ~-

Paulo, na pegsoa do seu illu~tre lraqcr. o Dr. Cincinato Bra~a. 
rPf~eht:>u n seguinte telegramma: 

-A l"a.culdadt- de Pharmacla, e de Odontologia <le Ita
J..:tininga, tendo ohti<lo in!'lpecç:ão preliminar ultima ;o;e~si'w 
Conselho Nacional Educaç;ão, estando igualdade -condi~üe:-~ 
c:ongcnere2-1 Campinas e Santos e Escola Paulih'ta :Medil'i
na, solicita lntervcnc;ão bancada sua lea.derança, sua in
clusão projecto Acyllno Leão, referente auxilio estabelc--

1 n. X. ~ 1nc "l 

considerat;:ã.o · .a Directoria. - Dr. IJa.niel .lfartm.s.- JoHc 
Pedro Strar'b"U .T11:n:fcr. Nel8cm J1t.nqueira... Veiga A.ZC'!Jr

l" 
Pcrei·ra Cn.1f1a.-r Junior . .. 

Feita c~ta rectificacão. com a inclu!-~ão da. Facul<lade de Phar
rna.cia e Odontologiu, d<! It<~petinin:::n. o projecto ~atlsfnz plena- · 
mente o fim c~1limado. 

Em ~cguida, ~ apprO\·ada. ::t. Ac:ta da Ses.'São ante
<·cclente. 

O Sr. · Pre~idente- Pa .. ":-~n-~~ i"L lt>iturn do Expediente. 

O Sr. Pereira Lyra (1 .. ~rc~·rtn.rto) procccle ú leitura. tlo se
guinte 

EXPEDIE~TE 

Telegrammas: 

De )lictheroy - 7 XovemlJro - Pre!-!identE: Camara do~ Depu
tado~: Rio. - Tenho a honra de <:ommunicnr a V. Ex. que ac:·a·. 
hc transmittir Governo E~tado ao Senhor Coronel Newton Caval
canti. A.cto transcorreu na melhor ot·dem. achando-se novo In
tE>r\'Cntor inW.!stido suas altas funcc:ües. AUr r. ·:;io~'l.s saudn<;ões. - · 

- Inteirada.. 

t:rlJano - 7 Xovembro - Preshl<mtt: .-Camara Deputado!'õ. 
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Profunclamente a:;-radecidu homenagem pr·&st:"lda meu pran t<•a
~o eRposo. - v-;./(.'l~a Oalflci1'(l. -Tnnior. 

-Inteirada. 

Urb:t'l'lo 

lm;tituto Ordem Economistas Rio de .Ta.neiro sf.de Becco Can
cellas, li, roga. annotar .s~a completa solidariedade am>ello .senti-
uo .ser exigiao, para matriCUla cur&os commerciae.s e economicos. 
me~ma base secundaria exigida. para matricula todos demais cur
ROl:l superiores. - Atfo.-;tinh.o Sal·,;a.(lm·.. Vke- Pt·esidente f'm exet·
cicio. 

..::\. · Commi~sãc, de l~ucat;ão ~ Cultut~t . 

Sãn, 
:;uintes 

:-;uece~~iv~Lmente, lido~ e \-ão a 
• 

X. 142-B - l!13;'i 

(1" legi~latura) 

C r; 111 pleta, o d<!crcto n • . 24. i 49, de 13 lZc .Julho ik.~ 193-l. li m i.tamlo n 
1)rod·ucçã.o de a.<1s1tcar e prohi1Jind.o a i nstallaçii;.:J de no·t·os C?l

genhos c ·usinas no tcrritorio nacional, tentlo parecer com, sub
.vtitu.tivo da CO?n-mis.•ui.o (Te Agricultura. a.-: emendas em :!" fl.i.'1-
('ll..<:~:ti.o c rro pro}er.to. 

(Agricultut·a 1!1, 1" legi~laturn. de 1!1a5). 

l - Louvamos o nolwe intuito com que a Commissão de .-\gt·i
•·ultura, adaptando com algumas modificações o substitutivo elo 
in:::igne juristll. Levi Carneiro, procurou solucionar o gra'\·e dis:-;i
clio exi-;tente entre os que intervt!m na pro<luc~ão do a~:-;uc·ar: o 

u:-;in~iro e o agricultor, fornecedor <la. ca.nna. 

O m•Jti...-o gerador dessa divergencia prende-l'le f.L oriental;Üo 
<!UC se fb:ou na defesa do producto. A. limitação· da producç:Ü•: 
a ... ~sucareira. acarretou · a elevação do preç:o do assucar· a.nimandu 
o u:-;ineiro a augmentar al) suas plantações -de gramminea em de
trimento de seu~ fornecedores ha.bituaes. 

Prejudicados evidentemente com a situação que lhes crearam, 
IX~ laVradores, COM OS SeUS Canna ViaeS perdidOS e inaproveitadOS, 
sujeitos a um regimen em que lhes retirou toda. a autonomia. de 
'!.~(·ão. têm feito sentir aos _Ililde_re.S. _nublicos a den_loravel e injus-
t:t situa~ão em que se acham. 

A. Commissü.o de AgriculturaJ fazendo justiç<.L á.s reclamaçõe~ 
c:os prejudicados, adoptou o referido substitutivo que é um meic 
cal>al de solucionar esse conflicto ele inte1·esses legítimos das elas-
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~ês directamente attingidas peJa orientação estatuida desde a crea· 
<;ã.o do instituto de defesa do a.ssucar. 

2 - Das emendas ao mesmo apresentadas em plenario foi t-e
fator o Ulustre- e operoso Deputado Teixeira Leite, cujos esforço~ 
t· .Uedicações para a solu~;ão do.. importante problema somos os pri-

Antes que a Commissão de Agricultura decidisse do parecer 
;tpresentado, o Deputado Humberto de Andrade solicitou a mani-

~ao e se & o 

:sentava, fundamentando-a com a. necessidade de se amparar ta.m
hem no texto legal todos ~tquelles tlUe exercem a.ctualmente . a 
nctividade de plantador d~ <~anna. 

Tendo requerido ·vista do parecer do Sr. Teixeira Leite. fõ:~i 
nu momento inC'umbido de 1·elatar ·a emenda do Sr. Humberto de 
. \. ndradE> . 

3 - De ... ·o d~lar.tr desd(> logo que a. minha divergencia d•"J 
'''JDto de vll!ta em que se colloca o illoustre relator ê fundamen-
tal quanto ao:o~ motivos por que rejeitou o art. :..o e paragrap o:-< 
1la ~menda n. 2, da autoria do Sr. Ft-ancfsco Pereira • 

.. .:\lediante indemnizaçãu que livremente accorua.rem 
<:om ~-eus tornecedores, poderão as usinas reduzir ou sup
primir as quotas de fornecimento da canna. 

§ 1°. Os form .. ~edorcs de canna que, na rórma deste 
artigo, accordarém reducc:ão ou ::,;uppressão de fornecimen
to, não poderão usar da faculdade conferida pelo paragra
pbo unico do art. 4." do dec. 24.749, mesmo que a usí
ha, em cons~quP-nc!a, ~eja. fechada ou rerno...-ida para ou
tro local. 

rem de seub' .Cornecedore::; de canna. a suppressão integral 
de seus :torneclmentos, poderão ~er removidas, total ou 
pu.rclalmente, para qualquer outro ponto -do territorio na
cional, ~em prejuizo das quotas de . producção que lhe~ 
cabem pela legislação em vigor, podendo tambem trans
ferir suas quotas de producc;:ão ou p;u:te dellas u. outra 
usina já. existente no pa.iz., . · · 

A. suppressão ou a reducc;ão das quotas ele fornecimento de 
canna, mediante indemnização que livremente ·accordarem, usinei
ros e plantadores, e a faculdade de se remover uma usina, total 
ot: parcialmente, de um para outro ponto do territorio nacional, 
~.i meôidas ustas e sem inconvenientes, ue riem de leve podem. 
affectar .a estructura da organização creada pelas directrizes c 
i~is do Governo ProYisorio na defesa da producçã.o assuca.reir::t.. 

~ã.o se l>ódê <lizer clue tal 1>ratica s>eja desaconselhavel ante 
o n~}')e<:to em que !'i(' colloca no Br~u;il:.o probl~ma. quando a emen-
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t1.:.t. não pleiteia, com a~ tran~reren<:ins do usinm:. o augn1l·nv, ua .. .: 
cp.:ota..<=~ de produc<:ão. 

A prosperidade da industria assucareira não púde ex1gu·. como 
l•ase de sua estabilidalle. que a~ usinas permaneçam nas zona .. -: 
em que ellas ~:;e acham. de:;.:de que para. onde quer que ellas s4• 

m s s s qu s an-
t~riorrnente fixn-<L'ls pelo In~tituto do Assouca.t· (• 

.c·om justi<:a e equidade, mas com. enerb~a • .; o '"quantum ·• intran~
ponivel da producç:ão em relação nu consumo, sem attentar par·a 
o jogo dP interP.r<se:-c, que a ~ua orienta(!ão po~sa. trazer. de dE>ter
minada.q zonas elo pai:z eom !letrimento de outl'<l"i, <mel<'. tnJye:z. a~ 
condi<:õe::.' pec~uliar~s <!o mf'io e ela. tel'l'u. assegurariam a defesa dt.l 
producto <le uma f6rma mn.i~ umseontnnen. com o padriio normal 
d~ vid:t do pni:z. 

~ão se fere d~ morte a ~conomia c.le uma zona. productltt"a 
quando o usineiro retirante indemniza o ln.vra.do.- dos prejuizol'-

' 
y~n~veil-4 para clotn.r a. região cl~ ontra.<t ronte~ <le producc:ão t.· 

d<~ riq ue7.o'1 .. 

Deve-l-4e P.Xprimir ~c:-mpre <• intereo:.'Se uo Paiz <.'Orno nu senti
do de que desappare~am e~~es privilegio~' injustificaveis, fomen
tadores d::t desunião ~ da dehrn.monia. entre os E~tndos, e que 
e1-1timulam ·e condu7.em, al.!m <lt> tud<•· :-~n J)E'rigoso e con<lemnn ... ·el 
eaminho da. monocu!turn. 

!'i - A emenda :tpresentada pelu illu.."ltrt- Deputado Humberto 
ele Andrade propõe a ~ubstituiç:ão do~;~ arts. 1" e 2" do projecto 
J42 por dh;positivos QUtro:-: que visam extender os seus beneficio~ 
aos actua~l-4 plantadores de canna, extinguindo-se a. exclusividade 
que.- o art. l" confere aos antigos plantadores des~n. gramlnea. par.• 
\' fornecimento -da me~ma. á~ usina:-; e dh;tillarias. 

Julgo perfeitamente acceitn.vel que ~e contemplem O:o' actuat-~ 

l>luntadores, garantindo· hes o- aproveitamento de ::~ua...:; cultura:-: 
porque,' com u. prohibiç:ã.o de installar novos engenhos ou ban
guês, ficam condemnados, como muito ·bem accentuou o Sr. Le\.·l 
Carneiro. •• a perder as suas safras, isto ê, o producto de longo 
e penoso traba!ho e de capitaes ol)tf<los por yeze~ (!om grn.nrle:-: 
sacrifícios·· . 

E' preciso que os leb'il:llauore~· não desfigurem. como Jembr·a 
o illustre Presidente do Instituto de Assucar e do Alcool. a. limi
tação -da produc<;ão assucareira. e "nem que se utilize da mesma 
como arma para servir a ínterel:lses particulares e egoismos so
cialmente condemnavei~, que o problema s~ resolva dentro da:-: 
norma.::J de justiça, de equidade, de respeito a todos os direitos dos 
grandes como dos pequenos. dos abastados como dos humildes". 

Cumpre. não estabelecermos um monopolio oqioso em favor 
apenas dos antigo~ plantadores. Encaremos a sltua.ç:ão real ile 
todos os que s~ dedicam no Pa.iz ao plantio da canna, fazendo des
apparecer pela !orça. de uma lt>,;is1a<;:ão equitativa e justa ol:l cho'-
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ques de interesses, os conflictos que estão affectando em larga. 
amplitude a propria questão social no Brasil. 

Adaptando a medida alvitrada. na emenda, modificamos a re
<lacção ·do art. 1° ·do substitutivo, ampliando as suas garantias 
a. todos os que fornecem actualme-nte- canna ás Ul"ina~ e di~-

o § 1" da emenda do illuso·e Deputado prescreYe a maneira. 
]>ela qual se fará a distribuição da media global dos fornecimen-
tos pe os p an ores ex1s en es. asseguran o uma proporclona
Jidade ~ntre es•sa media e a extensão da la1mura de eada um, e 
41istribuindo-se a mesma pelo Instituto do Assucar e do .AJ.cool, 
t1epois de ouvir em cada E.stndo o orgfto de classe ou ~eja o 
.syndicato respectivo. 

Pal.·ece·no.s düficil que o Instituto possa fi.scalizar permanen
temente a distribuic;:ão da quota de fornecimento ile cada planta
dor. Achamos mais- '\"iavel garantir a cada um a. media de seu for
necimento feito no quinquennio anterior ou no período de tem-. . 

• 
usineiro com liberdade para preencher possíveis faltas. Por outro 
la.do, a consulta aos org-ãos de classes s6 daria resultado nos Jo
~"a:re~ em que eUes effectivamente existissem, dotados de or<"a-
niza.c;:ão e apparelhamento peculiares e efficientes. Além disso, a 
plura.lldade syndical e a autonomia. dos ~;yndicatos. garantidas pelo 
art. 120 da Constituic:ão Federal, poderiam constituir,. no caso. 
pelo choque de interesses a.ntogonicos entre plantadores de . uma 
mesma região. um ~~rio emhara<:o que o Instituto difficilmente 
removeria . 

.Â.S OUtras dispo~i~ões ua C:'IDEmda SÜO reproduc~ão de pro\'i
UE!ncias e garantias já constantes (to substitutivo. 

5 - Com estas considerac;:ões justificativas, o no:sso voto se
ria. pelo seguinte sú bstitu ti v o: 

-~· 1." Ficam os proprietarioR ou possuidores .(le usinas de 
.... ssu e s ar1, s e a coo o r1ga os a app c r na su m
du~tria; observadas as limitações dos decretos n. 22 . 789, de 1 de 
Junho de 1933 e n. 22.981, de 25 de Julho do mesmo anno, canna. 
adquirida. aos lavradores seus fórnecedores, em quantidade cor
respondente á ·media. de seus fornecimentos no quinquennio ante
cedente ou no periodo de tempo, menos -dilatado, em que se fize
l'em taes fornecimentos. 

§ 1.0 Para esse fim, os usineiros deYerão adquirir a quanti
·aade. correspondente de ca.nna, e os la"\.-radores entregal-a, no pe
riodo da safra, observadas as normas anteriormente praticadas 'en
tre as mesmas partes e ás que vierem .a. ser adaptadas etn virtude 
desta lei . 

<le que os lavradores, fornecedores de canna, tiverem deixado de 
fornecer canna á usina de que se trate durante uma safra, salvo 
por motivo de força. maior. como secca, incendio ou innundação. 
<1e'\'idamente proYadas; e só prevalecerão com a mesma reducç:õ.o 
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proporcionai de quantidade, que possa. ter sofrrido, por forc:a. dos 
dtados decretos, ou de determina~;ões do Instituto do Assucar e 
do· .A.lcool, a quantidade média de producção de assucar da. usina 
-n() quinquennio a. que se referem os mesmos decreto:;;. 

§ 3 ... Caso o lavrador não fornec:a canna em quantidade suf-

producção de assucar até o limite fixado. (•anna. de ~ua propria 
<~ultura ou de outra procedencia. 

A transgres~o o~ < 1:-t]>OSitivos es · 
neiro. acarretará, de pleno direito. .a reducc:ão do limite de sua 
)>roaucGão de as5'Ucar em quantidade correspondente á. c•·tnna qu(• 
t~nha.. indevidamente, recu~do de seu fornecedor, proceder.do o 

Instituto do ..Assucar e d() Alcool na conformidade das .leis appli
t·aveis pnra assegurar a observancia. <la. mesma reducc:ão, e para 
~a.ra.ntir a indemni?.ac:ão I><>lo u~ineiro õn~ prE>juir.os que por aqu~.l-
1e motivo soffreu o fornecedor. 

Paragra.pho unicv. Não ~~tando o fornecelltJr in<lemnizado at•~ 

40 dias a ó~ a a re!'-'Cllta<:ão de sua reclam ão ao Instituto dl• 
.A~sucar e do Alcool: poder-:.. recorrer ao Poder Judiciario, sujci
t.o o infra.ctor ÍL apprehensã.o- do producto, ou em falta <le outro:-; 
bens .ae ~ua usina, á. multa de importancia igual ao valor da canna 
o erec1 · o s o 
pho~ do decreto n. 2•1. 749, de 14 de Julho de U134. ~endo o pro
duct& da venda do8 bens a.pprehendidos, appli<'ado, precipüamen
te, com preferencia a qua.esquer outros creditos, a indemnizar ao 
fornecedor respecti~o o valor da. canna offerecida, de conformi
dade ~om o art. 1° e não paga pelo usineiro. A a.pprehensão l'e

cahirá de preferencia. sobre bens que não prejudiquem o t:unccio
Jiamento normal- da. usina. 

Art. 3." Ca...<:o a. usina. a. que fornecia a canna dt.• sua!> cul
turas. tenha suspendido o:; trabalhos. e ~e nenhuma outra u~ina 
~a localidade adquiril-a nas mesmas condições, poderá. o lavra
dor valer-se da faculdade conferida pelo paragrapho unico · do ar
tigo 4° do decreto n. 24.749. cessando. desde então. pnra o nl{>~-
mo U!'!ineiro. a obriga~ão constante <lo :u·t . 1" o 

§ 1 ... :\-Iediante indemnizac;:ão que lh-remente accorda.rem cum 
()',; seus fornecedores. poderão a.:s usinas reduzir ou suppt'imir :1...., 

quotas de fornecimentos de canna. não. prevalecendo, ne~e ca:-:o. 
para o fornecedor a faculcla.de de que trata este a.rtigll, me·.; no 
<"iUe a usina, em consequencia. se-ja fechadn. ()U 1·emovida JlUra nu
tro local. 

§ 2.'' As usinas que. na fôrma do § 1". ohti\'el·em dt- ~P.Ul' r.,,._ 
necedores de canna ::>~ suppressão integral d~ seus fornecimento~. 
J>oderão ser removidas. total ou parcialmente, t>ara qualquct· ou
tro ponto do territorio nacional, sem prejuizo das quotas df! pro
<iucc;:ã.o que lhes cabem pela legisla~ão em vigor, podendo t:lm~;lem 

t~nsferir suas quotas "de producção ou _parte dellas a. ou~nt 1~!'!i
na já. existente no Paiz. 

Art. 4.0 Nos Esta.dos onde não hou...-cr entre u~ineil·;);;: c la
vradores tabellas de pre(!o do pagamento ele canna. regulanwn.la-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:46- PÃjgina 18 de 124 

106 

das por lei, será. organizada uma commisSio de cjnco mcmb1·o::;. 
<:l)mposta de representantes do Ministerio da Agricultura, do Go
verno .Estadual, do Instituto do Assucar e do Alcool. dos p.lanta
<lores e dos industriaes, a qual ficará incumbida da organizaGrt!> 
<la~ alludidas tabellas. 

lei, começarão os trabalhos da Commi~ão. os quat>~ ficarão r-on
d ui dos dentro de seis mezes. 

A Commissão approvou o sub:nitutivo apre~entado com ex
c·ep~ão dos paragraphos 1° e 2" do art. 3° e resolveu que a ma
teria a que elJes s'e referem seja subme!:tida ao plenario em pro
jeet0 separado, com a recommendação de OU\"ir-se preliminarme;'l
t<> a Com missão de Constituição e .rusti~a. 

Sala da Commissã.o, 8 de Novembl'o üe 1935. - ..d.rthur Nci
·t"·ll. Presidente. - Delfim "'ltoreira., Relator. - E. Teizeira. Leite. 
-- Cid B. dr. Cm:tro Prado. - Pirr.<: G(J/}/oso. - .111tm.br.rto R. rr(~ 

•• .Art. 1." Ficam os proprietarios, ou possuidores, de usinas de 
:L&;Ucar obrigados a applicar na producção de assucar. limitada 
de conformidade com o decreto n. 24.749. de 14 de Julho de 1934, 
t--anna. adquirida ao:; lavradores que eram, respectivamente, ~us 
fornecedores antes do citado decreto, em quantidades correspon
dentes í'l. média da que elles. ou seus predecessores legitimos, te
nham adquirido aos mesmos ln.vradores, ou seus predecessores le
;.:'itimos. no quinquennio anterior á data desse decreto, ou no pe
riodo de tempo. meno~ dilat3.<lo, en1 que se fizeram ta.es fome
cimentos. 

. o~ u~1 eu.·o~ ever· o a qun· r a quanti
<lade correspondente de ca.nna. e os lavradores entregai-a, no pe
J"iodo da safro, obsen·adas a.s normas anteriormente praticadas 
entre as mesmas parte~. · 

§ 2. o As obrigaçõee;. :teima determinadas, não })revalecerão des
de que os lavradores, fornecedores de canna, pretendam preço su
perior ao constante das tabellas de pagamento que observava.Dl 
as mesmas partes, ou seus predecessores legitimos, antes do ci
t.ado decreto n. 24. 7 49 - assim como se tive:.>em deixado de for
necer canna. á usina de que se trate durante urna f'm.fra., sai·vo 
por motivo de força maior, como secca ou incendio,· devidamente 
provado; e só preva.Iecerã.o com a mesma reducc;:ão proporcionai 
de quantidade, que possa ter soffrido, por !orça desse decreto, ou . 

· s o ns 1 u o e ssucar e eoo , a quantidade 
m~dia. de producc;:ão de assucar da usina no quinquennio a que se 
refere o mesmo decreto. 

§ 3.° Caso o Ia...-rndor não fornec:a canna em quantidade suf-
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ficiente, ou de todo não a forneça. o usineit·o poderá apr,licar na 
l~rod.ucção de a.ssucar att~ o limite fi:xaclo, <"anna de !'lUa c:ultura 
ou de outra procedencia. 

Art. 2.... A transgressão dos dispositivo~ desta lei. pelo u~i~ 
neiro. acarretará., de pleno direito, a reducc;ão do limite de sua 

. ao a sucar em quan 1 a e correspon en e a. canna qu(• 
tenha, indevidamente, recusado do seu fornecedor, procedendo ., 
Instituto do Assucar e Alcool na conformidade das lei~ applica.-

.Art. 3.° Caso a. usina, a que forncda a canna, de ~ua~ cul
tura!'>, tenha sut::pendido os trabalho~. e ~~ nenhuma outra usin:1. 
<1:># localidade adquiril-a nas mesma~ condi<:ões, pod.erú. o laYra.
<lor valer-se da taculdade conferida. pe1o paragrapho uni<.'o do a'l"
ti~o 4" do dect·eto n. 24.749, cesgando. ilf>~d<- Pntnn. paJ•a ,., mPl'lmo 
usineiro. a obrign<:iio c·on!':tantP do :trt. l" . 

. \ rt. .t." Revog-am-~"<' a~ disposil:õe~ €:'1ll c·nntt·at·io ... 

Su.la CL"l. Commissão õe Constituição l' .:rustic;a. 2-a: uc ~elemut·o 
clt> 193f... WaZClema.r Ferreira. .• Presidente. - Lc1-'i Carneiro. Re
lator. - Godofredo Vianna.. - Asca.nio Tu.'bino. - Pedro ..:Uci.ro. 
- DomingoR Vieira. - Hoo·m-ero Pirc.<l. - .:irtllu.r 
?JU'ntino I .. itiõôa. - Carl·p.v Gomr. . .ç r1.r. Olh'r.irrr. 

~T;Il~Tl"J'TTTJ\'n DA COMl\USSÃO DE ACRICUJ~"l't:l:.\ Ql.~Jo: J:Jo)C:F.RF:f" 

SUBSTITUTIYO. &M: !?ll JlTSCl~SSÃO 

Art. 1." Fi<:am o~ proprie~"lrios. ou nos~uidore:;. <ll· usina~ •lt· 
:u.;~ucar obrigado~ n applicar na producc:ão de assu<:ar. limitada:-: 
de conformidade com o decreto n. 22.789. de 1 de Junho de 1933. 
cnnna. adquirida aos la'\.+radores que eram, rcsi>ectivamcnte. seul" 
fornecedores antes do citado decreto. em quantidades correspon
dentes á media da quê elles. ou seus predecessore~ legitimos, te-

h ad 'rido • os o ~ se s r ss<'r s 
· ~timos. no quinquennio anterior á. data. de~Ne decreto. ou no P!'
riodo d~ tempo, menol'l dilatado, em que se fizerem taeso forneci
mentos. 

§ 1." Para esse fim, os usineiros deverão adquirir a. (.{U~ntida

de correspondente üe cann:t. c os lavradore~ entregai-a. no perio
flo da safra. observadas· as normas anteriormente praticadas en
tre as mesmas parte~ e ás (!Ue vierC'm n. ~E"r adoptadas em Yirtu
de de!'lt:'l lei. 

§ 2." Al:; obri;;acõe!-l, acima determinadas. nr~u )>l'e\'alec:et·ão de~
lle que o::; lavradores, -fornecedores ele cannu.. tiverem deixado de 
fornecer Canna á usina de que se trate durante Uma safra, !'alVO 

or motivo de for maior como· !:lecca. incendio ou inunda~õe:; 
devidamente provado; e 8ó prevalecerão com a mesma reducc:ão 
proporcional de quantida.de. que possa ter soffrido, J)Ol" for~a. dess€' 
decreto, ou -de determinações do Instituto de Assuca.r e Alcool, a 
quantidade m€dia de ':Produc~ão de assucar da. u~ina no quinquen
nio a que ~e refere o me:-:n10 <lecreto. 
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~ 3.° Caso o lavrador não forneça canna em quantidade suf
f!ciente, ou de todo não a forneça, o usineiro poderá. applicar na 
producção de assucar até o limite fixado, cannn. de. sua ]lropria 
cultura ou de outra procedencia. 

Art. 2." A transgressão dos dümositivos desta lei, pelo usinei
ro, acarretará, de pleno direito, a reducção do limite de sua pro-

!1ha, in<levidamente. recusado do seu fornecedor. procedendo o lns
t!tuto de Assucar e Alcool na conformidade das leis a.pplicaveis 
Jara. assegurar a. observancia {la mesma. reduccão. 

Art. 3.° Caso a usina, a que fornecia. a canna de suas cultu
ra~. tenha suspendido os trabalhós. e se nenhuma outra usina du 
localidade adquiril-a na.-; mesmas condições, poderá. o lavrador va
ler-se da faculdade conferida pelo paragrapho unico do art. 4" 
do decreto n. 24.749, cessando, desde então. para o mesmo usi
neiro .a obrlga<;ã.o constante do art. 1n • 

.Art. 4." Para a fixacão dos pr<:<:os da. canna serd.o estabele
• cidas tabellas organizadas em cada. Estado, por uma commissão 

, 
.:\gricultura. <lo Governo estadual. do !n!;tituto do A~ucar e õo 
.:\ JC'ool. dos plantadores ta dos in(lUE>'trlae~. 

l~í. comec;:arão os commib~o. os con-
c~luidos dentro de seis meze~ . 

..:\rt-. 5." Re\'ogam-se as dh~posi<:õl's 4.•rn contrario. 

JUcanlu ~lf aehaclo. com reb'tricções, nã.o porque o presente t>r(J
jecto deixe de nttender aos interesses dos a.ctuaes productores de 
''a.nna. em relatão aos int(>resses dos U.!-'ineiros: mas porque dito 
l•rojeeto não inclue no benefício todos os que queiram plantar 
(•:.mna. - E. Tei:ccira I,citc. Rel:.l.tor do vencido, com restriccõe~ 

("fuanto i't constitucionalidade uo artigo 4° e poragrapho unico. -. 
Itu-tnõcrto R. de ..:indradc. - Franci.c;co cli Fiori. - Cid. B. d'e Oa~;-
tro Prado, de accôrdo rt>stricçõe-s · .c:lo Deputado Ricardo 

ri:O.JF.CTO ~. 14:!. lJl•: 1!135, 1" LEGISL.i\Tlilt:\ .• AO QU..U.. 1-'0I APR~SENTA.l>O 

St:BSTITt~TIYO PELA COM MISSÃO JlF: AC:RICULT(jRA (EM: 2A DISCUSSÃO) 

Art. 1:> As usinas de ::w:;sucar estu.belecidas no territorio na
cional fic:a.m obtigadas a receber as canna.s dos lavradores que 
çram seus fornecedores de materja prima na data do decreto nu .. 
mero 24.749. de 14 de Julho -de 1934, de accôrdo com a média de 
roroducção de cada uma, no quinquennio tomado por base pelo 
Instituto do AS!:iUCar r.: llo Alcool. para. a limitação da producção 
assucareira. ' 

Pa1·agra1lho unico. Quando, por qualquer motivo, o lavrador 
se desligar da Usina. á qual vendia suas cannas, durante o perio
<io de uma safra, não poi!erêl invocar o direito do artigo 1°, po
dendo 0 'usineiro substituir, a. seu critcrio, a quota correspondente 
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ú <lo lo.vrauor <le~ligado por cannn~ do ~eu protn•iu eultivu ou de 
cutro lavrador. 

" 
_-\.rt. ~.0 O pagamento das canna..;; fornecidas ás usinas, será 

:feito <le accôrdo com as condições vigorantes entre o lavrador e 
o usineiro anteriormente ao decreto n. 24.749, de 14 de Julho de 

mbelecido que essas nunca poderão fixar prec;os para a materia. 
r•rima inferiores aos das tabella~ (le pagamento existentes no quin~ 
<1ttennio tomado or base da Jhnita~ão da roduc~ão .assucareir:t. . 

. Art. 3." Fica entendido qu(l! o~ vrcc:o~ <laH cannas fornecidas 
~h: usina~ :;edio calculados de nccôrclo C'Onl a~; tal>ellas do paga
m~nto vigorante~ nos differente~ E~ta.dos em que estiverem esta.
hc:-lecidas, não podendo as mel'mas llasarem-se em tabella.~ corren
te!': em Estados differentes <le sU:l$ re~mectivas locali?.ac:ões r,ar:: 
diminuir o J>rç:o de acquisi(!ão de materia prima . 

. Art. 4." Revogam-se as dispo:;,it,:i'k·:-' em. contrario. 

JTariz. Ba.ndeira Vaughan. Carclillo Filho. - Be-nto Co.<;·ttt 
Ju-rzic·r. - Hermcto Silvcr. - T~mnorztlJe·r Filho. - Antonw ~· 
G6cs. - Heitor Jlla.ia.. - FlmllbCTtiJ .lf,)1tra. - Ozorio Borba. -
..-ttlolplLo Celso. - .. :l:manllo Fontes. - A.dalbcrto Camargo. - Q.'f
.,calclo Li.ma. - Leoncio G • .Araujo. - Ruy Ca1"1teiJ·o. - Ht!rcctilt
.,i.O Zcnaiàc. - .Tmio ClP.op1~as. - (JI'atuliano Brito. - .fíJ.<u_: Alt
!1 , .'i f:f). 

I'HU.JI-X.:To X. 1·~:!. ,\o QU,\1 .. SI·: 1:10:1-'Em·: o I'AI:J.;.:-Jm l•A COM :\IISS,\u 

111-: ,.\r:I:H"I'r.Tt7HA 

Art. J." As u:-;~na~ de a~~,H·ar vagarão as cannas dos l>WUS 

fornecedores po~t.as nos sr::us V<>hic~ulo~ de transporte. dt> a.ccordu 

q-uinzena.. de conformidaue c:om as cota<:ões obtidas e Y(>rificadas 
]leia Delegada Regional do ln:-;tituto elo Assuca.r e do .Alcool. ou 
na falt:t deste. pela Eol:-::.1. de .\1 ercndtwia ou .outra. Institui<:ft o of
ficial. 

Par-d.g-rapho unico. .A.t~ que :;e a L tinja. o limite ue cotac;:ão dn 
:::5$99!! por sacco de as!:lucar crystal <le primeira. as usinas Jlaga
rão, na base de 1!!$000 por sacco de a:-h'Ucar, · i$500 por cada ton(!
lada. de canna e dn.hi por diante. mail'; $300 por tonelada de f:an
na em eacla augmento ele $i.f00 no fll't'C:o do sacco ele a~stwm· ··,1" 
ti(r kilos. 

Art. ·>o Quando o as:sucur fúr cotado acima de 35$999, as usi~ 

(1) A Le~is1ação citada foi puhlicuda no '' Diurio uo Poder 
J .. egi:::1ath·o de 10~11~35. 
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o ru•tigo anterior, accrescid(- de 1$500 o preço de cada. tonel;~
da. de canna. 

Art. 3.0 O fornecedor terá. direito a uma cannada de mel IH~~" 

cada tonelada ele canna fornecida e mais meio litro de alcool. ~t" 

não optar pela quantia em dinheiro. 

Art. 4.0 Assiste a ambas as partes o direito de fiscali7.a<:fit, 
da pesagem das cannas nas balanças dos pontos de entrega. 

Art. 5.0 O preço das cannas será h;ento de qualquer deseonto. 

Art. G.o ~~s usinas cujas safras não excederem de 15.000 to
neladas de canna, poder:io pagar P<>l' cada tonelada, menos $5011 
dn que as demais. 

O lavrador fornecedor de canna~ vem de ha muito sofít•enll4 • 
toda sorte de priv~ões, por falta de :-;eguran~a e estabilidade no!-1 

Sem legislação a respeito. impedidos de t-stahelecer o preço ·· 
d:•. ~ua mercadoria. os lavrRdores forne~edore.: de canna ~uj!"itam
S"' a re(.·eber a quantia que estipulam os industriaes de assucat• 
eonheci<los por usineiros, q_ue além de outras exigencias, Só' t>a
~m a.~ cannas que recebem dos fornecedore~ e que são moida:-o 
na .. .., ~ua~ usinas, quando o a~~ucar foi fabricado e vendido .e, mui
ta~ Yczes. mezes. depOis. 

Nestas condi~~s. a la.vou1·~t {'(! canna <1ue jít luta com im
mensas difficul-dades, por falta de ln:;.trumentos agrarios, outrc'
Mim pela. falta de braços com que attender á. sua. cultura, e ainda. 
accrescida da carencia de <:redito agrícola, tende a desapparecer. 

justo equilibrio. as bases e fixa~ão das trn.nsac(!ões entre as par
tes dissidentes . 

. ~ A eoncepção social moderna justifica ·uma oppo1;tuna intet·
Yen(!ão dos pode~es publicas em defesa das forças i productora~. 
e assim ê que a Constituição Federal determina q~e a lei pro
moverá o amparo (la produ~ç;ão e estabelecerá. as condições do 
trabalho (art. _121). 

1-::m Pernambuco graYe!-"; occort·encias entre usineiros e lavra
clores plantadores de canna dera.m origem ao decreto do inter
\·entor ôaquelle Estado ele n. 111, de 23 de Janeiro de 1932, que . 
tE-ve a a.utorização do Chefe do Governo ProYisorio, por força do 

C) 

1>l'e interesses entre usineiros e fornecedores de materia prima. o 
que aliás na actualidade ê lei, em vista da approvac;:ão de todos 
os decretos expe<lidos pelo Governo Pro\·isorio . 

.A:.:~im se an~-:.mciam os mendonn dos de<-reto~: 
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Decreto n. ~1. ~64, de S de A.l,ril d~:.· 1 !\:t!. <lo ChE'ff• llCt Go,.·e-r
nc: · Provisorio. Sr. Getulio "Vargas. 

Approva o llecreto n. 111, expedido pelo Interventot· Federal 
nu Estado de P~rnambuco, em 23 de Janeiro de 193!!, di~pondo so-
1lr<" usineiros ~ fornecedores de materia prima. 

O Chefe dl\ Gove1·no Provisot·io <lo.s Estados Unidos uo Brasil. 

Con~ideranr1o que o Acto nromulA"ado em ·~3 dP .Ta.nPil"'n .n ... 
l!J32, sob o n. lll, pelo Interventor Federal no Estado de Per
nambuco, sobre ter :,:ido concedido nos termos precisamente ne
(~essarios para garantir sua finalidade, dirime todas as duvidas 
~_. contendas suscita-das entre u:-;inf>iro!' e fornecedor<":-.' da respe
c~tiva. materia prima, (>. 

Consider:Lndo que o re(eridu acto leg-islativo. não obstant~ ha
ver sido autorizado, só poderá produzi..- eft:eito nos termos de seu 
artigo 9" mediante npprova~ão (la Vniã·o: 

.Artigo unico. E' U)>fJl'OVaüo. t•ara. todos os effeitos, o ue<:re
tCI n. 111. babmdt> pelo Interventor Federal no Estado de Per-
r.amouco, em 23 de .Janeiro de 1932, l'egul:l.ndo- direitos e obri
~<!Ões entre Ul'oineiros e forne<-etlor~:-; <1<- cnnm1. e dando outras 
pro,·idencias. 

Rio de .Janeiro. S de Abril de 1H32, 111" da. IndeJ>endencia. e 
44" da I:.epublica.. - Getul-io Varoas. - Francisco Oannpos. 

Decreto n. 111, de 23 de .Jan~iro de 1932. 

O Intet·ventor Federal no Ji::,~tado de Pernambuco, Ul:;ando da 
;wtorizru;;ão concedida pelo Chefe elo Gov<'rno Provisorio da Re
publica. e tendo em vista a neces:-:idaue immediata de dit·imi..- a 
•:ontenda estabelecida entre íornecedo..-es de sua materia prima., 
em. torno das ta.bellas de pre(:os minimos para. pagamento de to-

...1 

Considerando 'l,U~ não foi po~~h·t-J ebegar a um a.<.·cot·do en
tt·e ~ partes intere!:1sadas afim de l'('solver e:;;:-:e <1il:lsirlin que jrt 
começa :.\. in:tere8sar a ordem publica: 

Comüderando a situação de muito~ fornocedores, cujas pro
)Jl'iedades isoladas não lhes permittem of:t:ereccr os seus llroductos 
":m livre concurrencia que é a. condi<:ão por excellencia da legi
timidade do preço; 

Considerando que no momento !=;e im.põe uma medida de emer
gencia que fn.c:a desapparecer essa fonte de <liscordia até que um 
e~'tudo sério e demorado regule, num justo equilibrio, os interc-s-

_, _.1 -' 

Con~iderando que a concep~ão social moderna em Cace uo des
~nvolvimento oas industrias, justifica uma opportuna _intE>r\·enê:ão 
do Estado, nas reln~õcs das forc::a::; productoras; 
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Considerando que o mais antigo orgão ·da. lavoura. <lo E::;tadu 
'.lU ~eja a S-ociedade Auxiliadora da Agricultura· já. se pronunciou, 
(lesde 1927, pela inter'\o·enc::ão do pode-r publico no caso em a.pre~o: 

Con~iderando que o Mini.sterio do Trabalho já. tez publicar 
um ante-projecto de decreto, dispondo sobre as rela~ões entre in-

0 Governo Provisorio autorizou esta Inten-entoria regular os di
reitos e obriga~ões entre usineiro~ ~ fornecedore-~, fixando o pre
<,!o para pagamento das suas canna!': 

Decreta: 

Art. 1." Para o effeito do ]>a:;-ament,., de cannas pela::; Ut:;i

na..':l aos seus fornecedores. ficam :,t.c; mesmas, consideradas em tre~ 
~~atogorias attl"nõE>nclo-se an ~riterio cl<· fretes para o tran~portl• 

{lo· :u~~ucar. 

Paragrapho unico. A prim.eit·a. <'ate~oria <:ompreh~nde a.~ usi
nas cujo frete por ~acco de ~ejo;senta 1d1(1s de assucm· não exct~lt.>t' 

()(' doi~ mU J'êil.; (2$000). 

a) a segunda comprehendf' :1~ qut.• ti\•erem frete superior th1 

dnis mil ri!is (2$000) att; trem mil e quinhentos rêl:o:: (3$500) : 

qu~ 

.Art. 2.0 O ·frete ~ refer~nte ao sacco de a.ssucar de sessent.-'\ 
( t;o) kilo~ transportados por barca~af: ou '\-in. ferrea. niio sendo 
(•omput:ula nesse calculo a Üf'~Pf:':O:a de trnn~porte })elas tl!':inas na.."4 
linhas d(> :o:ua proprledad~. 

Art. 3.n As usinas pa.gal·ão as canna...:; postas• nos seus carro~ 
dú accorõo com a média dos prec:os maximos de assucar crystal 
f~m cada quinzena de conformidade com ns cota~ões obtida~ t- ,.e-
rificadas pela Commissão dE? S~·ndicos n:L prn~a do Recife. 

~ 1.'' Até o pre<:o de oito mil no\·ecentos e novt'nta (88990). 
mr 1 ze · ;, og e assucar crys . as us1nas a pr1men·.a 

categoria, pagarão: sobre a ba8e oe tres mil réis (3$000) por . 
quinze (15) kilos de assucar, sete mil e quinhentos réis (7$500) 
JJOr tonelada de canna e mais tt·ezento:.; r~i~ em cadn. cem réi~ 
ue o~cillac:ã.o no pre<:o de partiõa. 

§ 2." As comprebendidas na segunda categoria llagarão: soU 
a base de tres mil rEis (3$000) por quinze (15) kilos de assucar. 
sete mil réis (7$000) por tonelad.-'1. de canna e mais duzentos e 
oitenta e cinco t•éis ($285) em cada. cem 1·éis de oscillac:ão no prc
c:o de partida. 

. 
§ 3. C) .As de terceira categoria pagarão ~ob a base de tres mil 

l·fis (3$000) por quinze (15) kilos de a~sucar. seis mil e quinhen-
tos réis ( ... O por tonela a e canna. e ma1s duzentot=t e cincoen
t:a réis ($250) em cada cem rt;i~ de o~cmac:ão no~ prec:os de par
tida. 

Art. 4.0 Quanclo 0 al;sucnr für cotat1o acima de- oito mil e 
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nuvecentos e noventa. (l'i$H90) confot·me o éli~pu~to 1111 arth;u :~" 
as usinas pagarão pelas mesmas tabellas accrescida~ 1le rnil e 
quinhentos réiH (1$500) nas respecth·as partida~ • 

• -\..rt. :i." O fornecedor terá. direito sobre tonelada,:.; 

AL't. 6." Assiste aos fornecedores o direito ele fiscalir .. ar n. 11~-.. 
rep.resenta ntes . 

• \rt. 7." O pt•t•~,:u tlu..-. ca.nn~ serú. b;enlo de •1ualque1· desconto 
ucm como serão manti.cJag ns tal,ellas RUllt~riore~ ít:o; e:;;tabelecidatr 
J•elo m·egente d<~ereto. 

Art. N." .A:; usinu~ t·ujas safras não excederem 1.le QUin;,.e mil 
(15.000) toneladas ele C<tnna })Oderã:e> pag2:1.r meno::> quinhentoH r~i~ 
\~500) do que as demais <la c:a.teg-oria a que pertence . 

.Art. !t." O presente decreto que ~erã submettido it. approv~
c;ãu do Governo <la União, entrará em vigor . na data. da sua pu-
1Jlica<:fi.o até que sejam estabelecida~ as bases para tlefiniti'\·a re-

Art. 1 o. O Governo do l~st:luu nomear."t. tlentro de ue7. (lO) 
dias. uma commis~ão composta. de representantes <lo Estado e da~ 
ela~ses interessadas para ass."entarem a:-; haxes <lefinith•as das ta
l..w~Il<'ls õe pa_,:runento de c·anna5:. 

ltN~H'e, 23 dl· Janeit·o dê 19:!:?. - Oarlo.., dr. Dima. Crn.·alc:anfi • 
• Jruío Clcopha.<; d,• Olircira .. 

Com· tacs ra.zõcs t.• justo. tenllo mesmo E"tn mira O!'-' interesse~ 
•:•t<onomic:os do .Pai:z. que o projecto em n.prec:o. seja attendi-do. por-. .. . . . . 

) 

<livergencias. en~re industriae~ <1e assucar e laYradores fornecedo
res <le c.-anna, dando assim, ··a cada um. o que E seu 

~ala das· ~e~osije:-;. lll •lro .Tulhn cl~ 1935. - Li.ma Tri:J:r.irn. 

(:!" DISCl~SSÃn) 

X. 1 

Art. Os pn·•:os pago:;.; pelas u~inas ao~ seus fornecedore:<~ 

~<.·rão sempre proporcit:..naes ás cotac:ões do assucar. tomando-st' 
para basr> n. relac:ão exi&'tente na dn.bt do decreto n _ :!~. i89. 

Art . ., ., Mediante indemnizuç:ão QUe livremente aceordarem 
com seus fornecedores. poder-d.o as usinas re(lu:~.ir ou ~upprimiL· 

as quota:; ele fornecimento ele eanna. 
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~ 1." 0~ fOI'neceuon•l' tlt: c:a.nnn (j U(', na. fc)rnta tlt.•Ht(• artigo, 
:u·t:ordarem reducção ou suppressão de fornecimento. não poderãc~ 

u:-::u· da f~•(:uldaue conferida pelo ]laragrapho unico do art. 4." do 
dc•<·l'l'to n. :!4. 74!1, mesmo que u. u:;ina. 1.'111 · consc~queneia, ~'f:'ja re
,. ha.clu ou l''~mo\'ifla. para. outro Ioc:1 1. 

~ ·• ··- . . ~ .... 
fornecedores de canna a suppre!'.sào integral de seu:-~ !"rnec.:iruen-
tos, poderão ser removidas, total ou parcialmente, para. qualquer 
nutro ponto do territorio nac:ional. sem prejuízo das quotaH ele 11ro-
fluccão que lhes cabem pela 1Pgi:;;1::u:ão em vigor. podendo ta.m
ht>m tranlo;ferir ~uaH quotas <le proclUC"f!ã.c, ou pa.rt(' rl~ll:u; :1. outra 
u~inn jii. t•XiHtPntP no Pni7. • 

• \:-c Jn(~•lida:-; t,lcil<.•<.ula:-; JJ(•Hla em~omda \'Í~m prutcJ;~I· efíica:r.
mente oH plantadores contra. H impo~i~ã.o de pre<:o~ por parte do~ 
usfn(~jr·os. c~ta.belE>cf:nclo uma proporci~>nalidadc entre o preço da 
f:anna e u do assucar c, por outro 1noo, la.C::Ultar a • .; usina..'\ o me
lhor· ;l.prc,,·~lt:lmento de :-;u:L c:apa.cidade de producc:ão. adquirindo 
a mn.terla ))rima melhor ,. n1ais N·onomi<-.a, de~u1· fJUe ind~mnizc! ..... u..... .. ...... ., . .3 

.As.•dm, s<•t'ií. :tté meNmo facultada a. remo<:ã.u das u8in;.u;, u que 
a l<·i actuat Jlrohibe, afim tlc que a Jimitac:illJ de producc;ã.o não 
~c· (•on\'<"l"ta. (•m privilegio de certa:-; 7.0na~ pt•oduc:tor-<~.s e P.m de
trlmentc, do:-~ int<-resscs do c~lh!umldor nacional. A limitn.c:ão ~en
clo. '''imo a: firman1 tlS lnteJ·e~saclol'!, uma m~dida de car:tt·t(!J' na
cional. ~lev~ !:1.cultaa· OM meios para que~. clcntro üe suas rig"orosa.t; 
f•stiJ)Ul:u;õc..;;, haju. pu~~ibllidacle de seus hE>nefltios melhol' apro
V<>itarc·m a. tncla f:orumunhãtJ naf!iona.l. 

~al:l da.·~ ~C'Ssões. li tle Outulwo .u._. 1 !J3ã. - PrrriH:i.•wo p,~
rt·iot. - I~rl.llt'tl J,tJ]WN. - l'tr:ulu .~rm. rr•." ~Vt•HtJ, 

Al't. L'' - l•~ic:uu o:-: m·um·l~tar·ios ou possuidores tle usinns 
c.ln·igwlos a ht•ncficiar. em. ca.tla !-.nCra, eannas adquiriclat; aos la
\'ra.don·:-: num limite nunca inferior {.a. ml!dia do fornecimento de 
.~odof' os lavt-adorcs verificada no quinquennio antecedente ao cJe
l'rPto n. :!~.if.;!,, rlr· 1" <1(! .Junho de 1933 . 

~ l." .A mGdJa global dm~ fornecimentos. a que se refere~ este 
artigo. :-;eriL distribuída pelo Instituto do Assucar e do Alcool en
tre os lavradores existente~. na. propor<;ão da. lavoura. de cada. 
um, ouvi<lo em cada. T~:-;tado o or;::ao <Je classe ou !')€-Ja o syn<ncato 
reRJ)ecti'\·o': 

~ :!." ~t· o fornedtnl'ntu total uos lavratlore!S em cada Estado 
nru-J attin:::;-ir Íl. média ILU(! llws fÕL" a.ss(~~urnda, poderão Ol:> usinei-
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t•n::-;-- JWtE:lncht·r a. falt:t v~t·ifi<:nda ('(>rn rnatt:ria rwima •1" ~ua:-: pt·n
pt•ias lavouras. 

Art. 2." A tr·ansgrc~são do~ <lb110l'lith·o~ de~ta. lei, pel<J usi
n<~iro. ·ac-..arretará. de pleno direito, reducc;ão do limite de gu:L pro
oluc~;ão de a..~Huca.r· em quantidade corre~ponclente {L canna que te-

da. a inuemni7.ar o lavrador ,Prejudicado elo valor da canna quü 
t(•nha deixado de receber, I>rocedendo o Instituto do Assucar t: 

•lo Alcuol na conformidade das leis ú.pplieavcis fJ:l.ra a.o;;segur-;u· ,,},_ 

=-'"1'\'ancia UlL mesmn. 

Rala. •l:ts ~":-:,:.~õc•:-c. ao clt• Outul•t·o •lf· 1 !t!l:í. -- JT tNn1wrto H. tT-4! 
..:1,rl.rntTt•. 

Fa~-sc necc~sa1·io f~ urgente uma lt•i •tuc arupat·e os planta
•loJ·es de canna, us quacs, em virtude d~L limitac:ãn da produc<;ãu 
t-·c~ln Instituto cln Assuc·ar f' c1CI Akool. fira ram f'm mahw •lt•rwn-

l•; t•!-i~t· :uupar" d•·\·~· Sl'l" 1•Xlc•nsivu .,; .. ,, slllucnlt• :w:-; la\'l'atl•l
c..IN:I·•·tco n. ~2.7X!l, ti•· 1 tlc• .Junh(l ilt• 1~1:1:1 . ma:-: 

t:unh~m ao~ aC"tuael-1. 

J;;rrectivamcnte. não ha razãu pat·a privilegio clus r,r·imeiros, 
lllUitos do~ quaes já deixan~om C!'!Ra. activid:ule, l'l<~m lt•~itimo!-1 ~U(:
''f'l'll'lllr(·~. - Jfll, 1,r,·to rr.. "(' .lntl'l'ntlt·. 

X. !! 

.\rt. ·L" Xos lo;st::tdos oncle não hoU\'t-t• <•ntr" usinf..'i!·os ,. l:t
vr·adurE"s tahdlas ele JH'C~o clu ))ag:unentu da ca.nna, l'~~~ularnen
launs pur lei. ser•:'t organizada uma r:ommiss;i.o <.le cineo memhr(JS 

\'E:-rno .estadual rlo Im.;tltutu do As~ucar· f' do Alconl, dos plantu
clores e dol'! indu~trlar>!-i, :L qual ílcn.t·:í. incumbida <h organl:r.ac:ii•J 
dns tahclla~ a!lurlhlas. {,inm 'rci:J:rTrll . -- :-:, ··r~·rillt• Jfrt'ri:::. 

X . .f 

.. c~ par·n. garantir n. indemniza<;ão pelo usinêit·u tlos prcjuiz,,s 
• 1 u•• pnr aq tJf'll<' motiYCJ sofl'r·eu o fornecedor. 

Pa.ragr·apho unico. Ni'io estando n fm·nc(:~clcn- inclemni7 .... '1.do atr! 
41• tlias depois da apre:o~t:ntação ele ~ua rcclant:u;ü.o ao ln!-itituto d11 

..'·\SS 

fr'acter ii apprehemfio c multa do proclucto uu. em faltn. de outro:~ 
hens de- ~ua u:o;ina, a multa ela impot·ta.ncia iJ;un.l ao va.lor da. ca.n
na. offerecicla . pelo ln.vr::tdor. tP.rmos 1ln a.rt. :i" e seus pa.ragra
l'hns, do tlecrcto n. :!-l.74!l. •h· lfl:~ :1. s<·ntlfl o pt·mluc:to da \'Cnda 
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.. lm; IJen~ apprehenõido!". applica<lo, preci])uamente. c:om preferen
c·ia a quw.·~quer outros creditos, a indemnizar ao fornecedor re~

pectivo o valor <la. canna offerecida. de conformidade com o al·
tigo l ". ~ não paga pelo usineiro. .r\. apprehensão reca.hirrt de vre
ferenc:ia sobre l>ens que não prPjUdique o funcciona.mento normal 
tl<L u:.;ina. 

Sa.la da~ Se~sões, 18 de Outul>ro de 1935. - Sc1;c:riw.r, _lfa,nz. 
Rm·1msa. I . ...imo. ~r)brin'ho. I,hna. Teixeira. 

•"' • <) 

:\lo<lifiquc-~~ " pu.r .. tgrapho unieo uo at·t. 4'', pelo ::;eguinte: 

Dentro uo prazo ue 30 aias da <lata c.lesta lei. comet;ari"w O:f 

trabalho~ cln. commi~~ão, Ol-1 CJUnes fic-arão eondu~o~ <lentro de fiO 
clias. 

~a.ln. 11a~ Hcsl-\()(!s, 1:-; tlf• Ontul)ro <lc l~l!~ã. - Limn Tt·i:r:cim • 
• -.:r1·r·rino M (f1'i::. 

"' .. . ... '' 

_.a uturi::a o Por/r r J!:;~.·r.c:u.tiu~ a. rLbrir o t:rcdito tlt~ 4. 500 :OOO$Ooo • . vup· 
1)lCm(.~ntar ti ·z;crbrr. 7• (S~n;iço ch: A.,;iação), Consignação :Jfa
tr.•rial - lllateriu.l pc:rm.an.c·n.tr.. flu rn·ç.mnruto rm -dtJOr J>fll'rl 
o .l1i11 i..o;l r•ri(} ria. Gttcrra. 

Cun~titut.• uhje.::tu tla m<!nS:Lg'(.'ll\ do ~1·. Pre~idtmte da. :Repu
hlka, datada. de 4 de Julho do corrente anno, o encaminhamento 
ta. Camara do~ Deputado~ de uma expo~·ic:ão de motivos em que 
o Sr. !\1inistro da. Guerra õemonstr.t a. necessidade de um creui-
t•) ~UJlfH<"mcntnr ele ·L :i fio :000~000 i't ver!Ja 7=- do orc:amento em 
Yigur: - ScJ'vic:o df• .\.viac:ão - Cunsi~naçào .\rat•.·t·ial, ::\fatP.rial 
1 'erman(•n t(•. 

Occ:ul'l'(' o Sf.';: uin LI' : o ~c·J·vi~u d(_~ A \'ia1;ão do Excrdto resol
V(·u. ern ohedl<•ncia ao plano <le in~trucção que traçou, o compro 
df~ m; a'\·iõe:-:. minimo neccassario á formnGão dos nossos piloto~ 
ut· •wi:t~ão militar. ~endo 1& a.viões esca1a e 50 de. treinamento . 
Vma \'ez (lUe nüo seria. pos~ivel a. acquisi~ão <le aviões de com
ltu.te. ao meno::-; fiquem os nossos aviadores aptos/ ao mistér no 
ctu;.tl pretenuem se espcciali~ .• ar, "restringido:-; u.o indispensavel. ern 
l'nce das uifficuldadc~ a~, momento e de modo a a:-;~C't;ural' a. ins
truc~ão ua al·ma .•• 

l·~s:-;a instruc~ii0 ,-.. ministrada. não sú na l:;scolu. ue Aviação. 
c•nde os alumno~ recebem c:onhccime.ntos para. Q.Ue ~ejam bre .... ·eta
clos, como. ainda, ntra'\·O:~ um n::-~tema continuo de vôos em dia.o.;; 
<:ertos para cleterminados pontos <lo territorio nacional, taes co-
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mo F~rtaleza. Goya.7., Cuyabá.; Ponto Porã. Porto .-\.le~r<>. Uru
.~uayana c muitos outros. E, mão grado a deficiencia e J>recaric
dade do material usado. falta. de eampo~ de aterragem aproDria
dos, com sacrifício de '\'idas. através de rota~ que .sómente :lgor:L 
vão sendo conhecida..;;, rea!izam esses piloto:;; uma· notavel olJl·a. 
dvili.zadora. dos no:;;sos sertões, estabelecendo, pelo· Correio Aer<•u 

1 r, um on ac o p rmanen e e regu ar en re a ap1 • (•-
<1era1 e os sectores mais rec.:onditos do nos:;;o Paiz. resultando, dis:-;.,, 
uma série de vantagen::,; ode ordem militar. além dos effeitos do 

do trun:::portP 1le c·orresponclenria.. 

Parecia que a verba or~amentaria supramencionaua seria suf
ficiente i'.t. · acquh:i<:ão do material a(:ima r<_>lacionn.clo. o que. infP
Hzmente, não aeontt•c<_>u em virtude ela po~t('t•ior uesvalori~..a<:fio 

c la. no~su. moeda. 

Foram. assim. com}n·atlos. nc~H· t•Xf>reLCt(, - :-;(."!:UJlllo infc·•·
ma. o Servi<:o de A via(!~io - apenas ··15 aviões Curti:"~ e 31) ap
parclhos '\Vacco F 3 '', ínltando. poi~. ~O n.viõ<>s. p:t.ra eompl<•lu 

l c 

Decorr<·· portanto. o crNlito a re~pt>ito do tlUttl a. Cnmmi~s:iú 
ele ]•~ina.n<:as ·se manifesta fn.vora.vel - e tlUC de\·e ser "' suppl~-

uu>n ar., e nao ··cspec a 
tin:1. :J. supprir dcfidencia. de dc~t<•rmin:ula w~rha. ot·c:amcntaria 
ele· uma circum~tan<·ia imllrPvistn. que o justifir::t I,lcn:mwntc. 

O ~tcriricio dt.•corrc.-nt<· dessa '(lcspc-~;a \· com}H~nl'lauO pela <:on
,.<~nicncia de não se rC!tardat· o n.ppar('lhamcnto r<_>clamado pclu 
nos:-;o servic:o <le aviac:ão militttl', <·ujas aspirnc:iícs niio ~t.· J'N\Ji7 .. a 
rn.m em 193-l JlOI' falta dl' re<:urso~. 

Não é po~sivl'l .aguanlar a <•xecu~ão do proximo ot·r:anu.•ntn 
lH.tra que l'l<-ja preenchida essa tlE.>ficiencia <ln. vigente lei ue meio:o 
l•orquc nelle as verbas do ser\"i~o de Avia~ão ficaram rlativamcn
te reduzidas, l'endo <le notar que, <la proposta uo Governo á. r<>· 

f' •t • 

d)rtes nas diversas sub-<~nnsi~nnr:õc-s que suhir~ml nlém de nr.
'"<'CI'ntos conto~ dt" r~is. 

Demais. as verbas ~tli c:once<lida~ l'll' dt•~tina.m ú. Tf'JlO\'a~;ão do 
material em trabalho nm·mal, equipamento dos Jlal'CJU('~ <' cam
pos 1le pom~o e manutenc:ão do ser\"iC:o em geral. 

Assim, nos te1·mus do olfh.:io llo Sr. :\Ilnistl'O da ).ra:r.cnda, de 
11 de Outubro pro,...·imo findo, no qual S. Ex. resvondüu ao pe
tlido de informa~ões que, a. proposito dos L'e<:ut·sos com qu~ pode
riam ser cu::;teadas as desnesas decorrente:-; <.la abertura. do crc
.-lito em apreç:o, lhe> pedira a Commi:;.-:.;ã(l ·de F'innn<:a~. n.prc·~cnta 

e-sta o seguinte: 

. 
l'ltO.f f:cTO 

Art. 1." Fica o Poder Executivo u.utorizado a ahrlr Cl crcuilo 
de quatro mil (> quinhento~ conto~ de r~is ( -1 . 500:000$000) . sup-
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plementar á ,·erba 7" (Ser\'iço de .A.Yia~ão) Consignação-Material 
- Material Permanente. do or~;amento em vigor para o ;o.Minis
terlo da Guerra, ficando, outrosim, autorizado a realizar as ope
raç:ões de creàito l1Cce!'::"mias ao custeio da pr:-esente despe~m .. 

Sala da Commissão, 7 <le Novembro de 1935. - João Shi,J)Zi
do, Presidente. - Gratuliano Brito. Relator. - Fra-nça. Filho. 

~Lmara.l Pcia;.?to .rrm·ior. - Raphacl Oincurá. 

Re-nhul'(•:-: lll(~mln·o~ do Poder J..,egislativo; 

Em a. C!X}>Osi<.;ão anne:xa o Ministro de E~tado ·du. Guerr-cl. de
mon~tra a necessidade imprescindível ela abertura do credito es-
•ecial de 4.500:0()() 000 uatro mil e uinhentos contos de rêis) 

}>ara completar a importancia destinada li. acquisi<:ão de a'\·iões
eseola e ele treinamento, da Avia~ü.o 1\I.ilitar. 

sav(>J no fim in<licndo. 

llio ue Janeiro, -l ue .Junho de 19:~;j ... 114<> ua Independencia o 
47" da Rt:'publica. 

F.XPOSiç,\o J)f.: MOTNo:.; 

Exmo. ~r . Pn~siuente ·d:t Republica : 

Desde muito VE•nl sendo ele urgente neC'essidade para. n Avia
t;ão Milit.'lr a acquisi~ão de aviões-escola e de treinamento, para 
que se pos~a promover a forma~ão de no\'Os pilotos e o con'\·e
nicnte àperfeiç;oamento dos já lm:~vetados<. 

I ' 

Restringiclos ao indispensavel, em face da.~ difficuldades do 
momento. e <le modo a assegurar a instruc~ão da ar.ma, são pre
cisos 15 aviões-escola e 50 de treinámento e mais um certo nu
mero de pec;:as sobresalentes para a sua eventual reparac;:ão e tam
bem para o concet·t<> ele aviões .i•l existentes. A a.cquisição dessa 
mínimo imprescindível. attinge approximaàamente - no cambio 
dl.! 12 - a importancin. de US. $750.000. 

nove mil contos de rêis (9. 000:000$000) . Com a cota<:ão actual do 
dollar n. 18$000, esta importancia em mil réis ficou reduzida. a 
US. $500.000. Ha, JlOi~, uma dif!erenc;a. -de 2~0. 000 dollares ou se
jam quatro mil e quinhento~ contos de 1~i~ (4.500:000$000) • . ao 
f::t.mbio actual. 
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·PAra que a. instrucção não se re::;inta. d:J falta üe t·lem.::nt•·•:-~ 
'J)romovi entendimento com o Exmo. Sr. Ministro da Fazenda. 
que se mostrou favoravel á abertura elo credito especial da ~lln
llida importancio. de 4. 500 :OOQ~OOO pam o fim tn<licndo "" Yai ill·, 
por dois annos. 

a nwdiun jnuis~nsavel ao objectivo 

Rio ~le Jane-iro 31 llE> Maio de 

::-.;. ~so - 1n:; 

(1." LE>; . .dslatura) 

Conctxú: o ll.u.dliu ik 6UO :UU0$11(10 cl Polycliuicrt. Geral r/.o RifJ drJ 

Jltn.ciro~ 1>ara. construcção de cài[i.c.:"io rlc .~ua .'$éclc: tcmfo Jifl-

rr.ct•r 

(J>rojecto n. 11:!. tlc 1934 - l•~in;m~a::; n. :!i4 - (1." LP!.;'i:-<latura) 

O IJroj~cto n. 112, ue 1!.134, tua.nda. :t uxiliar com :o;eil:{l·~nto:i 

t~ontos ue r.;is u. con::>trucc:ão do ediílcio da s~de <la. Polyclini-"a 
Geral <lu Rio de- Janeiro. benemerita institui<:ãu que. ha mai~& de 
meio !';eculo, conw l)em accentuu. a justifi<!ac:ão do t)rojecto, vem 
1u·estando l'tde\·ante~ :-;er"·it;os á popula.<;ão menos fu\'orecida d~ 

fortuna., desta Capital, e tamhem n. grande numero de pessoa~ do:. 
Bst~.~.dos que busca.m o Rio cl<' .Janeil·o i1. f)rocura t1e :tssistf:'nf'i~J 

medi...:a. . 

.-\ ~t·andt' •Jln·a humanitaria, a ttUt.• o nutun~l :-;cit•nti:-;ta hra:;i
le:iro Moura Bt-usil tão de::;ve!ada.mente :se dedicou. presta ao po\' •J 
as~·i::stenc:ia medica gratuita, mantendo quatro clinicas <1ue aJo~sis-

tem 1ar1antente em m a setecentos · oentes, trata ll:s por um 
corpo clinico, illustre e dedicado. que nenhuma. remun-eração re
cebe pelo~ seu::; Mervic;os. E'. portanto. uma inieiati\":'J !li;::na do 
amparo do~o~ pOd<'re~ puhlic•os . 

.A. .Polyclinica. tem actualmen té o ~eu edificio em t·:.!l'l'~no q u~ 
lhe foi tloado em usufructo pelo governo federal. De (lccor~lo c<>m 
a "Pla·no Agache··. port;m, o pt.·edio foi desapropriado pela PrP
[t>itura., pat·a. dJ.r loga.r á .Avenida. Xilo Peçanha.. qu~ ligará o!".· t<'r
t'<·JJf!!'õ da. Esplanada do Cw;;tt;>llo á Axenida Rio Branco. 

Por :ot·~<L <lcshl l1esn.vropril:l.c;:ào, fui autorizada a. pel'muta. d-:1 
t~rreno occupaclo pelo ediíicio da Polyclinica por outro ~itu::u:n 

na. •.tE"-ll:.t. Es lariQd~ send ·-
tanein. de 3. 256:000$000 para execu~Jo da obra . 

Acontece, po1·fm. que, <1'3 a.ccôr<lo <:um o ;;Plano AJ:~lch0··. n 
CLliriein :t ~·.lns~ru h··s(' t<'r:'i. t'Ol'\'!O~aml'nt0 non.' ~mrlar(·~. (•!11 um:: 

r 
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ãr~a. de- :)~1; m.etr•Jl> (!Uac:lrallc.J~. nãt:• ::;endc> l.tG-J.stante aquelht ~omma 
mu-d. <:obrir ~L~· u~spe::-;.1.:.; de COl'.st.ruc~ão. accrcscid;L dos gastos Cic~

~:or-rentes •l<L mudan(;éL c apparelhamento da no,·n ~Gdc. 

Em ra~~(;! das clrcumstcmdu~: :l.Cin4.;1 f'Xi:)(I.Stas. os signatarios do 
)lrojecto vt-m m.' encontro da~ ju~tas lH~<:e:,;.c;idades da henemerita 

parcct> •.leve ~c r attendido. 

H'a. ::!omtuuo. a. consir'it:·rar não ccm::;ignar n pro,'ecto os rt-

1-'arios ao custeio ~la clm-;pe~a.. l".endo, porém. r(~parr~ ve' a omis~rw 
cl":'.sdc• :-~c.... determine ~ojam app1icados no custeio os ~dos dali' do
t:u:.:ões do or•:ament.o vigente dcJ Mjni~tc-rio ela Educação L" Sauclc 
Puhiicu. dE> *"etw<lo ~um o :u·t. l.o <1:'1. L{"i n. G7.· <1<:' 1~ de .Junh•1 
ele 1935. 

:Xe.st:.t ~ ·.~undil;ücs . .son1os de })éU'f..'I.'C•t· ~c·ja a pprovado o Jll"Oj~·•·:n 

n. 11:!. 1k 1!134 <'nm a !-'~gouinte 

r:USl('adtL lJelos saldo~ da~ uotaç:õe::; do or<::tmento vi~ente . do M i

nil'{tCI"'io •Ja J.:duc~ac:ão E> Saude Publica. 

Sala d:t Cummis:-lào de Financ:as. 7 de Xo\·embru de 1935. -
.folia .~'imJ)licia. Pre~idente. -- Peclro Pirr11c::::ct .• Relator. - Fra11.r;a. 
Fi.llw. - Ra]J1Htcl C·incur,i. - Cardoso dt~ .Jfello Netto . _ .A.bc
Ttrrdo rrrfturirq f.'r".<lftr. - Orlmulo Arr:uj'h. - .ro,io Gui·mn.r(Íf~s. 

xiliu {t 'i>ol~·cHnicu Get-al do Rio de .Janeiro, para construc<;iio dtJ 
t·tiificiu dto sua s~de. revo~adas a:-! disposi<:ões em contrario. 

H<Lla. da:-: ~t's:-luN•. ~3 de Outubro de t9a4. - Crlt-:o .'t.fac1rnrltJ . 
- Jfoza.rt J,n;.~o. - .1.curcio Torre.<~. - Lcitci.a fla Cun.ha. - Vieirn 
.;r<trque-t. - P. Jffltta .Jfa<:Jratlo. - .João Machado. - Simiío 
f'lrmr·n~t· J.T,•tlrrr.do. - .-\nthrro B()trlTt.() . - PP.rcira Cnrncirn. 

X. :~:-.3 - 1:1:::; 

( l.a Lc-gislatura) 

.l.Jmli[icn (J arl. ::.". rio clecrctu n. ~=~.10:3. de_ 1!1 de .:lgosto rlc 1!.138 

(Da c.·m1. de L. Social. L. Social 52- 1." L~:;islatura) 

PedL• a .·l·'~··wciaçri.o elos Rc}Jre.~cntcHtLc.<t Com·nwrc·iac.~ do. Estadn 
<1,~ Srio Pct!tlo q\.lt.· ~e altere rJ !lrt. 3." do dE-Cr~to n. 23.102, ·:1~ 
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:lll de )rg-ost:J dt:- Ju3;~. (JUf." e..ccluiu .. do dirdlo rt fé~·in.~ fLnnuacs -r,~
·m:uncrmlas os interc.<~sudos .• •Js 'l;ia.jantc.v, c os rcprc.ventant~s. par.:~. 

faz~r concordo:tr o. diSJIG~j<:ão c:om aquella outra .d;t Constituit;:ã(l 
Pederal que as~eg-ura :ws tntbnlhadore:'\ E-s:-<e direitn ( a.rL ·1:.! 1, 
;: 1.". letra. f). 

::semetnanw rep1·e~enta<;au Ja rura 1e1ta ao sr. ~linlstL'u <lo Tra
l,alho e logrará. parecer fu:voravel . mus não pud·era obter inteira: 
n:erc<'; dcvHo it cessa.dí.o elo regime c:!i:-:cricionario "' ela eapac.:idat!\! 

.~:.-.• ,;.,_ .1 ••• r' -· . r..,,,.. ·'·-~ 
~' 

nos Yeiu ender~~adu . 

. .:\s i.'IIZÕI:!~ expcndi<ias p<·la .;\ssociw;üo. llt· {(U(• lodo.-; .wirJ r'f/UII/

.IIH:tt.tt' lrr.·1>alhculon~.... r• ·vi'L'C"III· do .<~alario. d~ que torlo.~ .~ri.rJ obri
!JUilm; n dcdicetçéia t: t".'i/orço JJCTmrtncnte rlo trabalho, rcm.unc·rarlo. 
de que '' c.-;tarc:m. 'IW.o; rlc1WI1ritJadn.<; de horario de entrada c .~ahi.fiu. 

mio o." desobriga. ele wm. rlcvota-rncnto a.té · 11tais · co·m,plcto tlc .'>"'lt" :; 

hora.<; trutr.s ao trabalho. porq·uc .<;6 1JOdc?»· a.prcsentar c01no· crr:
tlcnc:ial de bom.-c:mp1'CJJCtrla rJ lJo·m. rcs1tltafl.(, de .vcu ... o; c.<tforço.-:, ,,,, 
1111~ r•n~r;nl r•,,,.,<•t.:t.u;,.,;,, ..,,;,, ,lf.<lfio, ,.J ' ~·ool• ,,,., ,.,~hnTfonol,. • 

. ,.. "J 

,-,.ua·mlo tt ........ ,;yurou. u ilirciir1 u .. férias rrmlt..ncrad4.~" s:1o prnc~d~ll

t<·s. s:1o convinc·entes, d~Yf'm ~E>r attendidn!-l pela Camara . 

.1
1 01' outro lado, porém, 1,or ellas não fica impug-nado tod<• o 

artigo 3.0
• ou mai~ precisamente, não fica dernonstradct a nect·~

Midade de revog-<t.r todo o disposto ·nesse artigo. ~enão apP-na:-t- um·•. 
]~artE:" delle. Dto facto: a <li~po:-:ic;ão <'i ta da assim ~e Jf·: 

··A~ dh;pusi<:ões deste decretu não se a.pplicam ao:-: 
intl'r·e~:-;ados <los estal)(>J€-cimentos. quando o forem pnr 
uocumento h:thil, nf'm aos respectivos viajnnt<'~ <· rc>pr•··
sentantf:'l'· . 

..:\hrang-tndo, ,.J,ortanto. hYJlOthe:;es tnuito tlifferente:-:. 

Quanto aos \"ÍajanL{.•s. a altera.<:ão 11eclicJa S" irnJ>Õ<•. 

Quanto ao~ interessa.llos, que sejam pl'incipalm~ntc t:llllll'l·

..,-udos. isto é, c~ue tenham :sa.Iario ap,proximado uo normal VIl 

<:ommum nu. zona. tamben1 se impõe a alteração; mas ::e a pei·
centagem ue lucro a receber l; o que avulta. na remuneração a 
<:.sses empr-et:mdos, ~ razoav<~l QUE.> a ~xcluAA.o PE"l'mR.neÇtt. eis qu~. 
Jnenos que empre~ados, sãu dlts socios dos patrões. 

Quanto aos repre:-entantes, que niio sejan'l empL't':>élS a.utvn•.t
mas, fir-ma.s independentes. estabel~cim.ento::; <:om economia. ).Jl'u
Jiria .. u. a ltem<:ão tambem tl:.•\'e ser feita, mnntid~t. para os demaiR. 

l~' QUE! u que não podemos Jl-erU.er <le Yista nunc.:a são as Ji:~
posiçõe!'! constitucionae~ e de- direito social que 1>rctc.:;;em to.do:s c:; 
trabn.lhadores egualmente. dando-lhes férias a.nnuaes remunerada::;, 
mas que não de'\~e-m alco.n<:ar senão os que realmente vh;ar~l.Hl (o . .; 

que ·l.'ivem. (T.t: seu :o;alario) . nem :-;er onus in~upport::tvel ao capit.tl 
~·mpresario. 
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~el!tas condi~õe.::;, proponho que a Comrui:.;.são de Legi~dação 
Sot'ial offereç:a {t con~idera.~ão do plenario c1 segui~te prujecto d~:: 
lei: 

l'ROJZ!:CTO 

_l-fodifit:a. o 11·rt. !L", tlfJ rlec:ret.o .,,, :!::.111:~. dt• 1 !I d(' .JfJ(J.yto rtt: 1:13 •• 

Art. l.o. O art. 3.u do decreto n. 23.10a. <l+.• 1!1 de Agosto 
(le 1:13;,. passa u ter o texto segum~f>': 

•• A::; disposíc;:ões deste uecreto nãu ~e applicam aos 
interessados dos esta.belecime'ntos. que não receberem sa
lario fixo a.pproximado do mínimo commum na. região. 
nem aos representantes que tenham estabelecimento ou 
firma co.m•mercial autonoma ou com economia propria. 

§ 1.''. Entende-se como não recebe-ndo salario fix•J 
approximado do minimo commum na regiãD. aquelle tNl-

D 

orunaaor CUJO Sala.t'lo uxaoo por c~r uu I.JU.r; .w•eJ..;.&. 
niio al<.:ance oitenta. I>Or cento (80 o!o) do salario com
mum-ente pago mt. mesma. região por trahalho anal!)~,) 

§ :!.". O:::- interessados dos estabelecimentos; que n;l:• 
t.lYerem sua quota-parte de interesse assegurada por do· 
cumcnto hab!l. não perderão seu direito ás férias. quat
~~ uer que ~eja o salario recebido . 

§' 3.u. Os interessa-dol:l e u::; representante:-; que T1!u 
~ozam !êria~;. remuneradas. nos termos deste artigo. 1'')
derão entretanto gozar a!i mesmas férias que os dema:.:-:. 
excluida qualquer remuneração. Para. este effeito. c!es
contar-se-fL, da~ quotas-.part-es de lucros ou de int+.>res . .-•: 
u. porcenta,::em correspondente ao tempo de férial'i . 

.... , ........ ,· 
~·· 

Sa.la da Com missão de Legislaç:ão Social, de Outubro <.l<! 
1935. Dcolla.to .J!aia, Presidente. - C • .lfora.cs .:1ndrn.de. R~-

lator. 

Approvado em Sessão de 7 de Novembro de 1935. - SalgaLI.tJ 

Filho. - Alberto Surck. - CanJ..oso de Mello Netto. - Vi.cente 
Gallicz, vencido. - Ollon Bezerra Ca.t-'O.lca.nte. - Lim-a Teixeira. 
- De accordo com os principias 'adoptados no projecto. mn.s com 
restrlcç;ões quanto á. fórma. Ln_crtc Setu.ba.l. 

L.ElGISL.A<;ÃO CITADA 

Decreto n. 23.1fl3. de 1!) de Agosto de 1~:~:L 

Regula a conces::;ã1• de fêriu~ aos empregados em estabeleci-
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Tnentos c-omlllc·rei:H:•s <: lt:.s nr·ario:-; e em inl-'tituil!Üf..!~ th· :1 ~~i:-:tC"nci:L 
ptivada. ,. ....................................... -........................ . .... . 

Art. 3.••. AH tlisptn:~i<:õeH deste decreto nãu se applic.:am 04.0~> 

habil, nf'm no~ 1'10':-ope<.-tivo:::; viajantes e repre~c:>ntantE:-s . 

. X. 3!1- Hl3:i 

(l.a I. .. t>gisl::nura) 

_·lpprora. u contracto c:on.~tituido JJP:la. c:-;cript u.ru.. ele ce.v~(ÍO de cl.í
reito.<; c obrigaçõe.y relttti1:o.'l ao prcdio c terreno sitos á a.';~:
núla 7 de SNem.bro n .. 49, na. .. Villa. ltfarechal Hermes~'~ nesta 

Jf i.lil'q,r. B :~C:lyd•·.~ (la PonM:~:rr. r .~tlfl. ·m.ulhrr. n::> r.-tcri7,t·u.rari" 
de terceira ciassr da. 1-J.vt.raria. rlc Ferro Ccn tra~ i lo J11·a:r~il. l'I~JJl-

n l1z 

(Tomada de Conta:;, 34 - 1~" Le~i::;laturn) 

O Tribun.d de Conta:s r~metteu n esta Camara um proct's~u. 

:!ohre uma escripturc1. de- cessão de direitos e obrignções de um 
predio e o respectivo terreno, sitos á avenida Sete de Setemb!' \.) 
n. 49. na. •·vma Marechal Hermes·•, nesta cidade, tendo como ou
tCJrg-"d.ntes cedent~s o senhor Euclydes da Fon~eca, segundo t~nentc 
da Policia Militar do Districto Federal e sua mulher dona Aleixi
.na Ferreira Fonseca, e como outorgantes cessionarios o senhor 
Phyllocr:.Úo Soares Brasil, escripturario de terceira classe (3.&) Jn 
E~trada de Ferro Central do Brasil, tendo o Tribunal de Conta:-; 

c c o ~·t r-r:.l 
de outra~. sobre o mesmo immovel que não foram reJtistr:ltlal-l. 
Es~ escriptura. !oi pa~sada t>rn 17 de Abril do corrente n nno .. 

O immov·el foi adquiri<lo ~t. li'a.2:erida ).;acionai por Euct~·th:s 

da .. Fonseca e sua mulher, pela. quantia. ue 26:000$000, posterior
mE'ntc redm~ida de 3C "~o. <·nnforrne a e~cr·iptura ele :!:! cl-:- A~n~to 
de 19:t!. 

A~ e~t.:ripturas ,l>t'E.>C·i~dent•es foram Ia.vruda.s no ~ono Crú·tur·:o 
uo Tahellião J<'onseca Ht-rmf>~. desta Capital. uma em li de Mar~o 
de 1930 e a outra em 22 fll" Agosto <le 193:?, tendo como outorgnnt'! 
vendedora a. l<""azenda Fe<.leral, e como outorgados comprador':'s 
Buclyde~ da F'on~ecc1 e !oõua: mulher dona Aleoixin-a Ferr('im. ~""on-

~~a.. !'lendo que a ]>rimeira foi de venda da propriedade e a ::;e
;;undn. foi de rectifica~ãc, (' de- ratifica<:ão a primitivn.. 

E~~e::; ac.:tos foram :l:s~igtidol'!·, re:spc:>cth·amente. pelo ~E'nho1· 

Joaquim Dutra ua F'l)n~ecu. Direoc:tor do Patrimonio Xaeion:1l , ~ 
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JH~l<J ~<!nhiJa· uoutor Ju~t- _,\ ntonio Gonc;:al n:s ~lello. Procurador Gt"
ral <l:t Faz~nc!a Publica. na conformidade com a lei e em cum
prim~nto aos de~pn.chos proferido~ pelo senhor ~Hnistro da Fa
.rP.ncla, de 10 de Dezembro de 1!)29, e rle 19 de Julho de 193~ . 

• 
O Trihunal ele Contn.s-. -endereçou ao senhor ~linistro <lu F:t-

m u o n. a. 
ultimo. communica.ndo a recusa do registro em ohediencia ao a!·
ti;:.:o 77!i. letra. /. do Regulamento Geral de Contabilidade Publicu .. 

O l-lenhor Ministro da Fa.~endu a.pó~ o recebimento des~a com
municac;ão dirigiu an Exmo. Sr. Presidente da Republica um<L 
(•xpo!oõição de motivo~. ~olicit.."l.ndo providencias junto ao' Podea· 
Legislativo no sentido de Mer o Tribunal ele Contas autorizado a 
r~~iJõltr:tr o~ contractos citn.dos e ju~tifica que aos intcreMo.dos não 
t::the> a menor respon~bilidade pela :falta apontada. 

E, em 2~ de Agosto ultimo. o Exmo. Sr. Presidente da H.<-
publicu. dirigiu-se a esta Camaru. ~ncaminhan~o a 1·eferida. expu
·"'l<:ão ele motivo:-;, ~ubmettendo-a á consi<lera<:ão desta Çasa. 

Cumprt- r~ltar que esse immov~l foi \'endiclo. em pre~tac:õe~ 
mensat:~ e cujus :Pagamt=ntu.s s~r:lo feitos pot· desconto na. folha 
dt!' pagamE.>nto. conforme autorim ·ã.o r~vi· 

ferido n. terceiros. hypothecado ou ;;-ra\'atlo <.1~ qualea.uer onus real. 
com licenc:a de quE-m de direito e clepoi~ de el!tar totalmente pago, 
)JHil'4 sij a ·..!ertiw1o decl~uanclo havPr ~ido pag-a a ultima. pres ta(:ão 
servir-ei. de plena. e geral quitn.<;ão, e nu caso de não ~erem eff<~
t•tuados todoM os pa~mentoN att: i.t ultima. pre~tat;ão, o immo\"C!l 
r•~verten1. á propriedadP. da. Fazendn Nacional e ru; quantias que! 
Corem 'clescontadas do outorgado cel:'sionario não serão restituidas. 
s<>n<lo as mf"smas C'omdcleraclas como recebidas a titulo de n.rren
damt-nto. 

! ... <:lu exposto. verific·a-se- qu~ :'t. Faz:endu. Xacional e:stã.o u.ssc
;.:uradus todas as garantia.-:. sobre o immovel. e attendendo, prin
cipalmente, que a. (!scriptura. la.vra.<ln. em ~2 ele Agosto de 193::. 

do Go\•t-rnu Dis<:l'fcionario, em plena vi;;enci~l do regime. comn 
J 1rc•c.·t-itu~L o art. 1~ das Disposic;ões Tran!o;itorias <la Constituição 
c.) ~;> lG dto Julho de 1!134, de~e modo. a Commissão <le Tomad·a d~ 
Conta~ ~ ele ,parecer. que a Camat·a autod~e o ';['ribunul de Contas 
a r(•;;:istrar u contrncto por elle recusado. 

Saiu. c.lns ~~s,o.;ões, 7 de Novembro de 1!1:~;; . - Yicira JJI.arqu . .(::;. 
Presidente. - Dam.c:.<; Ortiz. Relator. - Ubaldo Ramwlhcte. -
I ·:rr.'rltTico ·w olfen buttcl. - Frau ci.~co Gf'Jnçalv cs. - ]',foracs Pa·L'V4. 
- Bueno Branclúo. 

!::\rs. membt'Oli da Cam~u·a tlo~ DE'JlUtado:s: 

Te-nho a hont·:t de suhnlette:-t· <l vo~so.t. considcru.c:ão a lnclu . ..;:L 

eXJHJxil:ão de: n1C1tivus uo .}linistr«.• de E~t:lllo dos Xegocios da Fa-
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Zt.'JHla. ,justifit:(tn<lt. u necessidade ele s<:r autca·i::t.:ul .. o t't.•;.d::-~tt·o, p•.:l;• 
Tribunal d~ Conta~. da escriptura uc cessão de direitu~ e obrig-a
(:õe~ relativos ao rwedio c terreno sitos á c.\'C'nida HetC' df> :-;ett•r:•
IH'o n. 49, na Vill:t Marf'chnl Henne:-;. 

l~iu d·~ .Jan~iru, :!!1 dt.• .A;.:-o~t.u c!l: l:•:~r •. ll-L" <la lndt.•JH•llllc•no:ia 
c• ~i." (l;t f~e)Juhlif•:t. (/of'tulio Fc:rfla.~. 

Pur t-scriptut·a tlt· 17 {)(-'> M:u·t:o d~ l!t:Ju. lavnula t>lll nulas 
tlv Xono C<J.rtoriu desta Cavital. Euclycl(•s da l'~un:-;eca. e sua mu
lher adquiriram ii. Fazf>ntla Xat'ional o )ll't>dio t- l'I:'~JJ{·ctivo tt-J'
r·Emo ~itos à avenida Sett- dt• ~t.>temhru n. 4!1, mL Villa. Marech~.tl 

Herme.s, tendo l:lidu. }lCJI' ~>l'lcriptura. dn :!:! c h• .-\;.:o:-; to (](• 1 !la:!. 1:~

vrada. no n1e:-,m!J Cartorio. n•<:tific-adn L' ratifiea.dn a. e~criptura 

<~ntet·int·. par:. o 1'im dt.:' rc-clu,.;h· clt• :w "I" o prt>t;O fl:t. \'t>ncla 1ln in~

lll0\'~>1. 

Poxteriornwntt•, u~ ref~riuo:-; J•u~suidOt'l'S u·ans(et·b-.uu ú. Phyl
locrnto ~oares Bra..~n. com :1. assisténci:.L da. l•"u:.-..enda Xaciona.l. t· 

)Jor escriptut·a lavrada nu citado Cartorio, os direit<M; e obrigodçÕel!> 
•·elativos ao~ aUudidos Jlrediu ~~ terreno. ttmtlu sido o re~mectivu 

pruces~n enviado ao Tt·ihunal U" Contas pura o ncrt'~~rio re~is

tr·o do (~ontraelo. 

Essl· lnstitutu, }Jor~m. resol\'eU. ru·dindnar·m,_.nt<·. rceusat• rt.'
;;istro ao contructo constituído Jlelu. E":-õCl'iptut•:t. dt- cessão de di
r·cito:-: ~· ohriga<:ÕE>:-:; em aJ>rec:o. visto se reporta~· a outros que não 
furam por· L'lle re~-.-istrados, sendo communicarlu nu officiu nu
lllf"t'o :L 1:!:;. <h• :!CI •.le l\1aio ultimo. junto no inclui-lo ]>r·ocesso. 

X e~tas eo 11 dit;Õ(·s. <L tt(•ndt•rHiu ct Ut.' a t·eeusa de t't:;.dstr•J foi 
deter•min:u.la p~lu. inubH::.orYancia do at·t. 77ii. IE>tra /. do R(':;uh ... -
mento Geral <l~ Contabilida.cl(" Public:t. ao t<:>mpu tlo rn·imiti\·o con-
tru.<:to. <.- OUP aos~ • ...: nii c .. ,hr. " ""~"'"' .,...,..,. .. "; . ,hilhl' Li 

pelu faltu. :llH>ntada. tenho a hom·a. <h: :-;olicitar :t \'. Ex. :.;e di;.:n'~ 
JJl'O\'idenciar junto uu Poder Le,g-islatiYo no sentido. dC ser o Tri
bunal de Contas autori7.:tclo a l'f>g-i~trar o r<'fPI'ido contracto . 
. I . r/.(! l'?ouza. Cm~tu. 

Di1·ectul'iu do Dominio !la L~ n i:1o 

1'1'11<:. 16.-HH-:l;; - Escriptur:.t clr~ ce~são d(• din•itol-' l' uJn·iJ,:at;Ü0s 
•ul•ot-ÕH•' • A ,;_,. · ·-·• ~ -• •- ·' · ..1.~' • • • ~~·- ••• ~-- ~ " "'"• .. ~"· ~-= """ ~""''-'-'·" - . v, .... • ••••• 

Mat·echal Hermes" - Nono Cartol'io - Tabt·ltiãl) Fonseca 
Hermes - Ru~t do Rosario n. 145 - Rio de Janeiro - Lh'L'o 
Especial - n. :;47 - Fl:s . -l verso - Xumero de ordem E-S6:!. 
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Tra~lado da e:w1·iptura. de ce~são de direitos e obriguGõe::-:: 
relativas ao predio e terreno sitos á avenida Sete de Setem
bro. no. ••vma Marcha] Hermes'', que fazem Euc1ydes àa Fon
~eca. e sua mulher, a Phyllocrato Soare~ Brasil <:om assisten
da da Fazen<la XaC'ional da Republica do~ Estndos Unidos u:.> 

Brn~il. 

Saibam quanto~ esta vil·em que aos dezt:.·scte ( 17) cUas d•:, me-% 
ue Abril uo anno clt: mil no,·ecentos e trinta e cinco (1935), du er~t 

tado~ Cnidos do Bra::;il, na Procuradoria Geral da Fuzenda. Publiw. 
onde eu, tahellião, fui vindo. co-mpareceram juntos e contractado~. 
como outorgantes cedente~ o senhnr EucJydes da Fonseca e su~L 

mulher dona Aleixina Ferreira Fonse<..-a, residentes nesta Capital. 
t:on~ :t. a.~sistencia e concordancia da Fazenda Nacional, represen
tada, ne:-;te acto pelo :ienhor doutor José Antonio Gonçalves Mello, 
l.)roeurador Geral da Fazenda Publica, na f6rma do decreto vinte 
l' quatro mil e trinta E' ~e-is C24.031i), de vinte e sei:$ (26) de Mar.:;:..:. 
tle mil nu\·e~~nto:-; <' trinta l' t'inco (1935) e, como outorgados ce!';-
.. 
c·eira ( :~.·) cla~se da Estrada. de Ferro Central do Brasil. e suo. 
mulher duna Zeny ele Olh·eiru Brasil, os presentes reconhecido~ 
)Plos lro rio~ <:> or mim. tnh<'Jliiio. e elas te· emunhas a · ·~t 

nome:ula~ e :t!isignadas, fJUe tamllem reco.nhec:o. do c.t.ue dou í~~. 

hem como l)e me ha \'N' sido <'sta di~tribuida pe-lo bilhete que fk:t 
:trehh·acl:>. :r-:. Jlf'MJ.ntf' :l.!-1 nw~m:t:-: t.e>l-ltemunha!-1. pE-los outm·;.:nntc·:.; 
t•(otl,•ntf-'~ me in] tlito: 

l't·imeiro Cl.o) - Qut' JWl' c:-o;ct'iptura puhlica õe deze::;ete (17' 
ele lfnrc:o de mil no\'eCPnto:-: e trinta (l!jaO), lu.Vr-c1.da. n~tas nota<.; 
•lo lin·o duzentos e noYenta e um (2!11). á folh:t. cincoenta e U(T: 

(51), adq uirimm · it. Fazenda Xnciomtl n predio e respectivo terren.v 
~itos r~. aYenid:L Sete de Setemhro numero quarenta e nove (49). 
na ·· Villa llarcchal Hermes ... nesta. cidade, ,pela import.mcia d~ 
\"inte (• sei.s cuntu:o~ ele rêis (~6:0011$000) a pagat· em cento E> oitent:.t 
(180) prestoçües n1en$es ele eento <' quarenta ~ quatro mil qu~-

~lP ~·(•us ,·encimento~. 

Se;.:unllo (2.0 ) - Que pot· ~criptut·a publica de vinte e doi~ 

(2t) <le Ag-osto dt.• mil novece.nto~ e trinta t.> dois Cl!t32). laYr:H).:..t. 
ne~t.u .. ~ nota.s no livro ~S}lecial UUlne-ro trezentos e vinte e um ( 321). 
:folhas no\·e Yerso (9 , •• ) • foi rectific:a<ln e ratificada, · A. f'!';Criptttr··t 
nnt('riot· paru, o f!m de reduzir de trinta por cento (:~o "!o) o 
prc:>~o da ven<la <lo immovel. de ac•c01·do c·nm n de~-pacho du ~~
Jlhut· Ministro da. l<"azenda, de dezenove (19) de .Julho. de mil nov~
cento~ e trinta e <lois (1932). exarado no processo fichado no The-

-)';ourn X:tcional Rob o numero Yinte e. ~ei:.; n1il quntrocentos e on:-;(• 
( 26.411). daquelle anno. e nos termos doR decretos numero::: qua
tro mil d uzen t s 
novecentns e \"inte (19~0) e quinze mil oitocento:'l e quarenta. e 
:-;eis /15 .846) de quatorze (14) d~ Xovembro de mil no\-ecentos 
e vint~ e doi::. (1922). ficando pel<L mesma. escriptura. o preço :b 
immovel reduzido i"t importancia. de dezoito contos e duzento!' mii 
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ré i~ ( 18: !W0$000) C' u ('(~den t(' obri,g-~u.lo a pa;..:"ar ainda :t irnpot·tan•·;a 
de quatorze- contos, oitoéentos e sete-nta f• oito mil e uitocento:
rt!is 04:878~800) em cento e cincoenta e sete (15í) prestaçõe:-: 
m~nsaes de noventa e quatro mil ~tecentos e ~el'~enta e nOV\! 
réis (94$iG9), descontada em folha d~ pagamento de Yencim<>nto:; 
do ceclenh•_ 

Tercc~it·n ( 2") - (.!ue t-r'fC't:ti\':IUll'nt<' po!' e::-::-:e JH'oc·~·:-;:-:o ]Wln 

c·edente att- vinte e oito (28) de :F,e\·ereiro ultimo, inclu~iYe, fui 
}laga a importancia de ~eis contato.' oitocento~ e tre:-; mil novecen-

, sen o vm e c se e pre:-;-
tações de cento e quarenta e (JUatro mil quatrocento~ e quaren
ta. e quatro r~i~ 044$444) e trintn. (30) tle noventa e ~ei~ mil t .! 

· uitOc€'nto!!' r~i~ (!J6$1WO). em um total de :-;eis contos oitocentos f' 
tt·es mi! no\'ecentos e oitenta ~ oito réif.: (G:803$98&). de sorte qu'-' 
:tinda ~ de,·iua it Fazenda Xat·h•n:tl a. imt)orta.ncia de onze con
tos trezentos e no,·<"nta e seis mil "' do~ r~is (11:396$012), que 
~erá paga. em cento (' \'inte e tre~ (1:!3) prestações, sendo cento 
e vinte f' duas (122) de noYenta E- dois mil e setecento:; r~i!' 

(92$700) f> uma (1) d<> oitf>nta ~~ l't>is mil e setecPntof..• rH~ 

Quarto (4") - Que os l'('ff'l'ido~ predio:-: e ters·enu tê-m os ~e-

Setembro numero quarenta e nov<" (49). na •·v-illa l\!arechal Her
mes", medindo o terreno no qual ~encha o mesmo con~truido. doze 
metros (12m,OO) de frente pela mesma avenida. igual largura no,.. 
rundos e vinte metro:-; (20m,00) de <:ompriment•J por ambog OI'! 

lados, sendo limitado pelo Iaõo direito com o terreno pertencente 
r~, Fazenda Nacional no qual está edificado o predio numero qua
renta e sete (47), pelo lado esquerdo com 0 terreno ainda per
tencente á Fa.zenda NacionaL onde e-~tá. construido o predio nu
mero cincoenta e um. (51). e finalmentl'. pelo~ fundos com os ter
renos do predio numero trinta. e dous (32). da avenida Trf.'ZL' 
rle .Maio. fazendo todos parte da ·'Villa. l\farechal Hermes''. o pt·e
dio ora. cP.dido tem um pavimento com entrada independente, t€'n
êlo duas (2) ~aJa:-;, dous (:!) quarto:-:, c.'Ozinha. var-anda. ·w·. C. o 

Quinto (5") - Que o referido inunovel está. livre e de~em
h:.iraç:ado ele qualquer onus judici.a.l (JU extrajudicial, h~"J)Otheca. le
gal ou convencional, a não ser a obriga.çÜ.t.l do pagamento de ·par
te do pre~o {L Fazenda Nacional. na fúrma especificada na clau
~mla terceira (311

) , de sorte CJ.Ue: a) só a certidão declarando ha
ver sido paga oJ. ultima prestaç:ão servirá de plena e geral quita
<;ã.o: 7J) o predio e terreno ora cedidos com;tituirão .. bem ele fa
milia", nos termos do artigo -setenta (70) do Codigo Civil e l:>'Ú po
derão ser transferidos a terceiros, bypothecados ou gravados de 
qualquer onus r~al, com licença de quem de dil·eito e depois de 
~starem totalmente pagos; c) no caso lle os compradores falle
cerem sem haver ultimado o seu pagan1ento. o peculio do Instituto 

herdeiros, continuará garantindo o resgate do dito immovel, me
diante desconto proporcional; à) no caso de fallecerem os com
pradores sem dcixar herdeiros com direito a peculio do Instituto · 
Xacional de Pre\·iclencia ou pensfto <le montepio, os mesmos pode-

.-. 
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'rão ultimar o pagamento llUI" maneira que fôt· estabelecida, pre
"·iamente entre a. Fazenda 'Nacional e o:-; interessados; c) se, po
rém, uns e outros herdeiros não existirem ou não cumprirem tal 
obrigaç:ão, a presente venda será considerada sem effeíto e as con
tribuiç:ões Q.ue !orem descontadas do outorgado cessionario não 

pela Fazenda ~acionai a titulo d<> arrendamento do immovel, ob
jecto du. presente escriptura, '\·olta.ndo aquelle ao dominio da 
TJnifl.o sem direito ao pagamento <1e qualquer indemni?..a ão ~al-

,-o de existirem bemfeitorias, caso em que, de accordo com o ar
tigo vinte e um (21), do decreto quatorze mil oitocentos e qua
,.e-nta e seis (14.846), -de quatorze (14) de- Novembro de 
mil novecentos e vinte e dous (1922). ~erá. facultada a. venda <lo 
terreno e I>redio. cabendo o saldo desta, se houver, apú~ ~olvida n 
divida par:L com a Fm::encln ~acionai. ao~ herdeiro:-; ou outor;::a
clo:-; ('Cf'l:-;ionnrio~. 

Sexto (6") - Que l){'ln. J>rt~sente e~criptura o outorgante ce
clente tt-:tnf'lfe1·e aos outorgaclo~. -.!Cf'lf'lionarios. todoN os direito~. l>OR-.. · ... . . .. 

.••• , . ~o o erreno e prc 10 

:tlludidos. com autori:T..a~ão (' Iic-e-nc:a do ~'enhor director geral <lH 
~,a.7.endn Xa~ional, noM t""rmo~ do tle:o;pac.-ho de nove (9) ·de 'Fe
...-ereiro do <:orrente :mno. re~l>Pn<lo e 1 
ta.ncia de ~eis contO!'! oitocentoR e tres mU novecentos e oi~enta e 
ulto réi1-1 (6:803$988) c bem a."i~im transferem a obrigaç:ão de pa
;.:ar :"t. Fazenda ~acionai a importa.ncla. de onze conto~ trezentol-1 
•· no\'t>nta e sei.~ mil e (lozt- rfis ( 11 :396$012). re-stante do preç:o, 
c·m ''re~·tnc::ões menNaes de noventa ~~ dou~ mil e setecentos r~~ 
l~t:!$700) e uma (l) de oitenta ,~ 8ei~ mil e setecentos réíl-> 
1 SG$700). :... rome<:ar do mez de Marc:o de mfl novecentos e trinta 
t· <.'inco (1935) que serão decluzhla::J em folha de pagamento do:-; 
venc·imentos do primeiro (1 ") outorgado c~ionario o senhor 
Phyllocrato Soare~· Br-.udl, e!-leripturario de terceira (3•) <:la~se da 
10::-;trnda de Ferro Ct.>ntral do .Sra~il. PeloN outorgadox cel'siona
r~os me foi <lito, perante ::t.'i m<:srnat-~ te~temunhas, que acceituvam 
:t presente e~criptura de ce~~1.o com todas as obrigações que nella 

procurador geral <1:1. 1-~wr.enda 1-'ubliea. me foi dito tambem que 
<•m nome c por parte da F~enda N'acional dos Estados Unidos 
<lo Br:u~il, Por ella Iegn.lment€' autorizado, acceita.va a J>resent€' 
cscripturu. <:om :ts ~:arantia..~ ;i. mesma asseguradas, perant~ a qual 
ON outorga.dox <~esMionarlo.s fi<!aram subrogado:-; em todo:-; -us direi
tos <• ohd;..::tt:õ<s du.~ t•Nlentf-~ uutut·gnn tc:s con:-;ta.;lte~.; ;Ja c..·lw ... ia ~:-:

t:riptura. ele dezoito (lS) ue Mar<;o de mil novecentos ;e trinta 
(1930) e cinte e -<lous (22) de Agosto ele mil novecentos ; e trinta 
(~ dois (1~32) . E como assim o disserazn pediram-me lhes. la.vr-4sse 

• f . r esta escriptura. que lhes h, acharam con orme e as.s1g-n:.un com 
as duas (2) testemunhas a. todo este acto presentes. l\Ianoel An
tonio Morgado e Pedro Ponciano Latsch Cherem, perante mim, 
Djalma da Fonseca Hermes. tabelliã.o, que a escrevi. - .José Ã?l-

·' o 
crato Soare.<; Brasil. - Zeny de Oliveira, BrasiZ. - .Ma.noez .A~to-
'lti.o .lforoaào. - Pedro Poncia.11o Latsch Che1·cm.· Tra~lallada hoje. 
E eu. Djalma Fonseca, tabellião, o subscrevo e assigno ~obre ú 

signal publico da. verdo.de. - D}al'JYI4 FQ11.Scca.. 
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Jo;~RIPTvR..\ ltE CE:S:$ÃO DE DlltEITOS N OBRIGAÇÕES J<ELATIVAS AO l"''<l'~-

DlO 1-.: 'rERREX'O SITOS A' AVENIOA Sm'E DE SE'l'EMBno .• ,_A "\,U •• -\ 

MARECHAL .HEP.=v.tr-:.<; •·. 

•.rab<"lliã.o Fonseea 1-I-erme:-; - Rua tio Ro&~.rio, 145 - Telephonf! 
23-5217 - Casa Forte ú prova de fogo - Rio de .Ja.neir• • 
- .I.J.Ívru .r ... ::s~ ~'· ;:s'~-' - .1'"11:!. ;1 .i.'lóumero <Je oruern 
}; . S58 - Tra:;lado da escriptura de ce~~u tle direitos .:.: 
obriga.<;õe~ relativa.::; ao predío e terreno sitos á Avenida 
.;:,.t~ ~,. "" ... n..... ••"lnn.. ":\K., .. ~""h"'' T.:r-......... ~, .. ·• ......... ,,., 

~ub-official da Armada Jayme Augu~:~to Lope::; da Silva ao 
Segundo (2.") tenente reformado da Armada João Pereira. 
Gome~ e sua mulher dona Felicidade Paranhos Gome~. com 
n a~~i~tencia da Fazendtt ~acional da Republica dos l~sta
llos F"niüo:-~ elo Bra~il. 

~aibcam qu:mtcJ~ t-~ta virem que aos <tuinz~ (15) diéul do me:r. 
d~ Abril do unno de mil novecentos e trinta e cinco (1935), da 
••ru. Cbri~tã. ne~ta cidade do Rio de Janeiro, Ca.pital Federal dos 
-..~.., ... .,,n,. · r•n;,1,,._. ,1,. R,.,, .. n ...... ·o .. nn• _., •, ~., .. .,. 1 An 1. ... ,.,<7o<>n"!' 

Publica, on•le eu. tabema,,, !ui vindo • . compareceram. justos e con
t.l-a<-ta.do~. como outorgante cedente o sub-oíficial <ia Ar·mada. :ra.y
me .A ugu~to Lc.tJ»e~ da Silva. solteiro. residente á Avenida. Sete de 
:~€'t<.:'mbrlt num-eJ·o noventa e tres (93) noventa e cinco (95), nes
ta Capital, ~om a as~istencia e corcordanci::L da Fazenda. Nacional. 
J'Ppresentadu. neste acto pelo Sr. José Antonio Gonçalves Mello. 
t•l'ocurador ~era.! da Fazenda Publica, na. fôrma elo decreto vinte 
e quatro mil -e trinta. (24.030), de vinte !-!eis (26) de março de 
mil nnvecentos e trinta e cinco (1925), e, como outorgados cessio
narios o segundo (2.o) tE.>nente reformado da Armada Joã.o Perei
r:!. Gom~s e sua mulher dona Felicidade. Para.nhos Gom-e:~. os 
pres~ntes reconhecidos pelos proprios por mim. tabelliã.o, e pelas 
testemunhrlS abaixo nomea.dn.::; e assignadas. que tambem reco
nheço, ht-m como de mC' haver sido esta distribuída pelo bilhete 
que ficn. archívado. E. perante aR me8maR te.~temu.nha~. pe-lo 
outorgante cede-nte me !oi dito: 

P1·imeiro (1.0
) - Que por escriptura publicft de- oito (8) de 

.Janeiro de mil novecentos e trinta (1930), lavrada nestas notas, 
no livro duzentos e oitenta. e sete (287), a folhas sessenta. e 8et~ 
(67). adquiriu á Fazenda. Nacional, o predio e respectivo terreno, 
.sitos á u.venicl'l. Sete de Setembro numero no-,.·enta c tres-novent<L 
e ci.nco (93-95). ·na ·· Villa Marechal Her.mes". nesta cida{)e, pelu. 
importancia.. de cincoenta e oito contos e cincoenta. mil réis •... 
(58:050$000), a. pagnr em cento e oitenta (180) prestaç:ões men
~1es rle trezentos e vinte e dois mil e qui.n·hentos réis (322$500), 
pu r desconto em !olha de ~eus venci·mentos. 

Se~undo (2.") - Que por e!!criptura publica de oito (8) de 
Setembro de mil novecentos e trinta e dois (1932), lavrada nestas 
mesmas notas, livro Especial trezentos e vinte um (321), folhas 
v in te cinco (25), foi rectificada e ratificada. a escript\.tra. anterior 
para o fim de reduzir de trinta por cento (30 ·%) o preço da 
vend~t. do immovel, de ac:cordo com o despacho do Senhor .Ministro 
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da .Fru:f'TÍda dto onze (11) dE.- A,:osto dt' ntU nn.,·eocentos e trinta e 
dois (1932), exarado no proce~Ro !ichu.do no Thesouro Nacionat 
~(Jb o numero vinte e tres mil ultocentoM e quarenta e ..:inc•> 
(23.845) . .daquelle a.nno e nos teormog doK decretos nu-meros qua
tro mil duzentos e nove (-4.:!09) tle on~~ (11) de novembro •lr~ 

mil .novecentol:i e vinte (1920)- c quinze. mil oitocentos e quarent;;c. 
~ l:ieis (1;;,846), de quatorze (14) de ~ovc:mhro de mil novecent~ ~

vintt' e dois (1922). ficando pelu ml'Anm t;•~criptura. o pre~o do 

trinta e cinco m~i rêi~ (40:63ii$000) c o ced~nte obrigado a pagm· 
aind:t a importancia de tt·inta ~ um contoH no.,·ecentos e ,.inte .. ~ 
.sete mil e quinhentos réis (31 :9:!7$500} etn cento e <:incoenta. '~ 

duas (152) presta~ões mcnsaes deo du~entoK e oito mil e ~eis

centos e setenta e sei!"'· rêis (:!08$67G) e umu. de: duzento~ e oitt• 
mil setecentos e qu~renta. e oito rf•lJo' (~0H$74M). descontada em 
t'olhc1 de pagamentn de Vt'nc.'im('ntn!4 du r.Nl<-ntf'. 

Terceiro (3.o) - Que. ttfrt.-t•U\·a.uawnt•• ,flUI' t·l4~ r.n·uces.<;O. Jl~lu 

<-·~dente, até trinta ~ um (31) dt! Dt•z~mt.ru dt• mll novecento~ t

trinta. e quatro (1934). rol pu..:a u. lmJ•uruuaclu de <AUatorze con
to~ quinhentos e cincoenta. e um mll •• o«.'na rl•lt' (14:551$100), ~m 

i rl"R M set ~~ 

tre?X-ntO!:; e vinte e dous mil l' ctuinh•nlu,. r~l~ (32:!,500) e vinte t-

• t)ito (.28) de duzento~ e oito mtl o "••«.c.-c•ntutc r6lK (208$700), em 
um total de quator~e contu,c qutnh~ntu,. fJ clncoenta e um mH 
e cem r~i~ (14:551$100), de lfDrtP cau•t uindu. ~ tlcvida. ÍL Fazendu 
:Xaclonnl ct importancfn. dE> vinte• " ,.t•l114 c•ontul'4 ~ olt~nt:t E.- trc-s 
mil (" no\'ecentos r~is (26:083S!JOU), ttm cocontu l" vinte .e cinco (125• 
presta.~ões. ~endo cento ~ vlntto v quutru (124) de duzentos ~ 
uitu mil e ~etecentos rêls (2UH,i00) (' umn (1) de duzentos e cinctJ 
mil (' cem r~is (205$100). 

Quar•to ( 4.") - QUE.-, Ul'l r(•( .... rJdOI'I l11'~dlu t• terreno teem 1):, 

.seguintes car.l.Cteri~tico~: u IJI't.•diu t•Kttt. Kltuuuu ú. avenida Seté 
de ·Setembro numero noventa (' tl'ttl'l•no\'•tntn f.' cinco (93-9!i). n•.L 
.. Villa . .Marechal Hermes-. mc•llin<Jo u tl•rt•t•nu, no qual se acba 
u m~~mo construido. do~e nwtt•oH { t!!an,CtUl tltt !rente pela mesma 
~tvcnida, igual. largura nos l'undu..,, l' \'hllr uu•tros (20m.OO) ilc 

to com terreno pertent'('ntl• (a. J••uiC.,tHIII Nuc~lunal no qual est::'L 
<:dificado o predio numero oltt•ntn "' nu\'f'•lltl\'c•tatu. c.• um (89-91), pelo 
laào esquerdo corn terreno ahuJ&L sae~rtcm•·~nttt (.L l.,a?..enda Nacio
nal onde estiJ. construido o prl•tllu nUtn~'f'U IIO\'t:ontn e· sete-noventa 
e nuve (97-~9), ,finulm~nle, Ju•lu"' hllulu .. , t•um • o~ terrenos .::o 
predfo numero ::se:.:sent:1. (CO) r1u. atwnldu 'J'r·~v.e de Maio, faz'Emd·'J 
todo:-; purt~ da. ··vina Mnrl•c·hnl th.truu .. ". O fJredfo Óra cedido, 

. - ! 

tm dous (!!) paYimento:-c c.·um 11ntt•u&Jru' hllll"Jlende.ntes ,Para dua~ 
Ó> murndias distincta.o.;, tt-nrlu, c•ucln Ulllll tle•llu.~. clua!:; / (2) :,;a.l:ts, 
t.res (:~) qu:.trtos. t'ozinha. \'111'1111111\., \\', t', '' l~tmhe-iruJ. 

Quinto (5.o) - Qut.~ u rt~rt.•l'h.tu ltiiiiiU\'t•l c~:-:.t:i livr~ e de::;em
J,at·a.c:ado de qualquer -\lnUM Ju,Uotul uu t.4Xta•n-judicial. hypothec.:a 

do ou convencional a niln ~mr u uhrbtaqiln do pagamento. de 
~ .<lo pre<:o. <''t. fo"'ottZ(•ndn Xnrol .. tml. nn f(\rma. ~~pecificada. n ·:L. 

~-

"': :. . .--: .. · 
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d~~ousulu ~!~.'' J, _de · :-~•u·t~ <JUt:: ct) ~ó a C..:t;U"tidü.o declarando ha\'•!r 
.-::ido pagiL a. ultima pr("sta<:fio sf!rvirfL de plena. e geral quitação: 
b) " predlo c t(>rt·cno ora ced·idos constituirão bem de famili•L 
na rõrmu. dus c.u·tf;..;-o~ setenta. (70) . do Codigo Civil, e s6 poderá • ., 
:$er tr.illrl"eri<los u. terceiros, hypothecados ou gravados de qua.l-

re1 o ·e epoi~.o> cl~ 

~starem totalmente pagos; c) no caso de o:;; compradores !alle
c:~rem sem haYer ultimado seu pagamento, o peculio do Institut•-' 
Xucionw d~ Previc.lencia. ou 
rus, continuará garantindo o resgate do immovel mediante de~

<.~u-nto proporcional; cl) no caso de fallecerem O!:;. compradores sem 
deixar herdelroR com direitos a. peculio do In~tituto Nacional 
tlE>- PJ•(>vfdcncJu. uu 1nm~o de .Montepio, os mesmos poder-:i.o ulti
mar o pugnmcntu por maneira que !ôr estabelecida }lrévia.ment~ 
t•ntrl• u. J••m,A•ndu. .Xu.clonal e os interessados; c) se, por~. uns 
e uutruK h~rdclro!'- nü.o exL-.Urem ou não cumprirem tal obriga
\.n,o; a tU't'l'4t-Dti• \'endu. ~rã. considerada. Nem effeito e ás. contri
bu1cõcl" •lUt· furem dcscunt.:Was <lo outorgado cessiona.rio não serd.o 
re:-~Utuhltl:c. ~l.'ndo UN · 

Fazenda Nucional u. titulo de arrendamento do immo..,·el, object•> 
c.la. · presente c:-~riptura, voltando aquelle. ao dominio da Uniã•) · 
~em direito ao pagame.nto de qualquer indemniza ã.o 

. e-m elto . caso em que de accordo com o artig.) 
vinte t:- um (21) do decreto quatorze mil oitocento:-J e quarenta t..' 

seiN (14.846). de quatorze (14) de Novembro de mil novecentoJ:õ 
~ vinte e dou:-r (1922), serei. faeultada u, venda ou terreno e predlo, 
cabendo o saldo desta. !=;e o houver, após soh·idn a divida pnra 
com a I4'nzt>n<1a ~ac-ionai. ••o~ herdeiro~ do~ out•.Jrg'ad0!-1 "cessio
nurfo~. 

~t-xtv ( 6.") - QUL' pela. presente toscrj.ptura. o uutorg-.lnte cc
cJcntt-' tranMfl•r<• :LOI'4 outorga.dos ces.qionar·iOs todos o~ direitos, 
l'Ol'll'le, :-~en·idüt:-:-r actlvn.s (.> pa.o.;siY:J.S,· ac-:ões sobre o terreno ~ 
prt•<llo alludldoli t•um nutori?'.a~ão do ::!enhor secretario chefe uu 
~enlu.;r .!'dln1Mtru tlu F:t~endu. nos termos du despacho de vinte 

os e nn e quatro 4 , re-
'~b<>ndv ellc outor,;ante a importa.ncia de quatorze contos, quinhen
tos (.' clncut'nln. e Um mlJ t- <:em réis (14:551$100) e bem ru;Sim tr:.l.llS
(cr<.• :L ubrlg~i.u tl~ JJO.J:Ut· i't J!"azendu ~acionai a importan_cia. d~ 
\'intt- e Ml'l~« cuntu)4, ultentu.. ~ tre~ .mil e novecentos réis ... .. . 
\:!6:083$900), reaJtu.nteK do prec;o, em cento e vinte e cinco (125J 
presta<:õeK ml'nataeM, ~endo cento to vinte to quatro (124), de duzen
to~ <.' ulto mil (! Metccento!!L r~i~ (208~700) e umu. (1) de duzentos e 
cinco mll e ce-m rêit~~ (205$100). a começar do mez de janeiro de 
mil novecentoM ~ trinta. e cinco (1935), que serão deduzidas em 
!olha ele paga.mento dos vencimentos do primeiro (1°) outorgado 
ct-s~ionario o segundo (2°) tenente reformado da. Armada, João Pe
reira. Gomes. Pelos outorgados cessionarios me foi dito, penmtc 

ccs~ão. com toda~ as obrig:t~ões que nella ~e contém. E-pelo Se
nhor Dr. José Antonio Gonçalves :vreno. procut·ador ~eral da Fn
~enda Publioo.. me foi dito. t.-1.mbem. que em nome e por parte . da 
l•~azen<ia X:tcional <lo:-; El'itlulo~ :cnidos do Bt·a!=lil. por ella h.•gal-
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n1ente :tutorizado. acceita.va a. presente e~críptur~t com ali garan
tia~ ~'i mejo;ma. a~~egllr:-tda.~ }){~ranl.e a qual o~ uutnrgaâo:,; c~sHlona
rios fic~ram ~u-brogadoM em todos o~ direito~ e obr,.\g-ações dos ce
dentes outorg-.J.ntes, c~onstu.nte das citada~ escriptura.s de oito (X) 
cJe Janeiro de m~l novecento~ e tr1nta (1930) e oito (8) de Setem
bro -de mil novecentos e trinta ~ -dous (1932). E como a~sim o dis-

_,. 11. ·--·-~ ....... ,+~ ..... .,.,._; ••••• _, I',., .. 1"'~ l: "'""' 
•""'u•vo, l'"'""u .... ~ ... -u~ç.- • """' •• -· • - ~~ -·· .,. 1 

ram conforme e as~igru.t:n'l com as dua~ {2) te~temunhas. :t tod•• 
~st~:: actu preHente. Ma.rio .F'on~eca e .João Aguiar, perante mim. 
JJjulma da F()n~ca Herme~. ta.belliã.o, que a escrev.i. - José .thl· 

t rm.io G onçatvc.<r lJ.I cllo, procurador geral d:&. Fazenda. - J a.ym-1..~ 
.-tu.gu .. Ytf1 IAJ1JC.<r da. Sil1Ja._ - ./orio Pereira. G(}mes. - Fclicida:d•· 
.Pa-ranhos Gome.o;. - Mario Fon-seca.. - .!orlo ~1.01tiar. - Trasla
da-da· hoje. E eu, Dja.lma da FonMeca. tabeiUão, o subscrevo e ft.."'-<;i
~no :-·oh u :dgnal publico da verdCld<'. - J)ja~ma. Fon.<~j;CO.. 

O Sr. Presidente - I~~tiL fin<ln a tc-itum do J~:xpedientl•. 

T(.•tn a pala.va·a u ~r. Theotonio Ml.mtt!iro tlf:' Burro~. primelru 

• •r•ulor 1nscr1pto. 

O Sr. Theotonio Monteiro de Barros - - sa·. J •reslclent(!, 
h• ont(>m, :t (.•:-(ta hur:l. c: nOt)r'{.' Dc:>put:ulll Hapti.•t.:l l~US.:Ir<1o. de!-tem * 
Jlenhan-<lo~~·u• da lnc•umhE-nda <JUt' tel(•graphicamcnte lhE- f(•ra (~om-: 
Jn~ttfd:t JliH" uma :1 ~.·m::·hu:fic, paulbct:t. tratou do C:t~• d:t .-J Pi<;iio elo 
J·•~r.r<•l'IPntant<~ tln imJu·<~n:4:a {e As.'l('mhli":.a Lr·~l:-zlati\'n tle ~fio Paulu 
\'"in u a c:una ra .-, w• ~. Jo-:x.. JnfF-l"lll''' t:tnrl• • o m•nt ir d(•l'\'t~:t a~~uc•ia(:ãu. 
:tttt•ihuiu u tlc•l'!(cchu V<•dfh·:t:lu •·m um t'<!::Ul'JoCH 1'4.~Ja.ti\'u :\o a.'~Umt•t•' 
1u• Supc~·iOl' 1'1'ihunal J<:h•itoral do Kiu dt• .Jmwiru :1 interf<~t-encia <!o 
~r. Minil:ltro da JuNtiçu .. ~. tnmhem, a influencin (la ~itua<;ão domi
nnntt• ~m meu ERtado. 

(.'(•rto. Sr. f>r(!~id~ntt•. a. lmncada qu{" n~.st:.a Ca~.a. rep1·cscnta a. 
maioria do .EJ-Ctado de São Paulo terio. dado. ~e alõl~im pcrmittiBse o 
decurso do~ trabalho~ do din, ao Sr. Bnpti~tn TJm~ardo, de imme- · 
<liato. no. me~ma ~e-~l'ão de hontem, bem como á Cnma.ra. todos o:-; -• . ... _..__, ... .... ~ ....... ,. • .,.., .1',.... ...~_;...., .1..;. ...,,.,,,..,..,. .. .,. ..... 

• -· ••'-~ '"""'""V• '-jU'<' .t•v~'-'• "4"' ~ J ' > ••• 

maJl'aclacla que~tão em seus devidos termo~. dentro ÕQ..«t sua.<;j legi
tlmns propor~õc::-. destituindo-u. da.-.; cõres c aureohL de u.ntipathia 
C!Om que Me procurou circurnclal-n, ern detrimento da situa<;ã.o do
minante no meu Estado e da li'lura do pt·oceder do Minit5tro da. 
.Justic.::L e. {lrincipalmente, em desrespe-ito da. digna justi<;a eleito
l'al do Poiz que, queiram ou não· quant-os se manif~tam pessimi:-;-
ta.l:! itcerca do~ nosl-§o:-; del'ltinos, ~. incontestavelmente, o fundamenta 
do rcg-lmen, a espcron<:a ma.is lidima que todo:; nó~. bons patrio
ta~. po<.lemo:-; ter de um s:t..neamentn completo e inte;.:ral du~ nm;so~ 
habito~ de .vida publie:1. (.IJ.lu.ito 1Jrm). ' 

Jnfelizmente, porém. :c. maneira como se ue~cm·ulanam o~ tra
balho~- -d~c. se.ssão. occupando o illustre representante do Rio Gran-
de do ~ul toda n hor~ -elo .E:xpedit'nte e. d~:-pois. prf'f:nchida torla a • 
••rclPm do.1 dia com YQt~•c:ões suc~ccsgiva.s, impediu que .at~ expli
t~<;õcs a que ji't ~allu<li fol-l~;em dadns de prompto. como tanto era .. 
do no:--~so d~sejo e a;,.rr:tdo. 
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.\ Con~titui<.;ào do E:-~tado dt~ Sãu l'aulu. promulg-:u:Ju ain.b. 
hH pouco. a 9 de Julho de~te anno, por ~-u;;gcstãu concretizall:t 
~m emenda de um Deputado do l'a.rtido a. que tenho n. honra 
de pertencer, e ·que ~ o da situa<:ão dominante em São Paulo. 
~.~ujo .nomr: declino com c.> maior prazer. por Me tratar de um mot:c. 

d n·1. :.; u. v'<la. 1 hlica er ~UOJ. vitlt·, 

t,articular, e tamhem de um mo<:o a. r,uem me ligam os mai.s 
estreito~ lac:os ele a.mi7.:tde e de afinidade politica - o Sr. Valen
tim Gentil - :L Con~tituir;ãu do meu Estudo, acolhendo c~sa .su~-
~c~tiio, concreti~ada. em emen u, attríbuiu ú. 1mpren~a um Iogai· 
n:.L re.presenta<;ão classista que, por .Oetermina<;ão dn. lei ba.~i,~;a. 

l"etleral, O!ol E~tados tinham tamhNn que in:.;tituir dentro dos seu,.; 

l·e:-;pectl \'f 1s terr·i torius. 

Ca.-;,. uniccJ no l3l'ul"il, dt·cumstaucia qut- t•odeia do maiot• 
valor a lemhna.n~u. que havia. acudido a é.s.se .Députado do Partldu 
dominante: ~o Paulo ia ter, nn. sua camar-A legl:dativn. t-.ntt·c 
aquelleN m~smo:-4 <JUe dP\'iam legislar, um reopre.sentante direct" 
<.• immcdi,t.to do ramo ele :tctivicladE' a qu<- mal~ de perto e immc·-
chato.men te com pe ent ~L J. ·a 
publica d~ cada. um. J·:r·a a MU~~estiio do Deputado Valentim Gen
til um:L lll'O'\'tL callul e irr<'!ut:.wet <lo de~-temor com que a. ~itua-

eil' cl .. 
li~ e ~HcorreitA como age-. quer no dominio dn admini.~tra.t:ri•,. 
•JUI:'r nu llominio propriamente dct <•.stricta pulltica par·Udaria. 

O ~Jt. .'\tuJtAfo;.s ANltn.AJJ~ - 1~~ .si V. gx. r,ermitte um a1,artt-. 
JNnht•uJ·e-i <JUc eMmt me~>~ma. .situa<;ão dominante. ainda em period., 
elo ·Gowrno Provb;orJo. foi :.. unic:L. nu Bra~il. qut.• effectivn •· 
rea.JmPnte aboliu a ccnl'lura it. impr<-n.sa. 

O ~R. THI~OTO~lO MONTl-:IRO DE BAHH.O~ Mutlu 
·ht•m. A~a<lN;o. t ·ordin.lmentc. a c-oll:liJor:u:rLo do nohrf" Deputadn. 

01·a, senho1·es, .esta.tuhlo que ficou n,~,. Carta ele São Pu.ul,, 
r se> fazer 1·e resent:tr entre •ts classes q lll~ 

.tJevia.m concorrer ao c:omplemento da Assemblt!a, entrar..tnl :• 
J•t·oce::,~tr-S<c>, no mez de- Agosto, as elei{:ões do~ deleg-ndos eJ(~i
tm·~s das vm·ias as:soc:hu,;õ~ de im}ll'emw. ~xi.stentes no Estado, 
delegados eleitures CS8eS qU<!'. J>Ol' SUa Vez, reunidos OJ)portun.a
lJlente - ructo que estH. acontecendo na data dC' hoje, exacta
mente, na oo.pital paulista - deveriam eleger o Deputado que 
ü·ia sentat·-~e na Assembl~~ J.~sta.dual. 

.-\ ]l!,""imdr:.l entid:.I.Cl<.• de classe que procedeu á escolha dl• 

seu delegado eleitor íoi a .A~emhléa. Paulis~ de Imprensa, enti
llade u. c,.ue, resalva.dos us termos em que agora., numu. attitudl· 
·tal vez de paixão passa.geir-.1. e ·transitor.ia, se tem dirigido aol'!. 
)loúel'~:::; con:.stituiuu::; do Estado, ao lcader de minha ba.nca<'lu. ·~ 

preito de minhas homenagen~ e sympathi:t . 

.Escolheu ella seu delegado eleitor o jornalist~L Arco e li'le:-xa. 
-da. rf>dacc:ào d:L Gazeta, jornnl que se editH. nn cnpital do Esta.do. 
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~· Dias· .depois, a Associação dos .Jornalistas Catholicos, entiàa~l;:. 
1:ambem regularmente existente na capital <lo meu Estado, de 
vida perfeitamente normal em face dos preceitos legaes, elegeu 
::ceu delega-lo-eleitor. Passados mais alguns dias, outra aggrem!!t
t;ã.o <1e cla:s~-e. o Cluh <1e Jmprens::t; proceõ_eu á el'lcolhu do RE>u repre
.s€'ntante . 

.Completava-se, assim: $rs. Deputados, com a sel~cç:ão deS::'-t!:.õ 
tres elementos da imprensa. do meu Estado, o numero daquelle:,; 

0 SR. -o\R'l'HUR SANTOS - Permitta V. Ex. Um aparte. 1\-fa;s 
" tribunal Eleitoral do Erta.rlo de V. Ex. nffirmou que o Clu•·) 
de Imprensa nunca foi orgào de cla..CJse. não passando de m~r~t. 
-t~•u;a de jogo. Como Yt'm V. Ex. <lizer que era orgão de classe·: 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Estou em 
transito da minha exposição. O nobre collega nega. que o Club dE:· 
lmpren:,~a tenha esse -nome? Nega. tenha elle e!'lcolhido ~eu d~Je
;..~do eleitor'! Silo facto~ publicos e notorios. 

0 SI:. .\I:TH t;J{ SAl\."To:-; - 1-;' <•:1!-1<1.. de jo;.:-o, fechadcL }>ela 11<•
lid.a. 

O ::;;n. THEOTO~IO :\JO~TI~IRQ DE BARROS - Estou f=.t· 
xcontlu expo!oti~;ão tão E'Xa< .. ta que o proprio representante da elas."'.: 
lõt-!':t:t. Ca~t ainda nÜLl • t' ~Pntiu na · n<."CeH~ida!le de me apartear. 

O Sn. A<.."'CUHClo To~ - Permltta-me V. Ex. um apa.rtt.•, 
n}Jenu.-. para me esclar<.>cer. em face da declaração do Sr. Depu
tctdo Arthur Santos. EsMe Club de Imprensa a que . V. Ex. se 
J'ê!eriu .; aquell.e, alludido em accordão pelo ·Ministro • Mario Gui
rnariies. comi) t~ndo sido feochado por S. Ex. quando ~hefe de 
J.>• •lfci~t '! 

O SR. THl::OTO~lO )10~TEmo DE BARP.OS - E' aquell~ 
n ormac:ao: 

i! tambem aqu~Jle-a •tue nllude um accordão <lo Superior Tribunal 
Eleitoral. 

O ~R. Aoclmcw Tof~ - O que eu querio. S<Lber, V. Ex. Jft. 
me intormou, isto ê, ~ ue o Club de Imprensa. é o mesmo que o 
Ministro Mario Guimar-.les, . quando chefe de Policja. mandou Je
char (•orno casa de tavolagem. Estou satisfeito. 

O SR. JoÃo NEVES - Logo, o delegado-ele-ito~ do Club de 
Imprensa é repre::entante de uma espelunea. 

O SR. TREOTONIO MONTEIRO DE BARROS - E8tou pw·~L 
e simplesmente expondo factos que se- deram e- que u. Cnmm·a. 
1recisa conh r 

O SR. .JoÃo NEVEs - Quero ver como os paulistru; _yão pro
t~ger os jornaliste.l!'. · (Trocam-se wunnerosos e vehemen.tes aparte~ 
occrutionanclo tumwlto. O .~r. Presidente faz .<~oar o.'l tvmpa11o.<rl. 
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ü !:;1: •. Jo..\.o .:\'E\'~ - Pe~;o desculpas au nohre or:l<lor. POI'Cf'.J•;, 

não th;e :.t. inten<.:ã.o <le J}erturbar a exposição de ~- Ex. 

O ·Sr. Presidente- Attenc.:ão! Está com a pal~wra o ~1•• 
Theotonio Monteiro de Barros. 

o RH _ T.l-lEOTONlO MONTEIRO DE BARROS - ~t·. 1:'1·~· 

~idcnte. m·o:o:i;;o. ~erenada.s a~ paixões, que refervem em torn•• 
de~se caRO. a tal ponto que. diante da narrativa pura e sirnpl~ 

no~ faetmo~, ~em que o orador houve~ro;e enunciado sequer um unic-u 
cornrnentnrio ainda a pr·oposito da occurrencin. - eis quE- seo lev:lll· 
ta es.sP espe<'ta<!UI(J dentro da C:1 m.nra . 

Quc.-m :.t~uma :'t tribuno.. afim de tratar de uma. que::.~tão lle:o~:->:, , 

natut·ey.n não tem medo dcl. critica. nem dos aparte:-; de quem 
que1· <tUe seja. (Troca:m-sc n·u:m.(~roso., (; ve1temC1tteN apart('.tt. 
RstalJelcce-se t·wm-1/.lto. O S·r. Pr.e.<ti<kn.te faz srmr im~iRten.tl'UI('IIf~, 

ox t Jl m pau o.'IQ _ 

O Sr. Presidente- Att~n<.:ão! Os debates devem se d~~e-n
r•,lm· com ~crenidade. nos termos do Regimento. Peço ao~-: noht't•s 

nua·r o st>u di~curso. 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - r::leh:u:-:. 
dizia. eu. os tres representa.nteM que integravam o corpo de delE:>
~ados-eJeitores da cl:u>se da. imprensa. e que pol:"<teriormente dt-
\'iam. por sua vez.. escolher o Deputado estadual da imprensa, sut·· 
eedeu ctue elementos pertencentes á At;::~ociação Paulista de lm
premsa - á qual mais uma vez. feitas· a~ resa.lvas iniciaes, rendo 
;~. homenagem da minha s~rm1)a.thia e do meu apreço - ele.rnent\ll-' 
a t>lla pertencentes interpuzeram. perante o Tribunal Regional 
J~leito1·al de Sã.o Paulo, recur~o contra a eleição dos delegado:~

eleitore:;; da Associação <los .JornaUsta.r.; Catholico:o: f' <~ontr<L u (•]t•i
c:ã.o do dí'le••ado-eJeitor do Club de Im rensa. 

O Su. CARLoS REis Segundo estou informa.do, exi~tem trr··~ 
entidades em São Pat:tlo. nenhuma. filiada. á As::sociac:ão Brasíleirt~ 
lle In-tllrensu.. Pergunto: des::sa.s entidades, <~ual aquella que reprt•• 
:-;enta, ...-~rdudeiramente. a in1pr~nsa? Ou a~ tres, ou nenhuma. 

O 81L JoÃo ~EVES - E o club de tn.vol~gem? ... 

O SR. CARLOS REis - Aqui existia, :.t.nte::5 <la As~ciação :Bra· 
sileira de Imprensa, o Circulo de Reporter~. Depois. f~ndámos a 
Associação, para acabar com esse Circulo e ficar uma entid<-td<· 
com .iuncc;ões ~ represantaçã.o perfeitamente definidas. 

.· 
hunâl de Sã.o Paulo, tomando conheci-mento <lesse recur~o co!J· 

r 
tra. a eleição do delegado eleitor do Club de Imprensa e daquenc~ 

da Associação dos Jornalistas Catholicos. a.pezar do parecer <il• 
procurador elE"itoral, Dr. .Tu"\·enal Bonilha de Toledo, annullou a. 
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fc>1eiÇ:ão do delegado do Cluh de Jmprensn. e a. <lo da :-\Msocia<:ã·:> 
<.ln:-; .Tnrnali~tas Cntllolicos. -

O parecer é u 8eJ.:uinte: 

g-ional, no I>roees.'io de eleic:ão de delegnoo-eleitor 
ImJll'ensa-. 1>roc. soh n.n :!90. 

a. 
tran~cnptc. fL folhas :!ti. fundou-se, nesta Capi~, aos 5 d·~ 

~{ar<.\0 <le l!t32. uma tt~~oC'ia.çno civil, de natureza recreativa 
e lumeficente, determinada ··club Imprensa", entre cujos 
fins se s:~lien tu.m. os ~u umernllos no artigo 1." letra "'a·~, do:::
.seus estatuto~. consistentes em promover u. approximação 
lle todo~ os trabalhacl,ares da hnpr.cnsa. 

Co.m a. i n~cripc;:ão desses estatutos, no seu registro pe
l'Ulutr. u que foi feitcJ a.os 22 de Abril do mesmo anno, con-

então. nos termos do arti~o lS do Codigo Civil. a existencia. 
le-gnl dessa .pes.sôa juridiC<I de direito privado. 

Em reunião celt>ln-:lda a. 23 de Dezembro sempre du
<.tuelle anno. re:alizou-se uma reforma dos referidos esta
tutos. a qual fui devidamente averbada a 3 de Janeiro do 
anno .seguinte: de sorte que, a. partir desta ultima data. a 
u .. q~ocia(!ã.o passou a reger-se pela..~ regra.-; e8tatutarias cons
tantes da certidão de fls. 65. 

Postet·iormentt-, jít a J 7 de Agosto proximo passado, 
curnu ~e vê ela. publicaç:au a fls. 58, tentou-se nova reforma, 
que foi averbada. dois dias de-pois, como se .demonstr:t com 
o docunte.nto de fls. 5. 

Esta 8CUzt1Ul.a rctor-nw .• entr~am.to~ ao que 1;a1·ece.. tor-
o 

cunvo~u;.ã.o dos. u.ssociados, f•.:ita com u. antecedencia apena."$ 
de ut,:n diu, como se prova com a. mencionada publicação, . 
a. !1!). 58, desobedeceu ás prescripc;:ões do artigo 25, dos esta
fAltos em \·igor, (fls. 67); e, em · segundo lugar, porq·ue 
a citada convocação, contrariando os assumptos de que .a. 
~L.-;~embiEa geral devia. tratar. 

Insubsistente, pois, a refórma, continuaram em "\tigvr, 
sem duvida. alguma, o~ estatutos precedentes. transcrãpto~ 
nt-. certidão u.e fl~. ti5 • 

Deantc • da situac:ão exposta, · continuando o ·• Club rle' 
Imt,rcm:;n. •• a. reg-ular-se pelas dü;posic;ões approvadas por:
occu~mo da primeira ·l·efúrnta, estaria essa entidade consti-
tuida de fúrma. que a autorizasse a participu.r das presen
t~s dei~ões classista~?. 

Entendo (!lJ~ u re::;postn aff.irmath·a. :se impõe. · 
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Com effeito. qualquei.· pessôa, uma vez legalmente ut't;'l

nizada, jurídica de direito privado, civil, só ~e dissolve em 
virtude- de uma. rl:ts ~usas indic-:.tde!': · ~o nrtig-o 21 do Cn-
digo Ch·il . ' 

nhuma de que occorres::;e, na l1ypothe!:-Õe. QualCtuer das allu
didas causas. Logo, não ~e púde ne-gar. quer ant€'~ de !l df' 

1 nno ost riormente · s · d 
<1. pcr3onalidade jurídica. do ·• ClulJ Imprensa··. ~endo innt-
~.J.vel, tc:a.mbem, em consequencíu, nos expres::;os termos dn 
ar~i6'0 2.o das instrucGões baixadas pelo 1~. Tribunal, n :-;eu 
direito de concorrer ás actuaes elei~ões. 

E' vercl<ulc que, Clln ./anciro de 1934. ,<Jeg·undú o a!fiJ·.,, n 
tz, certidão de fls. 52 v .• a policia o-rdeno-u o fechamento dn 
séd.e do i?n.pugnado. so1J o prctcJ:to de que est(~ n<ío thrlm 
r.•:ri.~tC11 ci.a kual. 

Poderia, JlOrtm, es:osa providencia, ser equiparatla. á cau
. sa de cllõ;~oluçã.o preVista no artigo 21. n." In. d(J Codí~;c• 

Civil? 

Pen~ que não. porq uc ante . ., de nr-a~ nada. não h()1U.-"-::. 

Jlropri<:mentc. no caso. um acto ao Governo .• mas .• sim., m.éTct. 
·~rliligcncia" ele caracter polki<ll, além disso, como o ensi
na ·ctovi.~ Bevilaqua, em seus commentarios ao citado a.rtigo 
:n (n.o 5), es:sa disposição legal só se refere ás sociedade:-; 
que. para sua constitui<:ão, dependem de- auloriza<.:ão gover
namental, o que não se verifica. em reladio ao impugnad·.•· 

Rele"\"a notar. por outro lado. que, no~ estatutos J<· 
1!133, oriundos da. primeira íórma, não consta dispositivo 
nenhum que :se opponha á participa<:ão uo ''Cluh Impren • 
sa/' na:s eleições classistas, pela fôrma <·omo o fez, a qunl , 

E' certo, outrosim .• que .• ]Ja.ra a a.sscm.bléa. 11oticiacl€!- ne.~:w 

acta, em . . que .<;c procedeu, á escolha. do delegado-eleito-r .. ,í. 
co-nvoca.çrío dos mu1ociaclos tam.bC'm não foi feita co·m. 4 a.·ntf'
cddencia de trcs dic:s, crigidà pelos estat·u.to.'>. :\Ias. a ess~ 
respeito, segundo jurisprudencia firmada. pelo E. Trihunal, 
não ê de rigr)r a applica~ão do prazo estabelecido nos estt~

tutos, bastando r_tue a. convocac:ão seja reali~da. com um 
prazo mínimo de Yinte e quatro horas. eis que as instru
CGões, em seu arti-go 3.o parngra.pho" l.", ffllum :q~na • ..; t-m 
a.n.tccedcncia. ~em determinar o limit(' desta . 

Não menos exacto é. ainda, q1w. rlc ac:cord.rJ com. a. cer
tidão de folha.tt 53 'l~cr.~o. o "Cl·u1' Im.pre'TI .• ~a~· tlcst.·irtu,a·~uJ.• 

os no rc.<r e a evan a o.~ 11Ut para. qu.c a·ra zuu o. 1JCT?IH -

tiu q·ue em. sua. sédc se pratica.~senl- jogoN ilUei.to'J.'l. R.~.<ut cir
ou.mstancia. não de1:e ser posta C?1l· d·rtvida. .• 11orquc a allu
(lida certidão contra cuja. aut1Lcntici(7.<t.r7c rrcu1a, :w wfrTc a1·ti
cu.1ar, fo1' pa.ttsada J>Cla Policifl . 
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Tão deploravel a.oontecimentn se pa~ou. porém, ha 
quasi dois anos, e, dahi para câ, não ha pro\·a, nem, siquer, 
simples noticia de qualquer facto que des.1.bone a existen
l'ia. do. impugnado. 

cio de . reoeneraçiio.. de accordo, alifi~<t.. co-m. ''·'~ JJTDpO.'Jitrn; 

a.nnu.nciada.s ·no pu.blicação de fl.~. 57'! 

.&. '1MU V~r~ tal!$ propositos JJàO ·JnCrccedorcs M 'inui 

relativo credito.. porque. na. act1ta~ dirccção do ·~ Club 11n
prensa ", ac1L<:m-sc pe.'t80M que já fazi,a:nt parte da dirt:
ctoria, existente ao tempo em q~ se operou o desvirtlt.a
m,cnto dos fim sociaes, c tacs dircctore.~ .• segundo parece. 
pacttw.ram. por omissão, a.o menos, <..-om. o .'l'UCcedido. 

Por outro lado, entretanto, na. ausencia de prova em 
contr-d.rio, não se p6de deixar de tomar ·em consideração o 
documento de fls. 14, vasado nos moldes de outros já al'~ 

esse passado, se, porventura, 

.Assim. ha duvida sobre a questão de saber se :.~, vidéi. 
do "Club Imprensa" tem ou não, sido pautada na confor
midade das norma~: traçadas em seus estatutos. 

Mas, encarando de frente o as~umpto. releva ·iful.aoar 
~c:. mesmo 1z.a hypotlte.<;c· de ainda contin1ta.rmn de.<~?--irt'IUUI.o~ 

oR fins socia.c.~. tem. r.<n~a ~ociação o 1Urcito de concorrrr 
no !llcito clas.~ista. 

Parece-me 4Ue a suluc:ão do cw;u comporta. uma. alter
nativa.: se se tratar. effectivamente. neste processo, de uma., 
entidade constituido. àe reaes ·•trabalhadores da dmpren.: 

.mo, para. consecuc:ão dos louvavei~· fins discriminados nas 
estatutos em yigor. fóra de duvida se .nos afigura aquell~ 
direito. 1>0rque os sc'lÚl memõro8 não paàeriQ/I'YL ser prei'lt· 
,Licculos pela. reprova:v~l ori.en-taç<io que, á sua. revel-ia~ fos~ 
imprimida., em dado moiJ?UmtO, á ?Jida socia~. seria, de resto. 
u.m facto isolado, qu.r. nã.o atfcctr.ria. a na.tttreza in.ti'»la rla 
111 stitu.içcí.o • 

Se, ao contrario, os seus componentes tivemm a inten
c;.ão occulta e precípua de organizar uma casa. de tavolngem 
e, tão s6mente ;para o effeito de fugir {L repressão policial. 
deram-lhe urna. feic;:ão a.pparente de ••associação de classe'' . 
entenrlo que lhe não assiste o mesmo direito, muito embora. 
sejam nobilitantes os fins declarados no~ estatutos sociae~. 

A duvida se resume. pois, na. c.:uestão de verificar em 
qual tlas suas hypotheses acima formuladas se enquadr:t. 
o '' Clull Impren~ ... 
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Deante ua.s disposições cla.rW:; daquelles estatuto::. ttUet• 

uos prim.itivos. quer dos actuaes, penso c1ue na ~alta rl~ 

prova e:n contrario, milita, em favor do impugnado, a pr~

:.:umpção de ~e achar ~onmrehenõido na primeira hypo
these. Mas, ·ai~da que pairasse alguma <luvida, n re:'lpei.to 
des~ '·ircumsta.ncia c caminhv a set":"uir narn. <lt:"'!';fa:;-.el-:• 
e~tu.ria traçado pelo precedente aberto relativament<: ao (.·u
so da •• .\.ssociação Jornalistica Catholic;1'': o Ex.mo. s·r _ 
Relator, se a!!!sim o entedesse, em seu altü cri te rio, poderia 
determinar que a secretaria procedesse ~,.._ necessa.rhl~ .in
vestigaçõt;!s, no ~entido de a1>t1rar se as pes~oas que subscn.-
veram a !i~ta de fls. S são, realmente-, ·"trabalhadores r.la 
imprensa.''. A verificação. por.;m. -deveria ser a mai!'l com
pleta. possivel, não deixando, por conseguinte, de meneio
um· a· data E>m que os alistnnC!o~ õr~('l:lrHram u.s ~uns ru·u
fl.ssões. 

Se. pois. u~sprezada. u. pre~umpçã.o que aelmitto. S(.' ch~

g"d..~Se. por esse meio, á conclusão de que os volante~ perten-
cem, com errelto, a classe <la: lmprt:nsa, sena. entao. u-r•·
i!USO.vel. ao impugnado, o direito de ver reconhecido o seu 
delegado-eleitor, principalmente pon ... ue, l:le trata, no caso. 
.... .~. •,;z, 7. . 7. .• 'L. • 
~ - ·~ .J ·- •.:~- • O •w• - ·-• • 

como ficou bem demonstrado. e~tu.ndo, portanto, revestid~.t. 

dP todo.!o! os requisitos exigidos no art. :!.u do..~ Iristruc<:õc.-s. 

E' exacto QUE: a impugnante- ·• ..Associac:ão Paulista. óc 
Imp1·~ns:a.'·. em suas allegações, <J. t1s. 36, pretende set·. en' 
~ão Paulo, a. unica. representantf' le.;.."itima ela chH~Me dn~ 

<tue trabn.lhnm na imprensa. 

Healmente. mio .r1e pódc rec:tu~ar. ,; ~ll.puuua:nte. a. qlw.
Udade de Zegiti-n1.o org!io da cla.ssc. eis qu1: o reconhecirnen,to 
desse attri.'buto con.<rta, até, de le-i..-r feileracs c c.<rtn.d'ltrrr.~. 

Terú ella. entretanto. o privilegio cle~~a. Hituac:ão'? 

. ·~· -. 
tu da repre::.entação elas .orgtt.nisac;ões tn·ofissionaes, á. qual 
poderão concorrer toda..;; as entidades, entre as quaes o im
pugnado, que estiveram nas cond:ic:õl'~ prevh:t:Js na:-t in~

trucções baixadas pelo E. Tribunal . 

~ãu fúra assim, (' não teriam, pot· Cl!l'tu, sido r~cunlw
cidos os deleg-ados-eleitores de vctria:-: peq,uenul"- as~ociaçõe~ 

ele funccionarios publicas. não obstante e-xi~tit·. com irra.di:.a.
c;ões, em todo o Estado, uma. enticlad:,• - a ·· A.ssociac::ãv 
Pauli:,;ta dol'! Funccionarios Publicos ... a lJUal t•tmgregamlu, 
em ~u quadro ~ociu.l, u. grande maioria. de seus servidore.s. 
p()()e ser equiparada á sua congenerE', na. cla~He do~ jorn:a.
listas - a .. As!'lociac;ão Paulista <le 1m prensa .. . 

Allega <L impugnante, por fim. que o impué--na<lo ud.t_, 
.aJ)resentou prova ele funccionament~ antt-rior a 9 ele Julho..l. 

Coherente com minhtL opinião antN·ior. jrt _t~mnifestada, 
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em debat~~ oraes, )H:!rante o E. Tt·il.lunal, entendo que, em 
!a.ce do art4go 2." das instruc~;õe~. !:!Ú a constit'Uiiçã.o das so· 
ciedudes de classe .; que deve esta.r legalizada até !.1 de 
Julho. Quanto á r'rova <le que cogitu. o artigo 4.o, para
grapho unico. das mt-sma.s instruc<;ões, em qpe não ha tL 

~ .1. ·"'···-·· .~-~-~ , • • h •uocu•n .Lç.L.:;.L c u.._ .. .,.. ..., J'"·~~ ""' '-~.1.'"-'-'•'- •• ~ .. •• •••· , J'"'' '"'"""' 'i.' 

ella só diz respeito n.o funcciona.rnento actua.l, e eHte, deant·.! 
do documento de fulhas 14, estíL a coberto de qualquer con
te~ta.dio. O E. Tribunal. com effeito já tem acceito pur:1. 
]lrova. de funccionamcnto, attesto.dos de igual natureza.; c, 
se não nos íalha a memoria. a. propria impu~ante, "Asso
ciação Paulista de Jmprcmsa", lanc:ou .mã.o, tm.r-ct tal fim, 
de identico recu~o. 

A' vista do exposto, SoU ue parí'cer. que em face :kL 
presumpção que mfiit..'L em :f'-'tvor do impugnado, "Clul> 
Imprensa.,, sejlL reconhecido o seu delegado-eleitor, expe
dindo-~c. portanto, o competente titulo; ou então, ::e ~e 

•mtender qu~ ha duvida, sobre o assumpto, que o Ex. Sr. 
l'telator, ME!' o achar ucertado, determme, prelimma.rmente, 
:L \.'l.'l'ifica<:ãu u:L~ pron~~;õ"s tio~ cl~~tot'es (•ujo~ nome . .; cons
tam <la li~tu. de fls. 8, }>ar:J, depois, procec.ler-se, com per-
"· • . .. • ... _, • ,,, ~ ... ..:1 

,.., - ' ~ .... 

E' u meu parec.-er • 

.são Paulo, 16 de ~etembru de 1935. - .J. Bo-nifacio 
tlc To'tcrJ.o, Procurado!" Regional, int. ~·. 

Annulla<lo~ esNe~ doiM pleitos, tinhn ficado ipso {a.cto só::ânha 
na. li<:a a Assocla<:ão Paulista. de Imprensa, com seu i delegado
~lPitor, que er.t. u Sr. Arco (• Flexa. da. redac~:ão da ··Ga?.eta" . 

:M~ us delt:gauo:i t:leitores do Club de J mprenl::a e da Associ~L
';ii.t, dos Jornali~tas Catholicos, que, tiver.1m sua.~ elei<:ões a.nnul
ladal::i pelo Tribunal R~gionu.l de São Paulo, não se conformaram 
<:om a ctectsao d'aqueoua in~t:ancuJ. e, no excrcicio ae · um mreuo 
legitimo, direito que lhe~ é conferido pela legisla~ão eleitor-.11 
Yigente no Paiz, interpu?.ernm recurl:!<> para o Tribunal Superiot• 
de .Justiça l<;Jeitorol. a.qui no Rio de .Janeiro. 

J.:=sse, .Senhore~. o t·ecurso. julg-ado h1t pouco e ha.; pouco pro
vido pelo E!,."Tegio Tribunal Superior de Ju::;tiça El~itor:il, recv
nhecendo u validade da. elei<:Úo daquelles dois delegados eleito
res e affirma.ndo, por !orc:a. desse accordam, existirem. · valida
mente constituidas e organizadas no Estado de Sã6 Paulo, trel:: 
:u.;sucia~ücs rt>pt•c::-;c:-nt:t th•:t :~ d::t. r·l:u.:~e de im p :·ensa.! .As sociação 
Paulista. de lmpremm, o Cluh de Imprensa e a. A~ociaç;ão do.,; 
Jornalistas Catoollcos. 

O SR. Aet:RCJO TolutJl'..s - V . Ex. dít licen<,:u para um aparte·! 

O SR THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Estou con1. 
o tempo coscaMRis~imo: <'m todo ca.so, com prazer consinto o 
aparte. 
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O SR. ACU!-lCIO Tomms - Quero apenas uma informa~ã.,,. 

V. Ex:.; ha pouco, respondendo :t. itm aparte meu, teve occasião 
de -di?.er que o Cluh de Impren~a é o mesmo que o. Dr. Mar.ir• 
Guimarães, no Accordão do Tribunal Eleitoral de São Pnulo. clP
clarou ter mandnclo fechar ou que foi fechado por um deleg-arlr. 

O SR. THEOTOKIO MONTEIRO DE BARROS 
fl!r.·har uma das ses~ões de~se Club. 

O SR. ACUHC!o ToJmES - Xã.o apoiaclu: o accordãu ahi est(L. 

O SR. THEOTONIO ::\fONTJ~IRO DE BARROS Come~;: L 

por não ser um nccordã.o. E ' uma. decla.rac;;ão qu"' o Sr. De::em· 
hargador :\1ario Guimard.es fazia, no momento em que affirmavn. 
sf'r impe-dido de votar nesl-'a. ma teria. 

O SH .• Acuncro ToJtREs - V. Ex. consent< .. que eu conclua r> 
avarte'! E:-;:m. declara(:ão, entretanto, foi feita por occusião do jul-

.não saber;· j:d. estou dando uma sah:ida. - V. Ex. ~'e se OM r~
corrent'cs, :le.poi!-! .do julgamentô pelo Tribunal Regional, deram 
outra C1Uulquer prova. no recurJ-;o interposto para u Superior Tri· 
hunal, desmentindo ou destruindo a prova. que te-ve o Tribunal 
Regional para declarar que se. tratava. de uma. espelunca.'?! 

O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROe - Sei. lim 
dos principaes fundamentos do accordão do Tribunal de ::;ão Paulí• 
teria. sido EL supposição - digo supposic:ão porque ficou clepo!..; 
provado que não era verdadeiro aquelle facto - teria sido a ~up

IJOsi<:ã.o, repito, de que a. Assoc:ia<.;ão Paulista de Imprensa ern. 
filiada it. Associação Brasileira de Imprensa. EsMa circumstunc:-in. 
levou preponderantemente os Sr:-; . Desembargadores do · TribunHl 
Eleitoral de São Paulo a. deci~ir no ~entido f"ni quE' decidiram. 

Interposto, entretantu. o recurso para. o SuperiOl' Tribunul 

de Imprensu. se me não enb"ano, de que não se dava aquella fi
lia.«ão. Eram duas associa<:ões coexistentes, de \'ida parallela. cir
cumstancia prL•íundamente mo<1ifi<-a.tivn da!'-; razões <lo accordf't•> 
uo Trihun::tl de São Paulo. 

Dizia eu. Sr. Presidente, que, tom face dos t·ecursus interpo~Cu:o; 

por ell~mentos do Club 1tnprensa e por elementos da Associat;:i.t. 
dos Jornalistas C a tholicos, o egre;;io Superior Tri~unal de .Ju~

ti<:a Eleitural tinha. conhecido de~ses recursos e lhes havia uacJn 
provimento para o effeito de deixai· julgado soberanamente :1He 

havia em São Paulo tres associac:ões representntiva~ da clas~e da 
impren~a.: a A."socia~ão Pa.uli:,>ta ele Impren~u. n A:-;soc-í~r:fin fl•· 
.Tnrm is 

.-\. todos · esses movimentos. quer ao pleito da. A. P. I.. ·lUf-"r 
ao }>leito ao Cluh ltnpre-n:-::a. QU<'l' ao pleito da .AJ-;~oci::u:ão dos .To:·
nali:.:tcts C:l.~.holkos, nlls. situa~ão clomir.ante em São Paulo, n~~l:-;-

;. 
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'timos, conw tudo (J r~:st<.1 do Paiz, ti;1 quali<ladEc> · tle mét·c;~ c~p<.•

ctadores. 

No entanto, ~r. Presidente, a}>e~ar do Tribunal. dentro uo 
meu E~tado, ter ~e manifestado contra essas duas ultima~ enti
<la.des; apesar da discreta linha de conducta que ~ardou o elt·-
mentn official do meu Estado. que guardou s-ua ha.nca.da ne~ta ·C:•
mara, rtue guardou o Sr. M-inistro da Justiça: apesar disso. c:..uet·
.:se, a todo panno. a todo transe. attrihuir o julgamento do Supe-

al1egado e provado dentro dos :tutm:. 

Ha, porém, uma differen<:a entn: a altitude de e~pcetadure.-: 
•tUe ~uardamo:-;, nós. da situação dominante. e a que guardara.~n 
os m:tros que :~ t>lla não p~t·tcnc..:m. F~ ~ a. :o;<:guinte: post:.t•l\Js 
todos em íact> da justi(!a eleit01·:.11. nú:-; (.•~per·avamos o resultadu 
como mérO!':· espectu dores, mal:l ao mesmo te-mpo como espectante~ 
l'cspeito;::;os e di!'cretm:. como .-~p€'<'ta n tF.•:-o !J u~ sab~m que e- nE• . .;s:L 
justiça 1ue repousa a espera.n~a runclamental <la pureza do r~-

"' mai~ el~vaJcu-; a todos os mom('ntos pelo~ proprios factores r:a 
• ~·ruem constituída que ahi está; au p~~:sso que, em face des~a. jus
ti a os outros es eravam a enas s('u pronunciamento. par.-t. cahu-
~obre ella, procurando maculal-n com a attribuição de facto::-~ qut~ 
não são verídicos, porque não podem ~er provados, d~ facto~ qu•.• 
lhe diminuem a. dign"iàade e lhe r<baixam o nivei, tornando-a ;1~
preoiada aos nossos olhc•.s esperan~osos <le dias melhore-:-: 1mr..t o:~ 

Jws:-:o~ costumes e para a vida publica do Paiz. 

E' essa a divergencia.: un~ rcspeit:l.ndo. aca.tanuo. obedecendo: 
uutrn~. ue3respeitando, <lesac:atando. E." !'IÓ niio d(>~Ohf'éiE"Cendo pot·
Q.UE" não podem desobedecer. 

Por que teri:J intervindo a ~itua~.:ão dominnnt1.• no lli('' U E:-;
tu.do'! 

-... 

tido. ~. Ex. o Governador de São Paulo. ~:,.ue é uma das figura:-o 
mais destacadas do meu partido, porque ter:iam · intervindo no 
sentido da decisão tomada pelo Supet·inr Tl'ihunal ne .Tu~tic:a Elei
t OJ·aJ da Capital · dn Republi('à '? 

Haveria, por ventura. um intere~:-;e directo f' immt>éiiato Ll•l 
situa<:ão :1ominante de minha terr:t m, :-;entido de afastar das lide~ 
parlamentat·es de São Paulo aquelle mo<:o digno, honesto e r.ectn, 
<tue é o Sr. Machado Florence, cnndidato dO partido o_.dYerso'? 

; . 
HaYerin. por aca!:!o o de!=!~do ou o interesse ele t>vit:ir a. influen

cia. de um Deputn.do opposicionista a mais na· C:tmo~·a PnulistH ·: 

bl~a do Estado é a seguinte: o })artidu dominante tem. naquelln. 
Camara, cohesos, unidos. irmanad('l!S. uo c1E-S€-jo de organizar e :pro
:-,<eguir no engrandecimento <la minl1:1 tena. 3ll rt:>pre~entn.ntes c:nn
tra 22 da opposição. 
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O Htt . Att•rii 1'1: ~A.~"rc:.s - Qtw ~:uniJcm tf:>(•m Hs lllt>:-rno::-; itlt-c• ... :-; 
c ="entimento-5. 

o 8R. 'rHEOTO~IO :\llON'l'ElRO DE BARRu~ - Xão tuc 
H)JJ>nnho a. isso. Quero crer c1ue !';Írn. ~ã.o tenho a. menor lluvic:l•• 
4le i!ue eu:~s • .am·oem :ieJam Jevn<los p~!o:s mesmos desejo~. Estou 
:;ccentu:-.ndc,. p01·fm. a diffe1·ene;a c1ue ha.. a mais. De :3ti para 2:!. 
ha., si nãu m~ faJha u memoria. de acccn·du com o men :.tJH"•.•n-
.• ;.,. An ..:t ~. • •' t l.. .n.t'lu• ..t. • ·~ - . -~·v "'- ...... ~ .. -..:.., .... ,.~ ............ <::11\,;LI. u~~ .... .. 

O!·a. n. Con:~titui<:Üu do l<.::itado ue :::iÜ.t.) J!aulo at:.ribuiu i'L l't:" 

tu·~~enta~üo Je clal:·~e mai~ 15 Deputados. O pleito clu.::;:::-i::;ta n:::.
quella C:tJ>ital. 'I UI! tt-:n r.lt>curriuc, nf~~tes ultimos dias. eMtá r·ev~·

lando que ;]e="s~:-: I ã elemento!':, a. ~ua totalidade qu!.I.Si, :-:enão <' 

totulidade ~n~:o~ma. f <:onstituida de elementos symputhicus i'.t. ~itu;~.

c;üo domi:1ante no Estmb. de nl.odo que aquella cliff('r·c~nc.;a de 14. 
jíL ~xist~nteo, com mai~ 10 ou 1!! de a;;-or:t. sollf.' a :!11 e> rn•.Jih:
IJ~putudu:-< na C:lrn:-~r·:t tlo meu J.;~tado. 

Ora. ~enhor~s. ('Ol fac~ de:o;~a situ:u:üo politica, um ;;ov~n.~· 

c•c.mo nquel!·•. que ~e c:~;tít. de:<:enrolnnclo aos olhos do pt>\'O, ;::o,·-:-rn•• 
r('~P<·itad·:J c admirado ]>~In. nac:ã'.' br.J.sfl~ira, que intere:sse tN·in 
•n· · •<:: 'iuni'laiJ.-, u~ :-<~ l'll""''""'llóll', COnl 't:'"-l'"'"uWnl.eS t'(•J>l"OYél.\'~lS 1!" 

illicitu:·. 11l"U<!Ul'ando intN·vir nns dc.•ci:,:õc.•s da Ju~til:a. Eleitorn.l. 
afim d~ L'\")tar :tpena~. tão s6mentc:-. u in~rc~so de um .DeJlUt•ulo 
a. mais. :la r:'linuria. na.quellu r·asa llo parlarnf:'nto .de São Paulo? 

u 81:. J'u.:to XI-:\'1'~ - O :u·g-umrmt.u :t!H .. ·nas prova c~ue não sã•.• 
representantes de cl:.s:-c-s. os fJtlt! in;;l·t·s~nm, mas de p:u·tirlnl". (•om 
rotulo de..• cl:t:-:ses. 

O ~R. T.HI~OTONIO ~10~1'ElRO DE BAUROS - l\'las nãt,~ to: 

t u<lo. S~nhor·~~. gH:-;as mcsmug vozeló, que se t~em lcYantatlo ne::4ta 
Ca.:.;a, e f6ra deHa, para ar~uir tne~ accusa.c;ÕC's {"O!ttr...t. o ~lem~ntv 

ufficinl ela minhn terra. e contra o 8r. }.lini:-;tro da. Ju~tiÇ;a. accus~•-·· 

t<iJes sogundo as quaes es!-i~ elE"m('ntu~ ot"ficiel e es~.e mini::ltro tc·
riam inter\·indo nas d~cisões ]n·oferidas p(~Jo .egre-gio :::;uprem•:• 
Tt·ibunal EleitoÍ-al · do TI:o dt> .Ta.n<~iro, ~s!';::ts me!'ma.~ voze::.: npr'::'
;.;oam pela impren~ e pelu trihuna. desta Casa que S. Ex .• C• 
Sr.. ::\Jinh=tr::> du. .Justi<."tL, ao ludo do Pre~idente ela. R c pub!i<·a., t~1·iu. 

nu <·uso :to E~taüo <it~ Riu ~ua:.; sympathia:-:, seus }if:ndori:.•s ... 

O S1:. SoUZA L~o::.\.o - Che;;-oti u ponto nevr·aJ;;ien dn que:>tii• . . 

O ~R. '.rHEOTO.NIO MOXTEIRO Dl;; BARROS . . . pur· 
•'":;te uu aqueJle c a nu ida to t"n: jn;!'n no SN•nnri•J politicn· lla g-J._,ri•J!':.t 
terr-a flumin:~nse. 

O StL Jo.\.o NEVES Xão ;. ~úmentc a \'oz da. u·ibuna :)U a 
voz ela imvrt"!l~l. ~ a voz tio ;:ov(•rtmdot· do Riu Grande que o tli7.. 

O SR. 'rHJ;;OTOXIO ~lONTJ::IT!O DE BARROS - XP f·l!

r.anto, ~:·:-: . Dc>putadr;:-:. \'c•m a •k·ch•rw do Trihun~! Superior rle 
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Ju~tü;a. .l!:leitoral em ~entidu contrat·io :'Lquelle~ que apregoam ~ssas 
.. ·ozes qu<" aceu~am inju~t:l.m~nte, Yozr~s que não prov~.m SU::J$ n.c·
(:usa~õ~s. 

Pergunto agora: e:::·sf:' mesn11.1 ministt·o. t-:ssu. :nesma situa<;:lu 
c!orn:inante t>m São Pa.ulu, que não teria. tido pc;der dt- arra::~.:JJ' 
•• Tn :tit•' l:'!ll".ltr>Y"Il · .. .n<a At.>r-f· .:- n • '"' t'~.itln , il-!1-_t• _!Hrr.r: 

. ··• • ' - ~ • . -c .,. 

110 ea~o du Cluh <b Im•pr(,ln~·! 

O .:!O.l='o do T·~st:;~.do de Rio ê, im·ontest:n·clmPnte. no momento. 
muito ma.i~ grave, de muito maior alcance no scenario da política. 
fluminens~ e no !iCen~rio da. prupri:.t. r•olitica. nacional, p:t ra rgw 
m~•·ccesse,· :,;e ~ <tU<:' taes elementos da situação disponham dc~ 
t:.t.l pode!"io, para que mereces~.e dc~lles o maior c.:arinho, o mal·>r· 
c·uir.Aa.do, no :~entido ele c~btc.r, da. J·uMti<;{L gJeitorcLl, deci~u qul• 
los~<~ :w s<'U sabor ao :-;eu a;,··radu. C.~·uito bem.) Tal decisão. ))0-

j•fm. não pou~e l'IE-r ohtida, se ê que o tentaram. os eMforços qut· 
l.ssa .&ituação teria feito no caso do Estado do Rio, caso G.'Ue ê o 
;lo"nto nevralgico, como ha pouco accentuave. o nobre Deputadu 
~r. João N~ves. teria falhado em seus intuitos, em suas tentatj-
;;a~ ele obt~r decisãc ravorav~l. Nu f:nta.nto, e~sa. mesma situ:.a.c;ão. 
ne~tr~ outra <.•aso t~ria ti<lo meio~ de cons~guir des~e mesmiRsimu 
Tribunal. q'Jt~ j{~, antt.-s lhe teria f~ch~Lrl.:• o:-- ouYidos. uma. decisâ•.• .. ..-. "''. 

l-i:t uma. pu~itivu. incohE-renci:t, um altsurdo inqualific:n·~l. nu 
simJ•I(•s t•unfrontu des:;es dois factos. e(Hts~q uenl~s d~~St·s uui:-~ n.· · 
sult:ulos. 

O Ht;. !Jt:UJ~u P..A(:Iftt~- :\luitú hcu1. O arJ;umento õe \:.Ex . .: 
Ü'J'HS))OndivPJ. 

-
(; ~lt. TJIJ~OT<JN10 M.ONTl~l RO Jl1;; .B.~l-tR(J~ - ~1a~. não t· 

twio. n:io f. sú. 

A l'<~P~l'CUl'I~O .. desE~ c::.so dt• Cluh d~ lmJ>rensa. na. Capiu..l 
d~· nwu Estado e dentro du seu tet·ritorio. não (· aquella rJUC' s{~ 

l,t·oc;urou fnzer crer e nem c_ue s1~ qui:r. nttr1huir a tal ea:o;o. 

Doil-' g-t·andc~ jornaes da Capita.l <le ~ãCI Paulo, a Folha da • 
• 'J.Ianlui. e H Folha da, Noite .• guardaram uttitude de re~erva. á orien
uu:ão seg-uida pela -director:ia da ARROciac;ão Paulista de Irnpremw, 
ncJotN~ in(·ident~. O Diario de .~río Pa·u,lo. e o Diario da. No1ü~. per
tcnc!entes aoH Diarios Associados, silenciaram em ah~oh.L~o sobr·i~ 
•J a.-.sumpto, como 1l fez o Esto.rlo rlc Seio Paulo. O Corrcih rle .'-;cín 
Panlo manifestou-se ele moclo declarado e. positivo contra a oriPn
tat:fio d:1 clirectoria da A. P. J . 

.Ahi cstrt. senhor<':,:.. apenas na articula<;ão de::,i:es seis nom.;-:.:, 
a rel~vac:fi.o <.lf- que. pelo rnf'nos, sei:-- do~ grandes orgãos (}e mrum· 
J'(:~~pcnsahilirlnde dt- minha tf'•rra formularam as .suas r · s a 
uma attitude rtue não quizentm endossar. não quizeram enc.-'l.mpa.r. 

A Polh!l (la Jfa,n.lui. <· a Jo .. olha rl-'t No-i.lc. orgãos rcspeitabilissi
nws, CQI'();:ulos de um:• vastn. aureola d<.• servic:~!' Jlrel'ltados a São 
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l.'aulo, dt" :-;er\·i<;ol-:i prt>~tad<J~ ~:u Bragil, jornac:,; qtu: têm malltiJ.., 
:m luta int~rna pr.Jitica de meu Estado linha. irreprehensivel {te 
jmpat'cialidade, a tal ponto de abrirem suas columna~ emparelhn.
damente para um observador politico ~e um partido, ao lodo fl"' 
urn obs!'rvador politico fi<' out!"o pa t•tido, re~alvando para. sua l'!·-

cruE' são :iiri~"iõa~ ou, pt?>lo menos, inte!Iectualmentc orientadas pe~a 
figura ELYultada nas letra~ jornnlh;tica~ lle Rubens do A.mar:t!. 
lt-.t.zem 
nã.o que~.·o furtar-me o prazer de ler a esta Carnara, J)at"(L bent 
(]ar a :ncdiõa do sentir da imprensa de São Paulo. ou, pelo menos. 
de dois de seus mais autori?.ado.~o~ urgãos, nesse incidente tão m
ft-liz. c~ u•• tcJdos õcplom mn~ em face da oril'ntaçã.o qU!! tornou. 

O Sn. PJ:ESlOJo:XT!-: - Aclvirto au nnbJ'<' orarlnr U(• CJUP ~. ].;x. 
cJho•)"IÜc apc•nas de mais dnc:u minuto~. 

O RR. THJ·;cYJ'O="'f<) l\10~TJ•;Jf{(J DE HAlUtOS - Ohri;.:-:ttln 
:t V. Ji:x. 

Diz a Pullw tftz -'loit(•, lle i: 

··Não po<lemo~ aPplau<.liJ· a <.lirectoria da .As~ucia.c:ãu 
"'au u;ta de lmprcn~. na attitudE> de protesto contru. " 

)Jronunci:.unento do. justiça eleitoral, na c,uestão da •.>lf·i
c.:ãu <10!-: delegados PleittJres do Deputado de~ cla~~e. 

Quando u.s )JOliti<-o::-: sE> rebellam (•on tr-:1. ~L'( dcciNõe-:-; 
•lu. ju:-cti<:a. eleitoral e tentam desobedecei-a~. não o fa
:;r.em sem a. nnl'!~ condemna~ãu. Agora, de ac:cordo com . 
~~:L orientac:ão. nosso p(ll'ect>r é o mesmo: cumpre ac:1.
t:~r o \'er1•ilir:to dn Supcrio1· Tl'ihun:tl. (!n'lhor:t Pl!<· fit·a. in
tcresl4es qu~ não rwdent l:!Uperpõr-se ao do re:,;pt>itn cl::
vi<lo :w jullidario em sua ultimu inst:mcia . 

Proti'~St:l. l' jun tu a. g-overnantes (... :1 JlOlitic ~ (JS c·u 11 tr:L 

u Poder J.;xcC'utivo f• o Poder Legislntivo int<'l'\'enha"lt 
n:L e:o~pht>ra judicia.ria, que lhe~ é defe:m.. Ou. SE' não í· 

)Ja.ra isso, a que \"êm os tE'le;::rammas c:>nvia.dos :tOH Srs. 
Armando . de Sallcs Oliveira, Vicente Rito. Lacrte- _-\~:

sumpc:ão. Car<io.l)o rle Mello Netto, Cincinato Bra~a e ~··· 
ptlstc.L Lul'lardo':' Acaso, o g-overnador de Siio Paulo. tJ 

- .Ministro Ui.L .Jul""ti~a. o presidente da As:;emhlt!:L JO:stH
tlual. o lr(t(fcr da ))(tncacla peceista. o lradcr da ha.ncad:t. 
perrepi:;ta e o r('presentantE.' dos ·pampas ~fi ucho~ têm 
r>Odere~ JlHra. r€'formar julgados elO Superior Tribun3.l 
1:':leitor-cll, ou. não os tendo, devem cuag-il-n por qua!
f[UP.l' forma a modificm· a sua decil'lão? 

O r(~conhecimento uos fleleg-adus-el<.=>itore~ da .. \ss•Jcw
(:ão dos Jornali*t(.ls Cat-holico:; c do Club Impren:;a foi 
uoloro~o para a directoria da. Associ:t<;:ã.o Paulista. Com 
carradas de ra7..Ü.o. Mas, dahi a um protesto dirigido a 
<tuem não tem. n€'m p6cle tE.'t' o que v<'r com isso val 
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uma enorme di~tanc:ia, que :-;(, :o:et·ú trun~po:,;ta num ac·to 
dl:' predpita<:~o ~1e pn~ei!'la ~er edtado em teml)o. •· 

.Al1i <.>~:.tá, Sr·~. Deputado~. a 1·epercussúo que teve, em dn• • 
tlos princip:tes orgão~ da im.Prensa ela minha tel"r::l, <"'s~e inf<'li~~ 

incidente. 

Xã.o quero concluir a. minha oração. sem mais uma vez accen~ 

t·ecurso interposto perante o Tribunal Regional de São Paulo, em 
fa<:e do recurso interposto -da decisão daquelle Tribunal para o 
~~~regio Superior Tribunal de .Justiça Eleitoral. a ::;ituaç:ão domi· 
nante em ·São Paulo, a bancada. feder:'l.l da. maioria daquelle E~~ 
tado e S. Ex.. o Sr. Ministro da. Justiç:a, têm se guardado, têm 
:.;e conservado como mt=ros, puros e exclusivos espectadores do 
(l<>~f~cho de um ea~o;o qUE' ~ó ~<'t•undariamente lhe~ interes~ava • 

.Ainda huntl"m. ~a·. Pt·esid<'nte. o ntJiJrc .Deputado B:.t.JTeW 

J'(•Jwia demtirosa e desagra.davel ao Tribunal Eleitor'.l.l de S. Pa.u!o 
..,., not:u.h1..mente, ao ~eu Presidente, l'ef(:rencia ttue, de resto, vinh:~ 
sc:>nt )I'u IIJ:;;ito num to ico llo discur!'o •!o De utndo "'aucho. 

O ::5Ic BARKJCJ'o PINTO - i\lante11ho o que di:i::::t. A:ssim como 
defendi a :1..ttit11de de dignidüde do l\linü;tro Vicente Riw. continuo 
a. a.írirmar '1Ue o Mini::;tro ~yhrio Portugal f~z um pap~l doloro!;o, 
trocandu u ca·rgo d~ Presidente do Tribunal peln ch.• ~~t:rMariv 
,;a .Justic:a no J::~tado. Vamos pôr ns pontos nos ii ... 

O ~tt. THEQTOXIO .l10XTE1.H.O DE BARROS - Vinha. ~!ll 
lJl'OJ)USito. porqu~. justamente nesse ponto, aquelle- nobre repre
:.;~ntante exaltav,t c enaltecia a decisão proferida. pela. Egregi:t 
C•ktt• ÕC' J usti~a Eleitoral de São Paulo. E o Sr. De-putado B:l.l·
rettJ Pintu, qul' entrava no momento, del)ambientado do recinto, 
não sabendo talve:r. que palavras precediam no discurso do Sr. Ba-

raneo. 

O Ss;. BA&Iwro PINTo - l'tlant.enho o npat'te ent~io proíe\'i'l:J, 
c junto-o. a~ora. ao discur~o de V. Ex. 

o ~R. THEOTONIO MONTEIRO DE BARHOH . - .-\qtwlle 
apartP. Senhore-:., t·~fle<:te uma inju:.ti<:a graYe ... 

O ~1:. .BAJ:ItJo:To PrxTo 
tJ uizr•r. 

Di~:-:E.- ·~ rE'pito, quando e onde hem. 

O SR. THEOTON'lO MONTEIRO Dl~ BARROS - ... con
trariava mesmo as proprinl'l palavra:-; do orador que nnquelle mo
mento occupa.va a tribuna. 

'J"ão ~t'a. ve~ e tão ~e v eras são ti.s a.ccusa~ü~ que se podem 
clcuur.ir (la~ entrelinhas do que S. Bx. deixou 1nscripto nos Ann.ar~ 
~lc:-;ta Ca~a. que eu teria. desta tribuna, de dar, tambem. uma. res
po;.;;ta :-;en:r ~ <L S. E".. SE' uma cin·un~tancia. de natureza toda 
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''=-'ll(!dal. mt.• n::i.o t!Xhin1h:. •-· :a t~s~a Lan:fa tüu in~•·ata t•;ll"a milll: 
.~ que a Camant. inteira conhece os impulsos e os de~línhos em 
•.tue, por vezes, se deixa 1<~\·ar. no assomo e no arrebatamento dh 
~t·u enthusia:mto, momentaneo, o Sr. Deputado Barreto Pinto. 

o Sn. BA.R.RJ<:rv J>INTo - !"alta autoridade E:>m V. J~x . va s·.t. 

~i iZ<'!' isso. A C:t.mara I) em .::on hece V. l.i:x . 

• 
O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE ::BARROS - Eiõtou cer-

to, ~~·. Pre.sidenu, ue CjUe, proferidas aquellas pahn-rru::.. S, Ex. . . -
IU\,;:"'1 IVo U'C'll\1~'-' Ut: . 1'\:HI'I l <.:U<;;\,; .. .U 'i."''UlloiV .UU,U '-' 'tU<;;U... ._..._..,._. 

ue public•), par:• nã1.1 Yoltar atrnz - pelo menos no seu intimo. 
"-'~tará reconhecendo ~ue foi injusto para com um homem u quew 

· ~. Ex. nâo eonhec~. o ::;r. Sylvio .Portu~al, para <~om essa illustrt• 
fi~ura da. orgcl.ni? .. .a~iio judiciaria ele ~ãn Pauln. qu~ hoj4~ occutm 
:a Hecrt>ta.rl:t cl:1 .Ju:-;ti<:a elo nlt'U Est:ulu. 

E u~u1·a. 8r. l're:o;iuentc, que t: chegc.ula a hora lle d~ixur ~.::>:<1. 

trihuna. d~pois do~ ~egundos a~itado.s. durante os quu.es a.~ palxõr:::. 
.lna.J•ulharam fortem~nte nesse recinto, quet·o della. sahir com :t. 
• • ,1,. ~. ..1 r.v..,-~.,~. -~~ ~"~ .:t~11~ ,1..,L'hn ~- ,...,., .... ,..~,. • 
...... ~-·~ ............ ...., ,.,. " '- ·•··-·,.,... u- '1 .... 

todos c tL cad~t um tlos m~u.s collegu .. -;, com o mesmo espírito cor
dial e amigo com ([Ue para. ella. subi. na. certeza. de que, se. mui
tas vezes. no~ ueh:t.tes dos narlamentos. u.s paixões levam os ho-
rnens a ::;e <·hocarem cum a violencia .e o fra~;or quasi dos com
bates. nem POl' isl'lo, entre homens educados e di,;nos de- exerc-:>r 
um m<tnclato da altitude deste que exet·cemo.s, nl'm por isso ta"'s 
debate:- - qualquer que ~eju. o ponto <le partida da provocac,:ã:~. 
•Lue não :;e pód!.' apur • .tr. discutir nem averiguar - podem le\·at·, 
ao cora<:ão dl~ cadu. um. qualquer sentimento de amargor que 4'n
trave a cordjaJi.darlE~ que a todos nc)s dP\·"C' e~nim:ll". r .lfuito 1w'·'. 
Pa.lmfl.'>. O m·a(Jor (: cUUIIJrmur.ntaflo.) 

O Sr. José do Patrocinio lPda, ortl.t~m) - Sr. l'n•sidl.•nt(•, 
IH!Ili :t pal:lvt·a para ll•r moi!-' un-1 tl'loi'g-r:.unnm, r·r•lath·•: :w ea~n 411.• 
.int<·.~rnlh•m·.• na R:~hia. JO:i~ <• <lP~:p:whn : 

lkputado .Jo:;o! PatJ'o<·inin - Hin: 

. 8.}'1\llicato T1·umWtt~· pcdt• para. cunlJ>anht:it·u~ pr~·

l•·~tarem tribUll!.L Camar<l contra Congr~.:s::;o Integrallsta 
tlU(.• estfL perturbando nctividades .soce,~:o população e~ta 
caplt:l.l, c:ausando :;~ria. n.pprehensão tnthalh~~;vr.;,.;.;. 

JCa11oel Pcrrrir(t (/r Britto. pr(':o;idl:'nt.E· . 

O Sr. Pr~idente -- T<'niw :o:1•hr·<' a nw:-:a. E· ~ulmwn•' a \"ntc :-: 
ü ~eg-uinte 

Tt·a n:·-corremlo n ma n h à. o :!:!5." anni\·er~u·iu uo nnta v~l t'cito 
1.1(~ Be-rnardo Vieira de ~Ie-llo. dando t:' primeiro ~rito de Republi4'!n, 
11n Br:r:-;il. nú anti;::o ~~'natln tl;• k:;f:'ntln.l"in .:•i;l:Hl<" de' Olindn, ··rn 
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PcL·naJnJ.uco, ;.;-e~tú li.UC lhe yaleu prisãu pertletua na eadeia. üo 
Limo('iro "'111 J...isbõa, proponho ~ej:c lançado na .Acta. dos. traba
lho~ \1P. hojc:> um voto de sinecra odmiradio ÍL memm·ia do gr.1.nrlc 
}J:ttr!Pt:.l pernambucano. 

.:t f((ll /}(''r(.() I, r~-

·m(troo. 

• \ l•tn·c 1\'arlo. 

O Sr. Presidente - Vou uuvh· a Cu.ma.ra. ~otn·e o ~eguinte 

H.equelro <L in~erç:ão, na Acta da. Se.s~o de hoje, de um voto 
1h~ l'e~ar da Camara.. pelo fallecim~nto. occorrido nesta Capital, a. 
6 do corrente mez. do general reformado, Joaquim Fernandes de 
A.ndrude Silva. que relevantes serviços prestou á. Nação Bra.si-
,,.,.,.,.. ,.:;,. .. r, "" T.~ ............ ; .. ,. ,..~ ..... ;,. ..... , -"· -'"· 

tlade. 

~ula d~ ~es.sões. 9 de No\•eznbro de 1!.135. - Ubaldo RQ/IM-
[lwtc:. - ~l~id7"1tbal Soares. - .Tnir Tm~r. - Francisco Gonça.lves • 

• \1 lj>l'' 1\.":l•.lo. 

O Sr. Presidente - SubnwtttJ :t votos o seg-uinte 

l~~Q l! ERI M EN'T'O 

R(•ctuelro :L nomea<;üu de urna commi~ã.o de cinco membros 
para. rt.>ceber ~. F:x .. o Sr. Cardeal D. Sebn~tiã.o Leme, que ch~ga. 
·,L., Europü. 

'Ut~l·l'n.. 

O Sr. Presidente - Em consequenc:ia da approvac:ão do re
querimento, nomeio pa.ru con~tituir a Commissão. os seguintes 
NenhoreR:. Xavier de Oliveira, Polycarpo Viotti, Barbosa Lima So
hrinho, Moraes An<lra.de e Me.thia.s Freire. 

' 

E=-:trt. finda a hora destinada ao Expediente. 

Vou passar· á Ordem do dia. (Pau.sa .• ) 

Comparecem mais, durante :.1. hora do Expediente. os Sr!=:.: 

Caldeira Alvarenga., Cafê Filho, Mario Che-rmont, Abguar Bas
tos, Fenelon Perdigão. Genaro Ponte, Lino Machado, Magalhães de 
Almeida, Agenor Monte, Pires.- de Gayoso. Freire de Andrade, De
mocrito RoC'ha, Fernandes Tavora, Figueiredo Rodr}gues, JeJtovah 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:46- PÃjgina 61 de 124 

-149-

:\1.otta. Xavier de OliveiL·a. Alberto Ruse.lli, Fea·t·eit·a. rle Suu;,.a, :\lu-... 
thia.~ .l"re-ire, Botto ele Menezes, Osorio Borba, _-\lde Sampaio, Tt·i-
xeir.u Leite, :.\1"-otta. Lima. Orlando Araujo. Sampaio Co~ta, Carlos 
de . Gusmão, l\'Telchisedek Monte, Barreto Filho. :\lanoel Nont<·:-:. 
Lnuro Pas:sos, João Mangabeira. Arnold Silva, Magalhãe8 Nettr•. 
Attiln. Amaral .T:.t.ir Tovar Francisco Goncalves No1•ueira Pe-
tlido, Amaral Peixoto, Julio de Novaes, Candido Pessôa, HenriquE· 
La;;e, Salle~ Filho, Sampaio Corrêa, João Guimarãe~. ·ccsar Ti
noco. Lontra Costa, Cardillo Filho, Nilo Alvarenga, Fabio Sodr~. 

Carlos Luz, ~oraldino L1ma, Pinheiro Chagas., Cle-mente Medr<~.da, 
Arthur Bernardes Filho, V:iei-ra Marques, Ne~rão de Lima, .Toi'io 
.Penido, Matta Machado. Simão da Cunha. Bueno Brandão . .Jacque~~ 
Montandon, Belmiro Medeiros, \V'aldemQr Ferreira, Santos Filho, 
Oincinato Brag-.1, Macedo Bittencourt. Alves Palma, Horncio La· 
fer, Laudelino Gomes, Vicente Miguel, Trigo de Loureiro, Vandoni 
de Barro~. Ahelar'do Luz, Don.·al Melchiades, João Carlos, Raul 
Bittencourt, Barros Cassai, Do.r:io Cre~po. .roão ~eves, Nicolau 
V~rgueiro, Ermando Gomes, Se-l>a!"tião Domingue~. ~-\.bel dos San · 
tos, Abilio de Assis, Sll'\·a Costa, Francisco Moura, Martins e Silva. 
Alberto Surek. Chrysostomo de- Oliveira. Vieira Machado, Marti
nho Pradu, Ferreira Lima. Lima Teixeirn, Paulo As.-.;umpc:ã.o, Pe
firo Ra.che, Vicente Galliez. França Filho, Moacyr B!lrbosa, Au-

• .... - • • • .• - .. • • ··=-
,..u ... LV ....,.~•••._._., ~V<.U'CU"iV .>..H4'CL<&. ~ ... ÇV'Co:>, ~;y .. iJV ~- •• ,..._,, oó:'our;a.\.IV XJ• 

·lho, Paulo Martins. Morae~ Paiv-a, Barre-to Pinto e Thomvson 
Flores. (107). 

DE>ixn.m de cornparecet·, o:; Sr~.: 

Antonio Carlos. Arruda Camara. .A;.:ostinho :\lunteirl•, (;~rson 
2\L'lrques. Eliezer Moreira. Olavo Olh·eira, Monte- Arraes, José d,. 
Horba, Martin~ Verns. Ht>rectiano Zenayde, João Cle~phas. .o\.r
naldo Ea~tos. Auolpho Celso, Domin~os Vieira, 0~\'la.ldo Lima, Se-
·'·~rino Mal'iz. J~milio ..-1e :\t:aya. .:vrel!o :\tachado. ..:-\ltamirando }!(·

quião, Clt>ment~ Mari<tni, ::.,edro J...a~o. I .. uiz Vianna Filho, Pinto 
D:mta!'l, P(>dro Cai:non, l:.:tiÚ1a(>1 Menez'-':-; •• \rthur Lavign(', P~!"r.ira 
l...:arneiro, Raul 'Fernande::;, .\rthur Bc.-nardel<l, P~(lro Aleixo, .\.tlt·-
lio Maciel. João Beraldo, washm;:tcn 11re~. I• ur'ta<to ue N.lene1.l·:o:. 
,Daniel ele Carvalho, carneiro õe R~zendc:-. Christlano Machado, 
Cel~o :Mttcha·jo, Rezende Tostes, João Hc->nriqu"· ..!\ nth(>l'O Bot-:-lhn . 
.Ahreu ~t)(trt:, Paulo No;;ueira. Per(>ira. Lima. Oscar Ste\·ensoln. 
Carlota. de Queiroz, Verg-ueiro Ce~ar. Gama Cerqueira, .Joaqutm 
::-::ampaio Vidal, Bia..-; Fortes. HyppolitQ. do Rego, Jorge Gueil~s. 
Teixeira Pinto. .f< ... <!'lix RibnJ:~. Robe-rto Moreira, Meira .Junior. Au· 
1"eliano L2ite, Justo de Moraes. Josê Ca~~io. Octavio da Silveh·:1. 

wDemetrio Xavie:r, Anne~ Dias, Victor Ru~somano. Ascanio Tuhino. 
Fanfa Ribas, Oscar Fontoura, Francisco di Fiori, Ricardo M::tcha
<lo, Roberto Simonsen, Leoncio Aroujo. Gastão Yidigal. Cnrdo:.~o 
_-\yrt>='l t• Vicente Gouveia. (73). 

ORDEM DO DIA. 

O Sr. Presidente - A li~ta tk IH'L•sem;a ac<.·u:-:a 11 c~omtWl't•

cim<"nto de 2~ Sr!;:. Deputados. 
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o Sr. Teixeira Leite - l ... E'r:c• ;I p:l.lavr·H w·la nt·dem. 

O Sr. Pre5\idente - TE:·m a pah•vra " nnt•re Deputado. 

O Sr. Teixeira Leite (Pelo. ortlcm.) - Sr. Presidente. não 
h~~ Jl'•Uito. o nobre Deputadu, :Sr. Earrt:to Pinto, pediu ú Me.\.:ia 
fossem ínc;luidos em Ordem do dia ,·urio:. projectos. Venho. ncst" 
"'v•ucu .. v, ""uu,_;u.a.~ '"" a [Jroviuencta, retat;tvam~n"t.e ao ae nu-
mero :w1, '}Ue autoriza. tran~ferir pe.t·a os Esta.do~ E'l'lt:tbelecim~n~ 
to!'l tle en!;:inn e de produc<:ãc. ,~~::getal e animal. 

O !)roj€-ctu é dn autoria do ::;r. De-putado João Simplicio, Pr'-"
~identE: da Cornmi:;são de Finauças, e bastava. a assign~tura dt.· 
S. Ex. paru qul• o mesmo se tornas~e mere-::edor do estudo acura
do da Camara. Po~~o mesmo a.~:-s~Yerar {L CaSc"l. que as medida::: 
nellc consubstanciadas attendem aos interesses da administração 
publica. tendo merecido, até. o exame meticuloso do Sr. Ministro 
.~. A...,..,; 'onlh,.•• .11. a """· • t~--~-.~-.. ...Jf, • .1. -3 .1. ~ . 

• ~.,.. •~ •• '"" •'- u• ·~ ,...,..,..., ._ ... ..,&o,;u. ·" 

através f~ntr~vista .. -. dadas pelo illustre ~r. Odilon Braga. 

~r. Pt·esidente. esta proposição. c,:ue autoriza transferir pal'fL 
•)::,; · J~~tn.dos, mediante accordo, os ~en·lc:os de ah"Ticultun.a.. vem 
attE-nder a uma. necessidade- inadiavel da adm:inistração do Pai~. 

}Jois todo:;: estamos bastante certos de que uma. das :talhas do 
Ministerio dt1. Agricultur-d. corre por conta da sua. difficuldade dt' 
:tctuac:ão em E~tados muito afastados do centro do Paiz. Assim 
r~ que medid:Js, muitas \·ezes acertada~. oriundas da Cnpital <!:L 
l~eymblit':l. ~,-, podem !Õler executada!Õl com ~nde retardamento. 

O projecto · vi~a. exuct.a.mente. corrigir E>~~(' in<'onveniente. })t.>r· 
mittindo accordos com os Estados. 

:\fais de uma vez tem se verificado o, transterencia de ser
\'i<;o~ da União p;.l.r..L o::; E~tado~;. mas, em harmonia com a. letr;L 
tlo Jn·oj(•éto <'m arH'cc:o, trata-~e de medida diversa, porque a União, 
.Jll'Opriamentt·, não aliena toda::; as possibilidades de intervenr:ão, 
~~·untinuandu L ln<~nter a faculdade de ~upet·visão dos servi<:o~. 

O ~~!- ~Oli~A L~ o - ATH.'IU\~ o Estado entra com o dinht-ir~'. 

O SR. TEIXEIRA: LEITE - Vou ler. para melhor esclar~~ 
eimento. os arts. :! .u <' :~.o llo projedo: 

... -\rt. ·• ·· Tran~ferindo os ~tl'Yi<:o~. de qu~· trat~L 

u al'tigo anterior. f.L l:nião Federu.l tt·a.nslerfl•á tambem, 
~ut.. íúrrna de suh...-cn<;;ão. a~ dotaç;õe:-; constar1tes da lei 
ue Orçamento para os mc:s!llOs serviço:; com as seguintes 
n"!ducc:õrls; l.n. de :~o oj" das dotações para pessoal va
riav•~l. contractados. diario.s e mensalista~-: 2.•, de 50 "1" 
('" SO ·'!". re:spectivamente, da~ dotaç;ões para material nàv 
pE>rtnan~nte e material permanente. · 

_\rt. 3.0 • Nos a::cordos que ~e celehra.ren1 ficarão 
~arantido:::: J.ll. os direito~ e ,.a ntcgen~ dos fun<'ciona-

.. , ,,, .., 
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· rios, as!-!~guratlos por lei: 2.0 , a xuhvenc.;iio annual ;;a 
Gniã.'J, para. o ser·viço transferido: 3.". inaliE:-nahilirkt.d:.• 
dos be-ns immot:eis tra.nsferidos: 4.", a fiscali:.r.n<:ã.o qu•.· 
ser:l exercida pela Gn:ão. nc1 exF:CU<:tto dm; ~en·ir:tts, 
m3.ntidos os curso:: e servi<:os ~xistentE:-s. •· 

O projeeto poderá f> deverá. talvez eom ~mentla~. ser aJJt':•
f•iado pela. Camara, pois attende a· urgentes necessidades de va.rios ..... _, . ,\., ... . .... ... ...... . . . .... . ..... , .. ' ' .. 
buco :solic~ita a boa. atten~ão da. :Mesa, no sentido de incluir im
mediatamente na Ordem elo dia n. referida proposi(!ãn. < MuÚo 
lJPm .• ) 

O Sr. Presidente - Pa:-;:o;a-stt f1 mat<·l·in r·un:stantt.• da (h·
~lc .. m do di!.!. 

Votaçtlo do projecto n. :!S5-A, ll<: 1!135 (1.• lr.:UI·"
lc.tu.ra). cstabclccend:o rcgra.<J sobre a. con.~tr1tcção rle 
Pllifi,-in.<l •\uJ,U,..r..<: ft>.'l'l.i((J t]n r!r>"'" .,..,~ , .. ,.-;,.. rJt>. .11LX-

t.iça Hobre as eme-tul.as c cnm. rm.cnrlas tla Htr.<Jma Com
m.i.<Jsrío C3." di~cus~i'!>). 

O Sr. Presidente -- Dura n:.r· :1 :~.'" tii!-1;-·u~l-':io tl<~~te projPcto 
for·~m nfi~r~dtla:o a~ !'eg-uintE>~: 

~ . . 1 

Ao § Lu do art. Lo: Bm '\'<•z t]P "ou aHnh;lml·ntu", 4li~a-s.\: 

"alinham~nto <• niv<-lamt-nto''. 

~alrt tlas ~~:-;~õe~. 1:! <le Outuhro de 1935. - /larrrn; Pmtlt:rult} . 

.. , . -

.\.u ~ :!.r: <lu art. 1.": +;m \'f'Z tlt• "Íill}Histo~ ... diga-se: '•im
}~c,stot:. · taxas e licenr.as". 

Re<lija.-~e assim o a1·t. :;.": 

"Em c.:aso de exi;;encia. illegitima <lu...; u.UtiJrida<.les aumini::
tl·a.tivas, a união. ou o Estado, .. al~m do exercício do mandado de 
segurança , podera promoYer a compe tente acGao summana es
pecial de annullação do acto, :se não o<·correr a hypothel';e de con
fli~to, prevista no art: 76, 1. ••d". da Constituic:ã.o Federal.., 

Sala das Ses~õe~. 14 dE.- Outuhro de 1!135. - (;u-mcs J•~erra:: . 
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);. 4 

RediJa-se a.~sim o final do art. 4.••: 

... l]ltc .w~ farri. tlc pr,.fcJ·c·n.cin. 11or mtwrlrul.o .iruU.cüa.·· 

Accrescente-~e 01., a1·t. 4.o: 

Paragrapho unicu. ··.A.' :Municipalidade ~ licito. entretanto, . se o caso fflr urgente. fazet· o embargo extrajudicial, perante duas 
lN-:.temunhas, t·~querendo ao juiz. dentro de- 48 horos, a :-;un to
mada por termc•. ~ob pena de nullidad<' do acto. •• 

O 'Sr. Presidente - ,\ (•st~ proje<·to n. Co:nmi~!-lão d~ Com;
tituidio c• Jm;ti(!n t;J_mhem aPJ~esc·nton :1:-: ~~;::1zint('H: 

-.Ao art. l.", ~ 2." 
l•utos ... 

_ ... 

Corresponde :to:- in tu:itos ün. emenda n . 
mer-c1ção constante dE'Ssu emenda. u~a.ndo-se 
adoptadn pela propria Constituição. 

X. i 

2. Evita-~ a t:nu
a. e:\:pre!'lsão ~('ncrica 

··.\u art. 3." em vez de: ··u compe-tente acc.;ãu summu.da e:,~

p.-cial, etc: .. di~c1.-se: "as medida!-> jud1ciae~ udequada:-; a nnnuUal-a 
·-• •• ; .. _tl. ... • ~~ • • • ...,... . -- ...... ~· ...... 

Corre;..;pondf:' ao:-; jntuito,.; da em(:mla n. :~. a(·ima ai>recia<la. 

N. 8 

.. Ao at·t. 4.n - tom \'t:z: de: 
o inic.:iu de execut:ão··. diga-st-: 

"quern 
"qu~m 

lh('s houver dete}mina(fo 
a houvet· cl<:>terminndo. ·• 

Trata-:~e tle (]~finit• a respon~tbilidade 11~la infrac(;ão da po~
tul'a, ou deliberação municipal. Nüo se deve alludir a que>m tenha 
tletcrminado o inicio da e:xe<:uc:ãu das obrai".; mn~. sim. a quem 
hoU'\'er clet"'rminado a propria in!t·ac<:ão. 

-::--. t ' 

'·Art. Ne>nhum ("dif.icio pub1ico lle :;m.nd~~ l)t'Ol')Or<:ões ~et·f'-
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eonstruido ~~m Jll"tvio con<~Ur$o parc.L escolha tlo projecw rP.:;p•·
ctivo. 

No concurso tomad\n parte !;(,mente prorissionae:.; hn-hilitarlos 
i("gaimente. ·~ 

J>L'imeiro logar. 

O Sr. Gomes Ferraz 1/"ara 1:11(:rtmi11ha.r u 1mtaçii.u) 
Sr. PreRidente. quando :;~ cliscu ti u. pela 1n·imeira vez. e;..:te Jll"O

jecto n . 2~5-A, ttue estabelece rf:~rus ~ubre a c:omstruc~ão de ~di

ficios publicos. lla autoria da Commis!->ão de Constituição e Ju~

tiça. tive opportunidade de offerecer-lhe duas emendas additiva8: 
uma, a~::;egurandu it l;nião e aos E::;tados, no casv de exigeneia. 
illegitima das autoridades administrativas, nl~m tlo exercicio dn. 
acção summar.ia especial re;.."1llada. pela lei n. 221, de 1894, art. 13, 
o mandado de segurança. de ve7. que se tratasse de um üireEu 
.. certo e incontestavel ". nus termos dn art. 113, inciso 33 da Cons
tituição Federal: ~ IJUtrn. permittindo ;L municipa.liflndl" o u~~) '.ln 
.. embargo extra judicial". perant~ dua:::; te:o:.temunhas. desde quo 
a sua. tom:Hl:t. JIOr- termo. pe-rante o juiz, se del:lse dentro th~ 4!) 
hor.:tS. 

O art . .J.o do prujt:ctu a.penas permittia o uso de embargo _5u. 
11icial. Julguei de melhor alvitre, desde <..ue as municipe.Udadc:s 
tlevie.m ficar habilitadas a impedir a infrucc;:ão de suas postur.ts 
uu delibera<:ões por parte do administrador ou contrc1ctante dnx 
obras publicas. julguei de bom alvitre inclUir tambcm o emha.r~o 

extra judicinl. de eífeito pratico. satisfactorio. no intuito tle E'Vitnt· 

possíveis abusos com os ferteis estrata~emas da c hicann.. 

Ess:l mcui~lct ~Jst!.1. cnnsidel-nd;l no art. 631 do Ccdigo do l,l'IX:<.Sl'ÕV 

tio Estado de Sã.o Paulo, e tão bons resultados tem produzido na 
Pl'Iltica que entendi util trasladal-a pura o corpo deste llrojecto . 

A dignissima Commissão de .Justi~. tomando conheclmenb 
i !I 

que não ~e devia facilitar o uso do embargo extra judicial. não sr. 
porque com a. ratifi(..ação judicial innocua seria a. dili~encfa. como 
tambem par.t. evitar consequencias e incidentes desagrad:~.veis que 
aquel!a mediclu r•oderin. orig-inar. Relativamente fJ. segundu. ernen
rla. acceitou a .suggestão por mim apresentada ~. por seu turnu, 
o~fereceu uma sub-emenda. com caracter mais amplo, substituin
do as expressões ••acc:ão summaria el'lpeocial" por '"medidas judi
ciarias adequadas". 

Th·e receio, a pt·incitJio, 81'. President(!, ctue a projccto qui
ze::;:-;e excluir o m::mdaàu ele seguranc;a. .M:as, agora e~tuu perfei 
tamente convencido de IJU t· elle satisfaz plenamente a finaliclad~ 
n. que se propoz. E. nüu 'luerendo, de forma alguma, embaraçai.· 

porqu~ quero votar. em todos os turnos, de accordo cou1 o prl)
jecto. que € util. como ainda desejo ap~oveitar Q. opportunidade 
que se me tlepara partL, votando :J. favor do 1n·ojecto. _prestar justa 
homenagem a<t eminente juJ•iscon:;uJto ~~· . Levi Carneiro ... 
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O SR. GOMES FERRAZ -·- ... autor do mesmo projecto, 
<:ujo talento de esc61 e incomparavel saber jurídico mu.ito dign:.
ficam estn. Casa do Poder I..c~s!ativo Brn.5;i1eiro. ( ;M1tito bc,., .: 
ww-ito bt."'»lo.) 

O Sr. Presid-ente - Uerirü •.1 r('c,uerimento do nubr(' Der''J
taclo. 

Vou subml·tte1· a \'Otos as emenda~ da. Commis~o de Con~ti
tuic;ão e Justi<:a. queo são as de ns. 6 a !J. 

Approvadas. successivament(:", a.s emenda:$ de ns. G 
<t 9, cJn Commissão. 

O Sr. J>résidente - Vi.lU :-:uhm~tter :1 ''ot(Jl" as en1entlas uc 
tllenario. 

ApJJrovada a 4!menda n. 1. 

l~oj<:itada a (•menda n. :! • 

O Sr. Presidente - A~ e-Ulend~ n:-~. =~ a ;, t'oram retirau'.l.:;. 
V(•u ~ubmetter a voto:-:~ o projecto . 

.Appt·ovado e enviado {L Commissão de Rednedi.o (, 
seguinte: 

J•t:OJ r·:<.,'To 

,..\ J'l. 1 :•. X a •·unstru.::c:ão tlt: edifício!' puiJiicu:: l'~ c·on~ervarão 

'lS Jeil-' e:;t;.Hlua~:-~. e a:-; P<,:;;tnr:.tl'' f' dr,JihPrac:õl~!-1 mun~cipnP!-' !'loh~·e 

n~ materin~ de c·ompet~ncia dos podc:>re~ locaes. em Yi~or nn. lt••·a
Udnde respectiva. 

§ 1 ·• A Municipalidade 1at·í~ (t lice11~a. ou u winhU!ll!!ntu, 
- qu::t.ndo nt~cessarlo. depois de approva1· os planaM e projectos :.tp!'c·

:·entado~. indE>peonclentementc.; de- (luaesquer emulumentoT. tax~ ou 
impostos. o í 

I 

§ ~.... Secãu, em todo o c·!.l.So. exigivds os impo:c~:.vs d;::violoõJ 
pelo:s cuntra.:;tante-s. uu executores, de obras, ou ~C!rvic:o~·. relati
Yamentc ao exercicio d~ suas indv~trim: ou profissõ~l->. se nii.o de-
correr ae ca!"go, ou conct:~sao ue ~el"\l':t:o puonco. x:eu~ra1. 

o.\ rt. ~.o. O p:-oces~(J d(; licE>nr,:a pãra c) bras .:IP edifidoo:; l>U
!Jlicos !:JC•r·ú expc·<Uc1o com a mnior presteza. te-ndr• !)refPr~n~ia so· 
l•l't! ':J ua~!'lfJ ut·r oilt'!'O::-l, pe-nn. de r·P~pon':lnhilidude, c· i vil e criminal, 
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•1of; funccionari(\~ ~o.:uJpa•lm; ila d<:m(\ro. l,<.:lo dam11u e:1u:.:ad.J au 
p:)der publit~·-~ intercs.~'ldu nas mesma!: obra~ . 

.A.rt. 3.". Em ca:;o dt: exigenc:io. Hlegitima da~ autorid.a.d-:s 
admin~strativas, · a. 1Tnliio, uu o Estado, promove!'[t a con.spetent·:. 

• . , _, .n ,, ''" • .:; - ~--,.~.-... • 
'~"'S"-V •>U-lUUla/1 >U, •;:;;::>pç•·•n.• 'Y'-' a.A•U ... UQoO~<A.V ._...., .._'-'"• ''"' >v 

:1. hypothe~ de ~·onfli<:tn pl'eYi8to n'J nrt. 76. 1. "<1- ela Co!lsti
tuição Federal. 

Art. 4 "· A -inírac-,.üo u~ }JOStUra,. OU <.lelibcrac,:Üu munielptd, 
::.•ujeitará. u administrador ou o contr:wtante das obras. uu q•J·~n• 

lhes determinar o inicio de execuc:ão, ás J:nUltas e:::tipulada-8, sem 
prejuizo do embo.r~o ela. ohrn. que só :-::e farii. quanõo cnhivE-1. por 
mandado judicial. 

Art. - .. ;), . 

:t" d i.'lt't~.lj.'ti;V tlr.J jJTOJr•c: to 11. :;:!:'.-.:\. t!•' 1 :J::Zi ( i ." l•:yi.'i
lflfl•·rfl-). rf'tJulmlflo o p·mccs.'lo elo 'llW?I.d.a.cl<J de St:Jinrança. 

São. !"Ut·t:€'~siva.mente. Jida:-;. u.p1.•iadas t: ehviaum; . :~s 
Commis~ÕE"!-< elE> Constituição <> .Justfc;a, u:- se-gumtP~ 

~ú ú titular de direito certo e incontestavel ameaçado de vio
lar. poderá, por pes.~oa habilitada nn f6rmct da }(oi. rE'queorer m:l.~l

dado de ~eguranc::a. 

Sala <la::; ~e:-;~ões, x d~ ~ovemb1·o -:1"' 1!135. 
V'ian.ntl . 

Quem conhece o interior do Brasil. ~ohretudo o norte·, sah~ 
ctue em varias comarcas não existe advogado diplomado. Desem
penham o mister que. a. este incumbe advogados provigionados ele 
l'IOlicitadore~. na forma que- :u; re~pecth·~ ~ lC'i~ e~taduaes perm it-
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tem. Bastas vezes nem esses mesmos existe1n. sendo necessario . 
que ns propria~. ~-rfes defendam ~o ~eu direito. A en1enda vistt 
atterider a E>ssa sliua~ão e facto.· 

N. 2 

Re<lijn-se assim o § l.o ~o art. 2.o. 's.lo substitutivo: 

··§ l.o. A deci~ão do mandado de seguranc:a não impede que 
a ,parte reitere a defesa de seu direito por acção competente, nem 
(JUC r~or E>sta ]>leitE>ie effeito~ patrimoniae~ não obtidos''. 

,,.,u:tif icaçãn 

.-\ reda(~<;ão do substitutivo ~ muito defeituosa. Por ella. pa
rece que, denegado um mandado. a parte fic."l. livre o direito df
pleitear de novo o mandado por acção ordinaria. Ora, ha dois 
vícios. Primeiro: - não o mandado f~'Ue a parte irá. pleitear de 
-~9·~ .,.,.,.,.. ,.,.,..- _.. .. A;.,.,.. .to - J. _.,. .11, 

• ~· ~- ~·-... ~~ ~- -·-·-•-. ........ o ........ v ....,, ..... ., "i..... ...~... ~·~ .... ·~· 
mente tinha tentado resguardar por meio do manda<lo. Segundo: 
- não é rozoavcl que .se retire a um direito qualquer a ac~ãu 
aue nelas leis nrocessuaes lhe comnete só nelo facto de ter .a 
parte anteriorme'Ilte tentado protegei-o por meio do mandado. 
O mais justo, o mais jurídico, G que seja qual fõr .n. decisão dada 
ao pedido de mandado de segurança, a parte }lossa úsar, em dE>
fesa de seu direito, da acçã.o competente. A expressão meio.ot o,._ 
rlinerios u~a.dos pelo substitutivo dá. a entender que, utilisado a':l
teriormente um mandado, o direito perde a sua acção propria, 
qualquer que- eU a seja. para cahir no redme da ac~ão ordinar.ia. 
Isso iria pôr a parte em sêrias duvidas. Ima~nemos a ;bypothe!'=e 
seguinte: - um ·individuo qualquer tem um determinàdo ciireit(': 
ameaçado. direito esse ao qual compete acção summaria. De!tnto:> 
da 'l.meaça, esse individuo terá deante de si doi& caminhos: -
o pe<lido de mandadQ e a acção su~maria propria. Ora. peL"l. re
dacção que o substitutivo dá. ao § 1.0 do art. 2.0

, se esse indi-
. viduo utilizar primeiro o mandado de segurança, elle, posterior
mente, só poderá. defender o seu direito por acGão ordinaria. per
dendo a faculdade de utilizar a . acção summa.ria. E', evidente
mente, um prejuízo inutil que se •impõe á parte. Porque retirar
lhe, para ·a defesa de seu direito, uma acção que lhe competia, 
EÓ porc;:ue ella preferiu antes utilizar o mandado de ; segurança'! 

A redacção que proponho evita as duvidas e o .1nutil sacri
fício da. parte. 

' 
Sala das Ses~ões. 8 de Novembro de 1935. - TIL. Monteif'"o 

.(lc Barr~s Füho. - C. .Wo1·ac.<~ .:1 nilrade. - .Ja-iro Framco. 

:X. 3 

Ao art. 3.o: 

"Eleve-se o prazo para um anno~·. 
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..:\1.1 § 4.u, do :.u·t. 1 O: 

Diga-se: '·dentro em lU dias·· uu a.ccrcs<:entt-l'le: :·dentl·o em 
~ dias, contados da publica<:.;1.o nu ot·;.dio officktl" . 

. Justificação: feita da tribuna . 

.,;.:., 1'1 A ... • (.•,.,., .- .~ 1 '' .1 ,. , -
•. • • ·~ • , .._.,_ ~ 'v • .:;•uu: u U'=' .1 • ·~•>. _, J IIH~·"i .J' er-raz. 

)\ • ..J 

•· Salvo os ca~os previstos no aa·t. :!:c: elo decJ·t.•ll) n. !!2. o:~!t ;},., 
17 de Novembro dt:> l!l!~:! ('Reg-ulamento da Ordem dos .:\flvognflt•S 
.Brasileiros) . 

~erft fcltH <lu tribu·na. 

Sala da~ SE>s~ões. 10 de Nu\'emht·o de 1!t:::.. - Oomr.'l Ferraz . 

..... 

..-\.Ugmente-~e UOÍ.S }>al'U cineo dias O JH'.:tZO dado para O pr~· 

parn do recurso na instancia superior J>E>lo ;:: 4.0 do art. 141. 

Dada~ ~ distancia..-; a que :-;e ent~ontr:nn o.s l'eCol'l'~ntt.s. da:; 
respectiv~ Cõrtes de Appellu<:ão. ~ e-m muito.s caso~ material· 
mente ímpossivel o preparo no prazo de 48 horas. Innumera!'i 
sã.o as .sédes de comarca no interior. elo Pniz f~UE.- não u·,m el'trada::1 
<le ferro E.- nem :,;equer telegrapho. 

Cinco dias são já um prazo mai.s t·azoa,·d. qul' melhor attelt· 
de ao intere:o;~e do recorre-nte, ~<'111 pn•judirar o am1nmento rnpidu 
do recurso. 

Saht das ~es~ões. S de ~t_.V(•mhr0 llt' 193ii. - T/t.. J1rnHcirv 
d'! l!nrr_o.~ Filho. 

~- G 

Rec.lija-~c u.s::lim u n. 1 I1 <lu art. -+ "· 

•• III - de questõe~ puramentP pu!itiea:-:. :::alvo· n.s de com!H~
tencia da .Ju~tic;a Eleitoral n. 

Em con'iN)Uencia. supprirna-l-:c o parag-rapho unico <lo art. 4 ..... 
visto ficar a sua matet·ía incorporarla a v texto do numero IH elo 
:me-smo artig-n. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:46- PÃjgina 70 de 124 

-1'58 

Sala das Ses~õ~. S de Novembro de 1935. - Th . .:lTonteir1) 
de Rarro.'f 'Filho. 

N. 7 

.. § 6'.•). Re:::;alvado o recurso extraorcJinario IH·evi~to ao ~ L" 
tle:;te me~mo artigo, á decisão dn ag-~ra\'o ~ilmente ~to tlndet·â·• 

. .. .. ·" ..•. . . . ,.,. ·~· . .,. .. .. ~·· .... ~~ . 

• /u .. o;t i f icaçri.tJ 

O § 1." 1.h; ar~. 10. faculta o rceur:o;u cxtraut·,Jinario. no~ cal'•>" 
du art. 76. n. 2. inciso III da Cnrta Federal. Ao me~mo tetnJH·. 
neste mesmo art. 10 do projecto. no § 6.u. se diz que ••ã decisãD 
,'llóment,~ se poderão oppôr embargo::; de c.]eclara~ão•'. H«.\·ia, d::t

:-:im, doi~ §§ de mesmo art.. ~.ii:-;pondo divergentemente. A rNtn
e-:;ão proposta visa c~ncH;a•· a antinomia :tpparente. 

~allt dW:I Scssõ~. s de ~c,\'~lilhru •k .W3ã. - 'J'h. JTontt'in> 
tlc llurros Filho . 

N. s 

Xn art. ü.n. SUli})rim.·L-~e a a.c·tual 1t·tra ''<:" dn ind~u l. r.
c.~antlo a mnteria :tssim disposta: 

"Contra acto de juiz í€.-deral. ac• \Jl'g:io jullic·iario imnwdi::t.la
n1entn sur,e::-io1·, na hierarehia judicim·b •·. 

T.nh• " . •nn> "''"f; >•otl• '.~· ;=- : : .. 
.. Contra a.cto~ dos tribunae~ feuerae:.:, . J)Ol' :l ~guma tle :-;U:!S' 

cantara .. •.; ou seu presidente. - uo me~mo tribun:tl r'Ic.•:,·n ... 

J IUitificaçrio 

.-\. •..:n~e:nda vi::;a. eliminar th;. proj~eto esta ~oi~ ab~rrante •.ie 
touas as normas juridicas: attrilmir-~e ao mesmo jui~ o · julga
mc~nto de seus pro.prios acto~. 

Sala das Sessõ~. S dt~ :XrJvemhro 111! 1~3:5. - Tlt. Jfontci'fo 
llc Barro.<; Füho. 

X. 9 

.-\ccrescente·s~~ no urt. -l.u: 
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IV, de acto 1mnl quç• exi~ta .. remedio \H"H<:<·~~ual \hA <•frf·itn irl1-

mediato: 

·v, .rlt.• COU!:!.a julga.dH. 

X. 11'1 

• /-u .• <tti f icnçcifJ 

-.. .. . 

A emenda tende :1 h~rtnoni~ar n t·e~ra ahsolut:t tln :u·t. lG. 
(;onl as excepGües estab~Ieciti:t ~ na T'roprin lt'i. 

X. 11 

-st>. füt· impo.ssivel a pru\·a dOCJ.unental ou não ~t· tlzt>l' :1. 

t~xhiblçúo, no~ termos indicado:-; no paragrapho anterior. scrú o 
impetrante admittido, querendo, a justificar O)o: facto~ alleg:•do.~. 

no prazo de tres dias, com cit..1.<:ão do rc,)·rr.w~nta.u ((! da pr.<t.<JOfl. ]11-

ridica dr iUrrito ptt.lJlico intcre.<J'la.da. 

No caso 1lo art. poratJ1"rtpho ·ttniC:u do urt. J.o. .•wrti lttm./J(: m 
<:i lculo o rC]J1'e.çenta:ntr• dn pt·.·u~nt: ., a tm·r~ 1 ou ju.rid-icr~. (fltr-" 1>'1"a t ir:rJ u 

o ,,,cto im.tJII[/nad<>~" 

Devt:-~ exclui r a expressão l\lini~terio Publico. porq uc nE-m 
sEc-mpre este ê o representante ela. pessoa juridica ele direito pu
l.>Iico interessa.cln.. E . no caso em que o mandato ~ requerido com 
fundamento no paragrapho unico do art. l.". deve ser nece~:;:;J

riamente citada a pessoa nantral ou juri<lic<t. no c1€'sempenho rl·:- · 
servi~o~ })Uhlico!'l, ctue praticou o acto impug-nado ... 

Haia das $(>r-:sõe::-;. i clP Xovemhro df." 193!i. - ./uiro .Pra.nco . 

X. 1:! 

.FiqÚé :L!:;Sinl nv.dificadu o art. !J.u: 

h) transmittlrá u 1J?te1ro teoL' ua sentem:~ ao repre:senLanLe 

legal da pessoa. juri<lica de direito puhlico interna interessada ~. 
no caso do art. 1.", par-clb"Tapho unico, tambem ao reprel:lentantc 
le~tl fla pessoa que pr'=tticou o acto impugnaclo ... 

·,i 
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Paragraph.> unico. Recebendo a <:Opia u.a. sentença, o repre
~entante da pessoa jurídica de direito publico, sob pena de re~

ponsabilidade, ou, no caso do art. l.o, paragra.pbo unico, o repre
sentante qa pessoa que praticou o acto impugnado. sob pena de dP.~
obediencia, dará irnmediatamE"nte a:. providencia$ ne(~e>sAA.rias pa::-t:' 
curnnrir a deciMo judicia 1 

./tt.'lti/-icaçii.o 

A cópia dê!. ~enten~a deve ser remettida ao repres<m.tante lcgtl& 
~la pessoa jurídica de direito publico ou da pessoa c1ue, no ca::o do 
art. l.o, paragra.pho unico, praticou o acto impugnado, porque sr•
mente e~se-s representante:'! JlOil.eriio fazer cu-m-tJrir a, rlcci.crão j-u
tlicia.l. 

A actual redacc,:ão do art. !J.", letra b e paragropho unico .~.l 
a. entender que a senten<:a deverá ser transmittida aos,. repre~un
.tantes, port:rn, não poderão cumpril-a, ma::. apenas enYial-a a quem 
u~nh~ attr.ibnif'Õ"'"" nar:a ~··•·!lt" •• "nc:nf•n<;:~n rln !lf'tn innn .. ..,.,~rlrt . :00 . -. . 
de seus efíeito:-: . 

.T, irtJ Frt~.'/1 co. 

X. 13 

14"iq ue assim redigido u n. I I, do art. 4.": 

-de acto de que caiba recurso com e!feito su~t,ensivo, :-;al·:-.l 
::-:~, pe.I"'d. interposição de~te, fôr exigida caução. fian~a ou tlQym
:-:ito, ca!'!o em que o mandado poderá ser requerido. : 

J u .. ~tificr:çrio 

A emenda. t de t•eda<·<.:ão I>ara o fim d~ tornat· mai:-; elnru o 
texto do substitutivo. 

~aln tla:-; Ses...,õe:-:, 7 de No\'emiJJ·o t1e 19:~5 . _ ./a·i-rrJ Frnuc:o. 

N.· 14 

Hul1stitua.-se a let1·a b). do n. J. do a1·t. ã." P<'l:~. :litguin te: 

Z,) contra actos de quaesquer outra~ autol'idade!:> fedcl--u!::s. 
inclusive as legislativas e de institutos ou empresa.s;, que dirijam . 
.ou explorem servic:os creados, mantidos ou delegados pela lJni'ii•J, 
aoM jUÍ?..(.>S redera~ de primeira instancia. 

\ 

Trata-se, em pt·imeil·u Iogar, de redacç;ào üo texto; e, em s~-
:;undo. de suppressão á referencia aos tribunaes de primeira in~
tancin, ainda inexistent~s. Os que, de futuro, se instituírem tet·ü.o 
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a sua .. competencia determinada, dentro das linhas constituc!ionat:.s. 
pela. propria ·lei que os organi7.ar. 

,J<r.i·ro Pnznt:1>. 

N. 1:; 

~U}lprinl;-un-se elo art. · 5.o: 

' ·~~•<• ~T "V Ho .._, 

··contra :.wtos de juiz vu tribunal federa.! ou <ltJ ~eu vr('sidemo 
ao mesmo juiz ou tribunal'' . 

.. * J.n. Quando o acto im}lugnado fôr de Cõrte de .A.ppcllac;ão, 
ou de al;:::umas ele ~uas Camaras, seriL competente o Trihunn.l, que 
a. lei ele organi;r.ac;ão juclicitl.ria determinar . 

.. § ~.". )lo Districto 1-~ederai e no Territorio do .Aet'(.•, sert1. 
t~L•mJ.H~tcnt<', n~~e~ (:nsos, a propria Côrte PJena..,. 

•'- JUSU.UC'açao ua etnenaa se encontra no voto ,·cneido ·lo 
SJ·. '\\~aldemar F~t-rPira. 

N. lG 

.:\lantenha-sc no § }.o do art. 6." do su-bstitutivo a mesm,L r~
d:.l<·~ãn <lo art. 3.u, do projecto n. 197, llizendo·se, apC'nas: 

... .:t JH~li.~lio in icinl rl.c-vcrti. c:on ter: ., 

.r-u.stijica.(]ã o 

Xü.o 11osso eoncot·daL· com n: innovac:ão da exigencia de clu:.:.s 
vin.li para a. vefição. Isso não se vcrifi~ em relação ao proc:es!'n 
do ''·habe:tS·COt'pus·•. 

L&·.!:ie -:1 o § l.t•. letra. b .• do a.rt. 7. ". que u. segunda Yia. dtt i ni • 
dal ~erá encaminh~tda. ao .representantE• judicial, <.Lccrescentanclo· 
:se de: pois c COl)ia llos tloc1t1ncntos resz)ecti'l)OS. ,. 

Por i:llle nã~ extrahir-se <·ópia <la pctíc;ão, como e:-;tã. determi
nado na letra a) Cio § 1. 0 ? 

Dev~mos facilitaL·, evitando maiores complicações. O suhst~~ 
h1H,•n n;;.,. "1rln-.it±o ~tc.:"'LL> "'''"'· . ~~~ ,.,.; ,.,..,;~,.,l;.. • ,,'h~· 

A 2." via virá. trazer outros onus, po.game.nto <1e ~ellos, reco
nhecimento de firmas e quem ::;u.be, argumento parn que os :uh·o
~a<los voss:tm exigir maiores honbrarios'? 
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Sala. <l(lS Se~sões. '9 tle Xovembro. <le 19~5. - Barrct~ 

'Pi.11.t0. 

N. 17 

·•Só ~ titular- de· direito <:erto'·ie. · incontestri.vel, amea~ndo ou 
hilitado 11. forma da 

lei. r~c, ufwer mandado <le seguran~.'" 

J ustijicaçã.o 

O proprio titular do direito pódc requerer o mandado de ~e· 

~"Umn<:a. A norma liberal do 1tabeos-corpu,s .• merece, ~'linda a.qut . 
.acolhida. !'tão s6 a Constitui<:ão assim o determina (o mesmo 
g)rocesso) como porque p6dc, constituir -embara<;o. Menã.o · irim~di
"l~nto, P!U":\. o m:o da. m~dicla, ii ohri~t;ão <lc- ir á procura <lc un~ 

E ~e nci:o e-ncontrar ·wm qu.c accei.tc a causar 

8 ve-.&es. em cer os metos pequenos, em 1sso aeonte-
cído'~ 

::-.;ão estamos re-gulando o proce..~so <.lo mandado de ~ronç:'l, 
~penas, para. ser ob~rvado nas grandes capitaes. 

~ala ela~ s~~ões. !) <le NoYc-mhro ll~ 1~35. - Edmlt1WO .BaiTCt? 

pj'Tioto. 

N. 18 

Rediju-~. us.~im. o § :to, do art. r. ... : 

., .. 
<k~ nutoricls.de publieu. o juiz logo lhe requiSitará. a exhibicão. en1 
original ou <:6p1a authentica, dentro de 72 horas, podendo e~!'le 
Jll".A.Zo $;er pt·orogado até oito dia::s, ~m casos cxcepcionaes. '' 

J1tsUficnçã.o 

.Met:i-mo aqui na -capital da Republica. em muitos c~os, serA 
difticil logo no dia subsequente apre~emtar (L exhfbt~ão -do,: originai 
ou c6p1a authenticn. i 

Vamos exemplificar. E' feita uma nomeacã.o iliegali. Os do
cumentos probatorlos do direito a~e~o estão anne:xaA.os. ao pro-

mento do Tribunal de Contas. 

Como -será possivel logo 110 dia 1mm00iato o Presidente dcl 
Eepublica -enviar o processado ao Procurador Geral (art. 8.0 • le'-
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tra. a.) e e.ste, ÍIS pressas, exhibir OS OriginaeH OU ordenar ll.S CÚ

.J)Í3:i para fiel cumpr.imento do § 3}' do art. 8.o'? 

O prazo de 72 horas t:>a1·ece razoavel. 

Sala das Sessões, !) <le Novembro de l~3ã. Barre/o 
Pl11.t0. 

N '19 

No § 4." do a!"t. 6.o, onde se lê: ··no prctZO tLc trcs clio.s'', Ieia
~;e: .. no •f)r~o (le tl"t?!': <li:.ts uteis contadu:s da do.ta. en'Í que tiv<•t· 
tido sciencirt. r.lo de5:pacho do juiz'' • 

• Justiticaçiio 

E~ta. quc::3tão de prazos, parece-me muito importante. O dis .. 
positivo não escla.rece quando começa. a. ser contado o prazo para. 
e. justificação. Alêm di1::-so é de vantagem que o ju.iz, por meio 
~. AA ~~ ~ . ~- • • 
...,..... -.- "" 'C..A.4-'QoU.V UVo::l o;&.U .. V,. 't:: UI' -~ U6 4'" UQ 

.impetrante, sej:l. este convidado a produzir a justificação. 

Sala oo:.s Sesl)Õe:::, 9 de ~O'\'embro õe 193;;. Bn:rretô 

N. 20 

No § 2.o do art. i.o, o11de se lê: ·~e/ois clia.s u.tt,'is'', leia-~o: 

.. tre~; dii1S uteis" . 

Sala das Sessõe~. 9 de Xovembro <le 1935. - Barreto 
Pinto. 

N. 21 

~ntão, deixar claro que o pedido para :::obresta.r ou SUSl')ender o 
acto impugnado <leverã ser feito na inicial. 

Sala das Sessõe~-. ~ de Novembro de 193!:;. - Barrei:·~ 

Pi.n.to. 

NQ a.rt. ::.", onde :,;e li!: "noventa àia.s··~ leia-se: ''qua.tr:S'. 
Wl.f;'ZCS". 

J ·ustificar:ão 

Um func~ionario destacado no interior do Amazonas, ~m vir
tude de reforma. decretada. na reparti<;ã.o. a que pertence, fica com 
o .:;eu direito '\·io1ado. 

\ 
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Quando toma. sciencia. dessa reforma, com o recehin1ento uo 
Dia.rio. O!fic:ial. já decorreram mais <le 45 dias. 

'!'rata-se <l~ materia. a ·ser deéidida. pela Cõrte Supt·emH. Yist::} 
~ t17a.tar do acto emanado do Chefe- do Governo. 

Depoi~- f]e obter o~ documento~ indispensaYeis e remettel··)~ 

-Ao seu advogado nesta, Capital. o tempo a que se refere o nrt .. ~ ... , 
do :;ubstitutivo, -estará. findo. 

RazoaYel, portanto. alêm df> outros motiYos c.ue po!l~1·f:l 

enunciar - a <lilatac:ão elo prazo. 

Sala <.Uts Se~Hõe:-r, !1 de ~ovcmbro de l!J~;j. Barrclo 
J:'·in. t () . 

• ~upprhna-se a. segunda varte do § Lo <lo art. 1 Cl. redigilulo-

·•:oa decisão do Tribunal Superior de .Ju_!;;ti~a Eleitoral have:·il 
1-ecur:-"0 para. a Cõrte Suprema e claa:; decisões dos Tribunnes R<-'- · 

Superior. " 

Pelo ~ Lo do art. 83 da Constituiç:~i.o .F'ederal as decisões d•) 
Tribunal Superior são Irrecorrivels. salvo aM que ~e pronunciure:n 
~ nullidade ou in\'a.lidade de acto ou lei em face da Constituic:ã.:> 
c a.-r que negarem. Jtabcas-corpu.<t. 

Or..t. pela mesma Constituiç:ão (art. 113, n. 33) o' processo •.1•• 
mr~.ndado de ~e~"Uran~a ::~erú o mesmo do ha lJea.Y-CDTJYilS. 

ü Triou:1al SuJ>fi'rior póde runccionar, em íece da no'·<t h:i 
s c s~ 

com o voto ele desempate do president€'. 

Sala. dns SessüE>:-r. · !I de Xo\·emhro de 1!13;:). JJarrcfu 
Pinto. 

' 

i 
. ' 

Redija-se, assim. o art. 12: 
I 

··~os casos de competencia ori~"inaría ela Cõrte Suprema ou 
da. Cõrte ele Appellac;:ão caberá. ao relator desisnado a instrucc:ã ":» 

dó processo, procedendo-se ao julgamento em Cõrte Plena, <lentr J 

do Pl"'r.,ZO improrogaYcl de dez· dias.,. 

Jitsti[icr.ç<io 

O JUlZ depois que receber os auto~ m·oferirã. o julgamento 
de.ntl'o <lo prazo de cinco dias (V, § 4.", do art. 7."). 
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I'elo a.rt. 16 do ::-;u'bstitutivo os prazos são improrog;aYei~. 

Não encontrei, por~m. nenhuma disposição determinando {• 
~~r~o dentro do qual os T1·ibunaes deverão proceder ao J! . .llg"dntt•::
to dos mandados . 

.A uprema., geralmente, I>rocede o julgamento dos ·man-
llu dos, na me~mn Se_ssão <los processos <le lt.a?Jea.s-corpu,~. 

·~·~ 

pauta.. 

Dahi a necessitlade de se fixar um prazo para u julA'~Iment~·. 
depoi~ ~le preparada :t in!-ltruc~ão do processo pelo juiz relator. 

Sala <l:t~ Sessõe:-:, H de Novembro de l 93ã. 
Pinto. 

··Art. 
:rninimo 

~s fGrias den.•1"Üo reunir-~l·. !Uo 

r 
mandados ele seguranca.. 

J:::x-·vi. <lo dis.t>osto no art. 70 do Regimento, reservo-me o lH
reito de comparecer á. Commissão para expOr, de viva~voz, o::· mu
th~os que determinaram a presente emenda. 

~ala (!cts 8t":!sé:ies. !J llc Nov~mbro de 1935. - Bclm rtnclo 11arrclo 
PiuttJ. 

U.edi,ia-se, assim. o iU"t. 14: 

··o preces~~ do mancl~tdo de scguran1;a põd~ inichtr-se c ~;c.·r 

julgado nas !êrias. ·~ 

~!ala da~ Sessões, ~ de NoYembro de 1935. - Erlm.rmdo Bo.rrt:/(J 
Pinto. 

Onüe con\•ier: 

..... .,

.;.-.. -4 

.Art. Executada a senten a decorrendo 
<:ontra a Fazenda, e~ta providenciará no sentido ele ser 
inc.lemnização pela autoridade culpada. 

Paraf.'1.'apho _unico. A indemnização poderú. ser feita por l)le1oo· 

I''-
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de- descontos pal'ccllado~. niio inf<'riot'eK a. df•z pm· ('ento, sobre os 
vendmentP~ d:t autm·idndl', lt'a.tandu-He de funccionario. '' 

l'elv urt. .171 da. Const. l''cd., OH funccion:.u·lo!:l publicoH sito 
rel:lponsi\'eis por quUP!;quer Jll'('julzos decorrentes de negllgenc!a, 

::\1a.nda o meHmo artigo, no ~ 2.o quo ex~cutada a sentença con
tl'a. a Fa;wnda 1!!-ita Promoverú l\Xecução contra 1.> funccionnl'lo 
<.~ulpado. 

Consoantt• a, legi~lação ele eonlabilido.de em vigor, os funccio
nario~; !!ãn ohrigndo~ a indernnização, qua:-tdn, aincla. que involun
taJ·íamentt•, causam Jll'ejuizm~ f't Fnz()nda. 

~iio (• justo qm· os ~Hnistt·os f.! qua.esquer outi'Us a \ltoridadt'-3 

::-la I;~ (1:1~ St·:<~tH.~~. !I üv =-:oveml•t·o tlf' t(I:J[i. - r:rlm 1111<1() /J(l/TI'/1} 

/'In to. 

·• J~~ta h· i <·onwt:nJ·ú. u. \'igor:lt· 110 diu l tle Janeiro de t93G, em. 
tudo o Pni~." 

A ('UllltnunictL~iio telegraphien. al~m de muito dlspendio~m. llHI'a 
t>.'lta lei que <iecupa tres eolurnnas <.lo jornal offlcifll, che-gar(t muittl 
trun~ada, lH'incipn.lmt'tlte JlllH longlnc,uos }~stados. 

ti UI.:' 

convém (! fixar a data da v.ig-encia da. lei, em todo o í.>aiz. Então, 
ahi, o ur.gão competenü• -. o Mlnlster1o <ia .J'ustiça - tendo e:u 
vista as di!:it9.nclm;. c os meios de éoniínunicaç:ão, que foren1. mal!'> 
!'apido:; ( t~l~$.r;apho. ~et'\' h; o a-~:!reo, et<~.), adoptarít a~ rn·ovl(\etl.t'ln~ 
l'fla..is convenie~1les 'flUt'a C'Umprimento da lei. 

Sal: L <lal-l Se~sües, O tlt! Nov~.c•mhro de 1!135. - JiJdh,litt:nclo Bando 
Pi;l-l.o. 

.N. ~!J 

.AI't. 

de PUmpdt• mandudo (!t> Sef.:'Ul'tUlr,:a contra ellu expedido, ou tl«:.• f:l

Y.t'r quando llw d<'knrtino o .iui:~. JlHra :L Pxecut:ilo do nwl:!mn. !m-
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)>or.tando · :1. df.~soht.~dienda <1E."Ste J)rt.>ccito. no autormttieo n.rasta
mento da autoridade dt.• ~;<Um! func~ões qu~ pas .. •m,·ãu ao ~u ~uhH
titut<• lega], <:hrunadó ·.1. mcerecl-a.s p~lo juiz. 

§ l.o. Se o substituto não dêr: cumprinwnto ft:-:t ot·den~ judi
da~~. incorrerá n1L pena dt• demissão, que lhe scr{t applkad..'l tTt•·

<llante o processo le!,"'I. 

§ 2.u, O juiz nu o im}>etr~\.n-tt• da mamlatlo Set"á. )ltLrtc legi-
timn para pr·omov~r. dlrectnrnente ou J)or intermedJo do Mlni~
tt·l·io Publico, a· J'et:!ponsabllldade penal da autoridade desobrofent.r:. 
ou <l hnpo~ição da I>ena. d~ <lemiss.;,o ao i::leu ~ubstitutu. 

~ :J" A tLutoridadi' qu<'. ha-vendo eumprido ct.s ordNlR •lu 
jui:-., entender· ((Ue este não f!stà ht:lndo do accordo com a.s hd~. 
).'IOÍ'1erit contra cllf::' representar ao Tribunal competente. ufim dt.• 
~ pu• ~eja. a pur~id:t a rf•!lpon~:-tbfiidude <1 U<> no <':lRo h ou vt•t· ... 

"""'·'/"'·~· IV 

C'nruo justit'lcn..~;iio da pro(lostu busla l'l'l~Orililr u acontt•ei•itJ 
t'VIll un1 Inundado de t-~e....-uranca 4>:s"nPifiil ~~'" N.lt>thProv no>lr· 'nl·· 

Oldemur Pacht:.ocn cuittl':L <t. Prefeitura Munidpal f' por E'stn. n!.b 
c.:umprid:t. 

AH metlidas pat-ecel'iio [t. primeira \'istll i)OI' dt:'tliais l'igoru&l!' . 

No entanto, quem ('Onhece a teimosia de <:etlá!-1 ~tuto:r.idu.d ... •:; 
JtO)o,'"S:l!!, nn. manutenção de seus actos de arbitrlo, emhora. UE" vin
i:ll:ii.u do direito alheio, não as considera.r-.t assim. 

Pm· outro lado, crea~~e utn dique efficaz contra as pussln·l~ 
dtHnasia!:l .iudiclaes na concessão do mnndado, medida~ dt> ('VidNtb 

dellcndeza. e grande a-esponsabilidnde. 

~ala ~bs ~l:. .. ~l'lüe~. !l d{' Xo\'emhrt• <le 1!135. - J·:cbntfUido llar rf'to 
Pi-uto. 

N. 30 

Ondt' convier: 

•· Sempre ti uti o direito nmt-~~n(to ou viohulu cttll.llL a. mu.i~ du 
um~t tH~Hsôa., lna.s aind(\. não se tenha lndividuu.lizado t-m qualqu~t 
t.ll'lhtH, toda~ possuem interesso legitimo .para rlefendel~o. 

Part-ct•.·llll' que n medida f!. da mai~ ab(,!Oiuta nece!:!~:>ld<tdE' J;tu'a 
,.~, ·t,1'fectlva yartUltla de- direitos, em dadas circuml::t.unciu.s. Ex:ent-
.t, • h rinc• tnnhtlrlJ.lO.!'l _a ,., ''"''" ""' ... nn ... nr.o:~n •r•·•iili7n.do ntu·a 

u provimento de uma. determinndn funcçfw publica •e, dentro tio 
l'H'll:'.o <i(• \':tlldn.de do me~:rmo, occorre tL, \'ag'a. que den~r((; s~r. na 
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fol'lllo. da lei. 1Jte~nchidu. pot· um tlos elnco á ~scolhu. <lo Gove1·nn. 
Ma~ e,:,;te. em vez de nomeai' uni dm; einco clnssificados, [lrovê n·J 
<'an;n pessüa di\'C'rf:n. 

1:uutmum .[JOl:;leL·guuo pcnL H:!l, porque a1nua em nennum ueues s~. 

individualizou o dlt'elto tL nomeao:;:ão. A, concessão do mandado 
1.a·eará á autoridade u ubrignção de proceder au prcenchim<"nt·J 
cln vaga, npmeanclo tntra e lia um <lu~ dnco np[wovadoR. 

~ala rlaH xe~~ões, !I <le Novcmlwo de l!l:Jl). - Rr1m rutdo .11(11'rclo 

ei·n to. 

··Qucnt li\"<'t' o seu dlrL•itu ,•erlu o itlCOlltestavd, umt:>a<;:ado l'll 

violado, em. com;l.'q uenci:l <11~ ameaço. ou 'Violaçã.o feita a direito 
•·vualnwnte ce1·to e lncontcstu.vel. de terceirv uoderÚ. ímnetntr em 
ravot· deste, mandado !)e !-leguram::a, del::de c1ue tendo-o citado P<lr-L 
•.·$~\ d~fesn. o tea·eE'iro na~ -~K horas utl'itt l::<('g"tt!nh'f; 1lelxou ÕE:' int-
11l'h·m· o man(lodn . 

(Juantus \'eile~:~ os lllltis lcgitimos intere8::;es lH:!t·ec·em it falta ti:. 
!ll•\'illo amparo legal, npenas porque dependem do exercicio, pol' 
tet•eeh·oH, cte um dircit(\ eerto e incontestavel, direito e!';se qth~ ô 
post!:'l'g-arlo, :-;\'In !fU<' u titular· l't~~pectivo o defenda. 

1'~111 túe::: cunâi~;ões, dt•ve-~<.· ahrh· ao vrejuclicttdo 11ekt offtm:!!<t 
fdln. no dit·eito alheio, c:1minho para dcfende t• e:-~te, porqttP em 
\:Pt'<hlli.f', 1\0I'C'n<h•ndo PSI.ltt'(t , ~>mhot•;t indircctamt.'nh•. o suu. 

l•1xetnplificat·e i: Numa •leterminada l'epurth;:ão publica, c1. lPi 
uttmlla que aH r>rorno<~Õf'H ;lejam todas llot' antiguidade . Al>rc-so 

1. • 
~"'"" ' ""b.:O. ""' AV~Ro· U<:; <''-''-C'OOVt <:; U' UI<UO <J. U .. 5Vo "'- ~U.CUI 'lXUJ6 :.1. 

uromoç:ão, deixa que- um . outro se.ja . o .. promovido, sem defendet· .. 
o seu postergado dlreito, ape~ar de certo e incontestavel. Ao ~e~ 

~;tili.do efn a ntiguidade, tlt•ve :~er permitticlo em tal caso, defende:· 
o dil'eito do mais antigo. caso este não o fu\.:a. embora pnra. if:c;.~ 
noUflcaclo. 

Bm venlade , o l{Uf" o segundo eshtl'{L defendendo sel'i.'t o Sl'tl 

tll'o.prio direito, embora o e Hteja fazendo n trav~s do llirelto oJ0 
eoll('g:~ mais antigo. 

B ' que novas vaga~ poôel'iio !:ler pree nchidas ~em o ttpl'o\'d
tamonto do mals nntigo o uüo h a vc>nilo r eclamação, poo;- llart•.:
deste, o *'egundo ficn rú. lesa.du. 

.. 
J'iuto. 
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N". :J2 

Onde convier: 

•• Art::· · o processo do :mandado de ::;egurança m·etere a qual· 
~.,,.,.,. n11tt•n ~<>htn r. rlA 1>n.1u:>n. ~,.. "' o ,.,, Tnc:.+;,..., W'oi'lo .. <>1 . ....... . , . .... .• -~ - -· ~-

.Justiça locai do Districto Federal estará isento <le cust<l~ e emo. 
Iumentos . ., 

J -u.stif ic:r. çã (} 

Antigamente, isto ~. antes do decreto n. :!1. 076. tudu o =--·-·•·· 
·'Vico eleitoral era, feítc> na. Justiça. Federal ~ nn Ju~tlc:a loc.·u.l ,1,, 
D1stricto, sem qua.esquer onus. 

Em virtude da reforma decretada pelo Governo l"'rcJ\'hcc.u·t•J, 
tuJ•nm instituído~ cartorios privativos da Justic:a Eleltorn.l. 

Xu. COrte Suprema os respectivos serYentuarfos pel."ceb~m J'ô!-

lu!'C c.~ot:res pubucos. n.sstm como os ~scnvaes aa~ vara~ l"·eaeru.~. 

O n'landado de ~eguran~a ~ um remedio poss~sorlo cremlo 
lt~ILL carta. Constitucional nara a. defesa de um direito· ,·iolndo oa 
.umeac;:a.clo e de soluç:ão immediata. 

O substitutivo já. torna indispensavel a presenç.'(l. elo advog-..a.
•lu: e-xige uma segunda via. seUada. da peti~ão inicial . 

~este caminho. a.s despesas virão ultra.pu.ssar á~ importancias 
c·orl·espondentes aos }>rejuizos causados. 

Sain dn s Se~~õe~. !l c.lc:- NovemlJJ o ele l!J!~;:;. 

1~; nfrJ. 

X. 33 

Ra.rrcto 

··Art. As decisões dos Tr:ibunae:,; sobre ma.n•iallol-1 dl• ~t:A"~I-

t'LLn..;u :\criio lançc.das em forma de accordãos, nos autoM re~poccl
\'oH. A~ ordens neceS!:>arias para cumprimento <lãs ~uas dcterml· 
mu:üc~ poderão, entretanto, :;;er passadas po,· m<•iu ele.• JliJJ't:u·ia, 
••m nome e com f t. assignatura. <lo p~~idente. ·· 

Sa.Ia. elas Sessõc:-:::. 9 ele ~OVE'mbro de lfl!l:i. 
/'luto. 

X. 34 

•• Art. Não })restar a autoridade violad01·a, dentro do prazo 
hout•cado. ns informações requi~ itada.s 11elo Jucliciar in. impo-rta nn
nu._.JH:ia á s allegaç;ões do impetrante ... 
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.A propo~ta por si me.\lmo -se justirka. poi~ o !'ilencio da au
toricladc é a confissão da viola.ç:ã1> arguitlà.. 

Sala <la.~ Se!3s~s, 9 de No,·embro -de 1935. - Edmundo Barreto 
Phtfl}. 

:-;. 35 

Onde <:on viel': 

'' Al·t. Nenhum JUlZ ::;ingula.r d~i:xaru. de conceder o man-
(}auo, quanuo se convencer da inconstitucionalidade da. lei em que 
~:;o funda a amea~a ou a violação do direito do impetrante. Inter
Úorá, porém, no mesmo acto. recurso <la sua decisão para o Tri
hunal eompetente. c<>ssandu até il llf"otntnctamt>nto àt>sto a \'io
J:u::io t•U :1mt~a.ça f<•it:uJ no tlireolto ... 

Bm face uo uispoeto no art. 179 da Constltuicão e do ampare 
lh.~vido a um direito que se vê ameacado nor lei reconhecida. ineona-
tituc!onal, parece~nos que a diSI>Osição suggerida permitte uma 
::-:olução jurid.iC«. setn ferir o mencionado preceito do estatuto de 
1 6 de julho de 1934. 

~al:t da.:-: SessÕes, !l <le No\'embl'o ue 1935. - Barreto Pinto. 

N. 3!; 

Su.bstltua~sc a~ pal:n-ra~ '' :l autoridade coactora" por estas 

AecreReen te-se onde convier: 

"Cabe o munda(io 'l!e .'!l<•gurnnc;a contr~ que m eXe<!ute. mande 
ou tente cx~~cutnr o neto qu~:~ o tenha provocado". 

Sa.ltt <la~ Se~~ües, !l de Novembro de 1935. - Oa-rlos Gomes de 
Oli11dra .. 

:() Sr . l'residt>nte 
~itl'tlO . 

O Sr . .Bapti~ta Lusardo -- Sr. Presi<lent~, cedo minha. inscr!
Jldw <w ~~·. Bn.trd() P into, t'n.I~Lnllo ~m :-;eguida.. 

u ~r. I' resident~ \' . .1·~x. ncura em tetccu·o hJgal·. 

O St. Baptista Lus~u-do - EKtou tle accordo. 
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O Sr, Presidente - Tem a palanu (> Sr. Bai't'f'to Pinto. 

O Sr. Barreto J>into - Sr. Pre~idente, pela. ultima. vez, 
vac entrar em discussão o projecto n. 325, que regulu. o · ma.nda 
dn ode serzuranca. Tratn.~s~ de umn. daR lP.iH nrsra.nt"'""' .-~. • .......... 

pela Constlt:ulçã.o, e que se vem a.rro.sta.ndo, hn longos mczeg, por
que dormia. na pasta da. Commissão, trazendo-me á m~nte recor
'llações da leitura de "Tartu!o'', Je Mo1iére ... 

Nilo IJOs:::o, t•ntrctanto, valendo~ntü d(·~ta upt>ortuniliaclP th·i
:ocar de resJ)ondet· á juvenil figura de •.rh. Monteiro de Banos. Pn'
juilica.rei a llelle,....a da fôrma pela. clare:-.a, do assumpto. 

Hl'. ·l't'E,~idl•ntP. nmn t1t• long·t• q UPI'u ('ll \'ol\' ('1' u li la a.t 'l'll ~at_,fi o 

;: '•~tlleatJa tlaulistu, }Iorque isto \·iria al(• t:t•i·tn po11to att.ingir 
amigo::; meus que lá se encontram. 

Ainda llontêiu defendia a lntegridac.le, a honestidade do ~r. 
Yicente Rá.o, quando lhe eram feitas accusações porque dizia que 
s. Ex. era incapaz, como aindn. hoje o digo, de subornar quem 

.M:1~N. ~r-. l't·csidcn tt-. ~ú nu t'Hlut· do;; dt>llatt..•;;, num llllllllt'll to 
dt> arl'ebatoLrne-nto ou <ll' desalinho. o .St· . Th{'Otonio Monteit·o tl~· Ba"-. . -• ' 

-.,._., ... úu1v ttutt::.n:uuu J.~<Get· auusoes ai{ minho.s attitudes. 

Eu não t·ecebo liQões de quem quer que ~eja, pt•incipalmentc, 
<lo juvenil Oi·ador paulista que me precedeu e que .n. Camara ta.nto 
et>nlu:ce, e e\1, ainlla mui~, desde que S. Ex. ·usaVa. capacete de aço ... 

1~ estou aqui. nu\'amente. paru. dize1· 'I ui:.• falta \'In ~. l·~x. au
tol'icla.de pnr:-a. crltiear minha conductn. 

·Sr. l'r~sidente, uH verdades niio go~lum de ::;er ouvidas, pot• 
i~so H l'l'H)HJSta do Sr. Th. i\flontdro de Hanos eon~titU(' uma 
lWt'ta aherte1. 1>al'u. quem não quiz tumur uma attituue maia 
energlca. 

::-..'[w fdidto, .St·. l't'P~id(>llll', aqtl(•lk~ qlll' Jll't . .'ft•rPn l n tan. 
g"(' 11 tt• ..• 

1-la multo, nü.o in vejo a doloro~a >'.OI'tt• di> H!!l'al\:1 v e\ /r'al/•·~ 
I!•• :-;ão Paul'(), que. no i!lt.•u rül, \·enhn a,~:ot'a induir o ~~·. 'l'h .• \lill:
tdt·o rlc B ttt'"l'us l<~ilbo . 

Dito iS&'o, farei ponto final. Pernutnecet·ei onde estou e con · 
tin'úarel a. le:l' o verso hespa.nhol que todo!:l l'onhe(:é.tü ... 

O Sr. Jairo Franco H r. 'pl't.•:;idPn t.,., fot·nptlt>i :ll~~·uwtt :-~ 
emendas ao rubstituUvo da Commi~são dl' JuNtlc.;n. l't•fl•t·entt• no 
processo do :nandado de Heguranç;a. 

Algumas l1essas emendns cogitam (le pontos Nfpeeia.l' S; outras 
tra.tam da v-arte propriamente processual e, )JOr .fim, di\·cr:;a~ sito 
<1~, redat~ção . 

O art, 1." do ~ml.mtttutivo em discussii.o rep~te o pr~ce-ito con
stitta•ional q l.te creou u r emeàlu, ou melhot·, o institttto tlo iu~m-
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<lado de l:legUi·an<,;à, n'las. tio pn.ragt'~l.llh<) u nit'o. nccl'e~'L·cntn. uma 
innovac;ão, por assim dizer·, quando considera como actos de au
toridades ou praticados pm· pessoas• naturaes ou juridicas no desem
penho do ser·vic:o publico, em \·lrtudt> !lP <leleg-a(!ão ou tle contracto 

Recebo com inteira sympathia esse accrescimo do patagrn-' 
pho unico ao art. 1.0

, porque eUe vem .<Jar remedio prompto, se
?_;uro (' e.fficiellt~ a innumergs act&s Jn"atic:uJgs pelt'm particulares 
.-:uf.' exercem ou clcsempenham sct·vi<:<m i.Ublicos, actos esses que 
muitas vezes violentos e contrario5' a direitos certos e lncontes
tnveis de outrem não encontL·nm em nos~a estructur:t processunl 
t'P.modin immediato para fnzct· cessar os ::;cus t'ffeito~. 

Não tenhamos. por·em, <lu\·itla dP qi.il' .!:lurg:h'úo os tjúe co:ntta 
•·s~'e pantg-rapho unico arlicularfi.o o vicio de inconstituciont!.lidád<', 
porque encarando ue manc-ira e:-;tricta. o conceito de autoridade 
affirmarão que o prer.eito constitucional. quando se refere a. acto 
de qualqut>r autoridade, diz respeito ít autoridade publica, isto t.•. 
ao orgílo publico que exet•ce uma fullct:ão }ntblicn, o não a parti-
<:ular. pes,;oa natural ou JUddicu, no de>~wmpenho lle serviço pU
hlico, por delegaQão QU C'Ontracto excltu'livo. 

nua, ((Ue }lO&'Sa, SUggeru· O paragrn}lhO. 

O ~R- .JAil!O FlL\NCO - 1•:', ali;h,;. o lll<'U intuito. 

0 Sn. CAru.os Úo:i.\tES - Sú f inconstitucional aquillo que a Con
~utuiçã.o prohibe. Desde que ella niLO prohibiu e <llspoz que o 
mandado de segurança. fosse oxtensivo mesmo aos actos de par
ticulares, poderiamos ahrunget· até esses actos, quanto mais os 
referentes a pessoas que éxércem. por delegac:iio c por contracto 
<'xclmlivo, um V<'nladeiro llOlh:-t· pul)lico. 

O ~R. JAIRO FRANCO - O aparte de V. }~x. é el:\clarece
(1m· e, lembro.ndo a opinião contntria i'tqwma. qUe estú. consagra
un. no puragrapho unico do al't . 1. n do substitutivo, tenho por fim, 
P\'ecisamente, fazer· que nii.o !-lí> o plcnario como o org-ã.o technico 
!la Camara n Commis&'iio <lP Jm;tiGa parn, onde tem tle vol-
tar o snbstitq.tivo, .o c.stutlem eum o cuidrulo c o carinho que 1-:<:'m
Pi'c têm }lo i.· assumptos áa )~"luis o.ltn." l'Clevancln , com(; este . 

.A esse t'OSl)eito Ü!nho· de recót•dat·, :\lüda, tomcndtL que foi 
a1wesontada por occasião <la. e laboração constitucional pela ban
eaàa paulista e na qual se detet•mimtv~ . t•eferh!do-se ao mandado 
tlc seguram:a, que ~e Huhstitulssem u~ palavras upessoas publi
eas" por "autoridaue~>''. :Muitos juristas hn. quP, C'Xa minando o 
~ystema <la Cotistltüiçfió Fe<.l~rn.l, tomam esi-!n e xoressfio· "au tori~ 
Ilude " no sentido restrieto, comprehenclendo que nelln. sô se ln
~Juem os orgãos publlcos de funcções pnblicas e lembrando, ptlr~i. 
is to, que em varias artigos dn. Cons tituição n pulavrn. " autoridade'' 
·~ sempre emprer;adn. nesse ::;entldo oHpecifico. 

O SH. CAnr.os GoMI'lli - I;ombro n V- Bx. quo nos projecto~ 

:mtoriores, apt•csentatlos na antiga. Canu\l'lt, falava-se sempre em 
J,Jotler ndmini~tratívo, o que, do fnc to, riistl'in~lrlõ. ó i=ll'ntido tla 
phrn~C' r~ o ponto a qtle Y. Flx. l':u; rf'ferencin. 
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o O SR. JAIRO FR.,A..:..~CO -E' sempre ~om a maior sympatbia 
que colh<? os apartes, porque meu propo~ito é precisamente fazer 
que ao sahir da Camara o projecto approvado, e convertido que 
!-leja em lei, tenha o assumpto sido cu1dadosamente examinado no 
plenario e. principalmente, pelo orgão technico que ê a Commís
:-:ão de Justiça. 

O SR. CARLos GoMF.s - •• Autoridade·· não póde referir-se se
rtã.o a toclos os que exercem uma :parcella do poder publico, mi· 
nima. ou maxjma. seja qual fõr e:t latitude que se queira <lar ao 
termo. 

O SR. JAIRO 1-'R.A..~CO - Ao art. 4 ... , tenho a1gun1a.s emen
da---:, que ;,;ão us seguintes: 

rma, de t·edacc;:ão, quanto ao numero 2 do art. 4.". 

Diz e~se artigo: 

"Não se <lar-..1 mandado ele seguran(!a, qu~nuo ~c 

trate: 

.. ....... , .. .. ... ........................................ ' 

I! - De acto <le (tue caiba recurso com oeífeito sus
}J<'nl'h·o indc-p~nclente de c:auc:ão. fianc:a ou depo~ito ··. 

Pa1·ece-me, a mim. nã.o suffícíentemente clara. a redacção 
<l<:>ste n. li do art. 4.0

• E. poJ· isso, apresentei uma emencla que 
melhor esclarecesse o contetido des:;e dispositivo, de modo a. que 
ficasse elle assim redigido: 

"De acto de · que caiba recurso com e!feito suspeu
:;ivo, salvo se. para a interposição do recurso. fõr e,O.. 
f,"'ida caução, fiança ou deposito, caso em que poderá ser 
requerido o mandado''. 

Parece ser eHte o espírito que ditou o dispositivo, aliás, de 
iviciativa do eminente Deputado Levi Carneiro-t cujo nome de
<.:Hno com , o maior respeito e grande ~ympathia. 

o • • 

O Stt. J4E\'l CARN'InRO - :\tuito ohrigndo n. V. Ex. 

O SR. JAIRO FR..-\-~CO - Sobre o art. 5.0
, onde s e t1·ata 

da competencia. para o conhecimento e julgamento do ma.ndadq 
cl~ segurança, tenho alguns reparos tambem a fazer . 

Entendo que devem ser sui>:::>rimidas todas as .referencias â ' 
coxnpetencia dos juizes e trillunaes estaduaes, por que é materia 
&>c;,t--riPt~...,;,.nt.,. de or~a.nizacão iudiciaria dos Estados, que lhes cabe 
trac;ar e estabelecer . 

.0 SR. LEVI CARNEIRO - Não ha, no pro-jecto. diS}lOSiçáo al
guma que in,·a<l::t o circulo da. competencia ler;:islativa dos Esta-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:46- PÃjgina 86 de 124 

174 

dos, porque, precisamente no n. 3, o fjtle a Constltuiçií.o esta.be• 
lcceti tol apenas resalvando a legi~la~ão dos Estadot~~. 

O SR. .JAIRO FRANCO - Precisamente nesHe n. !1 ha re~ 
ferencla a actos das autoridades detcrrninadafo' nas lei::~ d.e or
g:mtzat;iio judlelarla, attrlbuindo o conhecimento do inandado 
<:ontra c~scK actos (L Côrte de Appcttn.~ii.o. 

O Sn. LEVI. CARNEIRo - Está bem claro: "do!-! netos dus au~ 
t01 ida4ea determinados na Jei de oz gttnlza;c:ão judlc,nria", quer 
uizer: na lei estadual estão e!-lpecificados os acto!' contra os quae!'l 
o mandado de s~gurnn~a seria pedido rt COrte de Appella~iio. I•} 
nus demal~ casos - diz o projecto - serft o juiz do civet, de modo 
~1ue ficou inteir~mente resatva<Ia a <'Offi)letcncia lla justl~u. c:;
taclunl. 

O SR. JAIRO FHANCO - Quanto ú t,rlmcira parte, o es
('}aret·1mento tle V. Ex. eiucida 0 'il!:!Jlosltivo. Quanto, porêm, {• 
h•tra b, n. 3, parece que ah1, de cet·ta maneira, houve invasão da~ 
:tttril>UicõeM proprlm; do Estado, que de\·e tt·aça.r a sua orgnniznçfw 

O Hn. LF.Vl CAR!-IEIHO Parece aJH~na~ num sentido, pot·-
q ue ~ (tulz acce-ntuar que o mandnd11 d~ seguran<:a. (! proces:-w 
ele naturezn civ@l: de sorte qtlt> diz: o juiz rompetentP do clvcl 
1-~ flcou fL lei determinar qual seria esse juiz. 

O SR. JAlH.O l"RANCO ~ Pttrece-me que nem ''l->'Ha tlHct·
n.inü~ão dtl jui~ devet·io. Het· feita. 

O St<. I...EVL CARNE1IW - Como a :tnalogia. com o habcai1-corpil.if 
e~la.belecl<lo pela Constítuiçü.o poderia con.!lidernt· a competcncia 
<i1: um juiz <:rlminal, a. Commlssiio entendeu, de accordo, aHâs, com 
(loutrina já con!mgrada no. jurlsprudencia, que podia determi:tar 
Jll'eclsanwute a competencla do juiz do elvel. Apcnu~ isto. 

O SR. JAIRO FRANCO - A!!- duvidas qtHl tinha sobro csh1 
disposith·o ficam, de uNta. mnnt'ira, :..~nmtla~ pela. contribuiçrL) <le 
11ohre Deputado. 

. . . 
Ponto imtJol'tante (• o qup !-!l' n~fl•t'l' :'t. ll•lt':t (' du at•t. ;,,~, 

que attt·ihue o t>roces~o ll julgamento •<l1~ pedido de mandnd() d1~ 

:-;uguran~a contra. acto do juiz uu tribunal fedm·i.tl, no tn~snto julil 
ou tribUnal pleno. 

Ha, indiscutivelmente, um !mpal:lse tleunte dos prl'coitos con
l>llituciomws, E' sabido que um juiz nunca púde tomar eonhocl
mento das üc<;ões movJdnH contnt .!<!l pmprlu, c multo· meno!:! jul-
1--':.\l-a!-.1. 

DOH uctos llus juize~. Jll\t·a oH ·rl'lhunacH FHlernus. em regt·a, 
11t'vln. cal>et· o recurso, Isto é, o conhecimento do tnü.hdado co•1tra 
(•lles req uet·ldu (}e via. a ttribuit·~se ao 'l'rlbu na.l I"edera.l lrnnH,dlalu
ml•rlle supel'lot·, qU(• Heria a COrte RUllremn.. 

A Constituloilo, porém, estnut>lt•t:tl CXllrt'HHamtlnte os cttl:lo.s dQ 
CUIIlllelen<:lu odglnaria ua. Côrtt• Slllll'l.'rTUl ,., erttt•e t>lle1-o', de mu.-
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ut'it'a. (lreciHa, dispõe qU(~ sa nos ca~os uo rnal'tuüuu de S:.!r;uran1;:• 
b'el' l'equerillo contra. o Presidente dü. ReJ)ublica e :Ministros de 
B!-!tado, ú que ca.hc sua inhwposi(:iio, originariamente, 11erant~ a 
cru·te. 

Dahi resultou o impasse n, ((UP me rereri. Desde q U<=! não (· 
,,os.."'ivel requerer perante a C6rte o mandado contra um acb do 
Juiz Fedcn\1 lilli ha. umn. solucão oue será ~ttdbuir ao ml'smó .iui:: 
a <~.ompetenda. pat·~" J)N\!es~ar (~ julga,· tal m;l.ndadü. 

O facto, porém, é que, ao se processar o mandado lle w~gu
rança. de tal especle, requerido contra Uhl juiz, pelo acto pl'ati
•:ado por esse mesmo jUiz, surgh·ã.o di!ficuldad(•s e impecilho::1 it·· 
,..._,movivei.::;. B:1~tn. ler os \.'\ispol:;itivos tio- art. 7.0 e Meguiniet> d<> 
substitutivo. I .. ú vamos ver· que, conhecendo <lo pedido, o jui;, 
tbverá immedlatamente sollcital' info1·ma<:ões á autoridade coactQra. 
Nu ca~o, Psta seria o proprlo juiz, donde n. imp<lssibilitlnde matN'htl 
{: lugica. de~se pedido de informa<:ÕeH. 

" - . . . . ~· . 
..:>o.Ut'dlll.t:', UINIIUU U oiUU<>LI\.UU~\1 qU\'o J •o• fJI 'U\.' !Ut.'lll1 U J .-

diÚ01 u jui7. fa1'ÍL expedir incontinenti como titulo executoüo em 
fn.vor· do impetrante o mandado <le segurança, que. no c:t~o, !'~'<'ria 

mandado eJtpedidu pelo juiz <'untra t~i pruprio . 

.Assim. esse aspeeto tln. qucHtão, sob o ponto de vista rigot·o
l'amlmle pt'IICI:!ssun.l, faz com qU\l nos detenhamos ~obre o pre•~t·i

h' da letra c do a.rt. 5.u do substitutivo. A não sé cncõntràr rc
medio pura o caso, de certa man{'lra. estaria propenso a adoptar 
o voto ex:penllidu pelo ilh!slnl Pt'cl-(idC'ntl• <h <:ommissrto de Ju~
til:a ~;-;obre o ü~>.~ilmptu, 

Diz ~~no: 

"Ropug;na-me po!'.~a nlgUNII l-(1.)1' · an lllP.~Illo t,:m po 
l)ru·t(• c .i uiz . 

.. • 6 " I f O 6 O O O o O 6 •• f o o o o O O o I tI f I •• 6 O. f O 0. O 0 • • • • • t • f O • • O. 0 •• 

'fr'ata~,se dp .. unut . innovac:ão e, <lc. c('rto .. modo, tlf.l 
uma, anomalia ln('onciUavel cotn a nature:.>:u. dt) man
<lado de se~-tur·an~n <lf'! um llulo (', de outro lauo, que 
tran~:~formu. n. a.utoridu.tll~ <.'ORctot'n. ent juiz, mercl} tie uma 
üanafigur·uc:fio lncumpatlv<>l com a. ordem jurl<licn. o pro
ee~sual". 

Para sulueionu.r a ulffic:uldade, (· natural <1Ul' todu~ :lQUálll'fl 
('Ul' entrus~<'nl a estudar ('!ih-' USSUmpto pl'OCUl'U.~Sem Urn meio rUw 

:wu.vel que impcd1s6e a l':lltuaçiio nnomalu. de hu.ver autorida<.l('.ct 
t~ontnL a~ Cl\laes niio· ~~ ptHl\•ss(', t~m r!gl)r, 'I'N\UCl'('.t' u manlll\dn \lo 
~. Pgurnnçn. 

Jo'oi-nw temlll':.Hl:t. pelo nourc lJ<.'tmlat.lo 8r. GomeH Ferraz uma · 
- ~-' .rH 01ln 

,.,, IU ... UU \.lU C U\1 U ~A!J't':IIUV 0 . IJi I U. ._ ....... )1\:., U o.I.H" n,uv 

•ht Commls!:!üo d<· JuBt!ça. l .. crnl.n·u. l". l~x. que os .l ulzNl 1~'<•dcnwH 
tüln ~P\1!4 ::-:Hh!4titutn~ P qut·, dl''ldto lllll' l'fl !-H'S .Jttl/:•.•s sul,•:tiltll ,;,', 
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quunclo em exet·cicio da Vat·a, têm jul'i!>'diec;ão plena e cói'nt>chm
c:la inteira, sejam elles incuml>idoH de pt•oces~ar e julgar on mitn
dados de seg-uranr.a· rertuerido::~ contra o~ .Juizes effectiV'n!; r"
(Jernc.r.;. 

1~' uma solução que delxn aqui apenas enunclR.cla; certo df, 
que s(\r[L tomada em comdderaçfio c• c:;:;tuda.da com toõo •·uidad•; 
t>l.!la clignn. Commissiio de .Jm:!ti1;a. 

Quanto ao art. 6.''. tambúh1 tci\Ho t•menda a. apresentar. He• 
t'et·c-se ella ao § 4." desse artigo, o qual dispõe que, se fOr im
;possivel a prova doct:mentai, no~ l<'I'mo~ ou nos pr:i:r.ós indlcadof' 
no paragra.pho anh~rlor, Her{L u impl'trantl• aclmttti<lo a justlflcüt 
•l~ f:tcl.l\':!, att':l\'é!-1 d:t l>l'•>\':t te:-;tr·munh:tl, :·om r-itac:1o 1lo I'P(In•

~t'nl:trJtL' uo 1\Hni,.;terlo Publico. 

J>at'l~<:e-me qUl' não toni e~liJimünlo {!s,.;a eit:tGào tlo repre::icn-
1:rntt~ do Mini~tC'rio Puhlko. llorqut-. ou o n1andano fi requern .. 
•:ontra a. llf's~o:t de Direito Pu1Jlico illlN'essada. <>tt contra o Jl:l.t'

ti<·ular, nn clellcmpeu h o elo ~:~crvi<;o puhli(•o, JlOr llelpgac;il o " Poo-
tnwto, J11'l Pa:-:n flO par·agr·aphu unko do ar'tlgo l.''. 

No mtllld:ulo tlt· segurant~:l t'l'qUet·itlo •·ontra JINUWIL 41:> l>i
·lt-llo Publico, d<!Ve set• citado o rcpt'c:S'Cntantc desta c ntlo o l\linlM 
h•rlo Publico. }'}' certo que. muitas Velr.es. o i'i:Jpre~entn.ntc ua. pe~
so;l dp l>irnito Puhlico sor[t o MiniHtt•rio t'uhlico; outrii~ veze~. cn
tt·elanto, t:tl não se dará. Ht•t'ít o c~tu;o. pm· cxemt>IO, dos rc!)tt'
l-iC'ntantf•s <los munJdpios. Estes r·opr'flHDiltuntcs do!'; municipios, 1111~ 
vrocesm·ms ele mandado de ~egurunça, num·a serii.o ns membros <lo 
MlnlHtcrlo Publico, mas Him uqucll{' a quctn os municiplos no
mearem ou a quem o prcr .. lt.n (•onstlt.uit· :ulvogndi> iill r>rocurudor 
lla il1Ut1ieit>U.Iidtt11e . 

O ~tt- UnAt.IJO l t.\1\tAr.tn:-n: - - X o ,·nKu. <'111 I'L'g' l':t, HPt·iio OH pro
pri<J.K pr'Pft•ltoH, 

O HlL JA I fiO l•'HANCO - Put· outr·o Jacto. tt·at:tndn-He 1.lr.~ 

mandaclu elo :-;cgurauc;a l'ürtUct·lclo c:11nh·a o }nu·tíeulat' no desem
<IU!~hu .. dP . ~N vh:o puhlieo, é Pl't''.!hRJ que, tmt'tt Nl:::a ju~tifica~ii<• 
-iH'eUmlnal', seja cltnd~1 · elle ou seu rei>ri'Renhwte. Não se eom~ · 
J)reht•mlc ctuc, t•equerltto o matHhtdn eontra lJCSsoa natural ou ju
rhlicu, 110 tle~mpenho do set·vlc:o puhlko, nito H(!jn. t•lla citadtL pura 
a!'l:-:!sth· a m-!Hit just.lfiea(:ito }lt'ülin\inat, quo é uo gt·u.nde im portnn
t:ta, JIUI'tl Ut•, JH~huo~ proprlas }>alHvraH c p~lo espirito do substitutivo. 
nllu. tendo n ~mpprir provu. documc ntHI lndl!-!JJCOHt.tv~l para c <'O

nlu .. c•hnt•pto H julgurnnnto do mttmlado. 

O u.r·t. !1." tllHllÕc '1\H:: ''J ulgantlo proeedento o JH1tlirlo, o jui:r. 
t t'lLIIHmlttlt·(L o inteiro h!ot· dll sentent:a ~w represcntnntc rla poHso·a 
jtu·ldka t.h! dh•t:lto Jltthlleo ittt.~rno, lntc t·t•HHtt<l:t". 

'l'amhc•lll ( ! lll'tJ<'L'lu motllfiuar <•HHc <HHJJCH:Jtl\•o, M !<.'l'eHcentnndo
llH• alg·unu~ cousa: O jU!lr. llevt~t·ú tntmnnlttlr o inteiro teor da son.. 
t om;a ao J'f' JJJ'.Jslmtanto "log a l" ib p e.<:i'tm; jurldictt d o direito ·pu-
lJI~u. n nüo uo representante u judicial", eomo J>lll'(;•ce dis pOr o nr
tlgu. 1!:-lso, pelo HlmPlt~l:l motivo tle que n rt•pn•Hc·ntante jtHH<!lal nii.u 
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· tem competencia para determinar <> cumprimento 'ou fazer cum
prir o mandado de segurança. o .representante legal da pessoa ju
rídica. este. sim, é que, por ser uma autoridade superior á autÕ
rida.de coactora, deve- receber. essa notificação, o . inteiro. teor da 
::-;cntenç;a, pois t! elle que pôde de.terminar que a autoridade infe-. . 
CJuerida ou pleiteada t)clo impetrante do mandado. 

Como consequencia des~ emenda art·. 9 ~.- ha 

f!rtigo: 
o meSTno 

'"Recebendo a. copia da ~entença, o representante 
ua. pessoa juridica de Direito Publico dará, immediata
mente, as providencias nece~sarin~ para cumpril-a. sob 
pena de t'e!-!pun&'l.bi•dade .. , 

Esse preceito <leve set· modifbado, en1 harmonia com a emen-
(i:l. rL letr:t. cl do art.! o, tle maneira que assim fiquo 
t·cüigido: 

•· Recobenuo a. copia -<1a. ~oenten~n.. o representante le-
gal da pessoa jurídica de D e1to u 1co, so pena c 
responsabilidade, ou o representante legal ü:t. pessoa. na
tural ou jurídica, no desempenho de servi~o puplico, soh 
pena de desobecliencia, dará as pl·ovidt::r.ein...o; ru~c:eR~ría:-: 
para cumprir o mandado-.'' 

Havia, ne.::se artigo, um.a gravE' lacuna. relativa a/J caso d;) 
mandado requerido contra }>articular no desempenho de s~rvic;o 
publico. Ha ainda assumpto, e este · da. maior importaucia a ser 
·considerado no substitutivo õa Commissi1> de Justiça. Entendo 
que não se deve oda.r mandado de seguranc;'l. quando se t~·ate de 
:teto panL o qual haja. recurso aproy1rindo ou espe1!ifieo :r1a le-
g-islação commum. 

Nesse ponto adopto as consideraçõ~s r~Ea!; ;:elo eminente Se
nhor Alcantara Machado, quando apresentou pn.rc~cer. scbre o pro
jecto originario do proce~so · de mandado &! scgul-an~:a . Di~se 
8. Ex.: 

·· 1-?a•·cc:e-n,,~ !ntlubit:.nr,~l que o mandado de ~CJ;U
ranc;:a não póde ~er _invocado sendo pat'.:t a pr<,ter;,;;ão da
quelles direitos individuaes que nã.o t~m. em nossa. le
gislação processual, remedio igua.1.ment~ idonco, isto l!, 

igualmente rapido e efficw.. 

Não se comprehenõc. em Ycrdadc, qu,~ dell.e se utilize 
quem -esteja soffrendo, ou ameac;:n.do de sorrrer, ~r.n sua 
liberdade, violencia ou coacc;:ã.o por ille~t•.licla• e ou a )USO 

de poder. Certo e incontestavel >.er{t o :lh·~itiJ do r.acientc 
e manifestamente illegal o n.ct::l (l:l, mttorhlude. ~!:lS o 
meio que n lei facult.'t pnru. a 11dL"sa da lihc•·,laclt.:l é o 
1tabcaSI-crn-pus. 
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Identica será a. situação, (i•Jando < oub\-'r ainda n~
cm·so com effelto suspensivo do acto hn!Hu~n:uto. PollE>t'ÍI, 
o :intere&'Hado obter por ~Hs.'l forma, quP r. :1 n• •rrnal, •tU<' 
se não consumma a lesão. " 

Interrompo a leltura. das consideragõos do St•. Alcant:tra .:'lfa
cha<1o, porque aqui se ajusta, precisamente, a emenda que prOIIuz. 
a respeito da negação do mandado contra acto de que haja rernedio 
aproprtado, · especlf1co, porque não comprehendo que, em meto d9 
um processo :de qualque\· na.ture?.a, possa a parte requerer o man
dn.do de &-egurança quando, dentro da estructura desse processo, 
ha, necessariamente, o recurso opportuno para qualquer violl•ncht 
ou lesão de direito. 

O SR. LEn CAUNE.mo - Estou ouvindo com a ma.xim{t atten
cão as ponderat;ôes de V. Ex •• };emeinterl'ompcl-a~. mesmo quan
do não c~tou de accordo com e lias. Pel'mitto-me, entretanto. fu
~el-o ne::lte momento, porque queria tel- o prazer de ouvir um es
c~tareclmento de V. Ex . O projecto adopta, exactamente, esta orien
ta~ã.o, no art. 4_", ns. 1 e 2, que excluem os casos de liberdade d'l 
locomoção, par:1 os quae!'>' o remedio é o 1urbe(ts-corp1Ls, ou a~to rln 
c1ue cailm reeurso com effeito suspensivo. Quanto á pos~ibilidnrk 

cl~ se pedir mandado de ~egurança no curso de um processo, creio 
c:~ue será 1rreallzavel, porque existe litlspendencla l',. lnnega.velmen
tc, nno sei'(t admissivel que (> litigante a!handon~ o pr0('(•5:0:1) em 
cur~ ou, sem almndonal~o. peça manllaôo de segum.n~a. O }n·ojto
(:to niio comporta e~ta ucc:ão sitnultanea dos .Uols tnf'i,,, pl·or·t'H

SU(lel:l. 

O SH. JAIRO FRANCO - Set·ln bom. nesse ca~W. eo,;<:Jal'\'r'Cr 
o a:ssumpto, pt>rque, pelO trabalho da. Commissão tl'.! .ru~tlc.a. de
duro qué a têhdeilcia t' para attribuir n mandado a tolÍ'J e qual
ciuer at•to de autoridade, !:>'\'m execpç!io . 

O Slt. L"-"'\'1 CAJtNF:"lHo -- Pat·ece que é este 0 e~pirit•J da Con
~·t it uiçlio. 

O SR. JAIRO l<'RANGO - Po1· conseguinte, se não l'~tabelc•-
<•ermos resalvu. expressa e clara nesse sentido, pm·.acl'.-tne que. IH' 

C<:'fis.'lfiã e fatn.Imei'lte, sürgltüo cn:~ok lle i'l'üL"ilôiido ole · ~üguhti'tt.;ü .. ~ 

O Sn. Li-."\'I CAn::-.~Jllll> - H.c•querido no eúnw de outro m ·ot:Oi'l!:.:O';' 

Ü SR . JAIRO l•'HANCO - ... no l'Ur:-;o ue outru JH'CJUt~:'oWJ ou 
t•m qualquer situuçüo. 

O S1t. 1..~1-~Vt CAHNI!:IHo - Considero duplnmentP it·r·eullzan•l l'~Hn 

h:ypothese: primeiro, por<tue ha a litispendendu; se-gundo, }Jorque•. 
em virtude mesmo de estar fó'Ssa rt'la.çãu jurldic.·:1, th.•tJendcudo do 
um processo em curso. o acto não seria manifl'<~ta m+>nt•,• Pll•gul, 
nem o tlireito Ac podt'l'ia <:om;iderar liqui<lo e cert0. 

O SR. JAIRO FRANCO - Mas C> bom QUC' fiqU(' i,:,•,, B rot-:l'ILll'"'-

O Stt. LE\'1 CARNIWto -- Ali(u;, C'!-ltou de inteiro a•~'!\Wdo com 
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Y. Ex., ttmlilto :"1. doutrina; (Wr lsso me~mo. ttSHl'W'I'u qtw 0 pt·u
j~:cto. a meu vêr, con~agra esstl doutrina. 

O SR_ .JAIRO FRANCO - Ao meu csph·ito IWr~cc que Jlào, 
ta n o · tr • ·• 

.lulrt.i~n. ao revêr seu trabalho, trate de afusl::t·~ t'!3sas duvidas qu., 
me assaltaram e que forçosamente surg-lrlin atrn\·~s da am.)lJca~ 
c:ãn do mandado de seguran~a. 

Aliás, o assumllto 8e prende u. outro, 'lW' c:•m1 ~~:le se adw 
intimamente Ugado - uquelle que manüa conL·eder o manlladu 
U\\ ):;~g'uranc;a. mesmo eontra. a. c ousa julg•.t!hL. 

Aqui respondo, lle algUtnu. maneil'a, ú. vb~ct·va•;~o do illuslro 
u,:vutado, Sr. Levi Carneiro: se se permitte o mandado ()e 

st!gura.uça contra a couh'a julgada. por<{Ue não ~e lm ue permittit· 
a mesma. medida contra qualquer acto proeessu:d, no decurso de 
uma acção'? Pois a cousa. julgada não é :-;entcnGa da, l(Uul nãu <·ahP
r<-cut·so. scntem:n. <iUC, por al:isim dizer, torn•.n: estfl.n~l, :t:•Jt' forc;a 
dot nccc~sidade social. uma situação juri<J!c:a '! 

·~e cabe nw.ndado contra a cousH. julgada, ni!Cl'Siiariamentt- t'a
ll<'rit~. uontru. um ucto qualquer llroce!'-.~Uu\, por•:ttt·~ l :-t0 actu ''i( o 
t(•m H. f<n-t:a. du.q uella. decisão ... 

O Sn. L&\'1. CAkNi!:tito - A differcn~a (. prodssuncut1' t·stn: G<A 
<~out'la julgada, ])ot· i!:olSO mesmo que (· cousa julgada. nãu t•ubc n~
eurso algum, c se e1ia envolver uma deósào nuwifnl-ltomente illc
i!al ou inconl5titucional, <leve <lar Jogar a um mandado de segu
t'an~a. ao t>::ts~o que uma dech;ão judiclarh no cu!'so de um pt·u
<'P::;St) f- a.cto que comt)Ol'Ut recurso orrlinal'io f.> flUe, !lOr t'ons•~ttur:on
<'ia , não nN~N·;slta do ahl[lâro elo iililh<hdo dt• ~f!;.;ttt'üw:~t. 

O ~>R_ .JAIRO l<..,RANCO - Com totl\) •) !v·atttmcnt~'• nli:'~s. peçu 
Henn~a ll~u·a divergir no nobre Dt•putar!u LPvi Cat·neiro, a IJ:t 11du 
pt•rtnitte o t'iltl.mludo do !-;t'guran~a conh·t\ a 1'\) t\~l:t j\\lgat\l\. 

Entendo que ~e formo~ buscar um mudeb de dh·dt:1 im•(!rto 
e c:ontcstat:(:l nós o encontral'erno;; preci~nrnente naquelle que se 

O SH. LI:Ni CAHN~:uto - Pet·mitta-me V. .!!JX.. C•>n~idet'LJ unH.t 
rlas mai3• intereHsnntcs conqui!:ltas do twojeei:.o ~t ga.r,.tntl;t do man~ 

dado dG ~egunm~a eontra a cousa julg-a,.ln. Di:;o me~mo que t:nl 

ntt!'Htt org·unbm1~ão t'(•l1~1tittwional l.• uma ,:;al'antla neceHHal'la . 
.Basta qu0 V. Ex. eonsitlcre a IJO.!:!slbilidacle de um tz·ibunal cst~l
dual tleeidh·, inconstitucionalmente, um pl':!ib) pat·•t que não tem 
<·omt>etenciü. \.im eü~1o ~lo qual não calb:'t rN~ ursn extt·aordinarft,, 
tmra reconheem· 0 alcnnce que p6t'c t.e1· ~\. à.l)i'll\en.\:úo do 'h\t\l!t\adt'l 
do segurança. Tenhn mesmo conhL·l~imcnto de um ca;;o, em ti UI' 
cr~do juri!:lconsulto de renome - o Dt•. Augu~to l.\oloin\, <la l•~a~ 

c·uldude de Direito do Pnrú - pediu man1l:Hl•J ile ~(·guram:n f1 Ctn·tn 
~upr~ml\ euntra 1.leciaü.o da. Ju~th;n. Estu.tlUI\1, crdo que tlo Rio 
Ornndo do Norte, e a COrte Supremn. neg·ltldo o tT'ttndncJo {]t• s('~ 
' h 
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f.Oria. em muitos casos. Se1·ii. indiscutivelmente process.) muito majs 
1·api<lo. 

O SR. JAIRO FRANCO - Tenho, 1>1·eds:uuent\:. minhah' (iu
v:dn.s sobre isso. 

O SR. ÁRTHUR ""ANTos - Não ve"o ualc uer •"Jeri~r.l :1n ma11-
dado de segurança contra a. cousa julgada, pois p~::lo lWCIPrio ói:-;
positlvo da Constituição F:6 será concedido nos ca.~os c'!e inconstitu
<:ionalidade manifesta. 

O SR. LEVI CARNEir:o - Dis!->e. pt·edsa.mente, na su~tentaç;ão de 
minha emenda, que sõ raramente se dará. essa. hypothese, porquE> 
o caso julgado difficilmente comportará a lesão manifesta. de um 
d.ireito; mas quando houver essa lesão mn.nifest.-1. e in equivoca, não 
~':! poderá. negar o mandado de segurança. 

o. ~r:. ÜBAr.no P..AM.'\T.RETE - Caber~t. manuado contra (')~ errei
tos ue urna sentenc::a proferida contra direito expre~~-o. 

O SR. JAIRO ltRA~CO - Renovo al:l minhas obje,.:c:;ücs ... 

O Srt. LEVI CAR.'-"'ETP.o - São muito valiosa-~ as pon<1Praçües de 
Y. ·r~x. 

O SH.. JAIRO :F~RA~CO - . . . sobre o a.ct'rto e a. oppc:rt•Jl1~

c1:tue em ~(' conceder rno.nd:ulo ode seguran~n. contra a .:-ou!in. jul
~ada. 

Encar.t.ntlo-sc sobre o 1>onto u(• vistn J>ratico, !r(:mos ver que 
n:-; tribunae~ e os juize~ se encherão ele mandados requeridos como 
m~ro expediente para difficultar a. cxccuc:ã.o da. cou:~a julgadn.. 

o St:. ARTHt:t: SANTOs - :\fas não t('m effeito su!-!pen:sivo. 

o SR . .JAIRO FRA~CO -, Não tem erfeito suspensivo. mas 
<Jada. a rapidez c, por assim dizer, os ef!eitos violentos <la tal man
àado, não ha.verá. parte que. ao executar ou pretend-=-r :~l!cutar uma 
eousa julgada, não se detenha ú. espera da. deciS.l.t> final de um 

Ahi estú. grave empecilho, e stirio defeito na. uoutri...1a {la Com
missão de Justi<:a, mesmo porque, se attenta.rmo::; n3. signiíica.:;ão
<lc "cousa. julgada.'', veremos. que encerra effeitos qu'! fogem d~ 
muito uo circulÕ restricto das lutas proce&'Suaes · c judidacs. A 
cousa. julg-a4'l. G creaGão que corresponde n. uma necessidad·~ de 
ordem social. porque a propria existencia da sociedade, (}os seus 
institutos, dos· seus princípios bo.sicos exige que em todas a.s dcman
c!as . ou diHputas judiciarias haja um termo, um ponto final, um:L 
situa<:ã.o estavel reconhecida. E' a. funcc:ão d :.L t:ousn julga.cla.. 

O SR . .AttTH"Gt! SA~Tu::; - :vias ha a. resr:isoria. 

cletet·minadas formalidaues, com certos e cuidadoso~ ritos para. que 
~e · corrijam as jnjusti<:as ou os <lesacet·tos da cousa julgad3.. 

Parece-me CLUe todrL c.-s:'la funcç:ão, emin~ntemente socin.l, C:a 
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(:ousa. julgada, periclita.r~ •. se permittirmos qu<· fique r:-~b . . ao sa
bor ou ao alcancé do mandado- àe' seguranc.;a. ou de um;L t'tecisiio 
dada atravfs àe instituto ou remedio procel''l'!Ual rapido. ~C>m (}{'
terminadas formalidades. sem as cautelas prohatoria~ que sç: rc·
dn.mam nos proce:-;sos comn1uns rescisorio~. 

guns dos membros da Commissão de .TustiGa, que o mandado de 
segurança s6 defende direito certo e incontesta.vcl, •~ n~ss.'L..;; <:(oncH

n. cou!'a ·ul.,.adn. fõr ma.nifesL"lmentc falsa . .. 

o Srt. :LJ.~VI CAI{~J-.:mo - P~l·feitament(•. 

O Sn. Mor:AES A:-.nRAnF: - • :. contrari:L a. esse -tlireito certo e 
incontesta.vel é que cabe o mandado contra elles; s~. ;•ortaato, o 
(:aso do- mandado de segura.nc:a eontra a com.'a. julgad~L é re~tri

etissimo, temos àe suppõr que, <lada uma cou:-;a julgada.. contr::l. a. 
qual houvesse mandado de seguran~a. os juize:j ltU·:> tiveram a 
responsabilidade dess.'l. deci::ID.o julgaram contra um direito mani~ 
festo, contra um llireito inlliscutivel, contriL um direito claro ~ 

• 
'lepois de uma a.c<:ã.o (]e rito noJ-ma.l. em que longas são as rtispu~ 
tas. as }n·ova.s e m; recursos, temos lle admittir que muitrJ ma.is 
facilmente caiam. os mesmos ou outros juizes, em erro contrario, 
ftuando apurarem o direito ccr'to c inconte!'.'tavel violad., ';lOl' uma. 
(:oisa julgada.. Af-:sim, o perigo é maior em conccdt!o:.- mandarl? d-:: 
s<•guram:a. contra. a causa. jul~~ul:L do que im]ledir que u manda.drJ 
!-;C invoque contra. ella. 

O SR. .TAIRO FR.A~CO - Di~ V. Ex. tn:lit::l hem. Se é 
llossivel o erro atrav(:s -de um proce:o;so commun1, com suas pha~es 
Ot·denatoria, probatoria, corn. os recu~os que fazem c;(Jm que a ma
teria seja estudalla e apreciada não só pelos juizes de primeira en
trancia, ma.s por varias trihunaes, como não admitth· <amhnm o N'rn 
nn julgamento dos mandados de s~~uran<:a ·: 

O Rf~ .• TA rRO I•~RA~CO - Comn pcrmittit• qu0 o JUIZ num 
TtL"ocessv 1>01· <1~sim db:er ,·apidi:-:simo 1·evogur! s<.'nten•:ns llrofE-
ridas em proc<'sso rll' largo dehn.t<.' <' t:-stuclo'! 

O ST~. ~lf<H:.AEs .·b:rn~AIH·: - E n.tc~ com tempo cet·to e t·estrc<:ti::.:
:-:lnlo p.a.ra um juj~. qu<.' ,·ae julgar o manclatu d<• HE'g'Urn.nr;n. ('):
tuda.r o cn:so. 

O Sr.. At~TIII;:t SA~·ro:-; - O J:; :;n:ladu -J• • :~~-·p;u:·a.:-J~:t '':-;ta1·i:1 :-;u

jE:-ito a. todo~ o:-; NTOH. 

O SR. ~fAlRO l"RANCO - V. l~x. não confun1:41. mnnd:tdo re
querido contl'a ac:to de autorhl:tcle ('om mandado requerido c·on
tl'a ~L coisa julg::t<l~L 

A :-;itua.ção . {: profundamente cÜíferente. 

o sn. \VAt.DF.:MAn F.m-tP.EiltA - Ohjcc<;fi.o de ordem eon:-;titu•·io
r.al. em favor da these do orador é, a meu \'êt•, a ,...•l•> art. U3. n". 
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III, <la ConstituiÇ;ÜO. Ahi se dispõe que a 1ei não prejudicarA o 
<1ireito adquirido, o acto jurídico per!eito e a coisa. julgadc"l.. 

O SR. Lt."\'1 C.u:~J::J.so Desse modv. V. Ex. entende que a 
é.onstitui~ão aboliu a. acção resdsoria. 

O Sn. LE\"'' CARNEn:o E' a. consequencia de seu argumen-
to. DevE"mos entE-nder o artigo ~m termos habeis. Evidentemen-

1:> 

" certo, nenhuma razão pode haver para não :se conceder o man
-Çado de segurança, que é a wprema. garantia. constitucional. 

O SR. CARLos Go~E..<:> - Esses erros de decisão gó se podem 
dar em c:u.os muito complexos ou. então, de crrussa :fgnorancin. 
•le juizc:::. No ~ru~o de mandado de seguran~.;a é pre<:iso que o a<:tn 
~eja manifestamente. incontestavelmente illegal, indon.stituciona'l. 

t 
Presiden·

.a. eoncessão 
tt~, m..·ul<lndo de seg1.aranc.:a contra a 

. 
O SR. LEvi CMu-."EIRo - V. Ex. admitte mandado de seguran-

t~mos duas correntes de opinião. uma. que quer reduzir o man
dado de seguranc:a a um remedio processual intimo. e outra. a 
que me !i11o, que preténde fazer delle o que realmente deve ser, 
jsto é. & mais alta; a mais efficiente da& garantias de direitos a 
.,ue ~ referem os dispositivos con..qtitucionaes. Faça, V. Ex. o ta. 
yor de dizer: admitte o mandado contr-...1. os n.ctos decorrentes de 
leis tederaes? 

O SR. JAIRO FRA..'=CO - A.dmitto-o em face do .Preceito com.;
titucional. 

O S1:... Ll!.'Vt C..u:~~:!--:me> - Se- V. J~x. n admitte- ~m face do }W{•·· 

ceito confoltitucional, porque não admitte contra coisas julgada~. 

O SR. MORAE!'i A:::-:otu.DE - E" muito mais <lifficil a coisa julga
da ser inconS'titucional do que uma lei. 

O SR. LEVY CARNEino - v·. E~. faz muito melhor jui?.o dos ma
giStrados do <J.Ue dos legisladores. Y. Ex. se· esquece de que no 
~osso systema constitucional o erro da. coisa julgada. é tanto mai~ 
f:1cll quanto 1las decisões da Justiça. local nem sempre ba recur
.so para. a. Côrte Suprema. em casos de inconstitucionalidade. ~
t~m essas considera.ç~s. 

O SR. JAIRO FRANCO - Entendo. que não ha direit•) mani
festamente certo e incontestavel·se tem contra ~i a coisa julgada.. 

O Sn. Ll!!\"' CAR:-J.siRo - Então. V. Ex. deveria. db::er Q mesmo 
C:Jt'l rela~~ á !('i, porqu(· ha quem ~.:ntendu.. :de~se motlo. 

O SR. JAIRO FRANCO - Não entendo assim porque. como 
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diS!,;C, aeho muito maiH difficil ~t inconstitudonalili:Ldl' uu illt>l-':~li
dade de uma. cous.'l. julgada. do que de uma. lei. 

O SR. Lh."Vl CARNF11Ho· - J!Jstou de a<;cord•> <:om JoHHa exel'lll•n
d:.~ quanto a achar dlfficll. Mas V. Ex. não :tcha inmos~dn•l. Jo~. 

deE>'de que o não ache, não pôde deixttt· dê adinittlr u mandado olt! 

~egm·artc:a noR casos em que, apesar de todas a... difficuldaclt•s. 
oecorra. im·onl'tltucionalidadc da dectsã.o del'initi\'a da Ju::•tka. 

O Sit, MoWAE~ AND!VI!IJo: - - () ywri~o do mandmlo tle Hl'~m·a nt:n. 
ahi f. muito maior·. 

O S•:. LI-:\'! C:\Hi'a;mo -·· · V. Ex.. por ('ssp t·ecpio, s:u·l'ifiton. di 
l'l'ito~ liq.uidos P certof'l. 

O Sn. ::'vfon.u:s ANb!VIn~o: - :Minimus. 

O Rn. I.....:vr CAr:NP:JHo - .:\'i'io pos~o fazer t>:-'~a. g'l'itdao~üu l'\11 di
l'Pito offenctidn. 

O ~R .. JAI!-~0 l''HANCO - Aliíts, t·otnol l'UIIllJJIPllH'tlto a · ·~s:l. 

scr1c <to consi<teracoe::; nqua por num rcn:.u: t.• pl'so~ num·l'l'l úcpu
t:ulos meuf'l apnrteante-s ... 

O Sn. L r:\' I CAnm:mto As con!:'itlnral:i~t•s <k \'. Ex. t-·là,, \':t! i o-

o :-;n. JAIH.U 1-'H.A::'-!CU - Muito agraneeido a. \r. Ex . 

. . . vou ler· :t part(' flhal do jiiH·ect•r; do R1-. Alcanl:tl'a :.-.raP!Ultlil 
S<oi H'l' o pontu ora t'm (liSt'll~l;ilo. Di:t. c.' Ih•: (lt?) 

·• Impue~~c a nwshla. <'Oi'i.t·lusàh, em $l1 u·n tnmlo tl1• at'lo~ 

ju<liciaeH ou de acto~ administn.1.tivo~ decorrentes de lh•
dMãu do Pudca· Jutliciario. Nii.o ha. comu estender aos cn
N4.1~ figurados 0 mandado de ~egurança: a part(• que Hl~ 

.iulgar agl,:'l'avada tem t'eeursos mt lf!J;isla~ão tn·oecsHual, pura 
Yimllcar o~ &t~U!:I direitos; (1 S(' os esgotou ba.ldadamen te 
ou dellt.!s niio lam~ou mão em tempo0 opportuno, :;;eria in
('Ul'i:ll que lhe dessemo~ cn!õejo para l'Pnovar a queKtfw th!-

• • • 1 -. _, . • ' • • :- "' 

lliUUVc< Ult!Il'l''-' JU1~UUH; ··• ot:au .,~, · \nh'"' '1 ,., ., · · ~• "'' ·•· 

}IJ Cle a actot-: dt~ "qu:1.l<t um· a u tol'idnde", em v e:-. <\(• ::-\.' refcl'i l' 
a.penas a neto~ (lu Poder .J<Jx~·c.utivu como fazia o a ntcpt'o l
jedo. Ar1doti ('.ohl n.t•e rto u h.'gi ~:JadoJ' <'onstitu i nt!~ t•m ~11 
a.ra~tur do ante-projccto neste l:t.nce: Rü n:t organiY.t.tçãu de 
wual'l seçretada s. ou nu. formaç:iio das listas de antig·uh.hull• 

n met·ocinwnto para as m·mnor.õe~; de rnagistrru.!os, um oi'giw 
do Poder .Judieiario sacrificar direitos indivlauaes, que rou
nam os rcqulsitos (lo· art. 113, n". 33, ca:berA. o manua.clo de 
Heguram~n. Mas a. hypoth{!se sert't, então, do <'X(•re,ieio do 
func<;fio. adminislt•ativn. do tribunal ou juiz o ni1o llc \k t'i
s ão judicial " . 

Es~a~ çonsidernc;úes Ke ajustam (t, mateda. a. flUt~ ninih lm 
l-lOUco n1e refet·i. e faz Aut•gir ta.mbe1n uma. outra. qut\ (~ a de ~(' 

• • • 1 I 
c onceder n1u ndallo tiP st•gut·ança. t~unl!·,t iL<.au::; J LI"'"' ... . - . 

tal-o :t)wnns aos unto~ n.tlminir.tr·:ltiYo!:'l (llll'l '!'l'ihlll1nl'H. 
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, A Commis~'ã.o de Justi<:a, no seu substitutivo, com o criterio 
runplo que adaptou, attribue mandado de segurança contra acto:-~ 
de toda e qualq.uer autoridade; nece~ariarnente,. incluiu os judi
ciarios entre aqUelles contra ·os quaes poderá ser requerido tna.n
dado. Surge, por~m, a duvida aqui levantadll. pelo eminente Sr. 
Alcantara Machádo - e se não me engano - pelo não menos emi-
n~nte Sr. "\Valdemar Ferreira. no seu voto, os quaes, limitando ·a 
applicac::ão elo mandado de segur.:Lnça aos o.ctos emanados de juizes 
c: tribunaes, a.dmittem-na apenas aos actos <le ordem a<'lministrati-

O Sa. A.RTH"L"P. SANTOs - Excepc;ã.o essa que a Constituiç:ã.o não 
lJl·evê. 

O SR. JAIRO FRA ... ~CO- Aliás, se me não falha a memoria., 
e:;te foi o caminho seguido por varias. decisões · proferidas pelos 
Tribunaes brasileiros. Lembro-me de dum;, recentemente proferi
das· pelo Tribunal de São Paulo. em que se discutia pedido de 
mandado de seguranc.:a. contra actos judio::iae~. Og juizes daquella 
Côrte, por . decisão unanime, deliberaram que o mandado de se--

c:ontrn. o~ ele caracter judicial. 

O S1:. ARTHUI! S.'\.,.-To~ - E' interes~ante e-s:s~ ponto. l>Orqu~ 
t1:, lll'OJ c s a.n o s re . 
~uran~a era. cabível contra todo e qualquer" acto da autoridade. A 
Con~tui(:ão, propositadamente, deixou e-xpresso---;. contrn. todo e 
qualquer acto de autoridade. Não se referiu, n.pena~. aos actol3 
de caracter administrativo. 

O SR. JAIRO Jo ... P..ANCO - Este. aliás. f! o parecer. :.1. opinião 
do illustre Sr. Ca&'tro Nunes, num extenso e brilhante estudO: feito 
lnt pouco nesta. cidade e-_ publicado no· •• Jornal do Commercio~•, nu-
ma de suas edi(:ões domingueira~. ' 

E' este outro ponto que. c.1e alguma nla.neu·a, ::;e relaciona con1 
:~. materi:l ora em discus:-;ão, materia de · altà releva.ncia. e está a 
J•rovocar a attenc:ão e 0 estudo dos entendido~ no assumpto e dos 

Tenho, assim, Sr. Presidente, articulado e enumeraO.~ algu
mas emendas e considera(:ões ao substitutivo, ou melhor ab proje
cto que pretende trn.ça.r 0 proces~:õo do mandado de segurança. as
sumpto da mais alta relevancia, talvez, o maJs importante/ ~úe vá 
~r este anno da Ca.mara, excepc;:ão feita evidentemente i da. ela
boração orçamentariu., Q.Ue antecede a todas as nossa.....; preoccupa
ç:ões, pela magnitude c pela relação immediata que tem com a 
marcha administrativa dos negocios · publico::;. 

Tenho, assim, de alguma maneil·a e modestamente ... 

o SI!. Lm·I CAP.NCmo - Não apoiado. Brilhantemente. 

O ·SR. JAIRO FR.fu.~CO - . . . concorrido para que essas. di
versas questões aqui enumeradas . e estudadas se]am apreciadas 
dt:vidamente pela Can1ara e :Pela Commissão de .Justiça .que. a<> 
elaborar este sub~titutivo, já se tornou - ~ indiscutiYel - credo-
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da. nossa. profunda admira~ã.o, pórque realmente . este trabalho ' ·~· 
digno de· todo ácatamento · e dos ·nossos mait~ sinceros applausos. 
visto como denota um elevado exame do assumpto que, pela pri
mE:>ira vez. ~e {Uscute ·no Pat·lamento llra~ileiro. 

por mim expendidas c. afinal, a Commissão de Justiça renovan
do o estudo do p1·ojecto- possa submetter á approv~ão do 'plena
rio um sul?stitu tivo completo e que ~ttenda ás necessidades e ao~ 

O Sr. Presidente- Te-m a J)nlavra o · Sr. Baptista Luzardo. 

O Sr. Baptista Lusardo - Sr. Presidente, desisto da pala;\Ta. 
1·eserva.ndo-me para OC(:upar a tribuna na hora do expediente dn 
proxima sessã.o, visto que sou o primeiro orador inscripto. 

O Sr. Presidente - Tem <l paln.vra o Sr. Ferreira de 8'ouzn . 

O· Sr·. de Souza Sr. Presidente, a materia em dC>-
scussao ·e e e1 conse-

na.l como no commum. salvo a excepção estabelecida. . pelo Codigd 
do Processo Ch'il e Commercial de São Paulo. Sobre elle ainda não 
~e fizeram sentir os ensinamentos da <loutrina nem as lições d~ 
jurisprpdencia. O mandado de segumnÇa - cuja criação nos re
eommenda inteiramente ao apre~o de todos os povos civilizados 
e (lue veio corresponder a uma das necessidades prementes e. 
mais dolorosas da nossa vida jurídica, principalmente após a· re
:rorma constitucional ·de 1926, que limitava o ha.becu corp-us con
~ra. a. ampliação a elle trazida. pel0 verbo e pela intel
ligencia. magica ode Ruy Barbosa - o mandado de segurança re-. 
quer uma legislação que, sem se afastar dos princípios estabele
cidos pelo Constituinte, deixe tambein espaço largo ás constru-. 
c.c;ões quasi sempre mais acertadas da jÍlristprudencia. 

Examinando o l>l·ojecto offerecldo á Casa pelos eminentes e 
brilhantes membros da Commissão de Constituição e .Justiça. tive 
a. opportunidade de nelle fazer alguns reparos, para os quaes OU!iO 

::;olicitar a. attenção generosa. dos meus <lignos pares. 

Desses reparos, Sr. Presidente, decorreram naturalmente 
emendas que, ao meu ver. o escoimam de certas imprecisões vo
ca.bulares ou mesmo de algumas imperfeições sru.bstanciaes. 

Diz respeito o ptimeiro delles ao pat-agra.pho unico do art. 
1" ., · que dispõe: 

··con~ideram-:>e. C~c:tus de autoridade·. os de pessõas . na.
t · · ·uridicas no <lesem enho d s serviços publicos · 
~m virtude de delegação ou de contracto exclusivo" .. 

. se .bem 'entendi a linguagem da proposta, os meus ·culto:::; .mc:-;
tres da . Commissão de Constituição e Justic;:a pretendem a e(tui-
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.J)!i:l'açàn Hü::l indh.·jduh~ ou dut'l ernps·e~lil t>at·Ucularc!il de 21étViqo~ 
,,ublicos fls autoridade.!!, ptt.ra o effelto da concesHão dO' mandado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Folgo em ouvir, pelo de
J•oimento do meu b•·Hhante e illustl'adn eollega. rlf.• repre.sentnr;fl.tJ 
nesta Casa. e até de fa~ção partidaria ... 

O Stt. AnTu Ut~ S.UlTos - Muito -ohrigacto a Y. Ex. 

O SR. FERiunRA DE SOUZA - .. , a confb·mação tle que. 
lendo o que escrlpto estú, não errei quanto a intt'rpreta~ílo ao 
que ~e alvitra. 

'8' justam<'llt(:' l'ln tal !'l•nt.hlo que a minh:t. critll:a. H~ faz sen
t~t· iniclalmente. 

~o meu 1mrecer, a. L:ommil'l:'.'<1o de Conl!titui<;ãu e J·ustiça. foi 
relevem os Meus brilhante!:'! eomponenteR tt vusadia. da aftir .. 

• rmu;ão - ll<' encontro á Co~~tstltuição Federal. 

1·~8tu. lei, no seu art. 113. n". 33, instituiu o mandado ue segu-
rança para proteaer os particulares pessOils naturaetl ou jiiti-
dica~ --contra os a.cto!'; das autoridade-s llUblicnR le!ih·o~ ~toH seus 
direitos llquldos e certo H. 

Quando ali ::-;p usou <lo tet'mo .. ã utôrida.<le ··, dcu-~e-lhe o signi-
1'1.aado commum que lhe empresta a doutrina, smti:::.• do direito 
administrativo que de direito constitut'ional. E não encontro em 
·J.Ia.~sagem alguma de qua.lques· autor, em Ilç;ão da jurlsprudeucia; 
flu em palavrn. longinqua de uma lei. qualq'uer, esHa equlpara(,:iio, 
<.:\1 melhm·, essa :i.mt'>lhi<;i.io de .. autoridade ·• u t>mt>t-esas que exel'
C(~m, sômente com fin8 economlcos, a. administrat;ão ou a dlre
cr;ão de determinados set-vlt;os publlcos. E multo menos q'ue ellas 
!!'leja.tn "pessOas de dll'elto publico", a Herem obrigatoriamente ou
'.idus em todo o mandado de segul'an~:a. l:onsoante preceitua a mes
m:l Com-!tltuh:iio. no final do artig-o e «lin(>tl <'i ta dos. 

O ~R. AttTHUH SAN'l'Os - O projectu se refere a empre~s que 
C'Xploram ~:~ervl~os pubUcos por delegação <lo })O(ll:'r publico. J'J' 
i>Ot·tanto um caHO ret~tricto . 

O SH. l',ElUU~lRA DE ~Oü~.;,..:\ ·-·~ <.~ul•t'ia ll Ut• a Cmnm i~Hi\ll 
me diSsesse qual o serviço publico ex:e.rcido p•1r empt'esa que o 
nüo taça J>or delegação ou cõnêessã.o eltdusivn. da nut<-ridade. Sem
pre que uma empresa de çaracter economico, sob â fOrma lnd1vi-
4Jual ou social. exerce serviço publico, t'{tl-o c-:>mo entidade parti
cular, como pe990a de ·direito privado, que o contra.Ctou prévia
mente com o Governo delle encarregado ou que a elle seria obri
.gado. 'l'al empresa, recebendo a concessão, ou como qulzerem, R de
lega.cl\o, não integrou em si, de mnnelrn. absolutn, uma. rmrcellu 
<tle autoridade. 

(Jomo ~em demonstt·ou o brilhante jUt'f!)'to: c a <-atu.tlo maglstra.
llo Caijtro Nunes~ .[..'Uja cultura hourn as no~sa~ :letra~ jut·idlca!l. 
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em ('onrere-nda. uli.imallll.:'nte .reaUzada no lnstituto Ik:L!lileim 1.l~l 
Ordem dos A<1vogado~, oublicada num do~ ultlmo!'l numero~ do 
"Archlvo .Judklnrlo". o mandado dH segUran~a '\'Í81l, principal
mente, a.quellt>s ar.tns que• u doutrina da~lfk~•. entre os pra.ticn• 
'"'~ J'-'''' '"'I'" u , ,,-,.,nVUI'1l1 ~."Xt:~:Ul.<l~l0!4 [X~Ia tlUHif'lf.lilUC1 na 
»ua. fUn<'<:fi.o muito p:u:ti(''ul:ti' ,, n~::.!trlcta dP autnrl•.i:ule e não o:-; 
<!Ue o Gove1·no. ou ~t'jam, ~~~ a.utoridadNl, ,·ealizant, ymra. voltar ~ 
term lnologia latina, - '' }11 rc !lf'"St ifJoni.,". 

A autor·ltla.de "jtu·c illl.llCrii" nihJ Hf' tlclf~g:t, illlo !':e eon<~ede a 
lJUem quer que seja. 

J~' tal a. ~·IHn·:.da. desse IJI'in<'i}Jiu \la indclcgabilida.dE> e da, incon
eessibllldadt> de attrlhtth:ões, que a Constttuiçno o estabeleceu E':t

prcs$amentc nnt~ rela~ões t-ntre os proprtos poderes J>Ubllcos n 
l'aiz.. Se a um não ~ faculhdo delegar em outro qualquer attri
huição da, !'\ua. alilol'idãde, qua.lQUN' da~ ~un~ obr!gaçõe!'l ou fun
{:ç:ões constttuclonaeM ou legat\R, nãu lhe sct•á t>ermtttldo t!tmhem 
delegar sequer uma llUrcella <1~11P~ a quem quer tlU(' ~f'ja, !'<nh 
qualql.lm' fórma que so apt·e~ente. 

J)est'nrte a t.'\Jnt·c~:-tã(l do mandado de ::.:1·~uran~:t contra <>nt
presa~ de ~l·rvlço~ publicos ê uma lnnova.ção, até mesmo n.'l. ter·

·nunologia jUI·ldtca universal, e modifica, de eerta. fôrmn.. conct>i-
tos lmsicm:t do nosso Direito Administrativo. 

O 811. AITI'llUit SANTos - Será umü innova~ão. mas fuvot'Ct\e 
altamente os interesses tndividuae!! prejudica(los J)Or actos d<> Pm
presas que exploram s~·n·it;OH }lar ucl«)~ão ou concN~~o do Jl(l
uer J>UbUco . 

O SH.. l"BR.IU~llL\ Ul~ SOUZA - Heconhe~;o ()UO \rossu. Bx. 
tem rnzã.o, no ponto de se ditl' remoofo :t esse c:tso. Talv~z mesmo 
as Jcis vig·entE>s ,l:"t. nl>l-o dêem. E' tJossivel que examinando cada 
hypothese de pm· si, fiag relações de particulares com empreHa!'l 
de serviços publicas nii<J precisemos da runpliá~ão i)rójectãdfi.. Estrt, 
no meu sentir, ê um pouco perigosa e pôde, em certa~ occ~.'dOe:o~, 
prejudicar o proprto Hervi~o p"ublico por ellns e:xplorado . 

.Nl\.0 CI'ClO, 

O SR. I•"'ERREIRA DE SOUZA - Dissl• eu, ~r. Pre::~iuent.<>. 
<tUa terlamos assim uma. .lnnovação na doutrina c.1 particularmente 
no· ulrelto administrativo brasileiro. Mas ainda ha uutrã.s con.Side~ 
t•aqõe:-;: a. autol'ldnde, ou melhot·, o represent:mte tla t>essOa. de di
reito publico, tal como a doutrina. o deflnl:l e tts leis a. elle se re~ 
ferem, tem as suas u.ttrlhuir,;ões fixadas, n~guladae prêvlmnente 
por lei. A fonte da aulorlllade ê, ))Ôrta.nto, a lei. Ha, neste parti
<mlar, uma. situação legal, regulamentai', cstatute.rla. Mt\s a fonte 
<los poderes das pessOa~ nnturaes ou jurldlca.s que explórli.m O!'! 

t>erv1Gos publicas, a suu ol'igem immedlatn, ô seu instrumento de 
oncat•gos niio ê J>l"aprianwnte a lei, ma1:1 o conh·a.cto. 

E esHe contracto entl•e u. administt'CLC,:iio c o particular não 
u~m o aom mngico ue trausrormar o u1umo numa a.u1:unuaue pu
hlic..."l, ou seja tranHnnlda.!' umn. Himples pe>~sôa 1k HirPito lll'lva
do em pel'í::Jôa de uh·<'Ho publico. 
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l'i.Ll'ece. St'. PI't~~ith!Iltt>, que rtiío fui llcfitro dêsb1 concepção 
d.:L autoridade que u Con~<~tihiição ~e colloC'ou pat·a crear o insti
tuto elo mandallo de ~eguram:a, 

A~ ~mprmms eoni!Olôislonaria~ tlu .serviyo~ tmhiicos são, vê-se. 
Hc~sôas juddicas ou naturaes de direito pdvullo que, nas suas re
la<;ões eom os rwde1·es publicas, :>~f' regulam pelo .seu contt·actn 
" 11ela~ leis que o autorizam. 

Estender-lhe!;/ a.gora es~tt f~i~ão juridi<'a Ül' autudda<1e C• umn 
n•>\'idadE>, a mt:>u vêr. pouco acon::-:dhavt>l. 

O SR. 1-\-"ALJll!}MAit 1•'1-;lilt&lltA - .\t•redito que Y. Lt:x. esteja equi
vocado. A Commi~~ão não creo11 um nuvillaue. o m;sumpto (· 
velho c revelho no tlireito ndmini~'trativo. Se Vossa Bx. tivesse lido 
a memol'iu que o no~~u eminent€.' companheiro Cados Gomes do 
oliveira avre:;entou ft. Commil::!l::!Ü.o d<! Con!i.•tituiç:ão <' Justiça, jus
tificando cxacta.mente o paragravho que V. l~x. tfl.o brilhantemen
te combate, o nobre orador teria V<'l'ificado tJUc elle Invocou em 
~cu apow JU$httnente us tratadl~ta~ do dh·e1tu francez mais autu
rhmdos na. matel"ia. Gaston Gêze c llarthélem~·. V. Ex. enconb·a
r(t. á paginn. 7!1 do a \'U l~o distrlbuillo a justificn.ti va (ts medidas 
Jll'O{)U!:Itas (' (~onHignadut~ nu mandado de segurança, verificadCl 
{·~~a affirma.tiva, que não ~ da Commissão de Con~tituição e Jus
ti~u. Asshn, }Jai'a Gastõfi Gêzé, nu coficés::~ão ele serviços publi
(•o.s, niiu se trata dl" uma empre1<1:1 privada. submettida ao contro
l(' tla adm1nistnl.çiiu. t•omo pharmac1as, metiicos, etc., mas de Het·

vi<:o~ publico!; proprilummte dito~. eomo estradas de ferro, bon
des, etc. Jsl:1o, porque o interesse gN·al é decisiYo. Foi seguindo pubil
i.rdem de considera~ües que o nosso eminente collega, Sr. Carlo.!i 
U<~mcs de Oliveira, propoz a emend:l. acceita l>éht Commissno de 
< ;onst.ituição e Ju~tic:n., justificando-a. tão bi'Ílhuntemente . AJém 
disso, recentemente :tpparN·eu em São Paulo uma cxcellente mo
nographiu. do Sr. .Mario Marzagüo, ~obre ~t concer.~ãn do!=! set·vi
c;os publico::;, em que essa these vem larga e cxha.u~tivamentt:' dt-
iiiOilstrada. Pó<le i:\er· qUé V. I!Jx. t e nhn ntzii.o deo discordlll' do 
ponto llc vil':r•ta <la Commi!:;Sàu, ma H não ! h c al=ll-!il-lto rn7.ão q ua nllo 
afflrma. que se trata de innovaçil.o. 

O : . .HL I•'EHHI~HH.A DI•; HOl'Z.\ 
attcnÇão e collaboração bl"ilhnntE> 

Vet>utnuo Waldemar Ferreira. 

A g't'a.d('c:o i ntm•:n~~trllf' n te• 
tle m eu grnm\í' mPstrt', ~~·. 

O Sn. 1YALDBMAit I~'mtRMtRA - Oollega, apena!'l. 

O l:;R . FERREIRA Dl•J SOUZA. ~ 1:-;ohretndo meKti'e, H.ec·o· 
nheço na pessOa. de V. gx. umt-.. da!! mniol'P.H figunL.<.; <lo dirE.'Ito bra
:;ileiro. ( ApoiQ.doli). 

O SH. l''EHHI1IHA DE SOU~A - ..\#,;'t'tl.!dcço, St". PresfdclÜl', o 
:qmrle do nobre co!lega, m as s tnto a inda divergir <lu Hcrw QU I' 

H. Ex. rüilh.' uma ''cz m e deu, püls tem enl'iqUPC'Ido a. minha lntel-
1igPnda üe enRlnum~_>ntos mngnifleo:-~ , \.t"IÜlt\lhn!-1 \w\lhuntt-t:., que lh~ 
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l't'\"t'l:tlll !I llltH i•UJtUI'i'! jlli'idft'a, \'C'I'rl:Hll'ÍI'HlllPili(• Í!1\'!lig:u·, eutz·1• 
ll()H, 

H. 'l~x., eomtudu, lltw nw eull\'üneeu. Não eonte~tPl nem coll~ 
•. 

t:untruCto de direito publico. Não n('gllci que eH!:lUS empresas, re~ 
('Qbendo-a, se transformem em depoRitarias ou delega.das do IlQdt>t· 
I ;ubllco. da adminlstrat;ão, para effeito da realização do serviço. 

~os, <H:n fac~ da~ autoridade~ ou da~ pessô;ts nellcs intere~!-l:l

«1a~. sejnm Hórilchte pcr~;;ôas juridicas do direito privado. Declu
l~i que o <~ontracto llE'.lo qual taes <mtl.da.des assumem a. rulmini~~ 
t::-ação, :t. dit·ccção 111esma, a responsabilidade d(' um Het'viço pu
hlico, Hendo, eomo (~, um contractu <k direitu publtco, regulado, lili 

melhot·, dominado ]lt•los principioR gcraes «lei dh'eito publico, mio 
tem o dom, não TH'lde ter u dom de lhes transferir uma parcella ll•• 
i tU() ~e chama. em direito admlnistt·a.Uvo, autoridade: uma pnn~el
l<t do jus iJrl-lJCrii, con tnL cujos abusos, no sentido cor'l'(•do (lo ::;r·. 
Carlos Nunc:-::, St' dirige 0 mandado <le ~~·g-uram:n. 

Adeanto a \'. l~x. qUE' não li o tt·abalho do nob1·e collcg-a, publi
cado no avul:m. At(l agora niio o l'(•cebl. Conhc<;o, t><H·ém, os lr<~

la.dos c as doutrinas a respeito th) Gése, de Houriou de Duguit 

;,;-raphia elo emerito de~emlnu·g-ndor <la Côrte dl' Appelac;:ão de São 
Paulo. o ~n-. Mario Ma7..ag-ão, pJ·ofell~ur da respectiva Ji'aculdncle d« · 
!Jir('il«• " fneontc~tavehnent<! uma 1l:ts maiot·e:-: auhwi<ladt>l-l <•nt 111H
tl'ríu tk díreitó udrniniHtra ti v o. 

O t!lll! sP nlt· afig-ura. t·n~i·d:tllt.o~. ,·. llttP ll•.•niHtllt <lell:·s w:tt 

:-:u:-:tent:ulu l'igo!'osamoute a thf'sc llt> que <•sse <~ontraclo tt·ansiet'(·' 
<lOS indl\'hluu$ ús <!llllll'c8H~. quaquer scentelha dt• autol'idade. do }11.-; 
i 1/tp<!rii. <t li(' :t lei t•oncetle ao ueposltario tlo JID-dCL' publh:o. Tantu 
nssim que ellas não deHa}lrotwiam nE'm mc~mo os bt~ns nece!-:H~H·io!-: 
nu exercicio ela sua actlvldndc pubHea, limitando-~ a indical-o!-l ft 
autorirladP pot• qun t>Htn~ lheH promov:Nn a dt>lmtH·oprim:iin . 

:nlminl~tt·ando, t•xploranuo economieamente, incluHtriulmente aquil-
1(, · qÚe (i tiodet· riuhli(:o l>o<l~•t•Ín i:\mlJ(>nt · (~:qtl(,i·at• (H'<;riomi~amtm!P 
P indu HtrialnH•tÜl'. · 

O Sn. 'Y AlJl)I~MAH l•'to:tU\t-)lltA - P1>r diO'lcga~ão \lo l·1~üttlo uu 1101' 

l-lllll ath·Ibuição, fa7.C'ndo us vezes (lo l<::stitdo, t• pnltkando aetof~ 

<\ medhllt~ tlUt' o 1'1HÜnlo llOUIO'l"ia twatktl.r. N(!~S~ cnHO, offendi.dm.: 
o!': lliroltm: <~et·toH l' ineonteHta Vf~il:l de qualq tHH' elrlarlfw ... 

O HH.. Ji'l•JRRI<JIHA DTO.: ~OUZA - Se ot'fendc- o~ direitos (!~t·
t.o~ o ineonte!:ltuvüis tle <(ualquet• l'hladão, t·espondem <'omo qtlal-
1! UI' r' JH!Sl'!Oa natural ou jurhllen de dlrt?lto ]H' i Yndo. Hespondent 
]WI'QUt• offctHie (lJI'üitO. 

O Su. ' \YAI.t,~MAI: l•'Kimt~mA - Pot• P.!-:f.'n :.~.rgument1u:ão, V. l~x 

< . o t' • 
tt~n\ \;e8Poil subi lidütl<• tti.'t'l'(•itnmente dP-
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O RR. FERREIRA DE SOUZA - Peruiio. O má:ndado dê se
gurança. enfrenta \lm:t determinada especie de netos da. au torida
de, que devem ter repara()ão immediata, atlo em ra~üo doH pro
prios interesses do poder T•UlJliC'O. 

Todo~ núH lhe Habemo~ a. genese. 1'\n!:lceu ~L id~a ua ~ma, crea
c;ão desde que it uma eerta minoria do antigo Rupremo. Tribunal 
Federal, ant~s da Con!>'lituh~âo dt' 26, patecct-am remediaveiH pele 
t(l <x·om oçao. 

Desde que a.iguem <luvillou da amplia~.;ão do Úa.bea.'I-COI"JHIS, 
:teunselhada e defendida pela genialid:tde e pela intelligencia dP 
Ruy Barbosa; desde que a. ella se OllPuzerrun voze~ autorizadas .• 
deixando a.ü desamparo outros direitos feridos por actotl das au
toridades. desde então f:l'?ntiu-sé a. necessidade de t~reat· t·emedio 
judiciario ndequado, de effeitos rapido!!, e isso· 1nesmo - tlis~e f'll 
lJU momentos - no :i.ntere!:lll'e da propria. adrninistra~ão. 

Quando, em 1 !126. o F('<let• Legislativo, fez a · l'eforma. 1'on:~ti-

tuição de 1891, e frisando a. feic:ã(' do l!a.bcas-col'IW~·. desiin.-uln 
<l~clusiva.tritmte i"t protecção da liberdade de ir e Yir. no p1·npri•) 
l'odcr Legislativo c na1:1 corpora~ões de advogado~ d•> Hm:-:il ~ur-

g1u a 1 a m 
•ltll{teu Pires, l\tlattos Peixoto <' ouu·os, regulando n n!'lsumpto. 

Ao ~<· di!:l<'Utit· o ante-projPcto 1l:t :tctual Con~titui~ão, qut•r 110 

ltamaraty, quer nas Commissões e~pcciaet~ r;:t As .. :embH'n (~nn~U
tuihte, quer ne!>'te mesmo rt>einto, :L pah1.v•·n ht•llhant~l ,. c.-ru<llta, 
sl·llli)l'\1 refcrta de j.,'1·ande$ ~.-nsinamentuA, llo l>l' t>Üta<lo I~e\·i C:u·
ueiro, definiu a. feição nova do instituto. SeritiH'I' !<I" nfflt·mou vi-
1.-lar t>lle substituir o 1utbca,.<J-co-rpu .. ~. scgumlo a db11trl n ; ~ e o t'oil
l:eito qu._. Ruy lhe havia dado. 

E não m('. eonsta, Sr. Prcsidentt•, se hoU\'t'H~P. mn qualquer 
.;poca, fixado tL jurisprudencia, no sl'nt.ido de dut• [la./H}It'l·cOrJJ!I.':f 

eontrn. empre&'l..'> (~once~sionaria!'! d(~ servl<;os lnthlit~•l:-;. Huy Bar
boHn. me!:4mo. com todo o seu talento e com todo o ·~e•.t g'Plli.J, nun
<':t se aba.lan •ou a sul'ltcntm• :4emelhante lhes~·. 

o que o saudosu- mestr~ prtiga\·a era .. que o ha./wa.s-<·<H'JliiS não 
~aru.ntia. súmente o direito dt> livre locomoção, mas to.\tl c •:ttutl
(iUer direito liquido e certo, quando nmeaçaoo de ~oac~ft·J netual, 
IIU sirüplesn\ente possivel, partlcla de autol'idntle puhllca, d·• govr!t'
no, a írwor àoH q uac~; ili.ilttits$e o jrts i'm.JJt•-rH. 

Dess.n. maneira, entr(l n6~:~, em hôtt n1züo. Plll hôa tt.•dlllie:t, 
o mandado dl' ~:a~g•Il'~tn<;:n. é o sub!-:\tltutn do ha-bcas-cot'J)IM, am)llia
lio a. parti\' do dla ltlemoravel t•m qUe O mafOI' U!Jl;i ll(IS~I)~ lmi'I<L~ 
nlentat·c~:~ e advogados (Iefende u u ('(~lebre Pl'<llllo pal'rL os, ~\!lwt•:u~~. 
no governo Flori.u.no Peixoto. 

10::' lll'lll\. reacGão OJ>post.a á t.cmlenr·ia t•ciü l'il•tiva <let.HP Insti 
tuto, nm.nifestadn. pülu. <.~on!'titulnte c;le l92U. QÜP o quiz, th•!:IJ.JI'P-. :·' -
mento juridko brasileiro, retrotruhir, ou nwlhor, l'f'~tl'in~·ir :1•) ~Pu 
<~oneeito inif'ial· nn lei ing·le:.m . 
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1'~. permltta-nw Y. l;x .. 8r. Pres!d(!nh·, t'tll)t.'til-o, Jítmuh: stl 

f\(•u u ru }t.ab1~a.s-001'JJ/t..'l no Brasil eôfi tta 'crn pre&L c:ont:til'!Ülllll<ria 
clr• serviço publico, J)Qtque jitlltal!i ~c lhf:' rf'c:onh(~~eu uma ffli~~ra.
n:1 clt.~ atttortdu.de )ti:I'C hnpC'rli. 

l'~m t'acl~ de!-l:'las t:omliderações, Sr. Presidente, vens€' v. J•:x, 
t' pP.nHe a Camara ncat.IL cousa odginnl: c:ontra qualquer· e.str·a'h' 
dP . ferro, contra qualquer companhia de · illumlnac;ào 'publica, n~ - -O V~;t, 

mais gnrantlaH pnra a sua protll'itt vida economica.. fJ que a.<~ ti
veBsem. ha um Rbsurdu dolltrlnarlo. não ttutorizado Jlelt\ Gon!:lti
lll\~ão. 

A<.1ui mesm<•. c ni!:iSU l~ pl'('Hen\::t do Deputado I...cvi Ca.rnetrc' 
wt Commlssiio de Constltuiçilo e Ju*ltiç:l é penhm· da verdade rlCI 
<IUe nfflrmo, na A~embU!a Constitulntn ntlfJC1! st• .ndmltUú ou ~e 
J>fmsou em eon<:<ldel-oH. 

A noGão que sempn~ ~e teve c.Je autoritlud<' publica ern a dl' 
<tuantol:.l tinham funcções reguladas l'igot·oHrunente pelns lei~. e:tt•1·-

O ~n. Ll·:n l'An:-~h.<Bo Y. l·~x. <H't ll<:enc,:a pn.l'tl um avurtt..' ·: 

O sn. L~:n c.,lt.NBmo V. l!]x. udmitte, inq uesUonlwelmen ll·. 
u mandado dl.' segurança. t}uando !H' truta ile um neto <h.• autori~ 
<lHtlC ntth1Pnte a um ~1'\'fr,o · puhllco. 

O SR. l"J~Rlli~IHA. DI'J SOUZA ·- P~rfeitanwhte. 

O Hu. I~~o:vx CAnNEJRo - A<lmittc 4 o indubitavelmente. P<H"Q.ue. 
(.:nt.tio, nâ.o o admittlriL quando <•.sse mesmo actu, em relaçilo ao 
mesmo serviço publico. t>tn n~l'. de s<•r prntlcn.do directamentc Jlela 
nu torldade, o Rejn por umu. Nn pr~g:1, q U(' Ht• tenha tm·nndo eon
~.-~.~:-;~\.on::u-iR d('.~~ !-lervh:o ': 

O SlL l•'ERHEIRA DE HOUZ.A - :.\lu:-; ()lW não ú a.utoridu.dc. 

O Slt. l~m·r CA.RNilllliO - Y . I<~x. dará, nesse easo, ás n.utori-
~lades publica~. Ullt mélo facilimo ele !:le neobet•tat·em contrn o man
dado de segurança, delegando n um11. emr,resa eonce.!mlonarla o 
exerC\clo- dri.qUeiles serVi\}<)$ qÚe . eiin,s qÜciram desém:[.u~nhHt' . HerÍt 
f!ll<' e!:ltejum sujeHaH :w tn.anua.clo de segurança. 

O SR. Ji'JoJRREIR..o\. DE SOU~~A - \'. Ex. hu. tle tonvil; an 
seg·utnte: em prtmelro logn.r nilo é tãô fadl l\.0!! podel'es rm bUcüN 
eilcontrut• em qualquei: Jhoinento ·con(.'eS!>'iortnrlus para dei.ermhm
dos $CI:'V1~os . · 

O Si:. L!Wi CAiiNEifw - Dnt'1am a c:nnt't:>sH:iu l:IYI4tenm th:l\lll\lt\t{' 

O Hl~. F"El1HÊIHA DE SOUZ.\ - 8iio pl.'l•ft•ilnmente eonhP· 
<·hlml, em sclencla dt~ aclmlnl.<:;tt•tl.qiio. oH set·vi<~ol:l que podem 1-ll'l' 

<·vnfiados a ta.eM cm)U'l1SlUI: süo nquelle!>' de l'e!lUltadoli economl-
~· .! ~ 

plo, o Mervi<:\1 de pollcinmento, o exer·clcio do Podl•t· 
lançannmto ·~ :u·t·ecttd(~çiíu UL\~ vendns publlctUJ, ctl'. 
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o Sn_ LE\'I CAHNI~mo Ainda actuahncnte. a. arrecadação d:.· 
impostos, em relação ÍL taxa do via,ção, que está sendo cobrada. 
e reliUlvamenté á. Utxtt de t:ól1SUmo de ene1·già. electrieil, é feitn. 
por em presas coneeHHionn rius <11' Hl'rviços puhlicol:l. • 

Esses actos são, carn.C'teristicamcnte, tle autodllude. P contra 
m; quaes V. Ex. não se recusará a admittir o mandado de segu
J'anca entretanto nelo simule<:~ facto -de serem cxm·cido!:l not• in-
termedio de uma. dessa~ Nnpresa.!-l, já Y. J':x. os exhime d:t H.CGiio 
1lo m~indado. 

O SR. FERREIRA 1>1;; ~OUZA - Exhilüo-us d:t acçã.n d1• 
mandado de segurança no q uc se l'E>fel'e á PI'Otlria empreHa. Esta 
c\obra imposto lançado e que é obrigada a cobt·ar. Não He traht. 
r·igor·osamente, de arreeatlação. mas de obriga<";ão, a. que nii.o lhe 
t! facultado rurtar-;:e. Nenhuma dessas t•mprc!i'as, entretanto, tem 
autoridade; cllus não fa.zern lant;amento::, nem dispõem do Ex<'
eutivo li'iHcal no casõ de nega~ão. São. nnte!'l, fiadoras do t!onb·i
huinh•. rujlt l'C.Sponsabili<l:Hle asKUmPm penmte as autorhladPx fls-

O Rit. L~Vi CAJH'a~Iito --- l··mwm a c·uhrança <.•m \'irtüctt• dp Cllll· 

I -·lt>t t>nn• n , nnfll'l' 1 1hli •t "" • '" • f'o t•r•n r·1· ·'" rl• 

c•stão inv€'stida~. 

O SH. l•'FJRHElHA })f~ HOUZA - :-\iiu i• t•m \'irtullt• uu t~on
t r:-1cto eom o podet· publico. O l'untriü~to q Ut- se e~tabch·ee cnt1·c· 
Pilas <' c~te ultimo (\ a]Jólms, para fixar a xtm percentagem na 
,·ubi'iiilGã, qúe !'IÜO obrigadas a f)Xecular. Por oxempio: as emlln•
sas, que o nü.o tém de especie al~uma eom ux poderes feclet·:w~ • 
. o.::1o compellidui'J' a effcctua1· a col>rançn dt• impostor. ferlt-rae.s :1 
t~llas a ttinentes. As em presas de deetriddade. forç;adas a cobra.1.· 
•> imposto de consumo de t•rwt·gia tolech·ica.. n<1o têm,' entretanto, 
ele legação de au tut'iuad<>, não silo a u tol'i<ladc. Isso é q uc ~·u ne~o . 

O ~n. L~Wl CAHN~IHu ---- O Lli'UjN·to não uffinna tal l'uusa . l~n

r·et'l'tt. dispositivos qUll V. 1'1x. om r!g·ot· poderia. consldenu· de~-
nece; .sano&, pot·quc, t·~·tllmente. ~ao, apenas, corolut·io de <loutri
nu inooncussu.. V. l•}x ., pot·ém, não pôde deixar de t•etiuhu· :wto 
üe ü.Utõrldü.tl(> o acto dá em iH'l'i4ft f'(_)li('US~iona rln.. pl':lli<'Ríl'l Fot• ó a•;
leg-ac~ilo da u utorldnde. 

O HR. l•'ERH.l'JIHA DJ~ HOUZ.A -·-- .:\linlw llll'H<• (•, ju~l:lHl~!l\lt._•, 
outra: a ffirmo que u u.cto <i~L autoridade nii.o (1 llelcg-avel. Ma~. ::;o 
H·~ dc:lt' mandn.<lo de Hegurançu, .sendo este possivel súmente contt·a 
autorida·de, segue-se 11ue 0 mandado <'oncedido contra. ('lllJ)re::.'a 
(=onces: .ionari:.t ue .Sl1l'Vir,:o puhlico (I t• c~onb·a autori<lad<~. Logo. 
de accordo com o pro,if!cto, :1 ompt'PI-:n. <'Onl'NI>IiOiinria Ht>l'tt t'Oll).:i
~1erada. atlt!Jriilil.d<! .. 

' . 
U ;:,;H. 1.>~"\'l vAltNI~!IW --~ J•, 

Tlnl'fl u e cHtu (~XeL'clta a KUa :u•qãn 
ag"P· em nome uá ttutm·ida(h•. 

eon~'iuerat.o aeto UP aurol' lthtr .. r;.. 
pnt· !nt<>•·nwlliD da l'tn[H'l'!4:l, quu 
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O SR. FETIRJ~Il:lA DE SOU~A - .A em1n·esn. a;;e t>Q1 nome 
(ia autoridade. m<l~ nã•.1 f autoridade. 

O SR. LF.\'I CAttXCII:o - O projecto di~: ··r:on::;ideram-~e a(·tm; 
(lt• autm·iclade. para. o effeito do mandado de segui·an<:a .... , . Exa
<·tamente porque. em rigOJ·. não ~'ão actos de autoridade, u p~·o-

jecto estahelece: ·· c:on~iuerum-:-;e ... 

O SH. F'EHREIRA. DE SOUZA E' uma fôrm:L c1ifferenV! 
1.1::a•: declat•a · a n'l.esn"l.' ~nus• ·vl!io nnr~m nuP ·v F."" ;; ·r· ·•·i-
ta minha these: em rigor. não !';ão netos ele autoridade. 

O ~lt; LEVI C,\t:x~;xno - E' o qut.• estou affirmando a V. Ex • 
. Aliít..:, V. Ex. rtocleJ'ia di~e•· at~ qUE" o dispnsith:o é <.le~ne(:essnrio. 

pm·quP não faro mni:-: do qu~ eons-c~.gra•· al.~uma cousa que r. in
clil'cutivel. 

O SR. FEHREIR_\ DE ~OÚZA - ..:\c·hu rnesmo intllsr:uth·et, 
J>ürque o :llnbitu c·on~t itueional da rnediaa é eontl'<L :l<"T.·> pt·atica
<le pela autoridade. Que:-;tão <l!~ ponto lle vista. 

O St:. Lb"\'I CAJ~N~<:mo - Vou mai:-; longe. Direi a V. Ex. qU•.! 
<~unsidero o leghdador ordina.rio llabilitado a ampliar o al<:anc·~ do 
nmndado dE.' segout·anc:a. porque a Constitui<:ão estabeleceu um mi-
nimo: ·• bayerá llE.'~:O:~':o; c:u-:os··. Xi'u.> quer dizer que a ld or•lina•:i::li 
nã(, o po~sa <'io.'tE.'lldf-t' a. outros. 

O ~IL l''ERREilL\. Dl~ HOVZA - Xíio :-;ei se poderei acom
ll:t nhar \". Ex. E.'Hl*L these. :\1~~~. nes~e t·:t..so. · não :--~e ria. preci:-;o 
<:onsiderar-se acto de autoridade: lJastaYa. que só <lis:o:el'-1":-'e: & caso 
tlc ma ndudo de :-;egurunc;a. 

O SR. LE\'I CARXEilW - Prefiro a ampliação do mandado de 
· segura.nGa. a cleL-xar no de~-amparo direitos que ~ enquadram 
·na fórrna (~onstituciomtl simplesmente por unu"t interpretac::ão dou
trinaria restrictiYa. <lo disposith·o da. lH'OlWia Constituição. 

O SR. FERREII=L-\. DE SOUZA - Teria.mo:-:, então, de de
da.rar ouae:-; ~eriam o~ casos de nLundallo de ~egura.n<:a contra 
<·mpresa~ de servic:os publlcos. 

O SI~. LEYt C,\JC::'>!EII:O - 1!::.-;tamus citando um exemplo: a co
l:ranc:a ~1e imposto:-;. 

O SR. FERREIRA DE ::50UZA- v·. Ex. sabe que apropria 
Cõrte Suprema. e~tiL se negando :.t concedt!r mandado u propmdto 
da cobrá.n<:a de imposto~. 

O Rn." J....~o;n CAR~J<:mo - ..:\ meu ver, é o caso que mab; pl:<·,~is:L 

tlc uma. gat·anti:.t constitucional: a <::obran<;a de impostos de,·idos. 
Não deixemoH o pobre do contribuinte ao desamparo ainda nessa. 
emergencia.. 

O SR. !< ... l!:RRElRA Dl~ SOUZA - Estou de ac:cordo com vos
~a c:x<.:ellencin. Mas a. que::,;tão ahi é mais de interpretaç:ão, que de 
lt.~gis!aç:ão. A Côrte Suprema ainda. e~á um pouco reaccionaria .. 
l·~ fio em. Deu::; que ella., em tempo proximo. tomará. outro rumo. 

O SP.. LEVI CAr.x~.::mo - V. Ex. sabe que na vigenC'ia da Con-

-. 
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stituic;áo (le 91 ha.-ia o interdicto prohihitorio para cohranGa <le 
impo~to~. Não vanw:-; reg-atear ~8sas garantia:;. 

O SR. I<'ERREIRA DE SO[;ZA - Vou além .• porque cliscorclr. 
cln ac:tual jurisprudencia ela Cõrte Suprtonl.a. Acho que. r1entrn 

contra a eo"oran~a de impo:-;to. de!'llle que manifestamente in~on
l'-1:itueiÕna1. 

~r. Presidente, no me~mo tempo em que c-ritico a inclus5.o 
rlas empresas de se>r\'i<:os ]Juhlicos ent1·e as autotidades cujo!'~ actos 
s~ possam ren·.ediar pelo mandado ele- seguranc:<-l. proponho uma 
amplia~iio noutro sentido. 

O pa.ra~rapho unieo, quC' f ti'lo amplo <L re~peito <l:ls empre~ 
s."l.s ele servi~Ol:-1 publieos. não co~itou, porém, das chamadas en~ 
tidacles autarchic-as, ou. eomo querem outros. funda<:õe=:-: de c1i
reito publico. v~.::rcladeir:•s secc:ões ou clepartamentos do ~er-
vi<::o publico. 

Tem vncillado a juris}lrudencia brasileh·a. en1 torno {la natu~ 

autonomos. c:ontrolando-lhe~ a clirecç:ão E' !b;c·ali7..ando-1h~s •J íunc
. <'ionamento. 

Certo, dentro da technica do projecto c ela. Constituição, <;)lias 
Ja estão comprehendillas entre as autotidades cujos actos se pos~ 
sam remediar pelo mandado de segurança. 

O S~:.. LJ:.""Vl CAJ::-.1-::mo - Perfeitamente~ JA existe exemplo: uu1 
dos primeiros mandados de segurança pedidof; nesta Capitai fc•i 
requerido contra acto (la Ordem <lo:-; Advogaclos, e a Côrt~ Su
premn negou o mandado. ~em o considerar descabido. E::;tou {le 

pleno nccordo com y. Ex. 

O SR. FERREIP...A. DE SOl~ZA O facto 
~ que outn>s juize~ e tribunac~ ainda titubeiam. A Côrte de Ap
pellac:ão, no Distticto Federal, Yive a conhe('et·, diariamente, C:~ 
actos ou questões ela Cáixa Economiéa. elo Departamento Nacional 
<lo Caf~ e de outra:-:; entidades autarchicas 11erfeitamente caractc~ 
ri.:sticas como o !:>'ão estas. Quer dizer que a:-; julga como ;Pessoa~ 
jurídicas de direito privado. Mesmo em relH<:ão. á Ordem ,dos Ad
vogados. não faz muito que um brilhante magistrado federal man
dou _ou\·ir o Dr. Pro<.'urador ela Republica. a ver se a lJnião ti
nha algum intere!';se em. <:ausa JH·opo~ta c:ontL·a aq,uella: j afim, de 
lhe determinar a. competencia. · ·, 

I 

Conheço, Sr. Presidente; opiniões de fit,."Ura.~ rel"peitnvGi;; ntl 

no:-;~o meic. jurídico. que chegaram a torÍlat· igual ou a nh·elat• 
as entidade:-.· auta.rchiea~ do Go\·erno Federal (ts fundac.;ões cl~ di-
rei to privadt:>. 

. . 
O SP- '\YALn~MAJt F}';RftEmA - Ha decisões jucliciarias ne~l'e 

Renti<lo. Y. Ex. tem o apoio dessas .deci:-;ões, contra a.~ quaes ta.m
hem me r€'bello. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA - Folgo muito em ouYir a 
(ltlini:io de V. Ex. e do eminent~ St·. Levi Carneiro. 

O legi:,;la<lor d~ve. portanto, embora ao nosso vêr de:õ>nec:.:~s~ 
sariamente. estabelecer de maneira clara e positiva. que essa'-5 ~n
tidade::; autar.chk·as são com:;ideradas autoridades, não" ~6mente 
nara os effeitos do· mandado de segura,nca senão tam·bem 'la.ra os 
<la competencia judiciaria, identic::.. á:-; causa..-; do lloder puhliC'l 
que as cria, orienta ou fh;calb:n. 

vossa excellencia. 

O SR. ~""'ERREIP..A DE SOUZA - .-\ segunda em,mda que 
tive a honra de submetter á consideração da C:lm.ã.ra, 8e refere 
a 0 § 1." do art. •)" E', talvez, emenda. de redacção, mas que. 
como toda n. mnteria de redacção, póde influir na substanciu. do 
instituto. 

Diz e:;se para~rapho: 

··A <le<"isão do mandado c1e Heguran~a não impede ~e 
lhe reitere o peuiclo pelos meios ordinarios, ne1n por egt:es 
~e l)leiteiem effeitO:-t pa.trimoniae~ não nbtid::os. ·· 

l::ntendo r .. ue a expressão .. decisão do mandado de segut-a.n~a" 
dE·,·eria ser sub:-.tituida por ··<lenega~ão do mandudo tl~ se~u

ra.n<:a ··. 

O S1t. LEvr CARNb~J:o - Xão pôde ser '·denegaç;ão··. Detive
mo-no~ nessa questão e cheg-d.mos mesmo a 1·edigir o artigo com 
o vocabulo ·'denegaç:ão". Se, porém, se trata de caso de funccio
nario demlttido, cuja reintegra<!ão é assegurada pelo mandado (es
te em Yez de ser denegado é concedido), os Yencimentos atra7.ac1os 
•:tte não r"~eheu opportunam'?nte· n:í.o ~·:lo def2riclos jieln manch~l''· 
O funcciona.rio terá . de J>edil-os ulteriormente, pelos meios ordi
narios, pois trata-se de effeitos patrimoniaes não obtidos. Vê, poi:o:, 
V. Ex., que se torna necessario dizer "a (lcci.•ul.o do m.andado de 
se~uran<!a ,. , quer denegue, quer conceda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - O aparte de V. Ex. -
}lesa-me dizel-o ·- não me convence, mesn1o porque de antemão 
eu já. havia pensado nessa h~-pothese e formulei para n1im mesmo 
as ol)jec<!ões que ...-ou ~1.pre:,:entar a V. Ex. e á. Casa. . 

. Preliminarmente, de\·o declarar que a expressão •• deci~o do 
mandado de seguranr;:a!' não impede se lhe reitere pelos meios 
ordinru.·ios, e dá. legar a c1ue se pense na. possibilidade do emprego 
<los meios ordinarios contra a. sua concessão, porque a decisão 
pó de ser conces!)'iya ou denega.toria. 

0 SR. WALDEMAR FERREIRA - Adeante, 
- , "'L ·ugo. a e cuJo numero nuo .. u.., '"' ... .., ... v, 

\.":.tntada.. 

V~ Ex. encontrará. ar-
'""' .... ~ ~ ~"".; ..... ,.~.:- ~ lt>. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- Perfeitamente. Foi por isso 
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<JUe, no inicio ela minha critic:a. · declarei tratar-He talve?. d~ l";im
J>les redacç:ão. Sei que o intuito ·d.n. Com missão foi o ele evita!· :t. 
Cliscu~são, pelo~ meio:;; orclinarios, ela materia constante do man
<la.do de seguran(!a ~oncediclo. Esl";a <li~cussào seria inocua e tam
l:>em inconstitu<:ional. porc1uanto se hoU\'e o deferimento fui por-
(JUe o Poder .Judiciario, fL vh;ta. <los documentos apresentanns ·~ rl:ts 

) 

como di7. a Con:-:titui<:ão. da. ••tlessO~L de direitn 1>Ublico inter<:~::::"~

da .. , julgou o dih~ito <lo impetrante liquido <~ <.~<:rto. E não é )lo~-:
!o'i\·el c ue uma eoi!ó.-a definitivamente ·ul•,.acJa Jic uicla e N't•t:'l. ,.,~!'lha 

:1 :-:f'l' depois atacada pot· meios o1·dinarins. 

O mandado de :-;eguran<:a. foi instituído pelo le;,:islall•J~· no ~c.~n
tido de salvaguardar o <lireito· <lo~ indivíduos contr:.t a auto1·iflatlc, 
(~ não 'la nutm·ida(le <~ontra os indi\"iduo:-;. Se a aut,)riflar1c terr1 
allega<:ões eontrn a liquidez e cc1·t:er.n. s6 uma opportunidarl~ ~·t~ 
lhe <l~para; a <la. informaC:ão que <leve pre:-;ta.r· ao juiz. 

l~:o;~a l-a7.ão - qu€> hem l-lei ;u~c:eita }leia. Comnti~~"'i~ ~lum <'i~
po:-~itivo posterior - n1ostra. st.~r a n1inha €>men<la. c::Jmo :-c!'lnl-

.1 < ·s 
C'ia. :\las. c:omo toda redacc::ão, ' TJú<le influir na :ml)::;tnncia. 

'Xão estamos livres de - ue um iuiz. amanhã, v-inha dizf:'r 
fJUe ha contradicc::ão no texto: que a. l€>i e~tabelece a p:J~sihiUfl~~:
<1t~ <1P se modificar um mandado <11." :-:e~uran~a jfL (•ort·::·~~lirin . 

Agora. qunnto ao at·gUluento apresentado pelo ""'mi~V!nt~ nw:-:- . 
u-e. Hr. Le\·i Cat·neiro. deYo oppô1· al;:umas ohjec~üC's. 

I•rimeiro. o mandado de seguran<:a p6de ser da<lo JMI':l c·fl"ei
tns patrimoniaes. Não ha. na Constituic::ão. um <lisposith·..> <:~.:e !he 
1·estrinja o alt·am·e :sú a direitos • nfio ]Xttrimoniaes. 

O Rr:. LE\J' CArt.~F.mo - Eu não disse.· que não po·:Ha ser .-:on
<-edido rmra. eff(oito:s pn.trimoniae~·. Affirmei, sim, que o m:J.nc1a.rl•) 
de :-;eg"uran<:a tl6de não conceder ao impetrante, me~mo quanclo d<~
fet•i<lo. toda~ a.s vantagens pecuniaria:;; ou patrimoniaes a. •lUIJ Ellt-·. 
dado. resalYar ao impetrcl.nte a poRsibili<lade plei::en.r. pelo=-
meios ordinarios, os effeitos patrimoniae:;.· não obtidos. Qu:into ~1us 
(>1)tido~. claro. nada tem a reclamar . 

O SR. li"'EHREIR.A DE SOGZA .- Perfeitamente. Agora. ata-
co a questão no ponto de Yista em' que V. Ex. a colloeh.. · 

Se o impetrante <lo mandado de segurança o requet"t:'L" 11:n·a 
. I 

~er. digamos, reintegrado num cargo de que foi illegalm~';nt~ ::tf<l~-

tado e vara receber os vencimentos att-a:r.ados. a conta:.·; rlo a(a:->
tamento, e :se o juiz competente o conceder apenas p::it·:.t o l>ri
meiro effeito, logicamente ha uma den~gac;:ão par.:t o s~~ull.:'l•.> <-~·
:feito. Nesse Ca!;.'O. a expresl:lão ·• aenegac:ão" · estiL ])erfeitctmc-n"::< .. 
usada. O mandado- teria ,sido requerido para doh< tres ou :-tua .. - . 
ta.t·ia n~ denegac;:ão <los demais. ::: 

O SR. Lt-;vr CAI!!I>Emo - ::\la~ o ternlO ··uecisão.. ahr'lng·-~ lO• 

das essaji; hypothe~e~·. de modo inequívoco. E V . Ex. ·c:omu~l!l"a 
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ainua 1nais: o JH'ul>rio impetrantt' p(,clE- não ter pNliclo o::et·!.:t in
demnizac:ão, que depenuesse atê de liquidaç:i'~o. 

" -. 
O SI:.. FERREIRA DE SOt;Z.A - Xe:-:l'e easo. não ha\•('t·r;. 

denc;;ac:;ãu. Desd(~ que não pediu. não pl)de havet· dech;ti•)-

O S!t. LEVr CArtNJo;mo - o nonre eoueg:.~. nao quer aL'.e!lüt•l'. 

xr~.o dizemos deei~o sol>rc pedido. mas deci~o de man(utdo dt: 
.seg-urane<a. Acceita.ndo ou negando. nilo impede que o 1mpetran-

_ .1. ,..,,,. · ,..,... ~""'' .. -~l;n,.rio!': ,,_. pffPitn,· natt·in111 1i: es uu ·. 

nãu tenha nl>tido, qu<~r tenha pedido, quer não: quer ~L scntcn•~:e. 

lhe tenha sido fa.voravel, quer não. A t:xpres!-!:"í.o é mais ampl:t, 

~ é o melhor m(>iO Uf.' evitar o ensuismo quP. Y. J:;x. 
si dera ntlo. 

() SR. FEHRElR.\ nr; SOUZA - );ào ha tal. O casuismu 
poderá dar lo;;m· o tet·mo "deeisão... E casuísmo grundemen':•.! 
prejudicial. ~ão ne;;o qut~ a palavra. "clecisão" seja mais amJI:.;. 

· Comhato-a justamente pu•· cs~'a ra~ão_ 

Passo ú l'edn<·t:iw do artigo, para mostrar a t)l'ocecl<'ncla JO 
CJUe affil'll'W. 

Á ..:n T .. .,. ... C"'' ,,, ' • 

O Sl:. Lio!'.'I CAJtx~;mo - .A emencln. nrigimu·ia. sim. í· de minhn. 
~ utm·iu.. A rcdac<:ão foi modificada. JlOl' indÍI'a<:ãO do s.·. '\Yn.ldc
nlal' l•'erreh·a. 

O Sn. '\oYAI.TlEMAn FEnREir:.\ - ..Ag-ora confe~so QUe não estou 
:-'atisfeito· eom :t t·cdacc;ão. 

O S1t. l.Jo:vr C.\RNEir:o - Púdc s<•l' apet:fei<:oada. Meu pensa
nlcnto, aliás, foi no sentido de que a decisão, qualquet· que seja, 
PL·rmitta sempre ... 

O SR. I<,ERRl~IR.A DE ~Ot.:ZA - ~ conc_to,..:;si\"t'' 

O St:. J.Jt::VI CAJtl\'F.rt:o - Sim. em relac:ão a. certos effeitos que 
]1Udessen1 advir. de concessões, porque Y. Ex . . por exemplo. e<tl
cule uma indemnizac:ão de ·<lamnos que não póde ser pedida pot·. 
mandado de segurança, ma:-~ cujo direito fique firmado precisa
nlente pela concessão do mandado. Concedido o mandado, ess..::~ 
cffeitos patrimoniaes, que occorren1 na. concessão, serão reclam:t
<!os ulteriormente. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - V. Ex. ha <le permittir 
<tue eu · raciocine. Se esses effeifos · patrimoniaes foram pedido~. 
a. deCi8ão que os negou con~titue denega~ão J>arcial do mandadc1. 
Se não foram pedido~. não ha o que reÚ.erar. o que a lei <lizia. 
é que a denegação do manàado de segurança não impede se lho 
reitere o pedido pelo:-: meios ordinarios. Quer dizer. se a inde
r.:ni?.a<;ão ou repa.rac:ão patrimonial não · foi pedida, nã.o import:t.. 
n declara~ãu da lei. porque não constou elo mandado de segurança. 
Se, portm, foi !õ.'Ollcitada e o Tribunal a negou. houve d~genu,:ãr• 
llarcial do mandado . 
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0 SR. ACURCio ToRRES - Permitta-n1e V. Ex. um aparte. 
Que V. ·Ex. de::;E>ja que fique é ''da decisão", qualquer que seja: 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Quero se diga "denega
c;:ão ··, em vez de decis..=io. 

O S•:. .A~URClo TmmEs - E se a decisão, como figurou ha. pou-
co o eminente Sr. Levi Carneiro, fõt· concessiva em parte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA Haverá denegação em 

O Sr{. T ... En CARNEIRo Y. Ex. está a insistir, co1n o ]len-· 
~~mento ue esclarecer, numa fórma mais restrictiva, que, eviden
temente. ~ó pôde tolher a applicação do principio em que esta
l>10S de a.ccorclo. Considere V. Ex. que, se o mandado de segu
l'an<:a é concedido, ainda que não para todos os effeitos pedidos 
pelo impetrante. não ~e póuc dizer tenh:t. havido denegação. 

O SR. 1.-.gRI!.EIR.:\ DE SOUZA - Ha, sim, denegacão. 

V~ Y. Ex. qu"-' é muito po.ssiv~l niio se entender dessa fórma. 
1·~ por qu~ ha de Y. Ex. 1>ersistit" em querer uma fúrma dessa8,. 
•tU~. em rigu1•, - com a devida yenia o di.,..O - considero inade-
cauada, em vez <le outra mais antpla.. que afaste a possibilidade t1e 
quaJqut>r duvida: 

O 8R. I''ERRE!RA DE SOUZA - ::\fas d:uia. outra po:-:!:lihili
claue de <liscutir a <le<:isãu concessi\·a.. 

O 8r:. LT~"I CARNEir:o - 1~· llefeito de redacção da primeir:t 
}la.rte. Ahi estou de ·accordu com V. Ex.; mas isso Só resulta. de 
defeito de redacção da I~rin'leira. parte do paragrapho, Jefeito que 
'' Sr. Deputado 1\"'aldemar l!..,ct·reira acaba de reconhece1·, e que 
corrigil·emos. :Mas a parte final no dispositivo e a relativa á con
cessão em geral, e~!;'as não devem ::offrer alteraç;ão, porque estão 
n1uito bem. 

ec aro a V. Ex. que. 
apesar das suas informações, ou, melhor. da sua lição, não m~ 
convenci ainda. E, se V. Ex., como grande jurista, luminar, m~?J-:-· 
1no. · das letra~ juridi~a:~ l.•rasilei!·as - (. :::err. faYo1· que o d:~clal'iJ 

da _tribuna (al)Oiados) •.. 
I 

O Stt. LE\"I CAR~'"Elr:o - Obrigado a .V\t. EEx. A autoridade 
que tenho ê a do velho advogado, experimentado nas f vicissitu-
des da applicação das leis. f 

O SR. FERREIRo\. DE SOUZA- •.. ·se V. Ex., que .; umu. 
<las intelligencias mais claras que tenho encontrade> na minha. vida 
de adgovado e estudioso das questões de <lireito, reconhece duvidas 

· quanto á expressão ·'denegação". capaz -de admittir discussão s'O-
::.- 1 u • o . 

. rigir, ·dizendo ""denega~ão parcial ou total do mandado". O facto 
é que a expressão ''decisão" dá lagar a que se possa discuti:·. 
I'elos meios ordinario~. a deci~ão que concede o mandado. 
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O !:.:;n. ::\lOI{AES A~mr-..ADE - Permittu.-me V. E)(. um. n.pat·te. 
Estava, justamente. á e~pera de que V. Ex. me désse esta licen
(:a, para focalizar a questão que v. Ex. ultimamente vem tr-.:t.
tando. Por que não permittit· ~e reitere. utilizando os meios ordi
narios, a disc:u:::são do CU.l"o der:idirlo ]leio manda:do de segurunc::1. 
nmccô.iclu <>m pat·tc· '! Pu r que não, -~e o n1.andado é )n-oce~l>(l t>X-

cepcional, em que a di~cus:;;.to do <1irdto das pa:rtes ~ enot·m.:
mente re~tringida '? Por que. depoi~ d<t ('onc:e~~ão <lo mandado, não 
11ermittir ~e di::;cuta amplamente, pelos meios ordinarios, e~se mes-., 

O Slt. I~'ERREllL\ DE: SOCZ.A - Lastimo Y. Ex. nu.o tc
nh:l ouvido as con~id<"ra~õen <JUe hor<l<>i en1 torno t1o a=--:-~u ffillto. 

O ~1:. M o•:.n:s Axm:AI>I!! - OuYi e pre:-;tci attençào. 

O ::-;n. I·,ERRBIRA DE ~Ol:ZA - A1)resento a V. :Ex. a 
raY.:i.o ~guinte: ~e I) Poder .rudiciario. }lela, sua. ultima instancia. 
dec.;l~.rou o direito do ímnet1·ante liquido e <~erto. essa. decisão con
stitue coisa julgada. CiUe Rú 11Úcl~ ~er ata<~ada por nma acc:ão r<•:-;-. . 

o . :,; . a. 
da. :-:entenc;ú, por C!Ualqut.•t• do:-; moth'os <'laramente previstus na 
lt•i. inc:omi>etenci::. ,iu~ta ou :-;uborno do juix. falta de termo sul>-

1 . direi-
to eXPl'eHSO. 
r.-tas. a nulliclade integral ela s~ntenc::t. Es=--a 
n~scisoria . 

direito. 
da. <l<'<;iL• • 

o 81:. :\lol~\.,;...; Axm:.UI!O: - o~ argumento:-.• dE> y. E~. n:"io !111.! 

Cfonvenceram. NtLO vejo pur que, podendo ser db,;cutido uetel·mi
r.udo direito por det~rminada fôrma de· processo. por acc:ão e~p~
c:ial. não pos:-~a eu. <1epois, informar uma clecisão, através <1e me
dida ultra rapida, ultra summaría. eomo o mandado ele ~eguran
<;a, modalidade e:-;pecial d;.1. acc:fio •·e:-;cisoria. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - O nohre Deputado se eol
<1\\C~' a.dmitte l)O~-

inadmissível em materia judic:iaria. 

!:.;r. Presidente. ha outra ememla que tenho au pt·oprio ll:.Ll':t

gt·apho · l" elo :ut. :?", quanto ao en1]ll'l."g-o da \':\rin.c.;fw pt·onomi
nal lhe. 

Folgo em ~auer que o meu grttnde mestre. St· . \Valdem;Ll' 
:Ferreira. que se eonfes:sou autor ela redacç:ão discutida. j:l recu-, 
nheceu o incon,·enientc da manuten<;:il.o da partícula nu periodo.
J:'arece que ella dá lagar a que se repita. o proprio procesl'o du 
:rnan<Iado de seguranc;:a e não o pedi<lo; ao passo que, Re fôr re
tirada. ficará a reiteração, apenas do pedido. i~to é· da con<·Iu
são processual elo mandado de seguranc;u. 

O Sr:. \Y.u.nF.MAit • ~RRr;It!.\ -

<:On1o. 

• xactamente: 

O SR. FERREIRA DE SOuZA - Sobre o artigo 3". Sr. Pn·~ 
sidente. tambem as minhas curt<:l::i vistas de advogado (llCio apo·ia-
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~1-o.., ucracN) \"ir:un um defeito: ~ nu. fixa~ão do prazo da. vre· 
scrip<:ão, ou· decaõencia do uireito para reqtle~·er mandado de ::;c. 
·:.;ul·an~a. 

Diz E>~se artigo que o direito p1·escre\·e em !lO dias, contado:; 
d:'t ~denda. do acto impu~nado. 

Dh;se eu J)l"N.:êrip<:ã.o ou deca<lenc~ia: porque me pa1·ece tl'a.
taJ·-~e d(?ste ultimo in:ó:titut0. );'ào You. pon:!m. aqui examinar e::;sn 
q ue~tão techniC<L. ante a qua 1 falliu o proprio lehrislador civi'J. !lHe) 
eonseguindo (•h<·~n-t· :L hon1 te!·mo. O que~ int(:'l"f'~~a.. a~ora. {• :-oí1-
n1ente o )ll"azu. 

O laJ>Hn ele.· tempo clt.· tn~:-; mE>:r.es (· c·urto. ~(> não lKl.rn. o I:.io 
1lc> .laneil·o. 11ara Hiio Paulo. ou, ainda. )lar~L os E~tado..; <'ko ~oJ·

('\t·stc - <' quanto aos ultimos sou <le todo insu~peito - c 1~L·h• 

menus, panl. u Territo!"io do :\er<·, ou par:t o norte de Coya:r. ou 
:\\iatto <~roK!'I'O. cuja~ <·ommunicaGÕel:õ com esta Capital se eriç:am 
(lc· difficul<lad~~ notaYei~. E' possível mesmo CJUe na. ~lJOca dal'l 
vasantes dos rios, no Amazonas, uma ]les~oa que saia do ~\cre 

nao possa <:ne~m.l' ao .t\.lu HE> .Ian<'H"<.•. <l<'ntrn ue u·es lnE";t.t•s que 
o m·ojecto e:stahele(•c. 

Ora ~r. Prel'o'illente de- aecordo c:om a Con::~tituicão. contra 
o~ :tetos do Pre::;idente da Republica e do~ Minil:;tros de E:.;tado 

e eu nccrt-!"Cento <-m emenda que apresentei: das Cõrte:.; de 
.-\ I>tlella~ãu uos I.;~tmlus - ~ dos juizes c tribunaes federaes -
" m:lntlt\tlo ~ llndet•ft set· enncetlido ou conheddo pela Cõrte l:;u
Jlr<•ma. 

Vamos :-;uppõr um acto do Presidente da Republica. que ~e
nlitta um func-cionari0 ·numa aldeia qualquer elo Acre. Parece
nlc (lU(~. <·ot'ltar!-;\ n prazo da ~·wiencia desse íun('cionarlo, como ftlier 
o projl!cto. mio terá elle ten1po para. dentro de tres mezes, con
:-:eguir ~L sua tlocume~t:u;ão. mandai-a ao Rio <le .Janeiro, cnn
tractnr a<h·ogado e reftUerN· a medida perante a Cõrte Suprema . 

..., ""· ~...... • ~· • • '.J . .. 

prazo. qu~ a Commi~Stin ampliou. tlflr sugge:-~tão minha, para con
tal-o da sdencia. do acto e não da data llo · proprio acto. P(•t• 
outro lado. ha. a considerar que a Commissão admittiu o ~:t.~rtirio 
do mandado até por telegramma. Ainda mais nada impede' qui:" 
num caso de~~(>s· o interessado, requerendo a. ·medida do Juiz da 
localidade, este, de accordo com o dispositivo do projecto, ~evol
va o conhecimento do pedido ao juiz que se reconhe~a competen
·te, uma vez que se ''etifique tratar-se de acto de autorida4e nitc~ 
sujeita í'L jurisdic~ão ilaquelle mesmo juiz. De sorte que, V. l~x. 
vê. ha uma. !iêrie de garantias que tornam a situac;ão menos amea · 
'-adora tlo que })arece a. V. Ex. 

O SR. FJ~RRgiRA DE ~OUZA - Não tornam menos ame;:..-
~ 

~U.liUL·a. 

V. Ex. argumenta, com. :t possibilidade de proc~rar a pat·
t.~ um juiz que ella. sabe inicialmente incompetente. O que n1e 
}larece que c• projec:to l>revt: para a hypoth~~e de juiz que se jul-
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~:•. incon"'l11etentc. ~ o· P.l'l'n do im J>E'tl':l!lt0 nn 11i:-:r·N·nit· ;1 i !lf:lltn· 

lX"tenein. 

JITn~ o prejuclienclo t·e~irl<"nte> no ...:\r~t't' :-:nh<' l)E'I'ff'itnme>nt,. qw• 
<iü :u•to do Presidente aa Rep'uh1iC::I. 1P.~h·o clr• tlil't>ito ~Pll. li•tliÍ-

00 c certo. l"(J poder~l. <'•H1heC<"1'. etn m:tnrlad•• dr· :-;l'·~lll'an•:n. n ('rn·-

11em todos o::; n.<lvn.!:ndo~ :-;f> mettE>ràn n J'l'ft U~"t't.•t·. Jl(•ra.n ti' o j uií: 
~ecc.:iona1 <lo Acre. 1101" exelllpln, :t nwrli•l:1 qu.: :o;abr:m ~::-:tal' f(n·a 
d:.• c.:nmpetenl'ia rlo jniz. 

O ~r:.. LJo~\'I CAr:~J·~mo - D? U('f•n<::t Jl:ll'a <>:-:<'lat·(~r·f•J' nwu J><·n
~amento. Eu me rcfel'ia c~pec.:i:llmentP a um at·tu llo l 'l't·~irh•n t<• 
<ln. Repuhlic:.t ltUe fosse commettitlo no Tf'!Titoi'Ín do --h·J'<• Jl•ll' i 11-

t(· l'lneclio de lllllU UlltOl'Íll:L<1C ole eate~ni'Í: I inf'r•l'illl' . ltl'fJUt•I'Í•l:t 11 
Th:tnd.ado con t1·a. e:-:t:l au toricladt'. e allegantln t-ll:t tlU(' t.in h a a:.,:id" 
1101" determina<:ão do Pt·f>sidente c1a RPnuhliC'a. 11 jub: ~f' tn1·na in
<:onlpetente. lO:stu (· a t•att';..:cll'ia. tlt' al'to qiH· ruais rn~qu(•nt:·tnPn

tt" se verá. Pm· isso que cli~ia a . Y. Ex. q u l' tn.,Jel'ia ul:<:Ol'l'et· e:sta 
hypothest>, nova; ttUandu :-:l~ tt·at<' dt• a~·t11 in•~•tui·•·waHI < •Jltt· iu-

cun:s 1 11 

projecto. 

O SI:_ L~o:\'I C".'.l::O.:J-:11:,. ·-- .:\1 as j{t (•:·t{r in ic·i:ttlo o Jll'll('t'='~·) (• n:"í" 
ha'\"P.l':l lll'f'Sl'riiJr;fw do rlirt•i to. 

O SJt. J•~l'.:RRETlL\ DB ~OGZ..\ Pt111e :o-<• tl:tt' o c·a.-·.n. •·n-
'treta.nto. UC ~er iniciaclo U ]ll'U(:('S~!) I' (•ht:.'g'Hl'(•OJ IIS tlOt'UTIIPntu~i 

<lepois de julgado. g· :1 c~nn~~que>nc:'in :t ftllP Pht>g-n o :u·:.:-umt•nt•J 
<lü '\~. ]~X. N;i.n ha na lei qualqUe!· di:-:posili\'u mantlanalo qtlt- ~~~ 

n ·il 1U naE>~ t•:-:perc-m a d• ,cumentac:ão. 

X esta:: condif:õe~. se n. partf~ l'<•qUE'!'C•J' mn tHla<lo elE' ='t'~ut·an<:n 

pm· te>le;..:ramma. <tuando os seus <loc-umt>ntus, ftU<' n:io podf'nl vir 
,.... 

H!m . jfL :.t COrte ~Ut>renm •> tet'á dem•;.::ulo Jlnt· falta d(• )H'C)\'as . 

o Sr:. LI~\'I CAf::-mu:o - E\•iclentPnWntt•. :-;p 11 ]let1iclo Sf' runda 
em document9s que ultCJ'iurmente t<•rào qur• st•l" n•mettido~ por 
via postal •. nt'LO ~ r•os~i\'C'I que n trihunal jul~ue do pedido sNn 
conheeC'J" eis tloc::umentns que o in~truem. 

O SR. J<'ERHEIFtA .D8 SO'GZ.:\ - \'. Ex . .saJ,t• que o man
dallo de ~:->egUl'an<:a. ten1 o me:::;n1.o }n'u(~t·"':-;o do 11n1wn~-(:OI']JII.'i , qu~v 

dizet·. te1n prel'f:t·encin no~ trihunaC'~ pa1·a ju!~owmt~ntu. 

O ::-t1:. A.ctmcro Tom:gs - O impetrant(•, no p1·np1·io telegl·am
m a . ni'ío 11<1cle d:w notic:ia. ~n Tl'ihunat·~ 

O SR. Fl~RREU"!A DE SOUZ.-\. - :\las não h:.1. lei algum:• 
qUe Ol'ClenL• <1.0 jUiz C'~]lel•at• peJos fl0C'U111 C'I1to:-: ft U{' UID:L }l:1l't(• J)O

det·ia, ter. 

O ~1:. Acm:cru Tom:J!:s - E' un1a inno\·a,::io. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA - Então, que Yenha uma 
emenda a respeito. l~u a formularei. 

o SR. LK\'I C.AI{NEIP.O 

Deve haver, realmente, 
qualquer duvida, vhsto 

- E' prO<!edente a pondera<:ão de V. Ex. 
dispositivo ne~se s-entido, para. afastar 

que este não delimita prazo. ::\1a.s clete1·-
mtna. que, nesse (·a~o. se aguar( em os doc·umentos, c:omn, alii'c~, 

~ curial. 

telegraphasse á Cúrte Suprema. dizendo-se prejudicado por neto. 
{i•J Presidente da Republica. por :simples \'aidnde. 

O SR. FERREIRA DE SOlJZA - Ha. (,'USOs em ctl1é n C'tll't.~ 
Suprema não poderú eonceder mandado n•esmo ~'em do<'umen
"ta<:ão. Por· exemplo, o Presidente da ReilUbli<·a demitte um ftm<:
donat'io qualquer, sem rnoth·ar o ~<·u acto . 

• -\ Constituição não permittc dispen~a <le fU!!,~cionarios sem 
motivos. Desde 0 momento que o proprio acto de demissão <lo Pre-

'l. 

})Ode o jui~ dar o mandado. inde)lenclcnte de documento. Mas exi:-:
tem nutro~ caHos em que há nece!'l~idade de forte documentaç:ão. 

s·l ~nt i~scJ não rí••m·usament • a am Jlia-
<.;ão do pt-azo; quero apenas prevenir a suluc::ão de~sa. tliíficu:daJ.,.._ 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Se ella :;e píldl• n•:-:ol\'er 
pc·lo t:>XpedientP lemhra.do pelo ~r. Deputado l .. evi Cat·neiro. e~tou 
<le Jlleno accordo. A. minha emenda queria o pr-azo de ~is meze~. 
O que me intet·e:;.-:su. porém. nrlo são os seis mezes, e. sim, l>OHsi-: 
lJilttar á parte prejudicada. o recur~o precessual ou constitm:ional 
adequado nara defesa de seu direito, liquido e certo, sem esHa c:m;
trk~ão que o prujecto na sua t1ure7.a parr:cc eHtahelec_.er. 

Ainda. St". Pt·esidente, no nt·t. 4." eu <li.s:-:e num:t e-me-nda em 
() . 

.. De acto de que caiba n:curso com effeito sus}len::.ivu 
indc}Jendente de cu u<.;Üu, fia11<.:n ou deposito ... 

i 
I 

. :VfandE'i intercalar. entre a.:o; ]mlavras .. que" e ··caiba··. a ex-
)H:es,:ào ·•ainda" - ' ' <lt· que ainda caiba recurso" - é· <•ntl't•

1 
as 

r,ala \'t':ts "recut·so.. e ·· c~om ... o \'oca bulo "administrath·o" . 

Ella. U.])enas esclarece a. feiç;üo juridicO-IlOlitica do in:.;tituto. 

O Sre. \VALDEMAR FEnnElP..A - Hoje rnesmo foi atJresent:c cln. 
~menda. a e~-se artigo JlE!lo Sr. Deputado Jairo Franco. que de~en
volveu uma .se.rie de eon:-;idera<;ões mah; ou meno:,; ao ;-;al)ot· da!:> 
.que V. Ex. fa.~ a.:;ora. 

O SR. FERREIRA DE SOUZ.<\. - -_-\_ companhia me honra !':0-
~)remo<lo. Ha (•oincidencia no:s no::;!'os ponto~ rle vi~ta. Es!=.'a. occor
l'enci-., mostra ClUe o meu rnciocinio não foi i~oln.do . 
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O SII. LEvr CAr~~EWll - Permitt;_L V. Ex. um a}>Ul'tl': Quu.n t 11 

ac; ··administrativo" eu acho conveniente que seja ac:cre~c:entado: 
quanto ao "ainda··. go:-.tariu que V. Ex. t-Hclarec:~~He o o'bjectivu 
da ::ma inclu::;ão. 

O ~R. F'ERFtl<;IR.:\ DJ~ SOC'ZA - .. ainda .. é um ex >le-ti\'o). 
:VIais um expletivo do que mesmo um~L pala'\:nt (')o:Hencial ao ~en· 

tido da phra~e. 

(IUe hm:el'it. necc::~idade de que cniha eHse l'CCUl'so jit tendo. entn·
t<tnto. ~ido Ul;<t<lo u1n ouu·o ante\"iorn1ente. Quet· ,nzer, qu~ não :-;t•

jêt. um rN.·ursc> unir:o. Caiha E')o:se rec·ut·su "ainda'', apesat· 11(.- jf•. 
tPt' :-.·i elo usa <lo 11m a ntt•t•inr. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - E' uma questfw de twn:t
da: nfio {o ]ll'oprinm~ntC' suh:-:tandal. 

O manll~tclo ele seg-uran<:~L só cle,·c :-ot:r Jll•l·rnittitlo ttWtn!lu l'X-
J!:O 

<:ão do projeeto. 

Ora. simpleló.·mcnte a expressão •· rl?'curso.. púdt• um· lu:,.:-at· a 
<1ue ~e cons1dere o prime1ro recur~o. ~ú~ ~ahemo~ qu<.' na cth·t·•·
.sa=-- instancias na ~tdmini~trac:ão. A expres~n "ainda" 'tm·nn.ri:t 
mai:--; fort<' a phr:t~e. Quer dizer, emquanto lHJUYer um re,·urs., :ul
mini~trati\·o. não poderrt se1· requerido mandado <lE.' :-oe:;u l'u.n~t . 

O 81:. L~-.·n CARNJo:mo - Supponha V. E.x .• pnrt:m. fJU<' :-.\) eai
l•h J'e(·u•·~o. Par:t ltUe <~ntüo o ·'ainda ... "! 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Tamhem não far:í mal. 

O ~1:. L1-:n· C'Al!XI-~II:o - Estou de :u-c·m·do. l't'}lito. c•om V. Ex. 
t·m qu<:> ~e <li~a "rE'CUt'so admini:.;trati\·o". ma~ t'eC'c>io (la inclu~iio 
àes:'le .. ainda ... 

mente tot·n:L mai~ forte a expressão. 

A outra (•menda por mim fo1·mulada t- um. add~ndü au me-smo 
nrt. -!.". Depois do n. III, lembro a inclu~i'to de um inch;;o IV. im
po::.~ibilitando o mandado de segurança. contt·a acto tlisciplinar. A 
Cnnstitui~ão já impediu o .. habeas-corpus". 

Deixar-se a porta do mandado <le se:.."Uran<;a. que ol" intei't'S
:-;ados for<:at·ãu em · qualquer momento, p6<le- ~er um tanto Jl€'l'igo
so á. admini:Stt·aç:ão, it vida das corporaçõe:-o llierarchi:r.ada~. Ct·eb 
qu~ se impõe a - não interven~ã.o do judíci:nio nas suas qu< .. ~'tõe:; 
propriamente internas. Se o "hab~as-cor}lUs'' não (o concessin·l. 
não pôde ::-;er remedio contra as punições disciplinares ou t"ontm 
acto disciplinar-, ta.mbem não o deve ::-;er o mandaclu ele :-:t.·~urun:;a. 

A sua conces::~ão por um. juiz atrabilimio. em ce1·to n1umentu. 
]Jllfl~rii. tt•azer prejuizus i't (•oi~a. publicu t• a dete•·minada orienta<;ii.o 
dv vruprio podt:r publico. 
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O S1:. LEVI CARNEJHO - Tivemo~ oecasião de consiclet·at· estn. 
(JUestão tlevi<lamente e eu mesmo, que a pt•incipio t,ai·tilhava tln 
ponto de vista sustentado agora. por V. Ex., recue-i deU(', porque. 
realmente. nas questões clil'lci.plina.res <."Stl·ictamente <le eal':tc·h·•· 
militar, ainda se <~omprehenderia. :\·fa.s Y. l!:x. que. ha iwuco, su:-;
i.r:ntava o mandado üe sef,"Urant:a r.omo :-.·uppletivo õa.s deficiencias 

flr• de- <lar ''h:lhNts-eorpus'" p::a.ra garantir ven<:imentos milit~u·t·~

Cakule> :1 :o:itun<:ã.o <le um funecinmu·io :o:uspenf;o atmbitim·iamente 
1•o1· um chefe de !"ervic:o. JWivauo d(.' vencimentos. QuaJ a. me<li<l:• 
judicial 1wompta que dará a. r(•JKu·a.<;ão (le HeU direit(,·;· Ni.í.o ;;. fa
eilitar o arbitrfo, que ttuet·emo~ todos Nlhihir'! .A questão I! two
run.hunente df:li<:adn.. 

O SR. Fli:RRI<;IRA DJ-::: SOUZA .A questão t• Jll'ot'tln:l:t-
mente tlelit·:ul:t, não ha duvida. e t(~m (>:O:S<• :tspN·to fltll' r,ffc:>rt•t·f• 
a. V. Ex. o :u·~umento forte:> de que ~ ~P.rviu . .:\las. <•lla :t))l"C'~:<~:tt:t 

•io mempo pas~o outra. facf.!, ltUe (. a de tlossibilit::u· a tlhwussfau 
<ml arena juüi<.•iaria. tlf· questões ele viela. interna d~ reparti<:Ü<•s 
JIUhlica."', pur eXf!mplu. dE' uma simplt.'S susrlcn:-;fio, n1esmo poa· uw-
.' o . u 1 . • -· E> ( o . l 

de U)>Jllic:u· lJPnLtlirlnde ao funccionario. Isso poderá desmorali:úu· 
medicla.s m·nn!-!<."lhn:,·eis; podet•:"t sC'r m:•is lJc>ri~oHo do qu(• u «!Ul• 

c ~onvh· c·ununi"u 
puil' l"C!i que (. orientado pelo~ nw!4n10N JH"in<!ÍJlios JJhilul"uphieus. -
que u cJit"(·ito inclivic.lual é muito sagt•aclo, m:Lo.; tem ll<'" eedt-t• .._.m fH · 
•. ,,. tlo l1em c:ommun1. No caso, este lJ1.m1 commu1n podet·it. l'\4::1' tn·c-: 
judi<·auo t>elo mantlaclu d(.> seguran~a. ~ cunc!<.•cliuo para. evitar :-;im
Jilcs pena~ disciplinares. Quanto á :-;UsJ)en~ii.n dos vendmE>ntos. j:'1 
ultr:qms:.;a o :mthit(J <la.~ mN1idas puramt•nte c.li~<·iJllinares. 

O SI:. l.J-:\·t C.\1~...-1-:Jl:t• - Y. J~x. j{unais se P.squeça ele que. quan
clto amplio o man•btdo de seJ,:uranc:a. n1e lemhro :-~empre de que t!ste 
Rú <~al,<· ctuando o dírE'ito <· liquido, <~erto e incontestavel. Abi est{~o 
a· maiot• elas n·:o~tri~·<~ÕP.~. Xrto v:tmos <·rc>aa· outras, porque, r<.'nl
mc-nte. s<· o direito cet·tu t• jnconte:-:tavel r~ attin,:titlo put• medid:.i 
clis~iplinat• emhnra. c~nmo ne~ar o mnnclaclfl tl~ s<~~:uranc:a. sc• u. .... , 

O SR. FERREIRA DE ~OüZA. - Estou de ac:cortlu ~um óiS 

i:h~·t·l"\'a<~Ü,.~ rlc~ V. Ex. Allena~ quc~a·o. c.·om minha. C"mencl;t. f'Vit':u· 
o t•Xef'ssu cnnt:t•al"in. n1uito rnail" p<·t·ig-uso ;, ut·<lem ou ao l'll't"•~.;o 
puhlicn. 

O 81(. Lt-::vc C.\lt!l>t-:mn - .-\ garantia e~t;í no <U:o;twsiti\·o fu nha
mcnta.l - dir<·ito certo. liquido c incontestavel. lesado JlOt" :lc:to 
nmnifest:unente illt'ga.l ou in<:nn:;;titucional. Se o dil·t•itu niio ftH· 
c:<•rtn. liquido e inconte>stavel. lesu<lo por :teto ma.nífe~'tamente ille
gal OU inconRtituciona), não cabe O mandado de seguran(!a. .Já ~ 
um:~o restric;ãrJ. <· dentro desta~ formulas nfLO va.mos crear outra!'f 
rc-,Htl'Í<:Gües. Porís:-:o sou conu·ario á~ outt·a:-~ restric~õ~· <:omo, por 
exc!mplo. •• cla coisa julg-acla '', ·•(lo a<: to jurídico acal)ado ... ··etc. 

O ::5R. 1-,ERREIR.A DE SOUZA- V. Ex .• dentro do seu t-.on
t(• de visto.. tem Jllen<L ra~ão. l\'Ias o que entendo é que o }.,ode1· 
publico precisa. ser protegido contra. a. intN·•:en<:ão judiciaria <-m 
casos <le pequena. monta.. 
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A minha. ol):o;el'va<;ão se fixou ·ainda. 81·. P·l.'e:.idcntc, no :n·t. 
!i.". n. I, letra .·\. t•eferentc ú. C0111l1P.lencia. lia autot•ill:u1t: jlltlit:ia
ria r•n.t•a c·t.m·:;e:;.~üo <lo ni::uHludo tle ~eguranc;a. 

Quer eU e, - e E'HlOIJ <lc ncerJI'do, n1esmo prwq uc !"e tt·a ta' tle 
t:m principio, <le uma regra. constitucional - quc .. eontra. os aetn~ 
tir· Pt"f':sicll'nte ela Reimhlica ou do~ ::\rinistrn:s de E:stacln. a enm-

.·\. meu '\'t~t·. :t Con:-;titui<:ãc.• t<·m urna lacuna .a t·c•:sp~·ito. Jnvunn. 
(lUto n•Hlen·~ ~e1· afa:o;tacla nela lei. E' ~ohrt> :1. comnetenci· nat•:t iul-
;.:ar u mandado de sr:-guran<:a enntra o:-; :t<·to:s aclminb'tt·a.ti\·o:: d:t~ 

(Yti'tt•:-; tle A J)Jl~lhlt:;i'i() loca(':-; e elo:-; jui~Ps (• trihu nae:s fNlC•!'ae:s. 

O ~n. Lt-:v1 C,\JtNI'Wto - ltE.>ftot'i·nH· <·~wet:unt~n te• n <•:-:ta nt:• tl.'
t·ia. ju:--tificando (•mendn. apl'<>S<Ant:uln. 

·o ~R. Jó"ERREIRA DE SOUZA - FelieitO-lliL• Jlot· t<.·t· o nwu 
lll:•nl'anl('ntn <~nenntratlu 0 dt• V. Ex. 

O ~1:. L~o:n C.ilt:Nt-:n:n - Eu ;.. !fll<· 111t• felicito )101" isto. 

O ~R. FgRRinn.A DI·~ ROrZ.\. - A <.~mencla amplia. nu 1111'

lhnr. dc:>cl;u·n. e~t:t comvett>ncia •l:L Côrt<~ Sunrema para. o:-; man
•lado:-: tlc• segur:.t.n~:.t contl-u us :J('to~· allminístrativus ela:-: Ctktt.•s •••'· 
.AJifJl'll:t<:iiu, ou do~ jui~es <' t1·ihunac·:-; í<'deraC's, qtu.• fcwC"m c•t'L•:t

•ln:-:. :-;(' o l<•gislaclot· t• a CürtE:.• Suprcm;t nisso se m.:eot·d:u·cm. 

O S1: •. Mor:Afo:s Axnr:.\f)Jo: - Pet•mitt.a-mf' n lll"<'~ulo c•ollf';.::l l•·ln
lw:e t·. c fUI'• c•:-:tc• C":tso c•stii pt'<?'\·istn no m·t. !i.'' n. 1. lett•a c. 

O SR. J.'"l~RRElRA DE SOCZA - Y. Ex. VE't'il qu~· 111(-:' \ 'ull 

J"(~rt~t·iJ· a !'St<' :11·t. ii". n". 1. letra (~. <'. t:ll\'N~. até. a minha •·t·itica '\' i'l. 

:1e~ <'neonu·o d:t \'ontadc e do pPnl'amr·nto do Hltt:-.1:1"t• <-· lwilhantr· 
rc·'Pl'(•:-:entante cl<' S. Paulo. 

\·ou tt•atal'. ~~m Jll'imf."it'o io~:n·, clr:·:~t~ cn:so: a ra~.tu1 d:r c•om
l~t·t(•twi:L tl~uJa. ;Í. Cól.'tt' ~UJll'f'm:t. t'):lra r·onhPC·c·r elo:-; nw.ncl:ttl"~ th.: 
:-;p;.:-u1·anc;:t c~ontt·a :wtos do Pt·c:-sidcmtú ela Repuhlic·a " t1ns ~iini:-:-

l.l'IIH. ~ :L :o~Ua. l ' lllllPCl.t"lll:l;t p:t1'a jl!lj.:":ll' uS Cl"llll(~S COilllllUII~ (' 1 unr:

;:iOnt.l.€':0: del'õ:-;a.o.; autoridacl~~· . . 

A Constituir;iio I" n tn·nje•·irt !"f'g'tH•m a nH'sma l'f•;;t·:t n n 1 h,:·: r. 
4.~111 J'f'):t~Üo ao .. h:1 hC!:t~-COl'}'ltJS .. : 1"0111 })<'tC' clm· •• hah~n ~-('III"JILIS.. :"t. 

nutm·ülade que 11ocle prnc·e!õll-l.'ll" ou <>onch·mnn.r t·t·iminnlmcntt• a. au
toJ·iclad(~ enactorn. E:-;ta a l'ó.W~1n por CfUE' o .Presi<lc•ntc <la n·~·Jlllltli

(•:t c:> os :\1inistros <le E:-;tn<lo l'<'sponuem no::o.• ct·imc..'s funer·inn:w:-:. 
J•eruntp a Cõrte Suprem:t. sa]\·o os ct·im<'l'õ <' questÜP~ politi· ·n~. 

~~m quE' o Prexiclente J'espontle pern.ntt• a junt:t. ll<! lnvc~sl.i;.:-:~t::lu 

r:• pentn te a Cam:tt·a do:-; Detnltados. 

Na Con~titui<:fi.n c1e l~!ll, cl:n;n-:.:e o mc:smo. Dahi, :t <·ot)lJl!'t<:tl

dn anteriormente reconhedcl:t :i. C<kte gUlW(•mn. p:tl';,t. c·tm•·(•tk•· 
,, ,, ,,. • .... ,, .• , '"""'+, .... .... . . ~· _."l · ~· ..i!. •• ...E. .. -All LLl' .. . • . ·~· . . .. ' ~ . . - . . . . 

<lot; :\Tini:-;trns ele J~stado. 

A C•i n:-:tituif:iic) ll€' 1 !)34. pcw(·m. fer. uma innn\':t~iio. n:1o c·onsi
dér:ul:l pclu l('~i:-;lndor, pot· ~itnples lap~u, em · rda<;ão ao ma::.la•lo 
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de ~eg-uran~a. E' a competencia ongmaria da Cõrte Suprema lla
ra process'a.r e julg-d.r os membro:s das Cõrte!' de A ]l}leHaç:ão <los Es
ta<los, inexistente n!l C<>nstitui<:ão de 1891. 

Cabe tlJlplicar a '\felha paremia: Ub eadem ratio. ib-i jus···. 

n1andado de segurança cnntra o Presidente· e os Mini:otro~ de E~
tado é a que lhe assiste no julg-aroento desse Pt·esidente e dess~::-: 

:Ministros nos soeus crimes funccionaes a mesm· ra7..:.1o milita •x1ra 

o effeito de conceder e cr~ar a me:-;ma competen~ia. quantu aos 
1nandados de S('guran<:a. contra os juizes fecleraes E' o~ u·ihunac~:-~ 

regionae::-: ou de ~·onflicto: e as Cõt•te~ (le .A})pella~,:ão. 

O SJ~. LE\'I CAnNF.'IJ:O - O ar;!umento de V. Ex. (. realmen t<· 
n1uito interes~ante e mostra. ainda uma vez. a. acuidade ela intel
ligencia <le V. Ex. ~a verdade. por~m. ha uma. differen~a: €o qut" 
a Constituic:ão l'!e refere expressamcnt~ ao mandado de :-~eguranc:a 
<~ontra netos do Presidente da Republica e do:; Ministros e lo;(} a 
€-ll~s se refere ao t-numera r o~ <.':t.!';os ela competenc:ia originaria 
õ:[ Cõt·te Suprema. 

O ~R. FERREIRA DE SOeZA - Foi um lap~ <lo c<mstituintP. 

tituc-ionali<lade. 

O S1:. :uon~~ .Axo.r.ADE - Y. Ex. nchn que- a 1(>1 orclinnrin po
cl(' supp:·ir esta lacuna con~titucional? 

O !;R. FERREIR..\ DE soezA- Claro . O que não f llossh·ei 
f. ir de encontro á Constitui<:ão, ~ contrarinl-n manifestamente. x •. , 
C"·a~o. por~m. não ha. ~emelhante violac:ão da Lei :\fa~ma e. sim. 
uma ~onsequcncia. uma illa<:ão de outro <1isposith·o constitucional. 
E' um caso <le competencia implícita. 

O SR. LE\'1 CARNEII:o - O argumento de Y. Ex. ~ valioso e es
timarei muito ([Ue me }>01-!SI.l conve>nc·er. 

O SR. FEP..REIRA DE SOUZA - l:!onra.r-me-ei sohremanei
ra ~:e pud~r convencer tão ele\•ada. a utoriclncle. 

O S~t. :\lORAES ..:L-...;oR.U>E - O orador <le\'ia tomar em consi<lera
Gão o seguinte: a competencia dos tril>Unae::~ e juizes federaelo; (' 
dn. Cõrte Suprema é fixada pela Carta Magnn. Nenhuma outra 1ei 
J~úde. pois. modificar a competencia. <lP.~ses trihunae.!'!, a qual. eo-
n)o di:.;~e. foi determinada pela Con~titui<:ão. : 

I i 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Será ::t minha em~nda uma 

nlo(Úfica<:ào. uma altera(:ão ~sub~:õtancial, uma crea<:ão prüpriatiien
te na competencia da Cõrte. Suprema.'! ~ão ~eriL. E' uma iHac:ão. 
uma consequencia necessaria da. sua competencia, estabelecida na 

O Slt . ::\-[or-.AES AXDP..ADE - Seja modi!icac:iio. ~eja lateração. se
ja accre;..:cimo. seja substancial, ~eja . accidéntal, t- sempre · entrar 
numa di:stribui~ão de competencin. ·que ::~ú a Constituiç:ão pódo 
fazer. 
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O SR. LEVI ·cAt:NEino - Pru·., mhu. :1 ttl14tlnc~.:ãu ~ l·st:1: a!1-

1.i~amente. quando a Con:,;titufc:ün clt• ll'lltl 1'41:' referia ao!' ·•·rime"' 
-elo Presidente da RepuJ)licn, evlclt•11H.'I'nPntt' ON n'CtOs attinente!-1 an 
··ImbE>as-co.rpus" envolviam l'l'l()u·m!'la blllclad(' <:rimin'al. <lO pa s::-;c, 
t)ue na actualidade, embora o~ Cl'ill'H'l'4 doF-' jui7.es das COrte::,; de_ • .l.]>
l.•ellacão dos Estados sejam <la <~nmpetE.>ncln dn COrte Suprema. nrth 
:-:e pode Ilretender que todo actu (lrt.. COrte ele Appellac:ão. que t.lG 
}Qgar ao ma nela do de segurnnc:n. c-n \'01\'a. re=-t11onsabilidude <"l'i

minnl. 

O SR." FERREIR.A. DE ~Oe%A - :\l.ulto:; poderão envoh·el-a. 

O SR. I./F!VI C.\R:-.-r:xr:o - :\·fultoJoC, :thl r• que e~ti'l a diffc:-ren~n. 

O SR. FERREIRA DE ~Ot.'?.A O mandado <le :o.'<.·gumn<::t 
tem :-1empre como ra?.ão um a.hUt(n <k• autoridade e t>l'lSe a1JU:-1o <le 
autoridade dá. sempre log".:lr .a pru('N'"'""' "''lmlnae~. 

Ainda agoru, lembro-me dt• outro Ul'J;Umentu paru re:,;punde.-r 
ao emin~nte collega. Sr. l-l•Jrn<•l'C .\tllll'tult•: u. Com~titui<:ão de lX!Il 

··- :' .1. _,. • ·- •• ••. -·· ,..!\. . ..... - - .1 
•u.ou ...... ...._ U"-V ._._, Uil, ~ '''I "'-ao' ••• \11 ...... .._. ... ...- ._,._.JI''"'' '' '-' I\;' 

conceder o .. habea~-cot·l•U:.-.. ut•~otlmu•lumt•nu• tountra u.ctos <~o Pre
~i{lente d::t Republi<·u. e l->'t'U:>~ :\llnl,.cll•n,.., l••ut a jut·l~tn•udc:-m~ia quf:' a 
c:reou. 

O S1:. :\Ior:,n:s AXllltAIJ~: - Pu•• .,, ... l""ur Pm•tttw anti~amente 
a lei ordinaria concedlu. cunlJit•WJWiu Jll&l'U. jUllofl&.mcntu de "hahea:-;
corpus- áquelles jUiz(•:oe <!Ul" cl<•\'(•f4t4f'nl jUIIliU' ou n.prt>c:iar u :wto 
d:t autoridade coactnt·a, (• r• jul4tumrtnlc1 11 c•l'lh' ponto <tUe tle:-;eja
va· chegar. 

E é justa~ente n c~t<• Jluntu <J\lt• lfUt•I'ÜI <'lu•gar. Assim como 
a l'ompetericia para julgar o lttl-ll,.tiN•t'ti,./111-N (. do jui;r. :-:ub t·uja ju
risdicção cabem Of.: acto~ du. nutul'lcl1ul~ euactora. du me:,;ma m:•
neira, para concedl't• ou nãn mun,luLlo d(' ~eguram:a, a t~umt•c-t~n
civ. de'\'e ~er da n.utorldnde ,..ol, l'UJa. jU1'itJdic~ão cabem o~ m·tol' tla 
autoridade coa(•tora. Xt-:o~~n:oe "c'"tllt!~P"'· f'OnlO n Côrte Supt·ema ~ó 
jt1lga. -decisões das Cõrtl'~ tll• .\p(ll'lluçÜt•, <1Uando ferem a Con:-;ti-
tuição ou a~ leis feder:w~. ~o,-, n••l'll<• 1'"-"u t• l!Uc:> a Côrte ~tllH'ema •.• 

O SR. FERREIRA DI·: ~OUX.\. - .-\ Cú1·te Suprema jui ~a 
tambeni os crimes func'-"ionu(•l4 tlmt •1t.•1'4t•rn hn t•~o:ndores. 

0 SR. :\-!OP.AES ANDRAP~ - J•:• ttUll•u PUUI'IH •• \hi ~e u ·ata :le ( '0111-

petencia criminal. Não ínr:u lnt•lc1lt• ·n ••ul'lu 1111 t!ompetenda criminal 
na di~posic:ão que n1e ~t-1'\'c:- tlt• ·,·l'lt••t•J .. IUII'II ••~o~tnbelecer a (~ompe
tE-ncin. da Cõrte Suprema. 

O SR. FERREIRA DJO: :-t( 11' ~.\ - ~!'1111 tu 11 Constituição te,·e em 
vi:--ta a competencia. pm·n n Jtl'•'"''"~' t•t•lmlnl\1 que, sendo no1·m<t 
geral. conhecida e mtndn. a 11111'41'411 h•r.rt"'ht~iio, c-ompetil· aos juizes fe-
-• ~ • • • ' . I . ' '.. • • • 
~ltTHOC:S Uot:: !11-.llUI::li'a lU:il.llO•·III Jll 'lll "•·-nt· I' JUI,.. ... ~ i.U '-''-'-U'X<'-' ~~ "'" 

mesmo contra acto~ <lo Pl'(Of41tlt'lllt" clll H~llUblica. e contra a pro
pria validade das leis, e~o~tuhc,lc•t•t•U n t•Ulllltto~C>tlcln originaria da Cõr
te Suprema parn o mu ntludn 1l1• .... ~III'ILlll:lL contra neto do mesmo 
Presidente e dos ~eu::s )linl,..tt•nl4, 
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--\. r~i.o foi a mesma da competencia. para os halJca.~-coniu.'i; 
J>Os<sibilid.ade de julgar a Côrte Suprema, OH crimes funcc.:ionae:o,; em 
<1ue esses funccionarios estiverem envolvidos. 

O que não se }lóde, em l>oa logica. admittir. ~ que os acto~ a.d
ntinistrativos das Côrtes de .Appellação locae~. do!'i tribunae~ e jui
:ze::: federae~. quando ferirem direitos líquidos e certos •. escar)em ;.w 
amparo 1mme ato o manda o e ~egurança. Ou <tue só sejam 
reparn.veis pela. propria autoridade coactora. Como se comJn·ehE-n
c.leria entã~ a audiencia ela "pessõa. de direito puhliC'o in tere~~'~ da··. 

Ser~. logico ouvir u. Côrte, neeusada a ~i me~ma. dt:>ntro d€' fl<•
t~·rminado IlrH7.0 '? 

o SR. PRESDHi:l .. TE 

gotar o tempo da ~e~são. 
l":•ltam apenas <loi~ n1inutof..' para ~e e:-'-

O SR. FEf!REIRA DE SOUZA Xe~s<'8 clois minuto~. ~"-
Pt'e!=!idente, resumirei o assumpto dl• outra e4Tlenda. pois muita~ 
tc·nho· que apresentar. Pergunta.ria sómente a Y. Ex. ~e esgotei 

'l'ra ta-~p do;- <li~)Ht:o=iti\·r• n 11\'o, :r :-!(•l' ··r_.!]o;·aflo ap(t:-= o :n·ti~n li.". 

f•tl onde convi€'1'. 

l >i:r. elle: 

"Sempre que o ·direito nmeac:a<lo ou Yiol:ulo :-:eja (:ertn 
na sua exi.;;tencia e caibu a ma.i:-~ de uma peNsi•a. ma:-:: ainda 

não se tenha individualizado em qualCJUer dell?:o~ : todas tt;m 
interesse legitimo _para defendei-o". 

l~stou c·erto de obter para essa emenda <• J>HJ'a nutt·:a no m<·~
mo Henticlo, a ndhesão da Commissão ele Cónstitui~ão e Justic;n, 
n()tacJamt.-nte do~ meus lwi~hantes <> rii.~rH.s 'mesu·t·:-.·. S1·~~. Lf"\'i C"·Ji·- · 
neiro e \Valdemar Ferrêira. que tC:m ~'ido na..~ sua~ lon~as e lu-
mf · s y' 

<:ãu do mandado <le seguran<:a - \'erdadeiros ·<lefensore~ imperter
rito~ -da~ liberdades publicas ou dos direitos individuaes amem::a
do:-,; ele \'iola(!ão ou realmente Yiolado~ pelas autoridade~. 

. . 
Essn. emen<m corresponde a um imperativo de justi~a ;~ ill· 

ectuidade . Refiro-me i'L existencia dE.' um direito que c·n.bia n.: umn 
<:!asse ou g-rupo de indivíduos, mas que não esteja. rigorosarnent<~ . 
!ndividualizado em qualquer dell~s. O direito de fazer concurf.io }>a
ra um cargo desconh-ecido pela nomea~ão ele titular sem tal Íprova 
<1e habilitação. :\!ai~ ~inda: uir.. c·erto numero de pesl:;ô~· · tc?m con
curso para determinado cargo: o Governo tem a liberdade de nu
r.tear, dentre Ol!5 cla:ssificado!:l no concurso, o candidato que lhe ap
prouver. .Acontece, por~m. que o Govérno, pulando essa obrigação 

o 
-Ja.:qp um JS wa "EJ.la:l O.IJa::>.ta+ op O!]:Ju;)tuou urad f:opua!pnça.td sop 
wnquau anb.tod 'raA!Ssod owawa.t tua:.: '!at ap OJJ;}t:IO!A utun sotueJ.r.:>l 
'O:J.n{osq-e a oso.xo.5!.l opnuas wn .. í~).\l:1S3luoouJ '3 O:J..t.:Jo a OPJI!:bH .. 
'ot:ssa.t<lxa 1; 'as-opuua :os.mouoo was 'o.qao.ta:;. mn .:>Jõtttou '[U~JI 
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:."ão é justo, entret:.tllto. que se deixe es~a. eolleth·ida<le. ou 
~$;~e grupo de pe~!-lôa~. ao al'l)itrio do poder puh1ico, neg:m<lo-lhe::: 
(o que a lei lhe~ 'dít .. 

De !Sorte que :t emenda. "\.~h:a clar :1. qualquer dof>' inuividuol:' que 
· t~:·ria. direito á nomeac:ão uu ao concurso a. faculdade de requeret· 

lhet· aquelle ctue requ~r. mn~ a cumprh· ~t. lei, mandando procedet· 
ao concur~o ou e~eolhNtrlo o funccionario dentro du c::ln~HC que a. 
lei <l~tf>t·minar. 

O Slt. LE\'"I CAil:'I:Jo:u:o - lJa \'ia t>ensado em emenda eom esse 
l1H:~mo objectivo ]llinci}>almente attendendo ao c~u;o das promo
(;Ões por mereeimentu. Por exemplo: o Gov~rno tem de promover 
un1 funccionario <la categoria. immelliatnmente inferior. embora. lhe 
caib<t o arbitt·io <le apreciar o merecimento. :-J"omeia. <·ntretantu. 
íunedonariu de fúl'<L do qua<h·o. e!'.'tnt_!lho á reparti<:ão. 

O SR. FERREIP...:\. DE SOUZA - Exulto uor ouvir a dec·la
r:c <:fio do nohre D4?pU ta elo. Sr. Levi Cm·neil·n. A au toriclnde de S. Ex. 

O St:. E . .ummo P1::-..-ro 
cum ~ramle ~ati~fa.<.:ão. 

Inocua. não. '\-. Ex i!: :-;emprt.• ouvillo 

O SR. FEHREIRA DE SOUZA - Ha outra em~nda. nt>~~c 

nH'l·nno ~enticlo. a a)lre~('nt:u· no :11·t. li.". Diz E>lln; 

"Quem th·et· o seu dit'eito certo e hwontestan·l anwa
t;ado ou violado. em cun~equenci:t de. anH!a~a ou viol:t.<:ão fei
ta :t direito. i~ualmcnte certo e incontesUl\·el de terceiro. 
pt,lle imr>etrar. em · fa\·or àe~te. munclaclo de se~;urança. des-
11e que. tendo-o <·itado para N.;sa clef(·:..,;a. o terceiro, nas 48 
hural-' utei~ ~f>;.:uinte:-:. tenha dt:ixado dt• im1)etrnr mandntlo 
cl(! :'<'gura nc:a ... 

report:tr-mE> ao exem\)\0 a que se -referiu. ha. pou<:o~ momentos. o 
~r. Deputado r...c,·i CarnE>h·o. O direito ele promo<:ão pertence ao 
n1UÍ!o; anti;;o: trata-se <.le lll"omodio ohri!;:t.toria pOl' antiguidade. 
O Governo, por(•m, n~o cumpre a !ei; não nom-ei::t. o mais antigo, 
})O resta ou aquelln. rn.ziío. Ess~ mais antigo ,entretanto, não plei
teia o seu dit·eitu. ou porque tenha recebido outros f~"l.vor(;>~'. ou 
]n·omel:'s•ts Yaliosa:,:, ou ]lorctue nfto !=ie queira incompatibilizar com 
a admini::,;trnc:ão, tendo em "\.'il:'ta.. na primeira. .oppo1·tunidade, pro
mo<;ão pm· merecimento, sempre mai~ honrosa.. Nesse caso, o pre
ju<lica.da :-:erít. o segun<1o em -antiguidade, o immediato. O facto de 
dispensar o primeiro o direito que era !':.'eU, prejudica o cUreíto do 
~e~untlo colloc:ado que, com a. promoc:ão <lesse })rimeiro, passari~ 
;;L primeit·a. collocação • . A emenda estabelcc~e que. se esse runccio-. -
n1andado de seguranc:a.. para provillencinr por obte1· a sua }H·omo(;i"tn, 
não o fizer dentro das -lS horas. cal)E.> ao ~gunclo. ao que ficou 
tamlJem pr~judicado com essa preteric:ão. requerel-o par~ o pri
l"íleiro, de fúrma a obrigai-o a :-:ahir da cla~·se em que estú, para 
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~(' evlloe:n· na n1ai:-; ele\·a<la, afin1 de- que- ene Yenha a retonntr, ou 
nt€~lhor, a occ~upar o S('U verdadeiro logar. 

O ~1:. PRE~IDE~TE - .AdYirto ao nobre nraflm· ele .flUC' e~t:'L fin
fla a h ot·a da :-;cs.são. 

O SR 1"1~R1:-~ t• H.\ DE ROUZA. St· Pt·P~identP nu ~~~~nenrl~=>t' 

as n1inhas consideraç;ões, nedindo. apenas, a Y. Ex., se me rest:t 
ainch. algum tempo, cnnceder-me a palaYra na Ordem do rUa dn. 
St>s:-::."io seguinte-. afim <le que continue na exposi<:ão da.-; emendas 
que- rormUtel. 

O Sn. PRF.SlfiE="TF. - Y. Ex. ainda dis])õe de 1:) minutos, para. 
·e:;gotar o seu tempo. Poderá falar, poil':, durante esse prazo, na 
:proxima ~essão. 

O SR. FERRE:IRA DE SOGZA- A~t-.lde<,:n a V. l<;x .. ~t·. Pre
sidt:>nt€'. (.ltuito 1Jrm. Pnlma.~ •. o orm7o-r é ctt111·1)rj,m.c·ntaào). 

O SJt. Pm·:....;wJ-~~Tt·: - Fií'a :t(liada a cliscussão <lo pt·njecto nu
mero :~:!r,-.A, 

You lt.·\·antar a ::..ie:.~o. dt•:-;i;.:nando )ml·a. a lh.~ :-.egun,la.-f('ir~•. 

11 tlo (•ot'l'(•ntc. :~ ~eguinte 

OltDEM DO DIA 

Continu:u:ão U.a 3.• di~C\l~S<1o do t>l'lljecto n. 3~:i-A, de 1!135 (1.'" 
Ic·gislatura), t·egulamll) o proce~so do ma.ndadu de :-;egurRn~a • 

. , " (liscus~ão do t>"TojPcto n. 33!l. de 1935 (1.• leg-islatura). a..u
turir.:Lndu u goYerno a adquirir a hihliothe<:a que pe1·tenc:eu 
ac, :\linistro Ronald de C:ll"\'alho: tf•ntlo parecer com suhstituth·o 
da ('"ommi:-.":<fio ele Financ:a~: 

:!." tli~eus:-;àu do J,roj~cto n. 363. Õl· 1!13ã (l.a leg-islatura), fi
x:mllo o~ \'encimentos dos funcciunm·ios d<t Secretaria. da Côrte de 
..::\ Ptlellm;ão do Districtn F(•det'~ll: 

· 1." discuH:-;ào do prl)jecto n. :!:!G. de 1935 (1." legi:-;latura). ins
tituindo a autonomia administrati\'u e financdra dus servü:o:::: da 
Estrada de Jo'et·ro C€'ntral do Brasil: 

Diseu:-;!'lii.o uni<"a elo }Jroje<·to n. 301. de 1!13:. (1". legislatura). 
·autori:;r.a.ndo a transfE.>rh· J>nra os. Estado~ esta.helE.>c:imentosj de en-
:-inn e de tn·oducção vegetal ~ ammal: ; 

I 

:!." dis(~us~o tlo pl·ojt-cto n. lGG, de l!):~ã (La. l(•gi~!atura). do 
Sl:'nadu, autori7.ando o Poder Executi\"O â abrir. pelo :\linisterio da 
Fazenda. 0 credito especial de 2. 308: 650S ouro, par}t attender ú 
1·estitui~ão no Go'\·erno <1o E~'ta.do de Alagôas da taxa de :! % ouro, 
arrecadada pela Alfandegu. dE' :.\faceió. no período de 1910 a Feve
l't>Íl'O de 1935. tendo na.t·ecer f~voravel da Commissão de Financ:a~; 

'> " discussfto do pl·ojecto n. HiG, ele 1935 (1." leJ.:'islatura), dis
. l>Onrlo sobre veneimento:-; elo func:(·ionali:-:mo }lublico da União, nos 
<:a~os d(' suhstituic:ões e> exel·cicio, interino: 
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., a <liscu~~ão do }>rnjectu n.. =~75. de 1.93;; ( l .. a l~~isl::ttu1·n). 4)i~

lJOndu :,;ohl'e nont eunhagen1 de n1oeda:o; divi~ionaria~: 

1." discuss."io do projecto n. 184-A, de 1935 ( 1. n leg-i:.:latut·a). 
:aJ,t•inllo o (•rcdito de :!9 :229$6fi8, para occorret· ao pagamento a 
•,ue tem dit·eito Manoel Pes~üa. de l\'l.ello, Secretario ~a. DírectO\·ia 

:eral do ..:\rl:lenal de ..1: arin do 10 de . anNru: 
(la Comn"lis:-;<io de Finan~aR e Orc:amento; 

3! di~cu:;!->'ào do projec:to n. 231-A, de 1 ~13;, 
.uu 

t1a Policia :\taritima e Aérea 
(:IJO~ vat·ecet· r a \'Ol'a \'t>l U:.t ConUllÍSS:lll de 

FinatH~as; 

Dis(·us~;io <'l-I!Jel"ia 1 tlu tn·ojec:tu n. 3ili. d~ 1 !l:l'i ( t.n ll•gi:datura), 
(c•menda. amn·o,·ada c dt:stac:ada do t>L'ojecto n. 101-P, ele 1tl3!i, ur
.r::nmen to ~E!ral <lu .l:t<~})uhlicu). pru\'iden<~ia nu o suhn.• a. taxa. <1<: en
tt·ada nu L'áe:-; elo Pcwto elo ltio de .Janeiro: 

lHt:U:o:sao es:1H~la tu IH'OJecto n. • • , <.c 
((.•nwncla. n. 3~:~. ao or~:Jm(>nto da l"az~nd<t, em 3." di:,:eussão, e ap-
1'1"1'\':Hla, p:n·~t constitui!· projeeto ít parte), abrindo u ct·eclito Ll~ 

llw d~ 19:}4; 

., " 
::.::n·ulo 
} )(: l'ÍIIl' 

<list·ussão uo prujcctu n. 365. de 1!,3ã (1." l<.•;;hdatut•a), fi
os \'enciment'n-1 do }'f~S~tt:ll da ~ec·retaria •lu Ttibunal su
lle J u stir:a I~JL•itor:~l; 

·• M <Hs<.:tt~~o •lo lll'uj~<.~tu n. :HI5, de 1!1:~:-, (1." lcghdu.tura.). nu
tnri:r.ando a ahertura elo <'redito supplernentar de J'éois 5.filliJ:OUO$, 
J~ar:L pa;{amento ela ;;ratifi<·ac:ãn pn•visoria., a ctue se t•efere o <Ie
n·etu n. lo\, <le 3 (1<• "\ ~nsto tlc 1 !)34: 

1." . <.liseussão do lH·ojec.·to n. XG. de 1!13;) ( t,ll legislatura), dis-
r.ensandn <•Xi~PI'lCia:o; pat•a Í n~et•ipÇÜu em <.~une urso pa.t•a pl'O\'imen

t "t. • "l'a. vu-
l'ét: c:om )l:trN·er faVol'<l\'f:l ua. Commis:-;ão de J~dm::u:ão e Culturn. ~ 

Diseus~:ãu unica do pt·ojccto n. 4Zi-A. tle 1!!35 (1." le~islatura.) , 
<li:-:pensando do esta;,do <1{• dois annos O=' :-:nrgentos ajudant(>s e in
temlentt·~ e os primeit·o~ g;u·g~ntos c..la. Policia. :\lilitaL· e do Corvo 
d•~ P.omheirus do Districto Federal. para o effeito de reforma no 
J•n:-:to e <:om o soldo de :-;egundo tenente: con1 parecer da Commis
sii.o de 8eguranc::a, rejeitando u projecto Yetado pelo Sr. Pre~idente 
(.ia UL•publir:a: 

Discussão u nicu. do pa.reeer 11. 33, cl~ 1935 (1." le0'islatura) • 
mandando archh'aL· o memorial do Synuicatu do~ ~lutoristas em 
Guindastes elec:tl'l{·u::; c Clasl:le:-; Congene1·es, ~ohre garantias da Lei 

Disc:U~='ti..O unic:a do parecer n. :n. <1e 193ã (1." legislatura). op~ 
.• ando pal'a que seja devolvido ao Tribunal de Contas o contractt 
<:elelm.H1o entre o GoYerno Federal e a Sociedn-<1e Batu·u' Radio 

I 
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Cluh. no qual foi recusado registro. J)ara exame ele provas feitas 
l•E>Ia l'ef[U<:·t·entC>, posteriormente ao r-;eu julgamento; 

Di:·wussão unica do parecer n. 3'1 de 1!1!~5 (V' legi:-:latura). man
<1anc1o archivar o 11rocesso do 'I"rihunal de Contas que re-C"usou t·e-
goi~'tro ao novo contracto celebrado entre o commandante <l:t S." 
Brigada de Infantarin e D. Masilia Dia:-: Gontijo, para. loenção <le 
11m predio em Bello Horizonte; 

Discussão unica elo requerimento n. 208 ele l!l3ii (1.'' legislatu
rn), do Sr. Barreto Pinto, no sentido ele haver votações diariamen
te, no período <l:L actual prorogação legislativa. 

Levantn-::;e a SesS<1o, ús 18 horas e 15 minutos. 

i 
I 

j 
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Senado Federal e Camara dos Deputados 

2.a ·Sessão conjuncta da Camara dos Deputados, em 
11 de Novembro de 1935 

PRESIDENCL\ DO SR. :\.JEDE1ROS NETTO ) 

SENADO FJ~DERAL; SECRJ!:TAlUOS 8HS. 
1.0 E .PIRJ~~ RJ!.:BE·LT....O. 

::\IEL-

nadtn·e~. 

peputado~: 

Antonio Cnrlof';. l·:u valllo T...ofli. Pc~n·il·a I..im. ..:\genoL' Ra.hello, 
Caldeira. _-\ h·art:'n~:l, Edmar Can.·aJho. Claro de Codo~·. Lauro Lo
l>e~. Café Filho. Ril:oeit·o .Juniot·, :\Inrio Clwrmont. Aeylino de Leão, 
.Ah~uat· ·Ba~tu:-;, F'enelun PPt'!ligão .. lo~~ Pin~arillw. Clemcntino Lis
l,t,a. Gen:1ro PontP, Lino :'\l:u~hadu • .Magalhães d<.• .Almeida. H<'n
J•ique Couto. (':u·Jo~ Heis. JO:Iif':t.er ::\Toreim, Goclofreclo Vianna, .Ag•·-

vf:ira, José Augusto, Alb~rto Roselli. Ferreit·a de Sou~.a. Gra.
tt:liano Brito. .Jm;(. Gomes. :vrathias Freire. Hamuel Duar
te, Botto ele .:\I enez~:s. . Oclon nezen·a. Ruy Carneiro. Sou
z:t Leão. Rego Barros. Ozori•.1 Dorha. ..Adolpho Celso. Ear
ho:-:;a Limn. Hoht·inho. Antnnio <1<~ íiôes, ::\Jario Domingues. Arthut· 
Cu valcanti. Heitor :\1a!n, . .\I ele ~arn),aio. Teixeim Leite. Humhet·t•> 
::\>l'oura. Rimõe~ Barbosa. ~<'\'l•t·inu )lat·i:r.. :\lotta J ... ima. Orlantlr• 
Anwjo, Valente de.:- Lima. Fe>l'nand<•s Lima. ~a.mpaio Costn.. Deo
dn.to Maia. ME>lehi~Nl<'k :'\loJltt•, Amuntln F'nntc-s, Bat·l·eto Filho. :\'1:•
noel ~ovae~. Lauro Pa~~os .. J. .r. ~t•alwa. Pri:o;eo Paraíso. Alfretlo 
)la~can•nhn.s. .-\ rnold Silva. ::\f;t~tlhãe~ Xetto. Ft·:inci:-;co Roehn, 
Leoncio Galt·ão, Arthu1· Xeh·a. Raphael Cincut·:'t. Etlgat·cl Sanche~. 
Attila Amaral. Homero Pil'es, Asdruhal So:u·e::.;, l:haldo Ramnlhete, 

rlsworth. Amaral Peixoto .• Julio ele Xova<>s. Candido Pes~õa.. Hen
rique I...ag-e, SallP.:-: F'ilho. Sampnio Con·~n. .Toãn Gimm·ães.. Le\'i 
Carneiro. Edu:.u·do Duvivier. Bento. Custa, Het·mc•te Rilva, Acurc·io 
Torres, Prado K<>llY. Lontrn. Costa. Cardillo Filho. Lemgruher Fi
lho, :gandeira. Vaug-han. C;u·Io~ J..uz. NoJ•aldino J..ima, Bial'.' Fortes. 
Pinheiro Chaga!'. )-fartins Soare~. Clemente Medrado, Jo~é Bt·az, 
Theodomiro Santiago, Au~ust0 Viegas. Arthut' Bernârde~ Filho . 
• Juscelino Kuhit~<·hek. Pol~·carpo Viotti. Chri~tiano ::\-Taehado. :\Tn
eario de Almeida. Vieira. l\olm·ques. ::Neg1·ão de Lima, João Penido, 
.To~ Bernardino. )Jatta :\f-:tc:hado, ~imão da Cunha. Anthero Bo
telho. Bueno BJ•:lncH!o .. Jacrp.1e~ :.\hmt:m•lon. De111hiÍn Z\foreira. The-o
tonio 1\lfonteirú de Barros. \Valdemar l"erreira. Ê<U'l'O:o; PenteadCJ . 

. )fm·ne~ Andmde-. Ve1·~ueiro Ce~ar. Ctl-l'ÕOso (le l\fe!lo Xetto. Cint'i-
nato .:.r:t :;:-a. Cn~tro 
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.Jorge Gut'àe!'-'. T€'ixeira Pinto, Felix :aih~~. Gomes Ferrar. •• Jur-;to 
de ~Ioraes, ::.Hiranda Junior. Fabio Aranha, Jairo Franco, Domin
gos Yella~co, Laudelino Gomes. Vicente Miguel. Trigo éle Lourei
ro, Corrêa da Costa, V-andoni de Barros, Plínio Tourinho, Arthur 
Santos. Octavio da Silveil"'cL, Paula Soares, Francisco Pereira, Rupp 
.Tunior .. José :vruller. Abelardo Luz, Diniz .Junior, Dorval Melchia . .:. 

' J>ucio de Abreu. Renato Barbosa, Pedro Vergara. João Simp!icio, 
J<•rederico \-Yolfenbuttel. Raul Bittencourt. Barros Cas$.'3.1, Dario 
Crespo. Adalberto Corrêa, A niz Badra. Eurico Ribeiro Sebastião 
Domingue!:;, Abel do~ ~anto~. Pedro .Jorge, Abilio de Assis. Anto
nio Carvalhal . .Au~tru ele Oliveira, Arthut' da Rocha. Silva Costa. 
Prancisco Moura, ::\•Iartins e Silva, Adalberto Camargo, Alberto 
Surek, Damas Ortiz, Chrysostomo de Olh·eira . .ro~é do 2atrocinio, 
Ricardino Prado. Vieira Macedo. M:a.rtinho Pru.do, Ferreira Lima. 
Oliveira Coutinho, Alberto Alvares. Lima Teixeirn, Paulo ~-\.ssump
<,:ão. Vicente Galliez. França Filho. :V.loac~·r Barbosa, Augusto Cor
:-~ino. Louren~o Bueta Neves. Abelardo Marinho. Sylvio Leitão. Sal
gado ·Filho. Paulo ::\fartin~. :vroraes Puiva, Barreto Pinto, Thom
n~on Flores. (210) • . 

Se:nadores: 

< o a _:. 
ta. Abel Chermont, Clodomir Cardoso, Genesio Rego. Ribeiro Gon
r~alves, 'Valdemar Falcão .• Tost; de Sá. •Góes Monteiro, Costa Rego, 
Pacheco de Oliveira. Genaro Pinheiro. Cesario de Mello. Valdomiro 
~fagalhães, Ribeiro Junqueira, Nero de :Macedo. João Villasbõn:s, 
:\forae::-: Barros, Antonio .Jorge. FlaYio Guimarãe~. Arthur : Co8-
ta. - (2;n. 

Deixam ele t'omparecer os St'!::.: 

Deput~ulos: 

Arruda Camara. Genet·o~u Ponce. Deodoro c1e ::.vrendon(!a, A:;os
t!nho ~Ionteit·o. Ger~on ::\!arques, :\olonté Arrnes, José ele Borba, 

eophns. Arnaldo 
J:;a:-;tns. Dnmin,g-":~ \ '1t-ira. 0!-'W::lld o Ljm::. ;-;~·:e1·!no .:\hlríz, Ern i
,;, . c.k· .:.\IaY~~. :.\lr~lln ::'.la:·h:.~~::-. Cur.!os !le Gu~mã!.), Alt.-·uuirandu 
Ti.e{luião. Clemente Muriani. Pedro L~t.go, Luiz Vianna Filho. João 

· )fang~beira, Pinto Dantas, Octa.vio Ma11gabeira. Pedro Calmon. 
Rapbael de :\fenezes, Arthur Lavigne. Pereira Carneiro, Ra~l Fer
nandes. Cesar Tinoco, Alipio Costa.llat. ~ilo Alvarenga, Fibio So
<1r~ • ..:-U-thur Bernar<les, Pedro Ateixo. Levindo Coelho. Adelio Ma
ciel. João Beru.ldo, Washington Pires, Furtado de 'Meneze~. Daniel 
<ie Carvalho. Carneiro de Rezende. Celso :\!achado, Rf>zende Tostes, 
.João Henrique, Belmiro ::.VIedeiros, Ab1·eu Sodr~. Paulo Nogueira. 
Pereira. Lima, Santos Filho, Oscar Ste\·enson., . Carlota de Queiroz, 
Gama Cerqueira, Joaquim Sampaio Vídal. Bia.S Bueno . .Alves Pal
ma. Hyppulito do Rego. Felix. Ribas. Roberto :Moreira, Meira .Tu-
nior. Aureliano . Leite, Horacio Lafer • .Tos(! Cassio. Borges de Me
<1E-il'08. Demetrio Xa\·ier, Anne~ Dias. Victot· Rus~omano. Ascanic• 
Tubino. João XE!,·e~. Fa.nfa Ribas, ~icolau Vergueiro. Oscar Fon
toura , 1~nnnntlo Gomes, Fra.ncisc:o di Fiori, IUcardo :.\fnchadu, Pf:-
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ero Rache, Gastão de Brito. Roberto Simon!'lcn. Leoncio .Araujo. 
(;a.stão Vidig·aJ. _.\rlin:b Pint::. C':wd••.·o ,\yn·~. \'i:·<·nt.· c:uu-.-l·i:t 1:->:.). 

Senndore!';: 

Abelardo Conduru', Edgard de Arruda. Velloso Borges, Thomaz 

.Jones Rocha. Mario Caiado. Ve~pasiano Martins. Alcantara :\'!a
chado, Viclal Rnmos, F1c;res da: Cunha, Simões Lopes ( 14). 

O Sr. Presidente- A lista de presen<:a. aN:usn. u com)>al'N:i~ 
mento de :no Srs. Deputados e 23 Sen:ulores. 

Est:í. aherta a. S~~ão. 

O Sr. Pires Rebello (2." ,'-;,·(·rdrzrio) pru<:e1lE> i't leitut·a 1lrt. 
Acta <la Sessão antececlentt:>. a. qual é, sem ohse1·va~õe:-:, a.ppro\'at1a. 

O Sr. Presidente Pa:-;sa-se Íl lt.>itura llo Expediente. 

guinte 

Diploma:-; de Senttdot·es t~onf'i!t'idos aos Hrs. Eloy C:1stril·iano 
<le Sour.a e Joaquim lgnado {le Carvalho Filho. 

-At·chi\'e-:-;e_ 

O Sr. Costa R!!~O (Prln orrlcm) - St·. Pre~hlente. aehan<lo-~r:
na, ante-sala os Srs. Elo~: Ca~triciano de ~our.a l' Joaquim. lgnac:io 
d~ Carvalho 1•·nho re(·onhN·ido~ e proeln.mallos Senadores pelo Es
tado uo Rio Grande do NortE.>. vcc;:n a V. Ex. se digne nomear a 
co1nmissão que os intt"oduz::t. no r~cinto, afim de prestaren'l o com
promisso regimental. 

O ~·r. Presidente - Convido o~ 8rs_ Senaclores Costa Regi) c 
:vroraes Barros. para. em. <:ommi,...são. introduzirem no 1·eeinto ~~. 
EEx., afim de 1n·e~'t:a.t· o t'tll11}Womisso t·egimental. 

(Comparecem SS. BEx. acompanhado~ da respectiva 
commi:'São e. junto <1. Me~a. prestam o compt·on1i~:so reg-i
mental, tomando n.:o:sento. ~m seguicla). 

O Sr. Presidente - Entru. em dh;cussão o projecto. 

2. ~ cll.<wu.c;s,ío cl.o zwojecto de Rc!ti1ncn to Co m.m 11111 dtz. 
Ca.mara. rlos D~znt.tculos c ~enrz<lo Fct1.f"ral. 

O Sr. Presi-dente - J-fa · sohri :1 me~.'a emenda:-; que \'iin ~N· 
li elas. 

O S·r. .Barreto Piilb 
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O Sr. J>re~idente - TE-m a ]lal:tYra. pela nrllem. o ~r. Deputn<lo 
Ean·eto Pintõ. 

O Sr. Barreto Pinte (Pd(t orr7em) - 81·. Pt·e:,;idente. em cnnti
:r.ua~ão ::w meu ClÍHCUr~o ]WOferido na l"Cssáo preliminar, em. C(Ut' 

fui lido o H.egimento Commum. quero enviar iL ::\fesa tres' emendas 
se;. re o re5'PeC lYO proJec o, que, con orrne < ec aret 
não poderfL •prevalecer tal com o está redigido. 

A primeira ümenda. Sr. JPresiclente, <liz 1·e~peito ao arti•"o H.n. 
i:-:to é, ql.te o :---egun:do o escri.ttini'o cl:L elei~ão prel':lidÇ:ncial cle\'et·{L 
H•r ren.li7-'Hlo no meHmo dia e que :-:(1 poderá ser arlia.do para o dia 
l'E:'gUintt•. se m•Him decidir a maioria ;nNliante \'Otac;ão nominal: 
r::n.ioria. ab:soluta ela. totalidade d•J::: Semulon.•s e DeputacloH reuni
do~ em <:onjuncto. 

~ão me confor1uo, Sr. Presidente, que. no caso de um prinwiru 
e:-:ct·utinio, nrlO :se tendo chegado a urn r('xulta<1o. se \'t.'ll1m deix:n· 
ao livre arbítrio do Pre!:>idente do Senado u adiamento }Jo:n·a o dia 
:::eguinte, quando quem elege o Presidente da Hcpublic~a. :-oe ell•~ 

I ... e-glslath·o; são os ~enndores e o:-: De11utados, e não o Pre~idl•nte 

(i(, Senado. 

~c)mente em caso l'Xcepcional, para c.-\'itar a injunc-ção de.- 111-

d<·m llOliticâ, que Hernpre Ul>llarec~e ne~se:-o c~t-'-=Os .•• 

O ~1:. PJ~-:siD~~TI!: - Lembro ao nohr(' Detntt:Hlo ctue l'E:·rliu }l 

palavra pelu. ordem c e~'tú pl'l.lt·edc.-n<lc.> a lf'itUJ'a fle em<.-nlla:s. c·m lu
~:u· de le\·anta1· a questão de orcle-m. 

O Sr. Barreto Pinto - Tenho. !:'t·. P1·e~idente. 15 min11-
to:;.: 11a.ra fazer minha~ con~idera~ões. 'Termina-do es::::e prm~o; suu 
ohrif:a<lo a leYantar a úuestão de. ordem. \'. Ex. pode ter a. certe:t.:L 
•!llt' eu não pE>dil·ia n tmlnvra pc:>la ol'flf.•m. para l•l'o\·u:·al' ;lPs~n·d·:Ill 

J Jt->ntro <lo prm~o de 15 minutos 1.;:\·antarei a ·que:::-:tão de ordem. 

O Sr. Barreto Pinto 

O S1:. Cos1'A R1~r:c' - Com <1 ue fama V. Ex. e~li"L c i uc nil.1g-uem 
m:t·edita. que Y. Ex. leYante uma questfw de onlen1. (lU:>()) ~ · 

' 
O Sr. :Barreto Pinto Quanto :to ~ü·t. ~L''. nin~uem o 

entende. A complica<;ão é tremenda reln.th·amentc ~~L ma.ne"Íbt Jlel:t 

qual a Cama.ra terá de elahor~Ll-o. Como :-;e ac:ha redigido,/ che~a
tno~ me~mo r~. conclu:;ão de· que a Commis~fLO Dire~tora dispensat·ú. 
a colla.bora<:fLo do plennrio lh Camara. parrt a feitura do:; ~espec:ti
vo:-- C'ot1i~o:::. 

om re n.c;ao no a1·t. 
da:; reHpectiYa:; Mesas". porque não po:-:so com}H·eh!!ndet· (JUi.· u:o; 
Depu ta.dos. que yfnl a c;;;ta Casa. c:01no t•s que \'Üo ao Senado. :-;e.:. 
jam obrigados u. pediL· uma nrt:,·ia licenc;a ou permanecerem nn 
recinto, a juizo du::; re!:'l)ectivas :Mesa:::, como s e e::::::es componente~ 
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não folS:.;en1 Deputados e :::\en:.ulon~s. E:$Ü.L emf:'nrla meree<:u a a:-:si
gnatura de mail'>' de 45 c:.:ollegus e de vario:; ~rs. ~enadot·e:-;_ 

Chegamos u;;-ora á questão de ordem que V. Ex .. scnhot· Presi
dente. perguntava· ~"e eu ia levantar ou não. E' a seguinte: âe que 
temos necessidade de apre!:lsar o regiment'> conunum. G fóra d(• 
.l'lttviil~ ~o o'• nn""'" · f'l·~•h,ll-,n• ,.,:- 'hnn ,.,.,.,..,...., .;r1 , ......... < .... ..1" • .... ~· ,.. .. ' 
não teriamos o regimento commum, que eu, na. Camara. do:.i Depu
tados. no- dia. li de <le Julho propunha, sugget'ia. a. convenienda. de 
:->er elaborado. A questão de ordem é a :.ieguinte: ttua.l ::;erã u }lra-
essas emendas e qual o dispo::-:1t1vo que fo1 upplicauo ll:U'a que t':-:
zo para. que u Commis:,;ão Directot·u !Jossa emittir rmt·E:t~cr sobre 
::;e vrojecto fO!)'SE! (•Jahontdo pelu. Commissiíu Dü-cctora 't 

O S1: . .r\Ct:J:cw '1\mm:::; - V. Ex. ni"Lo julga ncces~al'io ex:-;e l'e
,1;imcnto? 

O S~. Barreto Pinto 
nü.n ouviu u <1ue (:'U dh:~e. 

- Indi~pcnx:tv~I. Vt=-jo qUí• V . Ex. 

O SJ:. .-\cm:ew Torm~o:s ~e h a nece~siueue . do regimento. v-. 
Ex. estft l'lllhorl1inando u maior ou mt>nor. Pr~t·~unto: (~ ou nãu ne-

O Sr . Barreto Pi n t.o - Xãu resta duvida. de 4t1e f ne-
cE-x:-;n.J·io. V. l~x. então não ouviu o que eu disl>e!' 

o Sn~ ACUKCIO 'l'om:&s - ouvi })erfeitamente. :\Ia:-: v. Ex. nf~o 
J>l'eci:-~a. ::-;e irritar. 

Res}10nlla calmamente se jul~a dispen~avel o regimento. 

O Sr. Rarreto Pinto - Não n1e it·rito <:om V. .l<;x. {' j:'~ 

disse que o julgo neceH~a.rio. indispen~avel mesmo e. 110r i~:'o, es
tou perguntando quu.l o prazo, afim e que não tenha a mesrna ~or
te deste regimento. 

Fornlulo n::-;l"im minha quest.c.i.o ue ordem: 1.". qual o Pl't\Z•l p:L

rn, que a Commissão Directora possa emittir pru·ecer: 2.", embora. 
com a. maior Hatisfac:ão, ratifique os poderes a esta Commil"gão, eu 
tlesejava saber, Sr. Presidente, qual o dispositivo que ~e en.::~ntT:.t. 
no regimento ·do Senado ou da Camara, determinando que a Com
missão Directorn. é que <.lt·,·e emittir pareeet· ::;obre ~ .. ::; respecti\·as 
emendas. 

Era. essa a questã') de ordem que desejava apre~'entar. J-a.ti
ficando. embor-a. os podere~ llUe se tornarem necessarios par:t que 
:1. mesma Commissão emitt.c.L seu parecer. (lfttito 'be·m.; ·m:!tito bem.). 

n c;:.. P.-A "'i:tl~nt~ - X a l>t:ss:to de sH.bb::t.do. ~úfit•mci. eomo - -n1e parecia. indispem;:I.Yel, - e acredito. que o fiz com toda a pro-
<~edencia ·- que não ll::t no regimento, di~1lO:-lith·o 1·eferente no Pl":t

~0 para a clahorac:üo do regimento .commum. g por não havet· esse 
In~tzo . ficaria ao arbitriu <la Commil"-::.-;ilo Directol'n.. Ot"<L para que 
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·<:el"sas:se esse arhitrio. disse, então, quaes el.·am as regra~ qu<" se 
nos impunham afim ele que ·a, assemNên. conhecesse os seus din'i
to:-: e deveres. 

Pergunta agora. o Sr. De)Jutado Bat·reto Pinto qual será. o )lra-
mm · ·sã irector· "t · ar r s r · s da~ 

flUe foram· apresentadas. Não ha, <.·videntemente. p),"azo como nãfl 
ha. proces8o preestabelecido. Seria perigoso firmar um prazo, eles

. de logo, porque ignoramos qual 0 numero e O VUlto d::tS emenda.H 
omm1l"sao. 

Xacuralmente, o <leseju da Cotnmissão, é dotar a Camc.u·a (.' o 
~enado de um regimento commum, afim de cumprir o dispositi\'u 
<·t•nstitucional. 

Ainda. cumpre-me e~':larecer que. ::;e a Commi:'-.'::ião Dil·e<~tol'a 

<lo Senado só agora convocou Cama1·a e o Senado para uma. re-u
nião conjuncta, foi porque. antes disso, não estava. constituido em 
definiti\'o o Senado, pe1a eleição de todo~ os seus membros. E, assim, 

l'\• 

apres~u;se quanto {t. votação de leis nas quaes, naturalmente. to
.. los o.s DP]lUtados e Sena-dores deveriam collaborar. Além. dissu. :'t 
medida. que se constituía o Senado, entra.va a Camnra dQ!õ.' Depu-
tados na e a oracao as e1s e me1os, e nao ev1a a ommu~~w 

Directora do Senado perturbar a elaborac;ão dess.ls leis. sujeitas a 
1Jt'3.ZO fixo, quan<lo poderia, em outra opportunidade. cuidar dn õe:•
~E>mpenho dnquelle dever constitucional. Foi a razão por ftUc nrl•• 
proc-edeu, lla mais tempo. á convocac:ão <lesta. A~~'e~bléa .. 

Cumpre-me. finalmente, ponderar que tendo c~onstituilla po,
tlm dever de 6thica essa Commissão pelas :\-fcsas da Can1ara <· elo. 
B€-nado, não seria aconselhavel, que não attenclendo a e~s;L nw:-:
m:t ethica.. tomasse . agora uma resolução isolada. 

A:-:sim agin<lo penso se conciliarem o8 interesses de t:ndos. 

Val :-:e proceder {, leitura das emE!ndns. 

O Sr. l\'Ioraes Andrade Pe~o a palavra pela ordem. 

O E·r. Presidente - Tem. a palavra, pela urdem. o sl.:'nhut· 
::.\Ioraes Andr-c:lde. 

O Sr. :Moraes Andrade (Pela ol'll.e'm.) S1·. · Presit)eut~. co- . 
mo não temos ainda um Regimento que regule O!$ nos~-<Js tt·a!Ja
lhos, consulto a V. Ex. se poderei, opportunamente. quando ,._ E.l'
ahrir discussão sobre o projecto, apreF.entar emendas e j jul:;tifi-:::tl
m; immediatamente da tribuna, ou se deverei. neces:,;h.riamentc. 
mandar, ele antemão. ~t:s minha:s ~menda.:; l)ara ::-;erem d::!.a::; a.::;ura. 
pedindo eu depois a. pal:wra para justificai-as, · o que fn.ria um~t Yc·:~ 
<le,•olvidas ao meu poder, ·para encaminha!· o meu radocinb a 

O Sr. Presidente - V. Ex. poderá m3.nd<lr ú::; r:>mend'l.l'; fL 
)Ie~a ou a.pre:sental-;1s rla tribuna. seguindo-alO dn. justific~~ão 

oral. 
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Y::te se proceder á leitun1. das emend~t::.•. 

õas. 

São, su<:ce~sh·tJ.m\.'nte. lida~. auuialla:s e erl\'iada<; ú. 
Commi~~ão compo:;•ta <hts dua::; :\le::;a:s 

X. 1 

Ao art. 1." - ~uhstituU··~c pelo seguinte: 

Art. 1.''. ...:\. Camat·a llu~ Deputallo:o:;, nos te1·mos uos a1·ti~os 

:!x c 53· ·da Constituição da Republica., reunir-se-ii em sessão con
junctn. com o Senado l"e:deral :i.'Ob a direc<;üo da. ).·t'esa. deste. pa1·~1. 
inaugur·ar :t sessão JegisJath.-n, llr!.l"o:t ,~laborar (J 11egimento Conl
tnum. JKU'H. rE>cebcJ.· v compromi::;so uo Pre::;id~nte da. Rcp-ublica. e 
d:tr-lhe po:-;se <· PUl':l. eleger o Presidente ~uh:-~tituto, no ca . ..;u tlo 

~ 1.. Serão SCJlenne:-.· :ts ::-;es:.sÕCR para imtUg'Ul'<.t<,;ãu ua ~ssüo 
lt'gislativu. t- pura receber o compromisso c empo~~:u· o Presid•-.mtt• 
da Rt>lmhlk-a.. 

§ :!.". As ~e::;sõe . ..;, :sal\·o escolha de outl'<J local ~ llt..>tct·nüna
t;i:'l0 de hora differente. serfio re~tlizad:Ls no et1ifieio da. Cam:•1·a 
•los Depútudos e terão inicio ás quator-/.e ho1·as; a~· solenne-:-; ~t·

l'ã.o abertas com qualquer numero de Depu!ados e Senador':?& r,re
scnte~ e as ordinnria.~; <1e~cle que seja Yerificada a pre~en<;a t1:t 

uecima. parte da ::;omma total do nume1·o <le Deputados e Senado
res diplomado:s e compromi:s~ados. Para a. eleição do Presidente .,,, .. +,.. ... ~ ri .., .... : . ":1 ~ '> .. ,,~ /"<, ~·· ,; .:-- • . ••• 
~,.,.._.,~.~-~ , u~~ ~~ •u ~V ,_0.-' • " uo .-,• 

~0 :-·e considerar{L em. condições de deliberar com a pres<:n<;:t <ln 
maiorhL do numero de Deputados e Senadores. Para ~L 1-,o~se do 
Presid-ente :será nt-ce,:,;s:.tria a presen~a de, pelo m.enos, cinco Depu
tados e cinco Senadore:s, alfm dos membros ela :Mesa. 

~ 3.. A' convocaç;ii.o das sessões precederá accordo entre.· a~ 
~Iesas dn. camara dos Deputados e do Senado Federal. 

Nos CJbjectivos das se:-;:-;õL·s conjunctas do Senado e ch. Car.'lal':.'.. · 
dos Deputado:-;. foi onlittidn. a a.ttribui~ão d.e empossat· o PrE'!"i
ütnte da Republica. como determina o a.rt. 53 da Con~tituição . 

/ 

No § 1.", ~e di:'. que~ ·será. 8olenne a se:,--s'ã.<> para um· po~~e 

ao Presidente da Ht-pub!ica. :-;endo omittilln. a t•eferencin. ao com
)lromi::;so. 
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X o§ ''" n:lda ~E- diz- quanto ao nurnet·n de Senadore~ e Depu
tado~ aptnj.; nara. clelihet-arc-m, q unndo ~··t:· tratar rln elei<:ão do 
Pre:-;identc Suh~tituto. 

Ain<lu. neste at·tig-o, faltou fixa~ão da hora, aiO:m d,) local 
P:tl':l. :1s :;;es:::õf·~· f·onjnnc:tal:'. .'\. ~ro\·;L de~ta omil:'igào decorre da~ 

~tc>:--:;:oe~ (·onvocac as r•ara a.~ <1~· 'IOJe e pa.ra. as ~~ ho-
ra.s do proxim0 <lia 11 do cCirrent,.. 

X .. ., 

Ao art. 1.". ]n·iru:iJ•io. sultstitua-:,.H~ pelo ::-\•g"llillt(': 

"0 Scn:tdo I•,edentl e a Camara dos Det>utado~ l'<.'Unit·-:-;(>-ru. 
en1 . scs~io <~onjun<.~ta. sub a dit'N·~ãu da ~Je~a daquelte: . 

rr.) para inaugurar a s(':o;:sfin le~islath•a; 

ummun1: 

~o :l!! ~ 3." <la Com.'titui<:ão Federal'· . 

• \ emen<la r. simplesnlf;>ntc cl<• rerlaedin: clit ao S('nado :l sun. 
<letwmínac:ã.o <.·unstituc:ionHl eomtJl('~t; indu<.' " e:tl'o d(." ln(){lit'i
<~adio do Regimento Commum. q Ut· t.: ineeu:--a vel: (~ clc·~tac:a R~ 
'\"uria.s hypothe8E.>s. - Lc'l.·i Carneiro. 

X. 3 

.. , u. 

·• . .:\.~ ~es:-:;ões !'.'Olen nc•:,.; serão aherta.s eom 
quer numero de -presentes, e as ordinarias 

·a l•tesen{!~. da dt>("ima parte do numero' total 
Deput:vlo~ ... 

,f ustificar;rí.o 

a presenc;a <l(' · qual
desde '1 u~ -.-erificn.àa 
ele Senadm·es i(' ·dn ele 

' I 

Ha. convenie-ncia em. :=epn.rar a pn.rte reln.ti\·;t ::;,o quo,~u'>tt... àa 
que trata da hora c · <lo local das sessões. Quanto a.o quoni·m • 
.aprcs0nta-!'>'e uma das questões m~lis cleli~adas a res()h·er: ·o pro-
JeC o conl-U erou o conJunc o e eputa<. o:; e 
clir.amo-nos. )lOl"~m. a considerar uns e o'ltt·o . ..: :-:epnt·adament(!. 
Preferítnos esta su!u~:i.Q, porctu(' n Constftcição vigente - ·ape
~ar dos esforc::os qu<.' fizemo~ por evital-u nrw unificou. por as-
8!lll dizer, t.>m c~lSO alg-um, a Cum:wa e o St'nm1o. :Não hn.. ••con-
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gt·e:-.-:-;o X:tcional". como na Con~tituidio <le !11, ou ".AS:-;f.-mhléa 
Naci"Onal ... como no ]wojeeto da Commi:-;::iin tlo~ :!H: o que h:L :: 
:-;~:tnpre - a ca.m;u·a. (• o ~enado: n que ~l' l'E'tll1(' :-;iío es::o;as_ duas 
('Ol"])OJ'ac;õe:-;. J....o~ó. (. Pl'<:e'i~o t1Uü ~~a<la uma d('llu:-; ~C' a Pl'(•;..<'n t<· 
deYidamente cnnstituicla. - Lc7:i Crrnwiro. 

Ao art. 1." § ;~." - Substitua-se: 

''A conyocação :-;e fa.rit por acc-orclo ll:t~ :\fes:.t~ do ~C!~1n~h e 
da Cnmar:t. qwtntlo não tenha data IPg-alrlH·ntE.• <letet·min:ula" . 

. / w~l ijir·a<.,•rio 

Xão bn.stn. clizet· que .. :."l cun YO(·;u:ão. • • JH"e•x~do::l."~L um ::cccr
{~o.-. •· O a<·cot·llo tet•á dt• ~et· :-;uiJt·,. a <'ttll\"nl'adiu e pat·a l'ix:u·
lhe a tlata. - Lcz~i ('arucir(). 

••.A con\·oea.<:iio seriL annunci:ula. 
.. Diario do Potlt•t· Le;.dslutiYu-. ou 
111·ensa. diaria. e communicu<ln r>or 

poL" tres <lin.~ J~!o menos. no 
no ·• IJi;u·h, Offiéial .. , na. im

tele;;T:l.mma a t•.HJ.)s os Depu-

.r usl i!icflçcío 

P:1rN·c· nc•(·<'~~~lt'iu l't>~ulat· a ftH,ll:l tlf' t:••:-~ \'uc·;:H;H n. :u;~~;;u-

1'•11Hlo-llw a l>lthlieidadt• . - J~t:I''Í Cat"JIC·iro. 

N'. r. 

Fn~::t-:-~ no ~ 1 ." unl nrti~o ;, p:t J't<·· J't•<·tifi(~:l n<1o-~e a se:,:uir 
:t tlumet~nt;ão tlo~ d.:-rnais pat·:.t~rapho~ des~e arti~o e a elos ar
tlgo~ do Regimento. - .1. C. 'JTON/('.o; • \.'lldrnrlc. 

N' . 7 

_•\o art. 1 " § ., '' ac·c·re:o:,_.ente-:;;t- .. c hora··.. apús "outro · lo
cal''. -.:L C. J[o·ra.c.-; A ·mlraclc. 

N. S 

Ui~eat· do § 1:· <lo at•t. :?_" as \:'Xrn·e.~:o;oe~·:... •;ou o Secr~ · 
tnrio da Pre~id(:•n<:ia da H.epuhlica •• .. . 

. ru s ti/ i ca ç;li o 

E' attt·ibuic;ãu do Pre::;identc <la llepuulica. "dar conta, o:c
r:U;."t.lmente, da :,;itua<;ii(.' Llo Paiz :"L Ca.ma.ra <los Deputados, indi-
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cando-lhe, por occastao fla ·aõcrtu.ra ela sess<io Zcuisl(tti-l:a. a~ pr·o
videncias e l'efonna!' qu~:.· julgue nece~~nrias. ·· .Art. 5fl. n . 4 ·· 
rla Constituição Federal. 

A hem da ma.je~tade ou dignidade do Poder Civil que o Chefe 
dn. Nac:ão incarna, cln. grande ~olennidude que repre~enta no re-

l)rimento do preceito 
te da Republica deve 
t1·abalh.os l~"islativos. .A ~1.1a R 

sidenci.a é norma ::trchaicu que- cleYe s~1· hanid.a do protneollo da 
nc•:a Repuhlicn. 

X. !) 

• 

e-•· c • a ._ e 
tres memln·os. com a incumbencia. ele- receber, i't. entrada do recin
to. o Pl·esidcnte- da ReJillhlka ou o Secretario d:l Pre~ic:lenc~iu. ua 
- ') hrc r Í""' 56 . =i) . . 

Comparecendo o Secretario da ?!'f'~I:1encia. entrt>go.rá este ao Pre:-;i
~l~ntE.' <lo ~emtdo o auto::rapho da mens•agem do Presidente lia H.<:-
puhlica retirando-se acompanhado pela c·ommi~ão de tres mem
ros. A me-nsagem pa~sará a :-~~r li<la p~lo:-; dois Secret::ario.s. que ~e 
rc\·e-sarüo na leitura, finda a qual a :-;essão scl·{t enc:et'l·ada. 11ão 
~e tratandu de qualquer .outro a~~umpw. 

~ . 10 

. .Accrc~·ct.•n ta-:-;(• :to § 2." do art . 1 "· 

" não podendo o lllt.>nario delihN-ar, sobre qualquer ns-
sumr,to, sen1 a presenc;:a. pelo mPno~. <1e metade e mais um elos 
me-mbros de cada umn dns duas ensa.s. ·· 

Sala da:.-5 Sessões, 11 d~ Xo\·embro c1t::> l!J35. - _.lcurcio Tortcs. 

~. 11 

Ao art. 2.u. ~upp1·imarú-~e as palavras: ''pa ra a::; Se:ssões". 
Salas da~ Sessões, 11 de Xovemht·o de ·1935. - UbalrlÓ Ra-

'IJNJlhctc. 

N. 12 
I 
í 

' ' Se a.tG u·inta minutos depois <la hora ~qn·azatln. para ;1 aber
tura da sc::;são não houver o numet·o necessa.ril). ~,. ... Pt>esidcJltc. litlo 
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<J t~xpe<liPnt<'. l.lec·hHará q11c não ,-,r,rle haY€'1' :o:e:-::o;i"w. e c·onnwan't 
outnL p~n·a o dia ·imnlêclinto. ·• 

J /1 ~/;i f Í(:(I('IÍ f) 

E' n1uteria de que não tra.ta n Jll'Pj€·c·to. (• <!lW. no ennn.nto. llll'
l'ece ~e1' considet·nda. para <liln tiu· . n prn~o rC':>tt·it-tn t1o Regimen
tu 'lo Senado. - I.-rd Car11dro. 

'X. 13 

Au art. 2.". ~ ].": 

De\·e <·onstituir :u·tigo :-:e-p:.~r:.Hlt1. 

Em Ye~ <lt> - o Pt·esidcnte d;~ Rt-puhlica. ou o ~ecn·tnrin t1a 
Pt·esidencia da H.epuhli<'a, ttUt· t·ntt·pgarú ao Pt·<·~·id<•ntt· elo l-'t--
t:ado o autognqlhn da nH~nsag(<m ... •• 

Dlga-~c>: --o put·1.:Hlor t1a nwn:-:a;.:·c·m l)l'€'sit1Pnci:tl· quP a <•ntl'<·
;;arrt no l:')re~i<le-ntCt do ~cn~tilo . ...... 

• / lt \.I 1) /C(IÇttO 

Xi"w ~ )Jo~sivt-1 <lt=>tot>l'minm· <tUt> a m~ns:tl!('nt ~f>j:& 1~•\'a(l:t no 
.PI'eside-ntt~ dn ~enad0 JW1o )WOJ>l'io Pt·~,.;i<ll"nt«:> 'la Ht'Jllllh·a ou }lt'lo 
~N:reta rio <la Pr·P~iclend:t. - I...1· ri Car-n ci rfJ. 

'X. H 

Ao art. 2." § 1.", in jinc. C' l•aragt·aphn ·L". in fine: 

_-\~ palavra~ qtt<" prohil)em tt·ntat· tle outro asl"UmJ1tn. <le-\·em 
constituir artig1.1 :-:eparado. :tl1])1iea \'el a todo:-; o:-; (·:tso:-:. 

J /f.~tific!U.:(i.O 

Xão (· ,_c, nl•S dois l:aso:-; :•. que o projeC'tn se l'L•fl'l'(• t1t-:o:tat·:ula.-
11len te - o da :o"~::;~ o üe i na ugura~rlo da legislntu J'a ._, o da st-s~ãn 
<ic: po~se do Prt?~j·d~nte da. Repuhlica - que ha de Yig-vltat· a pro
llihiç:ão <le tratar ele- assum}>tr, e~tranhD. A prohihic:ão- t•::;tencle-st-. 
laC;.><:el':&'l.l'l:lmente, a tu<lo:-: o~ c~l~us. - ];Ct'Í Crtrnciro. 

N. 1ii 

Ao art. :!. §. 2.": 

Depois dç: .. e, em ::;eg-Úilla. nu recinto ... •· acct·e:,;L·ente -st:>: fi-

Supprimn-se o período: ·· Deixartt depois a cadeit·a ·• . . . 

Em Yez de: "<"ntr::tcla do l;,re~idente no sali"to. a :\[~::;a, os DeJ•u-
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1ado~. Sena<lr:n·e~ e expe>ctaUII).•e:-; eHtarãu ue p(!. n.t~ que aque11P 
tome ,u;sento na :vre~u.. ft .:lin~ita c lu lh·esidente üo :::-enado •• , 

Diga-se: •· _-\o entr-ar no rednto o rrexidente eleito. tocloH o~ 
DE-putados. e Senadores, c• o~ cspeeta·clores. fic-arão· de J>é, até quo ~ 
elle tome .::u~~'ento tt direita do Pre~idente do ~enado. '' 

Em. Y(•z .de: eJ-;te o fat·ft., }tt'otntn(:iando (~n1 \'o% alta a~ ~eguin
te:-: pala Yt·a~ ••• 

Simples f~ll1E'ncla::; ele n•tla<·t:iiu. Pa t·a t!\'ita r a t•ef~l'~'tWi:L <'i :\lc:-:a., 
<·m duas a<!Celi<:Õ<:s muito <!iY~t·:-:a~ nn. me::.'ma phrase: e para ex
c·lu1r a exigencia ·da. }lrE'sta<;fio do compromis:-~o. vele> Prt·si<lente da 
HeptlNi<·a., •• ~nl Yoz :1lta... . . - J .. c?...·i C <r rneirfJ. 

:"\. )6 

.\ -.: ·•" ,1, ,.,., ·•" ,,.,.,.,.,.; 'f•nt.• • • f.- rr· 

•·Pre:o~t:tdo u ('t.lnJf)J'omisso, u Pl't>sitltmtl• da se~::;ão dN~l:u·:u·ú . 

lc·~r.lmente emtJtJ~:satlo 4J .. PJ"l•l'lhh ... nte da. l:l'pulica. •• 

X(•nhuJn inr·on\'E•niente h:1 em lJUI.' haja. a :.-uh.•nn< .. tlet~la!·açi"l:> 

de ~e ar:hal' emno:-=~ulu u Pn•:-;i<l<.·nte ela R<"puhliea, :tliÚl" o ('om
l•l·vmi:-t""'' Con:-rtJtw·io:r.a l . 

.... '1-.. 

• A.u § ., .. <lu nrt. :!.": 

Onde :-;e diz. ·• .-\' (•ntl':Hla t1u P1·esid<!nte no ~lão ••• " •-li~:L-se: 

'·A • <•ntratla. do ])J·esidente ela Republicn. no recinto .•. ., 

~ala das Ses~õe:-~, 11 dt.- Xon•mbro de 1!135. - Go.~ta RC!}O. 

X. l~ 

..-\o art. 3.": 

~cta que ser.ii a.o;;&ignada pela :\lesa.. deJ)ois de ap}>rovada em p1e-
11ario pela maioria uos presentes ao iniciar-se a ses~fto hnmediata, 
~1vo :c~ :wt.1s de sess.:to solenne •1ue independem <le t•PJWO\'a~;fto . " 
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:::.ala tlas Se:s~ües, 11 ele ~ o·w:m hro de l!l:~:í. - L" l)(L/<i.(J Ro11111.· 
Zirc:te. 

N. l!l 

Anteponna-se o ru·t. 3." ao 2." (actua.es) , reetJII~:tn(lo-::;e-lhe:-; a 
nunu:.-rat;ão. ,. - O. J[rn·aes .:1:u.d·raflc . 

..;,., • -v 

·· § 3.", Se a. vaga uo Presidente occorrer no ultimo ~emestt·e du. 
(IU:ttriennio. não se fará. a eleição do substituto. que seri'L o deter
minado no art. ã:!, ~ ~-", da Constituição. " - C. MoraR..<r .4 nd?'(lf1e. 

:N. 21 

1.") Ao art. 4.'': 

-o § :!." pas!'larit. n. constituh· n § 3.". 

!!.") Ao at:"t. 4.": 

.-\eerescente-l'õe t:Omo § 2 ... 

.. Se em <luas sessões consecutivas, convocadas )Jara tal fim, 
não se verificar a presença. de metade e mais um dos membros de 
Gl.da uma. das duas Casas, a eleição será. procedida, no dia. Imme
diato, desde que se verifique a presen<;n da maforia absoluta. da 
tc,talidade dos Sena.flor~s e Deputados. considerado~ conjuncta
nwnte . 

.:teu rcio 'P01'1'f!.~. 

N "2 

.~cct·esc·entc-s<: ao art. 4." o seguinte: 

Paragrapho unico. P:tra execução do presente artigo ê ex1g1-
da. a presença da maioria absoluta da Camara. dos Deputados e 
'l da maioria absoluta do Senado Federal, observados para esse cri
t~rio os dispositivos~ applica v eis dos re$pectivos Regimentos. . ' ' ' 

' 
~ala das Sessões, 11 <le ~ovembro ue 1935 . - Di·II ÍZ .Jun-io1·. 

N. 23 

Ao art. -!." . 

N . 23 A 
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Suhstitu::t-~'E.' pelo ~eguint~: 

.... ut. A eleic;ão do Pre~idente da Republli:a. no· ca.'io do § 3." 
(lo art. 5:! <la Constitutiçüo. ~e 1·ealizarã trinta ·dias depois de o<:
corrida a vaga, no edifício da Camara. dos Deputado!=;. com. a pre-

_, ,..,_ 
:sen<:a ua ma.1ona n.n::;uiul.a ou ~•'l!uu.uu c ....... 

Paragrapho unico. Se, quando occorrer a yaga, não t-~tiver íunc- · 
~ -~ ~ • -• ••. • :< -~ .~ -~~,~-~~~-..... ~ <:!~-· 

\;~IJH'-'U""V V ,1; ........... .._,,.;~.&;.. , ..,_._.,. ' ~ ••• • ·~ ·•• 

nado e a Camara, cinco dias antes da data da eleição presidencial. 
em :sessão extraorcUnarja para verifjc-açfio da presen<:a de Senadore:~ 
e . Deputados em numero ~ufficiente. 

Sala. da~ Se~:--õe~. 11 rlf!' ~OY('nlbl'v de 1935. - cnKtldo l:ama
lht.' te • 

.Ao ar::. -l." - 8UPI>rimam-!;e- as p:tla \T:.!~ ''t·•.)m a Jll'e~E>nt;H da 
tnaioria dos seus membro!'~. •• 

•I • "J •• ••'\. r v 

APCsal' de conh't:-tr a exprc~srw, uo teXt(.• cunstitur~hnttl (at·t.. t-;2. 

§ :J.0
). o ~sumpto se acha regulado <le modo claro pelo § 1." do 

rr.~smo arti~o. - Bnrrnx Pt?11Tf'ndo • 

. Au art. ~." .\.ccre~c::entar: .. A con"\·ocaçiw da Cn.n1ara do:-r 
Deputados e <lo 8enado I-''eder-.U. no caso de l-le acharem em ft>
rias, :-:~rá feita pe!a S-:.>c(:ão PermanE-nte <lo Se-nado l''ederal (Com~t .• 
art. 9:-!. n. VII) ... 

Pen~amoM <t~Je esta tlit~~posit:ão de,·e con~'tat' do Regimento com
mum. não convindo manter tt omi~!.lão. - Barros Pe-ntea(lo . 

:X . .:!6 I ~ 

.Ao art. -l. ", § 1." - Em. vez ele ·• nesta Capital " , diga-se: ml 
•·capital d~ Republica ... 

.rus.H/ iccu;tí ,"J 

Simples <:-menda de redac:ç:ão, com o olJjectivo tle tornar tt-
chnica a expressãc:,. - Barro.~ P cutca(].<J. 
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N. :.i'l 

.-\o rnt. -L. § 1.". :-:lltllJt'illHUll-~e no pu lavra~ "da totalidallt>" " 
1-\Uh!:-;Uttiu.-se 11 :tdverbio "~~onjundaml:'nt.c•" peh1 '' lll:'l'ltacallamente" 

' • 111" "' •• • , .. ltfl•. 

_., ..... " ·~· .• •. ""< ..... ,..... . .. .• 
:-:upt•a, n. 3. Hão a Cnmaru e o Senado que eleg~m o Presidente d1~ 
1 t(•JIUhliea: nün. o~ Deputado~ l' ~enadm·e~ reunido::; em Congresru. 
A s~l-'lllhlí·a oü enn Vt•nt;:i.o . . . V<~ t'nstn, il prop1·io projccto mand~t 
:111 ui q lll' as sf'x:'ües IH'e>p~u·n toria.s sp fw;:tin Sl~fl:ll'arlai'lif>nte na Ca
nwt·a l' 110 ~('lHtdo. tPmh•ncto, pois. : 't t•unstitulçfit, 1l1· <·ada 11111a da:-' 
duns Camat'n!-'. sf'pat·adanH:-nt('. -- -· 1.1'1'i flfll ' lll' i rn . 

• \o ~ L 0 tlu m·t. ~.". ,\eet·c~cenlt".-1-IO! ''.\'Üo ~·t• vol'ifi<.•nndo a pr'P
:4llll:n tltL mulot•ia absoluta de Sena.dot·e~ l' da rnalorht absoluta de 
lh•putado~. :t eleit:ào nij,o ~e reali:r.arít, ~cn<lo l'onvocada outra se~;:

l-\i'w }>l~n~ o t1itt hmnediltll.i. tlelillet·uü\\o -~e {}ntão, com a pl'esen<;u, da 
tHH!oriH. ahsnlutn. t!H totnlidad·• dn.!-\ S<madnt• ~~ ~ Denutndos l~om•'i-

<it•1·:ulos t•tmjutwtamente. '' 

N. 30 

"~~~ seg>umlo Nlt! t'll tini(), H(l Hel'tW &'ttffrag>tulo~ os tiols t:an<H· 
dü ( ~~~ ttwls ~·ot.:tflo,..; nu tH'imt•il•o. - ·- V baldo Rnm.fllJtc/.c. 

::'>1 . 31 
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"O !-'eg'undo Ps<·t·utirdt• <la dei<íüo f11'esidf'rwhll dt·~·~ni. St'J' n•:rll
:wdo no mesmo clin, l:lú J>Oll(•ndo set• adiado JWt'tt o dia l-leguinte, ~., 
ltl'.Mim decidh, mediante ,·otnc:fin notninnl. a. maioria nb:,;oluta da 
t c•talldfulr• 110~ l4Nin •lot'f':-1 ,. i Jf'Jill ta !In!-! • c•onslder:.u:1os t'Oll.itl n rt:t-
lHO:: 

./u.~t i/i1·1u;titJ 

o s(•gunu(l (•:wt·u 1 in in tiP\'1' s~1· J't•a.li:mllo 110 tne!'lmo llht. Que111 
•·IPJ.!I' c1 l't'esidente cln R"t>Uhllea (· :> maioria ~. lllll't.anto, ~(> t•:-:tn . 
'" (•.c)l'l'endu tnoti \ ' <. <t<• fun.:n mnicH·. r. 11 UI' o('Vlll'i't, dccidit· i-lohr1• o 
uéíiatnento ela i•ldf:iio l>lll'il u dia ::<r•gninh•. 

Haia \las S!'SSÜPs. 11 dt• :\'o\'P!ttllt·o do ·w:tr.. - .8d./1111/Hlo Jlfo·
·nlo /'Í11Io . 

• \o an. I>.'', ..\cct·cs(·~·ntnt•: ·· Para,.;t·:qlh•• unku. (,lttando a l•!ld
•:ilu frw fl'ita durant(' o ]Wdotlo 11<.• t't'idal:l e ell\ virtude de convn· 
ettGÜu, nos tN·mos do art. 4 .• vel'iflcatla a nnurttdio e nrot'la.ma(ln 11 

H11Ue dn Prt:-sillt•nte :;ubl"tltuto eleito. no mel"mo dia. ~erit encet'l'Hli;: 
: 1 sE.·~~iio ('Onjuncta da Catnara. do!' Deputados P 110 ~f'nrtd~l li'e
ch•t·al. ,·ntt:tndo amhos rts f(•l'Ül:{." 

Su Jll'o.i(•eto iiiio Jw m·nhurua disJJOI-Ih:iio t 'XIJi'(!S!:>\t. ):;OI.Jt•e o cn
l .'l~l 'l'aimmtu elo~ trniJallws das 1luas enthtude~. a)JÓ!:\ conclusão tloH 
mesmos. Con\'Z•m. Jllll:-:. fiili>J1t~u·-~(· a E'tn<.'tHin )ll'OJlo~ta. ~ Rnrr1111 
Fcufmu1o. 

u .\ .iui%u du l't't'silll'ntf' rl11 ~:~'lHtdtl, t!h~a-sL• "a jur:-:o llo Tl!t'till~ 
l'ifl . tt 

t"U\IPI'IIn:tlll-~1 · li": JHtlll\'l't\:4; 1111 llll lli:t ~l'.l:ltillh• ú H!-! tltlds at(• 
flnal. 
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1•:' inarltuisHÍ\'el o :~t·hitrio <-•onfpr·ido ao Pre~idente <lo Senu.do, 
pa r·a dPtermlnar· o !;<'~~~~ ndo PHcr·utinio no me:;mo dltL ou no irn-
ll~UiiLLlJ, I <:!.li LO llltl• · q uan lO rl. t.;OnHt1tUI(,:ê!.Ü détel'rnlna CO li\ 

t•xaget·Hdo ri~m· - a (>(el<:ão rio Pt·e~identE> sub!'tl:ituto - com ella 
o <:ham;t, !;~nt muita t'elkidade - T)t'\"1'\~nnwntp tt·inta tlh\~ np()~ ti. 

nh(.'l'htt·a da \':tg·a. -- í,('l'i t'<ll'nril·n. 

:-.:. :m 

.\ t•t. ~c 11:.1 datP upt·azada nrw si' t:ortsL•guit· tlttllllH'ct p:tt': •. 
i'iPk:io tlu Pr·Psill('tlt(• .suliHtituto, fn r-~(.·-ha :t elel<:'-o na lll'inwir·a 
:-'t·ssiit! :~llhs<'fJIH'lllP Pnt ;1111· sf' Vl't'ifiq\11' o quorum ~~i.tlir11J . 

. \ 11\alt·t·ia pt•t.•n•lt·-~l.' í1 tl:~ PlllPtlll:t Jll'<'tct•th-nlt•, t• an q ut• di:-<· 
~·.'lllllH mt ~ua juKtit'ku<::i.o. t•:ltn. Pn \'oh•<• q ucstfto d~>li<~adissima, a 

·~· ·~" '"' '"' ~~~·• •~• , 'l''~ 'Ull"l'.<t'L<l.ltlU, ll'C(..;<:<><><U lU '<lll" 

ft·l·ntat·. l..:m verdade - como dh.;~e-nm~ - a Constituiçfto l<'edl?'t·al 
•h·tennitm t>t•ed~anwntt_. a eleh:ão do novo Pre!'lidente tl'inta diaH 
tlopois de o<·cot'l'€'1' a vaga .. Ao mt>smn tempo, exige c•erto Q1I'I>'I' IMII, 

h..•nt <>1<•\"IHl<•. CnnsidE't'~-s<', rwt·{~m. a JJossibilltl:ttiE> <l<• ~f' niio c•on
sl'g-Uit· L'Hsl' tJIIOt'llm. •ta data fixada. Jo;ntão, <~orno ha, de pt'O<"etler '? 
1'·1<lt• ent~·hdet·-st• que s~· não fat•(t. muis :t elci<:àn '! Cnntinunrú. no 
1·x~::rddo do Pt•esidente da Re!lUbliea 11 Pt•esidenil• tttle a tenhü. a::<~ 

sumitltl ·~ Pul'eee <tU<' nfto, (~om Psst• )lt•n!'':tmPnto. pt'nt'llt'Pi I'Pg-ul:ll' 
:1 h~·potlH'Ntl, - /,l'·t'i Co l'íll'iro. 

O I • t·p~ ·~Ut• tltt• du H.epul.Jlieu, elt'ito nu rm•m :1 tlm; at•ti;_~os 1 >t'<'
~·~>llf•tll(·s, poder·(L ('Ommunit:m· ao Presidente llo l:Jenado u <luta, l'tn 
.que :tssumil';1 o -<.~:u·g·o, d(!llh'(,l- em. 60 d1Hs .vo.utados du ~ma. .e.le.lçl1o. 
t•:tllendo, n pssp eal:>'o, ao P1•esldcntt• do Senado ~e estL• e a. Camat·a 
1h.\~-; J)(lputado!:l eslh' PI'Pill l'unednna mlo, ('f' li \'OC':l t' H sN~Hito <'On

jltll!'!:t JIHI':t tal filli. 

A t•udact:CLO do tll'ujecto nilo par'l'Ct' IJôu: pontUt• sü uii.o tcut 
th- t':w \H'azo algum a.o Presil,ente d~ Republicu. ~ldto l)ôi8 ef.~~' 
l'l'HY.O lhe ci::lt(L gnt·antitlo pelo tu·t. 52, ~ 7 ,u d~~ Coi\Htilui\:ão: htn\
lll'lll lHll'que ~e nilo tr~m dP l'eguittr, nestt• l'Pg-hlJPnto. :1 lHissp pt•· 
r:o 1111- :t f'C\1'1(• Sll}lt'<'lna. -- Let•i Coi'Hd·ro . 

.;.-,, uI 

. ' 
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,f u.<:fi/icaçâ.'J 

O no:4HO t•egímen 1leHac~on~elha, ~cui'to exclue, a. pw;sibililiatlp d~! 
.. c:íll'l'l'~tJonderem-se '' a carn:tra e o St::nado, corn o Presid<'ntf~ da 
] tPI>llhlina. mC:>IliantE· I'Oillmi!:I~ÜE'.H. r (~1:·i Cd.rlldl'() 

~. 3R 

':-\ • :}!) 

~l.J}l(H'ÍUlat!l•HC UH Ul'l~. !l ,", lO, lJ, 12, l:l (! I.J, I'C<,tiftP:tiH(o-;~1' 

u uumf•r·:tçã(l (]O!-; HPguintr.·~. -- f'. dr !lTorarw Antl.rarlr·. 

~ . .JO 

"1'\,. • ' • ,I, ' ,1' · • " -'· -' 
o ,.,. o ~~ ·~ ~ L(U~ ............ -

Tit:tl'U rc<;olver )lot· úois tct•t;os lloH membros pn~~Pi1tE'!'o', submettPr a 
,·.,ta.~ão em gloho, Hem lll'ejub:o dn!-; cnwnrtas, Ht't' fín ~n,·iada~" a11 
:0:(•Juu1o llarn ~L t•evi!-;ão. O pt·njedo revisto pnln Sen ailo HCI'Ít tlepoiH, 
Pl-ltudado JWl' uma eonüliissão c>SJJecial da Cnrnnm. n qual z>odc>r[t 
l'aZcl' a~ modifica.çôe~ que juiA":tl' convcnlente~-1 t:' J'eecber a~:~ em1•n· 
tla~ que fot'<-'m apre~entad:.n; llelo!-l DepUtados, emittlndo. entf'to, o~ 
t·~·~pecti\'oH pareceres. Or~anlzadu o nt·ojecto definitivo será ~Uh" 
lllPttirlo ao pli>tll'JJ'io pnt•:t ~ot'ft'Pl' umn uniea 11iRt'tlR14iio l ! \"otnc:i"\ll," 

Pnt'l~t:e t~ou venil~tÜt• ltll'lltll' hem dnt·o q Ltt• e11 1 plPIIttl'in. pt 'llP-
1':1-~.J Her H t>t·esl'n'tn(ln~ ("010n·ria~' ao~ prnjectoR ~i<-~ Cndigo . 

NeHte 1nomento, t•ncot~lt·:t-He nn Cu.mut·a 0 zn•ojecto tio Cotlig'<~ 
do ProceHSo Penal qup, allás, na formn do § 1." do artigo 11 tlaH 
riisno~t~ões Tt-;anl-litcii-iit~ du. conl'ltitui~i'iii tt1.: , Reptthli('ll <lPvc ~(· t· 
tliPcutido e votado immeflintumonte. 

Ap:pt•ovrulo o art. U." do JH'oje du, a votação de~se Collig·o llH
\ 'HÍL ~et• feita, em glouu e t.'llviado no Senado pu.ra. u. i"ev i&'àu. Vol 
\:müu uo HcnU.1Io, as mollifit•nr:õe!-1 só zwdel'uo ~et• feitas pelu, Cortt
tnl!o~Hl\o l~Rlleclul, nü.o Ronilo adtn iH ida~ emenda!-4. Qurtndo e ondtt 
a t•ollahol'n<;ün llo Sena dQ '? 

.PJ'UClll'ei, l!ntilo, uma fot•mullt IJUC l!Ull!:lido ro t•a.:~.uu.Vl~l. Inclui 11 • 

•lr.' o Pl'ojedo em oJ'llem do dia, poderi't recebe1· emenda!:~ d e todoH 
os Deputltdos . l<"ar-Hé-(t a votaçilo glolml do projecto 1:' parcellnuH· 
mente d.al:> emenda!:!, orguniznndo-se. ern ~('A"Uida, :t. t•ntla~qíi.o t'innl 
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·l":l\\1'1' :.tK nw<lil'i!'llt;üt•,.; 11 Ut• .}ul~at· tll't'P.s!-lal'lw-:, - :r nU·s tlt• .o:ulltul•t

lel' o pt·ojPdo tlt>finitlvu üll iJh.•it:ti'lo, ·- (• l ' \'idcntl' quP P~.·•a rnE'Km:t 
t :ommis3iio l•1.Sll<>c•ial dcn•r·rt. ig-ualnwntl', api'PC'iar :t!-.' lllllllíflt•:u;tu.·~ 
ou a L \'ill't's :-;u;.:·:-:L•r·itlos tltllos tlemal::-: D1•pu tados, no \lHo da !':H•ul-
IÍ:\IIt• _\ll\1.' \h\•:,; 11'.'\'llli.H.t• •t _'HI -!in " : · 

t:> ... 

• \u :tt'l. \1," - ~lllt.stitll:lnl-:-'t' !I.S t1oi~ ttltillt•t.s (ll'l'indtt~ Jtl'ln>: .SI'

:.: 11; 11 tt•S; 

O pt·ojl'"to. l't'\' i.stn pelo ~<'ltat!u, ,.-,pn't, dt•ptti~. 1'('\'Í:-:tu t:nnltt'lll 
p•tt' tllna t•orntni:-:.s:io l'!-'Jl<!<'i:tl <ln ('"'amara ,. :-:ulttnr•tti<lo ;'t cti!<t'll~:-:itH 
" \'ota~i't.J nu pll•nat·io tln f:umaJ'n. 

~. Ao l'''"l'hPt' n proj••1•t 11 t•nvia·1l11 )H•l:t. ( ':uu:tt'a. " ~l'l\:ltlto 
l'ixal':"t o pl':liw. n:io <•X«'<'<h•ntt> de st>is uwiwx, deutJ·o nu <ruul 1l111'ú 

pa t'el'PI' snut'(• o Jll"liJQt'l•l. Caso o pa t'l'<'l'l' nãil ,,\•.iit apt'e!·mn l:tílil Ht>K:<t~ 

l'l'õ\'l.ll, a Ca\1Hll'a l'Ílti<•t·ft IH'O!-Il'~UÍI' na l•la\lora<:ii" ''" < 'n11i~11 IIPI:t 
t'•·t ' lll:t onlin:tl'ia, dt• ll''l'ttl'<lfl 1'11111 " """ ''"~·iltu•nt~> . 

./ nsl i/ieuc:rio 

< > tli.-JH•xith·o 1lu pt·u,iL•t·to eull~:q;t·a. :n,·· I'L't' lti potttu, " (•tltPI\tli

'''l'tt!o lllll' j;-, l'Xlltt%emo:-: na Cam:u·n !>Ohl'o n at>t>licnção do art. 4fi 
d:, ( 'on~o~titul<;fli) J•'l'clPt'al e QUl' tP\'p o ~tpoio da Comm1s.'~:1o <l<> Con
~liti.l it;Ílll I' ,) usth:n. inxpiJ•:tntlo a t•mt•ml:t (j Ul~ ofrereetmlOH ao lt(•~ 
).dllwllto da C:unnnt, .Vltu.:, 11 pt·oje<'to desre a rwt•ma~ tia, elabot•at:ríu 
,;,, Jll'tt,!t•• •l•• 11:1 {':ttnat•n, qat• n;in ••nh~>ttl ll"Htp l{t'J.dttiPilto l'nllllllllllt. 

Pm· uut t·o lado. ,, que no~ pat·e<·~ nt1e<·s~nrio (o l'eg-utnr o prm:n 
1'111 t}Ul' o ~t!nndo <larü '' HC'U tHtrccl'l', con1o ot·~iio l'üVi!-lol'. De nu~ 
t t·o modo, n. e!:tbot':tt:ãn deu; Codigo!': - qttl' a Constituil.:fto tew.• 11 

••atpf'nho tlt! faelliün - t'iP.aJ'(t. nntJ·av:l(la. Ilt'la ilwrd:t tlo Senado, 
ti unndu n.:tn pos!-la vct·ifiea)'~-.:p. lo;' 1>rcclso r·esalv:u· .semJH'e u JIO!-l
:-:l\lill11n.lli• t\(o .JU'ru'' >' 11• l1 .L,' 'L)Lilc"ll "' ' .n,ln.h . ' ,,.-.. ~. ~"' 1i .~· . , 

1
,.,_,.,-

dndindu do t'ito tH'e:-:et·il>(u no :trt. -1~ tia GonHtituíc;üo, pm;u ubl:>\'t'

\':tl' O tln KE'tt l'lJI.dHH•nlo -- ÍKLO é, O Jll'(l('e~Hu l'Oil1T\1Uill, llN:de l(tl(•, 

pm· <Ut Ul;'lll' motivo, l'll.' t'P< •on he~tt q lll' PHl(\ ~P t oJ•na {ll'a tlcn nwn I" 
!Jt.'!if.: t'X11Pf1J(n 1.• pj'fit-:1%, ·~- /ii~·J!i ('!a/'1/I'Í)'I!, 

( • lll~posto no Jll't·~t'lltl' :u•lig·o ~r, sto applien :h.• tlllllPJ'ias t'lll 

~lllt• o H\! llllt.lo nitn tP•th:t 111• <•ollnhot'Hl' •·nrn :t t'anHII'II nn Jll'l'l"llt':t
I,'J1n JH~·j~':.ttJ,,a. 

J ltsf.i_fit'fl.t'titl 
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JH'ohihi~;âo exuggerada. Pat'Cl:l' <1Ue }JOmo~ em termo:-; t•nzonveis o 
<IUl~ se (]eve clett>rminat•, - i..Jcv·i Oatnciro. 

,\os m·ts. 11) a l·L Hub.stHu:.1m-se pelo 15Cguinte: 

Art. o~ projedos, iniciados na Carruu·a dos Devu tudo~. ou 
~ -

.-~ v ... .. ._-.~, 
''" . . "~ 1'- ·-~· ,., •'<c "''"',."'"'""~" ""' ·-• ~~· ··-· '"-

gã.o:-:, sorã.o a este enviado~. ~. se não soffrerem ~menda, devolvi-
!In~ "o que se i ni(•jou. 

§ 1.", Quando <.·unwetir no l'n~si!le1>tP da Camura dos Dct>utudo~ 
)tl'lllllUlgm· U. tesolut:ào IIUOI>t:~du, clle 11 furft llo prazo ·de tres dias: 
,., ~{' 0 nãQ fizN'. Cl'n1l'ete :tn s('u :-~ubgtituto n~gfmental. pffC'etuar-:~. 

§ :!.''. Quando depPn!lm· lll' -:anet:fw o tlrojel'to a})lJI'IlVad(), 11 

Pl'esidentc da. Caman1, ou du Senado, t•onforme o caso, remettel~o-ú 
uo Pl't>~idl•nlc.• tiH H~>puhliea, tl('tÜl'n t'tn t\'!:'!4 <lln~. 

~ :r.". s,. 11 ,,.,.;,!'''" )',.,,. I'Hll'!lrl :11i" p!'lu ttl'.l.;:il• l'l'\'i,.:''"· \'oh· .. •1':'1 :11• 
ini\'iadot·, t•, :.tct:eltu. }IIH' ,.~ti· a ••tnen,\a, pt·oe~:tlt'l'·He-fl nu, l't~nnlt llo 
:::, 1.:• ou do ~ :!.". 

§ -i.". St• o ot·gü.o inkiauor t'l\l'.UHut· a em~mltt. ll~\volverú o pru
.it>cto. com tt emerzdu, a(} Ol·güo revlsor, e l:'ste, presente a muiorh 
;~l.>~o1uta de ~eu" memht'oH, poderá, por dol!'l ter<::os lle \·oto:;;, teji~i-
1:ü definitivamente a <>menda, ptoc~rlendc.H·w Pnt:i.o, confot'lll{' o 
c·a~·o, dP lli'(•())'ÕO I'Ol'll O § )," lJU § ~.'', 

0 lH'oj~l'to l't:'~Ul:\ t\l:':,:taettdanwnte tl~ ÜU!lH h~·potheH~\~ - dl' 
JH'ojeC!to iniciado na Camat·u '·~ de pt·ojeeto iniciado no Senado -
:dé com alguma divert>idade lle expr()ssões, o que pódl:l Her ineun
v~niente. 1!1' .pl:eferivel apttlicar :1. mesma nornm n. amhos O!-t <'tl

~·os, como fez :lli:ís a C'onstlt1li<:tin, no :u·tlgo ~4 . 

. Aiélrt disso, procuramos. fixar lH'azotS tW.t·u ·a flt·umulg:<t..:ão. lH'Ju 
f'l'l..'!:ddt'nte <lu. Camaru, t[Ua,ndo á elle comp~te fazel-~t. e deixamo~ 
bem clai.·o que o Senado remetlerú. ao Presidente da. Uepubllca. (~~ 
JJl:'ojectcs de lei, de que t.Útlmar a elaboração, poJ~ su:;cltaram-!:W {a 
me-u vêr, inrundlulamente) d uvidns !Sobre e!-!se ponto. - l.;CVi Cal'• 
11<.'11'0 • 

• \os nl'ls. JO, 11, 1:! !' 13: 

1.:! I • 
- • · • ·•• "~ ... • o • 1 . ,o •.1• ... -.'\.1'' '-'•· ''"~"' • 1 ' '"' • llT I (('11 c- M 

f!I'Otl'll71f."ia-t' '-' sub!,;t\tull .. liK })l•lH~ tl!.lh\Vl't.x: '' IHII'fl t).'{ ,fill8 do ,'l(flt

c.'~',Í(J c· )JI'Mn/l.l.flt!Çiio". 
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. .\~ l>nlavt·a~ UHadaH na (~mC'nda e:;litu uuti~ ILPIH'oxirnada~ ~l:l 

tin~Ua~ent c(ln~t.ittwinnal !lU«• n (•:ttla pa~~~~ :t~ I'C'PPh• llo ~·:tpituln I I, 

An :11·1. 11: 

Onde ~E· diz: ·• ou ~to Pt·esident{' tia Cau~:u•a, pal'a a pt·o~ 

nt ulga<:íl•• ... " diga-se: " , . . ,,u pt·ovi<il~nl:im•ft o Pre~idPntP <la C a-
111: cJ'a ~>~Oht·e a lll'Om ulg:u::io ... " 

:\'ü H.t•t •• 11. <lizet• ill\'l~~ tle: ~~~t· o ~t·nutlt• uppt·ovm· t.'lllt'tlll:• 

ou PrtlPtHln~" - ·• R1• o Nr11aao ap1·r..~cntnt t'IIH'11tltt ort r'1111'7Hitr.<~''. 

Do t·unfrontt• th!$!-:t• :t l'tig-o t•om o antot•iut·. vt•t·lfiea-st• <Jilt.· lwu ,., .. 
engano de eX.}ll'e!:lSÕel-l, A preMente emenilã coni.g-1.' esse lap~··· 

.\n al't. ta: 

S:tlll d::~ Ht.•l'.'!'lÍÍPS, 11 th• ,\;0\'Pmht'o tl(' l!l!Ht. ~ U1111l llit/r'tt
crt/11'1, 

.At·t. Cm pt'ojeeh>~ <lt! ihl.ciu.th·a dtt Uamara tPW J'ut'elll t'''" 
jt•ibtdo~ ll "•lo Semtdo \'ollat·üo (L Cu.mntu, (lnd<! l-l.N'Üo !'.lllnnctlllltli'l a 
110Vo p:u·ecet' dtt ComtnisHiio. que tiv<'l' opinndu t1:t matet·ia. •• nP 
plpnal'lo a dif.:eus~iio unica t• voh't.GÜ.o, Nll Que ~el'ii.<• jul:.tadoH n ln 11 ~ 
tldus ~e olJtin•t•eül doh-1 ü•t•t.;o~ tlol-l voto~. JH't•sent(•, lltl utlninw. a 
m:tiol'ir~ ahsotu tn 1la ne<'•'~!:lUt'iH ÚH delihet·:u:i'it"s. 

. .. 
l.'l\l'• lgl':t}llltl Ulli<.'O, UH Jll'OJtlC .liH lll' IIU\;tlLll'-11 UO ,-,t'llit'uv, 

no,l~·itadol'l pela Culll:tl':l, vultar:lo no ~(•nntlo, otHlt• }o:l'l':io sullut<•l ·· 
1hlu~ a novo pat't'I'P t' h llo ph•tt:tl'il'• sttl•tUl•tii<loi-1 :'1 dl~<·tt>:HÜo ttnh•:t 
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e ·\lotado, ~endo conbihlnt•aüut-~ st.• übti verem dob tel'qOH da:-; vutn
r,ôNi Jlre~C'nt~·. no minimo, H maloria ahsolut:t. do~ Hemu:lot'eK. 

Rn la da~ ~(·s~iic•s, .I! de :"JovNHl>l'n tlt> I !13ií. - A r~ tti'Cllo 'l'orrn;, 

"A juizo daK re::;pecti\·n~ .Me:-m~. ~~l'ÍL pm·mittitla :l tlel'lnanet1-
"ia. tlut·u.ntc a~· ~e~:-~ões, do,:; i'>etlUtaclns no l'ecintu do Henndo c rloH 
~f'n:ulcn·eH no l'ecinto tl:ts C:nnnt·a elos ll~putadn,.:, l'XCCilto no~> mo
lllt-ntos rle vot:u:õeH." 

~-51. 

Saiu. dai·l St•ssões; lO dP 1'\o\'t'lllbro dl\ 1\135. - Bct.mu.IHlo Bur
l'td.o Pi11tu. - /AllfJ llfachaclo. - Ril>dro G•tmçal-vc:.'l . - Autrmú> 
,,, t~r.,.... J\.rn.-n <~•• 71.rn.-...,lln Dn,,..JonPn f,i.mn No1JI'il>llu. C/11-

rtfl»>i.l' acr.n1uso. -- Rnéa.'! Ri1H;im . - .'-:ill:(l. <JoNta. - .1·1'111'111' .lliÚI/0 
1IC1 Roc:Jw .• - A11toní·a C!an;al/rctl. - TJomi?r[Jos Vellaseo. - Café 
l•'illru. ~ ,José de Sei. - Costa Rcuo . - Góes i~fontciro. - Urlaucl" 
,, i"Cl-lt:io. - Sc111~1Jaio Costa.. - Cm·los dt: O u.o;.mc/o, - ·valf:·id,: ci1: 
J~ima .• - T..ctttro .úOJHJ.v. - J,aeric.· Rf'i.t(hal. - Vla-víu Guimariic.o;, 
-- (}cu los Uci.c;. - Pmli'V ,{•.Jryc:. - (Jaltléira d-.: .Al·vcrrcuu<t. - :V O• 

(fiteira. Pt•'fli{ln. - Oc~.'la .. riv 1/c .M'dliJ. - .Abcla.l"clo 1\lctrilr.hcl. =- lli
uiz Junior. - ~lict.tJat1ul.cis Nt:tto. ·- ArliiHlo Pi·uto. - Oarlos Oo
"'·';s tl!~ Ol~vd·ra.. -- 1~llfJtJ .nwior. A.rtJw.r ii'. ()o.<Jta, - Bento 
f'osta J·u?J.l01', __. Tcl:rdra. j,citc. - 'l'homaz J'.Jo1w. - J'·rddo .Kelly. 
··- A . ..(teno·r Rct.lJcllo. - Uibc:im .Ttt11io1·- .M·arlo Domingues. -
1Jdtor ;l!~r.ia.- R.. P·rad.o. - Pc.:rnan<le., /Ama . ...-.. Pttttla Soai'C.~ 

Netto. - A'l'tlrw· Cct1:alc:u·11.ti, - Il'lltJO NctJWlc'cio. -})amas Ortiz. 
I•'rancisco ele J(cmra. - Aru;h·o Jdim·t de Olh:f'im. -~lluJl d~'J.~ 

'"' ... . ·' . '• '.' , , • ' ru ... ,.,.J, 

.-\o al't. I :i: 

Onde He diz, ht-/ill<~ "~ub a g-uurdu. lia. !:;ecretal'ia tio ~éi'lit~1o": 
dig-:t··se: "soh a gunrdtt cln Reer~tadu da Cnma.t'!t." . 

N. ii3 

·\'1 nt e Senadorm:t, ou Deputa,~os ou 1las :vresn.R tlu ~<>natln ,, cln. On ~ 
Aonrt. 16: 
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mal'a, suLmetticla~. tle.sth· lug-o, t:oll'l jmt·ec:er <lu.s l 'f'ft•t·idaK Mt·:-.~t><., it 
di~elll'\HÍLo un.!ça (" vntaGilil, em sel-lKfio c•onjunc-ta. 

O }H'ojeeto raJ.o t·egula a lll'uPt'!<l~ao dt• PrtH•mla tio H•·g·iuwntu 
<'f;mmum, como pat·ec(' nece!<~ario . 

.\l'l. li. Kub:'lilu:t-!::''· ill-/illt', "u Ht•.!dtnPnto tio Senado" pot• 
•• •ia ('nmat·:, lloK Ol'fllltaflos". 

Ao at·t. 17. i-:liJIIJl'ima-!:le a J)n.lavt·a n•.viwcnlu :tnle.s do ad.iecti
vo .. HUh.sidlal'io". e acl·t·e:-;cente-~e no fina I elo artlgn ",., tln tnlta 
nr.~rc. o (t('l. (}amara do.~ Dcputatlo.ç· . 

Rala. dal'l RI'KKÕ!'lo:. 11 dt• Novemht•o llt• 1 !t::r.. - t'. .llrn·w·s .·1 '11• 
ill (j,fif' . 

• 

"O~ <':tHOK omi~sos n0:-:te Heg·imentu ;;m·iiu l'eg·ulndoH Jl~·lo Jh•
giruento do Renado l•'edeml. de::~de que com elle nii.o collidu; quanúu 
collidu, as Mf.'sm; <lo Renado e da Camara ndopült'ií.o n soluc:ão mais 
:Hl('C]liiUill. " 

'" .' "'"'!.'"" 

l't·eú•t·in'IOH esla ftjt•tnula ú do pt•nje-do. 11 ttt• :qJl•tms iiHlmla I1Jl
plif'at' u Rl'gintento rlo Senado • 

• \11 :11·1. 'I·;: 

Kuh:-:tit ua~~l' JH.'lo 1-lP~UinlE': 

•· A t'l . Nol-l l~llsos omi~;.•so~:~, ~l~l'i'W oh~:~t•L'\':tdH!<, l'llllll.l 1-ltth!-lltlia-
,• •• •• tllan ,1.-.õn. "1n' lll,•n_uol" rln n, ,(,~..,. ... ·~ ,j, ~·~"' ''" ' .. 

~nla dnf.l S•·l-1~ii""' l1 df' ~n\'t>itlhi•n 11,. I na r,. 
1 hei C'. 

l'llnlrlil Unma-
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N. 58 

~üo ha necessidade da~ q U<Ül'o sub-ãivisões do Regimento. 
Demais, a :materia acha-se mal distl'ibuida dentro em cada. uma 
della. Mas t1e metade dos artigoR - 10 em 17 - l.:.e inclue na ul
tima parte, va~amente <'lenominad:t - ·• Disposições diversas . " -
J,('·t:i r.ar11dt'o. 

X. 59 

Ao~ at•ts. !I ~ 1{1 11 - 13 - U <• H. - 'l'rn.nsfh·an'l-sc, 
uma ve.-. appt·ovados, pm·a os 1·e~-,.;mentos hHernos da Camarn. dog 
Di" pu tai1o~ ~ dü SE>na«o Fed<'ra 1. _ .. Tlo1·1·r).~ 1~c11 tcado . 

. r 11 st.i/icaç•i r> 

O tu•ojecto em lli~cussúo f!. tle t·eghnento co111mum do Senado 
11, Camara dos Deputados. como r:on::~ta da t>roprla. emenda. As
sim não deve elle conter materin que não diga respeito ás ~'essõe~ -
,-onjunctas. Entret:'lnto, os artigos objectos desta emenda, cuidam 
1le a.H!-mmptos corwel'llentes i'ts ~uas atü·ibuições, quando a Camara 
~ Sen<\uo agem Isoladamente. Pot· esta. simples observação, pro
l•omos que. upprovados os l'éfet·l<los at·tlgos. sejam elte~· incorpoi'a.
tlm: noR I 'C~Iw.ntivoR regimento~ interno!:: das duns Ca!>as. 

~nla tla~-< ~PsRõeR, 11 ele Xt~\'{'mht·o de 1 93S. - Borro.-: Pe-nteado. 

"O t>l'ojecto vetado. total ou pat'eiul.nlente, que obtivct' o · voto 
<~:' .maioria .. ab~oluta dos membroS da Camata. dos Deputados será 
remetUdo u.o Senado 'Federal, se este houver nelle collaborado, e, 
sendo appr ovado pelos mesmos trnmités e por igual tnaiorit~ 
~erft. enviado. conto lei. no Pt·esidl'ntt'> da Ht-1Hthllca , para a formali
linde dn pl'Ollllllgac:ão, '' 

PaJ.·D. o cm•po do )ll'OjNlto do Regimento ('.onunun"' fora n\ truml
l:<dndos vut'ios dispo!:;itivos constltuclonaes. I~' natut'al, pOis, que 
niio ~wja e!-;ctt!<' <'i<ill u lli'I'Pf'it o rio :u·l. 4ii. ~ :!.". dn Con~tttttic:ii.1\ rlu 
vez oue inte t'Nl<.:a :'tl'. dun !-1 Cn~:1s tlo Podei· I.Jegislntivo . 

Snln, dat:~ Ses!-;üe~. j l t1E:' 'X'n,·emhro dê J !l3i). - Gollt CN Ji'f'ITn;;;. 
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N. 61 

'. 
Accrescente-se, onde convic:-r: 

Da convoca~ão extraordinaria da Camara dos Deputado~ e do 

Art. Compete ú. Secç:ão Permanente do Senado Federal con-
voc~r extraordinariamente .a Camara dos Dep"utados (Const., arti-

b) para deliberar sobre véto pre:;idencial, sempre que a~~:~im. 
a vaga occorrer nos u~timos -dois annos do pe~iodo e no intervallo 
das ~essões legislativa!)'. salvo se no ultimo semestre do quadrien
llio, em que serão chamados successivamente a exercer o cargo 
u Presidente dà Camara dos Deputados, -o do Senado Federal e o 
da Côrte Suprema (Con:-;t., art. 52, § 8); 

1J) paru. deli~rat· :-~obre \rt"~to pn~sidCilCi:.tl, :o;(•m lll'e qUE· as:-;im 
con~idera1· necessario aos interesses nacionaes (Const., artigo 45, 

c) por iniciatiYa (1e · um ter<;o do~ membros da Cama1·a dos 

§ 1. Far-se.:ã. a convocac;;ão por via. -de re=:,:olu<:ão promulgada 
pelo Pre~idente do Senado . 

§ 2.". De posse ·da representac;;ãu. assignada })O\" um te1·ç;o de 
Deputados, indicand() os motivos e os fins da convocação extraor
à!naria da carna1·a dos Deputados, o Presidente do Sena·l'i"o a sub
metterá ao conhecimento da Mesa.. 

§ ;t". A ..Me&l. dentro em tl'elo! dias. uarã. parecet• ~obre H t·~~

JH'e~enta<;ão do ter~o <.le Deputmlos, concluindo-o eon1 un\ tn·oj('\~·.,. 
de resolu<;ãu. 

4.". 
e:xtraordinariamente para resol'vet· sobre a matel'io. em que o S•!
·nado deva collaborar (Const., art. ~·!l2). ou lla.ra a eleh::ão do Pl-,'
~iden.te .da. RepuhlicH ~uhstituto, o pt·ojectu lWOpori"t tamhcm ~l. 

·<'Cnvoc:ac;ão extraorclinal'ia elo S!:-nado F'ederal. 

' 
§ 5.o. Esse projecto de résoluc;:ão terá uma discu::são unica.. 

,J ru~t ifi.ca~ri.(, 

Tem a emc:-nda fundamt.onto em textos da Constituit::ão cit~11:los 

t:X))l't'~Samente em todos os seus dispositivos . Deu ell::t. no SemJ.<1o 
l"eàt-ral, no~ termos dos arts. 90. 91 e 92, ::t incumbe-ncia de ~p·.;,-

tinuidade administrnth·c:t., velar pela Constituição, collaborar na. 
lt>iturtt ela~ lei~ e t>raticar os demais actos da ~U<t competc:-nc:n. 

Xa :::uâ <·umpetenciu. C:l>ot'd~:mador;t tlo::; po<lel'es fN1erae:->. e 
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nlE:l'cê da referencia expres~,.l. ao art. 92, VII. ir~cluiu a. Con~.i

tuiç:ão 1:1. de "<'Onvocar extraordinariamente a. Cama1·a dos D~JI'.!
tados, competencin que elle :rião attribuiu á proPl·ia Camara. X•J 
~ntanto. o a.rt. 40, f. exclusivamente lhe conferiu a para~ •· p;o
.rogar as suas sessões, suspendel-as e adiai-a:-;··. e is~o me~mo 

com ~t collaboração do Senado Federal. sempre que esti•·er reunirl•l 
-como está. dito. com todas a~ 1etra!';. no art. 26. § unico. A fun-
..cção <le coordena;dor do Senado, portanto. se exercita não :-;ó
mente no adiamento ou a prorogac;:ão da sessão legislati"·a. :senão 
t.'\mhem na <:>OnYoca<:;ão extraordinarb da Camara <1os Deputad~:i . 

. &lla <1ns Sessões. lJ ele No...-emhro ele 1!1~5. - 1l"'alrlcmllr F.cr
rdr<:. 

O Sr. Presidente 

O Sr. M,oraes Andrade (Pda. o·r,1rm) requer e obtem 'P~L·
miss:1o para falar da bancada. 

De facto. Sr; Presidente. o art. 4.o do pt·ojeeto de 'Re:;imen1o 
em di~cu~Mo diz, em seu paragrapbo J.": 

"A eleição será. procedidu de:.de que :->e verifique :1. 
__,_· .. · ' · _, .. .,._ .. 

j.n·-,. ·--,.- U<L ~U<U\.IL"!i:l. ..., ·~• o..U.<:l., Uél. LV UV::O o::'>C'li<·L-

doreS e Deputados, considerados conjunctamente 1' • 

- o que quer dizer. evidentemente. que o projecto de Re;:n.:
la.mento. adaptando para o computo. dessa maior~ necessaria o 

/ 

Jnesmo <.~riterio estahelecic1() antet·iormente para vetificaç;ào do 11 u-
:rnero lega.l. do .. quorum·· de· DeputadoR e Senadores. para a ahe,_·
tura Ckt ses~o conjuncta. deliberou que e~se computo. se :tll!.'P.

dará sommando o numero dos Deputados e dos Senadore:-<. '\.'(':·:,-
; 

ficado qual seja o numero exi~ido para a maioria absoluta des~e 
total e- deJ'lOis, sommados os numerns do!"' Deputadds e Sena<lm· .. ~ 
presentes i~ eleiçrLO. e verificado se es.c:;e numero ~lcan<:a. ou ni'k• 
aquella maioria. abl-'oluta exi~ida. 

Ora. Sr. Presidente. com a de.-ida \'enia me llm·ece que es;-.c 
(~riterio ra:zoavel para se ''el·ificnr o numero exigível para . u ab~~·:
tura das ~e!:;sões, d~ixa ele ser razoa\·el para se. \'erificar o nu
mero exig·h-el pnra a eleic:ãP do Pre~idente ela Republicu. 
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. E:;tu. "'· induhitavel.n1ente, uma. da~ re:-;olU(;Õés mai:-; imp,n·
ta.l1tes, de maior Hl(!ance político, de maior responsa.hilidade· e in
dividual UE' cada un1 do:,; ~rl-l. c•lt-ítorf:'s. que a CHmant ou o :::~

nado pó de tomar. 

~e. Sr. ]>re,;idente. )>ara. todas a$ re~ulu<;ões de impol"tun,·i::. 
con~thUClOll:tl, n consutuiC:ao <la h.epuon(.'H ex1ge a approva<::u) 
de maioria ahsolutu. <H>s votos presentes: :<~e ~t Cam~u·a E> n ~2-nl'ldo. 

funecionondu destacadament.e. precisam appro,·ar ou rE>jeitar, Jl<~l" 

lllQiol·ia. ab~ohH;~ cl@ seu~ memhro:;, aq ue11"' 7 '""""'"'1 "~- •• •• 

volYerem essa importancia con~tituciona.I. a fortio·ri. ~e funcr:i."l
narem <!Onjuncta, cunjug-adamente. er;ual maiot·ia ahsulut:t llt• D··t,··.l
tndos e <k• ~enadore~ se 11a de exi~h· . 

· Xãó cornv•·ehendu. purutntu. ~r. Pre~idente. que u <!omput:o 
d;t maioria .. sommada de .Deputados e de Senadore~. ~tlcan~ando. 

apenas, a 111aiuria ab~olut~t de r:ue fala o Rel,;ime-nto, pos~l. ~u_.;. 

ti:;!azer u critedo jurídico e politícu que ct Con~titui<:ão da ne
publiea e.-xige. 

X estas cundit:ões. St•. P1·e-Sidente, parece-me que o ~u·t. L". 
~ l.11• do Regimento em discuN::ão. dtc-verã. ~er emendado. p:11'a, 

<IUE-. de accordo com o. nt·onosta (JUe vou en\~iar á l\IJesa Hfl' -'fUr.-

primam as expres~ões .. da totaliclade ... na se-gunda linha do im
pre~:-~o em nossas mão~. e- ~f' suhstitua. o adverhin .. conjunc:;.a
mE>nte-•·. ficando. o primeiro período do referido § Primeirl). :·e
cli~ido da :-;e~uinte maneira: 

'·A eleÍ<;ão :-;erií. lH·oc·eclidu de~de que ~... n·dfi:tue 
a. IH'esen<,:a dft maiot·üL absoluta do~ Sena<'lore~ e tl•·s 
Deput~l<lo~. consh1era<lns destacadamente ... 

O SR. ::\TOR.·H~8 .-\XDR.ADE Poil'( não . 

o SI~. A.CUI~CIO TORRES - V . J:O:::x. não ach:.L que tambt'm rlf'
' vemos applic:ar e~sE> princ-ipio ao ~ ~.o do art. J.u, in {i?H:. OIHÍ') 

'diz: .. somma totHl elE" pe11utado~ e ~enadot·e~" - sem cli~tincção·: 

: O ~R. ~10R.A.ES ANDRADI~ :\11ax ~ meu m·ezaclo ('(•!-
.lega, ainda· ht-t poueo,. dizia eu que ' e~::-;e crlterio para verificar a 
maioria absoluta da eleic::ão do PL'el5idente, era o mesmo que o 
projecto tinna a.doptatlo. para verifica.r o quorwm. de Deputafir:s 
e Senadores exig-ível para abe-rtura das s~ssões. E tinha ma1s 
l:lffirmaclo ·que. se reputava esse criterio razoavel apenas pa-:-.1. 
.abertura das se~õ·es. não podia, de modo nenhum. acceital~n 

pam o acto de summa responsabilidade e · alcance politico. qual 
~ ,.. A;, oloi,..<; rln o .. ...,..,.;.:~..,."'t"" nt~ R~nnhlif'$1 

O SR. Acu~ciO ToRRES - V. Ex .. então. permitta-me. vm!'l. 
·outl·a ·pergunta. V. Ex. acha que para a eleic::ão <lo Presiden~e 
ela· Repuhlica, ha neces~iclade disse V. ·Ex. por um 11rinciriio 
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juri<li<!n, P, lltili:-: <lo qUI' !~so, flOI' um lll'i ndpio politko ····· 'l'.t" 
t•om·o•·rarn a PHK(t toh•kiio al'l ntalol'!a~ rh• <·arla r!a!'.a h•:.:h-:!atl\'a 't 

o Hu. .\c't:IH:III 'L'omu·:s -- I'Prgun to. alnd:t a v. I ·~:< • : \'. 1·: ,'(. 
"""111'1'7.:1 (•!.;.-!(·' l'l'i t<•r·iu, P!<';f> tn·i ndt}io. t•arn a h•rt un1 do:: lt".l-

!talhos dct Cnntal'a •• !lO H<' nado. :tdrn!ttitHlo sü a pi'N-l(•tH:Il rio nu-
: . :'~ .. ,., . ... .... ,... 

O ~~~. AtWHCIO Tomu-;::; -- Indaga, (•ntâo, V. I•Jx.: admittumoli 
'lllc o Regimento tratt> de maim·ia. de uma f.'nsn e riP outrn. V. Ex. 
acha. que e::~tào reunidos com a maior!:~ exigida por lei, por es~tl 
princitlio politiNJ, atr- Hi1 l>eput:tdo.r.:, <' í•.pE>nfis :w Hétüttlore~ '! F~ 

V. Jo;x. ndm que Pstão reunidos. nptos a dPllhP.!'nr· JIOI' eAse prln-
\:IJIIII JHIIllll' o o'll.'lllllll' ( \ ilfll'll õl, 

o SH. MURA l<:H AN DHA DJ•: 
lll'l't'i t'lll r1 UH!< pala \'l'H!-l. 

~I' \", J•:x. IIW Jl(' l'lllilte t'P!-IJIOil-

Al'hu meu JH'ezado eoli<.'ga, <!UP tudo aquillo {)llL• não h'ejtt t>ll'i
<~ão do Presidente da Republlca,, (o ))Ura é ~lmples !'rolemnitlade. é 
l•tlra P :-;hnple:-; filt·tn3Jiclrul~> c>xlPt•ior·, pal'll qhP m; tl'abalhoi'\' lt~g-i~

Jatl\'o~ S<' ini0.letn. 

() ~H . Ar•tntcw 'l'01uu.:::; - ..:-.:i'io l- tal. Y. !•;x. vai pet·mitth· que 
11 aptu·tele mui!; uma vez. put·a cxetnlllifk~tn·, V. Ex.. Ha\>~ que n 
:11'ligu 16 <lu projectu declara que o Heglmento 1'16 poderít. ser re
i'ormuuo ou revisto, por iniciativa das Mesa!-! du~ duitH Casi.ül uii 
C:ongresHu. Pergunto: quando essas Me:-lo.~ Dlredot·as tt•ouxerem 
o r•rojecto de revlsiio do Regimento ao plenario, po<lP P.sse Regi
mento Het• vota{lo, como JlO<l<.~ o ar·tuul. H)IE'nas eom a mnloria df' 
uma das l'a!'.~t!-1'! 

o Hll. MORA~~~ ANDRA DJ•1 - :\leu m·~zado t·ulleg·a, i!-lso 
quer dl~E>t' · apenas -ry seguinte; n · Hegimentu é falho quando nãn 
t1.m1 uma. <ll!:!pnsiçüo t·.elatlva :'t vet•iflca<:ãll lla rnniorla nbHolüta 
nt·<~t.•ssut'la parü as outrtl~ rE>Hi>luções. qune!'l sejiül'l ... 

o ~tt. Aciliteltl 'l'otmi.·~ ~ \". t<:x. \'ll t' nw pt•t ·mlt.tlt· 4{Ut' o in
Ü'I't'otn)la r uni:-: 11 ma \'(':t.. 

O HH •. M()f{,\ f-j~ AN IJRXI >I•: - · Ma~ ~<' Y. l•~x. n~o mp llet·-
1!1 H l<' t'nl:tt' .. , 

O Htt. ActlltCJO Tollnl.:t:: - J~u. nes!'>'IL lllinha ob!:lf.'l'Vnt;iio, mtl 

:ql!'g·o :LO pl'inl'ipln politlen de 11U<' V. loJx. falou. Porque, !:ll! no~ 
YOltarlllo,: par:t t\ ot'lg(•nt tla I'(>Pl'<'Scntadio {le r~adn Ca~~n. não po-
u •:•mos esutt• son1mnnuo votoH cte l.X.)lUl:tUOl'l e {'OtnlJUU\nuo voto~· 

l!t• Sfmaclot'~H. seja <I li H 1 l'ôt• o n llllWI'o, p:tt•a o PI'I'E1itu de Ura t' a 
wnlol'hl ah:.:oluta dn !-! 1lun~ ~·a!'":u~ . 
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O 81:. MORA1~8 .\NUHA DI•: 
\'. J·~x. não me qliE!t' ouvir. 

~la:-~ qltt'lll foi ttlli• tli~:-:~· i;~HH'." 

o Sn. Af.•trtu•w •romn·:~ - Out.:o HP111l11'c! a \'. l•:x. t•om lllll'ltau

tl• :1 ttem:iio. 

O SR . .MOH.AI~H .ANDHAlH·~ -- \·. Ji;x. não me ouve, llOl'ttUP 

:-:" me ou vi~Ha, !-laherlu que cu di11se o se~uinte: a ollserva~:iio <lU\· 
V ~x. me fez. ~ ou~ mere<'eu do mec pre!;a.do amig-o Sr. Senadoa· 
:\'forae~ B:u·ro!-1, a romdfl~t·:tGi'io de qm.• E'l'a tl(' multn valia, tem 
1{':t I mP tltP YH lot·. 

O ~11. A<'t' J:t:•Jo Tnm:r·:!; '"·- .J it \'. Kx. vi· <I li e (Ju eolü;e~ui muita 
•. ,.u~·a, JlOI'ctU<~ t•onxe:~lll '' :lpoio do nobn! H!'n:ufot· tmullstH, fl\h• 
i\i1~ i\<lmh'iih\o~. 

O Hf-{ . .MOH,U:H A~DRA I>E - Hl' \'. }';;-.;. tive!-t~e Tlre~huln 

., I tenção {Ls mlnhal-l únlavt·u.s, reconlat·-~e-ln rertamente, porque 
' . l!jX. ten1 ona m<'morla recorua.r-l::l't:l-L:I. qut- eu ouJ~:~e que a. 
oh~et·v:u:fto de V. l•::x. serviu para mostrat· que nllim dn. emendu. 
r•m· mim :t)lrP:<C'ntadn. " ora justlfiC'ada, o Regimento envolvia a 
falhlL (](' uma cu~·posição dizendo qual o cl'lterlo n. set• u.doptadu 
p:u-a, se computal' a m~\ioria. ab~oluta, dl~ votos neces~;aria vam 
outra I'N;oht<:iio ctllalqUPJ', pm· E'Xe>mplo, :t reformit clu Hegimentil. 

O ~n. Aec !tcw ·rormt~x - J;:stamos 11.. PPI'ft-lto :u·t·m·<lo. .II1 \'. 
l·:x. \'ê quanto foi horn pi'O\'tiC'al-o. 

O RR . .MOHA I·~!' ,\NDRAIJ[•; ,\lt•tt J>l't•s:tclo t•ollega, uilo t.•s-
t:\ml>l:l iütf'iramenll' 1\e> :lC'cordo, pm•que o qUL' V. Ex. llUer (· a. 
rdorma. do § 2.;• do at·t. 1.''. no !';C'I!titlo rir- t•xlgh·, pat•n qualquet· 
:tb("t't\11':1 ele ~<"~~ao Ponjunda, a pre!'IU!l~n ciP 1/1 n dt• Deput.ados 
tl«• um la<lo e ele> 1/lfl c1t• ~t'l\tlllorl'!; tlo outro. 

O ~tt. A e c ncw 'L'•JttltlolH ...... Y. J•;x, tlê Ih•(! O~: L )IUI':I um at>Ht'tc. 
:tgot•a que {:'!l!e (o nC'm~~sariu. Niio ctUet'O cunHar a V. Ex .. mas ho
Jtestatnente devo ••eetlfh:ar. (Juantlo dl~l-lo ")!)~tamos 1nt('it'ameJl-

. . - .. 
l'' (lt• CLCL'Ont , 101 pt•:u :;cJ;Ulii~C • llt' lo<\,;~"' lh~U ""•IIV ""'' uvuuu 

•Hu~ pm·n a Kim.pl('H ah(lrturn .. <los t.t·abnlho~ haja a · IH'e~~·n\la da 
maiol'ia. \\c Dr•pututlo~ t• mlnoda lll' gem\•dot·e~. ou vk~-ver~a. O 
<!U(' CU (!liCI'O é chamar a :Ütencflo tlt~ V. mx., (.' ll{>dlt•, agora, QUl! 

Y. I•~x. justifica :t~ ~Utt!4 emendas, é QU(' tambem eonfm•eionni:H~e 

um:l nu li': L ~mlH'l• PHtt• pon tn: q u~ (o pa r:t. tlelibel'itl'. 

o HB., :\H>HAI•]~ ,.\~URAúl•1 -- Mi.litu llelll, Agm·n, sim. 

n ~ll. Auuncw 'l'onm~~ - Vujn V. l~x.. qUtmln eotl~egui. par:t 
qtw V. ]iJx. <'!:!tdn de accut•tlo commtg·o, pelo nwno~ uma ve~. num 
t t•ntn dL• qliH:4i d•1i~ anno~ nmlta Ca~n. 

o ~lt. I•'I•:HN.\NI.I"~ 'I'A\'OHA - ··· .\ilul:t hmu qUl' o l•l:-:t:ulu do Hlo 
(')'\(t. 11<· lll~t·ot•tlo agot·a hml o )!jst:lllo th• ~ii.ll !'a ulo. 

O HR . . MOl~:\I·~S A~ DH:\ DI'~ {~ll:tnta:-: \'t-lWH lt•ntoH I'Hlltt11) 
t'lp lli'<'Ol'll(l. IIH'tl JH'P:t.:tdo nmtg·o. qnnnt:!~ \'P:~.r•s't 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:44- PÃjgina 30 de 134 

- 1!-12 --

!-tr. Pt·e~idenh•. •.•11 nw l'r,>lldto Jwl•, apolo que ú. minha id(.a. 
t• íL minha ermmdtt "'i'!io tt·azt:•I' H palaVl'a. absolutamente inswmei
ta l~ ~em}'ll't' :watada t1o l'ltJH!iO eollf>ga, 1ncu prezado amigo, H1·. 
Deputado ,\cm·c·in 'l'•)l't'l•S, tligniskihio \'AlJI'i"Hentn nt<· tlo 1·~!-llilllo do 
,.. ·' . 

~Ias, a 1nim tne parf'c~(·, Hl'. Prmddenl(.•, t!lll! Ulll:t l.'ttwnd:t 
ainda é de impot·tancia. E' n que vac enumerada sob numero r •• 
na aéril• dus minha~ emendaH e que :::~e ennuncia. da se~uinte Jna
lleira: "accrescente-sP ao al'tfgo 4.'' o ~eguinte! "§ 3.'' - Se a. 
vaga d(• Pt·esitlente oecorre1· no ultimo ~emesh·e do .quah'iennio. 
não se farr1. a eleiGão do RUbHtítuto, r: ue sel'á. o cletf>I'tllinndo no al'-
1 igo :i2, ~ S." clu. Cor.~tilui•:fw ... 

Sr. Prcsidl'nt<'. em rlgo1·, não llü. 11el~(·s~idH.dE:' de h·an!:lcrevcr 
no Hegimt•nto IntN'no uma. disposi<:ão que já í• eonstltudonul. 

~(iu h a 1lt1 \'ida :tlg·um:l. ~\'. i'l't•Si<ltmtt•, Ue qUe ÍHSQ {! ohViu, 
(• evident(•, implíe-se JlOI' si me~~mo. E sou absolutamente insus-
"ui~oo m n:cv1uw<:t:t I:WnJt'JIUtnte r:tcto, nmnP momento, porquanto, 
fnzendo IJUrte da Commlsl'lão do Hcghnento Interno tlu. Camura, 
fui um dos qUP l'eceberrun. <'Om a mniot• ~atisfa~ão, :t JU'oposta 
Ih! um dos ~·ullegas tln Commissão. pedind() )Iara que n~tirasse do 
H.egirnento du Carnaru a repetição cle~:~ncceH~!a.ria. de todos os dis
Itosltivos constitucionaes. Vedfico, entretanto, Sr. Presidente, que 
no Regimento orõ ehl Ulscu~;são, u at·tigo 1." desdt> logo t> uma 
pura e simples tra.n~crlpçiio, ÍJMÍit •~('1'1liN. lil!'rix t.~l 1:ir.r11tii.~. du 
; q·ti~o 2S õn Constltu lt~fw FedE.>r:~l. 

OI' a. Hl• se n~t>etü nu (:tl~10 uma. t,i.( uil-!posit;ão. t':.tzii.o h a ~' has
t.ulte para que se rej)itn. depois, ao :5t• tt·ut:lt do regimento IHU'It 
a elel<:ào do Presidente <lH. Republka ~Uhf:>'tittito, ilfto mah; Jpsis 
.,,(:rbi.<~, iria~~ ip.-.:o .w·n.'ltt, o di.o.;posto no at·L tíR, ~ 8." da Coi1Htitui1;:il) 
da R<:>llllhli<•a. ~·IPHmu ·porque, n n•·t. 4." na. llua pt·inwir:t. a!l
lH'H. cll~: 

"Ocuut'l'l•ndu a vuga •Je Pt·c~>ldonte da HeJnthlh·a noli 
<UI!~ UHllllOS annol:-1 (!O jJ{'l'HIO Jli'P~HI~OCIU.l, ~l'l'il :L f'( <•tc::t<J 

do Presidente !'>'Uh~lltutu ... " 

J)(t, PO!' lrtnlo. Ulll:t fpif:fw im\lCI'Ittl\':t a P!4Ha PIP!c,:uo. I•; l'~·s:t 
<•ltli~fto nfio Rl' fariL c·onl::tltudonalmente, Sf\ a vaga !'~(, H(' \'(•1'!
r!car no ultimo l-'Cll'iestt·<' elo !1Uadrlennlo, Hazuo hll, j,OJ' et>ll!-:1'

g uintl.', P de muiht fm·çu, ptu•a (lU e S<' r<'tJita como § a." do :ut. 4." 
o me~mo HE:'nti<ln 110 art. ii:l, § !{.". dn ConHtltui<:i1o rln I?PIHihlic·a. 

O 81t. Aetm<'lll 'l'oum·:~; ~· Não ~<·i Kl' \". l·~x. v:H:• àtu·c~ent:tt· 
agot·n ou !'.~ .lít npt'I'HPntou :tl~umn ·~nt<'tHl:1 1·om t'Pfcren<·l:t :v• :u·
tif.!'o 6."1'· 

\J ;:;H. 1\('lllteto TOHIII·JS --- J(t qnP V . l~x. <:'sb't jm;t!t'it·a n<lo a 
~o~uu. ernendu, chan:illl'i:J :-:ua util•ndio Plll'a l'HHl\ <Hl-lilllHilivo, tl\1~' 
.,•nvnh'(' mn tN·in 11<' ultn t•Pl<'\'tt nf'iil. 
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O ~R. A.Ct:II('IO Ttmlll.:s - J!J' o di~poHitivo qut• dir. ttUf' o ~egun
do e~'Ct'utlnio para elckão do Presidente du Revubltea poder:"~. ~wt• 
;úllndo llara o ditt :seguinte a julr.o do Prt•si<lent<.! do Renado. Dt'vo 
<li:.-..er a V. Ex. <tUe offered Pmendn, en1 (iUe fica o adlaml:'llto a 
juizo do plenm·lo. Pol"qUP. sendo matel"ia dP alta rdcvaneia. <'o
mo dl~~e. envolve alto:-; niterel'~es poUtico~:;, tlodend0 ate~ l•nvol\"t•: 

.~1, • 1~;.,, • .11 • • <1 ,,.. nnt, • • tn.n\v ,,,, 

l'<·dc·t· :·, <•l"i<:ào. As~im. niio HP pt,tll' dl'ix~11· :tt> 1 1 t•t•.~i l:•nh· tlo ~~·n:t
·r:u. <ttH• (o, ante!l de tmlo. polltic'o p:n•tidHI'io, f'~H" arhltrio. Attt'i
hto, Pntão. ao plenm·io. 

o H H. :\lOH...-\1~~ A~l>UA.DI~: - \'. l·~x. h.'m toda H m:dto I' 

('un :t Pd~H <~menda i't meu n.noio. (~om toda :t ~ati~fltP.íio. 

O H1: . ..\t'I ' IWIO Tuni:~:s -· (.) IJUl' (\11'.:'1' <lbwt• C[U<' {> ti ponto do!-( 
JIU U!i!-ltn~. 

O HU. MOHAb:S ANUHADE - Niio .. ·\penal'! o meu, indivl-
4htttlmente. porqU<! nfi.u JHI~~o falut· pelo1-1 mNI~ r•ollPga}:, \'isto rttl•' 

1 !illl sou (I rcmk 1'. 

o Hn. At•t'l~t·m 'l'oHm:s - Jft. ttllt' l'~lou ttlllll't.l•antlo \". l•;x. de\'u 
<li:-.t~l· que acalm <lt' mntulut• ft :\l<'sa otltl'a {'nll'nda. 1\('('\'E.>~r·t•ntnndo 

nr ~ :?." •t1o art. 1,". 0 Hi>gulnt!'·: 

niio p~>•.h· n•lll, ~>ntrl'tnttLII, lÍP!illr•r:tl' :-:ollt'(' qu:tlq\H'I' 

aHsuruplo, ~em a }n'esetu;lt (11;!, peh.• menol:l, m etade Q mais 
um elo!-> mPml11·os ÕP r•adn umn cia~ lii.iHs {'al'las". 

O Hn. :\'IAr:.\t,H.\1·:~ =-:t·:'l"'l'tl ~ I><' l'l..liiH't:t•. al'et.•iht\'a t' llllH> inlt•l·· 
ratnPIItf' I)I'Ocl'll~;>nit• n :il'g·unwr.taçi'w de \", i·~x . Hobrfl a Ut•~nec~:~~si

(l:tdC' ela exlgetH!IIl dP uma tlnclmn parti' du ~t1mmn total cJ{' DE.'fltl
tndos c ~ettadot'('!{, ~NU di~titwl;fw, Pllt'l l. a almrtllt'il da He.''l:lfw. }ojn
tt·otanto. melhn1· fôt•a He eHtuhelec<>~HP :t dedmu part~· hmlatlllllWII· 
1l', nuru que n:'"to Ht' de o eontr:ti:'lenHn dt• Xl' inldHI' urnu ~e~Hiio ('1111-

JUncln da Camat•:t. t' dn ~emulo <'nm a pt·<.>x<•tH!:t. ('~wlu~lvanwnh·. 

O ~H. ~H>HAI•;8 ,\NDHAIJJi; . ~~ t•cm:·d.démnllú. u ii\JB~r\'açil(l 
, u fn quC' \". I•;x, nH.- hom·a. ,devo ,.,,~JlUJ\Ilt>l' o sogulnte: h~mhl'~~l

mP. <lu hypoth<~HP - digo mal~ - flqm•l ~t pt•indplo imstu.nle lill
lll'(•HHioh:tilü pcln ohjt-t•<:fio qltc ella c•n vol \'<' : mtt!-l não nw <lt•lx(~l at·· 
l ': lHtiH' llPI' t'\111, (' lllP t'Oll\'Pttt'i «l:t IH'I'P~!-llll:tcfP t! t• llllldifi:•:ll' 11 t•!'lt~·

J'ill H<loptatlo noHK~· pm·ug-rltt>ho. 

1-;xlglr u nu1ne1'o c1wto de DepulutluS~ ou tle ~cnallot•es, lH.u'•t a 
:tbt:<l'LUI'tt da !;('Sl-liío conjuneta, póllL• \.!ltVOIVtll' , Úi:,: \'rdl!,C$, L' COIIl ftt
l'illdade de verifl<"m:t1o, o p e rigo tle 14P t>l'ote lat·,· <loKIIe l:eHHttrlum L\nlt'. 
perigo~anwntP, t' até fllecloHunwlllC'. a lu!-ltalln<;lio <lm: lt'nl1alh\t•1 

lt•gl!:\lu ti \'014. 

dlimo ·<le He \'et·lf!ent• ~emelhnnll' \:oi~H - lnuq:.dn<~ \", l ':lx. \tlle, mu 
,·JI'ltHk tk Utllll •h' lt•l'Htltllltllt l•ll•lt,;lltl , p111' Ulit fn d u pni·Hit'tl q'ual-
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(jlH•h •lN-'HP.K qup Kaeo!lem }lr·nfundaméiltf' it nnt·ionulidltd(', a <'a
rHara oi.i o ~enado venhn a sm· forma.lln poi' Ohla nlHioria enu1'm'"" 
t• f!onü·al'i:t ft t>plnião J)artidarla ou llOiitie:t, sti!-ltentada ou ftt>lo 
f'l'P~I•h'llt{' da Hepuhllca ou p~ht outra Gmm. Legislativa. V~;>rfl \". 
l·~x .. df~sdt" lo~n. que e~sll. maioria. fncdcm:l <le uma. ou de out.nt da:-: 
ttuas cas;;u;, pouf>t'a, a seu talante, a. ~eu u1vem·1o, a.u~olutumentP 

llvrP de qualqu'"'r coac<;ão ou de qualqut>r melo. const1·nn~et· a Ol'
J.;anizaGão )('gat, í•dar•lo.ndo inél('finldam~:>nte ou, 11elo mt!nos, Jlllt' 
multo mai!oi de sP.ls mezes, a ínstalladi.o do!'t trabalhos legi!llntivos. 
t'.(\Jn :,;ummo 11erigo, com n summo mal para a ordem publica. ~· pa
r:1 a .~e~t:ln ... 

O Sn. MAGAI.H Ã~o:s ~E'M'O Par;l ahertura da !-:ê~kão soletttnf'• 
nãu h:t exlgendn re~hn~rtlul ele nume1·o: Jlódc abrir-se eom qual
qU('t' num<•t·o. 

o R R. MOHA I·;~ ANJJHA D 1~ - P~rdiin, lneu i'l'el'~t do c•ollei,W . 
• \ tlN:t'~sidnde do numero lllll'a a lnHtalladio <las HNISoP:-: t• tan1.o 
parn n~ solcmnNl <.,orno IHH'U a~ ot·dinarias. 

o ~ll ,\o[Ac:At.H ,\Es NETTo Niio a uolado O HellimP.llto C.Htul.w-
IH'<' qU<' :u1 I'I:'HHciml ~o!~nlncs H•n1o .thel'tu!-: <'tmt tJUttlqul'l' nunH'l'O 

O ~l{. :\lORAE~ ,\NDR;, DT·~ 
-l o • •'·' •Huun dto.'1 "" .I 

O Ht:. :\IAt:At. l' Ãl':S ~J<:T't'c• - 1rm: n Heghtienlo. que tenho Plll 

llliiu <' que l'stou lendo, diz qut, '• te.·tio in leio i'ts 14 horas". ~·Pn!lo 
":t~ HO!c•mnc:-: lll.lm·tas corlt quahlUE't' numc1·o clf' Deput:tilos''. 

O HR. :\lORA ES ANDHA DB ·- DP 'DepntlHitiH, :\'la!4 n:iu <lt• 
l lt••m t~Hlos <' Sennclot·e:.:. 

O Su. MAoAJ,HÃll:S N~;1'To - '!.;· uma hn)lel'feit;üo Üt) 1-t.eg"hnentu. 
'J'ra1u-sp d.- uma denomlnacü~> gt'l'lll. - Com a pahtvt•u DeputttdoH 

-qulzemm, nutut-almente, abrnnget• th'•putadnH " :4enmlore~. 

O gR, :\10HAJ<J:4 XNDHA 111·~ 
l'lg-il-o. 

·' :1 t 11 1·a• t 1 H' n t<•. 

<~uanto nu lJliUl'Urtl pnt·a inicio daH l:ll'5!'!Õt'H, IHtl'('ce-nH• qu,, niln 
~ru posRivc~l t'OnHhlE:'t'nr-;:l• em conjuneto, Jllll'a que S<' ii.Üi1 dê nu
senda th~ s~muflul'es f• Doputat.lo!-1, lnieiHndo-s~ :u1 ··~unH')pH t ·on.l\ln
<'i.Hs Hpm a pl'e~enr.n {lc ~eniHlorPH ou DPpU tad<H;. 

O Hit. :VIOHAJiJS ANDRADl<J Y. liJx., t•om n. ~>XIH•I'It>twi:t 
}Hu·ltuncnbu· l]ttl:' tNn, ha d~:• <'oncordtll' c•ttnllni~n em tiUC, (\t:>kftl• " 
Constituinte. \'imo~· vel·ificantlo, qu:u:i tocloll o:-: diu:-:, quf> as noH!-!Hl-l 
l'lt 3t;Ões s~ abrem eom um numero llu;i:;nlficnulc dll Jlln·lanwntat'~:>s 
Jtl'elicnte e que, uu depois, t;ot•rendo os trabalhos, viw <'hP.gumlo no
·vos• parlnmefitares, dt\ mnllo •.1ue, esgotad:t a hora do expedlent~. 
H' conseg-UP, Íl'{l(}Ut!lltl'mt·'llil•, OU Tllf'HtllO Hl•lllJli'P, 1\UIHPI'Il IH''.'P!'.'l-lH

I ln Jllll'U n. vota~ii o, 

o Htt, .MA\.:,\l,i·lÃ~!;.; ~IYI''I'O - () qtt(• lliill llllpl' tlt. l\\11' 11 \'1'\llt\itll, 

no ~>:l'U lnkio. tll'IXP tl!' ~c·1' t'Otl,illnl'tn. 
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O S.H.. MORAES ANDRADE - P(•rfvil:tlltc>ntf', JoJ o qu~o~ a<·t~tl• 
H·t·e r· ü seguinte: 

~c a ah<.•rtura dos trabãlhos não pode !-ler rdat·dadll Íi1UC'flni-
uumente, e :,wecu,;o que os mesmos seJam aberto-H com t]ualquP!' 
11Umero de pa1·lamentares, adoptando-se a VE:!lba. tn·axt• dt~ u111 d·· 
t{CU~ membros h· occupando o tempo (los !:!CUs pareH, tratando {h\ 
um a~;:::;umptu qualquer. <:ol'relato, :1. espera de qu{• ~~~ m:~is demo-
rados, mttls retardados, retidos, talvez, I>elm~ meio!-! de h·anspor·tP. 
-.. ft·equentemente tlSfflceis nc!!tu. formo!!a Capital - tPnham u 
hlm)lo :-iuffidentP para <'hC'g<ar ondP. os chnm:1 o devet·. 

O SR MAGALHÃES NETTO - Comprehendo bem <t argumenttu:iio 
llc V. :Jtx. O que v. Ex. quet· é, com um mal, evitar m::~l Jlcor. 

O HH. ~IOHAB~ .\Xl>HADE - ~iio. muu pt•ezaüo <'olll')::'a. n 
11ue eu qUl:!i:O, b'im. é o t•e:;;peito un'i JlOUco ~xagget·:uln, um plnlt'o 
Hll>ersticloMo, quando se trata de um ac:!.o de reHtJonHahilidad(• •· 
dl~ alcance político. afim dp ()l)dermos ahril· iiH no~soH tl·almlh•).~ 

-· digamos - t•onl n minhno 1if' PXI~<·nC'In IJOHHh't>l. tle maneh·11 a 
ttet·mittit· quE>, ~urantc es~eH tralmlhoH, o m·itet'iu a·i~ot·oso (•xi~···n

h.•, con~titucional, possa vil' a ser p1·eem~hido. pa\·a 11ue sp to111" 
"'u' ln IIPl' ,.P,..nhtl'iin d • tm not·tn ne'• F, I~· . >•n.,.n. H<> la 111 !I I • • , .. H,.· 

t! de} 0 meu apolo integt·ul "' enthn!:lillstlco ú (•nwnlln d11 no:-:s(l ~~<.•1-

lt>!!:n. Ht·. DP(Jtttudo A<·tw<'i<J •rm·t·ps, 

St·. P1·esidentt-. m·t•tc-ndo 11Jn1la Nnend:tt· " H(•,l.dlu<•rtto t•tn di:.:~ 
<'Ul'lHÍÍ.O, NUpprhnirtdii, \)UI':t P :-:imph·~nwntt•, w< arti:.:·.,.-.: !1, 111. li. 
12. 13 l' .14. 

( l ~H. HAttttOs I'EN'I'~.\.110 - lTtlll\ ~\tlWtHia. <ll' minha il u tut·in, t•n~ 
tl't't;Ue (1. 0:\'lestt, tnanda tJUP, l.IPPt'O\'l.Hllll4 t\HSt•~ Ut'tiguH, \láHHe1ll l't•)o!.o 

11ecUva.mente 11ara a. nm·te dox Ht>g-lmentos ·(l:t Camm•n e õn ~P~ 
n~ulo, V iN to ni\o )Jet'tcnel:'l'em á, mnll'l'ia. a l tincn tt• au f{p~ lnwn i o 
!'nmnnrnt, 

O HR. i\HH-tAI·~~ ANDHADl·:: -- \ ' . l•~x. tNtl totla :t !'a:.:i'w. 1• 

~.~om as ~mus palavi•:ts. hrPvem~.>nte, ju~'lifkou u. minha \'nwntla. 
1!1!-~Ht'H :tt·Úgo~, ·~r. ·pi'E'!sii.lünü•, h·:thtm il<• t•·ahalhm~. rlt•l-ll:ll'IHlo:::~!. 

O SH. MOHAJ•JH ANDHA DJ;; - . . . th~ t'tlll:l unta l\m: C~af.:a::: 
du PodEJl' Leglslu.tiv•'. ou, mellltlt' dizendo: da <~llNH pl'PJH'i:tmon t•
l••giE>'lutivu., qual (• a <'amara tlo~ ~i'H. DC'!Httndus, t~ <ia r'asa de; 
~~noro(•nuçüo. 

O Sit. H.IBBllto J u NWit ~ :\I uH o bt~tu. o q ltl' \):lt't•t·~· ~~wwot'I'Pt' 
~lat•a C!:!Hil difffcouldad~:.•, nu t•la.bol'at,;üo deHHa putt\• UI) Heghnunt•> 
~~umütUlll, (• a div(•l'1:1ldan.. dt• u t tt·lbtt kilt>~~ tllw a t.'on:-:tll uh;ii o llw~ 
~·onfPrP. 

O ~H. :\ofOHABS ANDHADJ~ - -· :\lulto Dhl'ig·n1lo, IIH'U Jli'P;t,:Hln 

t•olh•).!'ll, Y . g~. t.lfl~llH' t:m lH'('I'iliKo n.todllo, rwKttl altllr'n dn n11'1t 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:44- PÃjgina 34 de 134 

- 24() -

dlrt•'ll-1 '1411, '1'1'1• t tt-w·. Sr•. l'i'<•sídPll t•·· ilt· un1a dil'l}liiHic_:tw qUI' t•t •;..:ula 
u ll•n.lmlhu t•xl'lmtl\•o da Camara. oli do l4PniHIO. I·~· c•et··th que (.'Hil<• 

I t'tlhn.lhn til?. \'1 ~~\J(~itu a ))\'0\'lOHit::õe~ <tUt• j(l lllliiHat'HO\ ou (h~V(•t-:i.o 
ltiLHHUl' fll•la outrli Casa.. Nfto são, porfom, tliHpm;lc:il~·H ctr• lt'ahnlhus 
·~~"""'"u nnv11n1 nn •t!l nto. fft:!"llr~ ll' tf(>Htt""''"lnnuH>te Sl' fOl'em 

:tJIJH'oVa11:tl-l :w lteg-lmento da Cama.ra ou no H<.•glmento do Ht•
t~ado: ruw~. nun{:tt, num l'<.•~lruento cmutttUill. 

-.. . 
' • • •• • • n, • • • • U • ·oulol.n• oi o ' I , .. 111' d, o ' > :loll ~(• • 1 1 

'Não vou (~ansar a V. Ex. e aos meus JHI.t'eH· ,lustlfi<.:a.aulo-uH. AH 

< :ommiH"lÜPs <'ol\junct:u.• da Cam:lt;n i• rio Rl'n:rrlo. l'"s• •h· l•t•ito, 1'1'1'• 
tament(l. :t t'Pl-l}l{•lln clp~sa t' Pilat•<:iin. l'Olll a sun alta. l'i•c•cmh~· : ·i;l:r c• 
tllltwa dt•suuontlcl:t sah<!tlol'ia. 

J·:rir " q111• tillha :r •ll~t·t·, l.lllliiH IH'"': lllltilo IJ•'m ,, 

O !'Ir. ,\curciu Turre~ l'l'<:n n pal:t \ ' t'a. 

O ~r . t•rel'!id<•nl~:.· - T ••tu n pnln ,.,.n " Xt·. I >Ppll tatlo •. \ t'tl1'
' In 'l'ot'l'"~. 

O ~r. Acurcio T(l"rl'~ ~··· Pt·t·~lth•nt•·. l'tl\'miill'i t:iiühülil ni
_!.:Htwls t'lll<'nda~ ao pt·ojl•c tn ~In Roghnunto. \ Trnas .ll• ~~· Pnenntr:ttll 
na ~fel-la l ' fot·nm lill:tl-l p Pio ~1·. t=;ect'('tarlo. outt·:t.'4 t•·rE>i a OJIIIIII'
t.i< nhlndt· c li· Pn via,. n~-:n•·a a \·. I•: :o;:. f' a!-1 ,·ou justit'lt•:u\ em t•nplrl:t." 
)Hti:L\'I'a~. 

0 ~1:. ll.\I:J:Iol'l'fl l'l '\'Til ·- t 'cll11 n hdlh:ni\1~11141 f 'ltlll itllf' \'. J•;)\, 
s<·llt Pl'(~ o I' a:~.. 

O ~H . A<.!lll ~CIO TOIUtl..;.:O: -- Oht•ig-ntlo a \'. Ks:. A NnE.mtla 
qliP j(L H<• (•rll'untt·a na Mesa . focaliAn o al't , (i." do pl'ojpc•to pu1' Y . 
1·:~. uff<•t'••i'lclo ll<t Jlh•nal'lo, no toc•nntf• ít ••onv('nktwla toll nAo . tlu 
:11 I la 11\l'tlt n p111' '.! I llllt'n ~. t\:l (•!l'i<::"in dn !'t't'!--ddt•n h• , ln H\•))Uhlll ~a . 

\' . 1·:~ .. 1111 nwllttll', n Cumtnl~siio Dlt'Pt• ior·a. no l llltl'-ltr•ojudu 

H 111' 'jll.l!'l 'uiTt'l 't'l'l'tl·· ('~tllÚf'lel'f> qu~ · O Hn~·unUo I'He l ' UUTIIO 'i'tll' E'l('l(!HH 

J•I'I•Hiclt•rlf'lltl putli'I'Ú ~o~m· feito no lllf:'~nw r1l:! ou no rlla 1-lt'l..:'lllntt>, a j u J
)1.11 1111 I 't't'Hith•nlt• d n ~t·ruHlo, 

t'orlltt t<tdu• , . , l·~:o.:. , · :r t.•h •lr:rut elo 1-'l'<'~i(lt'lllt• clu HPtiUhlit~a . t •ll ·· 

\ ' i•IVI' , 1111 IIIIH!olo r·•·;.:-lmó•, HH!4Uln}1to rio rna lH pnlt•'t:inte intPr'eH~t· 
·,,ullllr•u-pui·tldnl'lu; 1• niin JIOil('ndo l'le t• o Pt't>!:li<lrmlt• dn t4Nl1Lc1o H''· 
11i'iu 11111 l'ltlntltio th·allo tliiH t!ot' I'C'nh.•!-: p tu·tld:tl'l:tl-l <1(1 Pllll'., l't•m •lt l 
olc•l!-:ul' 1111 l'!' t•Hi clt•ntt• <In ~PIIIltlll ·-" l ! tnliiH' If. f.lliJIPII111\ u. qll(> \' . '1<1:-; . 
t:uuthlllt' tli'H~l' poHlo 1111 annn \'lo<lnUt'o t• qttt• <-'!.'( :~ · t•IPI<:à u !-lt• \ ' t•

n hu a <'fl't•t•t lllll' l!JJ.(o 11 11~ pdnwil·o:4 <lltt!-l tk• ma lo, t!lltn H l '<•n une\11 , 
tlttt • l'itt'l' t ' tthl tll• lHil'<'a ~tll ltot!Nl, <lu ut:lUIL) d e lt•rt llll' tlu l'otl r'l' J•jxr•
t·ullvo, - ,lulJ.,:'tt p~n·lgo!-lo. ;\êlx:r.t· :~n Pt·e~-:ldenle 1lo ~<•tt:ulo, politi•·c•· 
PILI'litlal'lo que (•, pnrtll'ipilnte <lE•HHn t•lel<:iio. o jul:,o dl• JH'()(':Cclf!r á. 
t•\ph;iw <lo l'l'PH\f\pntf• 1la Th~puhlka· no nw~mo dln 1111 no tlht h 11-

llll•tllll to. , , 
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O SR. ACURCIO TORRES sendo, ~~._ Pr~:-;ident<·. ,1 

:•.üiamento da eleic.:ão facto tão. importante. quanto i'L propda. eld
':fs.o Clll si. E por envol~er o maior ~ntere:,;se 11olitico cln m'}J.ncm

- to, apres-entei uma cmenua. cleterminando c1u.e :w plen~q-i,, . <·.r..rn-
J,ete decidh·. · 

O ~1-t.· BARm."To PI~'i."o - A.' maíoriu. do >lenat·in. 

O SR. ACURCIO TORRES 
maioria. 

Det'ermin·a q'uc ,, plemu·io ~eja n JUIZ dessu oJ)portun idwl•·· o 
J>lenario dirá, então. :-=e essa e!ei~ão deYe~·ú ser feíta no me~mu din. 
ou ficarft com a autot·ida.c.le de adi:d-:1. Deixai· ao Pre:-oiclN'Itt· olu 
Senado, n jub~IJ du. OJll>Urtunídadc ... 

J O Slt. BAltRET(• PINTO - Y. J:;x. e~t;i commi~u. 

O SH. ACURCIO ·TORRE~ - ..• r· n. que jul;.;o J1eri;.:mds:-;i
mo. Tanto mal~ peri~oso t; deixar-se o Pre::4idente do Senado como 
juiz da opportuniclade da e:leiç:ão, quando c:-~l'll• proprío regimento 

ra:z a. mnovac:ao o apparec men o pos~ ve o e-rce1r0 can{ 1 a ., 
no segundo e:,;crutinio. Parece a~-;im, que o Regimento deixa nux 
mãos do Presidente do Sena<lo - desculpe v. Ex.: não ha. segun-

. -
w·t;imet:' t<.l d~sse tertiu.y na contenda. pela. · eurul presideneial. 

Vou tambem upt•esentar uma OUtl'".J. <.·m~nd:L em terceh·~l dis
(•us$o. determinando (!Ue, na eleição d'J Presitlente tla RepulJlh·a. 
o segundo escrutinio só ~e poder:í. ferir entre os <:andidatos flUe ha
jam obtido maiot· numero c.ie votos no m·imciru, porque neM:-~e ~·a

so o plenario - l::)enadn e Ca.mara - escolher(t os seu~ c;;tndldatn:-4 
A luta tra,;ur-~'e-ft. e-ntre doi~ 11omes c · e-sse mesmo plenario. nn 
:-;egun<lo CNcrutiniu. daquellcs dois nomes. ctUE.• elle mesmo tornou 
mais dignos para. a Jnvestiuura, opta .. ·á }JOL" um. Vinganllu o :.u·t. 
::.". Sr. Presidente, c,;ontinua.remos nes:-;u. puliticn. de des])Ít-~t:unt-n
to q~e levará 0 Bra!:-!il, quem ~abe, tnais cedo ttUc tollu:-.• ntos :-;up
pomo~. novamente l"t'l trlnc:hciras e á:-o barricada:-~. 

0 ~1:. el~,\l.:t~> 1!,\MAI.JJ::-n.; - \•. I~X. )ll'l'llÜtt(~ um :tjJ:ll"i.,•'! \' _ 

Ex. c•:-:ti!. n•:tltJH~tlt•: <·. 'tJn:-::• nclo a mclho:· 'loutl'ina <! tH~sse :-'.t•llti
d·:.. tenho formulado uma ~menda para orfl•recer ao proj'-•cto n<•:-:
t~L discus::~ão, mundand.o ~uhstituir o § ::!." cln a!'t. 4." pot• eNte: 

.. ~o -:~e-undo e:-;crutinio sú sel":'i.n suffraJ,;"ados u~ tloix (';ttuli

l1ato~ m:•i~ votado~ no primeiro··. 

O SR. ACURCIO TOH.RES - Em face do aparte do senhor 
Deputado u"'bàldo .Ra.malhete, meu digno e illu~tre eollega da mi
noria -da Camn.ra. nÜQ terei mai~ opportuniclade de enviat• a V . Ex:. 
St·. Pre~idente. a minha. emenda •.. 

crever a. emenda de V. Ex.. 

O SR. AC'URCIO TORRES ... porque S. Ex. ji.r. formulou 
uma emenda a: que, gol';tosamente. emprestarei minha assígnatura. 
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O Hlt .• JAUto t•'t~ANco -- Tenho mlnll:u; du,·ldn~ Hoht'<• a elittl'ltf
tu<:ion~tlldu.de de;;l:la emenda t• ~oln·e as restrim:õeH feitas á Afi~E>hl 

hléa no seu dh-elto de eleg-e!' quem multo iwm entenda pat·a .PrP.-
1-'ide>nll.' ela. Republicn. 

O SH. AL!tTRCIO TOH.iti<:K - A Pl'lilll'ia GonHtllttl(::w fN~ <·~ .. 
~a:; rel:ltl'il:c:õe~· na~ Di'3posi<;;ões Tt•nnl:lltot·iaH, quando aH Ol>l)Ul'. ~ws 
lJstndo~ <tunnto ao momento d<~ sua .constitudonalizudi.o. A Con~
t.tuicli, ne~!,:' · Dhm<:·sicões Transltorias. estaheleee uue os f~Hht-
tlos a() euidut'<•m de sua ('ém:,~titucionnlh~ac:ão. s(l po<lea·ão votua· E'll' 
segundo escrutínio nos dois nomes que hajarn alcanc;ado, no pri
n•~>iro, o maiot· nunH•t·o df' \'olos. 

O S~;. L~:\' I t'AH~IJI!~ll - O at·,;unwntu ~· •·ontt·a tn·oduc{•tltt• JWI'

que se, no <·ot·po da Con!:ltitui~ão, em relação ao Presidente da He
J•Uhllca. <"·s~n lll<'~ma Constltuic;iio não E•stahel~·ce E'Hsas t•nstl'lc·~üf'~ 
,. se 1u; cstahPh•t•t• ctH n•lu<;iiu aos g-o\'l't'natlon·~. t•vidl'll h·m :•n ti' u;i '' 
quiz imt•eclit· a E~scolha de un1 tei"ceiro (~~tmlidatn. 

O SI: . .ACLTRCIO TORRES - Evidenh.'mente nilo Rf' (~og-itou 

•11~so. nau hoU\'l' ntE'!'tno qua.qut>r JHlia\'t'a IH'!<SP !'<<'nucw . •. 

o ~1:. L~:VI CAttNt;mu - A múU \'t'l'. nfw IHl ntzfto pa1·a imt•etlit'. 

o SR. ACl•t-tCIO TOta-{1·~~ JHI\'flllP NHf· ttE'gln1{"nw 

J'lll'a stllucionat· qun.esquet· contendas •.•tttt·e paullHtas <' gauchol4: 
ui\u ,-. feito p:ira ~ülucionar Pmms pulitiPos, de duas g-t·ttttfle!-1 fm·
•:as que s(' vfio defrontar. dl'!t'ltl'<l em poul'o, trela su<·ces!-li\o ilo ~1·. 
c ~Ptullo \'urgns pa.r:t. qta• ~ut•ja um t('l·ceolrn 1h~ :.\JinHH 1111 do Nnt·tl'. 

O !4H .. ACURC'JO TOlUtF:~ - h:tn ~~wia um HE>giltwnto {~:t~uis" 
t i<'l' 1• nfto llUtn·o. Ht·. PresldC'ntl•, qlU' votemos um Regimento l'a
sllistl<'o <' sim um Regimento sem pt•eoc<:UJlat:õeos dê lutn~ oüe 1-ll' 

t1iz ~er{t. t t'n v a da <' t~tl vez jú PHteja ~endo t r a \'H <la de!:Hle as:nl'a. 
<·ouw \', Nx. hahii. lntelllgente E' ~1\gH?., hn df• f'stiu· lll'~>seontin{to. 

g uiio qum·o t:uniJern deixar s6mente a V. Nx. a l'tHIJlonsahili-
...... e <m.:-. •mum•_,L·a~ !10 .HlHam.en\n nn f'IPIC:an. <~nso. .t•onlo_ !-!(' til:'. 

:'• hot·<~a !lt~qu~na -- Sl' VE'nhn a dm·. 

U ~1: . !Jt·:\'1 ( 'Att:>:to:u:o - ~ .. cn·<'OI'I'P!'~t· :1 lt~·pot ht·~•· q ti\• \' . h~. 

Pstil 1>1'1.'\'t•ndo, r~uu sd eom flUe fülldfllli~ilto hil\'~~rht 1l1Hi~ <lt• lltll:l 
m:-.ão Jllll'a se n;lmittlt• :1 pOH!'libllldnclE'! t1!'l':Sil soltH:ihÍ. 

O ~H. ACUHCIO TO.RRgs - V. l<Jx. l-mlw, t'úlllo nü•u l'Ullt•g·a 
<1L· t'e}ll'Menbu;iio fluminense, f!Ut• jâ HE' lbm u~ ~U<!eesl·liio do ~~·. 

:N1~wton Ca\'alt·anli, hoje na intet'\'tmtoria do l'J!-Itado, HOH ctPha
te~ qu1• \'irão. <ll'tltl'•• Pm ht·en•. rum n. :•ucc•tosKii<• do ~··· (lE-"lullu 

O HH. Lln't ( 'Alti'!l-:tl:o - I•JHtuu nt!Olhendo <'lllt1o fldedlgn:tH 11!4 ln
!'ot•rtm<:Õt~H t!t• \ · , l·~x.: mas m"io tenho notiC'itl d(l a!ísuaupto: l'ltJCla ~~·I 

.11 
"l' • 

Y. l•~x. nilll Nllú flt' tnostt·utHln 
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l'oua a.quellu jt('l'.Spieaela qui' toduR ))w c•Jllhpc•••m. \', J•;x. o·onJ1p:•p 
1nuit0 melho1· a<JtiCJlés fa<•t.o~ <10 qut~ Ptl. 

O ~rt. MortA~o:s A NDHAim --- V. E:x. 11\t! M~ liccnc~a para um apa 1·-
• -" n~-~ .~ """ ,., •• 1 ' ' ,, • ., .llff" ,.. ,.., ... - 1'1' • ,;;. ''" .,.._,,., . . ... . -· 
toria.s da Con~tituiç:iio l<'~!l1C'J'aJ l'sta \'a. dit<1 algut'(!H que, st- hú\1-
vt•.s.se E>mpnte un~ ttrimt'h·a.s Piel<:õP~ ... 

... ,,_,, ''~'"-"'"-'" L'-'' . ' • 

dig8l' qUe llO !iegundo ('.Sl'rUtinio HP . fleV('l'Í:t :':tZ<'l' 

us r'! ois (':tndirla tos nmis \'otnrlos. 

,* ••• 

o Hn. MmtAr-:s ANur,,w~: ·- :\>Jas eu twl·~untf) a V. J·:x. Ulltlt~ st•
r•uc·(lntra es~e di!:lPositivo que, tlarece-me, não conHta. Com o tle
viclo rP.spelto. acho <(Ue V. l·~x. está equivocado. \'ou lhe passa1· :t 

( 'OnHtituiçàtJ tJUe lcnhu '-'lll mãos, purqtie itehti <lUC (• um lapso tln 
memoi·iu. <lP Y. }}x. E' justamente pelo acatument.u que \·. l·~x. 
ttH.• met·pce, qtll' eu nw jwt·mittu tlü f:tZ<'t· r•ssa uh . .;el"\'ttdio. 

O ~lt. A:-.ITOXIn 111~ Gcír.; . .; - A Constitulr::io dlr. t'XII<'t:llllPniP •• 

c·ontntrio tlo ct\W a.s~t'\'t~l'a o nnltlm·. 

O :SH . .:\CllHClU TUHRES (lJetJOili rk tct• ·n'ri/kH~/o) - t'.ou
i' •,.; :~ l~>nlmentP uo nohr~ Denutado ~l'. Moraes Andt·a.de, que me 
pnganci. O que a Constltui~üo rn·evê sobt·e a elel~ilo immedltlta. dn 
~enu<lot·el4 l' U••vcrn:~tlot'Cls, (! a ti·nn~forma~flo da Con~tltuint(' ('111 

:\!-lHemhlêtL Ordlnnl'iu, depol~ de de<~ot·rido aquell<;> pt·ur.o de quatro 
mel'.es pára :i t~laboração tlu. Constituição e~turlual. Ma~. eon~tu. da~ 
\n~b·uc<;ões do Supcriot• 'l'l'ibunal para a eleiçft<• de Govct"nallut·. 
'l'anto a~sim que tocléis os E~tndo~ tf.m fPito e:o;Ha:> t>lel~õl·~. rh> 
m <'~mn tnodo. 

o ::-;n, .\lot:.\1·:~ .\~t·t:,\111·: ---- :\.t.:l':tcl•••:c' :1 \'. 1·::-.:. n l'r:tttqUt•:t.:t l'tt!ll 

q \W .Sl! nWilifel-llllU, 

O SH. ACUUCIO ~I'OH.l:tl!jl::\ - 'l'u<la vc:r. 'tue me moKtl'at'<'llt 
<I ut~ lriddl t•tn erro, tel'f~i o mmcimo pl"azer em eonfeRsal~o. 

cj lW <'l'a um ertulvoco. 

O HH. _,H.~URCIO 'I'OHUJ•:H ··:- 'l'eiÜH> nutl'a Clll':>llllH 1Jltl' ~·Pt'(L, 

put· eedu, U.lll>t'ovadtl. 

o H1', 1\ÍOI':w~ Aittli'üde justificou ha pouco umu emond:L· JH>.
In tlUUl o ~ l." do art. 4.", au env~~ dl~ lletermlnttr <!Ue a t1ll'ic,:ii.o 
~(!ja, procedida deNde que Ke verJflqtié n. presença da maioria ahK<I
Iut:L da. totnlldade do!:l SenadoreR e Deputa•dofl, considerados <·•m
junctumente, Hejam m-ttN~ c•onRtltuidos s~pamdnniénte. H, T•h:. f'll· 
tendtltl quu eu tl:)l'in l'tt.~ão 1111 tocante no ~ 2. elo tlrt. :!,", Ln ll-111', 
tJile diz--- ··~em dlt.tllne~rw" -~se ~Hte ~ ~." tlo m·tl~o .1." Kt' I'C'I't'dK
!'It' (t. delib<;t'a{:Üo elo plt)nurio. 

lllll(.C', :t 111 "li lU IL ... ,.., - ...... " ' .. . 
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o ~H.. AClJ Hc 'LO TOitiU~H - ... lllaS l'i'lil) ,, p!-;(ilt'I:O rll' llUPIII 

q lll'l' C'llnt)II'IJ• O l-'f'lt dl'\'(.'1', •, 

() f.;t:. !\.[OI(A~!!-1 ;\ :>WICM•~: - !•: \', 1•: . ...:. l'llnt(ll'P I) !-'f'll Of'VPI' 1'01!1 

111\llto hrllho. 

O Hll. ACtiHClO ·1'0HlU~::-.- - - ••. ttU(• a Cama.r:t. t.• u Hcn:ulo 
IIPiihcrPn1 c·onJunl'tamPttlP, cnn1o um s6 podl:'t', ·e::;tando (ll'e:·wntt• 
"pena<t a mctatlf• mil i!' um nos memhroM de uma clafl CaHa~. 

o Ht·. Dt•put:ulo Mm':tl'S Andr·1ulr~ .iá offt:1rceE'U uma emenda ~~~

ltn• .- :tHHttmpto " mü eonvcn ... ~u de que cu não devia :tprcsenhr 
.. minha, man•lando ~UllJH'lmit· :tH <lua~ ultinüLH \lllla.vraH do ~ 2.". 

Porq\H• H. l•:x. ac·ha - t..• agor:t ji't tli,.;·o que neha multo llcm 
t 1Ut>. Jl:lt':t n. nht't'tnra tloH t•·ahalhoH, csae nut'net'o. PR~l~ Qtf-OTilnr. 

1111 Hl'jU, c1 <h~<·inlfl l"Xigldn pi.!lu RC'glmento, deve• l-let• ttUf<,rillll :wm 
h. tliHtirw~iio ch• ~" tr:ttat• •h' ()onputado ou <1~ HNHUlor. 

o :4H.. AUCH.CIO •rortlU1~ - l•~m faeP da aptn·uvaGão da cnn•tt
dn 1ln H r. J)ppu ta•lo :\1 Cll'llt'~ 1\ n1l r sul f', q uc, Pstnu rPrto. ~<P •1;1 ,.,-._ 
:qlr!':<l'hlu •lua~ out•·a:-: emendas :.1.1', ilr•Ugo 4.". 

A pl'imeit':L {> uma ttut•st.tw de forma. Manda tiue o § 2.0 pà.S~~ 
n ••nusUuth· o ~ !!.". A );t>g-unda viHa qU!> oH membroH ue Untll das 
1 :n~aH, <'m t'a<~c· (la cll'l<;i"lll do Pr·esldcnh! da. Ret)Uhlka, não ~~j~l111 
pt·{'judlc:U.do~ OU nflll dPiXt'm de ClllllPl'it· O l-lCU d<•VPI', JlOl' I'IIW'~Il (\OH 

llll'mht'IIH ti(' IITllH llll 1h• ouh'n tll'~>'I\H duas 1':\.Hi\!-\, 

Pot•quP, amanhü, dwg:tndo o momento •lt• s" l'l'lll'!•th!t' :i <•11•1-
!;:lo do Pt't>HitlPnle <la 1 ~l'lltthlkn, <!ompu.t·t•ctll'àn, pm· exemt•lu. I r,t 
~1·:-:. f)(•put:ulo!-1, e, tio~ 4:! Hemulorcs, doiR apen:t~. QUI' qum- <llzclt·'t 
l·~· o Ht'riado hlllllHllnllo llla' a Cama.t·a - tfw htJa r~:>prmo~t>nta nl:1 
elo I :nll-lil quanto l'llc.• - <•lfmtn·a o ~~!li clf•Vf't', <'IC•g'f'ntio o Pt'(!Si<lron
tt• tl:t HP}nthlleu, ou tarnherli o in \'l'I'SII. 

· ·l·h1trw. t•ouw il(!\'l!tiiü:-: fazet'Y Cinnti dl'Vcl'enmf: nnnJugrtt· .. totht~ 
W-' \ mttml<>R I' :tfllstm· de• nó::; ttnlo.". m: ltnin•PIIhm:•; Ji:' t•om t'!'ll:t 

"Hl•, 1'111 <I un~ ~<!~~Õ~lH t!Oil:S<'t'lt t.i v a~. et 111 vut•:ttlas p:u·a l:t I 
fltll, nii.n \'(•t•!l'l<':tt· a !lr<•!:Wll<::t <lll met:ult! nlltl~ UJ1l dos illt•ili

IJro~ dfl c'lltla uma dn.s tluas CnsaH, n. (•IE~lQi'lo ~et~(l IH'OcN.litl:t 
no (liu lmmNllntn, llt<scle filiE' stt ''PI'lflrtll<• :.t \ll'E>snm:n da 
mulol'la nh~oiUbL tla totalidatl~> dns HPliH!llll't•>: t• I ll'l>tttndo~. 
c:on:·d<lPr':ttl~>H 1 •o n.l u nt!t nnl(m tt> ", 

Quet' ll!:wt• 1'(\tl', pt•la. minha t•nwndn, HH dUil!-: C11~11s K<•t•,1n !'ort
YIIt'tllln.H l)U.t'IL eh•gl'l' n Presidente da Rl'tml.Jllcu. 

No pt·fnw!t·ll c!!lt ··- P:<l•mpllflcnnd(l - n1io 1t11 nUIIIf't'o rwm do 
llllt:l nem dP outt'll { 'ttHa. Nih\ cmnp:\I'Pt'PT\1 tll'lll ~Pmtdoa·p~ nt•nt 

'J~t•plltatlil~, tm t'H:t.:i:o. t•espediv:un<'tltl', tlt• :!:.! P In!. Hu. <·onvol':l
c:Jio · /IHI'II 11 tiiH llllllll'tllato, N('H)-11' tllH ('OiliJHit'l'l'<'lll ~:.! ~t·nntlol'NI e 
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:14!1 Ucputudus. Ainda uiio ha numct·o. l~nblo, qu1• J'a;r, :t ~lcl:la'.' 
( ~onvoca n~ dunH Cn~'as 1ic novo para n dia segulntn. MuH Pom n 
uP.rtcza d(! que, nesse dia, o PrcHidente ela. H.epublir:a ser::t elcllu. 
11e!4de qun e!:>tejam presentes DE-putado~ (lU ~enn.dore~ DcnutalloH 
e Scnn.dort•H, ccuc r:onstltn:t m a ma in ria nli!·U)lut n. do H mPruht·os 11:1 H 
d tlfli'# caHas ch'H~P Jlorll'l'. 

f'IIINHla Mm':t('H Amlr:ülP, pt·irnPil'o qU(~ o Prr·~irlt•nh' ·da Her•uhli
'~:t .':lcja eleito }Jelos J'cpr·t•.•Hmtantns rl!t·cctos do povo, conjugadas as 
vontadl'H ít rhtqucJIN~ QUI' t'I'JII'I'HPntam ·rllrcetanwnte os l~starloH: 

~'f'gunno. impcdirf'mol-1. I'Dill iHHO, as manuhr·a~:~ politlcas llUtl , }Jot' 
:wa:.;o, existam ~~ fat·rom• •H :t Pl~>i<:iin do Pt'PHícl!•nt.• 1ht ll{'Jlllhlil'a. na 
I t'l'l'eii·a !-!CHHftO, 

O Hit • .'.liiHAI~H .\ ~III:AI>I·: - r'ondt•l'ilil:u.: as l'<l:.\Õe!: que \'. l•;x. :11':1-

l•:t tl(' HJli'I'HC'ntar, dou liH tliPU!-: applau!-los rnals ec1rdeaes rt t•tr\f'JHI:t 

cl<' V. 1•1x. c regb'tt'o qut•, mais uma n:r.. t•stou '1" piPilo :tt'I'Ônlo eom 
o lllt'll pr·cza:tlo ,•oiiP~:t. 

O HR. ACUHClO 'I'OHHI·:~~ - \'f. \'. l·~x. '1111' Pl-ll:t •'ltll'ttrl:l ,. 
mais urna pr·ova - digo isto. smn n. lll:Llllad(! d<> muilos - th• ftll•' 

~lin Paul!; c·:ula \ ' I'Z mais !-!,. lll>Jll'llxin\a 11n mPu l•~l'lta<lo. < /lí.vJ). 

O Hlt. MOHAIO:H ,\NIIItAt•t·: -- Allits, o uwu pt'I•Z:ttlo t·olli•J-:a !<:thn 

JH ' t'f('itarnPnt" ""'' a mlatnos st•mprc• Juntos, 

() Hlt. :\-1 OltAI·:l-1 BAIIItiiH 
c•lltt·p 0!-1 1loi~ I·;~H:tdos. 

~t'lliJII'l' 11011\'1' l'llllllliUilhito IÍI' \'iH(:t.H 

O ~lt. ACtri!Ulo 'I'UIUU·~~ - :Hus, :-:r·. Hi•üü.dot', havia uma 
:-1'1:-~rna du niihh:t pai'le, d(l titiO os patt!IHtaK so afastavam uu1 Jtuu
' '') ele tl(JH, .i\ I as :Jg·ora, nii.o, t~stou v c ntlo q lH' PHta mm•m.l:t (· In ri i
,.,. dt• llltl.• IIH paulista~ IIIHiH !->~~ llliCI'l•tll :tiJ)II'liXltltal' <h~ IIÚK, 

O ::;u, ;\I Oltlll•>H A NOr:Au~: - Rl'il-lnw. q uc h a dt.~. cadu VOíl mais. 
di!-isipar·- ~w. 

O HH. ( 'o!tltt~A liA CuH'l'A - \ ' . L..:x. He rdct·iu, nu. let'ct!ll'u. hypo
t ltese, lJ(• tllH' ~· C:tmlll':t (' o :-:l!llllclo ~f! l'f~unam em sei-\siio ~ ~onjun
' tn <• !ll'O<:Pclam {t f'IPI<;tw do l'ri'KIIInu tE> !la H~publ i<' a, <!Um a mnlo-
·r·i:t :l.hsÚiú.úl :(lp vút"úH. "" .. 

(} HH. { ~ciiUU<~ liA ( '1 ll-l'l' ,\ 

liqtUtlld<IH ltt:tiK :!!! .!·knadrwc . 

.. !'11 _.\I.~ IIIH' ''f'\1>1' ' ' _i ; 11 . ~ . '" • ·"I":'"' ....... , ..... 
Htllllf'lllll, PPCU a. :ttlt•!ll::iiJ llo llllhl'l' J)ppUtallu l.4t·, ;\l«ll'/ll'H ,\ntlt':tllt•, 
1 'orno I•Kt(t, lnthnltmolltc• ll~·atla :"1 conwru1a th' :-:. l·~x.. vnu l'lll-!Jillll
<ll't' ll!J titlbt'l• Dt•putatlo Ctn•t•(•a du Cu).ltn,. p;u·a 11 ut• S. F:x. tl(.• unm 
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V~!., J>tll" t\1(\al:l, \'<.·.ia •tua! ,-. o 1111KRo pen:;;anHmto, l'c~ultHnh• da uuu

:iuJ.'a~:íín da!:( dlta!>' emendHK 

l·;· u !W~uint<': dft-se a v:tg:L tla. pnl~idencia da Her,ubllca. A 
:Vf<•:;a do Ht-natlo c:onvot~:t. Henmlo e Camani. pm·a dpgpr·r:m u l're· 

a~H ., c•. 

O SH. ACUHGI(> 'l'OH.Rio:s - Devem reunh·-se, Jll>IH t•!ncr'Hin 

::\lnt·a~·l-1 ,\ ndnLd<·. 151 Dtlpllh'i.diJs t> :!2 R<matlort•:-<. 

o Hr:. Dr!':rx .Jrr Nwu - Pm·felhi.rncnh;. 

o HH. "\CtiHCJO TOlUtE~ ~ Vt>l'ifle:t-.Hl' I(Ut• nüu ha numct'u 
q Ul·t· dl?.t<l': rriio <.!Ohlpnr(!(:cram nem metade muls um de Deputudu:-~, 
li(!Ul m<.·tadc mald um de S~nadorcs, podendo sei' tlUP compar~·~;a 
u nu:tll!lf! mnl!-1 um <los membro:< ilf' quacS(tUPr tlestm; Casn:-;. lln. 
"fltii.o, umél !ieguocla cunvocaç.íi.o nu sPgundo dia. l>it-s~ o tne!'lmo 
illlJ.ms:,w, ou porque não compru·eceu metade mal~ um dos D~pu
t:tdo~. ou pOl'<(U(.' nii11 ('Ulllflll t·cceu a rn~.:tarh• m~tl~< urn dotl ~un:ulo
n.·~. ou t•ompUt'('<'t' :t totalldade do:-.> Hf'nadon·~ P não compal't'Pl'lll 

1 :íl IJepnt<tdos, ou comrnu·t<~rnt :196 IJ~Jllltlte:los I' n:iu f'III'Nfliii'PI'I'III 

·•·• ~l'nudurc~. 

1•;nt:1n, o Pn•sidl•iltf' eifllVOl'll umu 3." ''.~<,~s:i.o; (• ne~;~a :!.'' ~~·~
~:i.o. lL\)(.ll'(IVltda. a minha Ct'tl'.'lld:t, O (f/Uit'IHII I-ICI'i't a llll\lflt'ill llÍlHII

Jt:t:L dt• :100 mal~ 4:1. 

(I HH. :\'IOHM:s A:-.:tJH,\IJI-! - l:l~· \', l•lx. nü.• IWl'tulttt• Uhl :\)l:t!'li•, 
4'll <lii'P! <llH' S{•l'ít nutiot•la absti!Uta, trHls lnrli~<·t·imin:ttla. 

o HIC-. Vt:-H:t. .Jcr-:Hm -· ~c \-', mx. oxchíe a (II'{!Ht'n•:a dt• ~t->ua
d<•l't.·~· \'tn tjtmltt\Wl' hytmthe!\t' annulla a <~on~tltul<:ão. 

O HH, :\f'l.lRCIO 'fOHRBS - Jo'ol l.s.so <lUt• f.'ll ctul;-. <li:~.c•t·. Co
HI<l 1-~e fani no te1·cdr·o dla, ffca a malol'la ahsoluta de tantoH DI!IW
tH<loH som rmtclo~ :r to~ n t.ol-l R<>ntulot'('l-l, tlllt't' íll:~,!•t'. a mt't:uh• (' nllliH 

O Hu. PtNJX JUNl:m - He t!SSt• qi/OtlWi I'Dt· ' >htltlo s(, eum :t 111'1!

H<•tii;U tle Vt•putudos, <.~st.ft üt·r·ado. 1·:· Hl'ltlill't• lnlll~twlts:n-·eJ :1 pt·~ · 
NNl~:t clt• ner.u ta <'los t• S(.•nudor·es, 

O ~H. ACU H(' lO •roHH!<::S ---.... O Hl{'ll l·olh~J.tlt Hr·. i\lot'l\l'll A H

tlt·udt• fnt'-nH•-ít 0 f:tVot• tle acumpanhru· Pl-ltu ut·~uments~t:ito. H~. na 
!!." sesl:>'ão, lWUVt!r alnthl um lmpnS!'Ie, a Me!:lf1 con\'OCI\l'(t ll~ dUllH 
t~aHU.I! lltll'tl umu a.• ~\~!,\!-lil.O, e t\hi ~en\ felh\ a e\eit:ün Üt'~ll~ ctut• 
l :ompstre(:u. :t me lati<.• th• 34:! ml.liH um, t•Xl8tarn, l'lt>HHtt lnahll'l:t u hKII· 
lu tu., HümuhJt'l.!~' em numt•t·u t:OI't'L'Hpondent~ (t. mctndt~ ~· mui~ tlllt, 
1 •u nü.o l'lltitjllll't•t:a nenhum :.4t•nudot·. Qu<.•r· tlllll'l' que. no pl'ltnl.!h'll <• 
st~gunrJo <lilll4, pura. quo hnju olei<;üo, Ker(.L m~<:es!:4nt•lo CJU(1 !-ltl \'{•t·l
j'lq uo a Pl''~Kent;a de metade e mo.ht um <lo H mNnln•os d«' t•tu\u. um1~ 
iln.M CnmtK Ht>guntla . hyJJothoflj•; Jl!l tl'J'f'i~h·a !4N1~'m, IJlll'a CILIP tm.!IL 
t•lt'l<;ilu, lmstiUJll• HP tw·uu, qu1~ pt•t·l~t·ntt•H t•Hll•jalll l-ll~hurltll'i·~·· ,, Dl'pll
twlo.'l tttlt· IH'l'l':tt::uu :t nutlm•!a llaH chmH Cal-111:-.' r·l•unlclnl'-1, 
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São l.!l:!ta:.: a:o; c:un~idet·ac:ües qw· me permitti l':t7.!~r r•:u·a ju=-tí
ricat• esta ultima 'emenda. pa.ru a qual ~spero o v_oto aprH·ovn(lot: 
tinl' Srs. Deputado!' t> Sena1~ore~. C'Mttit::J Õf~m. J'flli·lfl he·m.., 

O Sr. Levi Carneiro - Pt~c:n a pala.vra. 

u .~r. rresusente 
Carneiro. 

O Q,r. Levi Carneiro - ~~·. Prt·~ident~. não tive• a fm·tuna 
de> ouvir a palavra do meu eminente colleg••. senhor Deputado Mo
rae~ Andrade c• apenas ouvi as Jl::Llavra:: fina(>l:' flo m!"u ln·ilhantf• 
companheiro d(> hnn<.::tda., ~t·. Acut·cio TOt·re~. 

Considero a '1uest~iu ~uscit.ada <las ue maiot· inw()rtancia ucn
tt·c todas que temos ele enfrentar na elaboração elo Regimentu 
Commum. Sobre ella versaram !tlgumas <"menua:-~ que tive occ:l
~iã.o ~e depositar na l\le~. cletalhad:unentc justific~adas. o que nl(• 

dispensaria <lt- oN·upar a trihuna n<>!'{te mom(•nto. 

. -~ ·~ . . ... 
_.;.ndrade e Acurcio Torres acabam ele adoptar, conjugando u~ sua~ 
~mencL'\s, ?briga-me a algumas hrew~s ponderac:ões. 

u meu ponto ae Vl~ta nexta materh! rPsulta. tle urna c:on~id4~

ração primordial. que (. qu<.• a A::;~embléa Constituinte delibet•:t.da· 
ntente. propositadam(>nte. frisantemente, não <'!Uiz admittit· e nãu 
.:ulm'ittiu a · exlstenc·ia fl<' um· urgani~mu U'lieo, rau•~ ahrange!ôl~c· a 
<::amara e o Senado. 

Na Constitui~ão antiga, falava-JO;e em Congresso NacionaL Nu 
lH'ojecto da Commissão dos ~G falava-se em Assemhl~a Nacional. 
A A~embl~a Constituinte - e eu Jloderia invocar u testemunho 
de:. eminente rel~\tor desta parte da Cunstituic:ão 0 St· .Odilon Bra
~n. - propo~itadam(>nte' não quiz uma ~{• vez. referir-::~w a um or
_g-ão <lU<' abrangl:'s:-.•e conjunctamente o Senado e a. Cama.1·a: ao <·on
trario. toda~ ns veze::; em que :-;e referiu á reunião das dual-~ <'axa:-;. 
<--1la o fez destacaclamentfO', á Camara e ao Hena<lo · F'Nleml. 

EstE' )H'incipiu fundamental t.• a::::xenll' e •1<·11<· !lt•:·ort"<' minha 
:Lttitu<le. 

De tal !'Corte, quandl• delilJm·an"tO::~, como :t<;ura, l'onjunctanwn-
. te. ~ preciso que_ Camara. e : Senado aqui estejam de\·h:lamente ,.,._ 

]a•ef-lenta<lOM. Na elei<:ão elo Presidente da Republicn. é preciso que 
Cama.ra c senado, ca.da qual pela maioria ahxoluta de .se-u~ mem
lH·os, pat'ticlpe <lo progres~o eleitoral. 

O.s nobres Deputado~ de São Pau1o e <1() Hio dE.> .Juneiru. qut• 
1la pouco ::te mnnlfestaram. adoptaram. a principio, . e.s!:!a, solu<:ão 
jnterpreta.ranl, desl:!t: modo a Conl>'tituiç:ão: mru;, logo adi.:'lnte tran
~igil·am, porque o meu nobre amlg_u. Sr. Acurcio Torres. com a!' 
Jlreoccupac;:ões do .seu alto espirito JlOlitit~o. logo em .seguida lar
:;;;uu, abandon()u t• criterlo acloptado, pat··~ mandar razct· a eleid'i4 • 
em .segundo turno ou no terceiro <lia cli't ~<>sHiio llt:la malcwia 1l:t 

totalidade dto Ue)Hitar]n.,; 1.' :;enadure:-;. 
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O SR. LEVI CAHN1~1H.O -> l•~xtm.,·on;,;tllueloha\nh'n\.L• , l'iml'' 

l><•m rllz ~. l~x.., <:Uni(J ~•) estlvl·t~st•mos aqui fa:t.l•n!lo, niio tnn t•ngi
nwnto m>mmum mas t•efar..cnclo a Jll'OlH'ia Con~tltui~iio No e ntan 
tn 0 nobt'<J Deputado nüo Hll devia dl'tet· nesta eomlidel·a~ão, Dll's~ 
JIIO porque f.•sta málót'ia. dil. totalidaclt• do!'! 3()0 Dt•putados púdc lliih 

Ht' vcrlfleal' no tet"Pl•it·n din. E, t•ntfto, II~'VI't'·l·H.•-ia adtnitth• •• so· 
luç&o .fjelu nullorja r·elativlt, pelo !;imple~~ fiUtJrwm ortHnario tia 

o HR. Ll~Vl CARNBlHO Nilo pl!t'mltto pot• uma l':tzão, " 
i'''':o um momento de ntten<:ão. PorquP ('St11u t'lll tll<'io tll·• meu m·
~~umento. V\'. l':Rx. vão oll\'il· :1 !'f'~UtHla ll:lt'lt• 11o ffil'll ltl'J;IImento. 

o Htt. MortAl-:!-! ANtll!.\fiJ•: - \', l~x. di'! li••"tH::' Jl:u·a 11111 H\llll'l"': 
( I•IIMfnwr/1) r1 (Jou.'>ltituir:riu.) 

O SH.. LBVI CAH~T-~IHO l'ar·t tw_. fa:wt· il't' a l'tllt~lilui~üo'.' 

;\hl (• que cu não consinto nu UIIHt'tH elo nobn.' collega Pot·ttuc H. l'Jx. 
E'!=:t:"t jubiloso eom o ~eu tt·iumpho h:t poueu eom o ~a·. Acun·lu Tor
IPH P Pxtf1. hnaglnnndo !fUe n(Js elo E~ladu !lu Jlio tk .Janl•it•o niin 

t·~.tanHls a<~oslunuttlns a 1Pt' :1 < ~oni'Utuidio I•'Ptl<•t':t 1. 

O HlL l .. i•~VI CA'HNi•:IJ{O llP K'lt'\p qUl', Ht '• l'l'l•sidt•ltlt•, pn-
1':1 mlm não hn comu pa t·a ,. no meio do dl'diVl!: ou t'Xi~lmos tt 

tuaioria ahsolutu dn~ rnemlH·us dl' crúla uma. daH Cllmara5', uma. vmr. 
•lU<', !'onw E'U l'ntcndo. o qUE' aqui Ht' t'<'Une xiío duas Pntldatlm-1 Q41' 
a CunHtltuif:fto tiuilea ~~unfundlu rll"tlt unlfi<\OU - a ('umat·a ,. o B•·
ll:ttlo - - (11/ ·llito 7u~lll) , OU f'IÜÜo Ío }li'I'I'ÍHO Jt•\':LI' pot• tJI:tllll• I' 1'1111-

\ inUaJ' ll. )II'OC!Ul'a d:tqttella lntliOl'Í:t l'Pl:ttl\':1. Ol ' l'ttsionaJ. rnini111:1 dm: 
utlninwx. •tUt! haHh• rt:u·a :1. d<>il:ii11. 

QtWt'O lllOHtJ•at•, )IUI'énl, tiO 1111'11 llOUI'p :uni),:-!1, I'I'PI'l•~l'lilU IÜI' ti~• 
~f1o Paulo qut• li n Cotlstlbth:ão <• n llispoKltl\'o <'nnsUt.w·ionnl. 

A oull·a <•xl~·l'uda ·:r t!\.h' ·-us lnpus nuhl'l!K · ·f•olh!g>:tH n:i .. , -~·llH•-t't'Hl--
:tltondet·, é quo a ConHtituh:ii.o foi mni!-4 long-a, "· n meu \'t' l'. (!l'l':t• 
llarnentl•, nüo fuzentlü attuillu 'I uu ng-ot•a estmnol4 <l Uel'cntlu fn~t'l' 
ai} ul. A Cou~tit uiçii.o foi u lént P tlutertnlnou, lrnJH't'a ti Vlt P tll'ecisa
m<'nt''• o ciia dlt f'lel~iio <I~H!-11 ' Pr·P.Hl<lctitt•, ti tH• o !In. :dnda <.n·z·adn
liHHllt' \~h11.1110ll dü '' fll'C~hlentt~ l'lUbl-!tllUto'', JIOI'tlU<~ lH·Ü.U.lJl~lt~(!(' mll 
.-:<!u art. !i2, ~ 3.", nii.o Hó C1Ue a eldt:lio Ho t'tu:a Jll'lu. malot'iu. nhsolu
tn dlt. Cnmm·u I! do l-;t•nado, l'OOIII l.llnllll.ml S(• fu.<:a an ,dlns :l)l(tH lt 

11 hertu ra !l:L VIl~-{ H. l)p HOI'lt• <I tte , jungluu~ PH!WH doi H tllHJ>OHltl VOH 

c•OnHtltudontLl'K, n!lo \'(•Jo t•.omo 1}()<1PhlllH K:tlbtt· Jllll' dmu. <las dif
fh•uldtulHx, lHll'tL ct•cm· um11. Kolu<:iio <IUE' o lcglslallm· <•onKHtu<!ional 
Jlodol'la l' «ltlVcwla t<~l· u<lopttldo, mnH quP nt1~. 1111 <'lllhot'at· n J'< •g-1-

lll<'ntu e<Hntnllm, uiio l""''''""~ Nllalu•lt•! '!'l', 

O ~~H. ,\colcem 'l'ollm:fl .\íllt!'l n lll'ojt~t•Lu qw• \. l·~x. lt>lll t'IH 
wilos di~ qur• o P•·••~o;l4lt•nt,. !111 l4Pt1HIIo IPnt HIJtol'ldlt!ll' pllt'll ntliHI' 
NlKt! nlnlc:üo. 
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O SR. Ll!:VI L:ARNEa~-:.0 - Ou vi o noln·e c:ollt!ga e ami:;•> ::{t-. 

:\·fo1·aes Andl'adc. Entt'f.•t.anto. já que V. Ex. me deu o prazer de 
me apartear. quero dizer a V. gx. que nãn estou de accordo c:om 
~:-:$a !;Olu<;:ão e, até, a. <:Ondemno. N'fto (•- l)Ol'!.'livel inve8tir o Pr~~i
dcnte ·do Senado. mesmo quando seja o nobt~ e brilh:tnte p:u·Ja-

t~ invP: tiritt.nVJ~ tranqui~los el->•.;a t- vutt'tl.l" uut.íures · :wc~rog-atival'ó 

(m1c.ito bc·m gentes) nrt.o é po:::;sivel inVI.!Stil-o <le tal prerogativa. 
Aliás, devo di7.er que na!'>' emendas que <leix:ei sobre a Me~a pro-
cure1 reso ver el'l:sa. sttua~ao (e FnL}lassc .• que l:!o po e creat· - nao 
(JUanto {L. materia. não quanto a() fJ'ztoru-m. exigiclo pela Con:-:titui
·~tio. que )mrec<· im)Jet·ativ<> - mns quanto i1 da.ta tla ele-ic;i'w. 

Parece-me. realmente, que. se no :{0." dia da \'U~a não se• rr~u
nirem ~t'JHU.iot·es t• J.)e}JUtano:-; ~·m nmnr•ru :-:urfi<'if'tltt• - t• não ;: 
vo~::~ivel a.dmittir que ~e proror;ue o mandato do substituto clt: 
.Pt·eMidente. em exP.rcicio - ahi é quc:- seri'L preciMo adoptar n. solu
._~ de uns ou de outros. isto é, que! se (>ffectue a eleic:ão no dia 
em que Se reunir esse qu:tJrtt?'n exigido pela Con::~titui<:ão. Fiz el:isa 

Hnhre a M{."~a. .Mas. ha outra rc•Jativ:L au ftiÚII~/1'111. P n~n vejo <:omu 
.:l pOSH<'l.mos re:-;olver. Já tinha da-do a palavra an sr. ~\lor:t(>s An
.-}J•niie. H fJUC~m clr•:-t<.'jo OUVÍI', 

O SR. ~'l<m.Ú·:s .t\NIJJt.\.Dl•: - A;;rat1t-~r. Jn·r.·limina.t·mtmte :1 \'. !.";x. 
:r bondade que mt- di!'tlensou. quando inidei os nwu:; apurtes. 

De\'u pondC"ra.t· o :-:eguinte: nunca SUJIJJUz que \'. g:X. não ti
\'<:s~e lido a Constitui<;5.o: nunca p:ts~uu IH·I:t minha cabec:n :t ·po:-:
:;;~bilidacle úe clizC'r semelhante coisa a lii'Opo::~ito, nem dt• Y. };:~ .• 
ll(.."'l). de nenhum dos meus brilhante:-; colleg-as. todos meus m~:-.·

lres nesta Ca:s:L (~. •!m .particular. v_ Ex. Entretanto. t• C,JUl~ quiz 
<lizer ao meu prezado co1leg-a e mestr·e foi que S. Ex. não esta.va 
>'ecordado da. DiSJiosk!i o <:on :-ot ittwional. q uc <;•u Jlt-(:o lic·{'ric:a pn t·: t 

11:'1' nestf:' momento: 

.. ~ 3." llu ut·t. ii:! ol::ie a Yaga ol·currl·t· nos dois ultimo:-~ 
annos <lo periodo, a Camara ~1os De1mtados (• o Senadn Fe:.-
lleml 30 dias após, -crn sessão conjunc~ta, com a presen~a d;.t 
maiori<l tlos ~eu~ membros, elegerão o P•·e~!idente subl'.'tituto, 
mediante e~;;crutinio secreto e por maiot•i:l de voto!': ... 

O que qt1iz lliz.er a 0 meu pre~t.aüo collt-ga foi o :-:tJguintc: t>ri
:meíro. para a reunião dessa sessão especial conjuncta 'da Cama
l'a e do Senado, a Const~tuição exigt• o qtWT1tm. da maioria do~· seu:-: 
membros; segundo, que> para. a sesl:\ão · a~sim fo1·mada, afim de Ht~ 
proceder it. e1eic:ão. f 1weciso escrutínio sec~rcto c m:.tinria. ahsolu
t~t de vrito~ . 

. or ·tn ~,. meu caro co ga, e~s:.t se._ ,ao :s , ~ 

-corn aquella decima. .. parte do numero de Senadores e Deputados. 
Assim, V. 1~x. não tem rc.12.ão quando :-;uppõ_l! . que nós quizemul-1 

- .a.ffirmat· <1Ue esta. reunião conjunctn só !:'e pp-det·ã reali7.tu· <:om :1 
deeim:L parte <lo numero de Deputados e Senaclore:-; . 

. -
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Para f!U(' S(' aura I~S~H Hl~H~'ÜO (Hip .. ~eiul, (• )ll'fwlso li IH't·s~ml;lL 
da malot•la dos membro~ da C!a.mara (' do HE>na!lo. 

Re V.· Ex. estivet~se IH'esent(' (t no:->Ha ~e~o~Hlio dE~ hiJJ<', •tu:lllriH 
c•u falei. ouvir-me-ia. dizer cauc, Pm vhd:L da encwme importanclu 
política. deasa el(Jí~ão r! de~ta ref<olu<:ão, eu n11o podlu. ima.gina1· 
que se pudesse chegar ao comrJuto da muiorJu ulmolutu necel:laaria. 
!i<lmmu.ndo, JndtB<:riminadament(~, Depuutdos e Sennr1ore~o~. nnhi, :L 

m lnha emenda. 

J..:ntrctanto, (!Uando o nus1,1o nolJre colll!ga, l:>t', I.>ctJUtado .\.cUt'• 
do Tõrre~ mostrou o })erlgo daquella protela~ão indefinida, at~ 
seis mexel'l, Isto t\ até tJOder~He orlar ln<l~.>finidrtmente ... 

O SH. LEVl CJ\H~I·~JH.O ~ \'\', l ·~l·;x. ufio HP t~HtJUI•t;lttll de 
q'llt• sou eu o oradm-. 

O HH. Auuucto ~L'mml!:l.i - < 1 nml foi tit'ar d1• ~urw.<.lo n:.~ suH~ an-
ti,:;a~ attl'ihut~.:õeH, niio o <'lllt~tituindo <'lllllo t•l'H ttnft-l'fot•nwnft•. 

O Stc. .MoaAr,;~ Axo~eM•r·: - Quaudu 11 llliHSo rwl..ll'(l eolleg:t ~~·. 

Acurcio Torl'Cs muKtrou o pet·lgo dessa pt•otelat;ão indefinida, ou, 
)Jelo mt~no!i>', dut•unte seis mezcH contlnuaclos da. reunião d1t H\!SHão 
t ~unjuncta, foi (!ntfLO <ti.W, ac1~entando as ))(Jntll•rn<;ües dt! S. Bx •• 
tlei o meu apoio á HUa t•mentla, pet·mHthHlo qUl~· ~w. c.lur·a.nte duaH 
:-:ct~sües eonjun(·ta.!S, não st• l'lwgassp a. llhtt't' a mulot·la. abHhlutlt 
<iiS<:t·iminttdtl. de Dtopuhulos 1• do ~l'llHilot·<·~. SI' pu<lNIH<', numa t~r

I 'P.ira r·eunlão ... 
. ~ 

o :..;u •• \Gllllf'IIJ 'l'rmitt;s , __ J·~~·,wdalnwnle 1'011\'ot'.ada. 

O Hlt. Auuucto 'l'ultRICH - L•;~:~tnnwH tlttnllo 0 mesmo 1·enwuio flUe 
n talentoso Deputado Lf~VI Carneil·o prumü·u 1lut·, Dif~He (~llE>, ha 
pouco, tJ\IP lt':lnHight. N(H.; tt·anHI~htiO~: tnmlwm. num 11\ltl' o pontn 
tlP \'ÍHla. 

O Htl, i-•n~:Hlll .. ~N'I'~l - A tll'nt:i'io! :t ·~sll1. l't.HÍi a ti:ditvt·a l i ~i· . Dl'iltl
t:.tlo r •PVl CHI"ll(:'fl'O, 

o HH. ) ·loHAI!li-:1 A NHitAIH·l -~ NeHta!-1 vo11dh;tiNl, aet'elt~ti o ~~~·Ht•rio 
Jll'OJ>OHtu pelo nosl:>'O · nobn~ t:ollegn H1·. Aeut•eio ~eune!i, ptu·a rtut•, 
net:~!:lu. tet·c~lra. convocaçno, l'~Ileclalnwnh1 fi.'lla. Camtu1a P R<mndo, 
nbt(lmlo umtL malorin. indb;crlmlnatla tlu. t.otalidatft• doH !-letul mern
ht'()R, t>Ud<:>RHN\1 funeC'ional' t'<>g'\llttl'm(>nlt•. 

N JIOI' ((UB aeceitf-1i 'f 

l'orqut' ti <!onHt ltui<:ão ruiu <11:.:, nUnl:l unleu dl' xuHs tliKpn~i
I!Õt!!:i, que a maloda :\b!-WlUtll c •xl~·id:r ~('jn t111 l ':ww.t'H 1• do Ht•11111lo 
cllb'Cl'im lnatlu meu l<•. 
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O 811. MoRAEf; A NonAD.& -- Ora. onde a lei não diHtingue, não é 
lidto ihtét'pretnr, uistingulr flf.l as disposl~liea restrlct1vas, odlo
!-las, restrlngendu.~o~, devem ~r entendida~ ultt·a-restrlctlvamenh•. 
Nõs não podemo~ -.- agora, sim, - ni\Q podemos leglslat• emendan-

In. 
u c::ao, para o E> 

discriminada. 

. };ra o li u~ tinha a. dhw•· ao u\eu eulltlga. 

O SH. r ... I<::Vl CARNEIRO - St·. Pi'esideutc, contmpat•tcando 
J)Ql'llUe aca·edlto qüe ãH dlspósiçõea n~glmentaes o permittem ~ 

aü nieu nobre collega c. nmlgo, devo dizer qUü todu.s as HUas pon
dt•rnc;:ues eatão JH'e\'aamente rPfutadm; no que eu havia. dito. 

H\•almenl~J, parto de um nonto tle Vi!:t'la logi~o. 

A Constitui<:iio não consagra u systemn. que no l>l'opr\n ))ro
jecto do Itamaraty havia tt·iumtlhado. Nüo conl:ltltu~ um corpo elei
tot·al, ~~o mo Me havia. Jll'oposto, de D~putaüos, Senadore~. millta1·e~ 

fuz il4HO- A ConHUtuic;:.!!o inVeh'tiu da tll'erogativa (le eleger Pl·~~l
cl~ntc da Republica, ne::~te caso esp~lal, a CamU.I'It e u Sena.tlo. 

O SH. J..f-J\'1 I. 'AHNEIRO Duns cort>Ul'U~Õe.\J juxtapustux. 
tiut~ Clla. nun(:a fundiu, que, Pl'OPQSitadamente, não qui~ fundh', E 
JW::3so fazer a affh·maçüu pessoal de qvll, multu!-l o multaf.' vezex, 
intJisti com o Relator, o l:ll'. Odilon Brag-a. pür:t llUe ~~c adoptnsxr! 
a dl!iPOHli;ilo coflHtlmte tlo á.htêpl'ujecto, que et·a a tic AHsemhiéa 
NâêlOilal. S. Ex. repelllu sempre estm. l<léa, tnterprctattdo o pcnxn
mento da Agsembléa Constituinte HOb {)sla formul{t, (!Ue nilll qui?. 
c•rear· um regime bl-camera.l, nem ntlparcntemente, não qulz coor
tlcnar a CamnTrt e o ~Pnado, t•m llypo\h{'RP nl~umll, num xô oi·
gu.nillmo. 

N:-:t:i. (• :t llt'UtJOHi~ào fundamentai. 

• uo u Ul ~w:::; llU:!UI:l un1 nen e. co egas u t ~H 1 P :IZI'l :t 
Plei,;ilo com umn mnlcwia a.pena~J lmilgnlflcante, para Q hlici1.1 dui:l. 
trtlbalhoN. ·nll:l!:le ctue elles logl(!ttmente, deveriam . chegar a eHsa 
~oíu~ü.o, porque nüu comprehendo como ü quo SS. ~Ex. hltet·prl·~ 
lu.ndo ~ a meu vêt· - erradamente, o •clis}lo&itlvo eonl:!tltucional, 
l-lobr~ u que acallu tle l'él:erir na im1'te relativa ú. ~·epre!:!entutJtí.o lioH 
nl''gÜos etel.tura.es, ilo caso de que se trata. tlve~:~~:~em se nbstrahiuo, 
11ur completo, de \:ma. oull'a. determinação da Uonstitutcü.o, qun\ 
:L llUe estaiJalece, tn·edsamenle, o dia da elelc;ií.o do novo Prest
d~nte. A Coru~tltuigilo ml\ndu. \\Ue u elel{;t\o t-~~ ft1.~a H·inta. ~lhu.; th\
JIOil'l da Ubel'tUl'}L dn, \'ltgU, J:~ nÜo COmprehendo, . , 

o HH. LNVI <JAHNEHRO - l\lus V. }';x. hu. de )Jermilti!' 1111r• 

•~ I (.1 q C 
Jn(lt,!ffiO dlspot:~ltlvo . Ne!:lae mef\mo dlHposittvo, do ~ a ... elo u.rt. !i~. 
hn outra cl(>tcrrninnl!üo, ••m cj\U' a Cu'IYutru. l' o SPnn<lO, por nmln~ 
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l'la, nu tt"lgeHim u cliH a pó~ :1 vnga, )n·oeedet'ilo (l ül~i~ão. Bu a. 
considN·o como attendendo {HI duas hypothe:;~es. Ao paR~ que V. 
Bx. ()ntendeu que ella ~ó deve attender a uma dclla~. deturpando, 
us:-;hn - permlttam-me VV. EEx. que o diga, com a devida venln 

guinte: n:lo <'ümpt·ehendo como :;'e l)O~a admittlr uma sltuaçnn 
des~a ordem. No trlge::-;lmo dia, decorrido~. depois da alwt·tura da 
ynga, reunir-se-rLo Senado e Camara, em ~csHão conjuncta, para u 

E> <J <1HO pt·es enc i't . l' mp an e a ormu u. em que He coor enn
rnm ü~ meus nohrf's collegã~. ~rs. Mora~s Andrade e Acurcio Tor~ 
'rt>g. )Jl'enunclan-<lo aquella eonjugi\<:iio de ('Sfor~oH de São Paulo 
., Hio de .Janeiro. qu~> n(1~ tmloH prNmmo}\ e que foi ~ommemorf\rtll 

juhiloHament(.• ... 

ti St:. MonA~:~S A Nhtt,\nt-: - P(oJo De !lU ta do A PUl'dn ;rm·r"'~· 

O HH. LEVI (.;AlUn·~Il~O - I'~ llOI' \'. •.;x. tamhem. 

O Hn. Mm~At:s ANIIIMJII': - Affh·me.i li\H' lltllH':I tinha hlt\'ldu •lis
~idio entre ~iio Paulü e Rio de .Janeiro. 

' o SR. LEVI CARNEIRO - V. Ex. ''efL•t•iu~sl' ao H.io doe Jum•l-
t·u. 1•1 <•u ncci'NWen to: Rio <le Ju nt'h·o t~ outroH Esta.(los. Niio h ou"'~ 
• I . 

th'a . (i\TII'ito 11c111 .: apoiuclos.) 

Mas, no trlgek!lmo dia t·eum•m-l">t.• ~t-natltJ (• CttnuH·a, havcn<lu 
l•re~wnteH memllro~ clt.• utuu. ~ de outr·u Ca.sa., htdhH.'l'lmin:ulamentP, 
,-om um qucn'iHII tlt> 173 rnemhro~. tttH' enn~<titucm n mniorin, ahl'-~1~ 
Juta elo conjunc-ln. 

Ador1tnda a form til:! tl<11-1 lllt'tts lJOlJres üulh.•gnH. nfw !W }IOth•

rla fazet· ~leidio, embot·a hitju maioria de uma. das Casas, nii.o h:.t 
(lt! outra. Bntão, u'<lin.-!'e. E no terceh·o dia, ·e~tando tll'esentes nquet
les rnosmm; 173 membros, QUE'. no dia determinado, imperuUva
mentc, peln Cunstituiqiw, nlli 1-le reuniram e nüo puderam elegei' 
n Pt·e~idonte da RetlUhltcu. pot•que o Reglm(•nto mlnunum consldt·~ 
ravn fJlW nflo ~onKtituia,m numero !:IUffi<:lentE>, neH!:le terceiro dia. 
••sses mesmos 173 congt•esslstn."l sollte mndo-Ke ru; 
~:·um-1 da·Gon~Utuiqiio, quer f(lmnto: a o .dltt.dH el~~h;ào • . flUe!' quanto 
~to i71tu1'11"111 JHW:t a nl('stn;t exigi-do. e!.~eH 173 nwrnht·o~ t'Ntnh·-s~>-.iio · 
f~ c-l(>gf't•iiil o PreHldf'nh• da R<>rmhlica. 

1!-!Ho ~ ilW:' -- P<'l'mitto-111(• <lbwJ' - mt• I>HI'I:'l 'l! in<•otw<•hlvl'l t• 

in\'Oll!itltudonill, 1 

l<.:nti:elttt\to, uu :-:(l me llOc\el·ia th•mut·m· 1\U ll'ibunu futigntHitl 
a aUcnçüo bi'et!losu d oH meus {~ollega!-5 ('mio a}wiad.os .QCI'<Ws ). t·t•· 
<luzindo a <'Onsidera~ÕE!s' HynthetlctlA o <tU<' !t<!al>o dp formular . Como 
tliHH<•. \'i-m<• n:.l eontlng~:>ncta tle tran!:!iglt• quanto ít quc~tuo «n dn
t t tl:t l•l\'i\;Ü U. :-\j\1) \' P jtl \jU(' ~P.I:l }lll!-í!4\\'1•1 f'Xig·h• ~<'lll!ll'(• hllJlPI'llt\

\'!lmente, lne\'ltU velmeu !.t-, u. (•)('1\:üo iWl't'iRH mo-nte no lJO." 11lu. 1': 
allmitto qtte, HC ne~He tUa nüo !:!C reunh• a malol'la absolutu. dP ca
da umn das CaH!\H, H plekiio 1:1e tran~t:cril'ú lÜt! tttw Ke reuna N~!-l:t 
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t•!'tn. me:m1a ü•an:,;igcnda <tUe ucuiJo de fut·mula1· e tJUI:! ~:;e justi-
1'1l~;t em face do}; jWindpio~ que tlom\nam lmll\l$ Uli \loluçõe::~ de dl
t·clto polttico, eHsa mPsma t.t·nn~lgenclu f.! ta lve:.: HUHPI:'ptlvt-1 d•~ 
fot'tP impugn'at;fw. . 

0 S11. S.\MI'AW COSTA - lJt•sejlt\'lt fOrmulut' Urn :lfllU't(•. 

O ~~~- HAl\li'Atu CosT,\ - l'::stou perfeitamente de accot•do com 
11 

_ )lonto de \'iwtu de V. Ex. Nu julgo a aitUH!:ão inconHtitucional, sP
WHJ hnuvt•t• t(I/U/' 11111 l>Hfi'il'i'-'ntt• 1111 m:dot·t:, ::J,:-;.,Juta. t:lllto tln :..:;·
rlllf!o <-·omo da Catwu·a . 

. A<·ccitamlo t:omo juri<lica ~:- pcrfeltan~t.•ntu constitUcionu.l eHs:~ 
:•a·~ttllltmttll;flo dt• \'. l·~x. l'U nfw )ltHh>t'ia Ht'e!•itat· como c·•m:o;tituil'lo
nal l'HI:itt t!mend:t de V. Ex. ai tera111lo o JH'uzo 'nHn·c·u!lo ih• la Gon~li
tulc;iW l>HJ'a ü <'l€i<;ão. 

Dt• JJtodo 
(~ ju!'lto. elo oull'n lado impt•oc:ede 110r completo. 

o SR. LNVI <.:ARNJ~lRO - .Ha. umu. <llfft•ren<;u. el'identc ue 

tadus (1 incontl'!'.'lavel. nunca Re deixar{! de \'erlflctn· css:i. 11ossihi
H<ladc. a menos que houvesse uma hecatombe, não ~ô de Depu
tados t•omu até de HUppientcs - porque, no regime qu~ temo:-:, 
ha ~ut•Jilcnte~ l>HI'It IH't!E>nchm• a~ vagas ele Deputa1lo~. 

Ao pa~l:lo q\le a t'to'all~tçã0 da eieit:à.n num <lia d~ttJrmfnadu 
L- uulsu que J)úde hftü se vet•ifiear até nu r factot•e~; lne~peradmo~. 

Hupponha-ae, pot· exemplo, um tm."l'et'n(Jto no dlu. da ell.!iGfLo. Heria 
pllH!·d\'ol IJUl! JJUl' CHHI• IHOlÍ\'U ttitu ptl<leliSl' ~t·t· clt•itu o f'l'l·~i

tlente tla H.evubUCtL c que aqucllo que {'t;tivet~HI.! no cun;o tlve:i~H.! 
seu munda<lo prorogal1o, E v identcmente, 0 caso conworta esta ~.'11~ 

h.içãu ttue, como tive occal:!iüo ha pouco llc ant~eh>m". \l ilu;pin\tla. 
m~ íol·mula c:ommum com ttue, no cHrE>it11 pollt!c:o. ~e nHoh'{'m Ri
tu:u;:õt•R desta natu1·eza. 

N ito ê t'o:;si vol IH't}sdndiL· c.ll\ uma muim·iu q uc se pode obtel', 
q UP ·"'e: potlc verJfkal·, que He pod~ conseguir; e lJUC se nüo se ve
l'llit:ou 111.1 •Ih u1n·a;o.a;i•• pclu. l:un.Uluit;i~o ou riàtl :~o v·erllica ot·pur;_ 
di~;!-lo, !clerá ~ómente pela delibel·ução propos'itadu dos pt'otn·ios l.>epu
ta.doH e Senadores, ali tiUs!io ttUe a l'ealiz:ur,;ü.o nl.4m dia, previa. 
precisa, in variavelmente detet:minado, é cousa. <tue pod<'l I:!Cl' obsta
tia lWl' t'actores Jnsupcrnvels, por circmn~tanciu.s ~uj>er1ore~:; a to
IIm; as vontades httm11naH, cuntra a!:l <tUaQH não tcmoH l:!iniin qut• 
IH'ocut·ar uma HOltt<:iio qu(• :vmugut·e ~~ r<mllzaq1lo do objcctlvo c•ons
Utuclimü.L 

VE>jo qUl• o tlOIJt't) DP!llttllllu pot· Hii.o Paultt \'11•' lllt> honnu· eotll 

outl·o ittmrte. 

t 

t•onstitudonal t[ue mandou fazeL' n eleição no 30." tlitL u.pós a vttr~u. 
(• tiío hnt>N'}P!-IU <ftlt' o fat'to de Hc nàu ren.Uzm.· n \51:.'~~i\o \Klt' fl\ll:\ 
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de "quo~·um" n(.'~se ·tU~\ il1l!mt·ta numa quE.>ln-a «le ohedient•ia <m 
lH'ecelto constltudonal; t:mto que affh·mon qUP teve <le trü.n~.igir· 
p:lt•a admittir a eielç:ão em outrõ <lia. l;'oi~ pergunto a V. F.x. si (o 

tn.mbem ca8o de <llspoHil::iio confltitucfonnt, o facto de !'le niio con-
s 
tt·abalho~ no !lia 3 dP 'Maio. l~ntretnnto. n art. 2!i da Con~:~tttul~ 
c;i'to diz: 

''A Camn1·a «lo~ De-tllltndo!ó! r·eune~sP :tnnu:tlmente.. no 
«lia a de }laio. na Capit.al -da ReptlhlieH, Hem dependendlt 
tlt;! <·onven(<lio, e funedona durante sei~:~ mezeH, podendo ~r 
eon,·ocada e:x:tram·<llnnrlamentl" pot" iniciativn de um teri!U 
<lóM seus membros, p('la Secçüo Pei'inan~:-nte elo Senado f•"e~ 
t'\ern\ oü pelo P\'E>~ident.e t'a Retmhlica ... 

Enb·etanto, todo ·mundo .NaiJe. todo mumlv eHt{t t~ançado tll• 
nota.1· que niio poüendo reallsa.t·-se no dla 3 tle Maio, por falta de 
''quorum", a insta.llu(!lio ~e fnni no dln s~g-ulnte, no outro õin. Pm 

U\'('l" o j, uorum •· t·e lm~ntnl. 

Nii.o h~l.. portanto, nfc'nhuma desobectiencht. Nii.1l lu\. nenhumtt. 
lr:.Ln!!igenciR no facto de He acceital' a. elei~iio. nã-o rao 30." dia, 

D 

E se eu transigi com o meu nol)t'c et1llegn Acu~io 'fortes. tw
neitandn a stia emenda, fol justamente para que a obtenção des~~ 
"quorum", dessa maioria di~crlminnda qu(' ei.J U{!ho que !-'.~ dev\• 
(.>XIglr. niío nos levasse ao lrnpasst~ r1e afastm· a elclçfw do Presi
dente dtt Republica, nã.o pot• tt·e~ diaS', mãs, por seis meze~. qual 
(• õ 11razo necesl:lario para fn?.et· com que a maioria fncdosa do Se
,,:alo llll <IH C:unnra. l'Ptant:t~~.·~· a Plf'idio <h r•t'l'!-;ffff'ntP <la H('p(jl1lh:•. 
al{. <tU" o~ H('U!-: ilH'li'lht' i>l' cl~lího>t·;~cl:ltnl":'nt.• fnltu:·w!-: vi<·);~('tn n p~'l"l•'l' 

11 ~l'll ntntlll:l to. 1! .. :: o i•, ~(• llE>P•lÍ); c h• ~-<I' I:- ntC't.t•!'. l•'oi par:1 ohvl11 r. ~· 
t~l!~a abstenção que aceeltei f'RHl\ ernendu <lo ~l'. A(~Ul·<~lo TorrnJ,~. 

O SR. LEVI CARNl'liRO - A J>onde-raçúo que o nobre Depu
tado aca.bn de formular traz um novo e va\ioHo al'gumento n. fa~ . 
com multa facUldade, que, i·enlmente, a determlnaçüo da data .nüo 
OeVe Sef •fmperatlVa (I Se hU de éfitenclet• SUbOrdinada. a COOtJn

genCififl inevltaveis. De facto, niio transigi nc1mlttinclo o adiamento 
da elei<;:iio, de!:Rle qu<' no dia determinado niio Re vériffque o "quo .. 
l'Um.. constitucional. Dei uma solução neceS!>arfa, racional e lo~ 
glcu. no silencio do Htlghnento Quanto (~ determlnae;:ii.o dà ôatu. 
:M:as, no que nf10 ê posaivel transigir. é quant.o ao "qnorum '' do~ 
•.'otan tes, porque se a· la (Uminulr a Jll'oprlu. lnvc!!ti<lura ·do PreHi
dente ~a. Rell\lbUna: SN'\u. um· l\ chefia da Nn.çü.o a qu~m não l'f'~ 
<'obeu os voto~ de tnntoH representant<'~ cln N!H!i\o ttunntbs a Con!'!
Htui~Jin, hllJ')erntivnnlPntP. tletP.rmlnn. 

O Sr. Ubaldo lhunalltetc 
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O Sr. Presidente -- Tem a rmht\'m u ~k. Dt•plltndo Phl\lc1u 
Hitmalhete. 

Pr('Mlden tt•, 

do formular . 

.A primElira refere-se ao art. 2.", sendo n.p~naH uma emenda 
t 

"para us ~:o~e!'>'.r~õe;·:" - de vez qil~ l-lii.o palavra~ del{neceRR:tria" 
:te) entendimenttl do que se qulz dlspôr n() artigo tlo projecto. 

A oUtt·a. t•lnen<la t'P(t!l'f!-Sc nu at·t. 
tt!chnica legl!-:!lntlva. imtwesdndh•E-1 
~laborando. 

11 h ... t• tamhtHil oli;~ til:ll~ i·oui :1 
t't>tdmt>tlto que f'~tnmo~ 

O art. 3" refet·e-He ás netas. tlUe tll•vem ::-et· laVI'lHlas " atJpt·u
,·adas, das sessões <:onjunctas do Senado e Cnmara. Vê-~e. por i1-o~u 
mesmo, que eHsa disposição estA deslocada. dovendo, portanto, :;t•t' 

transferida de ond~ estr1 para o flnal do projecto. E mesmo ,o;un 
re acGuo !,!uggcr u-me n. conven en«'itt tln eml'n n. man(lnndo t!th· 
('de nrti~o 3" seja U!:!Hln1 r~digido: 

"De <:a a sessão conjunctu til" htvt·at'á uma. u.cta t(U'• 

Ht'l'á nssignada pela Mesa, depois ·de approvada em plElnarlo 
pela maioria dos preMentes ao Iniciar-se n sessão immedin
ta, E>'ltlvo a actn dn. Rel'l:oiio :-:olenne, q•tP indppendt> rtf'l'l~:l 
11 JlJH'OVlt~ÜO . " 

,\itulrt. Ht·. l'l'l'~->ldi•JII•·· o.:'t't•l'o.•t;o Pttwudn ao :n·ti~·p ·1." I·;~:Hl• at·· 
1 :go uo J)rojecto nf'lo ó mais l1o qul' a reproducçflo ipsis lit tc1·is th~ 
11ma dfsposi<:ão Constituclonul ~ a que- prevê a eleição de Presl
(lentc da Repuhllcn no nllRn !l P. vaga llO!-l clnls prlm{'lrnH an llOI'I (lu 

qnatklennlo. 

Purece-me, ~~·. Pt·esiden te, que a funcçà.o da Camam 4.• l:;enu
do, nesta sese.•ão conjunta, ao elaborar seu regimento, deve ~e <:In-

aç o t~ mn e1· a cons uc ona , mw ~ren o llt:!eP~<

t4ado l'e.produ~h· os textos da ConRtitu.tçiío. Pot• isso, a minh~ 
f'menda manda supprJmlr o texto do artigo 4°. E ao ~ 1" de~<S•• 
mesmo artigo offereço cmElnda moflific>ando eompletamente :t di;:, 
J>t>)'l~ilo nelle <:onslgnadtl . 

A mtnhn emenda diz: 

"A eleiçi\o <lo Presidente da Hepublica. no euso du )111-

•·ugrapho 8° do art. lí2 da ConsUtulçüo, se realizar(t 30 dia~ 
depois de occorrlda tl vaga, no edificio da Cnmnru. dos 
Deputados, com a presença da mnlorla n1ll'lolutn. do~ m('IH · 
hros flo 8enn':d<1 ~ da Camn1·n . •• 

~ donstitulçllo, af\ dlspôt· ~obre a materla, não exigiu que !llu mm
.8lderasse, lsOiiultl.iriertt<', tt. mlllotltt ae Senndot·es t> a mu.lorlu d1~ 
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Deputador., mas, UPE!na~. u maioria u·úsolutú, ''eríficatla no collegí" 
t>leltornl (}üe :i Con~titul\;üo mandou formar de Senadores e Depu~ 
tndos, para elel~ão do Presidente da ~epubUca.. 

, . Ex. 
vé das minha~ palavras, que estou de pleno accordo com a11 emen
das offerecidas pelo~:~ Senhores Deputados Moraes Andrade e Acur
do Torres, no :ientido de evitar um impasse na elelc;:ão do Presl-
{ en e e11U ca, ~·x gindo-se pat·a todrul as clrcutnatanclas a 
HHl.iol'ia ahs••luta llf' H•.'tmtlt.n·c.·~ ~.~ I>er•utadnH., ainda me~mo na hy
w>the~e que porventut·a. possa occorrer da. pt·opoaitada. abstenç:ão 
tlol-1 .Depu ta do:-~ ou Senadores, tlara l'eaHzação dessa elei(,;ão. 

Acen:lscento, ainda, Ht·. Presidente, nu. emenda i.litl paragrapho, 
t'L\gulando as providcvelas }Ji'êliminares, }Iara u. reunião do Senadu 
~-~ Canui.t·a. no t•nso ~e OCCOI'ret• a \·h.~a •lo Pt·r>~ii'lentf' cln. nf'puhlil':l I 
•luanclu 0 Poc1f'J' LegJ:-:laUvo não se achn funcdonando, 

o Poder J ... egislativo, reu nir-se-ilo separaAarnente Senado e Camarn, 
dnco <llas antes da data. du cl<llÇi'LO pre~>'ldcnclal, em sessão extru
'lt-Jinal"ia1 partl verificaçíio flH IH"esen~a do.s Henadores e Deputado:-~ .. 

. \ín~h· :tn a~·ti~~·· ·lu. ~ 

I t'l'lllflH: 

"No segundo t~:,;ct•utlniu, tiú !\et·i\u suffrugu.<loH os <l•)h; ctLndida
!o~ mai~ votado~o; no prhn()itu". 

Bste paragraV\'lo ci~• pt·ojé•~to, 8r'. Presidente, Pel'mitte, no ~f'
..;undo eiicrutinió; a votu~il.o ele todos in:l candidato::-~ que haJam sidi1 
:-t\ltfraga-do~ üri Jll'imelro. (!Ohlo quacsquer ouh'OH cundidatos. 

Pnre~e-tne, St·. I'I'P~irll'nh•, tlUt- :1. 1•1nenda ('!-IJltl~a mdhnt• doll
h·lna. no a~Humpto. 

ao s ment<! tt. doul.t'liiU tlu:.' t•bct•ipton•8 ~ub1'e a rna.tel'iu, como, 
m~smo, a h·adfção legislativa do Bra1:1U, mosh·a clurumente qm•. 

·na r-ealJzação <'lo segundo escrutln1o, sórnente podem rooeber suf
tragios aquelles dois can<lldato!-l que, no prlmel!'o. hnjam ohtilln 
maioria. · 

A Coh!::itltuiçüo, !:lr. Pt·as1clentt:.•; axigiu que o eundldato (L 'Pre
~lidencia dt~ RepUblica, na elelçiio pela Camara e Senado c<mjun
ctumente, obtivesse mãiorta. ui.J~loluta de votos. E pura evitar um 
impasse na soluc;ão de uma questão de tamanha l'Olcvancfu OE:.'tflt'
minou logo que. so, no prlme!i·o esct·utiuio, não houvesse d caJt
(]fduto obtido maioria almolutH, a nlelqilo se fttria no Heguntlo, <'l>rll 
maiodlt relativa . 

O <tUe se vf., Ht· . l't'e!:!idento, é que H. Gtmstltulção que1' ·~!H• 
o 1 es ~n e a epu lCtl ten a os suffraglos oda mniól'ia a.bsolutn, 

. i~to ê, de metude (\ mai!-l um du. totnlidaéle do!-! SPnuàos e .f}('Jill

tuõos, t'l'ttni<loF.' t•m (•olh.'f.d(l <•leftornl. 
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~Lafl, no (~aso de que nenhum r~andidu.to dos suffl•agtulo~ lt.•llhl\ 
alcan~aodo essa maioria absoluta, nilc é ra.zoavel. não é ju~to qut·. 
nn !,!egundo escrutinlo, possam Her suffragado~ quuesqtH•t· outro.• 
NUHlidato8 de V(!7. que, ne&'te Hegundo escrutlnlo. se vu,, \'erlfk:u·. 
!'eaimente, qual a vontade, qual o pen!;ttmcnto da Asscm~Jl:::a. ''" 
<'Ol'Po etectlvo, ao t'S<'<'lher o Hur.remtJ ln!l~!Rtrado ela Rcrmhll<-:~. 

Se, no rn·inwh•o PSCI'U tlnlo. ~~~ c:andl<ln tos não alca n~urE•m u 1111-

tttPt'\1 rh! vot11~ exl~illo Jl('ltt l.'on~tilulc.;üo, por maioria ahsoluta. niio 
(· ruzoavel que, no segundo escrutinio, esses cancHdatos não h·
vcm, j(t, a lH'hneh·tt manlfesta~ií.o <la vonta.de do r~or)Jo eledi\'u. 
JlUl'a qUP, clenh·c elles, apenas Sl' manifeste essn \'ontade, niiu 
<'lincort·enrlo. pm·tn n to. <·om f1 uae;;q UE't' outros. 

O ~lt R-\t .. !l,\11<• FtlilW - l-~~~a re~h·ic~;ii.o nüo estí1 nu Cull!ttit ul-
di.u. 

O SIL PBAI.Jl>O HAMALHWI'J<~ - "\ Constitui~iiu nüo faz, 
t•.•alnH•ntP, :1 l'"~tt•i<-,:it" '' qtl' ' ~· .. ,., ..... , .... P ll••lll'•' fh •pul;~,J:, "r. :-:al
""rl" r.'llhn 

:\-lu~ nô~ !lnhenw~< t.tUL•, au rt-gulamE:'ntar tttna these t•<mstilu
l'iunal. pnélt>tni'S distlôl' -- df'o!-ldt> <tttt> niio !-le.la E'Ol !'.'Cntldo <•ontra-
.• .~a ... 1 ,,• .1.\t-;\ •n"t,.,, ~ ,,., ,.lt~nrn• "' 1l• ••• ., 

l'o'lt'llHI <la appli<·n•:ii". d11 Pl'l'<'l'ltu ,.,,,n·.ltu<·iunal. lltll:t \'l':t. <tliP n:·, .. 
nos ~~~·;J.-{tl!lllll~ 1l11 1'. p!t•lt,,, llo uh.kl'lÍ\'o_ 1! :1 fln:tlida •l•• :h• t :il di,.:! o· 
tl.itivo _ 

De pl'lndt•io, affh·inei <!Ul· 0 que ll Constltui\:iio que1· {• ttue a 
~·l11ição <lo supremo magistrado <lu. Repuhlicn. se faça pot· maioria 
ah~oluta <ie voto&•; t!, sú excepcionalmente, paru solucionar um 
!lll~• !-li 1'1'1 illtllaSHt• IH\ )I ypot hf•~p d1• IÜ\o S(' \'('l'ifl<•:t I' I ' SH,\ tllah>l•ia a lt
HO)Uta, n Cunstlttth~ão ll•tmsl'erc a I'Oht~/to <1o c:-u·lo pru·a um S(:'g'llll
tlo t~!-l<"!rutlrii(l em mniorin r·elntlvn. 

Neste segUndo e!:!crulinio, cet·tamente o ttuc !:!e pretende \'cri
ficar ê a manife!'.'taç:iio da vontade rlos clelt01-es. 1-Jllel:l, jíL no pl'l
ltielto el:lcrutinlo, se manifestaram, escolhendo doil:l nomeH, dos 
uuaes nenhum llntHlE' nlcan<'IU' n muiorln absoluta exl~lõa pt-!la 
< 'onHtituir.fw. 

No ~egundu Nlci'i.iliniu, o l!i.it~ st- Vlüi verincut· ~. eulre .. ol:> doiH · 
nonws ::~oht•e o~ <tuu.es recairarn u~ &'tlffragios do Jll'hnelt·o. ![Ual <lu~ 
uols obtem a lH't'fet'encia pura n {~lell:itu. 

o ::ln. ~AI.oAoo l•'n.t-to - Ahi V. l!JJC, c:t·eu. tllntt l'e!:ltl'it•!:àu. lilil 
favor. para dois eandidu.tos. ubrin<1o uma cxcepçii.o que a . r.onsti
tuiçüo nfw e::tabelecc . Ha umrl restricç:lio constitucional. 

O SH. UBALDO RAMALHEóf'J!; 
zemlo com;ldoraçõe~ ligeiras u tlt.ulo 
tt ue ot:feret;o no eHtu<lo da Cmm. 

~~· . Pre~:~idente, cslull fa
de j ustifi{'ltc;iio das emetHlHK 

l-;n Yolta L' oppurtum~men h.• (L lt'lbunu t:~Obl't' a ma h.•t'ia, <lh'I'Í 
I• • ""'' •• "'"'" I,• ""l' ' n('J'p. 

<I l:-i (1\::>1\e' IJI IUUI '" <: v. 'I • • -

ret•er I.'S!:!a~ emendu8, ll!:l r ilzõea• ém que fundo a minha I 'On \'lec::w 
c~<.' que, no !:!eg-undo escrutlnio, no enHo Nl)Jcdul dn t>lt~lc:ilo do Pl'<•-
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~idente da Republica, sôment.e os dois candidatos mais votados ilu
dem receber suffraglos dos Senhore~o~ Senadoref/ e Deputados, re
htlióos em colleglo eleitoral. 

O Sn. SAUJADo l<'ILHo - V. Ex. Kerá ouvido com a. mesma a.t-
tenQão de sempre . E Deus queh·a que os argumentos d~ V. Ex. 
me convençam, embora me pare~a c.laro o texto ctmstit~clonal. 

O SR. UBALDO RAMALHET •' - Multo obrl ad a V'. Ex . 

.Ao artigo 9° e seus paru.graphos, Sr. Presidente, offere~o uma 
("·menda mandando supprlmlr esta3 dispoSições. Porque, a meu vêr, 
., referido artigo e respectivos paragraphos contêm materla estra
llhn ao Regimento Co!nmum do Senado e da. camara. 

Da meama maneira, u~ artigos 10, 11, 12 e 13 incidem nea~c 
cl<>felto, e, por isso, offereco emendas, mandando supprimir. 

Di~ u art. 1 i do }H'ojectü: 

o o . 
l'idente, trabalho ou attribut~iio que não e~eja devldamen
te regulado neste regimento, sea-virá de l'eglmento ~ub!'ii

õiP.rio 'l RE-gimento rlo Senado. " 

Tudo isso, !:)r. i>l'cl:liüenl(.', toda e!isa cnumeruc;;ã.o de lnciu~n
tt;, tl·abalho.s c uttriblil!:ões n que ~e refere o projecto, nada mats 
~igniflca do que n slmple~ ><ll!itmslc:iio que offereco E>nt mnemht :\o 
art. 17. df?.endo: 

"Nos cal;ol'>' otniHKos, }let·ão ohf;ervada~:~, cumo Hubsidln.
ri:tl4, as dlspóslÇÕI:!s applkavet~ elo Regimento (lo Senado." 

Jl:ram e~Sl.l.S, SI'. Presidente, UH ligeirat; conslderaçõe~ que u
nha a fazer· sohre o projecto, juHtlflcando as emendas que offel'()d 
e re&'ervnndo-me para, em outra opportunldnde, - se porventura. 
as minhas emendas forem im u •nad s - e s en 1~ 
pouco mats de desenvolvimento d!l mateda. (Muito br.m! Mui/o 
lJtnll-!) 

Em seguida, é encenada a segunda discussão, fkan
du •~diada a ·vota~ão a tê que a respe('tiVa CommiA~iio' dê 
pat'ecet· sobre as emendas offerecida.S. 

O Sr. Pre.o;identé --;- Uma vez publicado o pat·.ecer da Com~ 
missão, serilo de!'!ignwdm:l dia e hora, para sua dlscussão; êonfm·
me aviso que aH Mesas <lu Camara. e do Senado darão respectlvtt-
'mente aos Srs. DeputndoM e Senadorel'>'. · 

Lt•\'antn-l·H' :1 ~··~~iio. l1~ 12 ho•·n~ . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:44- PÃjgina 53 de 134 

164.~t Sessão, em 11 de Novembro de 1935 

1 l )l·~~TK 

~~ FJU\rALDO LODl. 2" '\•TCE-PRBHtnJO:NTE 

\ ·., 1-1 hlll'!t;. 1'11111 Jat'•.)l'l•llt lt}< ~ ·~ • 

,\ l!lonio (':u·; ... -:, l·;u,·a!.lo L111li. l'(•l"l'it·a Lyt·u. O(•l)t.~t·o~., Pon
<'t:, Edtnar <.:at' \'a.lho. Clal'o de llodoy, J~aut•o LOJles, Cnf('; F'ilho, Hi
heiro Júniol', Clementino I"h;büa, Gen:uo Pnnte, GodofrE>rlo Vhtnn:t. 
Hugo Napoleão, I<.,reire de Andrade, Pedro l•'lrtneza, Olnvo Olh·•.•i
ra, Humberto de Andrade, Jeh.ovah Motta, Mat•tins Vera.s, Mathia~ 
l•'l'etre, Botto de Mcne~es. Sou~a Leão, Rego Barros, Antonic dl:' 
<J6c~. At·thur Cavalcanti, Heltor Mala, A1de Rn.mpalo. Humhertu 
:!1.1oura, Mello Machado, Vetlente dt! Lima, J•,et·nandes Llmn. ~n m
palo Costa. Carlos de Ousmão. Ba.rreto .1<"11ho, J ... auro Passos, .1 . .1. 
Heabra. Prl~co Paralso, Arnold Sllva., Ma.galhü.e~ Netto, Octaviu 
• anga era, gar llnc te~. Attlla Amaral, Asdrubal Soat"cs. Jah· 
Tovar, Francisco G<Jnçalves. Henrique Dodswm·tb, Sampaio Cor· 
n~a. Levi Carneiro. Eduardo Duvívier, Bento CoHta, Hermete Sflvn. 
Acurcto Torres Pra.do ell • - Lo 
gl'Ubea· Filho, Bandeira Vaughnn, Arthur Bernardes, Bla~ Forte~. 
Pinheiro Chagas, M:artln~ Soares, Levlndo Coelho, Augusto Ylegil...<;, 
Ma(!ario de Almeida, 'V'lelra Marques, Negr!\o <te Lima. S\mã.u (ta 

Cunha, Barros PenteaAlo, Cardoaó de Méllo . Netto, Laerte Setuhal. 
Gomes Fert·az, .Justó d~.> Moraes, Jairo Franeo, Domingo!'/ Velía~·t·t~ . 
l..a.u<lelinu Gomes, Vlct!nte Miguel, Corrêa. <la CoHta, Vandonl •.! • 
:Banos, Arth ur Hantos, Paula Soares, Francisco Pereira, Rupp J u .. 
nit>r, Ua.ptll-!tu Lu~nrllo, Vespudo tl<.> Abt·eu, João Rlm1)ll<·lu. l~'t'l'
•lerlco Wolfenbuttel, Btl.rro~ Cassai, Adalbet·to Corrêa, Anlz Badru. 
Sebastião Domfng'uea, Pedro Jorge, Francisco ~:loura, A1ulberto Ca
margo, Chl'ysostomo de Oliveira, Vieira Macedo, Ma.rtlnho Prado, 
:r-,erretra Ltma. OUvE>lr~ ("!mtUnho. Alht-rto Alvnr·i'~\ . ,>\b{'lhtt'illt . Mf•
rlnho. (100). 

:nento ele 100 Srs. Det>uhuloH. 

N1:1tú. aberta a SeRsii.o. 

O Sr. Generoso l-once (:!11 .'{ccl'et!Lr'lo Séi'Vimlu de ~") lll'"" 
t:ude á leitura do Actn (la. ~essiio untecedcnte, H qUal r. po:4tH ·•tli 

<lfl:wussão. 

-O Sr. Abg'uar Ba~tos (Sobre n Acta} - ~r. Pre!lideHte, nõ.o 
lJedl a pala.vrn. para rectlflcar u. Acta, mas tmt·u que da ml'sri1:• 
c"'nste o · ~t:guJnte t~le~rrnmmu que tlNlhn ''~' 1'8('f'hrr clf' .1 uJ~ ti.,. 
l''ôl'll: 
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· · ~· ., ·:~'- 't··. 
iiGft .. 

-.MAl-

"Pedlmou protetltar contra &.t!saas~nln tnibalbadnr Lul·.G 
Zlldd,W pela policia Juiz de F'órn., Póvo lhdlgnado proteBta:. ;, 

Desejo tl~ .na. Acta o p1·otesto contru. o uttentado rnonatruu
tso que acaba. 48 se passar na terra de V. Ex. - de V . Ex. que 
tem sldo neatà. Caea. um dos representante& mals lllustres da de~ 
nwcracla e do liberalismo """"" na terra da lncóntldencla, na terra, 
atlna.l, de toda• ·u .Uberdades . que evolu1ram Para.,: a. Independen
cfa. Deaejo .,que· consté da Ácta esse telegramma pará QUe à Cama
ra. tenha conhechnento da actua<:ilo da policia poUtlca do E~ttado 
de Minas. · · 

Era o que thiha a dl.zer. 

Etn a~gulda, ê apJ>rovada u. Acta dn Sel-l~i~o ántt'l't\- · 

. ' 
·· O Sr, · Preeldente ~ Pastsri.-Me .ít. leitura do Exped!entf!. 

O Sr .. Pereira Lyra .· (1" Rt!cretari~) declnra que não ha 
e.ll:pedlente a .ter U4o. · 

..... - . --._ .. ·.·-- .. · --··---- -····· .. 
Viio a imprimir OH l!legufnteH 

N. 281-A ..;__ l981i 

(Prlme~ra Jeglillatura.) 

Cr~G .o "Oq.Í#~. de. Oon•trv,~cno de oa•«•n, pAra o• ofilcta.ea t laub• 
0/fkMe• 4a Jloriftho' de G.erriJ, com parecef'e• /41JOf'400ts: . daR 
ConiAtt.l••óe• de . . 8enurt~.nQa, Nacional e de Fbtt~nça.t e Ore~ 
m.ento. . · .· · · . · · . ' . · / 

. . . . . • . . J 

·· ' Ú~egura.ncn. 46- J<'lnonQaH.e Or~amento S7s --.1985 ~. . ·. ·.. . . . . . . . . . I i . ! 
· · · · · t• leghllatura), ; . · · i 

.iJ l• · ( L . 

'o ·presente · prójecti:J .· atl~eent@.do uel!l opermtn Ueput..do : A ma• 
ral Peixoto cont~ medida de inteira j~tlça. ! · 

_ Jl:' o p~o~rJo · Oh~t~ da. N~~ qs.e( noe coneldera~da do} ~ecre-
t<l n. 24.~66, de 16 :de Mato de 1984, a11lm .se expreA'IIa: · /· 

44
- que o Estado, perante a doutrina hodierna. que ~ uh' 1uu 

tuncQAo, tem o dever. de lntere.ear-ae pelo. coneervaQAo deKen-

- Qüê ea943 deve1· lhe toca de rnals perto quando tte· trata 4e 
aeu1 servidores, que constituem nucleo.ll soc!a.ea Importante. e me
J ec~ores de ar.npai"o ern leglslaçiio él!peotaJ: 

- que a lnstabll!dade a q\le ~stA. ~i\ijefto ó t>ea~eoal do Minta-
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- qüe a famllln é a pedra angular da ~o~odedadl! t1ue u llcm 
e~tar da me~:~ma l> fundamento t-~olldo dE> qul\lquer organlz11':nn so
cial';. 

O dect-eto a que ae t·eterem ua considfJl'ltnt!a acima ln~tHulu 
a Caixa de., Com~trucç~es de Casas, no Mlnb:~terlo da Guerra. 

Ninguetn pódc de!:lfuerecer os grandes beneridoH que e~su lu
Jitltítlção vem Pl"Oporctonando QOR otficiaea do Exercito. Hoje, todn 
orflclnl p(JdE>; rlentro ele (ll'lt~Cl l'OJlltfVIIIDC'Olf! r•urtn, fh•:u• :t Coh(•t' · 

to du!i vlc:ltndtUil<•s do futuro. 1'r-t•ú u s1~u 1111', q lll' garnntll·:·t o ht!tll 

e~tur de HUa íamllla. E tudo propot·<.:lonudo Jlelo Eatado, !'lem 
que seja onea·Q.oda u Nnç:ilo. 

InfelJzmente. o decreto eni úJireço foi fllllw t' 111.' l'el't 11 PUOtlo 

H.jtil.'to, ).)iJIH, délxou 1h~ (•slt!i'H\Pi' nH ~eu.• h:•nel'it~lul-' ao"' quu~h·n·• 
du: Marinha Naclonal. Nilo se comprehende, mesmo, que vanta
genB proporcionadas ao peMJoal do Exerdto nilo sejam· extcn~lvu!-l 
ao da Marinha. Todos I.'IÜo mUltare~. com uH m<>MmoH tllrelto!'l f' com 
hlentlcas l't!tiJ)OUtmlJ111da<1el:l. 

9 ·.l>re~ente projecto apena!l vem reparar u. Injustiça ou umJs
~ã.o ao citado decreto, ampliando (L Mnrlnhn. (llt hcnctlcloH p RFI ~H
lutarem m(!dlclaH dt' ctUt.• gozam llH ol'fh•lnt>~ !11 l•:xN·dt ... N:io tl'll'l. 

onus ao Paiz. Ao eontrnrlo, faollltnt•á u <lel:!er-PJulvlml:'ntu cloH no~ 
~os centros urbnnoa. 

O t'hutnl'lnmt>nto lllil•lal ch c 'alxn !-lt'l':'t fl'ltu IH'I" .. lo'liil<lo N'u
vul", a t!tutn flp l'll1lll't:.•Hthno, I! IH' Hl'l'(t l'f•~<tltuf;fn ,;t•lll (ltlllt:l!-1 
lguacM no pr~o ma:xlmo de 16 annoM". 

O Funclo Naval, creado pelo decreto n. 20. !ll!:J, de X 1l\• Jn.uel
ro de 1932, e regulamentado pt>lo tlE' n. 21 . 2 K7. d~ H {\P A h1·ll 1t11 

mer-mto anno. ê constltuido de: 

"a) os saldos daa diversas verbaH ot'<:ttmcntrlrlui!l, do 1\-UnlAtet'lo 
(ltt :Marinha, nlo compromettldos por ocC'aRiiln flo encerramentu 
c1o exerclclo; 

b) producto dlls vendas do ma.terlu.l lnutll; som apullcaçll0 o11 

lnefticiente, e de allenacão dt! navloEI, terrenoa e predloa <lo pa.tt·i· 
monlo nacional, sob a jurladlccão do MlniRtea•lo da Mtu·lnlut, quo 
niio · malH t~ejam nEMÍessarlos ao Herv lco : 

c) 0.15 rendas das Capitanias dófl Pót•to~o.~, tat:hl (!Oiilu :. mulbw, 
vendas de chapas de metal, de caderneta~:~ de mut.rfculu, t! outt·u~. 
em <llnheh·o, que existirem ou venham u. cxlatlr naH mmo~maH ~u-

tl) àa rehdli.s do$ Arsenaea. lll'OVenlentea de docagem (\(l navit)'d, 
e de outrnH embarca.<:Oe6', I' demais RerviQOR que oR ArNenRes posMm 
pr~star; 
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I) as lndemnlzac:ôes ú.l:l verbaM or~á.mentD.rJo s. de exerclciCIH ti-
nancelroli jA. encerrádos; 

h) os dez por cento (10 %) do saldo verltlcà.d.o tio ~nc::·erra" 
mento a.nnual das Caixas de Economias: 

J} o producto de tornbolas,. testas esportlv~ ou. de outra natu
reza, organizadas ps.ra este fim: 

k) os jUros ·de deposttos ou de operacões proouctorllH de ren
d&tl do . pr()du.Ctõ •• rtJndo Naval"; 

I) as contribulçGes votuntarfafj do pel3soal da Marinha ou Jlt'H

. soas elltranbaa ·A. mei!Dl&; 

m) as contrlbulçôes oos governos federal. estaduaes e muni
cipaee; 

ft.) os cinco por cento (5 %) dos prelllWif nl.o inferiores a um 
conto de rêls (1:.000"000), aorteados nas loterias federaea, .deede a 
data da. .execuclo tios contra.ctoa que forem celebrados c· tgual 'l'e"" 
:cent&liem tmi)O:!Ito As loterlaes esladuaeo reglstracbu•; 

o) outras quae-.quer receitas< que Jegalme.nte poBl>lam ser inco1:~ 
poradu ao "Fundo Naval" . . 

Q Fundo Nav&J destbui-se: 

''a) ú acquislc:un t1e mlltPi'i:tl rluct.uu.ntt.• t•til goa·al , eom}ulti\'(•t 
com oe Bf:'Us t'ecut·sos, sem &act"ltlcloil de outrn~ nccetSMldu.des mt\.1~ 
lml)ortantea, a jtilzo do Mlnl~tro da Marinha e approvado ~lo Che
ft'! do Governo; ·· , ' · 

I 

b) é. acq'ulslçll.o de inatcnolal fixo e m.ovel PIU'I\ u. defesa do!t 
porto&, rios e llttoral: 

c) a.o MervJco de fUC!'IIJ'I'll muJ•ltlmo, Nt.•rvl1:u (\p, Jlhtll'l)l"~ n hft-
U•amento: i ' 

d) Ae dlfter.enc;as de pagamentos que se \l'el'lflcal'em coni ao~> 
medida deeorrentes do roju\fene11ctmento "<<os qua4t'Oa dó CorpO da; 
A.rrna&a. e · Ciaa.ea A.nnexas". / 

) i 
. I 

· · Alêm <lRH llllt>llé:l;::Oea twhua, o l'egulantentu (l.l Fundo Nltv:.;.J. 
nos artlgoa . 40 o 41, autoriza a Junta AdminfBtrativa a. orgaÍllzat· 
um aervlço de empreatlmo il.O ~saoal da. X~rlnha. Por~nto,. o{pro
l~<!to nl\o lhe n\otllrtcn af: rh\í.ttL:\alle~. i.\t1en~i.~. l\lnl)\h\·m~. 

A Caixa de Construc~eee do Minlsterlo <la Guerra, co A!ol·me 
~~e verifica no item 111, art. 2° do decreto n . · 24. 266, ê to.mbem 
ttnancJada pelo Conlfelho Superior de Eleon.omta da Guerra. ttuo 
• iimía hi1UtntçAo mât• ou mentta ·aeme!bante _ao Fundo Naval. . . . . ' . 

N'a. re&ltdâ4e 611&8 Calxu slo grandes cooperativas de cetns-
1tuc<lGeB 4e ca.U, tlnanctà.do.i pelos ~~tus proprlos as~~~~os. · 
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O Conselho Superior de Ecoqomla tle Ouerm e ;; l"un<.hi. Na
val apenas tião credol'el!l que emprastarn õ capital Inicial, e em nach 
serAo prejudlcadoH, . põls. em pi'a7.•l relativamente pequeno, RM tm
portam:lu.R empt•et!tadn.a lhefl tíeriio restltuldns. 

o projecto do nobre Deputado Amaral Peixoto é um tanto omiH~ 
~o, nõ.o contêm dispositivo que permltta a regulamentn~:ão da nu
vel lnstltulçAo. O 1·egulumento ela Caixu do. Marlnhu dc>Vf' Hl'r n:m-
tndo no da MU:t Mlmll:ll· llo ~X{'t•dto. 

Com estaM llgeh·aH conaLdera~õe~ concluimoH pela a.pprovaçüo 
1lil subRtltuth•o ahabw, ('m qÜt' HllÚ!H'hiiCIM a clPI'idrmdll •lo Jll'ok
cto m•lglnario, n.cc!ref.'Centando-lhe mniH um :u·tlgé> que IJf't'mltll•·í•. 
~gulamt-ntat· a r~>ferldu Caixa. 

o//iCiacs du Mariu7&a de Guerra 

Art. 1.° Ficu lnstltuhla a Cttlxa de Construcc:ões de Cu.~:l~. c.h•s
tinttd& a faeJIItar~·aoa offieiaeH, &lah.:ofHettte~ o KltrgentuH d1t i\Fariuhtt --
dt' Guerra n. &{'qulsh:ão .de cn~:>'a.H para a. proprfn. resfdenclC\. 

\ 

Art. 2." A Caixa de Construcc:õca de Casas runcclonn.t•ú. annt•· 
xa rio MlniHterlu rlu )1ui·lnhn. eoi'u ,·urHngens c i·égtl.lhtH ~la ~iHt 

tdmllar do Exercito a que se t•eíet·em os decretos numero!-! :n. 541, 
de ltl de Junho de 1932 c 24.256, tl<' lli ele Malo de 1931, 

Art. 3.ü o Fundo Naval emprestu.r~ annualmente ú. Caixa d~ 
CotlStl·ucções de Casas a lmportancin. de dois mil contos .•.•. •• ••. 
(2.000:000$JOOO) durante o prazo de l'lnco a.nnos e que lhe sut'{\ 
l'eatltuJda em quotu!; lg-unes no prnzo mnxfmo de 15 anno~. 

Art. 4." A In'esente I..el será l'P.guln.mentnda pelo Mlnl~o~terlo ela 
Mnrlnhu, que seguirá n mesma orlentnc:ilo elo regul.nmPntn cln Cal· 
xa cl1• f'onHti'IIC'<:õ(·S do I'JX"I'!'It<>. 

Sala da C:~ormnlssão de Segumnc:11 Nuclonul, 5 do Outubro dll 
1936. -=- Dmnetrlo Jfm·cfo Xavier, Presidente. --. An~nm· Monte, 
Relator - · Pllnlo To·ttrlnho. - JJo-ndngoll/ Ve.Uaaco. - Nrwa.lcliuo 
1,hn.a. .llmlfu'do Lwi. - Ribt!l'l'o Jlmio,·. - Hum,bcrto llfmtra. 

·. 

O presente projecto n. ::!!13. dn autorlu do illuRtre Dl"'JlUtu•hl 
Amnràl Peixoto, creanclo u. "Culxu <1e Consh·uc~ões de Cmuu-1'', lliU't~ 
ol-l ·offlclaes, sub-o!flclnel:l C' su•·g~mtos da Mat•lnha. de Oucl'l'a vlsa, 
antes de tudo, snnur uma lacuna pol' fflao que niio se comprchnnd•1 
que o dect·eto n. 24.256, ele 16 de Malo de· 1934 q'uo ampliou a.fl 

'(llaposlç(Sefl do decreto n. 21.541, de 16 de Junho de 1932 elltnh!•
h.>c_•E'ndo normnA Jllll'n Íl Cnlxn de Conatruct:õel.4 tlcJ Casa..q <lu ~flnlHic-
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r.io ·da Guerra, não se tenha tornado' extensivo aos que emrwegnm 
sua aêtlvJdade na Marinha de Guerra. Já extatindo no Exe~lto 
uma lei que permltte aos seus componentês a acqutatçllo de uma. 
h&bltaçilo, por meio de empresttmo amortlzavel, em prazo regular, 
nada ma.IR justo que Igual beneficio l'reja E>xtenRivo aos componen
tes de nosàa Ma tinha de Gúerra. 1 

Assim sendo o projecto do Deputado Amaral· Peixoto s6men
tt~ poderá. merecer o apolo de ' todos nôs, motivo pelo qual, tendo 

'em vista as razõ~s expandidas, em seu -d<luto parecer, pela Com
misSão' de Seguranca Nacló~al, somos de. ac~ói'do que o stib~tltu~ 
tlvo apresentado meret;:a a apprm.·nção desta Commlssno. 

SaJa das Sessões, 11 de Novembro de Hi35. - Jofio Sbnplicfo, 
prerddente. -- A.tlaJberto Oàmaroo, Relator. - França. Filho. -
Gmttt.Zlano Brito. - RaphaeJ Olncu'l·á. - Pelfro Ffrm.eza.. - Or
.lando ArauJo. "'- Henrique Dodawórth. - Ca1·los Luz. - A.belaJ'tlo 
Vergttdro (Je6ar. ____; Barbosa· 1.-11»4 Sobrliiho. - .1. Ga6hn.arães. 

·.Art. 1.° Fica ln'stttutda . a "Caixa de· Construcçõr,t.• ui:!- Casa~". 
destinada á facllitar' aos otflctaes, 15Ub-offlctaes e sargentos da Mn
rlnba ele Guerra • a âcqulalgflo de cu.sns para a· proprla reslden~tn. 

·nexa ao Mtnlsterto da :Marlnhà, éótn as val1tagens e regalia~ dn 
~a slmUar do Exercito a QUe- se refet'E!m os decretqs ns. 21.541. 
de 16 <1e Junho' de 198.2 e 24.256, de 16 de Mato de 1934. 

Art. 3,• O ···•Fundo Naval" emprestárA. annuabnente li. "Ca'txa 
<lf'i cOnatrucÇrlo de Casa:~" a importancla de dota mtt contos ..... . 
(2.000:000$000) durante ó . prazo de clnco annos e que lhe Ret·M. 
t'(>stltuldo em quotnH igua<'s nó jWalr.o mn:dmo <lt' H, anno~. 

· Art.· 4.0 •Revogam~se· as dispó!:iiÇt\es em contrario. 
.· . . li 

r, 

Sala das SeSSões, l de Outubro ele 1936. l1 Am~mtl Peixoto .tr.· 
-~ Lemorvber Filho. - E. Pere.it·a Oarn.cfro. 1

- Maga.lh(kll de A.l~ 
t/Jelda. - Abelardo Marl'fl-h.o. r· ' 

,· ,· 
'h • J'li stijlcação 

I 
J i 

i 
· O decreto n· . .24;256, de 16 de Maio de 1934, que ampliou ~H 

cUepQ81çlles do decreto. n. 21; 541, de 16 de Junho de 1932. estaiJe
J~ceu que a Càlxã de Confltl'uc~t...::.;J~lvll llfl :\Unl!-~tot·lo cln 'ou ,._ 
ra ter.4. por objectlvo: . · ., 

a) ti'nanciiar''a construação de casas pat·a ~ela d~ ' pest~oa1 
. pernwn(.>nt~ dü MJnJliti:-l•iú r1it Gue-l'l'i\, 'mdlunb )Htgumell~• llt~ alu· 
~u~; . . 

b)'' f:izel' emprestlmo.a ao mesmo pe~~oal, para conmrucr,;ôes, 
:wquls!ÇÕeF.'. OU llquldtü;õos <lt• h)'IJuthCN\~ tlt• t~a!-ll\H ]\;'~Unn,lt\H {l mo
radia da respectiva tamiUst . 
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"' 
Bntr(! <1~ c·otu:iril'l'HtHla do :lct'n.'t•• n. ~~.on;,, tlP :!·1 tiP Oultt· 

br·o de 1932 encontra-se a necefll:lidade reconhecida. pPln Oonwno 
~c tornar~ si;! extensiva~ atl pt·ovldenclu~ do <lecrE~tn n . :! 1 . il4 1 , no~ 
'•fftclaes e inferiores dtl Marinha Nacional. 

Tal providencia, equltativa. e justa, vil:la ·~l:ltabe!e('et· o tn'oj\'dtl 

liUf! aJn'el':lentamo~ á aprccln.çüo da Camara do~ Deputado!-~. · 

110iH o Fundo Navttl tN'á o emtn·estlnw re~tltuido no prmw maximo 
da ló atmos. 

SaiR (111~ ~eHsõe~. l lle Outubro tle ltl:it.. - _·llltnl'(ll /'f'ÍJ'Ill-il 

iunior. 

Copia: 

~ 

C. 'uix.a tle Con~tt'll<'t;ü<~l:l til• Casa~ -·- 1·:' tlu a·ut' ~l~~uint~ l' •lcl'n~-
to n. 21.541, de 16 de Julho de 1 !132, qut' lnstltUl' a Cnbm til' C'on
t,;ü•uc<;ões de Casas: 

O Ch('fe do Gon•t'tio Provh.;url•• da J{(1pUbliC1a dos J<J~turtos l õnl
tlo!' :lu Bra~il: 

Con::~lderando que m-1 (l·opas do Exercito. repat·tidaM pelu let'
ritorlo da Republlca, se encontt·am, f;lm sua maioria, ~m lugares 
tles(Jrovldos de recursos de habilitação pat·n ~:~eus offlciae:,; por nfiu 
exiRth'fmi predtos de aluguel, nem proprlos nacionaes : 

Consldetnndo que, pela!:! Cuncç;ões uo~· offlciael:i le tl'ol)u. c- Ho 
fi;'rande con venlendu :t Jnstrucção e à dlsc.JpiJna, <> Estn.tlo pt·o
porcionat• l'<"sidencla para. oM offll'iLH!H, tti.n proxl:no quanto pm•
Rivc>l do qunt·tel dn unidade; 

Conaiderandu, flnalrnent(', que a i'a ltn ou dehchmda d~ t't•si ~ 
dt-nclu.s tJ!ll'tL offkl:ws ~~m ulg-utnas lut•alldad~·s. 11l'dg-ando-os n 1'\"l
tul-as insistentmnénh•. 'IIUl'll não st~ s:•p·.u·at'l'l\1 tl(• ~t .u.' f:;nd!i:t s, l'ttrts · 

Utue sél'lo entra v e í'L nrlminl~tt·a~ii.c mllltnr: 

Art. 1." l••lcn o .Mlnlstet•io ua Ouet't'n autorl~.ndt, a mandar 
i'lllHitruh• 'l'HI"tlH PHI'U. I'E•.'idt•IH'l:t d(• Hff.i.(•.IH·t'·'~• 

Art. 2.'' Essaa construcç;ões terüo começo nas guat·nil,;ües mais 
tlespt'OVidnst de recursoR de habitnc;:ão. oJ,ledecendo li. ordem Hc,:·ufnte: 

P, terceh·a reg H\ o mUltai' e circum~,~L'l'lpP,it.o milltnl': 

~a, qulntu. e oitava. regiõcH milltnres; 

s•, lt..'J demais regfõea. 

Pu.rugt•upho unico . Em endn Rt-glll.o MlUtar as g'Utu•ni~;Ol'!-: ~(·
t·:io l')a!',';-~fflt'IHil\~ llH Ol'liUIIl inVt:'l'~:l dt•:.-;o:eH l'CCUI'~OS, 

Art. 3.0 Serüo e!:ltnl.leleddoH t.ypo&' de casn~ ndeqUit{li\H :h: g-mn
LI<'tl, m(iclftt!> e ~~~qu~nutoJ cfdtul<'l:t, resr•<>ctlvamentc. 
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Para.grapho uni~-O. Seri!.o guarnecidas dC' pe~a~ prindpn~:c dA 
moblllarto. · · · 

Art. 4i" Ol:l oíficiu.~H pagarão um aluguel ílxu d ... , r. % duM 
Yenclmentóe do posto, inat~J uma taxa. '\':.trlav~l de 1 % a 5 % a 
tlur de accordo com os preços correntes na loenlldade. 

Art, 5,0 SerA. organizada uma. 11 Caixa de Con~trucçã.o de Ca
_.,, amieu A. CaiXa Geral de Econopüas da Guerra, que d~sporã 
1101 eegulntes fundos para a execuçilo deste program~a; . . . 

G) quantia fixada annualmente pelo Governo, nó orÇameJ!to 
da Guerra, destinada: a esse fim: · · 

'b) 50 % de.s ·rendas provenhmtes de nluguels das casa.~: .. 

c). recurso& que o Conselho Superior de Economias da Guerra 
· dptlnar a e!Me fim das rendaA que lhe cabe empregar. 

Art. 6. D o .Mtntsterio da Guerra organizarll. 0 plano gerat de 
construcçôes e programma gl'adual de sua execuçllo e balxaré. . u 

. lJlatrU<lg~B . riece88&TJaa; revogadas RS disJ)o.tc3éFt . em contrario . 
(Boletim do Exercito n 121). · 

'" l)g(~RJ;~;·o ·N- 24.:H;c; -- u~: lfl t.•e .MAto ,,.,; l!la_. 

A.n~opliG (IB dbpoltlçõe.t 11.6 Decreto ·n. 21.541, (f~ 16 cre J·Un1w de 1932, 
· · que instittdu· a. Oiilil:ci fÚJ C'ot&8tt~aiCÇfie&• (lê da.t•as, no Mililàterlo 

do. .~íerra, e ~· o•'f1·as J)r&'Lidet~~~~B. . . . I 
i 
! 

O Chefe do Governo Provlso1•io da Republlca dos Estados Uhl-
. dos do . Brasil. considerando: · J . 

· - que. o Estado )Jerantc· ·a doutrlnn. hodierna. quü regula iua 
runcção tem o . dever .de tnt~ressar·~e !l~:hJ ~onservação e d9s~n-
volvlmento ·.dõ tndlvld12o· e da sociedade; .e . geral; · . , 

. . \ ; - . . :' 

... .. ..~ que esse dever lhe ·toca de mais pe~to ctuiUldó Se trata. de 
f!eus servidores, :que cone~tltuern nucleoe sObia.es Importantes e· me-

, reoedores de amp~ro em ·leglslac;:l\o e.specthi; · ; 
. . . . l . . ·. . .. I 

. ·- que a instabilidade a Q.ue estA àujeito o pessoal do Mint-ste-· 
rlo da Guerra :nAo pemlltte a cada chefe de famllla. cuidar do 

lema economlco-SOC?tal, com desve>lo que a questão merece; 
• I • • • , . , 

._.:.. que a fa,mitla ê a. peô1·a angular da. sociedade e 
estar da mesma ê ftVldamento Roltdo de ual 
cio.l; 

Resolve, no· uso da attribui~Qllo que lhe confere o art. 1.0 do 
Decreto 'ri. 19. 398~ de ·11 oo · Novembro de · 19SO i · 

Art . 1.0 A ca.xa de Constrücuões d., Casas, instltui.da. pel~. De
creto n; 21 .'641, de' 16 de Jiaii~o . de 1932, terA. ptii· objechvo. o s~,. 
~ulnte: 
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4) financiar a construcção de ca!:la8 para residencia. du pel:lrloai 
pertencente rto Mlnlsterlo da Guerra, mediante pagamento de atu
~ue1; ·' 

b) fazer emprestlmo!'J ao me!in\o pes,.oal, para construcr,õeH, 
acqulslções ou Uquida.<:Ões de hypotb~a:s di! casa.<i, desUnadns á 
moradia da respectiva famllla. 

~ t.o A modàUdàde de que trata n nltnea a) destt!' artigo obede
cerA" ao que jit. se acha etttab~lecldo no decreto n. 21.!i41. admu 

§ 2." A segunda mr•daltdade, a que alludt> a aUnea b), rE.'~l'l'
S(~-A pelas· disposlçé5es- do presente decreto. 

Art. :!." Os reçur!'o~ 1mrn o ll10\'im~nt•J 1ln Caixa. nq Jlllr·t•· 
referentf no disposto na a1lnen b) do artigo anterior. serão as.~lm 
nhtldos: 

I, contrlbulc;ão tnléia.l de ·lOOSOOO, a titulo de joia. por partP 
<lt> cada pessoa, que deseje participar dos serviços da Ca.ixa: 

n. entrada .de 10 % no mlnlmo i:lobre o valot• do emprestirtlit 
pretendido: 

Ill, adlnnto.mento, por conta . dos fundos geridos pelo Conselhv 
Superior de Economias da Guerra para. indemnização nó 'jlrâ3..o qu" 
~·ôr estabelecido -por este Conselho; 

lV, nmclllo.s e tloã.r,ões de car8ctet· o(ficinl ou pat'Uculur; 

V, receitas e Raldos diversO!~. inhetente~ ao funcclonamento d;, 
Caixa. 

§ 1.~ .A conb·lbutçüo inicial prevista no Item I desde artl,.:·o 
puderA ser !ntegrl\li?.a<ln (>m pre~taç~E'E! mensaeE! de · 25UOOO. no 
mlnlmo. 

~lepols · ~ tntegra.lizadn. a contrlbulç:ito de 100$10$00 e l'>erli. coberta. 
em · presta.ç&ls mensues <le 1 o %, no mlnlmo, sobre o valor du 
{)mprestlmo pretendido. 

·§ 3.'> ús contrll>u.lntes cln Cnl:xtt. qut• possuh-em terreno~ de • 
valor correspondente il lO % úü mah~ l.ln em)lt'e!->'.:lmo prettm ·ll~ 
do e nelles desejarem consb·uir casas para moradia. flcari\o dls
})('nsaídos da enb·ada de que <!oglta . o . item li tleste artilfi). 

Art. 3." Sobre o total empres•tado pela Caix-a. depois .d:e de'
duzlda. o. quantia já. pertencente ao contribuinte na occasJão d~ 
~sslgnatura. do respectivo contracto, sera:. cobxatla; a taXEt de 10 .o/n. 
a titulo de despesas diversas e conE~tltulr.ão do fundo d.-, re~ervu., 

A.rt. 4." Oil étl'l\ü·ü~timoH !:!()l'i\o nnwrü~udo:l i\. t'W'.llo rninini~l cl;• 
0.5 % ao mez e 'no prazo mnximo de 200 mezeH, ·lncluldaN a.s preH
tncÕ\')M e par~e a·elatl\'lt r. tnxn Ô(• 111 "4> IHU'a rl4:!H!J·t•nu: ciiVI.'l'HH.s 1• 

conet!tulr]ão do fundo de ret~erva. 

Art. 5." Ot~ .descontos pnt•a a contrlbui~ão iniCial l\c 100$000. 
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tlntt·uda de lO %, !!egua·o de vida, amoa·tiua.çü.0 cloK emprestlmott e 
1 a ":LH de• '.!eMpc~ttM cllvf'hta~o~ e eon~:.ltul•;üu do fulidu <lc re!jerva t«!
rão · Celtas por melo de <!onslgmH:õm~ nafi folhas de vrnchriento:-: 
do:.. intereKsados. 

· Paragrapho unlco. As conslgna~õe11 para. amortização dot4 ern
pre!Jtlmos e pagamento da taxa de 10 % ·&16 cometarão a Ker des
contados 30 dias depois de entregue a ch1n•e da. CI181L do comd
gnante . 

.Art. 6." A im!)ortancla maxima do emprestlmo nilo exHed~t·ú. 
30 vezes n:-.~ venc!mentoR rncnt~ac~,o~ do comdgnunte. 

Art. 7.0 ·No primeiro anno de runcclonamento da Caixa, Hcrilo 
dLstrlbuldos emprestfmos no valor de J • õOO :oootóoo, no nmxhno. 
Pm cada trimestre, 

§ 1.·' A dlstrlbui~:iío Mm1 feita entre os conadgnantetJ que jú. 
tiverem entrado com oi! 10 % . a qúe se reter.e ô Item n do arti
go 2,0 , .e na. ordem decrescente do numero de pontos apuradoR u. 
l'IW(Il' d~ 'CI\llU Uill, . 

· § 2.11 . A apuraçilo do._ ponto& se faré. de' accordo com o mune
. rc, .dê dla11 deeorrlcloe deecle -. data do pagamento· d4l cado preat u-
~fio ate a da dletrlbulçAó do empreatlmo. 

§ .,,o_ No ~80 de empate, na verificação dos pontoa., a dl~tri
bulçllo do ernpreiitlmo cabel'â ao con•I&'Jlante «le ln~rlpc:l\1, mals 
n.ntlga na Caixa. · · · 

·, 

. Art. s.o !Ls oon~ttrucçOett .ou acqulsl~Oe" de caMa ee1·~o trata
das dlrectamente pelo Jnte.reslfado ou seu representante ~legitimo. 
ass.lstencla technlca. & admlnlatratlva. da Dlrectorla. da C~lxa. 

. . . I 
· Aa·t. 9.0 P~rn zelat• pelo bom funcclonamento du. C,l:xa., sen:1 

qualquer onua pa.rn. o Tbelburo NMional, aiio prevhsto11 o~. se-
guintes orgl.os: · I 

I• I, ' . . F . 
Comelbo Superior de Ecoriomlns da .Gtie1•ra, para. auperln~en-. 

~CJCao .. ,n8s~erlhalo:. · · ~ ·dml. nla·t: r·· a·tt· vo·. · · 'dt~ ·c··;: .. :..· '~" i, 
,._ ' 4- rit-.. """' Cori~Jtrüc«:ão i:de · GMa.K 

tiara . cllrecç:ilu l' Ut!cull7.a..:iio lmmc:cil~lu:.: I' •' ' .. . . . . . . f . 

• 

Gerencia, p&J.·o. execuc:4o dos trabalhos de esm·lp;ttl e/r geHtii.o (lc; 
Pa.trlmorito: da. Calxa.: · ·. · · · ·· . 

I 1:u · Oa membros do Com:elho Administrativo. r.oelho nomett
dos _p.lo Mln1~tro .. ~IL . Gue.r~~ e .. po'4erAo 11er ottlclaett . Jm eervlco~ ~ 
actlvoa. da reserva ou reformados. i . . . . 

I 2.•· O· POtlóUl da ierencla aer4 nomeudo pela Dll'ectol'ln OE>
ral da. Caixa ·" p~ldente do Conl!lelho Administro tlvo . 

.- 1\' . . . o ' ' • • • • - • •• - . . . • ' • 

·, l•·., Os venclmentoM conlltnrlo de tabella ·apenas do reguJrt
. mento que fOr baixado; 

Aa;t. i o. A.l4!-m tle outl·Ó-K obrlgQC!~M eMpeclftcndaM n1t regulll-
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mentnção do Pl'e8ent.e decJ'eto, v gea'Cnte deVN'ít a(ll'eHeat;u· ttu Con~ 
~wlho Admlnlstt·attvo. ntê o decimo dia de ca.da. rncz, o balnnc:o fl
nn.nceh·o e o balanço patrimonial dn Caixa, ntttnente~ ao rnovlM 
meilto no mer. anterior. · 

Paragrapho unlco. No tn·lm.elro flgur1l'i'f1o a!-\ i'ecellu.H art-..•ea
cludas e as despesaH pagas, bem como o .Haldu respectivo: no Hn

J.\'Undo serfL mencionado o valor de todo o a.cUvo e passivo da. C1t.l· 
XI\, de modo a fiéãr bem conhecido o Hnldo "" tlt!{ldt pnt•·lnwninl. 
no rim de cada mez . 

• \d. 11, :\ Oh·t;;~t .. l'la tln Caixa l'at·;·,, t·otll utntl t'IHIIJI:Lilltl:. 

ldonea, segua·o de vldlt para cada contt·lbulnte, com <, fim de gv
l'llntlr, l'elo mcnoH, o J)Ugnmento de metade da ca!lu, UIJ tallN!(!r o 
t•hefe da tamllla. 

Aa·t. 12. A ca:m adc.tull'i<la t!VIll ~~~ t·c•t·urso-H 
tuh·A btoni de furnilla. " ..... 

Art. 13. A Cal.xn de Consh·ucçlSe~ elo CaNa!-~ A'O~urrt cl1• t11dmc 
11.' fll\'Ol'tlH iJ lt"j•J1(!Üil dt:• l'll~lh>H, tJ Jmpü!:l.ui-1 l'llill't•dfch'IH :1t1 lti!'Ít lt ti to 
de )PtiAVldt>nçla dofl 1•1 U ncClonarlos Ptibllco11. 

Art. 14. O pret~ente decreto, serfL regulamentado (IIJlo !\JlniHtt··· 
d1l Guenn. e entrar(! em vigor a l <le .Juiho deste 1\nnn . 

. Art. ÜL Revogam-He aR disposi~;:õeJI em con trul'lo .· 

Rio de .Jil.nelro, em 16 ele Maio dto t93.t, 1l3n da lnd(!(lelldill\
da. e 46" du Republlcn. 

0WrUioiO \' AIIUMI, 

DECR~TO N. ~!L OOii --- l>t.: 24 m..: oi!TtrDilu 111<: 1 !la~ 

Dl.tpõ~ sobrf· a t·cnda (lOih JINJJl1'ioN ·tlaclmeam•. mifJ utl1l%1UIIII4 
C'lll .~f.'T1~ÇOS IHI. blhms 

O Chefe do Ouvct·no Pt'nVIHm·lo .cfn ReJlUbllc!a tltiH .B~httlo~ I Tnl-
\'Jus do Bi·arnl : 

Considerá~tlo que o decreto n . .Z1.641, dtJ tU de .Junho •h• 
1U32 que tnstltue n 11 Catxn . .de- ConRh'UOQOell de Casas'' PRl'IL u. ····-
~ldenola. de o!flclaes do Exea•olto, contêm umn Jll'ovldenclu que d(Wu 
tornar-se extensiva. aos lnferloreH do Exet•cito e aos ofriciues u 
lnferloreM da Marinha. Nacional, (In Policia Munl<!lpul t' do Cot'IW 
de Bombeiro& do Ditttrlcto Feder1ll, que necessitem, por convtml(!nM 
üla do servlt,:o publico que det.tenwenhl\tn, tEn• i·esldandn 'Jli•oxltim 
fuc repn.rtlcõe-a t\ que l)el'tencE"~m: 

Cunsldcrl\m\o que 1\ meHn\ll con\'enhml!lu. Kt• \'~dr\t·a tn.mbem 
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em reÍa~iio aoe ·funccion&U'los e operarioe federaes, que ténham at
trlbuiçôes ·de natureza ·ta.t, que se torne nécesSa.rlo resldlr na!! Yi-;
•dnhan(:aM de suBs reparttc;iftes; 

Cont~lderando que o. referido decreto estabeh .. >ce para pa~tunen
to dos aluguels, a que .eBtio sujeitos . ou offlclaes do Exercito qm: 
ocdupem 'proprlos naclorinês, umn taxa de r. % sobi' r• \'•,·li ~t rinn
tôa do posto· e outra var~vel de 1 a 5 %, a ser arblt1·adu. de . ~l'
~orào ~om 08 preQOK correntt-9 dós prcdlos pà.rUculareM. nu. lUP-!l
lf~ade, destinada, allAs, destinando . 50 % da renda. an~eadadu.. 
para fundo da "Caba de Cons\:rucc;tk!s de Casas''. 

N . 384 - 1986 

(Primeira leghdn.tura) 

Fcdef'GJ e tmn•Jere .fHI.rCJ oa EdiidOt d.e Mlna.t ~3 e dR. Rri., 
PCJtdo JHJrte da• · aUtibtdçõea tr. 1fi.et!Ko tarl4go. 

(Dil Cotrt . de Obras · Obras 2l 1• Leglslatur:a.) 

ó Pode.r LeglslaUvo decl'êta: 

Art. 1.• A attrlbUlçio ·de conceder e de autorlza.l• 0 at>•·oveitu.
mento lndulltrlal das minas e jazidas mlneraea, . bem «:orno dsitt 
agUu e da ünerd& hydra'uitca, a que 'se reféTe o ·art. 119 da Con-. . . . . . . . . I 
etltule,:lo Federal, P,tll81lr4. integralmente para os Estados fi.Ue pro-
,·arem IJOJ.II:.•tdr· o!' seguintes sen•lr,of-1 technlcos (l fl\,mlni~trnth·oH: 

i 

I - Quanto ao aproveitamento industrial das minas ~ jazltla"' 
mlnere.es: · / 

a) Sec~io de Geologta Economlca dispondo, pelÔ 
doia teohnloos competentGs em . Mlrieralogla; Geo)ogto., 

. Mlnns e . Mctalhtrgia, coin OH llUXIU~1reR n~~.e8Rarios : 
. . I 

i 
menm;, d~ 

I,avra c!<• 

I • 

'· b) '~ec.ÇAo de fiscnJt~Íi.o; conc.,>asilea e ILUt.Ol'lza<,:ÕL'~1 l' <.:U.d•l.<;
tro de ·minas; 80b :a chefià de um enã'enhelro de n;tln~ e dotadtt 
do peosoal nece.!1'88.rlo paro. attender b e:xlgenclaa do ae~vl<:o: 

- . 
c) Eacrlptorlo t~hnico com 0 pe8l'loa\ sufflclente ra a exe-

.~) ·.Laboratorlos . -convenientemente a.p))al·ell)n.dol5 · de: 
• . . I . . . . . 

l ) ·MtnerAIOBia e. ~etrographla, 

.. - '2) .-dhtmloa Àn&:l:Ytlca · Mlneril.l: 

8) • EniJalos liletall:urglcos·. seml-indufltrtaea. 
, :. ' . 

U - Quanto ao aproveitamento Industrial das ·attuaH e ila 
ene~la. h:Y~raullca : · 
···· .·· ·. . : 
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a) Secçil.o technica. de estudos de regimen df' <'.unw dngun f' a\':t· 
ltnção do respectivo potencial bydraultco: 

.11) Sec<:ão de tlscallzagilo, concessão, autorizac;ilO "' •~uual'tt·o· 
t~ob a chefia de pi'óf18slcnal competente e com o pessoal Jll'('(~~"~' rl•l 
âFI exlgenclas do serviço. 

Paragrapho unlco - Os serviços referido:~ nus itenti 1 tJ 11 
rtelrte artl~o deveriio ser dotados dos recursos flnanceirm:.· lndis
l)ensavels ao seu efffctente tuncclonamento. 

Art. 2." A prova: a que se refete o .utlgo antedot deB:o ser 
•·equerlda pelo Estado Interessado ã.o Ministro da Agricultura, qU'! 
t~ncarregarli funccloriarlos teóhtllcos do Departamento Nacional dtt 

Produc~A.o Mineral de procederem âs n~essarla.s lnve&'tigaçôes 1-\0· 

bre si são Ratlsteltas as condh:ftes estabelecidas nesta. lei. 

§ 1." ON t'Un<·elumu·lm-c en<·:u·J·egad()~ <!a" ln\'t•Hlig-:H:<'u•i-· :iiii'•'
~E:'nlnriio t'~alorio tlelalhudo, concluindo por p11rccer: 

~ 2.0 De accordo com o pa-recer, o l\linlr.tro da. Agrlcultm·H 
cle8pachnrã julgando ou nn.o satisfeitas a fi condições; no caso tk 
detpacbo nega.torlo. podem o . E!lta.do completàa· a. folha verifl-
cn4a.. requerendo, entAo, novo exame. 

§ 3.0 Ficam dlt:~pensados das PfOVa8 de QUe U'ata tl j)rNlL•nto 
lei, os Eatados que, no tempo da sua. promulg~ão, tiverem feito 
n.~ meenaall perante o Minlsterlo da Agrl~ultura. 

APt. 3.° Fica transferida n.o EHt.ado de Mina~ C'~l'llet~ Q. attrl
hul~:ãu th~ conc.·~dl:'r H llc :lUtut·!zut· o nl>t·oveltamontu ln~tutttl•lul da:-~ 
mlno.K e das jazLdas mineraes, em seu .tenltorio. por ter o me~
mo Pl'OVttdU l.' •. ltfNÍUZOI' Ú~ l 'l•S]le<!tl \"llkl (' UIHlh;Õt!.• (•~la IJ,.•Jt!d.lli.i-1 11 11 

m·tigu 1.0 lh,~tll it·l, c.mnf:lnnu < ~unl-lta ú u..: c•onKillt•t•anllt~ rlo tlt•l'l' .•t o 
ra. 371 do Poder Executivo, do 8 lle Outullro dt> 1936. 

Art. ·l." l··tc~H tl'Hll~fet•ldn au t.;HtUtlu lL' Hílu Paulo a :lüi'lhui~ 
~ao de concede•· e de autorizar o aproveitamento industrial dtut 
agua.e e da energia hydrauUca, em seu terrltorio, por tet· o mea~ 
mo provado ~:o~uthifnzea· ft!i l'el'tpecti\'UI:I eontllcil('H Nltttht•lc••tdaM nu 

isrtlgo l" t.l!"Hta. lei, c~un(ol'Jnt~ '-'IJnf,;t:t do!4 r~onsldel'U.IldH .Jo tll'l~l'!~tll 

n. 272, do Poder ExecutiVo, de 6 de Agot~to do 1936. 

Art. 5. • Ficam re\'ogndus n.s disposições ehl l~ t,mtt·nt•io. 

A Constltui<:ãu l•'edet·al dispõe no art. 119 t~ l\(.) ~ 3" do meHmo, 

"Art. 119. o aproveitamento industrhH tlát:i rilhius o 
. d.o.!l ja.zldas mlneraes, bem ctnno dns agtiils e dn energia 
bydraullca,. ainda que de propriedade prlvn.dn.. depende d(' 
autoriZáQAo ou concessão federal, na. t'órma da lei. 

§ 3. o Sa ttRfeltnN ns ('ondlc;lk'~ !'!R ta heler.l.da!'l em il•l, t'll-
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tre as ((Ua~.s a d~ pu11:::~Uirem os necessurios 11en'iço~ tecbni
<~os e administrativos, of:J Estados passarão a exerceL', den
ta·o dos respectiVOf; terrltorloP, u attribul<:ilo <>on~tn.ntP d('H

te artigo. '' 

O texto adma tt·anaerlpto f! clat•lsslmu: a ath•lbul~,;ão u da. lfnliio. 
)JUta conceder ou autorizar o aproveltam('nto industrial das mina1:1 
e <las jazidas mlneraes, bem como das aguns e da energia hydrau
u~a. ainda que de proprledode privada. Entretanto, C:;lS'a attrlbui
~ã.o pa~rú. da Unfiio, integralmente, sem nenhuma restrlcçilo. JlR

ra. os Estados, dentro dos respectivos territorlos, uma vez que 
elles sa.tlsf8.4:am as condições que forem e-stabelecidas em lei. entl·e 
lll'l quaes S'e inclue a de pO:o:I:!Uirem OS Jlí'('(:'SS8.rlo~ ,SerViÇOS techni-
1.~0~ e a.dmlnl~tráth•os. 

O proprio dispositiVo citado, o § 3". est;í. t•eclama.ndo uma lei 
eHtabeJecentlo ns condições para a passagem da attrlbui~ii.(l con ~ 
tida no art. 119. Da.hi, a. justificativo. do presente projecto. 

E' exacto que os .dois Codlgos de Minas e de Aguas, reMpecti~ 
vamente nos at·tigos 79 a 81 e 191 a. 194 definem as condlç3ea que 
devem os Estad~ satisfazer, para que passem a exercer, em seus 
terrltorios ,ns attr1bu1Çõés referentes ao aproveitamento das minas 
e jazidas mlnerue&' e das aguas e da energia. hydraullca. 

Mn~, esses dois Codigos, têm data anterior á da tn·omulga.;:l:io 
da Constttut~õ.o. pais são. de 10 de Julho de 1934: a.s condições p'ot· 
E•lle estabelecidas .n~. p6dem, portantt), set· aquella~ a que a.~ Comi-
tftuiçiio, posteriormente, ~lludP. i 

I 

Convem observar a cat·tn de 16 de Julho introduziu prtn
~ipios Inteiramente dlfferentes da de .·1891, na. parte referente! á 
propriedade do solo, iliis .mhuia e dat~ quedas d'a~rua, <tue rlào agom 
propriedadefl dlstinctas da do .solo, polR dl1.: · · · 

. . - . .. ·; < ·- I; 

Art. lt8. A1:1 minas. e demafg rlq\ieznl$ ' do ~mb-~olo, l)E'iit l'oDHl · 

n~ . quedas. d'agu.'l, constituem propriedade dlstincta rl.n tlo iloln 
para effetto da explorâção ou aprovetta,m,nto . industrinl. ' 

posstvél que os Codlgoe de Minas e de A~ua.~ 

SU<!Cedeu. E ê_. (:'ff~c.tivn.mente o que s.··~ verlfit'a, comparandr·u~ .. 
entre sl. 

Asslm, contm. expressa.' dlsposiçiio constitucional ''(urt. 11~. ~ 
3."), o Codtgo.de Minas no nrt. 81 exclue da passagem para os ER· 
tados .a. attrlbu'tc::lio refer~nte no a1>rÓvE>ltnml'nto das mina~ e 
~~~: . 

<t) de minerioH de met.o.es nobre~: 

b) de combugtlvela fossels soUdos, Uquldos e gawzos: 

c) de substancias betutnlnosuK e pyl·o-b~:Jtü.inlnoAA~o~ .. 

No me~ctmo caso o Codfgo de Aguas, qüe no ntt. 193 exclue: 
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a) :tf4 ((Ue<dnM e.dl'!tentes r.m curso~ de clouliuio d.t l1uliin. 

b) as quedas d~ pote nela. superlot· a dei mil kitow:tttl-1: 

(~) :.\s quedas que por sun. situac:;ão g"(lOgt·nphh:a J>OHHa m trHnt'N;

Har a. mais de um Estado, a juizo do Governo l''ederal: 

rl) aH qu€da~ cujo racional api·Óveltan1tH'itu f•X:igit· ta·abalho):! 
d(' 1-egular'i?.ac:;ãü ou a(!eommoda«;ilo intere~l-lan<ln a mail4 de urn 
l~stado. 

Es.;oas t•esü•icc,;õe~ são evidentem~nh~ ln(•tmstihwionul'H ~ nan 
podt>t'iio s('r mantidos pot· l~so m~amo. 

A Cll'lllmlssão julga plenamente just.lt'icadas a con~tituciona.· 
lldade e utilidade do presente projecto e por i~so o suhmettc (~ 
considerac;üo do lllenarlo, esperando a sua at>provn~ilo. 

Quanto uuH at·t!got>' 4 e ã, elleH c~tiiu tJlctUJ.tnCHttl jUHliCic:adus 
<~um os dr:cretos ns. 371 e 272, logo n seguir tran!!crlptos. 

Sala das Commlssôe:.; de Obras Publicas, 9 de Novembro do 
1936.- Burr'Os Pet~;tead». presidente. Vcspucfo dt! .4:bPt!·u Fiàn· 
cisco Pereira. - l'lin:b Po'm:ptm. - J.l!à·i-io Chcrmont. - Motta J,i~ 
ma. - !Jfl'lf.t'o Pa.'ISO,.,, - ,for.~: ./ruio do Paii"''C''.tlio. 

J)e(•t'eto n. 27~. dE.' ã de Agosto dt\ 1!13r.. 

Declara tra.nsfet·ir ao Estado dll Siio Paulo attrlbuições par~L au. 
torizar e conceder o upa·oveitn.mento industrial de agutul r• 1lt'! 

energin hydraullca e ·dft outrns providencia~. 

Con~idemndo que o Estado de São Paulo jú. ut•g;uni~ou os ~~·
vi~os téchnlcos e admhtlstrativos jUlgado5' nece~sm·los ao exerci
elo dn. attrlbuição conferltln ·no Governo FedPt'!ll pelo :1rt. 1 1!1 da 
(1onstltui~ão Federal; 

Considerando que o ])epm·tameu to :Nudonuí de f't oduc~ào M 1-
neral, do Mlnistet•lo da Agl'lc~ltura pelo Servi<:o de Aguas, dire
(!tarnente lnspeccionou a orguniza~üo e o a.pparclhnmento teehni
co de tnes serviços, concluindo 11or julgal·o~ plenamente satisfu
torlos. pelo que, nos termos do § 3." do t'eferldo art. 11!1, n.quellt! 
Estado dev<~ ser transferida n attt•lbulçiio aclmu. m~~clonada;. 

Cont.•lderu.ndo. que o decreto n. 24.643, de 10 de Julho de 1!134, 
Codlgo de Agua~o~ e lei federa') a.ppllcavel na especle, indica, pelo 
art. 193, os casos t>m que tnl attrlbulr;;:iio nilo p6de ~r h-ansferida : 

Considerando, porém, que; ainda noil dltoa casos, convêm quf' 
se ·evitem os Inconvenientes resultantes · da duallda.<le de serviço~ 
pertinentes no aproveitamento de que-dos de agun e á. <llRtrihuf·. 
dio de energia electrh•n pnt·n cons'umo publico e J)l'i\'tldn: 
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Consid~m\Udo que- o § 1." do art. ií.• da ConsUtui~A.o Fedeml 
faculta ao Governo ~eral tuer u:ecutar, por funcclonalioa do.w 
Estados, mediante accordo com os reapectlvos governo~, Rem.• acto1111, 
decisões ~ servl.;os. 

De<·r·eti> n .371. d€' 8 de Outubro Ô€' 1935 

Declara transferh· ao Estudo de Mlna&s Gerae1:1 attrlbuições pat·a. 
autorizar c concédea· o aproveitamento Industrial da.s minas e 
jazidas fuhiero.e11 e dA outrar~ provldenclnll. 

. ... 

Con!!~iderundo que o Eatndo de Mlnt\8 <li!i'ae~ jé. ot-ganizou of' 
t~ervlços technlco., e admlnlatrattvua Jularo.doa neceasartos ao exer· 
dclo da attrlbuiQio conterldn. oa OOvarnn Ff!derRl pelQ art. 119 da 
Constituição Federal: 

Considerando ctu~ o Departamento Nuclonal da Producção l.:U
neral, {lo Mfnistcrio da Agl'lcultura, pelo Servlc;:o de Fomento da 
ProducçAo Mineral, dlrootamente tnapecclonou a organização e o 
npparelhamento technlcQ de taelf &eMilços, ~oncluindo por ;\u\p.l-os 
plebsunente Sa.tlsfatorlos, pelo que, nos termos do 3.0 do refei'Jdo 
nrt. 119, áquelle Estado deve ser tnneferl a a attribülçíi.o acima 
mencionada; 

Con~;l<l~1'1lm1u q\1~ " de<'reto n. 24.642. de lU 1h• .lulho de ~~~~~1. 
Codlgo de Minas, l<!i federal appltca.vel na espécie, indica, ~lo art. 
81, os casos em que tni attribuição nllo pôde ser tra.nsterlda: 

. I 
Con.Slderando, poi:êm, que, ainda nos ditos caso~. convém quo 

:;:e evitem os. Jnco~ventente1 roault&nte• oeJa du.lldade de 8ervt<]OI!I 
})ertlnentes ao aproveitamento da a mlnaa t~ Jasldas mlneráee; . i . ~ 

Considerando . que . o § 1.• do all't, 1.• da. Constituição !Federal 
faculta. ao Governo FEderal fuer exeoutar, por funcclon~los doll 
Elrtados, mediante accOrdo com 01 rt•ptcUVol!l ~rovernos,. setis' aotos, 

' . . - ,, 
lleciS'5e·~ e eervlc;:os.. · 

Codlgo <le ~tlnti.w. 

' ' t • • I t t' I I I. 
. . . . . . . .I.. . . . .,. 

. . -· I . At:t, . 81. Os Esta.dus exerceru.o, dentru doa 1·espectivqs t.errito-
r.loa; as attrlbuições que lhes forem transferidas, de aoeOrdo cont 
aà dts.Poslçr!es deste Codlgo e com relação a toda~ as Classeil de 
jazidas, exceptuada.s as seguintes jazidas e minas: 

") de mlnerlu de metaes nobt•es; 

b) de combuetivel.s tossels solldo~. llqutdos e gu.zoaos;· 

c) de subsbmclas betuminosas e pyi;u-béthtnlnosns. 

Co!llgo de Aguaà 
I. 

, ;, • j .. 
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Art. 193. Os E!:!tados exercerão, dentro dos reE.'Pectivos tet"t'i
torlos, a::; a.ttrlbuições que lhes ioretn conferida~,~, de acoflrdo com 
às dlsposlções deste Cod!go e com reluc;ã.o a toda.."! u~ fontel-1 de ener
gia hydraulfca, exceptuadas as segulnte8: 

a) aH existentes etn (!Ursos do domfnio ela. União: 

c) as que por sua :;ituU(:ã.o geographlca possam interessat· a 
Jm.tis de um Estado. a juizo do Govet·no l"edern.l. 

d) a.quellas, cujo racional aproveitamento exigh' tra.balbo de 
ngularizagão ou accurnula<;üu interessando a. mais de um Estado 

\'ai a illllll'imh· n !'f'l!llintP 

ltF.I'ACÇÃO 

(Prlmeit·a legislatura) 

BedaêÇõ.o #nal do pro)ecto n. 344, de '1985, ou<~ atdot'izo. a abn'r 
(). credit>n e8tf)eclal de 579:700$. para pagar ao peitaO«' dQ. .Di-
1'ectorla. das Rendas Aduaneiras e àa Ff.•call.e..Jt;:cio d~., rm.pru~
tos Internos t1as Estradas {f(l Rod'ooem. 

O Porler J .. egil;~latiVo decreta: 

Aa·t. 1.'' Fica o Poder 'Executivo autorizado a abrir, ao Mi
nisterlo da. Fazenda, o credito especial de . quinhentos e setenta 1:1 

11ove contos e setecento1f mil rêis (579:700.090), sendo trezentos e 
clncoenta. contos (360:000$000), para attender ào pagamento de 
r;ratiflca~ões legaea devidas aos tuncclofiarlN oommit~siona.dos na 
D1rectorJa da.s Rendas Aduanelr~. e duzentos e vlnta e nove con
tos (22~:01>0$000) pa.ra. fazer face ll.s deapesar.l .com p servlgo de 
flscaliZa.çã.o doe imposto~ Internos na a estroda.s de rodagem de Sã o 
I•aulo e do bistrbto Federal, L to ~. 194:700$000 (cento e noventa "' 
quatl'o conto:s e setec«mtos mil rêls), parõ. o pessoal do quadro fi
xado pelo decreto 24.058, de 1934, e 35:000$000 (trinta. e cinco con~ 
tos), para material, gnzolina, oleo e pneumaticos•. Os encargos dn. 
presente lei serão attendldos por· oonta dos saldos das verbas do 
;Min1sterio da Fazenda. 

Art. 2." Revogam-~· n~ âlsposlçt'!es em contrat h;>. 

Sala da CommlE>'tlil.o, 11 de Novembro de 1935 . - V edeMa df1 

IJI~. Presidente. -- Ma.thfa.s1 Frei-re. - Vicente Mfgtlet - H{'itQ1· 
.r.lfaía. - Ytt1"fo Oorréa da dosta. 
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INDICAÇÃO 

(Prim~lra legislatura) 

N. Hí - 193G 

'. 'I 

l111licn. ltuwntctJJt'lll ti 11am:drtt .Yach111rl 

(Commis!iii.o l·~ll.ecutiva 48 - Primeira legislatura) 

O Dia da. Bandeh·a. 

J.-ançando-se um olhar )>ara o momento pol1tlco-::5oclal que ora 
atravessa. o Brasil, ter-se-á a dolorosa. impressão de que caminha
mos, vertiginosamente, para uma sltua~Ao na qual o lmperlo da 
ordem e da lei serão fatalmente substltuldo~ pela o.narchla t:' a 
p.repotencla. do mais fort0. 

Em dlfferentes pontoH do Paiz e aqui mesmo, na capital da: 
Republlca, os surtos de rebeldia, oo gritos de revolta e os ge.eto8 
de aíneá~a que ~xi>lodem d@ tàdós os lados fáZem prever a imm1-
nencla de um choque entre correntes antagonlcns que se degla

. dlam, trocam lnvectivarl, nu'tna prova eloquente da. confusão a qut\ 
attlnglmos quando, mals do que nunca, necessarlo se torna que os 
bons brasileiros, unidos por um grande Ideal de amor A Patrla, poa
~am .agir no sentido. de JJvrar a . Nnc:Ao. do pAJago em qué ras\'aln 
tnserish•elmente. 

E' preciso que a famllia brasileira reaja, ep1 devido . tempo, 
contra. os que, em dlfferentes sectores da uma ilctlvldade malsã. 

I . tentam quebrar a harmonia que semp1·e existiu em seu eelo e quo 
constitue a immenaa. torça. que nos tem conduzltlo at(. agora. na. 
jornada vlctorloaa, visando o progresso da Na<:ãJ. 

QuçaJl10S a voz dos bUtni!dcs, dC)~ que são a .senUnella da nos. 
sa lntegi'ldade tcrrltol"lal, dq!l que ainda. têm fê nos altos desUno:;~ 
que nos reserva a demooraela, attentemos· nos nobres exe~nplos de 
DOI!INOS maiores, admire.moH 'as provas de renun~ia. .:e de abnegação 
d'e lodos quarritos, através cJO.s annaea de nosPIL blstorla, tanto con
trlbu!rii.m ~ara que o Brasil pudesse marchar; impavJdo e sereno 
im vanguarda da$ grandes nacionalidades. · 

./ . 

•Nesta· hora presaga que atravessamot~o qulindo um prurido de 
desaggregnçào e deRamor A. · Pntrln, ao11 seu!-! reitns lmtl<~r·ecdvel.. ·eo~ 
mo que procura· solapar as energias do povo lê urgente um gesto 
de repulsa contra os Inimigos do bem estar /e da paz da famlUa 
brasileira ao · meF;mo tempo que ê lndlsp&ns~vel uma a.fflrmac;ão 
publica, solemne, de que a Na.çClo,· pela matorUi de seus filhoa, nes
te momento sombrio, cerra. !tlelrns junto t\. Bandeira da Patrla, 
num juramento· impressionante de fê e de et-!peranc:n no HE:'l.l fu
'turo . esplendoroso. 

No· proxlmo dl.a 19 do corrente, t)lÜl't' ns E'Xpu.n~õe~ do nudm· 
juhUo, nf.WfHUremoa á pn~sagem da datn ann!YerRarin. dn. Ba.ndelrn. 
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Ba·aslleil'a; ~', Jwis, a m~cu:-;iuo oJlPOl'tuna tJara que elli todru; aH 
ddades e villaa do Palz, o JlOVO na praça publica, numa empolgan
te testa de civismo, dê uma demonstra~ão de que estamos vigilan
tes, na defe::~a de no~stt llber.dade concretizada no regime para. i> 
trlumpbo dó qual tantoli bl'avo~ patrlclo:. lmmularam :t \'idH. 

Prlmt}h'r:, A Meua tlu Catnua doli úetmttulos dhlja-st> ·'aõs 
membros do Pode•· Exncuth·o, federal c estadoal, sulicitunuo <tue nu 
proximo <lla 19 do corrent~. em todn)4 a~ cidades e vilhtH, por oc
<~atdilo do hasteatnento tla Bandeira Nnclonal, á::~ 12 homs, s.ejam 
)li'(>Kt:lda:l l:':i.:<'(;'Jif~lor:n p~; h mn<•tmg-t·n~; n ;> k;\'luliolo glflt•ioHil, Jll'C~P.h
tes alumnos de lodà)4 as escolas, famlllas. oJ•ea·arios, o IJOVo, cm
f(m, e i'ls quae!l, para maim· brilhantismo e exaltamento dvl(~u. dn
verl\.o tle W:!SOC'l~t· as for~as de terra ~ mu.r. 

Segundo. Que a Camur:t dos Deputado.Y, incot·porada a."lsls
t:t ú. cerimonia do hasteamentu do PavUhão Nacional, átl li hora~. 
na. sacada do seu edlflclo e que, em aeguldo, âs 1" hoi"a.ii, seja i'ea-
Uzada uma se&~ii.o clvlca em homenagem á data e na qual se fa.
~nm ouvir ,todos que desejarem :-everenclar a. Bandeira da. Patria. 

Sala da:.; Sessões, 11 ele Novembro de 1935. A<!a~beJ·to Ca1 

1uaruo. - .FranciscQ de Moura. - .Antonio Carvalhal. - Ab1liu 
<l'.As&ts. - Damas Ortiz. - Arthur .1.lblno ela Rocha. - Abel dos 
Santlos. _.... Austro Idiart de Oliveira. - Marti.11s e Silva. "-'-- Eurico 
Uibdro. - Pt~<lro ,Jor!Jc, -- ./iJ.Vt} l 1atrodniu. - Uhr:sostomo ,.-,. 
Oliveire. - A.lbe;•to Sterek. - R. Pl"ado. - Ed;ma1• Oat·valho. -
Silva. Oo.<Jta. 

\'ai :'1)4 (.'olllllli~·.~c.t•:-i l•:xl'•.·utlva " tL• l•'in:tnt:n:· 
a seguinte 

INIJJGAÇÃO 

N. - 16 - .1935 

Indica. que ~w}ant effectiva<los os {tt·ncciona·rios tnte1·inos tJa ,<;Jem·e· 
ta,-fa da Oa'Pnara doa Depu.tado..~ 

Indicamos sejam offectivados na~ .vagas que ora occUPlUn in
t.<,.rinnnwnte oH t'utwr.ioJ::trin~ .:iu ~;E"cn~ltu•la ela Cnut:u·a llo:-; llOJIUt.:J
di.)H. 

Sala das Sesb\les l.1 de Novembro üe 1935. - Homet·o PtreiJ. -
Pedro Veroara. - _1\{Q.n.oel Novaes. - Attíla A-ntaral. - Ecloard 
Sa.ao:bes. - Arthur Neiva. - FrancLIJoo Rocha . ...:.. I.Ama Tei:~etm, 
.- A rtwl<l Sil-l'ft. LC":mclo Uttll'rio, F, Jfa.oallule.'/ Ncttn, A bfli11 

tl' A.ssls. - /,~auro Pc.B.'>:o.ot. - Pr#llc.'o Pm·ai,om. - Alfredo Ma.ar.m·t.'• 
'#./i(t.,'l, -· Joii.tl Pt/.f.l'f,t.'l'lll'oJ, - h' a, lWt'l Olllelll'ri. 
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O Sr. Presidente- 'l'en• a palavrn o 8r. Baptl•ta. I~usal'do, 
Jlrlmelro orador in~rfpto. 

O Sr. BaptiRta Lusardo - ~r. Pre~ldente, era meu Intento 

logo após o diAcurso por S. E:s:. pronunciado, na ultltna ee1eão. 80· 

lore o caso do delegado ~leitor â. Assernblên Eatadoat de SAo Paulo. 
Procurei ouvir R Ex. <~<>m todo o cuidado e o ttz, desde a. pnmelra 

e • ' 
xera ao debate o eminente repre~nta.te paulista, em torno do tão 
tliHculidu cpi~'Jil!u. Clrcu nHta nr.l:i.."' di ver::~a:..;, pm-êm, fl.t.N·nm eo111 
que eu não voJtum~e á tribuna nuquelJa mesma ta.rde; e íol bem· 
melhor ri.S:Sbii, Sr. Presidente, porque, nestas horas que nos sepa
raram, desde o Instante em que f()l proferida a. ora.ç4.o do nobre 
Deputado por São Paulo até este mómento, em que tenho a hon
ra de dirigir a. valavra. aos representantes da nacilo brasileira -
tactos novos, decisivos, definitivos. se verltlcam. no ecenarlt> pau~ 
lista. dando por terminada a questão, com a jufrtl~ que jA. não foi 
a dos homens, e q Utl faltou no Tribunal, mas com alguma couSB 

• • 
JJOl' assim dizer, a Providencia. Dlvltiu. quem disse a ultima pala.. 
\'ra, consagrando a vlctorfa detlnJtlva .do candidato que tinha tido 
~e\1 direito esbulhado • 

· O Su. Aclilti~IO 'l'OIUtt!lr.l - Lcvumio, Ut~Hltn, ft C:om~tltuint·~ Jl:ltl-
lil:ltu. um dos mnlot·cs jornallat.aa da. terra bandeirante~ · 

O SH. BAP'fiS'l'A I.USARUO -• ::it·. Pl'é.ldcntc, u ~;aJ.wdol'ia JHJ

I•iilaJ•, que se traduz através dos a.dagJos. é tão profunda. que, 
mliitafi vezes. fiilo valê õ. pena procurar entrar em seu . n.mago . F.:llla 
V('m como dogmu. e deve ser n.cc~lta dentro deste con~lto. 

Diz o n.dagto: "Mal~ vale 11 : (J uem Deus ajuda du tlUe quen1 
<"t!do madruga,. . 

])(• natlu. \ 'HI<·It o L !'a h:ilho fl:'llo J'ela ~lt uu<;ão 1111 u!!. tn : de! u~tda 
Yit1C!U lliJ c:.uu.li<lnto 11elo "li:fltndJ l;<! :.;,;.o l'nulo'' :u·ru.n<!Ul' UflltL d~· 

(•l~o~íi.tl do Huperlor Tl'lbunul, porqufl qUt)lll b'<l v1w Ml•nta.r nu Aasemhlêu -.. . . ~, .•• 

tlu. Assoclu~iio Paulista. de IinprenMa; se1·â. aquelle que, hontom, em 
escrutlnlo solennlselmo, em ttUe l!te deveria jogar á. ~Ol'te, teve c:on· 
firmado, de maneira eloquente, o mandato· q".e a ltttprenl!la. paulht
tn. lhe outorgara .._.... o Sr. Machado lnorenceí 

:-\iiu ~., turntt ml~t(•t·, J)UI'tnntu, alunmu· mlnlll\!-1 ·""!1!,'\:.c-···••·t-
çô~B n~Mte, lJill'tJcular . Quea·o, entratanto. congratular~me com ll 

Cnmara, com o palz e, eepe<Jia.lmente, do nito desta tribuna • eu· 
vlar A. Asl!ocloçllo Paulista de Imprensa os nossos calorosos e or
'fus!vos n.pplatisos '})elo rêéültado obtido, poll:i que, m6.o grado o d@· 
~:~ejo dos homenEI, a vontade souara11a. da. sorte e de Deus reatfll'~ 
muu umn e:• :dc;iw ltÜc t~~ h n v lu memlt~p~·eBmlo. 

De.seju,,. alnd~ .tl·azer ao conhecimento da Camn.ra um tele·· 
gra.mma que o PretJI.dente da Assocla~ilo Brastlelra de lmprenau, 

lha do <leleglidO' diiquelht entidade de classe {t AsRembl~a Legl1lu.~ 
tivn. do Estado . 
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Pe~o u tLttenuii.o dos nobres collnglLH t•ua·u o t'acto do t<!lf·!gt·ummu. 
~er datado de ILntc·hontem. qtumclfi a. .dP<'iRãn flnnl foi lll'ut'f•t·ida 
;.t.nte-hontem. 

~a co-Irmã., é com o maior prazer que me valho elo ensejo 
offerecldo para reafflrmar os conceitos emlttldos quando 
asslstts á elelç:iio da Assot:ia<;ã~J Paulista de !mpren!-ltt l)Ut'll 
repre8en a~o dos ornn H 1t !'I. 

lu to rlgot• e norrcc<;iio ... " 

Notem bem oH !::lt'l:l, Ueputadol:l: (~t·u (I Pt·csldcnll.' uu Al:IHoclaç:àu 
·Bl'asllelra de Impreit~:~n que dnva. seu de.)lolmento pc~sôal. p()i· ls!lo 
ctue S. S. asslNtlrti. á ele!f:ãu lln referido th_•l<•gndo eleltol'. 

·• A elei<:iio foi Celta com u uso I u to rigor c t~ort·ec~t;ii.o, num 
a.mblente &'portlvu, tanto que \'enddo e vlctorlm!oR l:lf' rcn
nlram logo apOs para fe~tejnt• a lhmrtt elo plPito, contra " 

A Attsocluçii.o Bralllllelra •le lmpa·en~:~u, ~ohet'4.·ntc ,:on1 •• 

llttitude que sempre obset·vou, de reconhecer· (L Associação 

1'ló Pittillsta, esperá. <tue n ramllla jornau~uca paulista 
continue unida, apezaa· <lu!-! dív<.•rgerwias do momento. 
A'brac;:oH multn eor·dE.>lte~. - Her·hert l\JmtN~. twesldente-". 

~r. Presidente, ntuta mais iü~ <.!abe llilr:et• ncsi.c Instante slnão 
que estiió de paraben!-1 a Assoclnçilo Paull~ta de imprenHil P., vrln~ 
dpalmente, a Aattemblêa Legislativa de Sâo Pauto, que vae ter em 
tleu selo um re]n·esentante authenttco do chamado "quarto podel'". 
o qual, om SiW Pau lu é torGn formlda \'el, quo eNciu.rece e orienta 
a opinião, indi('!llhdll no J,'TllndE:' I'J1-1tncio fll'l t'Utnm; 1la oynJien<•ht t~ 
du. fellchludf.!. 

Permittlr-me-â agora V. Ex., St·. P1·esldonte que l'etome 0 fio 
<las considerações que vlnha fazendo quando Uve a. honra de occu~ 

mo-- <'.aNo do Estado do Rio. 

Dizia no1:1 dera•tnlelros mlnutm1 tlil hi.H'Il tlil t-~xpt'dlellte tlt• :-wx
tu-telra, <tue a maioria parlnmenttw ll éert.a. nlturn. do grande w·u
ma polltlco dü<itiélltt unldud~ da. .l<'edara.<;üu, huvln t'esoivido e-xa
mlni:l.lMo, polH a~nla já dua estt·eltos lhnlteB ele ('llMo et~hutonl, tnt~t·t·~
$ndo IL todos oa brnl'iiPit'o~o~, tnnto a~stm <tUe hn multoH nte~w"' 
.a Na<;ilo o envol\•e no 1-tE'U olhnt• Jlf!lt•c•u(•Jf.nt<• lnrllgnudo dt• suu 
sortP definitiva. 

Ne~dn H l'OnlllçueH, ~~·. Pt•eHhh.m ü•, nii.u !4<! poüet·iu <I unllflc1u 
:U n~MR uttltude !ll' intromlt48Ü() lndohltll.: tiio J)OUCO flOl\CrhllllllH 

.:-~e r IWCUAo.<loH de faltl\r â eth ll•n llOlltlen ou dt• viola l' OH <•um otll 
uhoH pa·eccltoH tlt• ncatnmentu ú 1\.Utonom!a doH NHtm~os, 

Nilo entende nsslm H minoria tmrímnentm• nu tucunte IWH 

~UI!!!IH que l'N~[lmHlcm no sccnurlo õn vldo. ntwionlll· {l(.'l'Orrnm ~lh•!t 
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no Amazonas ou nu Rio Grande do Sul em Mina::~ ou Mátto Grosxu 
no Piauhy ou Alagoas. NóH, r!.'-JJresenta.ntes da nação brasileira, 
tesponf!avels peloR seus ()eatinns ))olitiemt, membt·os do Parlamen
to Nacional, não pódlamoa, ainda <JUe quize~semos, S('t' alheios 
aos acont.ecunentos. :-somos, t•ot· J!-lso, muna \'(':r.. rorc;uc~m; a <te
bater <!ertos e determinado.: (~lums. 

Esta.moH precisame.nte, a.ntf' utnu dessns hyputheseM . 

A .m1norJa parlamentar, examinando qe perto, sopesando um 
por um os argumentos, oa factos e aH suas conacquencla.g, houve 
por bem estudar o caso e dizer clara e Ur.~mente, SÉ!in rodeios, se-m 
l'{,bUGOlt t! H\'ln nn·;,;,.,. •WH .w:•·. tmh w•u jul:r.i• ('0\ tOl'llo da liUI'Ktfiu 
mom€mtósa. 

Jo3r. PrE-sidente, accUtiac;ões fol'am feitas, ne!/tu CaHu, l:onh·u o 
Governo Central - e friso esse ponto: contra o Governo Cen
tral - na. pesaOa do 'Ministro polltlco, o Sr. VIcente Rti.o, 
como t•e~-:ponsavel dlrecto pelas lnterfel·encla~ ln<lebitua e corn-
J•rovuuuz,;, que eue uvel'a no o~senromr aesses <~.contcchncntuF>': 

:t.eeusa.~õcs foram levantadas, aqui, - corn a atllot·idàde que lhe 
emprestam não sO as qualidade de Deputado, como 11inda. <le le('• 
tlr;r Lia bancada u que p~rtcnco -- IJ~!u St:!lüwa· l'rudu K,~lly. n~un_·-

~;eniante da corrente lJl·ogre~:~gista na Camaa·a Fedel'al; accusn
\;ões foram trazidas pal'a aqui tielO hoau-ado lcader da bancada 
llberal do Rio Grande do Sul, u qual, a iiai· do cargo que exea·ce, 
i..te lea;df;!· do ::;ttuucioni&mo gaucho, llUel'o ct·er tambetu !;ll;!jü o 
ltader Interino da maioria de&'tEt Casa, isto é, o depóslta.rlo do pen
~::.~.rrumtu ti~ \lo\·c•t·nu. O :::uJ\li.Ji' ,Ju.i\J C:11'1.Js :\1,ll~•lU\lo t•:üirL~oU·H~ 
accusações le·vantadas IX~lo lea<i(W prosa·esslsta, declarando, no fi
nal do ~:~ou ultimo db!ctlrso, que o St· . Vicente .Rú.o <.'l'a ~cusauo 
pelo Chefe do seu Purtl<lo, accUb'ac.,:õet:l que S. 1Ex. endossava e 
que até aquelle momento não havlatu sido desfeitas pelo .Mini~ 
tro dá Justlça: 'Mais alnda: o lcarlct' da minoria parlainenta1·, o Sr .. 
João. Neves, articulou tambem formldavel llbello :contra o detent01' 
lh.\ pastn. pmlticu uo G•0vm·uu UelUlio V'aq~u.H, e, ugm·u. E'!.:,J!-!l' 
membro 'do Governo não teve, aquJ, a det'tJHa <IUe ~ tot•nu. va ln· 
l.ils}lenrmvel e l1Ue o Pall-1 lllt~h'o esl:iera. 

o So. · AcunciO ToRREH ,- Pei:mlttu o nobre ol'udol' um av~u·• 
te . .Nt;t8ge ea.Flo do Efltudo dn Rio, em face doM debates u.qui travn
uos, vet·iflca.mot:J facto inê~lto ll!l viela pullticm ele) Bt·tulll: o Gõ\•e1'
no COlÜl'ã o Pl'OJ>t'lo Q()vcrno. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO 
com a. qua.l concordo plenamente. 

O Slt. Act•ttcw TonRI'.H - ].;' Hlgnul llc ttue tudo Jlo~go anela Ít mu.· 
trucn. 

O SR. BAPTISTA LU~ARDO - E.:' t)reehtamente pat·u. .,sclu
recer u Nação, para. que ot:J braslleh'os n!lo continuem deba.lxo· dce
te regime d~ verda.deh·a. 14 tapeação" I que a a til eétóü. Preelsan\011 
apurar as ~epOnsabllldad~a . F.lxamhtcmos a fundo u s1tut1<!i\o, E~o~
cálpehloH\., a.flm de que surja â luz meridlnna, em toda a ~Uil 
a.;rltO.nte realldo.dé, o cu.~u do Eatn<lo du Rio. 
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() _:4n. Ll·;;\llllt:·::~:lt 1•'11,\111 --- .\ llt!l'c• .. a .11) :\[llli,.;li'IJ l~;·u,, r.,j r·í
tn. pelo Sr. Rllul Jo'ernnndes, quando nlnda /,•afim· da Cam:ll'a. Oahi 
·para cft, n~HUtntlto nenhun1 mal~. n1•m fn(•tn nlgum no\'n. !'oi a r
t!C'Ulndo contra o Mlnl~tr·o dn .TU!'o'ti<:n. 

O Su. BI':HTo C0!-1'A - flntiin o ~1·. Haul l•'t•r·n:ullk.'! n:l.o •• ru:li>~ 

l(!(l<f-CI' da mfl i<W!R '! 

\1 l::ilt. J-' ltADO h. .. ]f,(, \ tn VOCIJ a (lo( . 11 ·•a Ot' 11liU u ~·Ulli1U'U 

~los meus prorwlns coll(~gás <le rclJre~cnttu;ito. 'l'odus o~ facta!~ ltUt• 

<lcnunclet da tribuna e comrrrOirE't de maneh·a. categorlca flrmatll 
.a respon!labllidade qu~ em todos e~mes :.ictmtedmPntoH tem 11 <1n
\'erno central, pnt• Jntl'r·medlo du s<•u Mlnisth• clu .• Ju!'.1:h;a. 

(} ~~~. Lt~.:-.U:lwl:l·:u Fu.llu 
o..it'(('nrlido. 

O Htt • ..-\.Ct!ll\:w 'L"uiUti!:..'l - At~ tH't~llsac:i'im~ f~itt~ .. "l J)l'!lu !'lenho:· .Jo;io 
CIU'lOM, Ne hH'I nii.o ~ngano, foram IHJI-Itt•t·!on•>~ ao <li!-!<'llt'!-~1 <lf' dt~-

-• 
L~i:OUo UV lot.'tl' I< f ,._.,U I"~' • IIUII'" • o 

O Sn. lJf<lN•ro <.:os-r.\ 
'l .emgrulwr F'llho. 

Gont'ol'ffi(• ;wnha dt• ai't'h'IIHH' u !-!Pnhor 

O Srt, l~~.Mtl!WIJ.I~U I•'IJ,IJ 11 ---- l'~!,llou tli~Wiltlo Cfll•• ruiu (!, t:utlo 

.wmim que não c-Jit(l uqul dh•iglndo a Cnmnt·n. 

O ~H. PttJ\11o Kt•li.LY - lllHo (, novlduch• tuu·u. tndo)j nt'l:c 

o ~1:, Ac:1:anu 'l'onnEs - Devo dcclurm· cnh·e u~ nol.u·cH c!ullr-
gas da bam~ada nrogreHI:dNtlt que, t~ml.lorn nii.o tl(>ndo kcu1.erat'l•IJ d•.• 
Sr. Rn.ul l~'ernnndes, n nf.f.lrmnG.I\u do H r. Lt'lllA'l'Uiwt·. I•'Uho c.·nll!~a 

" n~lm •~•·nn<'l .. "'"''"''"''In. . 

O NH. Bi<~N'I'u { ~o~TA - t'omo u tmlm1 llÚK, 

O ~lt. Al.'trlltJlu 'l'<lltitb:K - l!lsln.\'a t!U <'<'l'tu dl• q\11:' o lt!U<it.'t' dn 
'maiOl' bt du. CnmU.l'll fOb'tle o SI'. nuut l•'er•nande!o.l, ll quem NIUVC\!-1-
t:le subNUtu\m\o, l>lll' emqünnto, u nohn• Dt•tmtlt'-iln ~\llrhlgt•tuult>ll!l<'. 

l4t'. ,Juno Curtu~. · 

O Stt. rJI~NT() V<I~'I'A - Dasujul ttllt.• ~'<' Nullenta,o,~s(l u upu!'tc 1111 

})(•IIUta.du l,i•mgruh<.•r I•'llho, 110t' cont.et• twvldl.ulc~ tuu·a tl Cnnmru. 

(I l-\JL ll.\J>'L'IW1'.\ l.l'~AI:Illl - ~·· · l'l'l'llltll'lllt• 11 IIIIIIJ'I.' 
Jkp\ltlltlu 111•lo l·~~:tHtlu 1l•• ltln t11• .lat~coll•t•. Ht· . l.l•ingntllt'l' l•'lllw. h·lll· 
l'ldl·llll• 1'11111 11111 :t)llll'll•, 111'1 h•mli Hllto I'JII'' Lllllttl-l a!-l Hl't' u~a.:iiP:~ t\~t·tn 11-

hnlnH U.ll\11. 1·111 I'(•Jil<'ÜII l\0 ,\liHIHti'U l111 ,)\l"'tll!ll. htl\' llllll , i.lo l'l'h.lll· 

·nit.H J)"tn t•utno lflCUÜ't' tiu muloria. FWll hill' Hn ui l"l•t·na ntlm< • 

Pt•t;o llt.•on<:n. prtl'Ll <.:onh'llcfltm· S. l<~x .. u<l\•t•a•tint!tHJ 1lt• qut• a 
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urac,:üu dv ~1·. ,J:oüo ou· los :\lu.chado e o se~uudo uu terel•i-
1'0 discurso do nobre leader progresslt~ta, foram protel'ldotJ quan
do já. não mats aqui estava o ·honrado leadm· da maioria, Sr. Raul 
I••ernandés. 

Ainda nla.i~: o famol:lo telegramma do Oov\lrnudor do Hio 
Grande do Sul, Sr. General Flores da cunha., em que se denun
dava. ao Paiz que no caSo da ~:~ücce8!3ilo do Estado do Rio·, su ha
via verificado a intromissão indebfta e compt·ova.do dó Sr. Minis
tro Vicente Ráo - men:sagem da. mal~ alta responsnbUldnde, por 
isso que partiu de um dos governa(]ore~ au.\ftentaculoa da .a.ctual 
sltuO..ÇAo e teve o benepladto e a rat!fica.c::W do lea.det da banca
da liberal ga.ucbá., Sr. João Carlos Machado - esse famoso tele·· 
gra.mma, repito, permanece de J:lê, até hoje, a. accusa~ilo nelle fei
.ta .não toi contestada por quem quer que seja. 

A.a aceusa.çftes aesim formuladas contra o Governo. pert:!lstem, 
isso porque, no meu modo dé entender, não ha. força. que me faqa 
dissociar o Sr. Vi~nte Râ.(), Minltstro da .Justiça, do Ar. Getulio 
V~trgas, Presidente ds. Republlca ... 

O SR. ACURCio Toan~ - A polndo. Por a.hl \' . Ex. va.e lJem. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... vlato como um Secre· 
tario. de Estado, demlssivel ã qualquer nwmento pelo Chefe du 
Naçii.o, opportunldade não teria da mal~ leve introinl88ilo neste 
caso se não tosse com acqulescenclu, com lnstruc<;ôes do Presidente 
da RepublJca. Fu.J auxiliar de S. Ex., sei, como o .aa.bem todos que 
conhecem de perto o 81'. Getullo Vargas, que o Sr. Vicente Rê.u 
não terli:L a.van~ado um passo no caso da sucesaiJ,o do Esta.do do 
Rio l.!e nüo fOra mediante determinação plena. do Chefe da Nação. 

o SR •. Acuncto 'l"oRRBs -·A confirmação eloquente do que v. 
l'.Jx. esta. afflrrnando, é a pel'manenda do Sr. Vlc~nte R6.o na. pa.s
tu. poUUcu. do Gov{)rno-: 

O SR. )3APTISTA LUSARDO - Sr. Pl·etddente, não· sei at(t 
Qnde se poilera. t.:~mar como verdadeira a: versllo que vou dlvülgãr. 
1!1ntretanto sem poder decbirur á Camarn. qual ~ fonte. devo daa• 
conhecimento aos meus pares do seguinte: Chegou ao meu conhe-
c.lmento que, tão logo fol divulgado o tclegrammo. do St·. General 
Flores da Cunha declarando haver lntromlsMl.o: lndebltn compt·o
vada e~ torno do caso do Estado do Rio de Ja,eit·o, o Sr. MlniR~ 
tro da. Justiça, . precavendo-se contra o futuro, tterla. dli'lgldo uma 
carta. ao Presidente da Repubilca, no sentido 1 de provocar umn 
t•espoata., na qual flca.l!fBe expresso QUe os actoa por 8 , Ex. prll.ti~ 
cados, as de-marche• desenvolvidas em torno da <:o.ndldatua·a du 
Sr. Almirante ProtoKenes ao governo flumlnen11e, o foram, purt\ 
c exclusivamente, em fn.ée de lnstrucclSel!l dtre<Jtafl do' ChE~fé 110 Oo
vorno Federal. 

Note bem a Ca.mat·u: ao que e"!tou informado, e•to. carta de 
resposta. se encontra em poder do Mlnlstro da .Juatlça.. S. Ex. 
c;omprehendendo e avalfando n maJ-cha dos ·acontecimento"; prn
i\úrou · reaguuriltLl'~~~ P E!Htl\ cntrlch~>lmtlo nuin ducum~ntn t\Hth"-
tlco, que o exime de toda e qualque>l' respllnl!abillda.de. 
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O !~lt. PltAIJo KJ·:r.r,\' T1·ag-o a \'. l•;x, maiH um suh~idio 

JlHI':L o hrilhanl<' tlfsntli'Ho que (•stá profet'indu; J'lOHRO informar 
:t V. Kx. o ÍL C:unat·a. qtu.•, att"• sahl>adtt ultimo, o MiniHtro du. 
.Tu!-<tlGa reC'~heu f~fil !:!eU gabinete DeilUtados á AH&'Omblêa Consti
tuinte do Hio de .Jnneit·u, pertencentes ft. Gnlliga<;ão t'adieal-~u

dnlista-republicuna, e O!>' !'eeehia para. t·e:tffirmar :L intenç:iw (•nt 
IJ ue Nüa v a H. Ex., dl,l con!:liderat· <!a ndl<ln.tura. upui:ula, pelo ;.:-o
YPt"no <hL RC'I>lthll<~a o nome do ~1'. Almit·a.nh! l't·otog-t!lle~ <1ut
nmriws. 

O Slt. L~:M•II:t•mm 1-'u.uo - N:lo upuíado ! isso não (! ,·c•t••i:ltlt:': 

O Hu. PflAllO Km,r,y - l·~sle facl11 Juio póue .o.;offt'f'l' c •ontf~Htn

f!ito L', He ne('PHs:trio, tran•i n. fonte da informn.<:fw . 

O Sr. Pm;sruF:~"n: - .A.tt<>nçi'io ! Estil coru a pala \TH o ~1·. Ha-
1 ~~~ta Lu. :u·c\ll, 

O ~H. HA PTIH'l'A 1~ UHA HDO - Cotn lodo o prttzet·. 

O Hl:. .JoÃo CAw.os - I·~m virtu<IL~ da dedat'tH:ilo que ucnha 
llc set• feita Jll'lü Bt·. Dl'i>utado Pt·ado Kclly, e llest'jO~I() <le que a 
\t>t•dacle d:~H coih'as ~cja dita i-lelü rehuçoH, afim. de que se cn.~ 

l'llt'h•t'I;W,m IJl'l',PitlllllPilt!' a~ IHllltl!lHH :co I 1'1':-\lll!'nH• 1111 lt~•Jllli>IIC'a, 

no 9aso <lllc se debute, cabe~me nfflnnnr quo o govci'i'lu a.b::itJ!Ulit
mente não tem candidato nem con!:iideru. cnntlidu tura officlal a de 
quem quei· tl'<lt' seja. (,\fttito lJMll). Mais ainda: IHJHHO asseverar 

•que o Pr('l:llderite da I:epubllca nilo púdo ~:;er responanbillzado por 
t'IUUN!quer tlmnctrchcs pa·ocedillaH f(u·:L llns activldade~ partillarla.s, 
no c:um do Rio de .• Jnneiro, e qu<• qu:tlquer lntet•ferenclu. ou provi
tlencia ne~o:~Me Hentfdo nüo 6 nutorhm.da !Jot· S. Ex. Fnço esta. dc
,.~larn.çiitJ ullÓ~ Inllcstt·a que ainda hn. poucm,; minuto!'~ tive <.'om 
S. Nx., e preclsu.mente em vll·tude de informa•:i'Ses <1e~~ll nutut·eza 
que chegnrnm ao rneu ctmhecimento. 

o Stc PitAlio Kb!Jj[.,Y -- ne~d·e esse mumento, <!OlHO ve n.. c~'L
mat·a, 0 Mlnlstt•o ela .l'uHtH:ü 11i'w met·ece lt <.~tmfhtnça do Pre~i<lenlo 
da Rtopubllcu. 

O l:ltt. PINHmtto CHAnAH - J\tttH continüitt'iL iio em·go. 

O HIL Jol.o r: uI MAIIÃgfl -- O nolJt•e ut•adot• pet•mittc \.llh apm•te '! 

O l::lH. . BÁP'riWl'A LllSARDO Com immünHo tn·a:.-.er oüVh·t•i 
o ·rw:u•t<~ do Ulu!'ltr·e rept•esentunte do Hl_o de Jftlleiro. 

O Htt. ,JoÃo GuiMAI!Ã~t; - D~vo cunfirnmt' integ't'ttlrnenlll o quo 
diz o lllu~b·u JJeputndo João Cu.rlo:-~ Muc.haüo, acct•escentanclo, J)O

rt1m, qUfl ll C'andldlltura do Almirante Protogene>~ Gulmn.rüe!'l t.mn 
sido munUdu. pelos 23 Deputados du. Colllgn.<:ü.CI. IL deapeito de in
numeras lll'eterit,!ões <tUe tf!m :-~urgido junto o em tot"no do St·. Pre
Hhll\nto lla H.epublica, no >~cnUrltJ de dmncn'<ll·UI:I desse proposito. 

n ' < · "' 'r\c.,. ,I, ··Ih '" 1, .1'. • "' , • ,1, ,.,, , 
..., ~ . .. ' v ·~ "' ~ '" ~· .•. .. 

jorn~te!:4 dn. Nllçüo dLL tan1e; om fnce tlo a}Htl'lo <1o H i•. F'I':Hln l..:.Pil~· , 
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· ,itn·nal-':l da Ptli•.;;i.o ,;:, ·,.,, olt·: o•n! l'a: C' tlt1 np:;1·~~· d•l :->1·. l';·:dll l\: ·l\~·. 

falando na inten•ençi'io do Mlnh~tro ela .ru~tiçn, e elo proferido velo 
Ht·. .João Carlos Mat·hado, affirmnndo que o Pt·esidente .c:la Repu
IJiica não atitorl:t.i'tra ningu<.>m a falat• P.m seu nome, em tm·no da~ 
dmnarclu•.y para 'solur.ao do t·aso do Estado do Rio, o btavo cotlega 
Jlodia informar se o Hr. \'l('ente R(lO aincla é, ne~te moment'o, :\'11-
n 1:4tro da .Justi<:n. '! 

o St:. PINHEII:lO CHAUAS 1~' e contmuara a set•. 
\ 

O ~H. BAPTISTA Lli8AH])O - Rl'. Pre.side>nte, o ::qnn•tp dn 
honrado retn"Nientante da miuorla parlamentar, St•. Acut•cio Tor
re:4, . é rlac1 uelles que ph?eisam ser levantado~ bem alto. 

l)epuis ela decln.rnç:üo C'i.l.tegoricn e !>'Olenne tlo honrado le<rtlrr 
da 1Jancadn. libet·al do Rio Gt·ande do Sul e, se não me engano, in
terinamenTe dn maioria desta Casa. confirmada IJClo Deputado flu
mincns<>, tenho obrigação de lnterpellar daqui a bancada paulista 
sC;lH'e ~e, (leante da:4 uecusaçõe~ nrgui<las pelo Governador do Riu 
Or:mde do ::5ul, que apontou o ~linislru ua .Tustlt;a como agindo in-
deblta.mente no caso do E&•tndo do Rio, accusaç:ões confirmada:.-; lleln 
~r. ,Juü.o Carlos- sobre se o Sr . Vicente R[l0 ainda ê Minit;tro do 
,Justiça com apolo lla representaçilu pauliRta que atii está..· (Pnlma,o,; 

?Ul.'l oa.leria.9.) 

o Slt. PHI!:SU>BN'l1~ 

pronunciamento. 
A ttem:uo ! Pl'Uhibi<lu Íl:4 galerinH <lltti.lquei' 

O S1~. Act!ltê'Io Tmnms - o o•·ni.lot· d[L lit'em:a 1~ara um apart. e'? 
! 

'O SR. BAPT.lSTA I.,U~:\lTDO - Pe<lirin quc>iY· 1'J:s:. aguur-
c1asse um rriomént.o. 1 

I 
O Sn. CAnooso oe MwLt.o NmTo -- Meu I>l'c?.ado collet!:a: o se-, I ~ 

nhor 'Vicente RfLO é Mini::-;tro • àa Justiç!.', com o lWOio da bancada 
paulista, Primeira ))arte da pergunta. fürmulada por V. Ex, :E: n 
Sr. Vicente Ráo, Minl&'h'o da.' .Tur\ltl~n., merece n confiança ·do Pre
~id'ente da Republicu, 

C' SR. OcTAVro 1\'IANI1ABEPtA ""-0 l<'nlam doh; Watlf'I'S t\O me.sn1o 
tempo em nome do PreslcleJite da Republica. 1 

o sn. cAnllO!:Io m~ Mgr.t.o NETTo -- na resr1 o!:! ta do sr. Jaüo 
Car.loM nada :-;e infet·e que JlOl-ISU. clat· logm· á cõ éh.tHÜo a que mn-
Jiciosamente chegou o nobre Deputado Sr, mdo Kell~·, (Nti.o 
alJOiados.) , 

I 

O SR, Pll.4Do KRr,bx - Respondel'ei da tribuna. 

o' SR. BAPTISTA LUSARDO - E eu resr10nderei ugoru. 

O Sn. PitADo KI~r.t.Y - 'A .lE'aldncle tia minha u ttitude devia me
l'(:cer tlo eminente lcadc1: de Sfio Paulo maior attençito, para nito 
n ttribulr twocedim~nto mnHcio!lo 11 quem tem dito tt ' ' l'Nlllclc KE'lll 

l'('(:e:u· eon!lequenclns, 

O Sn. CAtmoso lll~ l'I'IE:.r;o NE1.'To - l\Ieu tn·ezt(do collügu St•. Bit~ 
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11t ista Lu !:tardo: Y. J<jx. conhece a to !lo&· nús, eonlwce nos:-os a ulc
•·(lt!Pntes: atJt'l:lUl' llc quut-squ<'t' r1ivc-t•g-cneias Jtolitlcas, c~onhece 0 HC

nhot· Yieente Rúo. 

O ~lt. BAP'J'lH~l'A LUH.U-tDO Cunhe!'u. 

o l-t1t: C,\niJoh'o ,,,~ :\llil1A,o ~I-::r•J'o -- Puüo~ 1><•111 •. \'. J•;x. !Júlk• fi
c·:u· !'t!l'tu tle qU<~ nenhum tlt• n(l:_; pernmneccrh untlt! estú. u. não Hc1·, 
c·c •mo atA a!)·oru. d<' t•abe<;a N'g'Uida.. Póde tamhem ~:::tur :;eguro t)., 

que · nenhum de nós g-uanla eargol:;, tlosições nu governo: r• que 
quct·t•mo::,:, uni<'a l' t>Xc.:lu~h·umente, é o hem do Bt•asil. F:stauw~ 

actlli lJ:tl'a isso r~ aqui fir-arC'mos emqüant.o <•litt.•ntlermos Hct' i!-;HtJ 

nt•ee~:;n.t·io. 

O Slt. B1~:-.·ro t:usT.\ - Tculos quet·Pmo;; o l>cm elo Brasil. 

O ~!:. CAitiiiJso In; ~LJ.a.t.o · -:-:~o:1'Tu - Xãu (• ]ll'Í\'ileglu lk nln;!UClll, 
nem estou clir.<:'mlo tal. O que qu<n·o ufth·mat· t! QUE:\ neste momento, 
<• K1·. Yh!•.•ntc• l~ftc !ll't'liJ:tllN·c r·omu :Ministro u.:t .lustl~a tJorque tem 
a, ~:onfi:un:a. tlo St·. Pt'e>hlPnb da Rt•Jnthlica. 

() HH .. BAI-''l'lS'l'.A LlJSAHDO - St·. PreHidcnte, vou ceth!).' a 
\'n:r. (\:1 aparte.• lliJ nwu nohr·e collcgu, Sr. An1rciv Torre~. vn.ra dc
puiB volta i' uu ü~!-iUill(lto. 

O Stt. ACuucw 'l'ot:l!l~s ·- 'o que l'U ttuerla dlzet' a V; .E:x. e ú 
Cama t·a, t'~eltwct•ciHlu u meu at>:.trl<: de ha t•uucu tl n sL•g-ulnttl: uma 
de tluns, uu o . l:;t·. Vicente Ráo não interveio no cnso fluminem;e, 
ou, em faee da declaruc;;ão do nolJre Zc:atl.cl' dn. b<mcudn. liberal du 
Hlo Gru.mle do Sul, lntet·vnio ::;t•m nutorb:at:ü.o do Presidente da Re
vuhliea e llecae assim' do HUn eonfian~a. nüu tJodendo mais sN' 1\'li
nhHt·o. Se é Ministro do Sr. Getulio Vn.1·gas, ou nf'to interveio, ou .i•t
t.et·velu autorizado pelo Presidente da Republica, Qtt,e agot·u negn. liuu. 
JJÜrticipa(!lio no caso do Estnao Uõ rno, como mail-: utnn ]Jt'm·a tlt.:• ~l ' \1 

"c]espiHtamento '' no G r>Vet·no, 

O ::-:n. BAP'J~ISTA LUSARJ)O- S1·. Prêsidente, ouvi, como toda 
u. Carnat·a, com o maximo rmmcito e attenção, O!=l Upâ.rtes dõ hl)n~ 
rad0 leaclcl' de São Paulo, Sr. Cardoso de M4Jlln Netto, affirh10ndo' 
qüe õ Sr. Vicente Húo cuntlnüa. a. contttr com a confianç:tL do Cheio 
ele ] )JHtauu 0 qtio u. bam~nda paullHttL permu.neeerá. nesta a.ttitudf:', 
upoiundo ·o companheiro que fm-.· parte desse Governo, ernquanto 
confl.anga lhe fôr de(erlda~ porque elles não estão ahi senão pura 
Sl'rvir o Hrusil, e, nunca, por C(l\l).ln do lloslc;õe~:~. 

A tleclm·tu.~ito (: fot·mnl e ::,\llenne. Agora uevo pl'OCUrar esta• 
he1ecet' ~ confl•onto ontre e~:~ta. dccln.rnçllo e a do bor.raclo Wa.der do 
lUo Ch·anüe do Sul, que ttcnbu ele ostar neste momento com o Chefe 
do <1oVl'l'llU, ilOtlE'litlo, tHll'tl.tnto, urrlrma.l· ao Parlamento Nacionnl 
que \ I ~~·. Oetullo Y llt'g'ltH nliil nutorhmu nlnguem n. tel' rtuulquet· 
iutert'm·(•nela no l'lll:-lo tlu l'~Hl:ldo lhl Hlu. em ftWnt' tlestn ou duquell:t 
ctJL're nte, 
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O Gnvernadol' do Rio Grande do Sül, i>Ot'Hi.l, é õ Si.' . Jõiiõ Cãdõ::; 
a par de -outros oradol'es, desta tribuna, formularam accusa<:~!i 

autheriticas, niio ,desfeitas at~ agora: o Ministro da Jm1tiçn estava 
intervindo em favor dó Almirante Pt·otogenes Guimarães. Pergunto 
eu: com quem esta a verdade ?Com o leaâe1· de São Pauto ou. com 
o lende1· do Rio Grande do Sul ? 

A Na~;ão deseja saber. e e~te é o instante ele sahirmos da lc-
gitim1t .. tapeação", em que estamos vivendo durante varlos mezei'l. 

Sr. Presidente, a intervenção in-debita e comprovada do Mi
nistro rla Justt~a foi arguida por autoridades insuspeitas. O Pre
sidente da RepubHca acaba de declarar, por intermedio do leader 
do Rio Grande, que nenhuma lntervenç;iio teve nesse caso. In
dágo eu: que papel fez e POi' ot·dem de quem interveio o Minl~t·o 
da Jt.istifõa '! 

O Sn. LElMQIWUER l<""Jt.HO - Por ordem de nlnguem, porque 
não interveio. 

VoZES úhT bh! 

(711'acaut-se vehementes apartes c>-l.ttrc os Srs. Lem-g1·ubcr l•'f
lho, Bento Costa, Bandeira Vcwghan e otttf·os . ) 

O SR. Pnt:Srt>ENTE - ~~tâ. coin a palavra o Sr. Baptista L11-· 
sarda. Pe~o aos Srs. Deputados mantenham os debates com ele
va<:ão, em apreço -á compostura do Parlamento Brasileiro .. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO = Sr. Presid~nte, a Camara, 
como já. declarei, está attenta e am,•losa para que se defina, de uma 
vez ·por ·tOdas, qUem está falando a verdade, a~erca de uio debatido 
caso fluminen~:t'e. ' 

o .Sit. LEM<lRtTBEit FILlio - São os Yinte e h:es Dep~tados que 
vão responder, amanhã, ao Brasil. 1 

I 
o SR. BAND~l~ v.úroHAN - C~m um Deputado ita~'iano! . .. 

O Estado do .Rio nao ê ethiope, pat~a intervenção indeblta.. 
·. . . . .. ·. ~ ·, - I 

O Sn. AMARAL PEixO'l'o - Se é: ;italiano, nada tenho a ver com 
isso, mas está com um mandato tim consequencla de Í eiei~ão •lu~ 

/ 1 ' . sG. ferl:u .e.ntre .fluminenses. E, ag9,ra! me permUta o o~ador:. deec-
java. c:l.e S. Ex. que. me. explic~~se em qu~ &oentido ·fóde se dar 
Mate . momento . a intervenção do Ministro da Justiça. ·no caso do 
Estado do Rio, porque· o que ·vejo ê, de uin ladÔ, a maÍol'la ·da Ai'l
:!lembléa, querendo eleger o seu candidato á pre~ldente ~o Estado e. 
do outro lado, u. minoria, que quer Impedir essa elelçr. Pergunto · 
em que sentido está lntervh1do o Sr. Vicente Râo, se ão ê dentro 
do que lhe compete,. como Ministro da Justi~a. · . 

O SR. BIAs FoRTn:s- V . Ex. deve sa1ienta• que•.o Sr. Vlcent• 
Râo interveio para fazer 'a. maioria·! (Pa.lmas na~ galerias.) Qufl• 
(I (!iz é .O proprlo govet•nndor do Rio Ornnü~ do Rul. sr. FlOl'E'!'I 
da Cunlt"'-· 

() SR. Í.AIDMOJtÜBÉn Fu,uo - :@i uma inju~:~Uça que v . Ex . fttz 
•Ao Superior Trlbunnl El~'ito1·al. 
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O 8n. AMAHAI, PJo)lXOTo - A minoda. então. de\"e acC'U~at· 0 Ru

perior Tribunal Eleitoral. 

O SR. LEMORUBEil FILHo - O General Plon•!4 lla Cunha foi 
mal avisado por um "esplrito-santo de orelha", e dnhi tet· f.:-ito 
aq uellns afflrmativns. 

('l'roca111.-:,;c apartes entre os S1·s. Pmdo J(clly c !JC1nf.ll'll ba 
Pilho. Soam. iJ.~ t1JlJI.JJU11o:,;.) 

O Srt. PR~SJDENTJo~ --· A hol':t. do expediente estú finda. 

O SR. BAPTIS'rA. LU~ARDO - Peço a V. K'i: .. ::-ir . .l:'t·p:-;i~ 

dente, visto o meu discurso estar apenns em melo, me conr.eda <L 
palavra, tã.n logo sc>ja pos~ivel: 

O SaL PrtE~WENTJ:: - O nobre oradl)t' faltu·{L l'nl ex}Jlicaçào tJes
~oal. 

O Hit. BAPTiHT~\ I.I'HARDO "'--" A~t·:tclc·c·iclu a V. l ·~x. (/'flllllll.'l 

110 rccin to c ·nus !Jctlt>1'ia.o;.) 

:::lüo clefedrlo~ oli !'legui n te::~ 

HEQUERil\tEN'l'OS 

N. 209 - 1935 

( l.n legiRIHtlll'tl) 

Requelt·o que; por intermedio (1a :M~aa, se-jam requisitadas• <lo 
lVUnJsterio da~ Relações Exter1ore.~ as seguintes informações : 

1.11 • Errt quanto impOL·tn cada venera. da Ordem "Cntzeiro do 
8 ul" con··::!3t1vndente ao~:~ <li \'l?'l'HO!; f:\'t'áos 't 

2.". Del:lde a !nstll:ui<:üu th alludida cundecorn~tw quü.ntn:~ l>l'S
~da& têm sido contempladas no Exterior, ·e tambem no Paiz, cU!{-

3.". Pag-am cs clilndfioH t'e!:'identés no Paiz qnnesq uet• impm.:
to!-1, sellos ou emolumentos, qunr.do agraciados, sobre os titulo~ 
lwnorlflcos da ordem supra. referida 'l 

4.ft, Hu, no mencionado Minlst~rlo, qualqUBt' regL'Ih.'u de titulo~.; 
honorlficos ou ode condecoraç:ões estrangeiras concedidas a cida
<lãos brasileiros r No caso affirmatlvo é o registro gratuito ? · 

~ala das Sessõe1:1, 11 de Novembro de 1935. - Dorval Jlcl
chiacklo. 

' . 
•' I 

UEQUEitl~U!lNTO 

N. 210 - 19!:li . .•• . ~.f'-.11. 
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RequeinJ que, por intN·medlo elo Mhlisterio da Fazenda, .sejam 
fl(ilkitadas int'm·ma<:ões ú Casa dn, Moeda sobre os trabalhos que 
vem sendo reallz."\do~ no tocante a transformação do nosso mfl 
rHs na nova moeda Cruzeiro, fot·nee!da aK copias das exposiç:ões, 
sugge~>tÕes existentes e apresentadas !:!obre o a&'Sumpto, quer por 
parte daquelle . estnbelec\mr>nto, qi.let• )li">i· pal'te do seu respectivo 
Conselho A dminfstrativo, 

Sala das · Ses!>ões, 11 de Novembt•o de l!J3ü. -- Ed-m .. Barreto 
Pinto. 

O Sr. Presidente-"- T~nho sohre a :\Tesa e sobre o mesmo 
n~sumJlto os :i~gulntei5 

... 

Requeiro .!'le tnslt•a na acta dos trabalhos de hoje um voto 
· de pe~nt• pelo fáUeclmento hontem nccorrldo nesta cidade, do Ma-

rechal li'r'n.nclsco :M:arceHlno de Souza Aguiar, que prestou relc
''antes servlçoR no Dlstricto Federal e ao Bz·asll, não só como of
rlclnl superior do Exercito Nacional e engenhélrõ ll1llltar, senão 
hunhem como Prefeito nn Cnpttat da Repubtica. 

Sntn dns Sessões, l1 dê Novembro de 1935. - Noyrtcfra llÚzido. 

I 
N. 2 I 

I 
Requeremos que se ln:;•irn nn. ~cta de hoje um vo'o de peznr 

J~elo fnlleclmento do Marechal F1.iRncisco Marcellino 
1 

de Souza 
Aguiar, ex-prefeito do Dlstricto Federà.l, e que, no Exercito e em 
actlvidades outras; prestou no · Pnl~ servl~os relevante~ . 

~ . J ), 

Em seE-"Sã.o, 11 de Novembro 1/,é 193S. --.:· Octavio MJ~yabelrct.. 
'J, ,J. $C(I.bra •. - João Managbélra . Ir · 

. N. 3 J' 
Requeh:o quo seja comdgnudo 'na. Acta .d«?S no sos trnbalboa 

11m voto do profundo peza.r pelo tallecimento dC' Sr. arechal Fruu
.cJ~co Marcoll.ino de Souza. Aguiar, ex~Prefelto do Dlstrlcto Fed-::wal 
e notavel · eng3nhe1ro u. cujos aervi~os a Na~ão Bràsllelra multo 
deve t~er agradecida. · 

Sala das Seaaõea, 11 de Novembro de 198ü. - Â?ttaral Pcla:oto . 
._ Henrique Dodsworth. - Hetr.tiqtie Laue. 

O Sr. Presidente- qs Srs. que app1·ovum o voto. de iWu~ 
funllu ta·~m· em homl•Jt:lgt•m u. ttln <l•1:-1 mnht llfmttn·~ ht'llHlleh'nH, ttllu 
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foi o ~farechal Francisco )lar(:ellino tle ~ouza .Aguiat·. qupiJ·:nn 
<::nr sentados. (Pmtsa.). 

Foi appro\·ado. 

Requt>remo:-1, ouvida. n Camara, a inserc:ão, em acta, de um 

da ~a(;ão poloneza. 

~ala c1a:-; Sf'~süt~,.;. J·f rlf• ~'.\\'l'l!'li:H·•• <] .. 1:-=-::.. - f;tn:t•'."' jo't' I'J'tt ~ . 
Francisco Pereira. 

Appro\·ado. 

O Sr. Presidente 
diente. 

E~t{t finda n. hora destinada ao Expc-

Arruda Camara, Agenor Rabé-llo, Calde.il·a. de AI v arenga, :\-Iu.rio 
Chermont, Deodoro de Mendonça, Acylino de Leão, Abguar Bastos, 
J'o&ê Pingarilho, Lino :M:ach:Ldo, ::viagalhães de Almeida, Henrique 
Couto, Culos Reis, Eliezer Moreira, _o\genor .Monte, Ade!mar Rocha. 
Pires de Gayoso, Plinio Pompeu, Dcmocrito Rocha, Fernandes T~t
vora, Figueiredo Rodrigues, .Jehovah )-[otta, Xavier de Oliveirn, 
Jo:sé Augusto, AlbE-rto .Roselli, Ferreira de Souza., José Go:ncs, Sa
muel Duarte, Odon Bezerra, Ruy Carneil;o, Osorio Borba. Adolphu 
Celso, Barbo::;a Lima Sobrinho, :Mario Domingues; Teixeira L<lite. 
Simões Barbos~ • .Motta.. Lima, Orlando Ar<.tujo, Deodato Maia, Mel
chisedeck :\fonte, Aman.do F.ontes, Manoel Novaes, João 1\'l:anga
l>eira, .Alfredo Mascarenha!'.'. Francis(~O Rocha, Leoncio Galrão, Ar
thur Neiva, Raphael Cincurá, Homero Pires, Ubaldo Ramalhete. 

Henrique Lage, Sanes Filho, J'oã.o Guimarães, Ces~r Tinoco, ~ilo 
_\.lvar~ng:l; i<'ahio ~o(:;·f. (':trius Luz, · Xm·utciino Lima. Clcnlf.'!'hoc' 
1\tedrado, Josê Braz, Theodomfro Santiago, Washington .Pires, Ar
thur Bernardes Fillho, Juscelino Kubitschel.:, Polycarpo Viotti, Cbris
tiano Machado, João Penido, José Bernardino, Matta ).fachado, An-

'thero BoteTho, Bueno Brandão, Delphim Moreira. Belmiro :Medei
ros, Theotonio Monteiro de Barros, Santos Filho, Moraes Andnult>, 
Vergueiro Ce~'ar; Cincinato. Braga, Castro Prado; :Macedo Bitten-

.. . court, Alves Palma, Jorge Guedes, Miran·da Junior, Fabio Arunha. 

.... 

Trigo de Loureh·o, Plinio Tourinho, Octavio da Silveira, Josê :VIuller. 
Abelardo Luz, Diniz . .Junior, Dorval Melchiades, Carlos Gomes de 
Oiiveira, João Carlos, Renc'\.to Barbosa. Pedro Vergara, Raul Bit
tencourt. Dario Crespo, João Neves, Nicolau Vergueiro, Eurico Ri-

J .. , , 

Carvalhal,. Austro de Oliveira, Artbur da Rocha, Martim; e Sih·a. 
Alberto Surek,. Damas .. Ortiz, Jos.; .do Patrocínio, Ricnnlino Pradu,. 
Lima Teixelr3., Pedro Rache, Gastão de Brito, Vicente Galliez, 
Fr:lnC:~\. I•'ilh1), ~\'lo::l.<~yr · B:u·bosa. Arlindo Pintr~, Augusto Corsinu • 
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'Louren~~ Baetn. Neves, Sylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo ::\lat'tln8, 
,\I 01 IU"S Ptdva, Btt11t>lo Pht1.o, T h.HnpHon l.<'loJ cs ( t :!H) • 

Deixam de comparecer os Srs. : · 

.ÀgotJtlnho :Monteiro, Gerson Marques, Monte Arraes, Jos~ de 
Borba, Herectlanó Zenalde, João Cleophas, Arnaldo Bastos, Domin
gos Vlelra, Oswaldo Llnia, S~verlno Mariz, EmiÜo de Ma.yu, Alta
mirando Requtã.o, Clemente 1\larlaiil, Pedro J,ago, Luiz Vianna. Fi
lho, Plnt<> Dantas, Pedro Calmon, Raphael Méfiêzés, Atthur La.vlgne, 
Pt:relrà. ·Carneiro, Raul Fernandes. Allpfo Costallat, Pedro AleJxó, 
Adelió · M:!l.ciel, Joi'lo Beraido, Furtado de Menezes, :De.nlel Ca~·vnlho, 
Carnelr~ de Rezende. Celso Machado, Rezende Tostes, João Hen
t'lque, A..breu Sodrê, Paulo Nogueira, Pereira Lima, Waldemar 
Ferreira... Oscar ·Stevenson. Carlota de QueiL'oz, Gama Cerquelra, 
Joaquim Sampaio· Vidal, Bias Buen(), Hyppollto do Rego, Teixelr~~ 

. Pinto, F4lllx Ribas, Roberto Moreira, Meh·a Junior. .o'·.:ur~Uano Leite, 
Hqraclo Lafer, José Cassio, Borges de Medeiros,; Demetdo Xavier, 
Anttes Db:ut, VJütoi• Russomano, Ascanio Tubln{); Fa.nfa. Ribn~. 0~:
car Fo11.1oura, Francisco dl Flori, Silva Costa, Ricardo Mnch:u\o, 
Paulo AssutnpçAo, Roberto Slmonsen, Leoncio Araujo, Gnstii.o Vi
digal, Cardoso Ayres, Vicente Gouveia, . (67.) 

ORDEM DO DIA. 

. O Sr . Presld~nte - A ·lista de presen<:a accuf!n o co~Jnu·e
. ·cimento de. 228 Srs. Deputados. 

i 
do'1&tm·ua.ção da. terceir a dtscu88iió elo iiMJec~o nu-

•mero 325-A de 1935 (1." lcgislahtl'a), regttlando ~ Jn·o-
ce&so do 'l~ndado ele segurança. I 

I 
I 

p1•ojectb. O Sr. Presi·:lente 
i 

- Entra e~ 1 discus&'lio o 
(\ . I 

TeM a palavra o Br. F~l'relra. .de/'.

1

S.·.·' ouza, que ainda dl .. ~põc de 
. i5 mh1utos. 

O Sr. terreira de Sour.a - Sr. ·i?resldéftte. Ao . apalgar das 
lu~es 11.a. seslli19 de. eabbado.. bordei, em torno do projecto de lei 
sobre o mandado de seguranÇa; alguns oommentarlot~ qu~ tive u 
!órtuna. de .ver apoiados, uns, e a tristeza de ver combatfClos, ou-
tros, pelos mais eminentes representantes da cult~\ra Jq ldlca no 
pàrlamento ·brasileiro. ' 

De-vo agora, na angustia de tempo . que o Reghnento me re
serva, ~s minhas observnçifes, justtticando, embora. apertadamente, 
~utra.s emendas~· 

Virnos a ampltagllo que pretendi dar n.o mandado de segUran-
~n, no sentido de concedel-o, não sOmente a. todos a.quelles losadoM 
pela. mtldida. ooactora da autorlda.d.e publica, senll.o trunbem np~ que 
. .> foren\ de mnneira lndlrectn; e ntnda a mnn classe inteira de in
tereesa.dos, toda a vez que, pertencendo um direito a essa. classe. 
nii.o e~»teja ene ainda 'JiullvldunUzado em qualquer dos neus com
l'órientt1s. 
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Passo, assim, a.o rest11nte da mnterltt, no que Hl' t'l•ft'l' t• :u' a t'
ttgo 6.". 

O § 1.0 do dispositivo em causa. regula tL questão do processo. 
O legislador que, antes, vinha dictando normas Hobre n suhstanl'i:t 
do~ Instituto, c:;.•~ahele~~e ag-ora a::: suas t'ot•malidallt>s. Hae 1lo t•.·t·~ ···no 
propriamente estattco do direito para se transpm·hu· ao dyn:lmieu. 

Comec:o pelos rmrngrapho$1 3." e 4.". Detet·mina o JHil'ag-t•:tpho :t": 

"Sf) o rcrtuerl'IÜI~ alll'gat· aehut·em-He oH do<~unwnlos 
em poder de autoridade publk:tt, o juiz logo lhe requi
sitará ~~. exhlhlçüo, em original ou copia a.uthenti<'a. n11 

Jll'imelro dia util suhsequente, ou. se e~tlver n. a.utot•lrtn!ll• 
em outt·n localidade, no mal!'! hrPvc 11razo posHlvel. '' 

O § 4." diz: 

"~e fOt• lmpo::slvel a prova. ilocu uw tllal ou uii.0 s.. fi-
zer a exhiblçüo, nos termos indicados no pat•agmphu an
terior, será. o lmpétl'ante admlttido, querendo, a juHtll'lc:u· 
os ractog allegados, no pra?.o ele tres din~. com dtn~ii.n 

<la rer•resent;mte do MlnlRterlo Publlt•o. " 

Fere-me n ntt.em:ão, inicialmente, a e:qlt't!~~ão dt• "at'llHI'Ptll
se os documentaR ·em poder, de autoridade t•Ublicn ", )lltr:L iiU•' o JUix 
Cirdene á exhihlC:iió do õrlglnal ou suá cópia áuthentlca. 

o que õ mais lnterese.'U.ttte notar, porém, no dlsposltlvo li o que 
:-:o <letel'mlna no § 4.;, nn ~wntldo (1.- · :,.UJllll'h'-He :L t:•ml~l tio tia auto
ridade ·Elm exhlbh· o documento original ou em fornecer a copia 
authentica, por Uma justifiCRQiiO proce!>'Sadu, (.'0111 U ll.~SiHtencJn. do 
1\UnlRterio Publlço. 

-·•·Ewl'-ntt•, ~~·. Prt>:'idt-ll!l', que 11 'pl'Ol'et~so .:tl'llll;.'<.!lbu••" --• ·· 
Commissü.o pôde ser van'tlljosnmonte simplificado pelo tllenal'io. 
FJ digo uvantajosamente .slmpllf.lcado '\ porttue., melhor que .sujei-
fur o assumpto do mandado de segumnça lL comedia dns justltka
c;ões judlclarlas, !>'erln. admittfr a confissão ta:';!lta da nutorldach•. 
pelo não envio dos documentos junto ru;· informal:ões Jlor ella l>l'l'!-1-

ta<las no prazo le-gal. 

~e o in!ltrumento comprobatorlo do dlreitõ da parte estcL com 
a autoridade coactora, num processo ou niio, e ~e elle. podendo !:IPI' 

exhibldo em original, não o é, ou se a tttttoridade <les~Úra ou omltte o 
fornecimento a. autorltlnde judlclarla de uma <~or>in nllthentlcn, í• 
multo mais justo. muito mais natural, quer pot· JH'PI-ll1mpc,:iio th• 
dlt·eito, quer, mesmo, como e.'ancçlto contrn. u. oml!:lttão <lll nutm•i
dade, admlttlr-se a sua conflssii.o relatlvntnE:~llte nu facto tml't·a(ln 

pelo impetrante. 

O Ru. MoRAJo;s ANDitADI~ - Esl:!a conffssüo tncita n Cllll' Y. l•h:. 
Ro refere traz o · perigo da ·poder o impetrante <lo mandnllo <le sn
guram;a allegar, mnllcf.osament~. a exlF.!tendn de um doc umento em 
tJOdei' ilu autoridade, quando, na realidade, tul documento nuncn. 
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f•Xi~!iu. J•; Hl! il ,_illliJrLl!ath•, ·pttl'a (• Silll}tl\'SilH'IIÜ•, IWg:t:• :l t•XiHlt•U
I'i;l, do tl\Í('tlnwnlo. ri~·:uú o .Jui:.~ na H!rt·!vel eontint;{•neía üc 1h•1·í

,:ir. :H·m um PIPmPnto. qual 1las narte~ c~tra nH•ntindo. 

o S11. .I ln:o XAt•or.J-:,\u -- De mnis :i. ililtis. a :H·o,·a tf•iüf'munhal 
u u :t j ust i fit':ll;Ü'J q t!c H1• sq~U(·, (• pt··•.IVtt qUE~ HE't'(t. a Jllll'ada tlcpui~, 

p\'lo ,Juiz, não <1Pixa ndo, <'1'1 todo o c:n-m, u t'ettllet·inw nto <lo lila n
tluJ.Ip (lV :-=.••.""lll'iltu;!l . :..;ptll t•lnnH~nto )Hll'él i' )'1'11\"P ~111H.;1nnr·ial c)q ~,_H 

~~in·itr•. 

O SIL Vl·~lUO<;JHA lJJo; SOliZ,\ - OU\'i, St•. l'l'l':-:itlt•lllC'. t'lllll 
<'!'JlL•r:ial ~H·az•.•r os apart.l·s <l11s no.ln·N'I t'l'lll'CHEmtnntcs de Suo I'utth: 
e tltl Pia uh~-. A el!('s OJl\lOHho, Jlot'ém. a evidE'nC'ia de uma ni'J:!'tr
ll\Pnt:u:fw quC> a mim s(~ ·me ufigw·n soht·l'modo !-tln1Jliex. úhjpeta o 
111{'U lll'ezudo amigél e hdlhrmtc Deputado pa.uli~ta. Sr. :\(Ot'U<'X An
clmde, hll.\'Cl' :J, pos.sil>ilidndP. J'Ul'a n impPtnmb·. dn affi•·nmt• 11 l•.xl:-;
\1 nda, •'111 ll" ';,.,. :ln nut"l'i;!ad;· t'II:I!·U•l':t, tl• do:·u~·nc•ntn Ílii'XIst:•nt ·.·: 
qllh' di;:l'l': ~. 1-:~:. fu!':dí;~:• :1 11;-. 1utl;:·:t• dt• 1111\:1 a:'fiJ·•nn:::i:• C:d:--',1 
jHli' )Mrtc do lrnpctr:mt~. 

l·~· pos~o~i Vl'l, ~;.-. Prt'sidon L<•. 0.ste I l'lll'. 0.r-•te cxpü<lien te dP :uh'o
<·:u•ln tleshon~;,:ta. Mas, uma ve:r. que a~ autoridades publicas rnC'-
recern f~ pubhca. quando no exel'Cicio dn:-: Aú:ts funcções, devendo 
-elnr-se <'l'Nllto ft sun affirmnção sempl'e que não cohtl'nrlilua )1or 

i•t·ov~l.. - h:u~ta que a nutol'idade, n<•cus!Hln de rct<:'r em seu pódf.'r 
um tlocumt!tHo. lhe neg-ue a exi!,;tencla. rw.::.• infprmações que pres
tar, para que desapparet:a a objecGil.o do meu nobre apal'teante. ~a 
a proprla nutot•idnde affirnmr que n dvl~umento nã.o exi!lte, o .Tttlz 
lerá de d('ddlr por <>R!-l:t Mrmn. Ni'to ha.vf!i"il, j)oi' cC.mKeg·uin te. um 
tlirelto r-Prlo c liq uitlo; exi~Ht·(t, qu:m<io muito, um tlii'eito :1. diH
(!Utit·. 

O R11. :VTon.u·:s A NDHA!Ig - l<:nlfio, nwu IH'<•r.ndo et~lleg-n. eUit\•
nt os no })erlgo opnosto ~ 

O SR. FERREIRA DE: SOUZA - Quanto r1. justiflca~i'to. ~P
nhõt• PPesiilente, nttda l't>medeltt, Tedo!'l, nós, .que teruos 'tlm contncto 
qualquer com o fóco, snhemol'l multo bem o que valem e como se 
fazem as jul'ltiíicaçõef.i . .Tustiflcaw!-lé tudo quando ~e ttulzer. N1i11 
hn presença JlORAlve'l ôe nenhum fiscitl, qüê evite as testemunhas 
grnclo~as, como gt~rnlmente sã.o as que depõem em hü~ii }it·o:(•i>o;:Hos. 

I 

O SR. Huno NAPOLJ~Ão """" '.i\lm; Cl Juiz pôde. perfoitume~te, aqUi-
lutar tlo valor do depoimento das ttostemunhns. 1 

O SR. lf'ERREIRA DE SOUZA - Paru ucceltar n objecção, 
meu cnro nollega, &'eria preciso niio fossemos todos nós conhecedo· 

w re~ do que se 1mssa no FOro brnsilciro, em mu.t<:'rln. de justifica
~ões. 

O SR. Huoo NAPor,EÃo - Nem todns. 

O SR. Fli1RREIRA DE SOUZA - E' a mtlis <le!:!mornlizuda dus 
lH'OVas - se é que constitue prova. O IH'Ollrto CO<lfgo i!.:ieita!·.ni, J)Ol' 

nOs votado, della não i;'é serve, ném paro. os fins do alistamento. 
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O Srt. Ht.rco XAPor.rdo - E' outro easo. 
: 

O SR. MoP,Al~S ANDr:At>E - O assumpto (: outro. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Xc•m f>Stou di:;wnclo 11ue ~P.ia 
o mestno. Anena!,: exemnlifiauei. 

'Grna p1.·ova. desJ:;as é absolutamente falha €' imJ)erfeita, pat·a. u 
fim de convencer da existencia ou não, em poder da. autoridade, d~ 
urn {•u<•tllu<-J!l'' 1)(-•r(Pll<:<:•ul.t' :tu tulpf•tt"anl" 1111 tn::u:t:tcut :1•·· :"•.-f~'-1-

ranç:a .. 

iJ :-!H .. FJ..:HI-U·~IH.-\ !)Jo: ~Ol"Z . ..\ - ::-:c· t·s:,;a autol"icl:tdC' a. nr·~a. 
<·<i.hiremos num int•c'l"t·s~:inlc et.nflit-to til~ IH"oV:t"', f'nt~·e um:t au
tr,ri<lade eom f(o i>UlJli( a ele• um l:do c elo outro. te:-:t<'munh:l~ tlt: 
fn\·or. :li'J':.tnjadas. (( U<" c'i<.•})Õt•m numa justHit·:~t:fio. uwit:t \'<'Z p.·-
1'antl· llll !"t•ttt'(·~:·ntnnt~' rl" ~lini~tf'J•if:l T>uHi:·u. !o.<'l"ll qu:tlqut•t· lt;-
t<•l'css(• 11a 1lefesa d:t c·nusn. ou :'<:>m qualr,tt{•l" eoniH•<·inH•nto fl;t 
:<;Ua rela1:!io :~uhstanc·iai-

• "'' ··•~ fl'-'"'·';,i,iuil\1\·' I•<' ~t.· ui..r..•·•· "" :-;~ tli'J'a' tHJL ,ia .m .. :.~
munhal que <letPt·minado <lo<:ume1üu <.'Xi:..;t::- nunw repu1·til,:fLU. 
Quen_; u }JO~:"Uil" t€'r(t o l'E:>C'urso tl(' J)i;>'lir e<'l'ti<lõl·:..;: ~(· :t ;tUtot·idnde 
nP.!-::n·. •:it';'i ~• jui:?.o dí:t.l~t· po1· <:tUP v fe:t.. E !-C: affirm:tl' existit·.::-rn. 
não ~er;'i. o de>poinwnto <le cluas nu tn•s testemunhas insc·ient('s (lo 
fa(•to - pot·qu<: sen1 razão juridicn d<• sahel-o - 11fio l'l€'rit et:l:!.:! 
do<"mnento I(Uf· Pl'O\'arft a fal~i<latle d:t inf"rnl<•(:iio_ 

::::1·. ]->n-sl·.lent(.•. po~et·ei e)';tat· num c·aminho <.•tT•tdissimu. po
'-kt'cJ tl'illwr ~r..ncht dcsaeonselh<ttla: }lod(•J"(•Í niiq C"C·n\-('ll<:E."J" l' nté 
1nesmo fa;:•:•J' eri<::ll·~m-~r.- cts f•;,hell<'::-: :1 todul" w-· n1eus ou\·inh•s, 
lna=-- o ~lU ·~ nenhun, 1'.1€' }lôde <<~SE"\"(·r~lr :. que u. ju~tifie: Lr;ão çor-.~

titua. !1" no-;~., dir::-ito. m~~iq de Jll'O\":~ e. -.;t>hretucl'l. m<>in <it> Jll"cn·a 
~e!'io. Em todJ o P:lir.. HWís. n:in h:t ]ei de JH'O('E"~SI• quP lh<• cJ~ 

O S1: • . Hmw XAPOI.EÃo - ~c eu ther. num m·oc·E"":-;so. V. Ex. 
<~lmV> teste:nunh.l, :t('redito que a JH'OY;, ~er:'t a('CE>ita e•m1o hüa, 
d::t<ln n idon·:.>idnd~· de \'. J~x. 

O SR. FERREIR.\ DE SOCZA At-:l'~tdcc:<• a V. Ex. o e~m-
ceito em que r.ém a minh:~ J>t•:-:sü:.t. lnt\~li:t.nH:•nt~. c!:-'latuos c:ho
Yenclo no molhado. lli~cutindo :a seriedade dnl-' julitificac;ões. 

O ~t-:. Ht;t;o XAPOT.l-:Ão - Nãú l-!e trata di~:-::o. nt·m t:'i.,, puuc:o 
üa a(•,:-eitnc:ào dn r~rovn tE'Stt"munhal como lH"O\'a unica.. 

ü S.fL l''ERRgiRA DE S01JZ.\ - Trata-se. t•orém. meu nu-
}jJ·~ ::oll~a. de :-:upprir pela ju!"tificat:ão a E'Xi~tcnein •.lc· um lL
cumento •]Ue :;e diz en~ r:ocl~r oa :lU!:oridacl~. 

0 81:. .l:{r;r,o ).i'"-pr_JI.fo."::ÂO 

tNn }ln.t·a i~;.::.o '? 
Qual .; a outra pro\·a qu€' \". Ex. 
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O SR. FERREIRA DE ROUZA ...;..;.. E~:~utmos uqul dennt'd de 
um principio g'!!rg.l de direito adrninistn1tivo - o p1·incipio de que 
.'l nutor.Wadê' sempre fitla 3 verdade, sáh·o ]Jrôv~ em contrarJo. 

Ora, ha mmtas mn.nelras dE\ s~ fazer . est!n pt·ovu em contrario. 
Se a autorhlade nega n extst~ncln do :locumento, teremos no dl
l 'ç:!to Pl'OCeS~Ual Comrnum C.S 'melús n<.>eessnr!:>s á Sll:t obtenção • 

O .Slt. Huno N.\POL&Ão -:- Quaes '! 

. O SR .. li'EÍlREI:RA DE SOUZA 
exemplo. 

O de exhlblçii_o, !lfJr 

O SR •. Huoo NAPOLEÃo - E no caso de nüo ser po::~slvel '! 

O SR. FERRiáiRA DE SOUZ.J\. - O l>l'oprio mandado õe 
segurança ·para o ~ffeito de st: obter . uma certidão de acto admi
nistrativo. .:\. justtça do Dlstrlcto Federal já o tem concedi!lo 
diversas vezes. · 

Sab<' t:l nobre ~ollega que, embora niio seja cornmum. qUu!i!l 
toda!j a~ rel,lartlcões publicas, peio menos no Distrlcto Federal e 

. nas eapltdea ·dos Esfudos, · thn o aeu · servl~t> de pretoeol~(). pelu 
que · a ôritrada · de quatr.uer petic;ãó é certificada por melo. ~le 

· ·. <.~artão .·entregue â parte .: Se esta o exhibe :1>e1~ante o 'Juiz, tiíiõ ê 
licito a·· autoridade n~g{!.r a eXiste nela do documento ou t>roceh'sQ, 
cujos. originaes ou certfd.5es terá de . fornecer • · 

1 
. •. l 

-~ o SR. ' Htiao NAPóLBÃó - . E se a parte: perder o +al'lão? 

O S~. FERREIRA DE ::SOUZA - Substituir oJ. tornar cou
trnl•iavel ·a· palavra de umA. aUtoridade . publica, qJe Eempre t(:e 

· deve presumir verldic:Ja · c respeltnvel .. ; · I . 
O :slt, Hu~ NAPoLEIÃo - *em semt>re. 1 

~'ERREIRA DE sobz.A 
' ' O SR. ~· ···· justificll· 

posso comi:i1·ehender ou: que . aez me atlg~ra . a. tnt~tJ~genc~. ma~l
mê. para os effeltoe.· de . um tn'- ituto delicado pela· ' ~'\la promptltlao 
e. se~::le~a,de, _ como o ·.mand~do de segtioo.nça~ ./! 

o Sãt. MoRAES ANDRAI>l!l - v. Ex .• n~ mon.e-Jto. se esquet·e 
de · que, nesaa. situação; a autoridade não é auto1·11ade, m~H:! pa~·te 
coac.tora.. ·. . 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - A nutol'idade, desde quo 
contra ella se reque~ . essa medida, só possivel contrn autoridur.lc, 

:o mandado de segurança, é· ·eo continua. a ~:~er autoridade. e st! oc· 
culta.r a Yerdade na informaç;ã.o, o crime que commettern nil.o 
serÀ. .. crime comrnum, mas prevaricacão, pela. fnlta de cumv'l't

·.mento do pro}lrlo dever, · ser!'t, de qualquer 'aorte, um crime func-

O SR. Huao NA~·oué.Ão ·- Isso é outro asa'umpto. 

... 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA E' preciso collO<.·ar :-;emJn·e 
a questão no terreno, universalmente admittido, de que ha fê Pll

. blica presumida nâs palavras da autoridade no e-xercício de :-<t.:c:t 

func~ão. 

o Slt. HUGO NAPOI.E.\..0 Atf prova em contrario. 

Ex. sabe perfeitamente o valor das informa~ões dlll.s autorid~Hl."':l 
!.1 respeito da prisão ou não elos paciente~. 

o SR. H.tiGO . ~APOLEÃO 
delegado~ de poli·~ia. 

Princil.>ülme-nte . quanclo ,;(' tratu •le 

O SR/ FERREIRA DE SOt.;~A - Sei perfeitamente n q~•-•:! 
valem a~ informa.;:ões <ias ::l.utorida.cl~s em materia de haõeao;· 
~OTJl'~. E~to'li acostumaüo cuJu oM :sêu:-; de~ viu~ llu informar se-
. r-:o a verdade dos factos levados uo conhecimento judicial. O :ttw. 
Í>or~ni, n5.o posso ::.dmittir em absoluto. e nunca a jurisprudel~ci!l. 
bJ.·asileira admittiu, é quç essa pala·n·a po~sa. num proce~l:'o Ui-

justificac:ão. 

:::e o· de.positaric do poder falha á vei·dade, será. punível p~!z.s 

fcrma:o~ legaes. ~o· dia,· entretanto, em · c1ue destruirmos c~s:.t bljn. 
nprriut d~ clireitó publ!co universal, é:.. da presumida fl: na!; c.tfir
m.açõel-f dos detentore!! do podtr no exercício das sua~ fun·::(.;Õ0l-': 
no -dia em que attentarmos contra esse princi:pio, enb1o nad:t ·mais 
ticará de pê. E attenta.r de que maneira.? Por meio de um~. ~ius-

' . t..fic~<.:ão! 

O art. 7.o, § .2.f0, dctel'Íninn. como s~=> . faz q pedido de inft)rtno
(,:Õe-s á autoridade acctisacla como coactora . 

..... 

... O Sr . . Presidente - .Advirto ao ~ nobre órador de que jít ~x-
b'c.tou ôs. 15 minutos que ·lhe re~ta'\-am . f. 

O SR. · ·FERRE!RA~: DE · SOCZA - Lamento, St·. Pr€sidr-t1te. 
· que a ob~erva~ã.o gentil .de Y. Ex. mt: impec;:a de continuar a cri
. tioor · Ó !)roj~cto õe · léi sob1~e c · mandado . de segur-clnf;!it., apre~("'Jl
t.-indo-lhP as em(>onf.:ts que ao meu sénso · jur;idico par~:::am ~·•1-
pazes de tornai-o _ mais c:laro. ·mais preclsÓ e ma!!S condizente corll 
as necc5;sidades a _que veiu. acudir. R~eryo-me, l)"~m. o .:Iir~ito 
de .mandá.r 'â Mesa toda~· a~ minha·s emendas, mesmo_ as não jus
tiflca1as. da trihun::r ~é· de ':>a!"'a e!Ias esperar a bcnda'ae e- att·e·11~ão 
da · Commi3~o 'de-. ~onstitt~idio . e .rustic:a. be-m ·como a~ luze:.; do 

-·_Vêm -·fl. ::,\{esa, são lidas. ·apoie.iiá's e en~·iadas fl. Cont
misEão ue Constituição. e Justi<;;:a. as :seg:-.:tintes 
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.-\ccrei:lc~:tte·.Se nu art. 4." um ir~d.•u: "1 V - Nilu cahPl''l '-' 
mantlnd•J :!ontra ltdo dl~;(·it>Hnni·" . 

..-\Hsitn s'}' !liK~Jõt• nn Co:-J~;lituir::i•.J. quanto no ''haheas-cut'JlUH .. , 
m·t. ll ~. n. 23 "In finf>". A~!-':111 dr-v" yh· <l~l'lamrln nn IPI, JH~•·· 

\lU!:- do COÍ'ltl':tt'lo niio lla\'t.'l'á mnJ:; )Jf.'llll dlsclplinat• f]Ut> ~<•. niio 
tran.sforllll' Hum v<>xanw para :1 :t utul'idade punlrlora. Emlu>t':t 

l·~1":I · tu·ohiblç<io <levu concatf1Pr<tr-!ole lmplirita nn dl~uo~l,.,ii'n d;~ 

..Jllwrto Uo.sdl!. 

..... \•• ui{ . . ~·'. n. I. letra a). depu i~ c.le "Ministt·os ele l~;..;tatl• •.;; '\ 
intet'<.•uk-se "d:u; Gürtes de AppE'lluçito, rlu~ trlht!naeK ou julxos 

I 

Jtuttl/icaçcio 

8<•g-uwJa o :~y::Ítenm c.l•.' JH'O.iebtu. contJ':t o n.cto oi'lmir.istl··tt.h·<• 
dal; a utorldad~s judlciarilu;; não ~~tft t>rohlbldo o uHo .'do mr.mltHh, 
de "~C"·"·ura.twa .. Leinm-se o!:1 art!:l ;i l .,u c 4.n .. 1 

I ' 

Ali(ti:l, eonside1·ar toda n ~ê1j9,' de fl ttrlhul<.:õe.!l dt• ! i1alti1·e:m u:l
. minlstratint dadn~ - pt>la Con!:1t,J:tuic.:íio aos trihunueHI niir . !-!(, t·m· 
rchü.:iío . aÍJs jul~es inreriores, como ao::· funecionurlo~ de smi!" . !-lt'-' 
cretnrh~tl, C! o bü~tnnte Pllra justlfi<mr n inteolll~~nHa !lr''l";~'lll . 

- .. I 
R6 h:l um problema. a. t'el'!olver, e (• o da compt>teu1c·. tt \liÜ'IL ~t nw-
·'lida. l\-hn1 (L Surn~enm Côrte ~ quc dE!Ye .se>t' ,pedh u o nuuHifl'.ltl 
cnntr:,~ rtutte!'lq\wr' trih,.i-nctE'fl, frde>r:1es ou esttvluncs RC• 01lu lhe::-: 
é, a tCJlln~. hlet•at•chicmn~ntc :::·UPI:.:l'ior. Al(•m disso, orre:'lpontlt~ndo 
o mnndttdo, na defesa doH out~'l'S dll·elto8, ao "huliettH-cot'Ptt!;'' na 
tlefesn dn llher~ude. tanto que u Constituiçsio para um ndoptou ''o 
mesmo.. pro'l~('H.\10 do outl·o (nrt. 113, n. a3) I JUHto (! no mumla.tltl 
Nl' nppliqul'm llH nm·mn!-1 dE' < ~ompctc•ndn q llt' thllninum o "hlthcai4• 
corpus" .. E para este, <.•mltt'n u~ coac(!Õl'!-1 de quulltum· tribunal, 
con1p~t<mte ê a Côt•te SU.11remu (Co.n~tltulç:iio, art. 113, n. 1. Ietl·n::-: 
1J e lt). J. Ft'rl'clra ck .~ouzcL - .Tosé .11t{Jtt8to. - A1bcrto 
Un.'ll'lli. 
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-. 
·X o art. ô.", supp]·imam-se :.1~ pala\Ta:.: ··por :.uh·og·;!lln Jp:,;·~; !

mente ha.bilitado ··. 

Como pode ser l'C(.:.Uerillo o rnancludo de Sl:.'~ut·an~a '! S(t p:•t· 
adn:;;:ado'? Ou o prc~prio titular do direito'! .-\ !Hlrma libet·,tl üo 
··hahe~l~-corpus" merece. aip<la aqui. ac:olhida. );'Üo só a Con~t.i

tui<:ã.o as~im o determina (o ·mesmo JlTOccsso), cmu.-. pot·quc- !1•.í(I,-
con:,;tituir emhara<:u, senão impedimt:'nto. )mrn u u~o do nwtt!d.'l., 
a obrigac:ão df.' ir á procura de um ttd\·u;;:adu. ·B :·w Ufiu r~ll<-'fJIIlrrr ,. 

lt'll/, que aeceitc a Ca'lt.~a.~ Qunnt.aR \'('Ze'S, em certos meios )l·.:>qUr'

nc~. tem isso ncont~?ddo. até me.sm0 p;u·a etttisus c:ontz·;~ nmi;.:u.:-; 
~-o gove-rno. Contra o })roprio Governo ... - .!. Fc,·rcirH r/(' :··uu:r:. 
- ./o-se .:lnousto. - .t7ur.rto Ro .. wlli. 

=". -lO 

Al-crescente-st.• ao art. (),o e:-;te ~ .": •• :Senl}Jrc• QU<• n oilt"'.:"!t<J 

ameac;ado ou violado seja t'erto na sua existencia e caiha :'1. 111al.R 

de uma pessoa. nla!'! ainda não ~e tenha incli...-iduali:w.c1u em qual
quc~l' dell;).!!, todo}; po~:;nH'm intere::.:Re l~t,.-itimo para l1efenclel-o" . 

lj 

A medidd ~ lla mai.~: abRoluta uecessidatle para a efú~~~l; ~·~t ga
rantia de .direitos, em dada::; circumstancias. Exemplo: Hn dnt:o 
indh·iduos approvado:.-; em concurso realizado para u pro;.·il.õlento 
ele uma determinada func<;ão publica e. uentro do prazo tl(' y:tli
dade do mesmo. occorre a vaga que deveri't ~er. na fórnm ~l.::. ~d. 

in'\·t?s de nomear um dos cinco, pt·ovê no cargo pe-sso::1. diver;';a. 
Nenhum dos prejudicados pode ir a ,Juizo defendel~ o :1ireit~) c.-on1-
mum postergado pela lei. porque ainda em nenhum dell~:-: :,;(> in
uividualizou o direito á nomen~ão. A concessão do man<l:Úlo crea
rã á autoridade a obrigac:ão de proceder ao preenchimento 'la \'! t:;n, 
!7.llmean<lo para e-lia um dos cinco Ul>provados. - . .J. Fr.r. 
'rcira tle Souza. - .r~.'>é Auu·u.sto·. - .:1l1Jerto -R o sem. 

Accre.scente;se ao art. · 6.o. o seguinte: . ·• ~ 2.o . Quem tiw~t· I) 

seu direitO certo e inconte::;tavel, a meaç:ado OU violado, em (:OJ~-

e incontesta\'el de terceiro, poderá impetrar em favor de!>te, m::tn
.dado de ::;egurança, desde que. tendo-o citado paro. essa <lefe:-:a. · o 
terceiro nas .quarenta e oito horas utei::; seguintes. deixou de im
petrar o mandado·· . 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:44- PÃjgina 92 de 134 

-304--

J ll.'tfJ fiVfiÇoÍil 

C.!uantas veZ<! l-I nl-! mal:-~ legithuoH In tel'CH)Ôl's Jl(•t·ec·mu ú f'a.:t.l 

1:lo devido amrmru legal; ur>entl!j pot'((U(• depcmlem do t·x'~t t'ldu, 
pu r terceiros, !e um direito cel'l<J e incottte~tavel. direito e~SI! q U<.! 

Em taeli condiçõel'l, rleve-se uht·il:' ao JH'ejudic'ado pela pfft.'ll•::t 
teltu nli dlreJtn alheio, cuminho Jllll'.U defender éJoite, ]wt·qllf! "m 
verdade, defendendo ei:lto.râ, emh<lra índh·ectamente u Hett. J<.:xe;n
plo: numn determinada repartlciio publJcn, a lei manda IIU•' :•~ 
·~ejn.m. todas, pot· antiguidade. Alwe•Re uma vaga em lu~ar .!l! 
acc~sMo, c u .·nafs untigo, n r1uen"l cabe a JH'omoçiio, de!Xú que utn 
extrnnhó seja o pro,·ldo no ~nn:-o. ~('111 defcnrler o seu poRtE'l'~:HI" 
dh·cito, apel!o.t' de cet·to e lncontt•:·lta\•el. Ao :-~egundo em antigui
da<ie, tleve :-;e r permfttldo, êrü tnl eHso, defrmder o <llr<'ito <lo n1:1 i~: 
<:~.ntlgo, caso este nfto o l'uçn, ~mhnra rmru is.~o notificullo. Bn 
verdade, o que o 2." e:Jtat·ã deft.>nt!E.>rtdo sei'ú o seu proprlo cllrd::,, 
'('mhoru o (.>Hteja fazendo, atravê~ do direito do college. mafs an
ti~o. .J. }'CI'reira. de • .;:ouza. - .lrJ.~é 'lun•urto. - illl('rto Un~:Ui, 

N, 4:! 

Acct'e!4cente~!:!e no final elo § 2." tio ht't. 7.t>: •· Nii.o pre:;t<ll' u 
autot•idade VioÍudora, delltl'O do lll.'llZCl Jli(U'cado, RI:! fnfurmhqõ~.•.; I'L'

<tUiRitadRH pelo Judiclurlo, i.th.-wt·tll em annuencia üs aHt>ga.:iie:-. 
do in)IH•tpsmte. " 

J IOtti/i<'tt(,:cio ' 

A IH'O))o~lfl )Jot• Hi mt'Hntu Ml' justlt'icn,. pois o Hllenl'lo dn a ulo~ 
1·1<1ude ê n conflnM~1o tacltn du vloluc;üo aa·guldn. - J. i•crrdtn rte 
souzn. JotuJ A'UgiUtlo •. - :.-llbe1·.to HosC'lli. 1 

N. 43 

!' 
Accret~tlente~Me ao art. 7 ,u, t l !seogúiúte: h~ G.ti. · NenhUn\ ltt\7. 

t:lin~ulur, defxat•fL ele conceclet• o r nutndndo, quando !-!E'. conven(~et' 
du lncopMtltuco,lnaUdnde de lel eA"l que !!e fundt\ u n~eü.<!tL ou u 
vloln~ii.o do direito do impetmnte-. Intel'pOl'(L, porém." no mé~lntO 
neto h!cur.~o du sua decÚdio l>ttt·a o Trihunnl cotutleten~e. · ceHsuntlrJ 
nte o in·ununcbt,m. ento deKte, tt viola~üo ou a amea<,:a /cttu~:~ uo dl-
l'eito, · 

J u.sti{lu<lç<i,o 

l'::m face <lo tU~po~:~tu nu m·t. 179, dtl Con~tltul<;itõ, e. 1ln um
l>IH'o devido u um tlh•elto que !:!e \~ê umeo:.t.~;Hdo J!Ol' lei t'eL·onlwchla 
1ncon~:~Utuclonal; J~m·ece-no~ que :i dlsrlu~h;üu lll'Olmstu pet·mltte 
uma Molu~üo .1urldlca, Meril fet•h· o aiJ'IUt;!lo IH'ecetto <·on:Jtttuclonal 
cltndo. J, l"r'tl'f'lrct ll<! Souztr • .__. Ja.Hi Auuuslti , A11H•rto N!l· 
li.t.'ll\. 
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N. 44 

Em seguida ao art. !J.n, accrescentC:!-se: ·· .\.rt. Xenhuma au
torklade, ~oh fundü,m~nto algum, deixará de cumprit· o mn.ndado cl!:! 
seguranc:a. contr-c~. ella expedido, ou de faz~r quanto lhe determilw 
o juiz para a execuc,;ão do mesmo, importando a desohedicmt~h 

. es e p ce o; em ser c ama. o a cumpr1r o mun a o, u :,;u 1s .1-

tituto legal da autoridade <le~obecliente: Ee essE.> substituto nfLn der 
cum)ll'imento i'u-; ordem; judiciae:s, incort·crá na pen:'L de <lemil':l:-~ãr,, 

* l.o O juiz, o impetrante do mandado ou qualt-.uer cidadiio 
será pnrte legitima para promover, direeta.mente ou pnr int-::·
medio do Ministerio Puhlieo. a rcsponsahilida<le penal da autori
dade desobediente, ou a imposic:ão d:L }lena d<• demissão HO ~;·u 
:substituto. 

§ :!. " A aut011dacle qu~. havendo cumt>l'ido as orclens do ju!~. 

en'tt>nder ::~e acha estt~ agindo t>m del-la(~C'ordo <'Om as leis, podcdi. 
contra elle repreMentar penmte o Mfni~tM·io Publico, afim liP 

<Jue seja apuracl:t a re~pommbilidade quu ncJ caso houn•r. 

<::ido com o mandado df..' sr:>guranc:a expedido ~m NfctheJ•oy peJ., 
juiz Oldemar Pncheco contra a Prefeitura Munieipal, e por e!'-11.-.t 
nã<J cumprido • 

As medidas paL·ecerü.o, á primeira vista, rigorosas. Nu en
tanto, quem conhece a teimosia de certas autoridades nossas. n:L 
ma.nutenc;ão de seus actos de arbítrio, embora de Yiolação do dit·,~i
tu alheio, não us considerarA assin1. Pot· out1·o lado. crf.a-se Ulll 

dique efficaz contra as possíveis dema::~ia~ judiciaes na conceMsüc, 
do mandado, medicl'l. de evidente <lelk·adeza e grande re:sponsH
hilidade. - J. Fcrrcim rh; S:ouza. .[rMd .:t'lf.fJ·It.<JtrJ. - .:117>c.•r:oJ 
Ro.otclli. 

O Sr. Rugo Napoleão.- Sr. Presidente. jú nau ~ {•stc~ o 
ntomento p~tra dissertac:õ€.::1 em. 'torno da histol'ia. ou dos motivos 
que -determinaram a. con!!agrac:ão, na Carta de 16 de .Julho, d•1 
instituto . juridico do mandado de 8eguranqa . 

.r;m tert~eirri discussão, como j{t. se en<!ontJ·a. u l)rojE."cto de lo:.i 
que vae regular-lhe o processo. não t:~e me a!b;ura licito, occup:.tn • 

. ·ao, neste momento, u tribuna •. senão trata.r d-a~ t-menda.s por mhn 
a.presento!J,das em· .SPgunda âiscus~ão. ~iio dOI'I~ju, todavia. cleJ:.<aJ• 
<l.e assigaal>ll', qu~ o allucHclo .projccto. tenc~o mer~cldo acura:1u 
estudo da douta cc;mmissão de Cnnstitui(!ãl) e Justl<:a e n. collaht'
:-a.-;:ão . . ~!fic!ente de lnnumeros sen!wres De-putados, nprt~sf.nta-!'c 

nesta tet·co?ira discussão, senão c•)mo l!hra prima de let.:-'lsla•:;tll, 
em todo r.:à...-1'J escoimao:lo ele multa~ d..~ im erreiroões com c ue :-:~Ji'-

· giu .~ E• que-, S;.·. PJ·c~·Idcnte, Jnt~l'essante p]1enonwno )>ou de :-m· 
·. obse.r..,.ado nas actividades juridicu~ brusileira~ em to1:r•o do mi•.n

dndo ele segurun~a. Al~m elos dl!'!.-:ursú~ e par~c~res do Sa·s. Akan
ta.ra · M~.chado, \Valdemar Fez·reira, L<!vi C:u·neiro. PNlru 4-\leixc. 
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.TIIi!'ii· Ft',l11•' J {• tll'inaiH iliPfill.lt"•~ tlto. Cülll!llÍ:,t:,tÚo 1\lo .1 u~ti<;tl, i,l_'lll 

r_;ot1w. <lOH ::I'"L .IJpputadu!o; Atlulpho Ill'l'~:.mini. .\t·l1ntlo L'.'oni, .\1••
t'O<'S dl' ,\ mlr•t·:IE> e muito!< outl'u!', neste plf'IIPI'io, '-' dn~· puiJli:•a·:<l•·:~ 

dos SJ·s·. 'fh'-':11istocles CaYaleanti, Ott-:1 Gil P (~a!-ltt·o XttrtP~t. p:ti·a 
!!(I f,i!f.H- nO!) C!U~ t{iJIUil'et'C'fil tl!:'!IÜlto d..1. JlfUiúti}g:tt;fitJ d:t i ',Jil~:tft 111-

t;Üo, o magnit'ko tl·abu.lho dm; nm;l:us juiz\.'s, ~.>}1:\)t'e!'.~adll :•n1 ('.-'lllt•n
did~ e conskuctot·a jttri~·prudenein. se t•.;.;forr;oram. c·:11la um (!,, 
seu Indo, pat-a o fim unit'o da. perfeita cli!:iciplinac;fiu llo no\'u im:-
Ututo jurl!lko; ctue provê uma net'('Ssid.adl:" sodtti ~<'htichl . 

Dessa~< a c ti vithl.des \'a rias. ('0111 fito u nico, resultou a uH•H 1 :•

ria do projecto, no qual, nlêm do acolhlml'ntn de sug-g--~:,:tiies ths 
proprloH 1110rÚhros do Poder Legh;lat.!Yo, fomm ineon)ot'atla~ t•n:1-_ 

C'lu!:lões de varias decisões de juizes e trihunães. cünw. eiltt·e o•·
tt·al"o, · ü éÚ Côrtt• de Appellaqüo da Bohia. reft~l;('nte a tnadmis~;l
bllhlade rlu mandado dl' segu~tnr~u pieiteado em henE.>fido de- ou
tr(lm. e a Cô1·te 8u]lrema que Hentenciou n lm)wsPlhilhlacl:' tla l'ell·)
\'a<;:1o c1o uedldo do mandado dt• seg-m·an<;a. 

R r. I'I'Niidente. cinC'o fot·onm nH emenda:-; Jlill' 1111111 n [ll'" ''r.•n
tada!-l no projectu em discut-~süo. 

Umn. dellas, a de n.o 5, foi aceeltu. pela Com missão e se •tr•ha 
consubHtttndarla no m·t. i.ii <lo ]Jrojecto, que diz: 

"Os ·p.a·azos oü tt:>frnos eduheleddó~: úeHtn h•i !::Ül) 

eon tinuos e improrogu v eis c a tran8gJ•essão o\1 inobst."!'
vancin ele Q\!àlquet· al<!m das commUil'ieat:üeH 'estabcleei
das n~ts leis d~ proces:w, uc!U'retarft. ]ntt•a o juir.. eHcrivita 
e. Mfnis.terlo Publico a f>enü d~ sll~[iei'ikiio ilt• 1-;J.Hüi. runt:

! 
~;õE-R pm· 60 cliaH" • 

Outrà, a dt> n.u ·3, que mandav~t supprhnlr a lettm )c, tlo m·t. 
6." mereceu, igunhrente, o acolhimento dnquella curnmt-1iio. 

Com {1, emenda n.o 2, visa vn eu -re!:!trlngh· o effettu 

}li'ojecto efu :!." df~CU!lMÜO éstn. it>\ecit\ C' da~!:liftüa Ya 
A CommlsHüo . foi ulém: · .ellminou esHe i•eci.H·sul 

A em~ndo. n.o 4 coniitüu i:lo i:it.>güinte: 
" j 

~'Substitti'um-He no§ 1.0 dO nrt. 7,o as )ll~a\'t':tH: "pa
ra nrt·uzoal-t~ terá l'atlu pm·te o Jll~lzo tll! . . ·e:,:- dius, no 
fini dcH qune!:Jh - pt•llll:l segulnteH: "J>Ht'n 1inutal-o :•u 
conh·u-minutnl-o tet·iio uggt•n\'allte e ug·g·I'IIV<tdo o Pl'a
zo de 24 hot'LlH, no fim doH quaes". 

O Sn . I-'1-~llln--:tnA HE SoUZA- Chnmo u uttt~ndio tlt• \', J·~x. p:•i ':l 
tninl:lu. envJndn, qul' não llUclt> jw-ltlfktu·, soh1·e t>Hlt- )louto , \'. ]';): . 
COllHidet•a tll:{g'l'tt \'US OH l'e<'Ul'HOH rle mu.ndttdOH dt• !W~'lll'tlll~H '? 

O SR. Hl' GO ~..\ POI..l•JÃO - O proJN•til lht• tll'l t•k~:l l't:l::0:-;1-
fica<:iio. 
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O SR. FERR~~m.A n~ SoezA 
mente certo neste partkuJm·':' 

Y. l~x. a c: h a o proj<?c·tu. te~·h n i.-:· .. -

O SR. HGGO :.=\'APOLEÃO Acho. 

O St:. l:i'~o:m.tEUtA DF.: SoezA - E quundo a Cnnstítui<.;tw tlPela:·;t 

<JOT}Jif..<> e nel:>te não ha aggravo, mas simple:.; re<"ur~;o'! 

. o mt~ndado de seguranc:a é <lifferente do 11abr.as-corpu.o;. tendo a 
nature7.:t de ucc:ão cível. 

O Sr:. FJo.:r:ltEIRA DE ~ut::7.A - A desig-na<.;üo de armravo niio ;.. 
t)reciS<t. · O que se dá f~ recur~o prO))riamente. eomo no caso ,•o 
h(l-herM-corpus. Mostro a V. Ex. uma razão: o proje<~to. mesmo. 
-determina. que aqui. no Districto Federal, compete ú Côrte c:(~ 
A!>Pella~.ão. em :;;c;>~l'"ã.o pl~:-na. julgar o mandudo de SE=-g-uram:n ou 
1:• rPcut·so interpoxto. EntJ"(~tanto. como rn·ov€'ct() at'!vogado qtl'.:! 

Ag-~ra,·os. Se houve:;;~::e aggravo o jul~nmento <1en•ria. ~er 
mettido il. Camm·a de Ag-gravos e não ft. C~marn Plena. 

<.'Oll1-

O SR. HUGO ~APOLE.~O - A minha emendn refet·e-se ape
nas á questão õeo terminologia. de technicrt. Parti clú acct"itu~.;:"to 

d.o recurso de aggravo. em razão de ter o mandado tle ~~g-uran(:a. 
a nuture~'l de acc:ão civel. 

O Sn. FErtRJo~IRA DE SouzA - Pela Constitui<;ão. o lH'oce~:;;n ~~ 

o de ha7Jer:s-corp1is. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Tendo pa..t·tido de~til" lll"~::·mP})tJ~-. 

to. c1uero esclarecer, ao nobre collega, · que minha emenda \"i::-;ou 
.apenas consignar 1ínguagem mai~ · technica. u&J.ndo a~ palayr:-ü; 
•·minuta." e "contra-minuta". por, tratar o artigo emendado de 
~'l.ggravo e não ''t·azões" .. cvmo se achaYa con~ignado no ~uhstitu-

O Sit •. FEt!Rli:IRA nE SouzA - Preferi u llalan·a 'TazüeN" e eU
nli~o a expressão ·• aggrnvo·: . 

o SR. HUGO NAPOLEÃO - :Minha emenda é no sentido ào 
estalJelecimonto do recur~o do ag:;ravo. Embora: no primitivo Pl'(l

jecto tenha apparecido a e~pressão generica · de .. r(" curso.. no 
·substitutivo era em exame esse recurso está qualificado como re
cur~o-de aggravo. 

Outt·o fim dH emenda. foi exactamente restringir o prazo pa:·.'l 
m1nutar e contraminutar es~es aggravos. Con1o V. ~x . ~tht:o, •.'!':! 

;. · Çodigo~ de Proces8o. n~t genernliclade, fixan1 e:-;se 11razo en1 .;~ 

.-. );ã:J f.. 11ortnnto, C'omprehensi\·el que- num nroce~:-;tl cl{! t·it.-; 
· celer{'". como o do mandado de ~eguran~a. :;;e estu.bele~a pr:l7.•1 
n1<.tior .do quE' nq11elle que ·o mE>~mo recurso tem nas. acções c~-
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Yf'íx. Ver·ífico" tambem, por não t•rwontl·at• diHllúl'f<::i.o t·IH't'N'\1< n~ 
d(>nte no actuaJ substitutivo que n minha emencta 11." :! foi ;to:." 

ct•ita pela Cummll'lsüo refet·ida. · 

Sen111re a.ehei absolutamente de::3neeeHsm·io o r·ec~Ul'!'o ('J'-of /.'

cio, em materia de mandado de seguran~'(l, visto corno. n11 hn1u•a.~~ 

COrpUS, não era permitlido e ainda porque ba O i'E'CUl'SO dl' Rg'f4'!'<1-

'"O'o da deelsiio que eoncede ou àenegll o rru.tnàa do 

O SR. CARt..os GoMEs 
ponto de vistu. 

O SH. I-lUdO NAPOLEÃO - r~· t>xuctamente D (tllt' e~t11u 

offirmando S('m multa segurauçll, aJiits, porque não tive temr.o 
de examlnal', detidamente, artigo por a!·tlgo. o ~;ubstttutivo. l<].m 
todo caso, .na lC:Jtut'a "á t~ol rl'oi.'lcau" q uc fiz n.i.o encontrei rP.f~

rencia ao t•ecurso c;r-officiu. V. Ex. tem palavm autorizada. vara 
dil'-l'l', com m·ecia<1o, ~P n principio dü emendu foi ou uüu · 1\t't't-it(:. 

Dns minha~ cinco (lmendas; pol'tanto. <Jl)enas ni'o f'lmRe~lliu 
approvnção dn, dotita. Commlssi.o a de n.o 1. con~ehidn hE>~tN; 

termos: 

"Acm·escente--se, no artigo 1.". entl'e üs t>~ilav1·u.s •·nct.f•'' 
e "manlfestamentt~··, entr~ pm.·entheseH, o~ \'ocabulo!;: 
"netivo" ou ''omfsstvo''. 

Sr. Pt'tJsldente, servindo-me dos argumento~ l1e que nc:1.hei 
de me utn.lzar cottlo fundamento da minha emenda relütl'vu. aos 

I . 

jlrozos t>ara minuta e contra~minuta do uggravo, 1~to ê, lançttntlo 
mãn dnquellns regras uconse~ho.das pnr Genny, 1~ oh:lervallcla 
technlca. de precisão e de c.oncls<:5.o, na elnho\'lt-ção ~as leis, pen~o 
Que não el!tou a. ellns fugindo, quando ~uatento a necessidade da 
declara..ção de que c acto a ser revogo:do pelo nlandado de segurnn
~1\ comprehé~de tanto àc,uelle _q~e ê "activo". cómo o f{tle ê "omh:
stv(}''. N:lo h.a. duvida. de q~e na expresstío ''aeto", jUridlca-
mente ontendido, s~ comprehl"n~e tanto n ncc:iio como n omiHsüo. 

E tulv~z POl'Q t:e seja IJ!liJ)(wel a c'\ofupi'ehensl~Ilidude do quo 
tl{!Ul>o ·de nffirmnr foi que il ~-oi.Jta Commissii.o. nii.o/ nccelta minha 
emenda. 

Em tnl cal'o, não ~ demnh~ que eu l'ontinuet/ a hnte1· nt·~tn 
tecla. JMWa que fique hem claro ? -pem:amento da Commlssil'J, 
em ~onsiderar que o acto n que se refere u lel nvolve tanto n 
nc~no como a. omissão . IsNo Her,;lrA. pnra uma trilha se~urn. rvJl-1 

C'llsos de julgamento de mandado ele segut·ant;o. que tet·üo rle l'N' 
submettldos {L Justiça de~te Bt•asil h;teiro 

Que n pnlnVl'U " ncto ", n QUE' ullud(' n lel.. compí·elll'ndE.', tan1 1) 

IL acção, como . U. omissão, niio pOde po.<lecer du\'ldn. E · bnsht 1''-' 
lemhriit' ·as l:legufntet-:~ Jl:.tla\'rns .-de Astoli:.!ho Rezende: 
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"Ma~ n ae,ão tlo indh·iduu eont1·11 n l•~t-;t:ulo n:io t·alo•.J 
ancnus pura alc<lnt.;ar a rC;'paradin rlt> um rlit"Pito viola
do. ou <•om)lellir o J~staôo il :.:e ah!-<tet· ou deixm· de ~lra
tiear uma lesiio ou vio1encia. H a uma outl·a situudio (JI.tn 
não st~ p6de õe~q1rE>zar: é n rPlntiva rto <·aso em quP o 
individuo tem direito a que o g-overna tn•atique l.ll~l 
acto. Tt·atü-se. neste <~aso, de direito n um adn <" n:io 

A minha preoccUtJa<;fw. ~~·. Pt·eside ntE'. ele,!;{\(:' que as miniw~ 
emendas forani. lin sua (,Uasi totalidade aeceital'l. foi vir a e.-<+-n 
tt·ihuna para in!-\istlr no assumpto referentE." :í JH'ilneh·a emen1!a 
por mim apresentada. de maneira. que. amanhã. não pos~a stin·;1t• 
du ddn na interpreta<;iio 1lo nrt. Lo do projeeto l'm discussiio. 

Considerando di~pensa\"Pi~. como de inicio assi~naiPi. dlgT('s
sões outras eh1 tm•no do instituto t1o mandado d<> st'gm·anPa. 
quero deixa.1· aqui t•on~ignndo meu agrad~('imentn í1 douta Com-
missão de Justl<:n. )lt'io al'olhinwnto qUE> ll€'tt :"n4 minhas emeJHlf\-:. 
(Paama.~). 

nhor Atltoniu Cal'!os, l'r<'sidente. deixa a endeira tla )H'('• 

=::~idencia. que (~ neetitiüda ·tielb Hi'. J'::Unthlo Lnrli. :!.11 \"k••
Pr{'sfde;J te. 

O Sr. Gomes Ferraz --= St·. Pl't•HidPu tP. nüo ,·ou IIL'Ulll"t:L

mente cliscuth· o Jll'ojet•to: llN!Pjo apem1s. e111 lil-;'Pirus e desuta
viadus pala vrn~. jüstiflcnr tre~; erneftdas pm· a f.l)'illl dizet· correeti
vas ao. m·ojecto, e cuja acceitadio, s<• Jogror esse. 1ntento.. não 
trará modificação nlgumn ít estn1ctura ou substancia <lo JU'ojectc, 
o qual velu sati::-;fazer, em hoa hora. os justo!-: reclnmos de todos 
quuntos mourejam no fôro, nnte ti. espantosa <livenlidudf' de jul
g·ados QOs nossos tribunues, devido í"L falta de interpretação l~g:d, 
ou melhor, de l~i reg·uladorn. do texto constitudonal. 

AH treH emenda~ siio n~ Heg-ulntes: 

Primeira: ''Ao art. 3." - Eleve-se o prazo pal'a um anno". 

Seg-undo : " Ao§ 4.o du H\'t, lO...- Dii,"Ct-s\:' : tlent t·o em lll tiiag; 
ou úcct·escente~se: dentt•o t'm <lúl~ dias contu.<'\m; tln. l)Uhlit'lt\!ÜO nt~ 

ot•gii.o officlnl ''. 

Terceit·a: ·• AcC'\'eH<~ente~se !lo art. 6." ·- Snlvo os ea!'lo~ l>l't-
Yistos no ul't. 2!1 do decreto 22.03!1, de 17 ele NoYernbi·o de HlS~l 

(R€gulamcnto da Ordem dm: Advogado~ BraHileit·oH) ". 

Sr. Presidente, eomo muito l~m accentuou a indu, hontt' ~n . 

num brllho.nte artigo 1an~aõo ÍL P~lblfciõade, no respeitavel muttt~ 
tino "Jorlil\1 do Co!'itmercio •·. o emet·ito jut·iseommlto, A ug-uslo 
.:Meira. cathedratko dtt F'nculdude de Direito ôo Paí·á ... 
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· O ~H. GO:\!E~~ FJ.;nnA~. - . . . citado desta tt'ilm na pc,la 
eminente ['t'ofc>Hsur Le\'l C~tt'IH.'il·o. :;:"to ilwot 1 te~ta v eis as van t 1-
g-cns do ihaiitbdo de ::-it>i.;'Ui'ltnç:t. titl ton'w o cl'iuu a ll.ui-i~a Cün.,ti
tuic;üo. A im pot·tanc:ln desse instituto R e mn nife::~ta JlOt' totlos m; 
modos: no sem ntm1ero de ea~os ou de pleitos que tl:•m c·cnvergitlo 
uu!' tt·ihuila·.:'S, na multitllici<lade th.• jut;:;-atlo~· a respeito. nu htt·gq 
llé::1t:;in;olvlnümtil cluutrimtriu dü matet•ia. e, tamh€'tn, })€'la eontt·n
Yel'::lia. em toclus us sectt.re!-: de sua applil'u~ão rlogtnatica. 

O St:. :\llllu\l':s .;\NI>ItAilt-: - V. Ex. lHHlet'in tll'ereseentat·: <:: 
pda gTatHle luta que os prufissiunae~ do fl'>l"o \'êm mantell'lu 
tüt ti' é llC>s ll<tt'a n r)btendi.ü dN!liil medida. 

O SR. GOME~ FgRRAZ - Ali:'u:, j:'t fiz nssignalar. no tlll-

ciu de meu dlsí'Ul'So, llUt' o mandado de segumn<:a e sua lei t•e-gu
ladora \'êm 'latisfazl:'t' a uma grande aspim<:ão d<t l'lasse dos ad\'•-•
l:;i<lu~ (•, Lli~sE>-o, de tt:dos quant(lH mout·('jaiu h("l fôru hi•üslleh·,l. 

O S1t .. MottAEs A:>:ult.\I>E - Pel'idto. 

O SR. GOMI~H FJ'::HHA.Z - 8erei bre\·e na justiflca~ão dn~ 
e li tenda~ C) ue> ~.t;lhel · d~ lê r • 

. .l\1 ulto em hora l'ntellun q U(' u n•sumu (,•xcesslvu (> :t Llemm.;inda 
eoncisãu prejudicam; fts vezes. lt ciat·ezu, n:io posso fugh·, entn·-
tanto, ú uch'E"l'tPncia de Hora elo. 

"Bre\'iH esRe laboro" . 

i 
Sr. Presidente. a. cl'eudio du nuinLlndu Lle ::;eg·UI!am:a, comu 

multo· bem aslc!ignulou o illustre .Ministt·o <la \'ia<;i'i.t~. Si·. MaL'
llUllS dos Heis, que foi um dos i bellos talentos dn' ,Con!:ltituii\te 
ele 1 !.134, é tllll dos pndt'lies de sndio liherallsm(l ela :Con!'!tituic;:iio 
de 16. de Julho. / -

,, 
Eu <]irei _nutil4: e::ite _projecto,fique or~1 Yolve (L tc~·ceira e ulti,_ 

.mu discus~ão, llOndo em pratica lfSse "libei·alismó sadio". ~. h1con
te.stiwelmentt', um <lol:l mal::; irhportantes, dos mal~ set·im;. diJs 

· maiH inter~s~ante~. lloK mais ut~ls e nect>Hsal'ioH.. . ! 

O ~~~. Htí<lo l'jAPoi.~Ão - Da~ mais lJem cuidn<ic s, .pó de. dh:ct' 

V. Ex. I 
O SR. GOMEll:::l I•'ERHAZ .___ e .elos maiH >Nn <'uidnrl.,,~, 

cun1o asslgnalct o noht'e Deputado 81'. Hugo Napolefw. d1l pt'el:le!l
te sessão leglsli:ttiva, por ÍNSl' que ,consagra umn. dm1 mnioreH con .. 
quist.ns lihera.NI no terreno' dm; scienciru: j)Jridicns, c1ue multo 
ennol;rect>m n U<'P,ào hemf!'itora e h~mfuzeja dos honrados Com• .. 
titulntes de 1!134, ' 

nr. f'r<':mdcnh•, !lc fazer jtt~th.n é dnt a c mla um· o qtle <i seu 
"'jt!''s suwn c·uiq1w tri.IJ·twre'' -'- é justo que. no momento em que 
Yilmos. por u.ss.lm dizer, ·acabar d~ t•on·struit· ü fo·r··rüosn e. clurndout·o 
ullcE>i·c.e rlE'ssn obrn. lm tanto iniclnda. colloquE"mos em logru· 1lê 
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destaque a .1e cli~ti:ro('(;ão o:: nomei': nm·eol:tdm; de Erlm.utHlo ::vru1;j;·! 

·· Harre-t<.~, ... 

O Sn. Hur:o XAPOI.EÃo - Prin1eiru \'OZ que He levantou nu;,l 
Congress-o. _ 

O SR. GO:\IES FBRRAZ - ... primeira \"OZ que ~e le\·;m
tou no sentido da defesa do Instituto, no Con~res~o .Juridico r.::a-
1i7~'ldc ne!:lta Capit:~.l, ·em 1!122, de Gudesteu Pire~. illustre D0pu-

assim. dizer creador do mandado de st>guran<:a, embora. con1 o 
· non1e de ·mandado de protecção, de l\1'attos Peixoto. de Afranio 

<1:: · :\lei! o Fr:tnc·o. de S;.rgio Lm·,·to. :-:c• .1 o~í:1 .:\í.:t nga1; .'il·:~ .· (• 

Souza Filho, emfim. de tanto::;; outro~ que coopet·arum para ::1 

construcção desse monumento de saber jul'idico que bem potl·:
mos appellidal-o de ·'lfoysês" da aétual legislatura, cujas ulti
mas tintas, cujos derradeiros retoques acabam de sez· dados po1· 
E."!':~es eximios ''Miguel ~-\ngelos" da arte do Direito que integr::1.:n 
a Commissão de Cum;tltui~ão ~ .Justiç;a. Digo arte do Dirci!:J, 

\H'!"' bonit 1et aequi ... - O Direito é a arte d•> h~11L l' dn l·quira
th·o··. 

Este p~ojecto. Sr. Presidente. mais do que a estatua (~e 

::\Ioysés -·a. l!Ual não falou. quando receheu a martelada - !n.!n. 
bem alto da cultura jurídica brasileira .e do carinho com c1u3 

· foram tratados o dir-eito, o interesse e a liberdade de todos quan
tos têm fome e sêde de Justic;:a que. aliús. são os henm,·enturad·)~ . ' . 
. na phrase do Evangelho. porque vão direitinho pnra. o reino ·lo'5 
Céos. (Riso) · 

O SR. ·Huao ~APoLEÃo - Não se esque<:a v·. Ex., ne~sa ultima 
·,. phase da·. disciplinação do J)rocesso do mandado de seguran~a. ·:]::.. 

obra.· ver.dadeiramente constructiva da jurisprudencia dos julgu
dos dos nossos juiZes e tribunaes. ohra que !!(>rviu de muito pa~·a. 
o aperfeiç:oa.-nento . do projecto. 

O SR. GOMES FERRAZ - Acolhendo o aparte de Y. Ex. 
co111 honra e prazer maximos, ' devo adiantai.' que es~l. jurispl.·u
dericia, aJ>.;zar de não Rer uniforme, forn~ceu precio~o subsidl~) 

,·para o estudo do proj~to 325-A. que consagrou toda~- as .franqui:ts 
· asse~uradas :Da Con:;t.ituiç;ão, podenrlo-se c.lell(' ftffirmar que rc·ali

··· .:L.ou c-· "tanta molis erat lihertate:n conõeret nostt·n.m .. : 

Para ::tssignaiar uma só das faf.!es brilhantes e meritorias ç'lo 
; :.-projecto, ·basta dizer que nem o Poder Judiciario e~capou ·ao raio 

·. · .. . de act5.o do mandado de~ segurança. Nesse elasterio. aliás. não hou
.- .Vê diminuição, menosca.bo ou offensa ãquelle. poder: .. 

0 SR. MORAES ANDRAD~ - Ao cont~ario. 

O SR. GO:\-IES FERRAZ - ..• de vez que os privilegios i.ie 
que g-osa a margistratura estão;· ta.."':ntivamente, regule.cos no art . 

. . · : ·64-·--d:l. .Constituição: vitaliciedade. inn.movibili<l;lde .e irreductib~
:.. ·< ·: lfdade de ' vencimentos: Fóra disl;'o, cahimo.s no inci.so l.o, do ,;t::.· t • .. ' . 

·' .. ... 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:44- PÃjgina 100 de 134 

-312-

11 :~. da C<mstitulc;ào; "Todos ~ãu iguaes perante n lei'', com~Jle

tado pelo inchm 25. quando e!'!talH .. •Iece a niio eJdHtencia de fôr•> 
J>rlvilegfndo. 

o ~R. UnAI.Ilo RA~lALtn:rrE - V, J'Jx. púde dizer qu~:, 11elu pro- · 
-ject<J, nem a eoisa julgada escavou. 

O SH . C:0;\1ES l•~l·~RHAZ - E nl: ~:> Yai it maior elo~iu qw· 
l:!e possa fazer no pt•ojecto pelo seu e~pirito de liheralismo. 

O s~. MoltAES ~\NIJR..'IJE - li.:' á. alta rnagistl·atura o. quo 
se recorre para remediar seu proprio 'Jrro. E' a màior hom\:
nagem. 

O E'R. OÓMBL:; l"fJRRAZ A cois.c jul,;adtt, f 1tle é tida eon•o 
vet·dad(', nn sabedoria dos t·omanos, é assim mesmo ~ujeita ao 
mandado de seguronça. 

Ji'l'~: •'lUJto hem :t ciignn. Comm\ssão de Constituição e JuH
tlça incluindo· o Poder Judlclarlo porque sendo amplissima a ga

. rnnti:~ do texto constitucional, a sua exclusão, excepção ou rca
tt·icçiio :,;úria odimm., conforme principio juridico que repetiu, aindo. 
hoje, du trlbmin, pelá mnnhã, o nobre Deputâdü Si·. Moraes Ar,
<lrnde: odiosa rcstrino~mla , A excepçü.o é sempre odiosa. -

Tod:l. ve·~ q\U! c:xl3,1ta um direito corto, !iqui<lo, de facil e 

creve: 

" a b"nHtntia 
sequ.m'tenu•nte ·nno 
qualquer \l.Utm•ldade 

é possh•ei 
que abUt'le 

Domais isto im)lortal'iu não só e1n re~tringlr o Ul:lo 
do !lovo pt·oc.·esso, mnR, ah'lda, tt·arln comsigo Umn' ~ón
fm~ij.!) tn:e.iuclkll:tl · f• ~tllt. nppliettdi:o. 

A· mn·te .'>·Ub.qtsndul da mntct:ln impedida toda dh;
tln,~ç::\0 c o t exto constitucional se adnptnndo rt neces-

• ' 
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sida:k• t•enl dP!-'sa jlt'nlc<:dio. <~os imtH•t·ath·u.;; do <'llwto!' 
contra a illegalidatie, rt•fet·e-se a qualquer autol'irladf'. 
Mnis d~ l'E'Ill antHW ('ll\ lll'tl Ucn: dl) '1 hnhea::-H!Ol.llU!<... di• 
rin.m da s::tbE'dot·!a da Co11~:>titu!t;ii.n: niw tlisth:gulmtn (•11-

tre as iliegalidrule>~. Se se e.~\·a:-;ia>~s('m ol-1 suk,os profu:l
.Jos esea varlo~ .:om no!'~m; institul~ões !Jel::t nctuu~ãu do 
.. hal!e>aH-<'ot'llU!{'. os e\pitos \·a~:io!-1 eom totlas al-I suas ·:~•l

tas e l'ecaTitos ]lt•,liafli ~m· cheios }:(•!:.:-: ag-na~: fet·tllh·:.-;i
lWt:; do HHtndado de ~o·eg-ui·anç;a •·. 

E Augu!'lto .Meit·a. com u peso de sua g"J'atHh' autoritlath• Hllltt'•! 

a n1a tet'iu, acct·eseenta: 

"As g-at·a ntin:;, cum;tituckmaes IIIHl<t \'llk·t·iam ~~ 1;::; 
Eat:.i.dos, com us sttas }eis uusut'das '-' uma magistrutul'.L 
eul)horicu, <tt·t·uinn.l'iam lH'Ul'E'dSualmcntc cotligo~. leiH (: a 
lH'O}}ri(L Constituh,;fi.o. O at·gumonto tlu . bt·. Castro ;-.:u
nes, vel'ificando que não {! t~ossi\·el distingUi!' utttlc .l 

Const. ntio dtsting-u~. fsterul~>-sc l'll\ abt'oluto, no tJo:-tlo 
ver~udo. Nõ.u compreenllemos em tão egregiu espit·itu 
affirmaç:õea· como esta: "Hó u · "hnbea~-eorpus" attin.:.:-e 
Jndi~tinctnmente actos da. a.utol'it.Iade administrativa e 
d~ outorfdude judiciariu, no exercido de sua jurlsdic~ü.ü" . 
.Pam chegar a t·esultado contrarie em i·ela(:ão üo tn:i li
Cludo de segm·anc::a, frwa preciso ne~:a1· c,.ne a auturid·liiP 
judiciaria não é uutoridade. o ,Dr. Castro Nunes n.'to 
fiensa assim e, portanto, não pôde distinguh' entre nuto
ridade e· autoridade. Neste particulai·· o mandado tio 

se~uran~u coincide de modo abl;oluto ('Om u "hahf':ts
cot·pus". O que se realiza, amparando n lihet·dade, o 
mandado de segut·am:a o faz, amparando todos UH demaJs 
direitos liquidos contro. todos bs arbitrios e todas e 
quaesquet• autoridades. Os inch:ivos constitucloüaes do-; 
n.us 23 e 33_ do _art . 113, são vasados sob o estimulo da 
mesma inspiração. A Constituição não quiz automa·IJ
camenté, cohibi11 os abusos eveutuaes de qu'atquer pod·:•· 
e de quantos são Investidos de autoridade. Sente-se-, ahi, 
um gesto constitucfonnl de auto clominlo, de u.uto '-\0!\

tl'ole, de autonomia mo:·nl da \'ontade, nacional, C'OI'llll-

·rlfiC!ld() nt\ Cunstttuiguo '. 

Sr. Presi!;Jente, os elogio~ mui met•ecidol'! que l'Htou t'nzer>tlo 
no . projecto, que m\litó hortrn a cultura jUrldlca dos llltl'!:üt·eM mem
bros da Commissiio de- Constituição e Justi(!n, nüo me lmpell~m !'le 
dizer que a Commlssüo nüo d~:>vin. restrln~h· pm'lt noventa diu•l, 
r•omo feíl, o pmzo pl'Nm!'hl<'lonal pnra o exea·cleio do direito uo 
requerer o mundnüo de Heg·ut·am:a. multo embora e:Ja tlve~Hl' " 
tnspirndol'a cnutelu de 1!.\lLndur cUiltl.u· esse In·uzo da untu dtt sc!on
cia ou do conht!<.•imento do aeto Impugnado. 

Penso qul:l não hav~·t•ht l)rejulzo algum, ]leio l'ontm:·iu, n.c;tutt•
hi.riõ. mélhoi· o~ hitél"(•. se~ c direlttli4 dtu: Pltl·teH, ~e CH~e Pl'!lZtl fo~:-:<• 

estendido para doze mezes; como ~ o du p·,·C'!-It't'ill•:iío r•l-tta1 :\~lt·r-hl:L 
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JWI:t ::t•t::-w •·~'1 )L'<•ia! tk• nulli:!:·ltlt• do!; :wto~ !.ll'ÍUIHhJ:4 ~!;! }J<;rll•J' )Jltl>lL·n. 
}; pur qu~. ~~·. Pn·sid~·ntt•'! ~.;;a a c..'onstlttti<Jw l.'l?r.!Pt'al. (•111 :léU art. 11~. 
inciso 23, detet·mina que o processo elo mnrtclac.~n <1·~ ~eguranÇa é o 
mesmo do habeas conms, e si para este não ha pt•e.scdpçã'>, E!E'l'i:t 

razoavel que o projecto ~ilenciasse a respeito nu. ao t·egular a "'ma
têria, estendE'sse, dilatasse esse pru.zo. Que não {osse para 'dnze 
mezes: para seis, }lela. metade, o ·quo Het·ia a.cceita vel e mais ga
t·antidor do~ dindtm; thu; partes'! 

·o ~~!L _\illl:,w,; .\ xtn:M•~: -...... P~:t•mitte V . 1~=--. urn itpm·:te. Em 
pdnwtt•u lor.:;:l:' o (':t:·o üo 11<;(w,ts-<}';?'lllfs ~·ut\1\llclam·,.ntt• tliff>'n•nt(•. 

O SH. GO:\UJS FERRAZ - Citei t>am ~u-gum~ntur. 

O Su. :\loRAt-~~ ANtlft.\llt.-~ - Visando pl'Oteger a ·liberdade indi-
v!dual o 1útbe<t.~-col'ptts, deixü.ndo de l;Nt' requerid1.> dentro de tat 
ou qual prazo, vae l'!empre, em qualquet• momento, amparar essa 
cousa absolutnmente imprescriptlvel, que ê a. liber-dade de ir e 
vil·. O mandado de ~eguran<;:a. meu prezado collega, por isso que 
visa. amparar direitos de outra natureza, combat~r actos que vo~:~

~'am crenr, ~ cream necessariamente, situações furldica~ que não 
tJodeni ficar permanentemente indecisas, varlavei~, o mandado de 
seguràn<!a prectsa de uin termo exdncttvo breve . A mim me ·pare-
li...; ;·om o devido t·e:~!)Jlto e acatam·.:-nto, lJ ue o cri tel'io. da Cummi~
~o de -Justiça, fixando es!:lé prazo extinctivo de tre.s me·zes, ~
feitamente razoavel. 

o SR. ÁRTHUl~ SANTOS Contado da sciencitt dd neto. 
! 
I 

O ·Stt. MoRAE~ ANDRADE "- Pe1·f~itamente. j 

I 
I o SH. GO~.n~s !<'E:HH.AZ .H~ at{!:dgtm:ei c~.~~ vnn lngem. 

. . I 
A duvida pot• mim levantaq.a - e desejo que b meu distin-

eto collegn Ht·. Ueputa.Ju ~t'lor.<te~ ~-\ n ::t·a:ic me ouJa -• .fo.i ot·i- · 
ldtui.dn pchi hlt~l')n~tltaçilo tln.s <l~~p:J!;I~i\'fJ:' Llt:~· no, cJU:xo Ci\'il Hra~ 
silelro regu!am a m~ teria da ·lj·ascl'ltlt;;.fw. • i: 

.Em minhn P.nt.ettdlt petli' Oj/ JH'ÜZl' de do~~ me:r.<./s. llot'Ql\~ c.om
p~tl'ei-o com os pt'a7.o~ longos·· que c <::odig.t? .Civil fstabelece paru 

blico, contra a Ji.,azenda Federal, Estadoal e· 'M:u icipnl, para n 
pt·e~cripção dn ac~ão resc.hwrla, pnru a JH'e~ct•lp~Ü:tl ·J· !t ae<;fü> )>i.ll' oi:
íensn. ou damno tao tUt~ito de proprlGdado dn acç~o contra, os actos 
inquinados de vicios . de const>ntimento, todos .d 5 · e 4 anno1< 
(at·t. 178) . · . . 

O Sn. MoHAtr.s · ANDRADIIJ A relação jurldicu. é outra ; o reme-
di:l c, outi':J: ~u; tna.nt~it·as lle Jll'C)\'n Húo · uuu·n~:~. 

o Sn •. JAmo l"nANCo -:· Ha ulnt1a n. consldel'nr quo o mnnda
rli • di.' iieg·ur<ll'l~a nün lm peEle a lt l'I:;Úo HJll'UJH'liHllt JIHl'll tle 'tl-:'h' Poll · 
tt·u.. a l<'a:úm<la :Publicn. 

O· SR. GOMES FEURAZ - Com.prehendo perfeitamente to
das esl>as obsel'vn~ões com que os nobres Deputados me honram. 
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O SR. A!lTHUl! SANTos EXIStem \'at'las elnendust_ uma~ de-
tet•minando o JH'U:r.o de quatro mezes, outras ue Heis e ainda ou
tras de um anno. A matE>ria é, 110rtanto, opinatoria. 

O SR. GOMES l"'•:ntRAZ - Me.!'>'nlo que esten<lt~ss0 para seis 
mezes, não h a veria vrejui~o maior. 

O projecto (! tão verfeito, tão eompleto. ttllt', ~w houve:;:H(• a 
extensão desse pra~o, nenhuma duvida, nenhum emlmraço polle
l'ia Httrgit• na pratica. 

O Htt. .\H'rttt'tt H,\;o.;Tos- l·:mh:trw:u nüo lta\·c•t•in. 

O SR. GOl\IIES F'ERRAZ - Peço veniu para illustmt· o~ tlt•
hàtes t'l\m i\lguns exemplos que. aliú!':, não são meus. 

O nobi·e Deputatlo. ~h-. B~tn-eto Pinto, cuja opet·osidadc lll'Hta 
Casa não me cansarei de (')ogiar npre~"Pntando E.>menda neHse sen
tido, assim a justifica: 

"Um funccional'iu destàcudo no in tel'iua· do .\ nmzuna~. 
em virtude àe refol'mu decretada na repartição a. <tlie t1er
tl'uet•, fica com o O.'t'u direito violil.du. Quanrlo tomn s·•ien"i:t 
<léssa i·efol'ma, com o recebÚnento <lo niado 0!/icial, j(t de
correram nu\is de 45 dias. Trata-He de nmtel'ia a ser decidi
ela pela Cllrte Supremn, visto se h·atar de neto <~manado do 
Chefe do Governo. Dupols l1E' obter o~ documentos indh;-
penf>'<t.veis e remattet-os · u.o seu advogado nesta Capital, u 
tempo a que se re.fete o. aí·t . . 3". do substituto e:-;tarú. fin
do. Razoavel, portanto, alêm de out1·us motivos quo pollc
ria enunciar, a dilatação <lo prazo •· , 

Cito outro exemplo, de um cidadão q uulquer, [lreju<llcado vor 
llC'to. l}llL'l' rlu J-'mlt:>r .JwlielitJ'h, l!Ut.'l' f11> l.Jt·•g'islnth·:J, que1· do l•;xP
cutivo e que esteja no estrangeiro, digamos no Jat>ào. Ellle tet'ÍL co
nhecimento da offensa a seu direito, mas até que ~·euna os do
(.~umentos a que 8e refere u projecto, ha.vel"á impol:isibilidude Ina
ttoriül d€- raz{'l-ii~ üheg tu ' a tel1lpo ao <le::~tiho. ~l.!l illi}Jü/i.~ilJilhllll m •mrJ 
tenet·rtr . .. . ' 

O Sn. AnTHtra. SAN'l'~'~" - O projecto llet•mitte OH n •quet·imen-
tos,. utê por telegntmma. 

O SR. GOMES FERRAZ ....... v. Ex. nuo ignora n.s del:lvanta
gens de uma defesa por tell'f;l'Umma, tanto muil:! qu~ o lH'ojecto de
fere ao juiz o periodo arbitrio de decretar desde logo u. tlrescrlpção. 
Aliás, eHte lll'incipio a meu Yêr vem derogu1· u art. 161i do Colli
go Civil, Q.ue, em matet·iu.. d~ ·direito patrimonial. de termlnu. s(> vo
<let• ser decretada a preHl't'ipçüo, quando allegaua peln. par~e. O 
juiz não pôde conhecet• da presct•tpçil.o se não fOr invocndo pl'luH 
IJarte~;•. O projecto entretanto concede uo juiz o arbJtl'io de. no r e 
ceber a i1etir;:üo, .julgtü· h'iüncdiatumertte pre~critltu. a mesmu. se 1.1 

prazo de ti() c:Uus e~tiver findo , 

. . . ' . • . i l 
Nno haveria, pois; repito, }>l'atlcnm~>ntt>, q ualqut•t• ]>l'e, u xo 1111 

cxtenl::liio do prnzo, 11 unndu m enos foBse, pn l'U. • sl'ls mezeH; 
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o Sn. H.lllBmo .JriNtnlt - Mesmo dentro do espirito 'da Constl
tuiqü.o, a que Y. Ex. se refere. é imprescindivel que se estabeleÇa 
uma clelimltac;iio para e~~:a plenitude do direito de defe~a. 

O ~R. (;O.MJ<~S F'l~RRAZ - ...-\ clellmitacão estft. feita: doze 

O Hn. Htn~;Jito .Tri NIOit - V. J~x. não a!'ha e:-:14(' prazo exltggera
y 

O SR. GO.\Uo;S T•'ERRAZ - Qu(' não foRsem doze mezes: HP
rlnm seis, 

O Slt. ~lonAEs ANoltADE - Consldet·ando-se, principalmente, a 
orientadio da Commissão de Constitul~iio c Justiça - que ap
plaudo -- <lc concedee mandado de segutan~a tm.ra coif:>'a julgada, o 
JWazo de l:! mC'7..es (. muito p('rlgoso. 

O SR. GO:\IE~ l''ERRAZ - Outt·as a~ções menu:-: importnn
tt•s têm prazo mais dllabLdo 

O ~~~. !\ioH,\!·:s .-\ X!ll:.\!11-: -- ~ii.u ti· In a llll'>'lll:1 •·XtPil:<:it•: niio t~111 
n 111!.'!-:!nta forc.:n. 

O SR. GOMES l•'EHRAZ - Sei que nrLO süo. J>l'ejudlcuda14 as 
ac~ões peUtorias. 

O projecto da fórmn em que estú faz-me lembrar aquelle 
J:'l't•~:~ntt• r.'•gio qm• li Llmrut~ th• l•'el't'ltl'a, Affnn~o I>' f~ . '-~"· i>ffet'lilll 
ao~: seus cm'te7~i.o~. I·~· ~o~ahldo qUP o lluqUC' I··~·J'!'HJ'a. , rPrtn ocr•nsl-i(l 
num t•asgo dt• ph!lantropla, deu ao povo <l~J SE•tt clu,l:n.do, o palacio 
( 1111 que mornvn 1 !'!Ob a con-:Ução de que nlguem pulasse os !ossos, 
t•hplos dagua exil-ltPnte.; {!m tm•n.> du cu.stnllo. Nlng-uem pulou. 
!Hll'<!Ue l'I'H htnnanamPnte tmpossl\•el, <• a offt-J'ta .fleou !-.'em effoito . 

O Sn. BAnm:To PINTo -- Esse apologo nüo se a.pplfca bem .ao 
caso. 

O SH. GúMES l•'ERRAZ Bem o !'lel, maR é pn~clso tl\mbem. 
no caso, que se ande clepre·RHU; que t~e dê pulos, Jll:'.l'U. gosat· do&' he
nC'fleio~:~ do projecto. 

i 
O Hn, BAttlt1·:1'o l•'ll.ltD - O tnamltHln ele sttgm·am:n (o lnsti-

t u to q ll\' tt~ rn por I'Sseneia a C'el••t•iclatl('. Pm· conseguinte. ni\o (• 
de admirar que Q individuo que se quelm benerfcinr <lesse rflme. 
dto ande tambem ligeiro. f 

O SR. (}OMES FEHRAZ - E elle realmente tem que andar 
ligeh·o, porque dlapõe de 216 hot·ns para Ingressar na primeira ins
tancia e 48 horas nn segunda, sob pena de deserção. 

O SR. BARIUM'O .FILHo - As nllegnGÕes tle V. Ex. valeriam, nüo 

!la preH<·t•itH:iw t.•lll tlh'l'Íto, 110 'liU(•, E'\'lclt•ntl•mE>nle. 
~ltunções tn·eju<lkadHs JWlll tn·e~el'l!•dh•. 
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O Sll. OU.i\110:~ l''l•atkA:;.:; - Âl:ho lJUe a Cmnmis:.:ão, qu" 1'P7. 

tt·ü.halho tão perfeito e completo, 11odcritt terminar o projectn es
ten.dehdo um pouco o IH'azo du. preRel'ipção. ToJ' induhitu.velmentn 

. imlUfficicnte n tH"azo rle dois dias. estalJelecldo pelo § ~". dn at·t. 
1 O, para o \,)reparo. Aliàs, o nobre Deputado lH>l' Siio Paulo, o St·. 
'l'hPotomn ;\'lnlltl'll'll dr• llmTo~. :qJI'I'S '.>OtllU tamhPtll c>nwncla llt':<

te ~.'r>nti~lo l' ju~tlt'h·ou-rt (mm p:o; Hl'!-n.lint(·~ :ll'g'unwntox: 

••• -.... • .a . .. ·• : •• .1 . • ~ • 

1las · resr>(•dlvas C<i1·teH dP A pnellat;fio, (•, <>tn flHtihls ea!-los, 
lll:ttPri:tlnwnte imposHh'Pl o pt'E'Jlill'tl uo JH'mw 1le 48 hora::;. 

InuunH•t·as ~rw a~ ~í·tl"~ tlt• ''"tn:n·:·a:.:, 1111 intl'l'iol· elo l':li'l.. 
qut· ni'lo H1m r>stnt l:a~ dt- fl'l't·o t• 111'111 : •!qlll'l' tl'lo•g-l':tpho" . 

• \ Pmenda :tJII'll~~ntadu. por ~- Ex. ~ · ~tahl'lt'l'l' o pnum 1lt• l'int'IJ 
dias. que "melhot· attemle aos lnt{'ress~s •los reqUl'l'Nth•s, sem pl'P
jucllt-ar o andamento rapl<lo <lo rt'I'U n;o ". 

Atll'esentd enwntla <lt'tertnlnando o pl'a:r.o tll• dt'Z tllas, que (~. 
nliitl'l. o adotl·~ado no R egimento tntl·l·no 1la \:ôr·tt, tlt> Atmellnção do 
~ão P•tUlo, ou. então, suhot'lllnPI eH~l' 11L':1z.o a uma. cundiGüo : a da pu-
hllrolrl,.,l., "'" ,,.,..;- nf'flt•lnl N .... • > ,,.,.,., t1 flrl••••i• t'lt" • t· o•n•;,. •1'1 ,1, olu 

(> ~11. J·l,\WIWI'(• I'IN'I'o --· ~11·~'.1111 ;t~sJI'o1, 11!1~; l 'llll1:1l'I'H.~ do llt l !'l'itll' 

llrttl sm·ia poHSi \ 'I' i 11 lll'e})at'O, 

O Sil. UO.Ml!JS Fi.!JHRAZ 
naH eapltal'!'.' e não no intt>l'ior·. 

o pr·cJHll'o l'nt ~+-~un1ln Instando. ~ 

O Sn. BA!tm:ro PINTo - O quo JH'E'ciKamos C• 1le pr·a:o-.os pat•a que 
o Trlhunal julgue o m:\n<lado <lt• :-:l•g·m·am:·t. 

o ~H. 00:\'11~::4 !•')•;!~"\~ ~ .. I )Oif-1 1111 l'il1 ' ':) d i: 1S, Kt'lliPI'l' llll'·:lilllll !• 

publicaGüo no orgão offlcial, pat·a conhl'c irnento tla!-! JUU'tPs, r>rim:i- .. 
palm{'nte tlu.s que mot•am no lntel'lu1', 

O Sn. Ait'i'it Uit SANTOH - O mandado dE~ sL•g·uraJH:a tm·rt, ]>ela Con~
tHult;:ão, H. mesma. m u.t·cha. do 1taõcn .'I·Vbl'1i·iis. Se üorrte~urmoK a cUla.
tltr os prazol'i, cah lremos numu. ac~ão summu.riu. e~peclal. O que en
rndet·bm 11 rnanclmlo tll• :,.~egttt'1llll;lt ,-., ,ltt:-:ta IIIPntP, a 1·a Jlldt>~ elo Pl'n
('P~so, 

O HH. I :An!:t;l 'o Pr :-.-·:·o - ~o !•:!:' lat lo 1\u !•;!tplt'ilo S:lll t o, Jllll' 
<•xemplo. (!:thiu um l' IW \Il'Ho d11 t•ll'i~,;il . l Ml't'al. IHJ I' <'a twa tlt• clia~ ute!:-; : 
tl·e~ nla!-1 !'C~Uido:-: ('1':.111\ f tll'inclos, () pl'H~O tlt• dois i la; ; (• Jllll' tll•mll iH 

diminuto. 

() SR. BAititi!:'ro PIN'i'o - :\lns a ll•i não ('Hpedt'lea. 

V ;:;R, 1Vl0RAEIS ANUUAilll! 

j ecto falo. em dias u tela . 

.. 
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O Sn. BAmtKTo Pl~'l'l') - Em c·erta partE'; em outra, não. 

O ~R. 110~11·:::-; 1-'t·:!U~A~~ - :::-;,. admitti~~emns o pt·azo do }ll'll

jeeto. to<lu:o: ~~~ l't't'lll'~"~ pat•n a supPl'i:r in,.:t>tnc·ia <·Ol'l'?ria'1l u l'isc·u • 
de ficar de:sert~~·. BnMtm·ia uma -tlistracc;:~io innocente do advog-ado. 
aliás commum em n:-~sUil'llltO:il dessa natureza, ou um. impedim~ntu 

O ~1:. ~)111:.u:~: .\~1,1:.\PI·:- O Jl!"op!·!o :t(·t·umulu llt.• :-;:•1'\'Í<~o n:• Tl"i
hun~l. 

O SR. G0.:\1 }<;~ J••t~ltlC\Z - Sr. Presidente. a. equülade de\·e YÍl'. 

justamente. pnra. uurnnuur os rb:ores do· .direito. Dizem que ·· 1Jor-
1nicnt·ib·rts uon Haccrtl'l'lt ,Fu.'f ••• •• Está certo. Mas ús vezes, o ~:um
?n.um. jtu~ tranN!orlllll·l4•• l•tn x 11m ma. i-n.jm·i.a. 

Já. que e~tou J'OÜl!U\Ju llc.· tu.ntus emeritos profe:.;sore:s lle direi
to, clt>st>j:wa peJ,;"Untr\l'•lhr·~. fl guiza de esclarec-imento. se os pre
<:<•ito . .: uo C:1dlgu Ch·Jl. l'c.•f't•rl•nte~ á..~ cau83.s que impedem ou su~·
Jlendem afl )U'«.!t'Cl'lpc.:O••M, ''"ntldu~ no~ artigos 168 e seguintes do 

O SR. GOlll·!~ J·•J..:Ht:AZ - Por is:lo, tle::;("java o esclar<.""<:imento 
de Y. Ex. 

O Hl:,' LI·:·;, t '.\u : :1:.1::• - . .. tal :·11::1.: :·~· :!:'t n:t a .:::11 :-;u:m:::t
ria espec·lnl. 

O SH. CHJlll·:~ J••t·:Rll .. -\Z - E o milit~u· que ,estiver na guerra; 
o itlt·~tPtlZ: ~,.,.,.,lHlt , . .,,.: •':: <.~:.;:~·!' t:o~··:·c a p.!·~~~~rirh:ilo ,io ~~t·t .. ;)" .. . !.~ 
Projecto'! 

lic:i"Ln ciu nw~«tl't•, 1••11'11 qu:• t'll':t:-<l-lc• t·onstan;lo do!'>' nosso,.; ".-\nn~ws ·· . 

F\'itan''" qtrt•, 11111!1'1 1111'""'· uJ•Jinl'l't:an1 du\·ida!' :t. respeito . 

.A. tl•l'ct•h•u li111••t1111l, :-;r. Pre~idente, que offereci ao vrojec:to. 
diz l't'l'IJWitu 1111 111'1, 11"., q Ul' assim e s t:tiJ(>lt:ce: ) 

• 

o.J~ I I 1 1.. . ./ . · 
"~~~ 11 l tiJ 1\1' '<• l u·e1to C"erto e ll1contes ta\'<'l. atnr~::ll;a-

'1" CIU \')llilllfll, fJUtll•t•}t, 1J01' ad·I;O!/ft!io 1C[J(ÜIJW11 te ]/Cl biliiar/•1 

J't.'CJUure•t• UlUIIl11tdu de seguranc;:a >9 • 

0 Sn. · DAIUIIG'I'u I'INTo - l~so ê um absurdo. Admitto que o íaÇ:a 
pes~onlnwnl&.• uu lJ~Iu wuu advogado. 

Devo ussi~nal:lr q~H.• o n :1hr(• 

tido • 

P•.~lu Ht•UUhllllf'llltu da Or(l~m dos .'-\<ln1g-ados. :rrt. :!3. \ ' e:-110!-' qu~ 

s6 p6de QXel't.:t:'l' u. JWutl~mlo o advogado. formado ou provisionado, 
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•!Ut· tL-nha ::-:ua l'art~t n•gistr:ula t1e ae(·ordu t.'<lln 11 tlei'l'et~ n. :.!:.!Jl3~. 

(lt· l de ~oyemhro de 19:tL 

Pergunto, entüo. á mu:-;tmda Commis:-;ãu d(• Constituiç:üo e Jus
tka: nos lo~u·es onde não houvPt' acl\'o~adu formado ou }Wn\'isio
nado: onde o :Hh'og-:du ou !JI'O dsion:~cio niiu q u iz(·t· ~l:tll'll(•ina !' :1 

v:tU~.',t: onJP o :uh't1;.;ado ou ]ll'n\·h;iun:t:1,1 :·:,.·:a i:!t}:(·.1i.1o: ull.L.• " :uh·n
g-ado ou ]n·ovi:-:ionado não sE:'jn. j)('ssoa da c•onfianc:a tl:t J1<ll'te -
<· :!nH• Jll'IW(>clE't' a t'('!-<Jlc=>Íto '! 

n ~t:. L1·:n C-\!t:'l;f·:m .. - r~~o·~:~~~nllll: n"sst· ,.,.s., :lllJilk:t-)"t• " t···
;.:lnw t•Ntaueleeido pelo H.t-;;ulamento ela Onl(•m 1los .\d\'o~at1ns. Y . 
Ex., alhh•, tem alguma razão na~ suas pon<lc-rn(!üe:-:. J10I'f!U<" o dis
vmo&!tl\·" atlopt:ulo no projN~tn (• tn.h·e:r. dt•mai:-: t•ig-iclo ... 

o ~1: •. L .. :\'I C.\lt~IO:ll:n - • • • pCll'q Ut• <1iZ q Ul' :O:l'l'Ú l 1(11' alh·o~n

'~o.· q uandb, €'nl \'e>rdade, IlH t'e<·e mais e •.:m venienw di:t.el". de a.tc·ur
du com a emenda llo nohre eolleg<~ S1·. Gullot't·e<lo \·iannn. ·' 1WI' 
]le~sõa legalmente> habilitada·:. ~UhPn tE>ml<•-:-:l•: n:1 r·nnt'ot·m idad:· 
<lu Reg-ulame>ntu d:t Onlen1. ])Ol'Qtl•·. :-.'? não PXÍstf:o n.dvu~aflú. nu u 
('Xi~tf'nt.<> não m·c-eita. a ca u:-:a. a tC· po<lf't'(l st•r a lll'OJH'ia partP. 

O SR. GO:\IES FERRAZ - S1·. Presitll•ntP. m<tyi.~f!'t' dixil. 
Xn.da mais tenho a dizer a l'E:'speito do ]H'esentC:' pt·ojeeto, que, nos 
ll·l'nlu:-\ ern l!U~· ~~· :n·lla dt>ll:H•a:b, (•\'!t : J :wto . pl': tli~·a~ " 1~1anif~·s

ta<:ões do arllitrio e seri't o antemural nppostn ao delil·io <la prc>
Jintcneia C'omo bem acC'entuou o integ-t•o jm·iscon:o;uJto Edmundo 
:\[uniz Barreto. uma da!-; gloria~ lla magi~tratura hrnRileira, no ~ubs
~anl"foso e:-:tudo ]Hlhlicaflo na "Revi:-:ta tlos 1'1·ihunaes". de Sii" 

·:lt:f,,, .. ·:;-, ftt..:~ah;·:, d ~)· 1';;;.~ ... e-~tt::lo f!l:<..· :--·(·i·i.-~ {~i.·.:·nu .:( ) !"i:.:'!!:·:•.!· no:' 

",\nn:t'':•" l!<•st:! f':t:-;a. 

J·;nt " tzu!~ tinha ;s llizt:.-1'. (Jtnilo ht'JJI. Polmr:s . f) orodor ,: 
t. ,,[, 

•• "'i 

O Sr. Presidente - Tem a palt'tvra. o nohrP Deputado. 

O Sr. 2\lnr:?.~c; .~ndr:tõ" -· ~;~··. Pn·~:.1t'.,i!•. w ·H ., p:tl:r;.·,.,l 
lWSt.'l altura do~ debates. sobre o ])l"Ojf'<~to n. 32:>-.A. de 1935, 1n. lC'
~l~latura. para juRtificar. com ])OSsiYel brevidade,. ag emendas que 
You ter a honnt de ao me:-;mo temilO offet·e-cer, ~eguindo :t orien~ 
ta(!ão qüe- me tracei. desde o prin('hlio. de nC'ompanhar com :r.elo 
e todo carinho o andamento degsa lei regulamentar da Con:-;~itui
~ü.o. 

Não "•ou. agora, tentar encareeer a importanci:t· do projecto 
em di:.-cussão e do remedi0 judicial à<" que elle t1·atn. :vrelhor 1lo 
nut> eu. ~r'!. o fi7.eram m; c'loutos ~·ollegas ou<:• dt,,·ta tribuna tà:.> 110111 
têm falaão sobre a importnncia do mandado de seguran~a. e- dm; 
effeitos sobremodo relevantes nara. garantia da. perfeita ordem 
jurídica e dos direitos indivic1uaes que de~ se instituto cleconem. 
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Quero apena.H. ~r. PJ'(•~id~ute. tal\'C~z urn JlOUl'O teimo:-:am::•ntt·. 
sustentar certos pontos de vista que venho defendendo de~"'de o 
e<.•mec,;o da di:--cu!'~ão de: te ea~o. < ~omo ~·ntretanto u hom methodo 
~ necessario para entendimento dos homen~ que He querem en
tender. <· c:omo na tli:-:cul"~iio dest: 1 !E.> i ee:>rta mente to:lo:,..' que aqui ~":<· 
+..,.....,.,....,.. ..,1.....,...,..;.,.....,,..., .,..,t.<>nA;.....,,..,t,. "'"'""'"1ot ..... Ao"' .,...,..,.,.,.., .,...,.:.,...,. .. ;.,.., -··· -~· ,.. ..... -~ 

idéas. afim de que mais perfeita saia a obra legislativa sobre o 
mandado <le segurança - vou examina1·, successivamente, os dif
ferentt:s artigos do projecto a re~peito uos quaes tenho emenda::; 
redigidas, que enviarei á. :Mesa. 

A primeira observação que o pt·ojecto me provoca i!, senhor 
l't·esidentt•. relativa au ;n·t. 1"., ulJsl'l'\'a<;iilJ ""ssa qUl:.' C'onsuhstando n:L 
seguinte emenda: 

··Ao art. lu. Accre:-:<.:ente.se, ao final: 

··quando outro l'l'nh·<!io .itttlíl'ial nfio hou\'E:>l' t>al'a tal <h·:.'~~:t. 

OU (•l"S(' J"('l1H.~<lh VP:l O:t :t S('l' ilWJ'~j~·az ... 

O art. 1"., Sr. Presidente, conceue 1nandado de :;eguranc;a para 
<le!e~a de direito certo e incontestavel, ameac;ado ou violado por 
ac1:o manue:s1:amen1:e 1nconsut:ucwna1 ou 1uega1 ue qua1que1· ;"Lutu
ridade. 

A minha emen.Ua Vi!o;a, porta11to, evitar o recurso ao mandado 
de segurança, sempre que pussa a parte dispor de outro recursa -
de outro remedio judicic'l.l, melhor dizendo, para evitar confusão 
e1.•m a pala. vra "recurso •· .c;tric:t1t-.<Jen.~1t - ele outro reme<liu ju
dicial para a mesma defesa, remedio que seja efficaz. 

A emend~ Yisa que se transforme todas as maneira)) nornlaes 
de defesa dos nossos direitos em puro e simples pedido de manda
do de seguranç:a; procura n1anter a ordem normal das acções com
muns, para defesa normal dos direitos communs dos· cidadãos; tem 
por fim a substituição systematica, que se a emenda não fOr ap-
provad~t sobrevirá certamente nos nossos juizo.s e nos nossos tri
bunaes, <las demais acções, dos demais remedios judiciaes pelo 
puro <! simp:cs manc1a.jo d~ ~guram~a. 

Emfim, minha emenda · Yisa, S1·s. Deputado:.;, impedir que da 
promul~a~~O d~sta lei (:'ln diante de~appare~,;a.lYl todaH a~ U~ma!:::; 

uc<;:õt:H, p:1ra ~.·uhl"i:::;tir cxdu~i·.-:m:entt- o man·J:ldo fl: ~cg-uran::a . 
• 

O SR. BAruu."To PINTo - Já. estã.o de~appa.r~cendo tutla.~ a:-: 
acções ordiilarias. Todo mundo está recorrendo /ao mand~~do t1(:.: 
segurança. E' facil verificar isso: questão de eH~ati~tica. na Coj~·-

' te euprema. 

O Sn. LEVI CARNEIRo ~ Xi'LO G exacto. 

O S!t. BAUIU:.'To PrxTo -- V. Ex., mestre que ~. pocle1·r .. Vi:.'!' i
ficar. 

O Srt. LEVI CARNJo;mo - Temos· a experiencia de um anno. 
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.·\ tt~ hoJe ainda n;·w 'foram impetrntl.os. na Ciorte ;:.;uprE-nw, tlu:.wn
lt~s n.u ndados de ~<>:;uz·:J nt:a. 

O ~1:. BAr:tU~To PJ:-;To - \'. Ex. fará o eonü·nnt .. l'Cill\ :1s :1•·•:•-•"s 
d \'c•is inic·üt<las niJ nH!smo tWl'íodo " Vl""l'Ú. 

O ::51{. ~lOH.AE~ .-\XDH..:'\DE - O meu nCJut·•.: eullPgo. senilc-t· 
Deputado Levi C:u·neil·CJ, não tem ruzão, pois S. Ex. sabe p(~rfeita.
mente que não tem hu .. vidu maior recur~o aos mandu<lo~ ele segu
l'ança ju:-:"tunl<:nt:- !)ol'que nosso:-; juizes e no~sos tríbuna(-s, razoa
\'clmente tenH•rosos ur:- uma porta larguissim., u..h<:rta ;aos profis
~iona~x do ft•ro •-· aos :tlmsn:o.: quf' do m!indadu de• sP~uranc::a com~

(;aram a. sut·gh·. ~.:·ntrur:Lln r~ua.si ~ysternn.ticamentL~ ~t. n~..,"ftl-o, m(#':-

Foi :L 1(!;..:-ititna dc•(o:•s:r. dos juize:-' c trihu11aes. qu~, arn(!drOIJ-

hl'P ~eu~ t·arturio~. a :qmx-..tranl, (~ln 

systt·matit ·attwlHP nwndados darnl", 
tuc·iona(•:'. 

tenlJm, nt>ganlliJ tlU:t.~i · quo 

taxativos, j)f•t·feitos, eonsti-

J nsil"to, J•ois. e a·~t·;uiet;o o u.p,u·te, ~.:um tl Ul' llll: lliJllL'uU " H•J

IJJ'e ~J>Utado Barreto Pinto quando, vindo em meu upoio· nest;L 

uh~el'\'a~ão, lembrou que, não obstante essa deíel'la, numerOS'):-> 
mandados J~ foram pedidos aos juizc~: E.• tribunues, :.tmea~o.nd•>

nos dc.t eonvet·:-;ãu de todas as <LC~ves em mu.n<lados dl" segu1·u.nr:a, 
se nãu fos:-;e de qualqul•r maneira, na lei t·egukH1ora.. opposto UH~ 

diqu0. a t!:-l$1 tornmte pcri'~nsa. 

Hunruu-me o meu nohn• eollc"a )0t' ::-ianta CalhaL'inu. ::;1·. Ca~·-

los Gomeox de Oliveira. eom um <:ontra-apm·te· ao Sr. Bnrrct.o Pnl
tu,· dizendo, :>e rne não falhem o ouvido. não havc1· )Jet'igo nfi'~~·a. 

su bstitui~ão d:ts d('>mais ac~ões pelo rn:t.nd~tclo <h~ 1-iP;..:'tll"Un<:a. 

o Stc c .. t~!JOS Gn~u.;s - Se [osse lJUSSÍ\'t::l :-;uh:;tituit· a.o.: uentai::; 

~w~.;('ot.•s qu~ andnn1 }Ha' ahi. n·tardanuo ~t ~olt1~.;:iu <1~ pl'llt·r·~:-:n~. ·,:e

ria o irlC'<t 1 11::,ra ;1. nos:-;a \' ida judid:n·ia. 

o ~R. :MORAJ.;S A~DRADE - AgT:tt1(•t;o :t \'. Ex. o haY·.·r 
coufit·madu c completado o aparte. que eu :-;ú ouvit·a. purcialmentt·. 
Pm· Íl$sO m~~n~o. quero insistir em que o illu:::;tre collega nãu tem 
~·a~ão. m~:=mu que acceitanuo-::;t.~ todas as cit·cumsta..ncias de quü 
~. Ex. c~:rca <L :sua. a.frirmaçãt,, de que pel'ig-o nénhum haver in. t·m 

pet.;o licençu. p.u·a ãffirm.u· ::t V. Ex. t! á. Caxa q U<' h~ perigo ness;L 
::-:ubstituir:üo. Por ~ue? PorquC'. C:'m primeiro Ioga!', ~ <t subver~:':i11 

da orclen1 juridico-procesl:unl: subversão que, desta ordem. dec~n:

l't-, r €'lativa mente. A jmportancia dos dlfferentt:'S uiJ·eito:-; defenclir'l•.IX 
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.I>clru!! <11 ve1·sa~ ac~õt·~ e dt'•s ritos proceMsuae~ e~tabelecidos par·:.-. 
~stn <t.cção. 

0:-t nobrt~ Deputa(lo~ :-!al>em perfeitam-ente: que, em geral, o 
rito llT()(·~~ual attribuido a uma determinada acc:iio e-str1. na. cor·-

turlo i~~o. da difficulda<l<.• dus provas concernentes a. esse dirPita_ 
1'r•r is:-:t• (- que a gTandr- ma..ioria das acc;õcs é de ordinaria:-~, Je 
llTHZOl'" laJ'~Uis~imm; f~ ele discussão continuada ~ repetida, onde-. 
umplam('nt(:>, as partes p(•dem e:sclarcccr o seu direito (' pedido ·• 
(lr· nnrl~. in!'r·H7.rn<•nt<· nc·m :-:c•mpr<·. re>sulta. c:ktra. a veriiadc juri
dk·a elo Jiti;..:io. 

Ora, l'lt• fa<:ilitarrno:-:. ~~:quer. o JlcriJ;o ele serem as ac<.;ôt=s d~ 
ritos mais ou menol" ciil•1tados, d~ discu~são mais ou menos mul
til•lk-urta: se c•rf'.armos o p~rlgo uessas ac<;;ões serr!m substituilln.:-< 
}wlo }ll''Jc•;·:•so ultra-rapido, ultJ·a-summarissimo. hyper-rel:unpag-o, 
(lo rn:•ndar)o 1lr> :-;<·~IIJ':•n<;a, c~(·rt~•mentt', .. 

ph·xidadc~ da processun li~tic:a qu~ ucompanha. es."!as ac<:ões ~ q u•• 
o ncihJ't' Deputado. Sr. Carlos Gome~ d«~ O li \"eira. ::ullordinou :L 

um:. c·undkional - "se fosse o:-: .... ivd ... •·. 

O SH . .MORAES .A~DRADl~: - Ah! Bem. O .mc•u prez,J.tlo 
t(llle;_~:t, •:om (•ssa sua h(-rnwneuticn. int~~ressanti~sima .. _ 

u H1:. H.nn;uw .J t.: =--wn - Ql,rig-ado tt V. Ex. 

O HR. ~\IORAEH A~DI-tADJ<; - ... e habil do aparte do no
hn!', Dcputad1.1, Br. Cm·Jos Gomes df.' Olivf>irn, :tcrtha . !azenc).:) 
~. Ex. j-;Ubscrt:•ver n minha em,~nda. 

O ~1:. CAIU.os ftJo;Js - O nohn.· colle~a. Sr . Carlo:,; Gomes, cotn 
.scú :IJJarte ,·j:o;:lvn · apenas maioi' eelerldade ao t•ito proees:;ual. 

0 ~R. MORAES A.:-J'DRADE - Em todu caso, <>ssa. <~eleL'i-

dac1l1 r.. francamentr;>, perigos:t.. 

O SR. BM:.JU<:n-o J>INTfJ - O J•rnjecto não determinou prazo rxu·a 
. que· os T1·i1Junaes ajuizfc4m e jul~em os mandado:-; · ue ~e;;uran•;a. 

O Sr:. CAm.os RI-:Js - ]:;!';:-;as fLCt:ões ordinarias cst5.o subor•li
nadal! a. e:sses prazos que, infeli~mente, não podemos reduzir. Mas 
é de lamentar que :L .Ju~ti~n não seja tão celere. barata e er~·i
cient<!, ruo! ve;~;C's. qu:muo mra. ·nece:.ssario. xr..u ha prnces~nli~ta que 

I 
possa. entretanto. reuuzil-0~. 

O ~R. MORAES A~DRADE - O nobre collega. entret:mtn, 
h::t de concordar commigo que a maneira. de remediar H. demo:-~1. 

do processo e princíp~l·mente a careza delle não é subatituir, ou 

çadas: 
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O Htt. BARRJ.:ro l'INTo - gstabelec·endo imJiúsh;õel'· ))(.•nae~ 11ns 

ma;;istraclos retardnta.rios no julg~tmento do!-! feitos; isxo tamh-.:-m 
.:: n<·<~(·ssat·io, p~u·:t I'JUC~ n~o rlemon·m tt·es <· cturttro annos pa.ra <l:u· 
.s~ntenc;a, arnun·anrlo os auto~. 

9 ~1-t. CAlti.OS Ih:ts - Vou tomar a. uiantt:ira elo :l.IIU.rte do !!'1-
. ., . ..~ . 

C :Uli'-''"-H• I~ I(U~- '" ""•'-• L\!\~" \.OIIl Ulll .• l, llt:,..~C IIII)JIJ't;:IILUo ~I)Jll J 

:ulvt·~l:l.do í~Uc• .:!. foi ju:-,lamentt~ off(!rl•t:er rr·m<>clio }Iara r,ut• as 
••ec;ci<>:-> n.i.ll ~·p (:~v~r·ni~t.'lll 1:'111 llOSSI) fin·o. Essf> r~ fJ g-rande umJ. 

O HR. Ruum:u .r r.:xrot: - Aeho difl'i<:ilirrw <·u.neilia.r·, ml mal.(·

t"in, as c:ondic~ion:ws ·• t•n pi<lf•z'' t.• "t.•t·ononlia ·· . A pt·:a.ti<:a, Jlt.•lo tn\·

uos, l1iJata ('8SU. ÍtnJHJ:-lSÍ!JiJid:ldl', 

O l'~R .. MOHA!·;~ AXI.JH . .A 1>1·: - VV. El·:x. têtn t":&i'~Í.4J ,. tra.
Zf"ru-nos a (.](•nwn.strac;iio jnsophism:.c.\'d dt! c:vmt~ (· tliffi<:il rem•.-
tliat· c·~~~~~ rnal<•s qu1: dec•!a"r<•m •la nosl-!a <·nntin~<'nc·ia hum:tna. 
A não st·r· q Ul· t•~:-fot·rnt!mos sub~tandalmt•ntl· a nm-1~ mí~er·a. hum.t
n idadf', 1:-0IIJ wmtr• l'ormos homens, (!tnfim, a. j usth;:t <:t•rta mt!nt~ 
t~r:'i. e~s .. s JH'~c·:t.l<;os dianlt' rh• H<'u (·aminho. 

O SR. CARLOs Iuns - Contra-apart<~ando o nuMso collega. Sr·. Rl
b~lro .Junior, devo ponderar (1ue não se tra.ta. ~órnonte de econo
TY>Í!L P. <"•All'l"ir]~,rlc· mns nrlnc~ina.lmt>nt.~· •1~ .. rnnirlP•, t• !-~Pintrnnl"n 

O Hlt. ;\10l~AI·~~ AXJ)l(.·\OE - ~tuit11 lH·lll, llléll )H't•r..:~do c·u!· 
l~ga .. 

.Ag-rad~~c.·<.·nrlo o apar·l!~ tle '\'. Ex., (J u<·r·o sali('rlt" r que, ju~t:L

mcnte para se def(!nuer c::;sa :.egura.nc;a t;i.o preciosa, a. que se r.:-
fer·iu, a minha primt'ira. cm~nda tenue a. imp('dir o rccursu ao 
mHndado de seg-m·a.nc~n. :-;emprf! qU(' ha.ja {1utro r~mcdio judiebl 
effic:a~ p:u·~r u defesa elo direito. 

Passando ao nrt. 2.", Jemhrar·ei a meus (•oll~t;ul' umn. ('tll~nrl~ 

mn qu(~ vou - }Jet·dô<.~-me a nobre Commis~r.o (lc Con~titui<;ão ~ 

.Juslic:a. a quem r(•ndo o mPlhnr de minhn!'i hom<•na.gens e tlo 

O :::iH.. Rm~mo Je:o-:IOn - Quem é qu(' vai aV<lliat" drt riJ.drle?. 
desl'la He;;uranç;a a f! ue, com cet·ta redu nuancia. ttlludí u o nobre 
co ll'.!t;'a St•. C::trlo~ Rei:-1'! 

O Srt. CAm.o~ RJo!IS - ~ão houve redundancia al:;uma. 

O SJt. RIBEIRo Jt:Nron - Tt-..l.t.a-::;e do mandad() de ~eguranr;:t. 

O SR . .MORAES ANDRADE - Nin;.,""U<."ln tem ue aferir de lia, 
Jlut·que nfLO entra na minhn emenda. 

o sr:. RmEIRO .Te:-nor: - De~ejaria qm• v. Ex. esclarccN-;se 
a quem :;e vai attlibuir. 

O ~R. ~\10RAE~ A~DRADE - V. Ex. se <m:;ana. Não 
mn.udcí attribuír a ningucm o cl"itericJ ue a fcr·ir ou não U.a s<.·gu· 
r;~n~a. 
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O que di!;•• ,::. qtH.• nós. pura. amparat·mos o in~tituto oom to
das as condiGões po~siYeis ('nl seg-uran.::a. devemos impedir a con
N·s~ii.o do mandado ~mpre que outro l'emedio judicial ~eja po~
:--ivel pura defender o mesmo dir<"ito. 

);;'lo dei a nE:'nhum jui;,. ou tr·ihunal a f:wuldade <le aferit· da 
!"t:>~uran<:a do mund.ado. 

o ~1:. nHnmw .TI'!'\liJT: - Xão fiz allu:.-;ào .. juiz. ])i~St:"-0 Q(: 

m od1.1 genericn. 

o .Sl~. MORAE~ AXDrtADr:: - Bem, rna:.-; nw~t J»l'ezadu t·ol
l~~;.;a ha tl<· pc>rmittit· •,ue t•u <·•mlinue. Jlol"fLU<· nwu t(.•mpo t! li
mit:ulo. 

O ~1:. RIBJmu.o JtjXJOJ: - Corn muitl» prmwr·. \'. Ex .. ent•:r·
tanto. tPm dua:-; -horas para clhwutit· 'o proje(·to. 

O ~R. MOR.-\E~ ANDRADE - ~fns t<•nh•• tant:t c ·t~isH :t di'-".::' 
qu~ n-r.eio ~ejom c·urta~ a~ <lu:•:-; hnt·a!". 

O !-11:. •· .. JB~<;mo .Jt· XJOI: - Xao :-:P.r·ao. datl:1.o;; a:-; ;.:t·an•h·s tm:.:~;i

hiiída d<'~ <](> V. Ex. 

ta do. 

O ~1:. CAIU.OS R~Is - A Iiá:o;, ni"iu é :unew~n :tl~unm Jlarn. nt.s. 
Tt:-mos ~~·;nu.le praz<>r e-m ouvit' V. Ex. 

O SR • .MORAl;.;~ AXDI-L-'\DE - VV. El'~x. mto <"umulam cum 
a sua sympathict. 

Ht•lativamentc au art. :!.o üo }JI"ujceto, quero. nf"Lo obstantE.> :u; 
minhas homena;;em: á Commissão de Constituic:ão e .rusti~a. tei
mar numa ob:servação que jú fiz: <'!li unterior 11iscussão e que não 
logriJU " :tssPntime-nto d:t((Uelle ot•gii.o technicn. E" a se~inl<~: 

No at·t. :?.n do J>l"ojecto ·estit ·escripto · 

'"O mHndado não ,prejudic·a ·:ts a~·r.;iies p0titol"ias cot:l
Jie>tent.:-s ... 

Ora, rm.·u~ pre;r .. ado~ c-olle;;as. quem é juris.perito, quem tem 
certo' estudo de Direito Pt·ocessttal, sahe perfeitarriente que a ~x
prt"ssü.o '·ncção petitoria", nn. tec:hnica juridica processual. si~ni
fica aquella acc;ão que visa defender o direito de propriedade, visC•.J 
<1Ue, na technica jurídico processu:tl. as acc:ões possessorias. que 
defendem a posse. ,_.ppõem-se ás · acçõe~ petitoria...::, que defend~m 
a. propriedade, como muito hem le-mhrou, ainda :tl~L pouco, o m·.·~ 
pre7.adu co11e;;a Sr. Deputado Pedro Vergara. 

1-'0lS llem: no artigo :o;egundo do fJrojecto vejo, entretanto, qw~ 
:t expressão .. ac<:ão petitoria,. não está empregada no seu seu
tido estricto, no s·eu sentido rigorosamente technico, mas, ~m. 
num ~entido cc-mmum. :1um ·sentido vulgn.r, que eu reputo peri-
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guso, ))ol'(JU!.• •J nd.ie<.·th'tJ petitoriu não ,., tlf· uso \'Ul~:11·. dt· ll""'·' 
<!ommum. A mim me parece. :-;alvo er1·o. em c.ue "tenha incorrido. 
<JUC no art. 2.n, o que :s~ quiz dizet• foi o se~uinte: n ma.nda1!u 
11Ü.o JWcjudica as ac<;ões norma($ competentes, n:,;. ac(~Õe~ (•ommun~. 
<tuc visam defender aquclle mesmo direito. t 1ue pódé=> :-;e-r taml,t·r:l 
~1 .... .v .1. . , ,,. . _, 

.• -· ""'" l'"'"·' .............. ~.. .. .... •'"'".,.. .. ' ........ . 

O ~r:. L1-:n C:Attxt::mo - Y. Ex. pcrmittl• um a)I:U't!•'! 

O ~R- .:\10RA1~~ AX:OHADE - !'oi~. nüo. 

0 ~!~. Li,:VI CAJtNI-;wo - l'un1. dizer apenas tl ue o a1·t. :!.". prl.t · 
dpi•J. ::;tm1ent<.• l'(')troduz " clispo~itivo <la. Constituh;Ü:v. cuja intr.-r
pl'f'ttt c;i'í.o. aliás. tem sid•' um puueo tormento~'l. 

ú ~IL PJo;ul:u \'tcl:t:AitA - DE•Vo uiz<.·r. alicl~. qUl' essa t•X(ll'E:.'!:õ.Siitt 

.. :LI:,;:i.o petitoria ·• €'~ti1. <"'m qua~i toun:<; us Codi:,:o~ proec-~sU:! ...... 

O ~1:. Pl~t•r:o VJ-;w:Ait.\ 
fala •·m ac..·,;:io )l(>títoria. 

Cnn.sta de nu.s.s:t. Conslit.uh;ilo. 

O ~H.. ~10RAI~~ A~DRAD.J-::- VV. Er~x. tf.m toda r<t:i'.:lo 

O ~1:. JAllto f•'r:ANCo - \'. Ex. Jle-rmittt- um a.]>m·tc.-'? 

() ~r~. .MUl~.-\E~ ..:\~DH~\ DE - Cnm muito )JniZt-r. 

O ::o;•:. JAlJW 1<'~-t.\.SCo - Parece que ne~.se t>a:,;so a exvt·e:s:;:Ãu 
"acc;ão p~titoriu. ·• fui empre~ada na acep(!ão rel:ltricta a que V. l~x. 

~e referiu- isto ~. ac~ão para. defesa de proprieda-de, acc;ão reivin<li
<·atoria, e:oncessoria. ou negatorin, como pa.rE-ce> .se- deprehenàe elo 
JlaJ·ec.:er do Sr. 'Valde-mar Ferreira sobre o a.s::-:;umpto e que ~· .. ! 
~-m:ontr::t :L folhas !15 do substitutivo. 

O Sr:. .Ll·:n CArt:-J~mo - O proj"'cto não adoptou int€'rpret:v::i.;, 
.al~umn; t•epetiu ap€'na~ uispo.siti\·o con:-:titucional. 

Ó ~R. l\'IOHAES ANDRADE - A.gradet:o com toclax ns v(·l":ls 

d~ minh'alma, com abundanci4 plena de coração. os apartt-s t·c•m 
que os meu:;; prez:.Hlo~ c:olleg-as e amigos me honraram: agraJt.~t.:~ 

}Jrincipalment(! porquP. <ielles decorre a justificativa pura. e siL"n
])lt:!s ele uma medida que urge ~-et' tomada nesta. lei reguladora do 
mandado de segurança. se não quizermo~ levar oll! nossos tri!)u
nues., a nossa justf~.t. ia. mnis temerosa de todm; .as balburdi:t~ 

ne!":sa materi.'t. 

O ::;1::. Pl4:DJW VEHli.:.kA - EsNa amlJiguidade do tE:rmo "act;:l .... 
,,o1"1t-Ht•'.., •• • nno ..,.,. "· <.o>• f';<Pn. n..::f.' A"'l"l~t•<>r•Ír1• n.<>ln .r>nntPo":•flro 
' , • - r . 

<.:o ~eu para;:r•tpho primeiro. E' :t imprP.s~o qu~ tenho. 

O SH.. ~lORAE~ ANDRADE - ..\ mim não me· parece h'-~m. 

Continuan<lo, por(·m, a ~xp<.·-~lc;ão tln me-u pensamento, c,ucrc. 
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lembrar <iUIJ cornprt'hcndo J>C'i feitumtmte o apaJ te com QW.. llHS 
honrou no.::;so colleg~L Hr. Levi Carneiro, meu prezado amigo. 

Comprehendo, ,perfeitamente. que a Cõmmlssão de Constitui• 
ção e Justl~a. não quizes!!e mais do qu~ repetir umll- dlsposi(:no 
infeliz, uma de.s poucw; disposi<;õ~s infelizes da redacção de nossa 
Constituição de Julho de 1!134, infeliz porque pennittiu a duvidtl. 
de entendimento do que fossem acÇões petitorias. 

Se não, ,·ejamos. Podemos nós àcceitar que essa llil:lposi~;ào 
diga que o mandado não prejudica apenas as uc~ões que vh:am 
dt'fender o dh·eito de ptopriedade? 

Vamos, então, concluir dohi que ó mandado de segurança pra
judlca. as a<:ções defensoras da posse? 

. Evidentemente não podemos chegar a semelhante conclusão. 
Põr que razão o mandado prejudicarâ. a~ acções possessorias ~ 
não prejudicará as ,Petitorias strtctu .tenau.f Acceltando a palavra. 
no aeu sentido estricto, no seu sentido technlco 'processual, teriam 
<le- cahir nesta. conclusão, que pmdtiva.mente ser1a. o maior absur
do, o. malot• d~scalabro, a maio•· Injustiça, a maior d.ene~o da 
be-hem, da pureza, da grandeza. e da utilidade do mandado de ~n
gurança.. 

Não ct·~io, de modo (tlgum; que EL Cnmara dos Deputados, no 
anno da graça de mil novecentos e trinta e quatro, neste esforço 
loUV{tbJHI:i!llnió pr.ru. construir, como mandado de segurança, aquailo 
nnmumento brllhanttsshuo que o tile\l prezado coUega e disUnc~o 

amigo, Sr. Gontes Ferraz. lembrava. o Moys~s. ~ grande Moy.u~s 
<le Miguel Angelo; nito creio que a damara. dos Deputados, levan~ 

. . I 
ta.ndo esse Moy~:~ês, <;.ue1ra, u.o mesmo tempo, cortar~lhe a caber:u. 
o braço ou a perna, Impedindo que o mu.noodo de seguranÇa, ou 
melhor, determinando que o mandado de seguranÇa vá preJ~dJcar 
as ~cGõcs posseasorias, quando não prejudica as acções petl~órià~. 

Niio erelo ::,;emelhante coiSl:.., nté porque nenhuma uthtdutle 
·juridlca, ou Pl'Ocesual, ou polltica, resultaria dessa decapÜ.a.~iio d'j 
nUl-:180 Móysês. 

. . 
O Sn, LSVI CAnNEillo - Essa. duvida não póde haveJ·, em fuco 

do projecto, tui como está redigido. ! 

O SR. MORAES ANDRADE __,. "~lejamos. 

O SR. Lllivt CAR.NiiltRo - Podia haver a inadmi~~::>lbilidade do1S 
ln terdlctoa ,possessorlo~:~, se prevaleeesse a emenda que fV. Kx. 
apresenta. u.o nrt. 1.''. Neste caao teria. de surgir , a. dtivtdu. -:ia 
admissib.ilidade dos 1-nterdlctot{ l>OI:lsessorios, a_ par do m~dado deo 
seguranc:a.. Corno esUt. redigido o projecto nu o d(t lnga/ a iSHII , 

O ~3R. MORAES ANDRADE Se t:Ot· acceltn. a mlnhu. emcn-
du. ao J)aragrapho l.n, uinda UBtdm n interpretação que estou coln
batendo prejudlcurít. al:l acçõe~ ·possessorias. Dare-I um ·éxemp!u 
e V. Ex. vai !!e convencer disso. Suppanba. o meu prezll.do meatt't• 
e caro presidente que uma · parte que.Iquel', aconselhada por sl!'u 
mlvogado que deseja dar um remedio mala i'apido á sua um:í\u 
pos~:~es!lorin, tw b~vts <le requerer tt munutençiio de posse, oü <.• 
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intert!kto lil• esbulho. t·~·q ut-r um mandado ue ~l~g"l.II':Ln<::t. Alltni tt:t. 
meu pt·e.-.. ndo collegu, que esse mandado ni'Lu f' coneetlhlo, que (~ 

ea~~ado de qualqul'r rnanelrü. 

Se entendet'rnos estrlctatnente o art. :!.u, o mandado uão llrL'

jucllca ns acc;ões ,petltorias competentes. A a<lmltth·rno~;· portanto. 
que- .IJ mandado prejudique as ac~ões poHsessorias, u não cunces~.::lo 
des!-'e mandado ou a :sua ca~sa<;ã:o tornará. imposslvel o recurso Ho 
intcrdlcto tH>~~essm•io. t, uc fOI' a abilndunadt> oU tiretcrldo. 

Niio }.iohdet•i_o v. )~}X. C} ue-. no ~ 1. ", l-lC di~ que a declsiio tlo 
mo miado de ~:~egurnnc;a não impedC', z·eit<:re-se o pe[ifdiJ velo::; nwi•>s 
unUnarios; nã«~ diga V. Bx. isso porque. ainda. aqui. ha uma itii

J>erfeic;ão de technica, no emprego da~l expres::>uC!!· meios not•rnu.•)s, 
riü:·ios l~tmnflutü;, Porque hn tnl'üis sut'fltiiariuH, ttUf! nftu ::;iio till'io:; 
ot'tlfnariu~. e u ue regulam. eomu \' Ex. salw pm·fpltn mente, \'!I-

rias uc~,;fit•s, tn·incipalmE:>nte ns IHJSSl·~soria.s. 

Nt•m diga ainda \'. l.'~x. que isso ~aivu. as uc~ul'S possessur~as. 
JlOI'qUe estie parngt"a,phu e:-:tít submettido íL ))ritneira alinea. do Hi'

tlgo que diz QUl' o mandado de ~~gUl'U.nça. nãu pr(:jUdh·u. a~ at•<;õ1..•s 
JH~titorias, h.•vando lL <'otll'luit· que IH'ejudica. as ac~ues poHsessot·i.l.-i. 

O ~lt. I1t~'I CARNb"lHo Egtou em ea\um. lO:vl<lentementt•. n:10J 
hu. u.rgumE:>nto m;ds {Jrecal'!o do que o u.rgumP.nto a contrado sell
:-:u, V. JoJx. oohe disso . O § ).o <lo art. 2.'', como j(L tive ocl'USÍÜ'.• 

111:' dizer ao sr. Pl'rr('ira. de ::;uuzu, i.'esultou deo eméiltlu. minha, t'!u 
tlUe c·on~i~n~i umtt infercncitL do· dispositivo constitnelonul, _l'l')ll d
<luziclo no uri~clpio desse artigo. A redacçãu <lo § l.o, eutn,•tantu, 
(• do Sr. "\\.aldemar I<'erreh·a, que ncolla rcconhect>u certo~ dPt'ettus 
na JH'imo:oll,'a pa1·te. Kiio l1<t <h.t\'lda ul;;uma que, quando St' tii~ 

"m<"it'f; or·d!n,trlos". não se trata de nroc~sso~ urdi na rio!; unictt.
mc.•tllt', ma~ de m{•lus eommuns. Dh·t•i n.inda a \'. JO:::x,, o que I!,J

uet·tt set' con!'ltatado no a\·ut::;o onde figuram as minhm1 f:lmenuo'-', 
lt ue. desejando eonservat· parallela mc.•n tE' ao '' habt•aH-corpus", o ln
h•rdicto po:~sL·~sorlo e o mundado dl' segtu·ança. nn § 1.o tlo art, 4.'', 
tn~nclomtv(L o~ easos po~l:le.ssorlos conto . excJ.uldos. do mandado dt• 
Hegut·nnt:a. A Commi~tlÜo não acioptou es!,la min.h:·.L t•mE'nda, 11 tW ,. 
~lb~f11', eonHldet·ou qu(\ I !.H <t lll!l:ltõE'H Jl<IHSeH!:Iorin:s J,udehl Hl't' rN:oi
Y!tln~ pe!o tnundado rle Hcgurnnc:a. rcsalvndo o t'Pcur!;o aos mt>lo>J 
l'l'd~rwt·lfls, quet· lllzcor, mJ Jnterêhr.tos !'JusHess()rlos, fltiHmio u mwl
dnllu de :.;egut'rtnt:u. nüo seJa {'Unt:edidu. 

O ~H. :\IOHAB8 ANDH..\DJ•l - Pttl't•rJo-tn'='• enh·~lllnln, t ' t• 

<11~-:·o {~um a .i~vldu "venlü.'', qU(' mal algum huYcl'ia em se torn.tr 
malH claru. ~L <1isposi1:üo eonstl.tucional re}H'ocluzldtt n~sst• :tt·tl~·c.l, 
HUhNtltulncto •Htl a. expt'NISÜO "U.Ct;ÕP~ petitOl'lHH" pol' "H<'t-;Õl'H not·
lllllf:'!ol ", fleando ll!:ll:lim redigido o nrtlg·o: 

"o llltllllllldo não prl' judka. a.4 uc~ões normae.H eompetentel'l'' . 

Nu mesmo !!t-nUdo, ulterat·l~t. no § 1." ue~~e al'tigo - nllá~ ll 
o q u~ tn•opunho na emeondt~ 3 -, uB exln·essõNI "meio!l ol·dirtl:tl'lt\~" 

ltttl'H .. tu"fo,a pormãcs 11 

O· Htt. Pmllto V'tmoAitA - NPste easo, entii.n, den•t'la ~er Hup~ll'i
mlclo u ~ l.u. 
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O HR. MOrtAl•$ .\NDHAtH;:- Nfw; cJ vou dlzet· JlOl' IJU". 

J>•,<:u deRr:ul~l'lH aoH JJI'E'~wlo~ r!ollegn.s de teJ' a p(•iulancla c.Je ut'flr
mat· 11 uc~ n ru·tnwh·a 1mrte uu § Lu <lu at•t. 2.", é t>ei•fe'ltu. E:<H:t 

Jllll'te annunr:la~:;m da :-;eguinte mandt•tt: "u decfHÜu du ruat11lad•• 

ti(~ .oo~t.•guJ·an(;a nfio impt•de Hí' t•t•ltm·e, ntc. ''. 

<.!Ui!t'iJ t<!t' a )Jetu lancln <Ir! och:tl' pet·l'elta t•H~H l'<'th ü•.c:ii" por
li Utl a. ~1m n-,c P:ll'l.'tW <lU(' n.iio H(J :l dl•IW·J-.'llt!ÜO <'Unto ll eOIICl.'Hsiio 

do m;wchdo dP .~·cg-iJJ'iü'H:n. não devP, do manclt•a a·lg-utna, tmtwdh· 
•IIW Ht• J'I'IL•t'<.' o petli!lu tlelus meios ot•dtnarlmc . 

0 HH. l.J~Vl l:AILSMIIlll -- •~L'~lt• J)IJnlo, C!!-lOU dL• lnlcit•u Hel:i'tl'du 

<'Uill Y. J';x. AJi(u:, PHHU n.odacc:Üo roJ }Jlelteuda [IU1' mim e, ainda 
maiH, nn fll'OJH'la Assemhll•:t Cun.~;Utuintt~. qusu;do :1. t:ommls."'fio 
dn HNl:tec!iio lntroclul'.lu <'~HC' ct!Hpnsltlvo J'€!proctu~ldo na prim'.llrn 
Jllll't(' do at·tlg-o, cllzln: ''ll tlt.•ncgnc:ão tlu mand:ulo d~~ HeJ.:"Urunc:u.''. 
'J'lv~ (·U~eJo ele j·,u:-lü('ml' tLqul, llô St·. ""fiLLul l"~t'II"-Hdo;;, quo niil~ 
havJn J'H:-.iio pul'a ~er tLIJt.•naH r!!UIO de denegac;ão do mandado ele: 
:o;cs:ul'a m•a mmc tu tnhcnt, ele c~oncc>fo!'liio d<~lll•. 

{I Hlt. ~IOHAI·~~ AN DHA i>l•; - Jo'oll{u ltnmcml'lu.tli~llh· <'11111 :~ 

c·rmrrmlihlli, qUI~ tiOhJ·ouwllo nH! houru, do meu JH'C't.udo amigo. 

Heuimente não (• lljli.•na!-i :l cleneg-uc;úo, mati n c:onet•HMiin do 
11111 ndn tio ele :,~cguranc:u. 

Além dl!:!tW - (: lJl'(•ehJo uüo ~sqUcH!Ul' --~ a. cpne(!ti~fw i.li' m~ln"' 

c lado ele i'egurnm:a, Nt~ l'a vm·ect• o Jmpetrunte, pr~::'judk1J u pari c• 
contraria; c nf'w lit! pôde nu;;u.r :~ CM!ia purto o direito :de, pcl:!H 
meios not•nta.t-s. ~!ornrnumunt<J Jllll'mittldr.l:l pelo Dfr~1tu ,J•1·or.NiHUUI, 

tiO rJefenücr oM H(! UH lntet'C..HHI•H, <Hll fuce daq uellu tnedlau;. 
I 

Acct•o:~c:u - tJ YLLIU0!-1 oJ~t'l' "lntor~amlgo~" ~ 11Ue, OH )H'l.'%1lOI.•I'I 

e•JlltJgus não Jgnot'üm, uH Jut:-.u:-c, 1101' mal!" Jlerf~ltol:l, por mal H c ul
üudol:los, JJOI' muJ.H stthlm-1, rwt· rua!~:~ expcrJontcH, fn:q U!Jhteuwutt· 
t·uehUam, t!u:rw t!ochi'la\'a o · ehtHHit:i> · Ho·m-et·o. 

Continuo, porfJ'm, 

No · § 1.'' do urt. :!." HU).;g·IJ·o t•!ila ullet'HC.'Üo: "ut: üteioli onl1-

JIIII'JOH •i pai'U. "moJoH llf)l'll'IUN:I'', 

I 
Nü.o uuvtmtoli, nunca, rwrdet· oppot·tunJducJe 1h~ tdr·nu ,. moi:-; 

<.diLJ'U• menol:l Hllj)hlkrnuvol ou ~UHeeptlvel de enga.oo. lt1 r~cllwc;õC'H 
ch• llOKHfHI lnhc. 1 

O Sll , H.lUJClllo ;fUNJUit - I'N·mltta.~mo V. Ex. um }P«Utc, atll~ 
iULH <JiHn a Jntc.m~ü.o de olueJ<llu' meu de~conhectrnento ~~t materla: 
CjLIHl'!l HN'lam <•l:lHllH lll'ljc)t•H ltOI'ntU.Ofi, Üenb•u {\H toehnl!!l\ )II'OC:'~~· ' 

Hllnlhcllt 'l 

O HH. MOHAI•~H ANI>HAI>l•; - AH llm;i\I!H c~omntUIH-1: ut•dl
lllll'htH, HU mmo.t•hu~, P.tqwd•wK, 11 uacK foiflfem. 

o :-lu. H1111~11to ,Jt::-illllt PtH•dfw. V . l•ix. IH'dl•tul•• Ulll dt•-
t~l~:hnth•u guuel'Jco, pcu·l!m, ~l!t!ll th!HignuUvo 1-:'õn<H·lt!h collldo l'•lm 

(Jfo! Ollli'OH ciui• j(l l'HlilU t•HtlllJelel'illo~. do tal ronna 4Ul! v. I•1x •• 
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}"J:.tra dar "~Ynonimia a •· acc.;Õt!M nor·mües 
<le:4guativos: "ordlnarias'' e "communs". 

O SR. MORAES ANDRADE - Não . J..:rnln'l.~uei um uesi
gnatlvo só; "a<:<;õeM normnes'', a..'i:ilm comu dis:se depois; "meins 
nonnaes~· como poderia ter empregado "communs'' ~ pm](•ria 

0 ~lt. Rl:BF.:IIto .JtrNTOII 

•• meios ordlno.rfos". 

O HH.. MOH.Al~S ANDRADI::: - .. Meios •mlinario.s" traz (•Uil

fu~1n. 

O Rrt. Humu:o JtrNJOII - Maior cunfus;1o Lt·az, a meu vêr. o 
<](•:o~igna.Uvo genel'ico Jlropu:-~to por V. Ex. 

O sn. !.IOR.'\.l~S J\~DI!ADl:: 

:-~ual meio ordinJu•io (! synonlmcJ cl(' 
uma daH ~Hpecles do rito. 

Xa tec:lwlc.::..:. jut·!uico·proc(;~;

•'n~<;:io ot•dinat·i;t", •· Psta f.: 

o· Su. Run-:mu JUNlOit - Perdão, diM:o;(J Md eu. Et;.:ia, justa
mente, é minha duvida, .no entendimento uo dEC"!:dgnutlvo "ac~t:.~·:-; 

t:.arece que não l'Xfste. 

O SR. MORAES ANDRADE - Não exist'~ mesmo. Por· i~:~.-.•.• 
· t: que tem cl<:' Her entendido no sentido commum: o que qu~r diz~r· 
<:ommumente nonnal. E' aqulllo que regularmente :-:e emprf'g-u. 
Jlarn con!ole:guir determimt<lo fim. 

O S~t. RIB~mo JUNIOH - ~orm:tl ::wr{t aquillo que 11Ün •; e:;
pc:eln.l. q ut> nã.o é excepcional . 

O SR. MORAES. ANDRADE - Se u llluHlt·e collegu Sr. H.i
hE-íro .Tunior r>r<•fE-rir, poderá di?.<'r "c-om m um" :ttJ in v r.:-; d<' "nut·
mal". 

Continuando as mibhas obt~el'vaçú<.-H, J)a8so. u He1;Uir ao ttrt. ~.'~ 

-c, então, ~ntendo apresentar emenda que a' mim me P3;T'ec(>· ôc 
I'!Umma importancla e para a qual quero pedir 1nsl~tentemento:: a 
o.tteiu:ã.o do~ prezados collega~ e, muito eap.edalmcntc, n <li" m•·u 
illustr.e mestre Sr. Deputadó Levl C1.1rneiro. 

O fLrt. :. • .,, c1ue trat.·t das . competendru: rml'u: conhecimento c 
jul~tnúmtG do tn~ndado de :-~eguranc:a, db: no H('U art. ].o, letra (~: 

··contra acto de juiz ou tribunal !t-det·:Ll, ou du :wu 
)W~:-cidente, - no me~mo jci:r. ou trlbu nal plE-no. ·• 

Dá-fie,· portanto. comp~t,.!ncia aCI t•·ihunal }ll<'no para c•irrth('-

cer do tn:).ndado de ~egura.nc;a. contrn o tribunal wu·clal ou l1f'll 

]ir~sitlentP.. Dá-se, ~ntretanto. ao propr lo Juiz coactot·, coml>cten
cia parn ·~onhecN· elo mandado de seguram:a <-onlra u :-t(•U lll'l'
pr1o acto. 
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Embora nüu lgnor€ cís razões por que a Cummissüo de Con.i
. tttuiçiio e Justiça cl.'eou esta comlJE>tencin - permittam-me a ex
Jiresm"io - /lU i ge-nf'!Ti8, , • 

tambem ·exitJte nos codigo~ dr. processo. 

O SR. MORAES .A.NDRADiO:: - ••• embora não h;not·e fi'ss:J.s 

desüe já, .fuz, diZendo QUe o mandado de sl'gm·unçu serú entã•J 
como uma reconsideração de despacho ••. 

o SR.. PED!IO "V"ERGARA 

det·ação. 
Será um simllles 1>edido de t'ecow.;i-

O SR. MORAES ANDRADE - ... verifico o ·seguinte: sup
pondo fique a disposição tal como el:!tá projectada, pat·ece-rne ct ue 
eMbarraremo~ num obstaculo lrremovivel. O ob~;taculo é este: se o 
juiz coactol' é parte - como innegavelmente o ê - na diBcussR.o 

juiz do fuil.ndndo que vai remediar E.'ssa concçúo? E' positivamPnte 
uma cofsa extravagante. 

posição em que ·deu competencfo. A Côrte ~uprcrna ... 

O SR. ARTHUR SANTOS - Ahi está a ra.züo do ,dispositivo. 

O SR. MORAES ANDRADE - ... para conh·ecer <lo man~ 
dado de segurança, não consiguou que aquelle al~ó Trlbunttl c•l
nhecess~ do. mandado de' seguranGa HE' a crnlc<;ü.o pat•tis:·e de um 
juiz de prlmeh·u instancla.. 1 

Temos. entretanto; um meio de remediar o )cochilo consti
tucional, bum como a competencla exhu,•a.ogante do jui:. ser parte 
e !uiz ao mesmo tempo; basta dar competencfu ~ outro juiz, . de 
jurisdlcçã.o plena, capaz de substituir o juiz coo.ctor para conhec<.Jr 
desse mandado de seguram:u. · Eu me f!XPiico. Niu~ secções ono'i.e 
houver mais de üm j'ulz feder[~\. ell(.>s se substituem reciprocan1cnte, 
<.>.om jurlsdlci;ão plêi1à.; nas secções onde só houver um · juiz fe.:. 
deral, a competencia irá pat·tt o juiz federal maia : pt-o:Ximo, qUP. é, 
sem duvido. alguma, o subHtituto do coa.ctor, com jurlsdicGão .plena. 

. . ~ 

O Sn. LEVI CARNl!;Ino - Dl:'sse mo·'lo, V. Et. não contt·mü. 
o dispositivo do }lrojecto. A suggestã·1 <!e V. Ex. coincide me::;nw 
com a que h ontem apresentou o Sr. Dep\ità.do F l'l'elra ele Souzn .. 
VV. EEx. cream apenas - ~ acho que multo a.certadam~nte -
um caso de suspeição pessoal do juiz. Mas, t:Jvidenh:mente, o juiz 
<tUC vai julgar," como ~:~ubstltuto de outro, fal-o, nu qualidade de 
.juiz da vara de que emnnou o neto. 

O SR. MORAES ANDRADE - Sem <luvidtt. 

O Sn. LEVI CAnNillnw -'- A fOl·muJa do dil:l ositivo tem de sei• 
a mesma. Apenas se deve1·ú. conalgnn.r a. suspel<.:il.o pesHoal do tl
tulul.· da Vara, se !oi elle quem, colnclnentt>mente-, expediu o ucto 
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PcGIJ ~tinda llcém:;a Jlara lemhrat· que, me!,;mo no regimP un
tt.•l'iol', jâ acontecia, em alguns CfUlO!:', cou~a sémélhante- No lH'o
prio fOro desta Capital,· tivemos neto de juilr. federal, demittiwio 
seu escrivão, (iUe este procurou annullar mediante acdio summ:t~ 
rht -especial m·onosta na mesm~L Vara, peratltl' aquelle me~mu .iui;.: . 
.Ta. houvE.' i~hl. Por t•ofi8t-gulnH\ N~tou de ·plt•ni.> m~conh> l~tm\ n 

.su~g-esüio de Y. J~x. 

....... ...... • .. '-' .. •··~· .C' .Lo' 

}JIU'~ remediat· e~se mal que a.cah<> de cummentar IH'evt>mentt~: 

"Huh.'ilitua~se a. letra c) pelo ::~eguinte: contra a c tu do juiz, uu 
tl'ihunal federal. ou seu presidente, no tt·ibunul pl('tiO ou ao jui~ 
que substituh' o conctot· e tlvcr jut'isdkçiiu pleim". 

O ::-;u, Lt·:vr CAnNtmto - Eu diria . o jui~~ tlo qual t•manuu o 
adu impugnado seri't su!;pelto e :;uh:;tituldo na (orma d1t !Pi !le 
(.)l'g-anl:m~ão judiciat·la. 

() Htt. C.uu.os REIS - Aliá:;, o nós~fi }lt'ezüdo culieg-a, Sr .. 'la it'(J 

l•'t'ancu, jú sugget'iU o. me~ma coustt. 

U I;Sit. JAllW 1' HAN·t:o 

tiio, lemhrando~mc, aliús, 
Ú.Cillnlehlt' , J:\ !1111 t'!il'll ll'l (•::;i:;;t ·' Uõ;6L'"'' 

rla. uh~ervaçiio do H!". O o me~ F<'t'l'a:'.-

O HR. MORAES ANDRADE - Confes~u tttW nii.o tinha uu
vldu n objecçüo do nobre collégü. 

O Slt. Pmuw Yl!lHGAHA - Solicitada. licen<:n ao noln'P oruclot• 
para pedir um el)Chtrecimento n re~.peito do inciso 3." deH8e urtigiJ 
que V. l~x. estava comment.H.ndo. Entendo que a letra a in\'alle u 
e~iphel'a d!;' cornpetencla dos Estados, ,porque n<'!lla se dá compet<'.IJ 
d n para t·ecurso á COt·te de .Appellac:üo e is!:lo implica em ot·g:l 
nlztu:üo judldariu. -

o StL L&'\'1 Cll.ltl'o:EHW 

cólitl•uriü. 
Não uvohtuo. 'Nüu ha inntsttu: vdt• 

O .~H• PeHIW VhlltGAHA - .Pediriu ao noui·e ot·:ulut· C!Ut' !-le l'~let' 

<les!-le um pouco l·Wbt·~ CS!;e vonto. 

O 8((, LJaVI CAHNemo - O nobre Deputado peio Rio dmudu tk 
gut é memhro dn Commisstw de .lu!'ltit;u. . 

o HH . PlmltO VlilRIJAilA -· Niio ll el'U quunllu rui dn.tltl J)H\'l'l' l'l 

~tJIH'e t•!'l!:lf.! pt•ujedo . 

O ~ll. L~~VI CAI:l.NJo:llto .- Jú Un•, honh.•nt, lllJllOt' luni<ltL<Itl cll'l 
e~<l\n\'e<.W1' qu~ 11 fim 1\o tll:·H)I)~ltl\'o é ll~stumw o!:l cii!-IOH lltt 1._''\i\' \~ 

d(:' Appelh•;ii.u, que ~PI'Üo dt•tet·minado!'i peola l ei dt•" Orgnnlz:tt:ft•·· 
.Tu<liC'Ittt'h, cleslghahdu t>üht ol'l ottb·t•s a t'OrllJJM(!IH'Iu tlo juiz tk• 
ct ve l, de ac\!ut·du eom a jut'i!'IIH'Uilenda j{t fh•trm(i!t. JlOl'll Ul~ a anil · 

, lugia <1~tabelectdn Jl<'ln Ctln!:ltlhtl<:iio t'tltn pt·ncP~so tlt• "halwa,.:~ 

('tH•pui-1" lc·vou alg·u n s jtu•istn::; n t•tltcnllNL'tn q Ut• a t omvetent·!:L 1.1 ... ~ 
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,.ia. .ser «lo juiz cr·imlnul. A jurisprudencla orientou-se no sentidc 
de reconhecP.J' a compt:tencia do jUiz do elvel e o vrojecto segui~ 
essa orientação, t•esn.Jvando, entretanto, 11ara a competencla d~ 

COrte de Appella~ão os casos que a lei estadual determinar. l'o1 
consequencla, não houve invasão da competencla estadual. 

o Hn. PEtJtto VERnARA .-.... Dahi a inutllldade dt) dispositivo. 

O SR. MORAES ANDRADE - A mim me parece apena~ '' 
seguinte: da r;,bserv3.ção do lllustre callega, Sr. Pedro Vergara.. 

· r•Óde re~mltar uma medida a.cauteladora. AE.sim é c..ue pOde haw~r 
algum Estado em cuja organização judiciaria existam juizes com 
competencia llmitaüa e de cujos actos ha.jo. recurso para ou trus 
JuizeR singulares <tue não fnl!Am parte da COrte de Appellac.;ão 

O SR. PEDRo VERGAllA - Perfeitamente. 

O SR. MORAES ANDRADE - Nesaas condições, parece que. 
• se a coacçii.o partir de um desses juizes de competencia menor ..• 

O SR. Pl!li>RO VElROARA - Supponha V . Ex. (tUe, no Rio Grnnde 
do Sul, se ct~ competeru:ln uo juiz munlclpal. 

O SR. MORAES ANDRADE - I•r o caso dos juizes munl
cipaes. ou de tet•mos. 

Talvez houvesse conv(:lnienciu de uma dlsposi~ão acautelatiJ
r!a. Confesso, porém. ã.os nobres collegas, que ls-so não ~me occor
reu, ao redigir ·minhas emendas. 

í 
O Htt. LEVt CARNEmu - O nub&'e ot·a.dur N;tú se refeÍ'indo a rE'·-

cursos; aqui s0 se trata da competencia. originaria. Nãb ha, pois, 
('abimento para a duvida . .Nem o caso do juiz .muniolpal do Rio 
Grande do Sul ficaria excluido, po.rque no projecto sei diz: "juiz 
competente do 'c.ivel ", isto ~. corripetencln na forma ~ dn lei o&
tn.dual. 

0 SR. ·ARTHUlt SANTOS - Ser!4t o juiz munlcipul. 
I 

O Stt. LEVI CARNEIRO - Aquelle que a lei estadua.l i det~rminm· . 

O SR. MORAES ANDRADE -- No caso, V. E)x. nii.o tem 
razão, porque desde que se trata de autoridade det~rmlnada lia 
lei de organização, a compete nela se1·ú. da. COrte dej Appellac;it.-,. 

O SR.. LI!IVI CAUNlllJHo - Nus duo.s allneas só se hú. autot·idade 
Íl. lei estadual, tanto assim que o projecto estabelem:~ : "nos caHo~ 
determinados na lei estadual'', que será a COrte de AllPellaçiiu t•, 
nol:l demais casoa não discriminados. ser(~ o juiz do clvel, qut> u 
mesmu lei es.tndual decluro. competente . 

o Hlt. t•"EIUU!ltRA 1)111 SOUZA 
'Jnocull. 

A medida me })arece de~neêel:lsni.'J.t, 

O Sn. PEt>Ho "VtmnAnA - E' n rn inhu impt·eHRÜo. 
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O SrL F'ERtU.m~A m~ t4óUZA - lHko (o qUeHtãn de orl!ani:r.a<:iio .iU
dit·iadn. tt qual <·aiH•t'Íl rli:r.<•t' qual o jtti:t. <'O!tllH'tPtltl'. 

0 t4H. MORAJO:~ ANDRA UI·~ - Conf~_•:-;su (JU<• a 11\IP!-!tiio me 
]IHI'I:'c.'t' muito difficil. 

O HtL l.u-::vi Ct\HNIWto - TetnuH, uu menuH. <~ompeteneia pa l"l 
dizer r1ual a natureza civl'l do pro('<'HHII. }~· o qttl• Pst:unn!' fn:r.Prlílil. 

O ~H .. .MOR>\l·~H ANDRAUl~ _ .. He í• IH'fln'H:-io dn•l, a < ~om

petencia ~;;ü 1100(' ~('l' do jui7. do ci \'(!I. 

Confesso ali hübt'e D~jlutadu. Ht'. l't'<li'o Vl•t·g·a i'H, <iUl• <'IH'oil

tt·o nesta. parte da lei uma 1-!'I"HnrtP diffil:ulclmlc, t\ q!Je niio fll'o H'l

tl!:deltu nem comuug-o n1Nmw. twm com o [H'OJeC"to, pel:·t li IH nl'ft••;. 
Jlur que se encara a questão. 

o Htt. P~nttc, V~Jm;AttA - E:' a minha sltua<;iio, (•xactanH•fltl'. 

O HH. MOH.A.C~~ A.NDHAI.H~ - Digu, culll sincel'idade, quo 
nâo -encontrei remedio qut>. <"On~uh:-~ta.nclado numa emenda, me !-l:l

tls.~fiz~;~s·~e plt"na.menh•. Pm· t>~);l' motil'o, niio n pt·esentpf qua lq uc••· 
~mg~estão. 

O SH. :\IOHAH~ ANDRADJ~ ~ •ralvez seja. cahiremos, ll'l
l'êm, num outro perigo: o de nüo tet·mos estudado o cuso, deixa:1~ 
do de e~ta.bE>leeet·. JlOI'hl·nto, nl!;'tlma cui~a sohr(' essa, competenc:h. 

O Sn, PEDRO ·\·wuaAitA -- l 1eia lei de ot·g·ani~A1(:ão judiC'I:tria U.o 
l~stado, seri't estnbelecidu a competencia. 

O Srt •. . CAJU...ol:l .HEts - Assim flmtt~ia assentada a nahu·.e~tt tl :l. 
éompetencia: ápenas o juiz do CiVel, 

0 SR. AHTHUit SANTO~ - Pt'l'fl~ltüttiente. · 

O SR. MOHAlilS ANDRADl'J - A outt·u emerula. l'tn tlUC· Hl;:l 

firmei, é relativa au m·t. 1 O, ~ Lu tio tn•ojecto, a ttlle pPt:o Me ae • 
<.'l'e!:lC(•ntem, no final llu prinwira allnea, as !-leg'uintl's éXlJt'essõc~: 

"tJ l'l'elli'HO Ol'tllllHl'Íll llll~ l':IHOH do llll'SiliO :tl't. ili, 
11. li, lett·n o)", 

<mt'S0!-1 <JtW }Jolltwiw Her intet•postus a11 ll'IILIHlctclu de• ~l'g'lll'an•:a '' 

di~: 

.,. 

"0 l'POUl'SU }Hidt•t•ij, f;L'I' illtOl'IJOHtO ta• lu lll\\)l'tl ':lll :·,, 

ou pela vessou jut•idil'n de dire-Ito tJubllen lntet•no intP· 
l'l'ssn<ln, pela a u t m'idmlE' <"oactora ou tll'IH JW!-IHII:l na· 
hll'HI uu ,hll'iilf<':t ljllt' t•x!Jitil't' u s<'l'\'l<;n puhllt•o, .l'<lll!t',l 
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a qunl o mandado tenha sido concedido, cabendo reeun~:' 
extraordinnrlo para a Côrte Supremtt, nos C!ü!ós elo !'.r

Ugo 76, n. 2, III, dn. Constituição Federal, 

O projecto, entretanto, deixou de lttdo o recurso ordinarlo P~ll'.l. 

a C6rte ~uprema. que é esto.belecldo pelo mesmQ art. 76, n. H, 
letra a.). que vou lêt•: 

''Art. 76. Â' Côrt~ Sltpremn compete: 

.. ,., O o 0 O O O o I. O' 0 O • o 0 • o. 0 O O • • • o o o. o. O O o 0 O O i. O o O I O O • Õ.. Õ O O 0 •. O 0 

2) julgar: 

li) em recur·so orcllnario: 

a) ns causas, inclusive mnndudo~ de; seguranc;a, d~~ 
chlidas por juizes e trlhunncs federnes, sem prejulzo do 
disposto nos arts. 78 e 79." 

01':t, verifko que o projecW, lai11crttn.\'ch11ênte, C:'l-l([U:Jl'É'U-Hn 

dt>sse <Il::'jlósltivo, do recurso ordinario, reconhecendo apenas o 
caso de recú'rso extl·aordinurlo no numet·o. seguinte. ! 

i 

O SR. LFNI CARNEIRO - O projecto não c1uiz repetir ;o que jt~ 

está fixado na Constltui~ão ·e snncclonou expressamente esse cas•J, 
JlOl'que ~ em torno delle que se têm levantado duvidas,' havendo 
mesmo dech.1Ões que excluem, nes~t hypotht!.se, o recurso ~)rdinurio. 

. . 
I 

O SR. MORAES ANDRADE - ' Lembro a V. Ex. que a sUl~ 
nmsnm (!xperlencia forense h~t <te lhe i'ãzei' séhUr qi.Ie ;se. num!~. 

disposi<.:fiu como est!t, fu.lando tla <:Oln)ll'tl:'nl'ia rla (~Ot•te Suprenm 
piu·n co11hecel' de recursos de mandado de .segurunçn, salientarmo~ 
o t•ecursu extl·aol'dinarlo, u dmltti<lo/ em ('t-rtos t•asos o ·nüo fizt~ 1 ·:... 
mos re.fer·encla nlguma ao l'Pctn·s~ · ortlinar!o, quo tem , Ioga r nlil 
outr~~. 1Jiio os nossoM ti'ibumi.es, faCllii:Jellte, vadlla1· n'a sua in 
terpretução para concluir que-, reconhecido o recurso j extraot·di
nario, :rnas niio o ordi·narto, H. Cumara quiz negm•, ne~se cul'lo, o 
recur~u ordinarlo e conceder o extrnordinario. · / 

O Sn. l..o~E\'t CAilNMJJm - No tll~.•pu~lth·u t•om;tituelohal ttlll' '\' 

l~x. acaba de ler estft exJ)ressamente d~termlnado o recurso ordl
n:u·io pam n COrte Sut>rema no caso de mnndndo de seguran<;a 
eonMdidtJ pel(j 'f'l.•lbunnl ll,etlernl. 

O SR. MORAES ANDRAD~ - Niio h1L inconveniente alg\lm. 
entretanto, --'- V. Ex. ha ele cónctH'dnl.' commlgo - <'m se man
te1', nfJ <:~tso, uma slmple~:~ ref~ren(lia u t!tl re(lursg, 

O Sn. CARLOS GoMES Quanto a es!:le paragrapho, ex:l~te 
emenda do Sl'; '''ahlemnr Ferreit·a, que, penso, esclu.recer· bem <) 
QSEtlnl})tO, 
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O SH .. MOHAbH ANDHADl'~ l\ o lllCHillCI ~('11 llcto '! 

O Sn. CAitLo~ Gol\u:s - Tcnlw eRsa imtn't.'H~flu. "\ l'llii'IHI.t, 

~uiú~. foi aduptn.da pdu Commi!IHãu. 

O Sn. L~:vt CAitNEIHU - .A etuemla, uffct'('CÍda pelu CommifH.:~·.I 
c a}lprovada pela Ca:mara, apcruts HIDllliou o recurso ú autot'idndo 
cuactot·a - concesslonaria de ser,·i~IJ puhlieu, ea~o::-; I~Uf' nfto PH

ta\'ant Jll'l'\'istos t'X[H't~H~anwnt(•, 

O BR. M'ÜRAE:; .ANDR.-\DJ·; ~i.' Y\'. El·~x. tH•rmitte~'l, 

continuarei lembrando que u vnntag·f'm tll!~sa t•ef(;t'l'nl'i:t lH'ecisa, 
cunsubstanci.adu nü pt·imeira t>:u·te da minha pm('nda. ainda rt:
salta do seguinte fado: é que niw só nessa tne-!õma alineu h<t ai
Jus:io positiva. :w recurso cxtntordlnario, conw na humedlata ll<l 

0 HR. LEYl CARNEIIW - V. Ex, tem inteit'a l'UZtltJ. 

O SR. MORABt: AN DRADI·; - !'ois bem; tws~a l't.'lJt-lil;üv, 
ttllul:Ei ipsis vcrbi.~. houn~. entrt•tantu. umo. omi!;são, praticada. tl<'lll 
Commlssãu de Constitul(!ii.o <' J~stlt;a, t{UC me paz'cc<•, data t't'nt'tt, 
pel'ig-osa. 

Assim (• l'tUE.> u alllwa seguinh.• do nn•Hmo !Hit'ngt·aphu t--:-:ti
pula: 

"Da dedi;ãn llo Trihunal ~upet•iut· rlE! .Justit:a l·•lt'l· 
tut'al h:t.\'el'{L t't!~UI'SU pnt·n a COrte Sutwema ~ÍJmpnl~J 

quando pt•onunelar a nlllli<lucte do nclo uu ll:t lui. e!n 
face da Con~-:titui<:fto l"t•deml". 

Os colleg·a~:; }loder:i.u dixt•r q tw h a H~·nonlmla l'lllt'L' 111t1l ithul~' c 
iilvalicladc. Mas tenho muito medo dE.>s~es quu!:li synonimos. Tl':t· 
.:;.~m ~emllre .. confu!:lii.u.. ]·;, numn linrnm.. pouco . pollciadft, <·ou to a 
nossa. sel'ia preCedvel nfto ~e mm1· des:,;es quasi !i~·nonimox na lei. 

o SH. .L~o..·vz c,uÚ..;Jo::mo - v. Ex. h•m rU?.fW. l\ repro<lu:dt•, \l 
}ll'oferi v~l fazcl~o integral e fit•llnclltt•. 

O SR. MORAES ANDR.ADl·~ - W a razao JlOI'(jUt' !U'Up•.nhn 
tambem quo se nccrescente, na st•g'ttnda nlinea llt•HHil diHpo:-:ic::1•J, 
npó~ "n ullldadt' ", a t'Xt>rNlslto ·'ou in validade" . 

O 8~. Att'l'lllltt ~ANTIIH - Adw qUI.' n. sllg'g'('!-'tii.o tem tod:1 a 

Pt·ocedencin. 

O HH MOHABS ANDHA })J•; Flnalnwntc, Jemhrarla. :t v:t11~ 

t..ngem de 1::1~' necn•!lcentat' an }H'ojedo um urtig'li que tli:-:sl's~(' 11 

seguinte: 

"l•1m se tratando c1t• cnusa julgada, si'1 s1• udmittit':'l 
o mantlntk• tlc• sl'l-!'lll'!ln t::t !-'\.• (I st-nh•nçn tll' pl'illll'it•:t ins• 

tn.ncia 1iiio hüU\'Pr ~tclo intet'JlO!'to l'N'UI'!-tu nlg-unt". 
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julgaóa. 

O Sn. l"BHHEIHA UE SoUZA - V. l·~x. nüo acha I}Uf.' o maneia• lo 
de !:iegura.nça contra coisa julga.du seja ~Hluttenv,:ão do in~titut(l dc1 
mandado, que exige se trate de •· direito liquido· e <:erto '! l'otk 
liávér dirêito liquido e cé'tto qucindo o Judiciarlo, com a ~ua auto
ridade, em sentcn<:a dl"finith·a f.' soberana, jít declm·ou o cont•·ario'! 

O SR. MORAES ANDH.ADH - ~~~ \', gx, mp Jlet'gunta ci~,s~<~ 

manei!'a, respoudo i't guisa dos velho~ escolastico$: d.istingo! Em 
abstracto, não. Em concreto, sim. Bm ahstracto .. em theHe, m•
nhum de nós, traoolhadOrés do fOro, pócte admittit· que uma coisa 
julgada possa existir contra direito. eerto e incontest..·wel. 

Em · couc•·eto. entt et.tnto, todol< n6.~. flUe t('mos e.qlerient ht, 
nutil' ou menol! larga. doce ou amarga, rla vtda forense, sahemtJs 
pet•feitamente (tue, não oblltante o ~h<'t'. a }n·atica; a dlgnid~rh•. 

a· h .. ·rnra.UeZ,"'O ll'abalho·, o ue\'utallttmlo tlos Sr~:~. tlle!lllH'UH ~lo l'•.l
der Jttdiciario, homens como siio. e, consequentemente, susceptl
veis da mesmisslma errabllldade que desde o Paralso terrelllrc 
herdamo::; do nosso velho avô AMw. sem duvida alguma frertuen
te<mente incidem em erro 

Dh·ã V. J<Jx. que e- preten~:~iio nos~t affirmat• !-le Hstiio i lU nfttt 
errados. 

o Su. PE::>ko VEROARA - O pz·opriu legislador pre\'IU n pos~i

bilida.de de ~rro dos julze~ quando proferem sentenças, ~nHtituinlio 
as acções rescloorias. 

O Sn. FE!UU!IIRA DE SouzA - Mas as acções rescisoria!:l niio ~:-e 
de~:~Unam u corrigir erros, e, sim, a annullar sentenças. 

O Su. AnTHUII SAN'ros - Será E>sse o effpito do t~<mdndo de 
~e!-,"Urança contra a coisa jut.gadn. : 

O SR. MORAES ANDRADl'J - Attentu o meu prezado col
lega. Sr. Ferreira de Souza: se permlttirmos a coisa juigada par.:\ 
infirmar sentença; por nullidade,. 'é pot·que, ptoelindnai•mente, ud
mittimos que a sentenGn, que foi · at~ ú coisa ,iulgada ... 

O SI• . l~'lo~Rm•::tH.\ \lk1 Sul' :M. 

julgada. 
nulla nih 

O ~H. MORAE~ ANDRADEJ - . . . que 
tet• pnl-Jsado por todos os tramih~s Jmliclo.t·ios 
cursos, chegou ao fim posslvel lle nullidude 
}lreRSO, 

passo '· ou podtwla 
e por f todos os t·e-
cuntra dh-eito ex-

· Nullidaue (\Ontm direito expt·e~~o (J pu.sHibilidade de erro tão 
grande, tü.o completa, tü.~ inte~otral. que nenhum 'de il6!::., em búa. 
e sü. consciencia, póde admlttir ftué um juiz qualquer, medianu
nH"nte ou!(jadoso, ,pudest:e u. frio eommettel o, 

Em concreto. toda,·Ju, ten.1o1:1 de esburrnr com a fJOSslbillda.deo, 
desse erro, Por que, entüo, nii.o admlttit· pos~:~n el:lse erro manifesto 
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;"l\'l' int'it·nu:Hiu. pot' mittHit:ulo de t:egut'lliiQft. n·rtt·ing-itlo \'t'.iHõll 

h!:'lll o~:; prezatluH eollegas que não vou tão long~c> (~omu o illusli·E' 
lliCRll'<' J •f'VÍ t 'al'llPÍI'O, mhnHtirtdo ma.nrlaclo t•ont\'H flUa lQtH'l' Pni~a 

ju!,t:-ada ... 

O Hl:. 1 ... ~~\'t < ~Au~>:.,;uw - Contra. ''IUHilllll'l' t·oi~a ,iulgutln •rll". 

llll.'l tf>t'lllO.'l d:t Con~tltui~,;tw. seja a c to illf'g-al t• i IH'< •tt."'t 1tw•i.•!1:t l. 

O Htt. LEvr GA:t~~mo - Não vou nt(• a attrihuil' ao 'l&:llld,,llo 

tltl ~l'~ura n~a o t>t'ft>ito dt> al'~ào t't•sei~ori:t. 

O ~H. ~IOHAl'~~ .·\NDIL\DB- I•;u n:to fal'ia a \', Fx. :t ir:~ 
juria. de suppôr i~~~~. 

O ~r:. J ... ~;n .C.\It.\'tmw - ~1:~~. q ua.nrlu o a elo í• JnaniCH!:ItHJnl'n te. 
iliP.gal. ('011 tra tlil·pito l'l't 'l(l l' inconte~ta \'(']. não ü·liho a ~\.l}.l'.·l'~ti· 
t;ão llu cui~t jut~adu .. E' al'to ili(!!-('HI. irwon~titu<'iunat, l'lltW• ttual
i{UPI' uutl'l) •llW o }:(•ja. 

lia liUtl'llH l'l!('UI'SOS )ll'uCU!>:!Ual!~ • 

O ~H. MORAI!.:~ AXDHADI~ - 'l'<~rnhem não ten'lw a su:wt· . .;
th;tw da t•ol!:~a julgada, Ma!>, !:ic- \'. l·~x, uHshn o entender. dh··.•i 
(tUE' h1nho a ~mpet'!'ltlçãu da nrdE.'m puhlka, tla ordem juridiea t• 

t•Mtu <~xh.:-e q üe 'dder·mlnacl:t~ sf!n t('nc:H~ Q 111• pa:-~HH t'a m pot• eet I :Hi 

t·t•ivu~ ]Jni l'c·ritatt' hrrlwm·lts, 

U Hlt. LJ-~VI CAH:-;'BIIW - Nu entutüo. \' . l~x . aht·e unta ut'e<~htL 
no 111'11!:clUgio da eol!-la julgada. com a emenda qUl' V. l~x. ai'lnun
eln: ta ntu qU(' niiu 1111' animo a appl:ttnlil-a. 

O ~lL ;\IOHAE~' ANDHAlll~ ·~- t~unl fnl H. ln'('t<h:t tl\t~ aht'i tW 

l>l'estig·io da l!Oil'H julgada.'! 

O ~lt. L .. wl <.'AH~I~IIto ·- O ttoht•t• l'Uileg·a adrnitte 1> ma.ndado 
tlt' st•g·ura nt:a pm f a n"· tiO!-! clormin hilcu~:-~, l'ni ta vor dntt ucll N.; <1 u•: 
n C\h·eito nfio !-lot'e;Ji'l'c•. /ltJ ·t'mi•:nti.bu.~ ltOn lltH't.'l!n·lt }IINI. 

qu;_• DIWi no:-\ta mut\.Llha da eoi»1\ julgntla'! A sot.tuinle : (•m se tt·a
t:uillii do eot:~a julgada. !{(J !-'e :uhnitlit'á o um ndndo (\(• ~l·gur;~rtGlL 

~~~ "il. s;• h+ ,~n·:a rlt.• IH'itu~·iru in:-:t~'IH'ill n:io th'l'l' l4i<io intl'l'Pc•~ln l'l'· 

C:lit•:-:o nlg-urn ... 

(I ~IL l. ... J.:\'1 CAltNF.IIW RtiPJit'(' a nmi~1-1f10 11.1 ll<ll'tt• \'(lllnl tla . 

O ~~~. AO!tnlt ' H ~,\NToH t 'l•la PnH•tttiH do lll•iH'L' lkllllht.du , :t 
Jl:U'to t!tmh•ut•ia, (!ll'Lnllu th't•t• l4l'llh~n,:H tln!:ll':l.\'ul'1\.\' t''· n :iu illlPt'~ 
)IOl'ÍL l't!l.'tii'All ]Hil'(l tl.'l:ll' clu llHllHltllhl i ]C' !-'t•g·llt'<llH;:l• l~Oillll l'l'l1\\'1.li:.l. 
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O SR. MORAI-::S A~DHADI-J ~ .\. parte nüo fa.t·ú isso, nvm 
prmmuli ~·ollega, pot•qtte, se tiver dois dedo!'~ de eX}}erienciu forem•~. 
!'lalwril. <1 'Je ~:e puder nncorai' a sua h:"ni em tres oti duus :umü·t·:is 
nutll'a vreft•t·ir(t nmarrul-a em uma rL}Jenas_ 

0 Sn. BARIU!.'To FILFio O ll(Jbt'e orador I>crmitte um apart•,• '? 

O SR. .MORAES ANDRADB - Com immen~o prazt>r. 

O Slt. BAllltETo Fu,riO - O que me t>arece 13 que a integtidade 
da coisa julgJ.<la sahe illesa, tanto pelo projecto, <;omo pela emen
du de Y. Bx., visto como, emq uunto não se exgota r o prazo es
tl•nsivo tlo dit·eito de requerer o mandado de segurança, não ha 
coi&.'l. juigoc.L.cia; estâ dependente ainda de um recurso. A col.sa jul
gadu vai re3.pparecer integra na ultlmn ettJlla des:-;e t·et:m·so. 

O ~R. MORAI~S ANDRADI-J - O nobre Denutadu teve uma. 
sahlda a'lmir<:l \"e), que agnule~u IIHint.•ll::tllH~t:lltc, cvnigitulo-st.• ._q •t.·
nas o technica da minha. emenda. 

Lernbt•o, · pot·~m. o seguinte: defena~ndu a mlnhn. emenda ntw 
\'ou tão lun!].'e como vai o nos~u iit'eztHlo cullegü. Sl'. Levi Cut·ileit·ú . 

o Si(. Lli:Vl C-'!tNEIRO . \o eontrnrlo: V. J'3x. '~ti l'n.tis lon~e 
do que eu. 

: 
O SR. MORAES ANDRADE ~ào apoiado. I<~ico muito 

mais perto, porque comprehendo que é fadi uma sentençu. de 
prbneit'a 5n~tuncia, que não possou pelo e~·n·o tle nenhum 'l'ribu
nnJ, de nenhuma: COrte de AppeJiaç1i.o, d':' nenhum juizo cul!ecth·'J, 
produzir uma concção, urna vlolencia, uma deneg~u:ão! de dlr0ito 
claro e i.nc:>ntesta ,·e-I. 

O Sn. l"ERitEIRA m~ Souz_\ - Não foi para i::;1;o <tue :;e huüituiu 
o mandado de segurança. 

O SR. MOR~illS ANDRADE.· - Os meus prezu~os co1l~g:ts 
sabem }let'feitamento que os ,1uizcs' sin~·utnres são sempt•o muito pe
rlogósóe: que os jtilzes singular~~ silo susceptlblllsslmos de erro. 
'Já se nú.o ·:là o me~mo corn os tl'ibunacs collectivos. J 

O Sn. ArtTHun SANTOS --:. Ne!:!se particular, não eoj-H:onlo muito 
com V. Ex. j 

O ~R. MORAJ<JS ANDRADB - P<'l' que? I .. 
O SH. ARTH UR SAr->'J'OS - Pol'GUe tenho mais l'Peeio <loK Tri

l:unaes do .r1ue dos jul~s s!ng·ulm·€'!1. 

O SR •. PERIU~IHA u~<.: Sol•i:A - A hTt~!-l]Htnl:-nltllltlnde do~ jul!;.'t~<iu
res é um facto. 

O Slt. CMU.ol': RF!ts - .-\cho {iUl' 11t1 i't'!:til<.in~i\hilhl:td(•K Ki'lü as 
nu•mn:t!'!.. upr_•mts no cÜ!ólo do tl'lhttnnl c•ollcdh•tt a t'eKpOnsahilidado 
se dlYllle . 
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ó SH. ~\I<..H!.\KS --\~DR.\.Df~ - X:1Q lm in·esponsahilid:tt!r· 1Jo 
juizo ~lng•.llúl' nem d.) t.rihumtl coliLwtlvo. JlOl"(,"U(• ea<ht um tlns 
memhros, <.'<tâa míni!'ltrn, cada desemh:ugadm·, cada t.ih1 do~ ma
gl!:itrados "tem resp<>nsahilidall~ individuttl !lo \'Oto que di't, qua.nd11 
o cmittl•: ou Plln ~em c0i1~C'Í('n<'ia d:L •·espummhilidaflc ou nflu tl'm. 

ú, sera um 
nente • 

. .semrwt.• o JU g-amf'nto tem o ear:teter dO julgumentl> sin:;ulnr, t>or
•tue :,:t) t11n jui:t. C'!>tUda a <tUe.stão. o;.: otltt·o~ muitas vezes He mu
ll!festam tio mmüno inodo éj:.ti?' ;1 rC!IRlor 110 \'llto entittl<lo. l~1-'tt se 
nota. :-;nlw('turlo nos tl'illtlllat•.s hrasilt'il'os ü.ssoh('~·hado.s de .set·vi<:o . 

O HH. MORAl·:::> AN'DH.ADJ.J - Receho, meu prezado coll<'~a. 
<.1om l nfinitu tn·az{'t' ~·:-.l'a ob.serv:u;tw 'l Ut> Y . l•Jx . me fHz, purq ue 

E•ll,L vem confirmat• n <l!:'ci~ão que tomei, ha muito tt'mpo. Ul' niio 
p~•·mittit• jiunai.s. ' ' 111 :,.i tH'O<'.:•s:;\lal normal. que )lU}Wt• pela~: minhM.: 
mão.<~, a c>ontinWlt::lu claquell.:• ab.surdo. daquella presumpc:üo juri
<llca rt U(' nos \'Ptn dos \'~lho~ tribunues 1 usitanoH, d~ tlermittit· <tllü 

um juiz Julgue de iHaiio - digamoH ns!'lim - num pr·ocesso rpF_• 
elle nâo L~onhN'PU. não estudou, nfto lht• pn~sou pelas mãos. ~> (llW 

elle \"<li julgat· aperut~ fiado no relatorio cte um eolleg:L qlie. ãli. ií. 

O ~n. Pt•ftmo Vi-;JtGAHA - I'Jm \'et·dnde, oH !ll'Ot'l'l:lsos, nus tl'lbu
lln.es coltedivo.s, tHUlHam pela~ mãos dl' todos os juizeH, para re
\'is:i.o • .:ua~ o r;ue Httecede (• o que ha poueo refed. 

O ~H. MO.RA !·~~ A:\TDH.A Dl;:: __:_ .\ 's \·e;wl-4, mlo pass:uu. 

O Stt. PJ;llltu V~JtWAt{.\ - Him. naquelle~ cW:lll~ espedae::1 de ctg·
g'l'a \'o, l'stu.IJ(']?cidos na lei. 

O SR. MOHAES ANDHAD8 - Quero, desde jú, lembrar a Ci\
mn.ra que; COn1 meu H!~ÓÍO, nÜU pa::lsar(L pi'O(!ü\lS<.) tlt• jUlg'!ll~~úlltU al
l~·um c:l~ \'E'CtW>-:o. nntlt• um mlnl~tt•o, um rles(;'mh~u·;.:·adot· IJU lttn .hii:: 
po~sa. votar sem ter tido, nnteH, em mão~. o }ll'Or.<.>~.;;o pat•tt o~tttdo 

O SR. Pl!lbito VE!{GAHA Ali(t&'. illL u t't•cut.·so 1\m~ nwmot•ltte!,3, 
t}U€'; como V. mx. ~ube, est(t hoje h1Uit0 e!n moda . 

.Aproveitando a opportu nidude, não quet•o deixat· sem l'l'~lHJsta 
uma. observn<,:iio do meu pi'esado oollega ~r. Arth•.u· SnntoH, :< I>t'u
poslto da preferencln. que- S. Ji:<x. eonf:)ssou te!' l)t•lo~ .iu i:t.P~ :4itt
gulares. 

Eu digo: os julzeH collectlvos ~:~uu ~C'lll!ll'o 11\l'llt<ll'~'!'o', !õiio !H'Ü\

pi·e preferíveis, pelo seguinte: pot·que o {:t·ltodo de- um r los .itll
ga.doi;és não se impõe ::;em pas::tar. ou, JJelo meno~. Sl'l'll llllder TlH~:-

0 I • ,._ 

t:cmu Y. l·~x. ~ub(' llC·r-
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rmtanwntt', quando varias- C'ubeças (!s(udant <L nwl:lln.-t t(IH'Hl;io · .. 

4uerem, realmente, estudai-a e entendei-a, as oh.:~et·'--a~•1es de um 
vüo abrh·, f!'equentemente, os olhos do:i tJut.ros: t•elo meneH, vão 
focalizar a!lpectos novos que nu primeiro estuclo tc~l'ltlm pn:~:4:ttlll 

de&'l>ercebidos áquelle.H mesmos que anteriorm~nte a :.lPI'Ot~i:•l':llll. 

E por isso, meu presado ~!OlleKa, affirmel que os .iubw» <·nll<•
ctivos são sempre preferiveh; aos juizes sillgülut·e~. 

O ~t. THEO'J'ONIO MoNTEltlo DE BARitos - Estou de pll'!ll) accür-
1lo <!om a thesé de V. Ex., até porqu~. depois que Freud d~mons
trou cabalmente haver influencia quasl Jncoercivel. quasi hisópi
tá.vel do inconsciente sobre o acto humano, avolumin'n-sê, no h·t·
t•eno do direito, os receios dos juizes !:lingulares. Não so tratu <it~ 

deKhonestidade, de falta de exac~ão - nada disso~ é a lmpossi
biUdttde en• que, apesar mesmo do esfot ~o que o conS'cientc faz, o 

I) ~H.. ~lOit..\E:-; A:-.;DitAUI': -~ .\l'l':t~t:ttlo )lt'lu ~\'ll lt'IÚJH'I'a-

UH·nlo, Jll'la~ HtW~ g-latHluhw. 

O su. THBO'l'ONIO MoN'l'EIRu l>E BAitlW!:! - l~s:.-.~e incun\·eniente os 

)t.iize~ collectivoa não têm, ou, pe}o menos, .têrll em menor grltu, 
porque a:.-.~ <Jplnlões se contra'ba.Ianç:u:n . 

O HIL Hà;;H•Aw Cow:!'!A --- :"<H At;:~pmh!·:·:t <.:utl: tl!.uin:~>. :-<t:~t<•n

tei eS&a. thcse, propondo a Hüpprf>Ksüo dos jui?.es• singulares e a 
creação de tribunaes. 

I 
O SR. MORAES ANDRADE - 'Mas, não se n6de ..• 

O 8K. 'l'ttMUTONW .\iü1'.:'rt~lHo lll•: 1\,\t:IWH - Alic"'!<. a~ lht-o\·ia~ t'l'P\.l

tlian:tt;, clen tro dp tu liito potH·o lPmpo, lJ 11:1 ndo rua iH c~o.n lll'd<l:t~l, tt~n'lu, 
fataltnuntt>, ue mutli! ic~Ul', nus nu~· U\S t~ot\igul-1, n ~:onceituat;ilu Ult üX 

cepção de s'uspeição dos juiz-es. Essa ('Xoopçü.o terá que deixar de 
~er limitatb. a cm10.s 1:':-;tl'i<·tos P taxaLI\'oS na h•l, Jllll:a :wt• apl't•t'iutla 
em cada ca~ ·em esi>eclal. 

O SR.. MORAE::3 ANDRADI•~ - ~em !'oi dl'hahl,•. ~t'tll dll\' ld::. 
Hlguma, l1K'U lll'e!-:<adtl ~·olleg·a, q ut• na~-: ui tlmrti'.' l'f!fol'lll:tH d :JH PH

tudoH jurl<Heo~ se Pl'OI!tll'ou CI'NI r urna (' ittleh·n nova: a de Jl).Y<:ho
lugia judiciaria, abstJ1utumL't'ltJ nl'<'fl~HürhL p111'a C{UE.' posHtlli\OH ;;ulat· 
nPSsu. "1-1elva l:lelvagglo." ôo · Hub~consc:i(/nte ou do lnl!oniidenle hu• 
mano. I 

! 
O ~lt. CAHLO!:l R~~:r~ - Emuo1·u em these u.eceitlndo n ut·~umtm-

tu..;üo df! V. fo}x •• l\ÍI{> J>OSSu deixar llt~. •."m l>artu, dur tumhern t·u
i!:Ü.o ao nobre collegu. Sr. At·th ur Santos. Isto p rque, no!/ tribu~ 
naes collectivos, como 116s sabemos, ha sempre um relntor de jul
gado; os outroa · julzea pela <•onflanc;:a que lhes inspira o collega 
quasl que fundam seus votol'l no relatorlo des~ collegu. Me~:~mo nós 
ttue aqui, como legl!t'ladores, pel·tencemo!:l ás ,Pommis~:~ões e Hoifioá 
designados para relu.tar os differentea casos, como tem n<.:onteci~ 

do com v. Ex., •ttle, aliás, tte tem da.SE!liipenluwo bdtllautemente, 
vemos os outros confiarem quu..sl sempre no relator n nll.o sel' num 
ou noutro caso de voto efiL separado. btt-se aqui t•ol.~:~u. semelhnn
te: umn cn.i.lec:;ü à orientar. 
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O HR. MORAE~ .ANDH.ADi~ - Vllltu, agt•aden•mlo o ttpurtn 
l'lHn que V. Ex. me honra. e illu::tra u di:;,x:w.;são. n dizer o qtw 
uíi;~é hu. pouco ao nosso uresado collega R r. i•'et'l'eiru. tle 8ou-.a. 
{)() <luas uma: ou oH julze~ que compõem um trihunal <.:olleclivo 
ttUerem estuuar e conhecer o kH'OCel:lso; llt' não querem, toil!t w· 
C]ttestbo, f:videntementc não ha forc;:a humana. que u;; Jlossa ohl'i~;m· 
a. julga~· <·om perfeito eonh('cimento !le ~·au~;a. 

~(>nlHH'PI-\ lli•JltllaÜol-\, t'tll n•sUI\HI U1.u hr•'\ P qwilii" lit" 1'1•l p.,,,_ 
sivel fu.zer, e:;,•tão expoHt:u-; a;; ohl-\r•t'\':ll;t••'!-' qll~> tillll:t :1 pt·••p .. ~it .. d" 
mandado de seguntnc.:a. 

O Htt. TIIF:o1'0NIO MoNTtm:u u~: .BAtuuJ;; - Não qut~d:t. que V. Bx. 
tm·mina~!::e sem aproveitat· ~·~::~ ensejo magnifico de um verdadei~ 
t·o culloquio entre figums du tf'LO elevada. cultura jul'idic:L para fi
KUl', u. tit.ulu interllretativo, l)Ura o futtu·u um aspecto do rminlladu 
lle !'>'eguran~a. Na opinião de V. Bx. desde que é atlmissivel o man~ 
dado de Heguran~a. contra coisa julgada, essa admissibilidade su 
Pxtende lambem a c..~ols:,~ julgada ct·imiual ·; Fa~o a pct'gUnt:L pam 
que o dclJatc, a titulo intet·pr·etntlvn, sirva no futuro. 

o SR . MOHAms ANDRADg - o apat·te ( ! intet·c.ssanti~sinw. 

Hntretü.nto, a mim me puret•e que, ~e a. col!;U. julgadtt, em muteria 
eriminal, ne<:essm·iamente envolve a lil>erdittle individual l1 se u 
remedio pat•a a defeHa dtt llhet·dadc individual é o llal,ea.s•CO'I"Jltlfl 
der'ltt'o dll!>' suas Umitw:õcs juridicu~-pt·ocesMuat>s, evidentemente a 
cuncei>siio do mandado de !O~>gm•::JU~:a nun(':J púrl•• 11· nn tlominln «'1'1· 

mJnal, á col~a julgail.'l no crime, que só podet·ú. entlí.o sm· l'eme· 
diada, st houver uquella. nullillã<ltl eHHcneiul de que tem tratado a 
jurJspt·uclcncin dos triuunat·~ . por melo do }Htbt:as·COI'/JitS. 

O :-:r:. Tll!·:o·:·o:;lll .\111:-;TEIItt> fll·: ll.\I:H"~ · .\!:ts !::1 J:P ll;l!-: t'l'illlitt:t•·:~ 
qU~> nft .• ~:'tli t'ill't'l'itl\'as tl:t llll•ot·tl:t,\p t>~•:·.'"l:tl , t'lllllo~ :t'l ~:11\l't:t•''~ pl·

c•nnlnt·h~ :1 stt!-'1"''•~:-. .. do o•:o.:l'l'••l ·i11 d;~ I'Ulll'•:fto, "l i ', 

() HH. :\!Ol:.\1•;:-: .\~]J]~Al>J·: :\to:~.t· l' :l~ll l'lll:'tll >:1'1'''1 IÍI• Utll 

· dil;elto pu.trlrrioitlti.l, se HÜ trnlüt' de tnultn. ~~r fôr caso de lmpos~ 
Hlbllldad.e de emprego, sel'á Hempre um cáim civel. 

O l::llt. CAHt.os lt~}IS - ;\'la~ u multa méHmà não Jlo'•cl~> F.<t~1·, como 
tlix \'n11 Lh-:-.t. t'oHsldl•t·:t<la l-Wio•Htifl('!lfHP!Üt• twna. 

O Sn. BA!Ut~·o FILIHJ ~ P:tt·'n. o~ t•rft'ltos de um~t ~entrmt:u. cri~ 
minnl no CRfllllO civel. 

O SR. MOllAFJS ANDHAD1•1 - ~ii.o so podel'ln .Ui~el' então 1!Ut1 

u numda.do vh'(l ntncat· a ~~ulsa julg:tda criminal, mn.s os seus ef~ 
feito~:~ civelH . 

O Stt. 'l'HOO't'ONio MoNT~flto ·UI~ H.\itltol'l l<~m nos~lt teehnlea 
penal, ontretllnto, hu. positivamente penns pecuniarlas. O Codlgo 
cita o ~u·tigo o dú a pena. -~ ümto . 

O Sn. BAltttETo Jt'n.no Desde• que se cu:ra;ctcdz:x tL natureza 
da p<.~ntt tmtãu niw cuberú mnls ttll\ effeito de naturezu. ciwl. 

O SH. l•'lõlltltlo}IIIA l\~: ~O\lí'.A -- ~~~se t• o ~~t'l'O !le q uc~ I'Pl' lof.;'o cht14~ 
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~ifi<%1' o ma.n<bt\n tiP :-;t·~ut•am~a •·nmo \'ivPl ou <'l'ime. t'::' um im•tl
tuto ·mixto que entre nós nüo pôde set· classiíícad.o por ·lei. Tem 
ef'feitos de ambos os lados. '-

lhes caracter civel. 

O SR. ;}IORAES ANDRADE - E' interesf>'antissimó o exemplo 

Ha, seril duvida alguma, na objecc;ã.o do meu prezado amigo, 
Sr. Theotonio Monteiro de Barros, um valor evidente claro, po~i
u,-o, um ''alor, 11~lo menos, de fixar historicamente •.. 

O SR. 110RAES ANDRADE - ... a orientação da Camara ao 
l'egular o nn\ndatlo de seguran~a. 

o ~~~. THb:uTONJO .. MONTElltO 1)1,; BAIWUl:l - Eu Jntt'l'PL'eturia ua 
~e .. ·uiutt• fúl':-JIH: st'ln· H'e l1Ue n cundemnac;:ão contl'a a qual se 

!JI'etendt.·~~e ~hterput' o mandado fO!;se restrictiYa <la Hll~::nlallu, o 
mn.n{lado nüo c~\beria, cu.hindo-::e no dominio do "haoens-corJJU~ô''; 

quando, tHJrém. a condemnac;âo fol'lse outra que não a rPstl'icti\'n 

O :SH. l\IOHAJ~S .-\~DHADI'.': - V. Ex. o1·ientn e>Olll muita 
d:u·cza u inten>l'etaç:lli do cuso. ttLnta nmis quanto (! forC,:á cuh
\'ir· <!Ut' :l Comrüissü.o de constitui~ão ~\ Ju~th;t\. ao i:édigh· a~ dit'
t'~·t·e.l''\l('K <liP.posi~ões llo projecto em di!'cu:;:;üu se houvt> com multv 
t'u~dmlo. l'Ulll muita habilidade, potqUe em disposição alguma t.lo 
Jll'ujeeto E'~tfl dito llU<' o tiíühdado de segurança r·emede1a exdu
~uvamr•tltt• L'l'la<:õt.·~ l'i\'i.': .. ::nhol'a a ut·icnta~:1o g!.•t·at ío!l!:l(' nes~~.· 
!:lentido, ou inelhor· no de dizet' c,ue o mandado de ~egút•an«;:a !>ó 
t'('ntedein ns t•on~t.'ll uen<.:ltu: dvl!;, .~u~umos patrlmonine~. dos eoactu"' 
1'\'H, E'mhtll'll fossl' t.'~Ha a orlentnt:üo, nfw ha tlbmoslt;ão ulguntclo uo 
Jll'o,\Pl'ÜJ tli:t.t•tulo-o expt·t>::;gamennte. 

fHJt·q tW a Gonstltuit:ii.o niio restringe. Blla diz: quulq uet· dit·eito 
HÜl!:'Ht:Hdll UU \'iOlltUO, 

A~~ii~1. o tU11tlo d1.• t•11hmr1('1', :1 ol'ie-nta(!iio );ei'fi.l ctue Y. :Elx. tlef~n~ 
tlt', et,he pcrfeitn nwnte noH moldcH e :nos tf>l·mos !lo projecto q Ul' 
<•Ntnmos discutindo. 

\"ou tet;minar, ~E.·nhm·~~:~ ~t•utatlo~ . Exgutei a p:\cie-nclu t.ltl~ 
meus Jll'-:~zntlo~ t'll\1(\g'l\H. (.\'rio upoln.dos . ) Gastei um terupo. ::!·t>ll1 
du\·idtt }>l'l"í'h>su. Quero, en tl'(.>Umto. <1lzea·~1hes que, impenitente 
nesta nmtel'la, não mt> atTepencio dt' tet' g-m:to tanto tt!mpll tt cH:-
f'Uth· o assumpto que nw troUXl' (t trihunn. 

o ~1!. (\\JU,IIH HF.I!:l o ti'al!nllw de v. ]·}~ . rol \'tllloso e 
nN!f'sul'lo. Oxail't. aqui na Cnmnt'H t<ldns a~ di!:!C'U~l'Üt:·l\ fos!'lelll. 
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~empre deslôu altura e sohre u::;sumt>hJ tle tal ma;.:nitude. tJluUo 
be·m). 

O Sli. .MORAI~S ANURAD}~ - ~ãu rne urt•t;•pemlu lil· t .•t·. 
tum:l.dn ~anto t.;,mp.) <h: VV. EEx .• pol'qU:~ o uhjecto de>Jst• llt'o.ie
cto o uh.iecto desta diMclls!:ão vale seh1 uuvida todr1;~ os IJl,~i;•Js 

c~.forços, todo o nosso trabalho, todas a~; nossas t~xpedenda.\1, tullu 
o nosso t.eompo. porque ~obre ~lle vtte r·epoU!'iUl- a !:legut·an<:l~ 1l0i; 
nn::JRus lEl·r•itos t~ :t pet'ft-ita exccUl:üo de nnHsa Yida futura. 

O Slt. CMu,us GoMES - Y. l'.;x. illush·ou hl'ilhantPnwnt.t• a 
theHe. (A11oiad.os). 

O HIL CAHI.m; HBIS. Hendo ou\'ido nelo~ mais iltustr·cs. jur·i~<-

tas da Camara, rel;tric<;Üo feitu tlo "illustl'e" q\.iar1to u n'lim. (.\'lir) 

(tlJOiados) . 

O SR. MORAI~~ AN DRADI~ - YV _ 1~1·1x. me honr:nn s• ·• 
ln·emaneira nel:!sn julgamento tão hetH'\'olo a meu l'L'Hlll:'itu. 

~1'. Presidente e Srs. Deputado~: o mandado tle st•.~.;ut·nn-;a, 

podemo::; te1· a certeza 1Jen1 cel'l~. Camat·<t como . aqul'lla a qll•~ 

substituimos. mereceu de nossa parte. da part~ tle tvllo~ o:4 ltliG 

aqui comp:'iC'm o 1\: .. 'dPl' LPg:islntiYo, es ntelhut'l-'~ ~·~tltclu:-~ t• eom
t>l<>h• rl<>rHt>>l r• :'in 

Ct!n'\ isso, pt•ezadoi:l colleg-uH, P•JdomuH tf.'l' inteit·a paz d"' l'llll!;· 

cieneiu: eUlllJH·lmo~ integ·t·almehte o liosHo de\' l't'. (l'Hllll<l.'l. O rJra
<lor é cu'lii-JJT'i'm.f'ntado). 

Vêm (,, 1\'lt•:-·m, ~.ão lida:;, Hl>oirádü::; e enviwlas ú. Cum
tni~l'ilu :te Com·.tltuh:ào c• .Jm;U<,;a nK H<:~g·uinlP>~: 

BMI-~~l>AS AU l'IHJJI-:Ç'l'O N. :125-A ll~: .tiJ:J~, (1." /U!Ji .. ~/!1/!ll'rt), 

1) Ao art. L", elo l't'o.iec·to n. 3!.!5- ~\, de 1!"135 (l.n lt•g'!Hlntut•a), 
aecrescehüH:le nfinal: 

"Quando ul.ill;o retüellilJ .iudkinl não huun'l' pllt'!t tal tlef"!'l:i·l, 
ou t'i:lSL' .rei1letlio venha u Hei· inefficaz" . 

Sala das SN:i~õe!:l, !l ile Non~mhru ch:> W3ã. - .:1. C. "l!om•''l 
.A. u tlrallc . 

!.!) Ao art. 2,tl <lu Pro;iecto n. 3:liJ-A, <lt> 1!1:!5 <1." legiHlahn•n). 
~ub~t.itua.-Ke ·• tl't;õc,:,; lJ!.'tlt.urlu!:!'' .por "Het.:Õt'H nu•·nut!.'~ ... 

~nlas das ~essõe~ 'I d e Nun>mbt·o de 1 H:Jii , - .-t , C . ~vor'li'~ 

Andraue, 
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~) . ,\o al't. :!", § 1". tlo Prujedo n. :12fi-A. dE' 1935 (1•. Ieglslatu
J':l. ,4UhK,tittrn-:-;n •· nif'io~ ol'<lin<H'io~" pot' "lll''Íll!-' not·nmt'H" l' l-lU)l~ 
pt·inta~!-;(• 0 "llw". 

~ab cl:l~ ~P~~;,p..:, !I til' :\'ll\ ' ~'!lllit•n dr• 1!1:J,í --··· .t. (', ,1/ortlf'.\' .111-

'' rar1f•. 

N. 48 

.1) ,\o :tl't. f.". 11. 1. INt·a .. , ... do l't·oje<"lo n. 3:!:\-.\, tk 1!1:\5 

( l ". !E~gi~!atur:t), ~1111:--"lit\\a·!W o t<"xto tH-lti :-;eguint<•: 

o) contm actos do juiz ou Tribunal Fedi:-ral, onde seu l'n~si
dentE' - ao Tl'ibunal pleno ou nu juiz suh~tituto do coa.ctor que 
h•nhn ju l'ifl<licçãn plena". 

Ha1n •la.: ~ .. ~.o.:õr·!-'. !I 1l1• :"\'ll\'l•mht•n el t• l!t:{;, - .1. f' • .1flll'il•'s .\u
!IJ'rtrl•·. 

N. 4!> 

5) .Ao art. 10 8 1°. do Proiedo n. 325-A de 1935 lP l -•-
1':1 I. a<'crescente-se no final da 11

• alinea.: 

"f' recut·so ordlnario, nos cae.\>s do mesmo nrt. 76 ns. 2 e III 
k\l'll '';1" ,. !ll'l'l'l'~c· !•Jitl•-Hl'. ainda nn 2.n alitlf'a. :IJl(•~ :t c•xpt'rH. :i•1 
"nullltl:t•l!•'' , :t" <•xt•rf's~•,;r•!' " nu ln\'aliclarlr•". 

l'al:t tht~ ~~·;::-;.-u·~. li tk :-\o\'t'lllhl't• tl:• J !I:Jt, 
1/J'IIt/1', 

N. 50 

.. t. (', .lfnl'tli'.~ .. tu-

H) All )li'Oj~do n. 325-A, de 193iJ (1'\ legislatura), accrescen-
1• -~'O :.nllo t·ntl'."l.'l': 

"Art. Bm ~:><e tratando de cousa jUlgada, sú se aâfnlttlrit o 
l)üüt<la.dó de ~eguran,,~a se â sentença da prlmeh'a 1nstancio. não 
tin•r sido intenlol-lto t·ecut·oo algum''. 

~;aln rl:tl< :-:~·~~: rws, !I dt• ~·o\Tll'llJt't.J tll' l :l!.l.i - :l. (' .. \hll'<lt's .·IH· 
r/1'1/(Ú' , 

O Sr. Presidente ExgoLtada a bom t'tt•a, ntlht<ln n Ulscu~:~-
Nii o <lt\ proj<>do n. 32tí-A, 

OltOISM 00 mA 

·ConUnuaçiio dn. 3~ . dis<cussiio do Jn·ojecto 11. 32õ-A, dt.' 1935 
(1". legislatura), rE'gulan<'lo o processo do mandado de segurnm:n.: 

. ~·. <liS('.US!:\ii.o do projecto 11, 3ó91 de 193i> {la, leglslatut't\), auto

rizando a. ncqul~i~ilo dn blbllotheca que pertenceu ao Ministro Ro-
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nald de Carvalho; t~ndo }J:ll'ecet· ('Offi suhstitutivn <l:t Cc-'rnmi:-~~üu 
de Il'inanças; 

2'". dlscuHsão cll~ projecto n. 363, de 1935 (1'". legislatut·n). fi
xando os vencimentos elos funcciunarius da St•ct·etarla da Côrte de 
• \ JlJIPllac;iio do Distri: ·to !•'!• :\Pt'H I: 

1'". discussão do projecto n. 226, de 1!135 (P. ll:'gislatura), in!:lti
tuindo a autortornia administrativa e financeira dos Ren·i(;o~· (Ja 
I<Jstra<k'l. de Ferro Centra 1 do Brasil ; 

.l..IISCUssao umca t1o proJcctu n. iil>l, tte l!J35 (1 u. legislatura), 
a utol'izando a lt'llll!4fC't'il· p<:l':;. w; i·:Ht:t <!c'" t•sl;t ltt•!Pc·iJHI'tlt t•s tlt• t• tHÚt•• 

e de producção vesetal e animal; 

2a. discuSisão do projectõ n. 356, de 1!135 (1 a. ·legislatura), do 
Senado. autorizando o Poder Executivo a abrir pelo Ministeriu da 
Fazenda, o creclito especial de 2. 308:650$ ouro, para. attender á 
restitui<;ão no Governo do Esta.rlo de Alagõas da taxa de 2% ouru, 
arrecadada pela Alfandega de :Maceió, no pel'iodo de 1!110, a l•'w.r~

reiro de 1935, tendo rmrecer favut·avel da Commissão de .l!'ina.nçaJ:;: 

!!•. dlscu::;são do projecto n. 166, de 1!135 (P. legislatura). dis-

:!". dis'Cus~ào do proj~to n. 375, de 1935 (1 ... legislatum). dis
]J<~tHI.l ~:·1hn• nu\'a t•Unh:t.t:('lJl 1l<• 111\lt>,la. 1livisiunal'ias: 

1 "· discussão do projecto n. 148-A, de 1935 (1•. legislatura). 
abl'indo o credito de 29 :229$668, pu.ra occorrer ao págámentó a qUe 
tem dir~.>ito Manoel Pessôa de Melio, Secretario da Directoria Geral 
dü An~:>llal tlf' :\olnl'inha rlo Hio d:' .lu!wit·o; ~·cJin s11hstituti\·n tia ( ;otn

misi'ião de Finanças e 01·çamento; 

a•. discussão do projecto n. 231-A, de 1935, (1". leglslatut·n); au
torizando a abrir o crédito éi>'peclill de 58:44 7$500 para pagamento 
de diarlas de ~llitnentação au!:l mestres, motoristas. e mn.chinlstns 
da:.o1 ~mbarcações da Inspootoria. da Policia Marltima e Aét•ca du 
Districto Federal; com parecer favoravel da Commissúo de l<"i
nanças . 

lJi~tJUb'dÜu C~IH't'ial du J)! 'ú jeeLo n. :l1ü, dl' I !13{) (I". 1eg·islu.tum), 
(emenda approvadu. e de!)'l:a<:a.da do projecto n. 101-D, ele 1935, or

. c,;amentQ geral da Republlca), providenciando sobre a taxa · de en• 
truda no Cae:,; do Porto do Rio de Janell'o. 

Di,;.cussil.o especial do projecto n. 374,' de 1936 (ta. le.gisla tut·a), 
(t•mendt~ n. 323, no .c.il'çamento d:t l•~tlZfmÔH., em au. tlhWUSllâO, e U.]l

}}l'OVada, Úara constitutir projecto á parte), à brindo o credito de 
4.00U:li1Hl$1HIH, Llt\l'a cUli1Jll'hllt>lÜn do dN\l'Pto n. ~·L!i'c'R, 1\l' 1::! tlf' julh11 
de 1984: 

2". cUscussií.o do JH'ojecto n. 365, (1". legislatul'a), fixando os 
yenclmentos do pessoal <lt~ ·~e<'retarla do Tribunal Superior tle .Tu!-1-
tlt:u, Eleitoral. 

2•. dl.!i/Cussü.o <lu vrojeeto n. 366, de 1935, (2. legislatm·u.), au
tul'izantlu a Hh~t·tul'a ,lu t~l'L'dlto ~upplcmí.•tllat· do I'{· I~ !l.liOO :OIHI$1\Illl 
1mrn. pagamento <m gratificação proviooria, a que se refere o dtlere
to n. 8, de 3 do Agosto de 1934; 

'' ' '"' - u I. oi ·I o! " 
L. lU::il:>U"'"Ü uu I""J'-''' ...... . . ' ... . 

pl•mmndo exigencla!,l pnru inHct'hlç:ilu em ellt'l4o lilll'tl }li.'UVitiHlllto 
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{\<• <'H!h'il'il~' 1111~ t'Ul'~ll)4 tiP rnUHÍl':i, plnlUl'a, NWUlptUI':l t' g"J':l\'Ut':t, 
com parecer favoJ•avel da Commh;são de EducaÇão e Cultura; 

Discm;são 11nica do projecto n. 45-A. de 1935 (1•. legislatura) 
dispensando o estagio de dois annos os sargent-os ajudantes e ln
tendenteR e os primeiros sargentos da Pollcta Mllltar e do Corpo 
•!1• Bontbl•il'oH l!u Df!ltrlc!.o l•,edet·a.l. Jllll':t eífelto de refnrrna no 
poNto e com o soldo de segundo tenente; com parecer da Cont
mlssão de Segurança, rejeitando o project<> vetado pelo Sr. Pre
~Sit:lente da ReJ)ubliea; 

Discussão unica do parecer n. 33, de 1935 (1 •. legislatura), 
mandando archivar o memorial do Syndlcato dos Motoristas em 
<:uinda.~te~ l•lectri<·oH e ClaHHe!-1 Cúngenerf>s sohrt• g;trantlas on Lt•i 
de Synd!.calização; 

DiscusHÜo unica do parecer n. 31, de i935 (I •. legislatura.), 
opinando para que seja devolvido ao Tribunal de Contas o con
t nli ·tii ~·Ht>hi'H do en lt·(• o U o\' orno Fedet·;d <' a ~uch~darl~ Bauru· 
Hu.dio Club, ao qual foi recusado reglstro, Jmra exame de provali 
t'elta~ pela requerente, posteriormente no !:'eu julgamento; 

Discussão unlca do parecer n. :i6, dt- 1935 (1•. legislatum). 
mandantlo urchivar o processo do •rribunal de Contas que recuaou 
J'Cglstro ao novo contracto celebrado entre o commanda.nte da R•. 
Rl'igada. de Iufanteria. e D. Masllla Dias Gonttjo. para, locação de 
um prcd10 em Bello Hori?A)nfe. 

l>il'L'Ul-l~.',io unie:t !111 l'<'l}llf!l'irue:ttu 11. :!OX, :lr.• l!l3fi (!,R l~t.dsla
t ui·:t}. 1\o .~t·. 1-~m'l'f'b Pinto. no ~;pnth\u ÜP ha.vt•t• \'ota<:iil'S di:tl'l:t
Jtll'!!lt>, n11 pl·t·io<lo <la :tetu:tl JII'Ut'ogat;iiu li•;dslntl\':t. 

1,(•\':tnt:t~sp a ~t'ssfu• (is 1R )lorn~. 
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165." Sessão. em 12 de Novembro de 19:15 

PH.E~IDr'JNCIA DOS SHS. AN'l'ONlO t;AH.LO};, l'lU•jHi iJi~:~'t'J..:, 

E ARRUDA CA~lARA, 1". VlC~~-PRl•il:)lDI!:NTB 

'i 
Antonio Cal'lox, J•:u\'aldo Lodl. l't• l'PÍI':t Lyt·a, C ~illth•it·:l , \]\'; L

I'Pilgn, l':llm:tt' l ':tt'\':tlllú , Lauro Lope~ C'al\• l•'iiiP• . • \h-indo LL•:l•• •• \1•
gu:u· F:a!4tn: .. i n !4{· Pin~ari!ltll, C'h•nwntlno l.l!>'hi\a, f:t-n:tro l'nnlt•, -'1::
galhfu•:4 tlt• .·\lwl'irl;l, )ff'll i 'Íijtlt' l'tlllto, f:ntloft'l•d,, \'iantt:t, llttt;"o =--:a-
poll•a o , Plllll,., l t:iliJJt•tl, J•t•t'111tll <ll's ·ta\'lll':t , ltHII'o t•tnrtt·zn . ut:t \'11 

Clli\'Ph':t. Jl u mbm·tu th• Antlt':Hl!•, X:t\'IPt' ti•• lli!Vt•ira •• Jm:t• Aug;u:-:tn, 
,)O}:(• <lottws, Siitn ucl I JU:ll'll', l:ottu til' ,\lt!l\1'/.t's. i~u~· t ' ai ' IWit'tl, H.•U'l.:t 
Li•Ílil, H\'fM llat'I'US, lll'itut• .\lain, .\ltll• H:unp:tiu, Hiut•'•('!-1 il:t~·J,.,:-a. 
\'alentt! dl' Llnta, Jo't•t' llttnd;,•s Llnm, l .~nl'los ti•• c: u~luilo, I ll•otlato :-íai:t, 
"\ mumlo t<·ontcH, .J .• r. HeaiJt'a. Pdsco P~tt:·ltl~o. Alfredo .M:.tHeut·cnha~. 
}!;dgard Sanches. :Homero Pires, Asdrubal Soare-s, Uba.ld.ó Rama
lhete, Jair Tovar, Nogueira Peni<lo, Henrique Dodsworth, Arniiral 
Peixoto, Salles Filho, Sampaio Corrt!a, Eduardo DuvlVit!r, Acurclo 
Torres, Prado Kelly, Nllo Alvarenga, Bandeira Vaughan, At·thUl' 
llornardes, Pinheiro Chagas. Martins Soares, Levlndo Coelho, Ar
thur Bernardes Filho, Juscelino K:ubltschek, M.acario de Almeida, 
~Cf.:'l'[w de Lima. Slmii.o da Cunho., Jncque~ Montandori, Theotonlo 
Monteiro de Barros, Jorge d-uedes, Gomes Ferraz, Justo de Moraees, 
l•,abio Aranha, Domingos Vellar.'Co, L!tudelino Gomes. Vicente Ml
gud, Corrêa. du. Costa , Vnndont de Barros, Arthut· · Santo~. Oct.avlo 
da Silveira, Francisco Pereira, José Muller, Dlniz .Junior, Dorval 
Mel<'hla.des, Carlos Gomes de Oliveira, João Cii.tlos, Borges de · l\1l!

""'"' "'!"" ,1, ,,, Ahi'HU l-l1>t' •• tn Bnt•hoh'.l . .I niin Simnllc:lo. 1•'1'11:11'•-

rit!O \'lulffe nhuttcl, Barros Cas·sal, Adu.lberto Corrl!a, Et•mando Gu~ 
mes , Ab!lio de Assle, Silva Costa, Albert.o Surek, José do Pu.trocl
nlo, Rlcardlno Prado, Ollvclrll. Coutinho, Moacyr Barbosa., Abelat·
llo Marinho, Sylvlo Leitão, Salgado Filho, Barreto Pinto . (102) . 

O Sr. Presidênte - A lista de prese nçtL accu!lt~ o comva
rm·1nwnto .de 102 :::lrs. D l•putauos. 

E~tá. a bel'ta. a Sessão. 

O ISr. Lauro LO"J)eS - (Sttpple-ntt: <1c Sccrctal'io) pt•oe allo 
i'1. l eitut·a dt~ Actu. da SeHh'Üu antecedente , a llUal (! tJOHh L ~·m tlL·\
<.:U!:!Hüo. 
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O Sr. Baiidéira Vaughan U~olH'l' ,, ..1 do) 
:q~t•n:t-: ,llt:H' J•:il't'.T:t~; )'l:!t':t l't:!'til'k:n- n Ar:ta. 

H t'. P t'(!!t.lrl'.'ll t !~. 

HunÚ·m. nn c·ttn.'ll do!-: agltarlos <lc•IH\te~ que :···p travanLm n('Ht.a 
Camara, ouvimos. durante o notavel discurso do Sr. Deputadn 
Baptista Luzardo, um aparte, que foi glosado pela imprensa Vt'!'I

JK:'l'lina e (!tle deve figurar nos An1uzc.s• desta Casa. O aparte fol 
1 u·ofcrido p<:>1o ~:-. 'OI:>pU~L(lo Amaral Peixoto. P :ts~dnt o rt>fé'l'e 
o TJia·rio r1a Noite•, aliás orgão insUHtnito: 

"f'lll (ljlc:.I'ÍI' IWIINCH'ÍtlllH·I 

tu:uultu uU!' se• r·~:~ah•.'~(•:•c'tl. ouvítl-~'·<' o Ht·. Amaral l'c•i. 
xcctcc lcr:td:tl' <'cllH tnda :t t'ot·c::t do~~ ~l·ll~ 1\\\hnõ{>~<: 

- Com ou sem intet·v~nçâ.o, o almirante ProtogenNl 
tomará posse, porque a Marinha não permlttirft que ri 
:-teu ma i~ graduado chef~ seja. desmoralizado. " 

~~·. Pre~ddente. preelsamente ne~ll" momento, em Nicthtn o r. 
t'l't:"t wnrlo l'Jgal' :a t':u ·•:a ig-nomitll·l~i't 1la eh~l~iio do Ht·. i\linistro 
du. :1\'larinha. que :,~e t·eallzará com o voto dec1&1vo de um DellU
tado italiano. A terra fluminense indiscutivelmente nas urn:t~. 

nao tem nrmal-1 para se livrar daN garra.~ de a<:o dn Mnrlnha clt~ 
Guerra. 

O Hu. PrWJo .lú:LLY - Niio a.credite que u. 1\larinhu. de Guet·ru. 
tPnha qualquer procedimento polltico no presente caso. 

O ::3R. AMAHAL Pfaxuto - Após as declarações pot· mim feitas 
a varios jorhues, <!orno o Diario Carioca, o Jornal do Brasil e Q 

corrdo <ln 1lfan1ui, causa-me surpreza que V. Ex., Deputado do 
!·~hlallo elo I Uo. eom l.odu •~ J"espousabiliuade do 1<<•u rwt nda to. n•
nha li.•l' aqui I.'H~e aparte, que não foi J)rorerldo. 

O ~tt. PHAtm Iü;t.Lt - Folgo (1\.le tal aparte ni\o tenha sitlo 
}ll'iJ!'el'ido. 

O ::-:lt:-. AMAih\L Pt-:IXO'JW - Nü Diiifio Ca·rLo<ià. quttnÜo · tt,Je~ 
Jl(HJnei, hontem, h-isei )}~L'feit~\.mentú u. tU!ferença que existe l'll
tt·e o ulmh·ante Protogêhe~ Guimarães, Ministro da Marinha, c 
o eidndiio Protogénes GuimnrãcK, c:m<lld~\ln a · go\•L•rnador llo Es
t.Hdh tlu Rio. 

n ~H. I 'it,\hn i\:1·:1.1. \' - 'l'ntl:t a htt ncu d:t pt•og·rng~i~tH folga Ptll 

tiU\'h' t•ssa declttt'aQão tlo ::-:lr. Amaral Pelxoto. NtWrt outro pode
l'illmo!ol a:dmittir fo!:lsc o J>rucedimento de S. Ex. 

O SR. BANDEIRA VAUGHAN - Justament(l por i&'so t> lH>I'

q ue :t ter·ra. fluminense só póde r.ontu.t· agora com a !!Olidat'ietladt\ 
nac•ionu.l. foi que rtz essa tleclaraçílo. :m gobre n cabe~u do Rcnhót• 
Pr<~stdéntc da Republicu, nesta hora mal ol'lentado 11elo Parth\o 
r•onsUtudoonUsta de São Paulo, l>tt~e toda a re~ponsllbilhiacle dn 
q uillo que po!:ll:m. sueeecll'l' no B!;lado do Rio de .. lttm.•iro e tto 13t•t\.
l4il. (.lfllito lwm). 
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o Sr. Abl!,luàr UastcoS u-.'11/ll'r' (/ .!dfi.J -- ~/', l'l'l•Ni•il<lltt•, lttdl~ 
lem tive opportunidade dP. lét• um telegt•amma, que tm·no ú. n~
petir, visto na Acta de hoje não tet• Hido o mt:\!lmo tt·rm~cripto t•ont 
:.t dt!vida fidelidade. Al>~<lm diz o tf'legt·amma: 

"PedimoH protestar· r.ontt·a 11.smts~inio trahalhadm· 
I ,ulz %url<lio pela polil'i:l tlf' .J:ti:l rh• J•'í•t·n." 

Fh~Lreta.nto. St'. Pt'<'Hi<len tt•. nn J lial'io rf11 Po,kr f,r.'!fi.'llrit i t •iJ 

conRta " ~eguinte: 

"P<·tnmoi>: pt·ntt•~!at· c·nntl':t :tl-o·.~~~~-:iw• lt':th:dha~h·•· 

LUií': ~Urltlin tH•!:t jHilit-ia dl' .Julx de• Jo'i>l':l," 

l'Jl:l&'l rednc<:rw vem ~ullvet·H~•· t~urnp!Namf'nh• o x('ntido elo tf•
l(•g-t·amma. Jl<'ln qtw lmlidto d:• \'. t•:x. n ui>!-'Pf!Ul• dr• lll:rild:tl' ,.,._ 

difir.ar a Acta nesse ponto. 

O Sr. Presidente- A M~~:t Jli'o\·idendat·í•. 

o Sr. Uotto de Menezes vwlH'(' ~ Acta) - Ht•. Pl'esiuente . ~ 

.~vuo.au:a ü. l'tll~"'"' <.J.UUI tn:: 1"'1 :l v<l· !t Ulll •~•~f:'•i.l.llllli<J. \lUO;:' UI,;UU<I 

de receber da Parahyba, no qual se narram violencins que vêm 
Hendo pratlcn.<lns peia poilcht <lo mt•u F.stl\rlo. () telegrnmrnn ê o 
xeguinte: 

"H~·ntlieato ..-\ uxili:u·~>:-: t 'ollll1lt'l'tdo lllt'tl illtt'l'!llt•tlin :-<CJ

II('ita .,:(t~~~:>ndak intPI'fl'l'it'Pm ,inntn 1ro\'1'l'no tlq l' ~~~lu, .. io 

Urgente ca.so gi'e\vlstus aqui. Poliein <:ontinúa tomando 
l'l(-'tlidll..: t•:d l''JlTHl~ dt'lt'IH!II 1)1'(•:-;ft.)(•flt(• ~;:.•ndieH to:-: tlet\'lhi~ 

opern.rios. Nossu séde cedida l:lyndlcato construcção civil 
teve ordem soldado a r mudo fechar . Situação vexatoria 
mais ct·enda medidas policia face ostentaçfw for<;rL armada 
que tomou toda cidade. Nosso syndlcato pel'munece vi~ 
g-lado soldados equipados. Quando dh·lgi-mc hoje dc~,'pu

c•har oxpNii<mlP fui <:o~tvirlado Jlllt' ~oldmlo .f'edllll' illltlli'· 

tllatamentc st-cl~. '[mpos!-:IVel C'ontlnuat· tnl sitmu;ão C1re
dstn!-J · nii.o tt'nl fim r.xt'r!'mi:~nw t'O!lt'OJ'!Ú!' . t;•h•t.:-i'ii)litPl ··· ~jj.· 
lli!'lb·o 'l't•:.tlt:tlho. l : t•:;t• Vt.tf;~l'Ill'ia~ I'OlllllHn':ll't'ln unl,ln:-: '\'i· 
'<ILTI>(lo Jl:l't. niJ~!-:tl J·;~:t:HI.l. Ritl.llt(•:"tcl an~-:•ttstio~:t ''ll'•r:tl'in•ln 
e fnmiUns rettuer vossencias todo e:;for<:o pôr fim aeme• 
lhanto el:lte.do. Agt•ndeço homé synclicatü todo empenhu. 
- F!m Yoltnr trnnquillldnd<.>. Saud~tc:õeH cordi'nt>H . 
'Waldrmal' .TJmttaf, Presidente S~mdfcato. 

'l'enilo tlito. 

t•'lll !4:•g-ttillu. ,. a•lPJ''''':Id:t a A<'tn d:t Kt··~stln mtl<•· 
cedente. 

O Sr. Presidente- Pnl:IS'fH~fl (L leihtl'll tlo ~~~xpecliente. 

O St·. Pl~rcira LynL 
:-:r-g·uinte 

( 1." St•c?'t•ta·rio) lll'Ol'Hll~:> i"t. leitum tló 

. . ' . ·~ - · .iA&~~ 
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EXPEDIENTE 

Officlos: 

Do Ministerio da Via~ão e. Obras Publicas, de 11 do corrente, 
enviando informações sobre a. rescisão <lo (~ontritcto de al'renda
nwnto ou Bstradn. de Ferrn dP Bragança . 

.-\' .( nmmi!4Ràil 1l:• 'PU\.t.nl.t de Conta.<~. 

T1·es do Trihunal tlt' ContaH, clP :n llo mrz findo P 5 <lo r·ot•t·ente, 
comm'unicando haver recu::.oado registro aos contracto~: celebrado 
na Delegada Fiscal no gstado de Pernamhuco <•om Mnl"lu Cesar 
da ::iilVn, fl!;i•nte de <>mlmt·t•nr~õN::, rmrtL :u·1·ec:ulu...;ãtJ rla titx:t de via 
c:iio: r•eh•ht·ado na D<'l<'?::tda. l•'i:wnl tio T!wf;uUt'o ~ac:ionul rio 1-J:-
tado do Rio Grande do Sul, com a Companhia. de Navegação Arnt 
Alliançn. Limitada, para a arrecadação do imposto de transporte: 
e ao ajuste celebrado na Procuradoria Geral de Fazenda Publica, 
d(! cessão de uma aguada o uma {trea de terreno. em Corintho, 
Estado de Minas Gernes, que fazem á União, DD. Rosalin::t Yille>la. 
e Ida Vlllela. 

- A' Commissúo de Tomada ue Contas. 

Da Liga. do Commerclo do Rio de Janeiro, d.:> s do corrente, 
dC' apoio a representação aa .As~ociação Commerclat de S Paulo, 
Liga do commercio do Rio de Janeiro, sobre o projecto que dll 
'I!IWil i'~'gu\nmento ao ('X<.'n·ielo d:t pl'ofi~são dl' t•ot'l'(•tot' t1r na \' im:. 

Telegn1mmas em·iados ús Mesas: 

Da Parahyba: 

Dl'ptttado Atl:llhet•t,, Cumat·go - C:.tnl:ll'n dn1--' Dl'lllltnt!J:-. 

Rio: 

' 1 Aguardava re!:>ultado demnrches favor cessação gt•eve 
pura t'l:!:··ponder primeiro~ tel(•J;-rammns lllustre amig·o. Infelizmen
te . coÚÜtÚia. llarede algumas classes, estranhando-se intuitos e-n
'trullu. tral1Hlhadon•s cúeu e tt·apiclw IJenefidado~' 40% 1'\Ulnl'io gt'e\'P, 
antel'ior. Solidariedade esta clu.sse attenta compromissos assumi
dos p~ranto pah·õe~ e multo 11tejUl1lca ~· ~·thllio ti'ahalhü Estanu }n'l'
sente época exportação. Posso entretanto assegm·ar sobre acção 
pollcla <}Ue se limita medidas lmprescindivels ordem. Nenhum 
fundamento prisão Deputado Anacleto Victorino. Col'dlaes !3all• 

dtt\.!Õel~. - A1'!Je?nll'n J•'Jrtrtdn'</.o, Ciov!:•t·nttdot·. 

Do Jouu Pel\sôa - Deputado Pct•eira. Lyra - Copacabana -
Rio: 

Já. me communiquei Deputado Camargo mesmas sincera!-1 a.f-
Hrmativas prezauo amigo adiantou. Muito grato ::;olidtnde . 
..,\lll'a<:os. -·- .\.J'!lt'nlil ' ' Fi!' li• iln/(), g'J\'t'l'll:ttlllt. 

:i:nteit·adu. 
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be Nlctheroy - Pt'eRidenlc Cnmat•a Dt>putadoH - i1io: •· 

l•'amllla l•;:thlo Hil\'a Hu nto:4 n~t·:u{r•c·<· c·ollllllll\'itla \'Otn JH':Wt' 
seu passamento. 

T. .l. 

Pf:OJIIC."''O 

( 1." lc•gb;latut·n) 

.lft.•difi(J(t o tln•l't'{tl n. 1 !l.lifl!:, rir· ,frr :rl'il'n tlr• 1 !1:~ 1. r_:,,,. •ft8Ji6t• sn11rt• 

a pro{i8são p1La.,·macc·"t-ica c! o seu ca·crcido 1w J11·asil ,· cont 
~Jarece1· coutrario ela Oontm is.~fio de Nnttcif' c 1:oto nn seJmradfl 
(~o Sr. A.gostinho .. 'lfon t('f1'o. 

(Pt•uj. 111. .de 1935 - ~ttutle 3 - 1• legi~latura) 

A \.,;omrnt!'l~no ae ;:;auae 1: uuuca opma pe1a t'eJeu;ao ao proJe
cto, que, muito uo revês de "representat· providencia que corres
pondc, imnwclln taml·n te. :u: ~·x.lgE"ndn~ <1(' a!-'HiHt('ncht medica e 

· llharmaceutlca. ás populaGões pobres'', qual pretendem seus sigtta
tarlos, tem por finalidade t·evogar dis}lositlvo legal cujo cumprl
il'lento. indiscutivelmente, attende aos verdadeiros intet·esses do~ 

que neces~itam de adêqtiados i·ectii'sóG para o restabelêchnerito da 
Haude. e conservação da existencia. ô at·t. 28 do decreto n". 19.606, 
de 19 de Janeil'o de 1931, deter·minando o >desapparecirnento do 
"anachronico consultorio de fundo ode )Jharrnncia", tem, sobretudo, 
o obje<~tlvo de acautelm· o~ intel'e:,:ses dos doentes, visando, do 
me~mo p;t.4~.'J. l'\'it:u' a dl'~l·:uht~:'to !In nohili!o':<ima f'ITH'(::io dn !111' 
<1ieo e tn•nteg·et• o PXE'reidu ho1w~:to <' 111~1111 <la pt·ofi!-:sfio ph:trtn:t<'l'\1-

tien. 

'MinD'IIO...... nn .. 11-.na .:In ,..,.. nn<ln ' nu fi>ltn iP'nrlt'>U' N1U> n· 
-<:> I ' J • 

consultas em pharmacia; não são oH doentes, via de ·regra. devida
rnente attendldo,..,, cm~venlentcmenteo tratado~. 

OH E:n:.aincs üJ)l'eH!'ttdm~. que, em hH·~ etmHultaH, Ht' fazem. i·e
duzlndo-i'le, farta vez, a ligeiro lnteri:og!i.torlo, hão podem, de nt>o
nhum modo. conduzh· t~ dlagnosticos seguros. Da insegura·n~a deH
::;es diagnosticos defllle natural n pt•ecarida>de <lu thempeutlca, ori
<'n.t:uh. n'~'·l~i ~r>"l1Jir<', nn Ht"ntldo dn non1hntr.• :1111-1 H~·mptoma: ·, :Lin
da qú.ü.ildó e~tes possam traduzir 1'-'nlutarl~s reacc:ões. 

01:1 medicos, ~om ~ doloroso ttfflrmal-o! subordinando as ne
ces!:tloda.deR dos clientes nos tntel."esses da tlharmacia nu .. qual e para 
a qual ti•àbalhütn, siio dominados pela preoccupac;:ão de recelbu· 
multo, receitar f.>empre e a qualquer proposlto, mas receitor tão só 
o de que a Ilhnrmacia <llspõe e, ot·dlnnrlnmente, o que ao ]iroprle-. 
tlll'll) ((ll pnUl'IU!lt'll\ )IOH~a orrereC~l- IUUq.{\.'Ul IIUUVI U\.• .u<· . 

expm'!to, (! bem de ver, ~e nüo pode infet·h· que, tollos os cn~os. tal 
se dê. 
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Ha excepções e, taivez numerosas. 
. . 
Não hão de sE»r poucos os proffssionaes que, for~ooos pelas 

drcunstancias a :ütE:•nder :t duentes (!m vh:u·maciu~. ;;e não degTa
dem á condição de "mero!:! distribuidores de drogas", e forcejem, 
nobremente, por que nenhuma diminuição soffra a . maJestade de 
seu apostolado. 

o quadro (!U~·. lig~iranwnt~ l':::\L!.Ui:.;!>ado. linha.; atra:i.. 1\~.i:·mi\HI:.;, 
.t•eproduz, peré.m, o que. de um mooo geral, se tem verifieaoo. 

E; certo, vale referido, que não ê só nos commltorios de phar
mucin.s que .se produzem exames ligeiros, apressados, insufflcien
tes e, como consequencia, se ministram· indicações therapeuticas 
precarlas, inoppottüria.CJ, 11rej\Idldaes. 

Con heet•rno:.; tflo gTumll· rnal. Pm ~ua J..:'i':t vidadt• t• I'Xlt'!l!·,t't!i. 

Emquànto, porêin, at6 elle não chega a providencia de ttm rême
•lio hc1·vi~!O - .lcgisla\,•ão (•dhwlosa. :;.•.tbin, e!fiekntc, 11n lJUP UtngP 
á •·esponsahilldade medica - afigura-se-nos impreterivel dever 
l'l'lH'Ul'aJ' n .'dttzir. quantt; pu~:-:f\·,•1. a~ dt·t·um~-t:uwi:t" PI'npidatn

l'ias de sua disseminação 

No cumprimento de tal dever é que pleil nu.mo:; se ma nténhn 
~·m plena vigencia o a.rt. 28 do ])(•ereto n. 19.606. 

Sendo o apontado o inconveniente mal!> gritante <lo funccio
nalismõ de consultorios medlcos em pharmucia, não é, entretant<,, 
o unico. 

Do ponto de vista sanitnrlo, como salienta, com razão, o Dr. 
( ~lll'tlelm de l•'al'ia. lllustJ·e íll~llt•etot• (!O F'h:l<·a!i?.;tt;iio tlu Exet·eicio 
Profissional, ''constitue tambem inconveniente a existe-nela de taea 
cunsultorios pela promiscuidade dos doentes que ahi accorrem com 
o publico e pela balburdia que se estabelece, impedindo a calma 
necessa•·la para a manipulação do!:! medicamentos". })romisculda
tl,• e hall.Jul·diu. u.m·esl'cntnrno .. qllt.' ~;e mio \'\'it:u·l:trn t'lllll a n·~ll'l
cçiio do urt. !l0

• do projecto. 

EiH tthi lÍl'alll til~ l':l:t.ii <·~: l'tH' t••:.;, :tllll• as qllltl'~' nu~! pOdl'lll 
~:ui.IHiHtil' :ll-' ttll~gTlÇoi<·''" • I'Hnl ttU•• :f\ )ll'1'Ü'll I{' ju~titlOH\' H IH'oj<•\'lo IHl-

inero tli. dt- tuan: ei~ :1hi fk:un :t!-0 fo1·t~'H l'a:r.õt>:-1 qu<! lliJ.~ :t'llttn·i

:Y.ttm n ilpinar pola l->'Uit rcj••i<;fiu • 

.Sala da~ St>l-lSÕe~:. l 1 dr,• No,·emhl'tl df' Ul31í. ___: / ,iuo .liCidl!l<lrt, 
Pl·~ ~lic.lonte. - R. Ma.ya.lhlic.'l Nctio. I{E•I:tt~·t· . -- .{lt.<U!t'litto 1\. '. /Jits
dwk., 1Jela. ~onclusã.o. - J. Novaes - Abelardo il(arlnho. - F ·l
!JitCiJ•cdo Rodrio1t.es, ·vencido. e com N'!strlcçõef!. 

IJ,'cl '! ' lo 11. l!l, üO!i ri!' I !l fk Jrllldl'tl de lll:l:i 

Art. 2H. A phnrmacia não pode ter consultol'io medico e-m 
qualquer de seus compartimentos ou depe-ndenclas, nem s'erá pel'-
m·ittldo ao medico suo. inshuht.~;:üo em logar de accest~o tn.ml1em 1wl:1. 
Jlharmacia. 
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VOTO EM SEPARADO DO SR. AGOSTINHO :MoNTEIRO 

O projE>cto n. 111, ele 1935, da autoria ela hnn('nrla tln Di~

trlcto Federal e sub!':cripto por varios Srs. Deputados como n 
emenda; u Modifica o Decreto n. 19.606, de 19 de ane ro de 93õ , 
que dispõe sobre a profissfio pharmaceutica e o seu ex:erciclo no 
Bt·asll ", tE-1}1 em mirn nrH~na!l modifi~ar o :tt•tlr.-o 28 1lo refi"•·! do Dr-

. c1 h:l · ·t. .S. h a · :wh 'in )Oth ter con;:ul t.n-
ri" medil'o, Ptn cttialqikr do~ si?ü~ ciYmpal"tlnwntt>s tlii <h•pr>tHlencl:1, 
nem será permJttldo ao medico sua lnstallação eni logar de acces
so tambem pela. pharmada. 

ó rigor·ismo dn c:U~positi\·o legnl vi~ou PVitat· o n'ieJ•cruttili.<imo. 
iRto é, a explorn~ão do doente pelo medico e pharmaceutlco a~so
ciados ou combina <los, para aqueHc effelto. 

O pensamento do legi!':1ador tanto mais pn.tente fica, quando, 
na segunda parte do 11roprlo artigo, vé<la Ú.r:l~' proprloR medicos a 
Jn~tallaGfio de con~ultorio~ -'- "em lognr àt' ncC'esF>'::l tnmhem l)C'1n 

' . o 
to pharma!·~utfco, d<'~clc que 0 nrr'P!>:n ~<' fnt:h _pela. tJhnrmacia. 

Nenhuma outra razão, entretanto, !'enão estn. do mercantilfs-

De facto, evitar exploração commercifl.l praticada pelo medi
to e pharmacPutico, prohlblnõ.o ln~taHadio c1P ron!':ultot·\os Pm nhnt•• 
macias, quando pode ser este em predlo contiguo ou no mesmo, 
desde que não tenha "accesso pela phãrfuãC'Iã", deixa de ser frtf
sorlo por ser pueril. úbjectlvo precario -digo eu, porque todos os 
medlcos sabem e !'>'PntE'm quão le:;;lvo noH ~cus lnterc~ses mate
rlaes são as consultns E>m pharmncin. Pm· menor ctue ~eja o pr·e~o 
da consulta medl'.:':t ·(! ~-emprn st'PPrlor a qualquer verccntagem que 
lhe reserve o pharmnceuttro. 

E;·•te, no r ~mt v e:>:, t=~e mn 1ora r n nrN.:o. rln renwdio n l(om no ra
zoavel, verá o s'eu estabelecimento abandonado da preferentla do 
pu or , 
como no do medico, quan·do este tenhn qualquer vantagem no re .. 
ceituarlo, occorre a conveniencla do grande movimento comm~r
clal que s6 se estabelece com a modlcidade dos preços impost~ p·:!ht 

concurrencia , 

Dahi. a tü't'rfii' iedtt<lP dl1 oT'!E'\'1\\'o - · P\'ltar o met·canti1i5'rnn -
~ue nt'E'i<'nd!:'u. o ,·eg-ulnmento nttih~li·, !4f>m s<:> lr.mhrnr que df'n · 
tro das pharmacin.s correm um sem numero -dê meios e proces
Rn!'l d~ ~ociedttdes clirc-dnH e lncth·~d:v;~. tn:lns gm·nntldaf.' E' reg\1-
htmentadaR por lE-is "lg-E'nteH <lo Pnlz. 

Isto iwsto. flUe ptn• 1'11 s(i mostral'!n a inanldade e u. C5'treitcza do 
visado pelo citado art. 28, razões outras, perfeitamente deoatldas 
tia juoo;tlflcttc:fi.<J <lo pt•ojecto p_\:i~h~nt e t•clevante s, tanto no sentltl!l 

buca. 
Só o facto de ser eEite prójectó de autoria da bancada do Dls· 
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trlcto Federal resalta a lnconveniencia da legislação sobre a mn
teria., por l~so que, não ~e pode negar, ser o Distrlcto Fedei"al a 
parte do Brasil onde mals disseminacla a Asslstencla Publlca, Me
dica, Pha.rmaceutica, atrnvês üo>~ seus numerogos hospitaes, casa 
<1€' !oj;J uaP, :1 !""01'i'H'ti(!~; :lp hnnPfi"•'lleÍtt, 111 Ufll:l!: 'li! !Vtll. P.IJ"iednd•··~ 

llrevldentes além de numerosos au:xlllos que lhe vêm dispensando 
o Gover-no Federal atravês da verba 22• do Ministerio de Saude 
e Educação, etc . 

E, se a população do Dis.tf:ricto Federal por intermedlo dos seus 
reprcBontantet! flP!lh• e pt·orhuna â inconvenJencJa da medida, o que 
nfi.o ar.ontcee C'm tndn u Nnc-:i1o nnrle n ph:·m:c.- rloltwo!-\n ele :\'rf~UC'l 

Pereira ainda sl'la como uma affirmativa que se não pode contes
tn ,. ! :tepr<'~<'n t n n te df' um J~stado do P.epten tl"ião cu .lo<; 1. 401). 000 
kliometros quadrados não chegam a ser occupados por dots milhões 
de habitantes, e as questões de coloniZaÇão e saneamento preoccu
pam de um modo especial, qualquer cerceamento na nsslstenclo 
fi !-':turle avulta como atropel1o lnaclmiR~'ivc:>l un pt·ogl'(;'!-lso daquellas 
regiões. 

Como clinico na Capital do meu Estado, asseguro que a lnop" 
pol'tnnhl:lrlP (lel'.'tn lei .. tiln P}lOcnntc>. f]UP, em B~'lém. imuortantfl 
cidade, nunca pode &'er posta em pratica na parte que confere t:.om 
o ar. 

Se na Capltru do Patz com os seus. magnlflcos hospltaes e 9~
sociações outras dt- beneflclencla e auxillos mutuo~. se torna E-l!o 
inoxequtvel, por cerceadora do melhor amparo e fncilitla.(l.es aoa 
que ~ofFrE.'m, ltnat;lne"l:!0 no interim· do E::;tado onde n cscns~·e?. tla 
gente corre eom a e~ens~'ez de recw·sos. E o quadro que eu ape
na!'l eshoço do in tel'ioi' do meu Estwdo; alarga . na maioria dos E:'
todo~ <lu FedenH:Ütl. sobt·<~t u<lo os do norte e cenh·o do Brasil . 

O assumpto que comporta grande reflexão, por dizer respel~ 
to ao maior problema da Nação """"' Saude, - mereCia málór ex· 
plnnn<'fin, Ollf.' ':'lrlxo {le f(l~f't· J)ot' !11E' a~u~rdar nm·n. ocC'n: Fio 01'

nortunn. onan~lo tlvN·mn~ 1lo <léh~lter a reorftn.nizac:ão O'' 
õ'ervlços que mui utll foram ao Brasil, como a prophylaxia rural. 
e 

Assltn, sou de parecer que o projecto deve merecer approvaciio 
da Cnmarn. 

Rio, 7 de outubro de 1935 . .-..... A,qos,tin7t.o Mo-nteiro. 

P.ROJE:CTO N. 1.11 DE 1936, A QU1i7 SE REnmEM OS PARElCERES 

A cama.ra. dos Deputados decreta: 

Art. 1°. As phat'mftcllis poderão ter consultado medico, em 
qualquer dos seus compartimentos ou dependenclas, desde que não 
l:'lejam propriedades llo clinico, comprehendendo assim que fica Vl)

dado aos medico!!t de, em seu ou alheio nome, terem phnrmncla e 
nella. lnstallarem consultoria cllnlco. 

-Art. 2°. Sô serâ permlttiüa a installngão de cons,ultorlo em 
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pharmacla quando ellc esteja situado om log-nr que nií.n pertut·bo 
o accesSô e o movimento da referida phnrmacia. 

Art. 3°. Revogampse as disposições em contrario. - .To1W.~ Uo
cha. - Davià J.fcinicke. - Nogttcira Pcniclto. - R1tY Santia.rJ J -
PaAtln Filho. ""~7 ·•-" 'Afnttn. A n. Ar7.n7n7•n n: ·· ... . 
uaminl. - M01·aes Paiva. - Olegario Mariano, - Mozart Lago. p-
'l'lliers Pcri.~sé. JTc:11-rirrttc l.Jodswnrtll. 

E JHio e vat a t-mprutur () segtunle: 

PARECER 

(1 •, legislatura) 

Initciere o requeriment-o do nenetal tefonnatlo, ,Jose de Assis B•·rr
sil. em que perle cw:rllio para a ptt'blicação do li1:ro de .~ua att• 
toria "O cavallo que a Nação precisa para defesa e os setts 
1l.'ln.<1": fcll(ln 1mrrrrrrs. r;rmt1·arin.ç rlr1 Cnu1mis!ui.o de Finançn'l 

ae .LJ.YT'IIJL<·•~ C~ I u., 

O gE'neral JoSê de Assis Brasil deseja publicar o livro "O cn
vallo que a NaÇão pteclsn. para n !"Utt defesa", e que terâ ~erc~a de 
200 paginas, e pede o auxilio preciso. 

Somos de parecer que um Uvro que versa sobre tal assumpto 
(> oh r a m~>l'l tnrin: E\ no e:-~;,:n vC'rtcnt<' n<'<'I'C'~"C' CJllP o n UÜ11' ('. n cJm0n p 

<lamente conhed<lo como nrovecto nc;,:~n <'~l1<'Cin.H<larl0. 

A publlcaç:rto de tal obra deve ser facilltada, sem duvida_. 

Cabe porém, ao caso, audiencia da Commh=sii.o de Finança~. 

Rio, 7 de Agosto de 1935. - A1·t7t1tr Nciv(l., Preshlente. - Rl~ 
('((l'fTo llfa.âuulo, RC'Intcw. - Jinml1rrtt> n. tlr Alltlrntlr . ~ f'rtrriil· 
in PilJih. - era. R. 'flr Ctr.dJ'.) Prado·, Pnnt\'fl. - T'iJ·r~ aat.tn~o. ·~ 

Teixeira Leite. - Sampa.io Oostct. 

PAlUOC:PJR l>A coMMISSÃo DF1 FINANÇAS 

Coube-nos o ingrato dever de relatar; nestn. commls!'!ii.o, o 
üffldiJ rl•1 8t•. Jo!'C> dl' A s~i~ Rt•n;,:ll, G~'net•aJ ret'nt'mac1o do Flxe1·~ 

cito, pédhidó auxHio pecunlarlo para a publicaç:ão do Uvrn de $U:t 

autorlu. - "O cavallo f]ttc a naçcio precisa para a smo. defr?.~rt e 
ns .'lf'll .. <: 1t8n.~·· - com o qunl JH'C'l<'INle !li'o;,:lnt• t'Ple\'ante Rer\'i

ços á nossa Patrla. 

N 1t f'llmmi ..,s::i·, 11!' .\•.•::•i."-tllltit'n, t't'!nltuln pol1'l nnhn' DPnutndo 
Ricardo Machado, tevo }'>al'ecer favoravel, contra o Yoto, nüo funp 
damentado, do Ulustt-e Dep'utado Castro Pl'at1o. 

PreUminàrtnente, imo ha negar, a necessidade e utilidc~de de 
publicações capazes de indicar os proco~;sos e os irtelo!:l dQ se in~ 
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centivar o desenvolvimento dat>~ raças ~quln::ts; õJJ se !omentLu· 
ft ptoduc~ão animal, tão mal amparada, hontern, como alndu. hoje, 
pelos p<Jderes publicos; de se depurar a ct·lação anfmatar, ema.n
cipan·do·a da rotina e dos seus erros, lios co!'ltumcR .pueris para 
caminho seguro e aperfeiçoado da sclencfa technlca, 

Mrts, ante~ df' tudo, ronvr:>m !'!nlie>ntnr n ímposF.•ibllfdl\''" 41" 
arrancarmos. de golpe, os no~us espirltos e o esplrlto da nosea. 
~entE', de huhltoH ~nral~;ado.: IWl:t t1·ndi~ão, para n~ rnfntlnnh·a~ 

me(Htacô€'~. t'!Stttrk's · eo .rpJ11lc.tc:io dos pt'l1mipioR sderttlfh'uFC, IWH 
relevantisslmos problemas da pecuarla naclonnl. 

Ha de ser obt'a lenta. Trabalho de !:;'radat!va hnpulh\1o, ~uh
ordlnado aos imperativos dos habltos; só realizado ('om e!\r.trlto 
de perseverança. 

Precisamos, não ha contestar, de melhorar e s<-le~t!lonnr ilM 
nossos equinos, fazendo assimilar ' pela.o; no~a.s r<t~ne ou I!IUh· 
rn~n.~. ~~ n.cwe novn f' fotte, nfit'll de fot·marmo~ o~ t:vl'nM (h• Pll• 
vallos naclonaes bem caldeados. De cavallos a.daptavels a.o nnst~~o 

melo, ao noss<o clima, ao!'; nossos campo!;. que r•ffel't!Cnm 11\lnll· 
d::vles de resistencfa physica, de corpulencln, da llnhnll ~1\.'lfnnt(l": 
que sejam capazes de resistir á prPcartedade das noMHI\111 pn8tRA'tlnM. 
a rusticidade do campo nordestino, !'oecco o nrldo. 11m 1ft\ tyy1o 
pac]rão de cava ]lo nà.clonal, jtimals; p'J leremoM h·r, com rcttUUil· 
dos certos e seguros. 

O cavailo nordestino serâ sempre P'equono, mns r.,rto o r<'· 
siStente. Dono de muscalos de ferro, pelo oxerclclo l'l JICl•) tt•nhlt· 
lbo, pelo habito de viver em pastágo:Jns esca.ssi\!1 e nouco n'utrl· 
tJvas serâ, por isso, capaz dos mais exhauatlvos estoreo,., tln mala 
s\ir1wehendente ener~-th. roeRmo ma\ nutriõn <' mn\ u\\nwntut\o, 

Oãvállo sulino, serâ. mais altn e m~i·.., corp1.1lento cx1Rin<1o Nn 
todo tempo aEt pastagens finas e nutrH'htas, c1os <.n.mpotf tert(lllo 
dos prauos artificlaes, das cochilas g::t•lt!has, podendo, por cru
zamento, produzir typos altos e bem c.onfQ1'01atl!:ls t-nril o tiro, 
para a corrida e para a tracção. 

Esse, em ligeh·ns pinceln,d:H·". o q un<lro da m•ln<:ilo ntlf'ln nnL 

Ai'lontece, porêtn, que precisanto."l, n.nt~s de tudo, dt~ lttl'\o" prl\• 
tir:'t>t (' de- rec1amru:;ões, de t1·nlmlhu SL\g'UI'o E' Pt•otlur•tl\'11, l11\'1'11~1 

e illêas, qulç~. bons livros com l1L)~\(~ ld~ns. nit(\ · no:1 frtlttun,, To• 
mol•os, com grande fartura. Tem')J .. os, E:',m Jnrgn dO.NI', Nllmlhnt1mt 
pelo quatro eanto.s dó Brãstl, ltirstrando a nossa mantt\llttncto e 11 .. 
lu minando a selenclo. pa~oril, com ns hrlJhanhJ~ n I\'OI'ru'n 14 dn 
largas experlenclas. I•'alta-nos, .::\m, n. appllca.c:ilo lll'nUvn c• ml'lo• 
nal, dos prlncipios e dos conhecimento ndquirldol:! pnln tt)chnlcn, 
num sentido seguro e definido capaz de pro . .iuzlr roMultru1oN "on .. 
eretos. 

Deve ser a nossoa orientação. Orletltação <!o trnhnlho cmm· 
pttl, procurando selecclonar com a d9Vldn. cnutela, o14 fHlitio• mo-
Ihores productos naclonaés, nas fam:wdas modoJos a no~t Jll••tul:l du 
fomento animal. 
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Assim agindo pratlcaremo;-J olJr:l llt~rvcedora. de encomiós e de 
louvoreg, 

I 

}Wl"a h~l>'<J Vt>niu, lJOt' dhi(!!H'thu· du opinião da nobre Commh;são do 
Agr·icultura. 

, e 
algumá, estabelecer precedente tal, firmaru,l(l o principio de au
xilio pecunlarlog para publicação literarias ou scientificas, mesmo 
como, a que ora discutimos, considerada ãe intere~se ~eral. 

Co():·ef.'.:amn~. cotu Jl<'~tll', n;1o lt>t'tl\11,. n htmt·a ·tlé' c·ohhece:-, llP'-'

soalmente, o Insigne general reformado As.sls Ih'asil. Nem tão 
pouco, sua obra. Certo estttmus flt>ja obra. \Ío elevado \'ldor cul
tural. Assim pensa 0 DcJ>Utmlo Rlcnr·do Mnchndo, ctue em pala~ 
vras sobremodo exm·csHlVnH, cloglustu~. con~hlm·a o autor sobe
jamente lllustre e nomendntncntc l'onhecldo como provecto nes~a 
especialidade". 

Não ha discutir, por~m, no cnso em f {rei), o merlto da obra. 

Rendemos mais sincera homenagem ao va!ur . do ~eneral As-
t•ast , ec aran o que acceltar umos, sem exume nem con-

testação a justificação de suas doutrhas C(•ntra os Hros h·adi
clonaes, con.tra os muros quasl lnexpugmlVül:d rla l'otlna. 

Orienta~nos no entanto, as concittsões acima expostas. o pen
samento perdoa vel, por bem intencion:'lJ•J, de evitar abuso, pelo 
precedente, 

Esse o nosso pat·ecer, que submctt.em.Js á avreclação dtJsta 
douta Commissão, que julgará eom a. sua. rec<·nhecldn. e justa
mente proclamada sabedoria, c•Jf.lH'I julgnr mais utn e mnls conve
niente, aos altos interesses naci,nme&'. 

Sala das Commlssões, 7 -de No'IUmbro de 1935. - João Sim
plioio .• Presidente. - Raphc&el OltwurcJ., Relator. - Grat'ltliano de 

.A.õelarwo Vergueiro· oesar. - Frr&t19flo Flrh.o. 

O Sr. Presid~nte J.i:Hlt\ t'lnc.lll n lt•ltm·n do I!lxpediente. 

Notn'dlo para. constltulr s. Commll!tdlo de estudos das Caixas 
Economicas Federaes, de que tr,ltu. o ••cquui·lmento n. 186, já ap4 

provado, os Senhores: Jos6 Het·ruu•uln•J, Pinheiro Chagas, Gama 
derqueira, Demetdo Xavier, ;\IIJnto J\.t•rael:l, Attiln Amaral e Ar-
thur Santos. ,-,.. 

O Sr. Café Filho (P~la t)t'd'.lm) - Sr. Presldentt1, !a-
lando pela ordem, requeiro a lnser'1~o na. Acta dos trabalhos da 
Séssão de hoje, da declaraçllo que um grupo !le Deputados faz. 
ft. Naçüo brasileira, assim recltgb.lFJ: 

11 Declaramos li. Nntllo qUê, se til 11os désvlnculartnos 
das correntes poUUcas a qua pertencemos, d€:cldlmos ot· 
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ganl.zar o "Grupo Parlamrntar Pl'ú lJiberdade . .s Populares''~ 
que tem por objectivos: 

1.", Defender intran;;i.(JIJ!lt,~Hnente as liberdades consU
tuduuuc~ c populares; t•, •:in con!:;ettueucia, combater o in
cv<;t.d •. .t'tll, .u, 1o1ui1J du ta. ' :i!intu e illiflllgu u.-ltt'llt;h·o tt::t 
qudlas lil: _•l"dade::;. 

2. u, Defender a ::;olmra~Jb. e a u11idade do Era~:-:il; e 
c~n::;eg:uhJt .. mentc, pu~nar pol' mr:ditlus qu3 fortaleçam . o 
Bxercito e a .Mal"in!w, de lôot'l•) que sejam fm·~as nacio· 
nu.es, efficielite::; e r.:ap;\.:t:•~:~ tle n:.lJcllir a1; ameaÇas do illl
p~:riall::~mo. 

Concitamos a quattlt~s concr.rdem com estas dlre:ctri
..:es• a que organizem n~~ a::;l:>cmiJIG<.~.ti t:st::vluetes e nas Ca
maxa::; .Municipaes, outl'O~ grupo~ ))al·la•Jl(:ntal·es. pa.ra QUe 
pos::;u.mos, en1 act;.:í.u evoJrJ,;:na1u. c effi~:az, resguardar u 
<.leuluct·ut!ia e s..:,· .,,., com,, nu': cumpre. uos justo::~ re<:la
n:os das rmJ.~::!:l.::> populares. 

Sala da~ ~as::~fte~:. 1 '- ll,• NO\'tl'llb~o de 1926. - Do· 
1ninuos Vcllasco. - Café Filho. - Mott!~ ldma - J1llio 
Novaes. -Plínio Tourinho . - li"'rcire de And1·ade - Ge· 
nam Ponte Sousa. - José do Patr.Juiwt.o. .A õiUo de 
.:\.o.;s/8. -- Fcw;i·,Jit J>e;'tliJ}cl u. - lJeiJi.ucdtu· Ruc:hct. -
,t 11ICJ11 i o ()ctrt'ct.llw l. - AUJJiu ()oslallut, - llfariu Ohcrm.o·nt 

- Plinio po-m.peu. - Ohrysostomo de Oliveíra. ·- Mar· 
tins e Silva. - J>aula Soares. - .Martins 'V<.lras. = .A1na· 
1·al Pei:xoto. - Adel1nar Rocha". 

O Sr. Domingos Vellasco (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
l"P(ltleiro a inelu~ti.o em Ada du !-\eguinte teh~gntmmu. que lltl~Hu 

a lêr: 

"Syndicato Carvoeiros ameaçado fe<~hamento arbi· 
traria I>Or motivo gr·eve pacifica. denunela Yale n te bn· 
talhador llbcrda.dos democra tlcas novo naentudo leis 
Paiz pedindo denunciar tribuna Camara. - José Joa· 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Dorval Meichia<les (Peta. ordem) - Sr. Presidún• 
te, pare<:e-me que, em matcria policia l, vamo~S Iúg1·ess:.mdo ::1.1m 

tempos antigos, antel'iorêa á revolu~ão d~ 30, e1n tíüe a poUcit\ 
embrulhava todo mundo numa folha de papel, com') se di:.-. om lln
guagem vulgar. (Risos). 

Para que fique constando dost .tlnnaes da Canmrn. n sentença 
do JUií:i da l a Vara, relativamente a quatro "ldaclilu~ t[UO fot·am 
acoimados de communi~tas, vou lêr o que O Jorual quo se ediln 
nesta cidade publicou hoje (LB): 

NÃo SÃO COMMUNISTAS 

Assi?n clecldLu o Jtti~ da P-ri?nc i1·a Vara.· f.'r.~i<:1'f.ll ·- Foi 
pesshna a i1tstrucção prüa·rtzicla :Pelo 2. u Dcl(Js.tciào ct·tta:iz.lar 
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O Procurador Criminal da Republica, Sr. Machado 

Guimarães, apresentou ao Juiz da 1. Var!l Federal. de· 
nuncia contra João Augusto de Araujo, Nelson de Souza 
',\1\t!~. i.'! :i:; dl" ,\J': t.tlio Llnt:o. '' •\t'l.htll' :\1ntto .. ha:-;earlo 

num flagrante policial, accusando~os de !:.e~·em distribui.-
ti) 10 f' trlH HU 1\'. !' \'0~, I() 

porta do "João Caetano", quando ~e reallza''D, nesse 
theatro, uma reunião de protesto contra a guerra, e, <le~'l-::.t 
fôrma, tinham incorrido nas penas do ai"tigo 13, r·rimelri~ 
parte, combinado com o art. 22, pa.ragrapho unlco, da él 
de Segurança Nacional. 

o alludido flagrante foi ptesldldo pelo Sr. Dulcidlo 
Gonçaives, :J." Delegado Auxiliar, mns. efii. .Jul:r.o, mt for
mação da <:ulpa, as testemunha!:l não eonLfrmaram aquelbi 
dlligencla. 

Nas razões finaes o Sr. Machad·:> Gu\mari\.()s não se 
animou a pleitear a cont1.emnação dos denuneiados mas, 
na audlencia. de julgamento, realizada hontem, (ts 14 ho-

' 1 n. ue , '(! lre-
sentante do Ministel'io Publico podiu u ub;;olvi~.;!L'J dP!l{'s, 
ficando, assim, provadas as allegat;õm~ ·dos advogado!:!, 
Luiz \Ve1·neeJ: <ll' CaHtt·o e A ntoni .J Dia~ 'l'a van>'i Uas-

•' 

Na mesma audiencia, o Juiz Ribas Carneiro dictou ao 
dactylographo do cattoriõ a. sentença absolutorla, peran· 
te numerosa asslstencia. 

O magistrado inicia a sua decisão falando da ne
cessidade indcclinavel de so nroceder attentumente ú 
l'ep:·os~üu dc- Lnl!U e cpt:tlctul't' a~·Lu' c·:tpa:: clc• l,.·;l' c·n1 1-!:t' :t

ve risco não s6 as lnstltulções politlcas, como, tambem, 
a organiza~Jíio soolal articulada no Brasil, segundo as 
leis vigentes. 

crn Julgamtmtq: "O:·:~; 110 P:u.;o l'Til nPt'(~(:o. o llt- quP ol-l au
tn!-1 dii.o nolit'iH (:, ln(!(;ltt(·~tavi'lnwnte, d<"' qut• ft, I •olici:L fot• 

neceu uma pessima instrucção á causa, como vou de· 
thonatrnr: 

1.<> - O facto reputado criminoso occorreu no dla 
Ci ch• Ollluht•o itH ck,;ull•• horas. NeHl-1',• din o IH~H~lL htH'a 

ê que o~:: nccm;'ados teriam sido presos em flagrnhte, 
quand6', fl porta principal do Theatro Joüo Caetano, dis
tribuiam os boletins sedlclósos. 

Pois bem: o auto de flagrante foi lavrado no dfa 6. 
Presos {t PraGa Tirade-ntes, os ut!cusados teriam sido logo 
conduzidos â Chefn.turn de Pollcla, sita. â rua da Re

lOUcos mlnutoei do local do crlm~ . 

o auto de riagrante i'ol lavrado 24 horas. depoia. 
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2.0 - A apprehensão dos boletins que fôra. ~l\'oc.e~ 
dlda no mesmo dia é á mesma hora está no auto de ap
IPrehensão em data de 6 de Outubro ta;mbem, 24 horas 
depois. 

3. o - A distribuição dos boletins terla sido wita á 
portn. do 'fhea.tro João Caetano, aberto para ahl se rea
lizar um comiclo popular. A policia prevenida de uma 
grande agg-lomet·ação de pessoas tomára providencias. 
E' de suppôr q':.!e houvesse centenas de lnttlnduo::~ pre
sentes para. assisth· áo cortücio popular, estando a. in
gressar no theatro. 

Pois bem: Neste processo figuram como testemu
nhas exclusivamente quatro investigadores de policia. 

O iriq•Jerito remettldo pelo Sr. Delegado Auxiliar 
Dulcldlo Gonçalves nrw permittiu ao lllusb·o Dr . Pro
curador Criminal da Republica, o arrolamento l?enão da
quella.s quatro testemunhas. Nem umu unh~a pessoa do 
povo foi OU\'ida pela policia. como testemunha dos acto~ 
attrlbuidos aos accusados embora um dos :nv~lstlgadore~. 
no auto de ílagta.nte, uve~~e õeclal·ado que os accusados 
distrlbulam boletins que eram soffregamente recebidos 
pelas pessoas que no local se achavam. 

Sempre examinei os depoimentos de investigadores 
de. policia com a maxlma reserva, maximé quanuo vêm 
dêpôi' eril razão de actos praticados naquellã qualldade. 
mas, mesmo admittindo os qüatro investigadot·cH como 
perfeitaS~ testemunhas, deprehende-Se a imprestabilidade 
da prova testemunhal. Com effeito; 

4,0 - Os quatro investigadores, prestando ~eus de
poimentos om Juizo talvez porque tivessem prestado o 
compromisso de dizer sômente a verdade. desdisaernm• 
se completamente, negando tudo o qu'3 havlu.m uffh•ma
do perante ó Sr. Delegado Auxiliar Dulcidio Gonçalves . 

Assim é que os investigadores pernnt•) ó Juiz üu
dararam terminantemente que não há.vianl \'isto qual· 
quer dos accusados distribuir os bolett.no,; sllclfclosos, A 
prova produzida perante esto Julrto ~ h'lll~ament(1 uma 
prova negativa tle accu~açü.o, parecendo ~~ ue u.quelles 
funcclonu.rlos da policia, tão eloquentes em . n.ccul;at uo~i 
rêos, perante o Delegado Auxiliar, temendo o t•es•J de suus 
consciencias, vletarh a. Juizo cómo testemunhas dü de" 
fesa dos accusados. 

Fn~o empenho em destacar a primelr:t testemu ·.tba. 
o investigador Antonio Caruso que se recotnmemla âa 
attencões do Sr. Chefe de Policia. 

No auto de flagrante, Caruso figum como ~onllu~ 
ctor dos quatro presos. Foi elle quem deu voz de pi'l
sii.o o.oa accusados e os conduziu a Chéúl.t\il'.:L ue Policio. . 
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Entretanto, perante o Juiz o mesmo daruso \ilz que 
permaneceu no Theatro Joã.Q Caetano, não ::~e retlrn:1do 
do seu posto até o final <la reunião e que nfw a.so;;btiu 
nem vJu a distribuição dos boletins attribuida aos ac
cusado~. O confronto entre o depoime-nto pre.'ltarlo por 

prestado em ,Juizo a fls. 49-5,1, fazem pemm.r G,Ue ou 
Caru:,jo prestou dP.clarações voluntariamente falsa~. vin
do como veiu Re desmentir em .Juizo, ou ag declara<:õeH 
que pres ou ao e egado u c l o onça vr!s toram por 
esta autoridade malicio~amcnte alterada!:!. Tamhem estou 
no dever de recommendar ao Sr-. Chefe de Polida o De
legado Dulcidio Gonçalves.,. 

Prosegue o juJz: 

"O illustre Sr. Dr. Procurador Criminal õa RetlU
bllca, qu.er na promoção que deu aos autos, trlier em ple
nurio, exercendo, como ê de huhito seu, exercer a Pro
curadoria Criminal, reconheceu a impn"!stabllirlatle ôa. 

dicio~'OS, como são indubita vclmontc. cs hol0tins quo fi
guram nos autos. O Dl'. Procurador Ct·lmlnn.l cllsse e com 
muita propriedade que, apesar de. reconhecer a imr1ro-· 
ce enc a a enunc a, es processo va a eomo çuo a 
quantos estejam levados por idêas contral'ias ao regimen 
actual que nos rege, pois, agindo S. S, c·omo ngl\1, es
tava em o cumprimento de um dever legal aj)enas ad
missivel em uni reglmen livre como aqu,}ll~ que t;-.x)ste 
no Brasil, não &'Citdo posslvel udmittir qu~ em regimens 
das chamadas ldêas avnnt;;udas um mNubro do l\linis
terlo Publico pudesse e:-:tar em plena nudicricb. judlcia
ria, (lm uma acção cl'lme contra :oessoas t~l>C'ntadas de 
déllitquencla polltico-soclal, pedindo abS•.ll vição ''. 

Concluiu o Juiz a sua sentença mandando expedir, 
tmmedlatamente, alvará de soltura em f.avor uos ac
cusadoeit. 

Era . o ue tinha. a. dizer. 

O Sr. Presidente- - Devo observar oue nenhum dos Se
nhores :Oeputados que acabam de usar da pa.laVL'a esteve dentro 
do Regimento; por isso que niio levantaram qualqum· qne~tü.o do 
ordem. Appello pn.ra a consciencla de cada um no sentido d'=l quo 
respeitem o Regimento, pois questões de ordem ll.Ue nftó 8ejam 
pnra Iefubrar a observn;r~cla da lei interna pr~~judicam os orudui·es 
que se tenhu.m inscl'ipto no Expediente. · 

E' dada a palavra, successlvamente, aos senhores Toi
xelm Pinto, Humbei:to de Andrade, l1'abio Sodrê, nnmns 
Ortiz, •rdgó de Loureiro, que 1:1e acham aul:lenteF!. 

O Sr. Presidente .-- 'l'em a pttlavru. o St·. Abgutu· Bastos. 

que por o.lgum tempo abalul'am e ainda 
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vêm abalando a poiHica nacional, pela terceira vez assoma â. trl.
buna desta Casa um dos representanté.s da Alliança Nacional Li· 
bertadora. A voz dessa organizaçfto, que as violencia& do Govér·· 
no n:io cum·eguirum abafar, hoje, mai~:~ do que antes, se torna ne
cessaria para esclarecer nilo somente a actuaçilo dos seus adeptos 
comu a todos aquclles que, através desse partido, ainda patrioti
camente podem tm· uma . brecha por onde des'Cortlnem os verdadei
ros horizontes sociaes do Brasil. 

Não será. precisamente a voz de um humilde representantr do 
]'uvo nn:ta t'a;::1 qu.~ p•n!Pt'Ú Ll':t~::ll' uu l's::l:tn!t'l'l' a~; l'Xal't:t!:; dit'L'

ctrizes desse rnovirnerttó que se ifititulou nacional libet-tadót\ pri
meiro comu fudut· de nacionalismo, segundo como factor de 11-
h'-'t'h·<~ '': •le lltH'iunaiJ,.:mn t~u : 'l'll Lido J'P.l't l'id:.tllh'll te o~unumico: 
ÜC' liiH·t·la•:iin, no s~_•nt hh• ampl;tlllcllle polilieo . 

:M:ag, Sr. Pref-lidente; 0 que a Nação verifica através dos em
polgantes aspectos da. politica brasileira, no momento, é que, para 
honra da nacionalidade e para a gloria dm~ elementos proletarios 
qUL' llet·allt :,;ua tulhc~fto ú Allia111;a Nacional Libertadora, essa 
ag-gretmad'íu. mais do c!ue nunca, contra as decisões dos trlbunues, 
contra as deei~õe~ dt>s i\linistcrio~; e contra as decisüe~. presiden· 
ciacs, continua de p(•. E ju~tumente pur isso é que ahi estão, no pa· 
no1·ümn. geral das reivindicações :;ociaes brasileiras. os movimentos 
e a" manifestaçõ•o::-s concretas de que a semente não cahiu em terre
un esteril, - antet~. em leneno, já huhilmente pt·eparado pelo sue
cesso das quatro revoluções que antécedem a campanha nacional 
llbet·tadora. 

Da tribuna desta Casa, Sr. Presidente; _tiveram os represen
tantes nacionae&< libertadores opportunidade, mais de uma vez, de 
mostmt· á Cnmara. e á Nação os perigos que estavam latentés 
através de certas reservas partldarias, a que o Governo se acum· 
pliciava, para futuras manifestações de violencias que culmina
ram não ~omente {)Om o fechamento da Alliança Nacional Liber
tadora, mas com o cerceamento de todas as opiniões livres e sen
satas dos tt·abalhadores bras•ileiros. 

Justamente nesta occasiãq etn que .o mundo. se abala com uma 
· iwva g\lL'\'l':t. )u~'ttti\IL ... \üt• m·~1a u1.~ea~h-w em ttue se vcrifieutü mo

vimentos populares, que tiveram na França, atravéS da Frente 
ropular, a maio expi·es~va demonstração de força, de capacidade, 
de heroismo e de vontade de agir, mais• do que nunca, Sr. Presiden
tE:, o Bra~il. terra fadada á democracia, ainda que sob aspectos fal
~oH, lt>t'l'n. que HL'IIII>I'e foi guardiii. do J>UcHismo, o .Bt·nsll, atravê!:l 
das forças subconscientes do ~eu :povo e de todo o seu proletarlá.do 
tem sabido mrtntél" fiil.o Só &üils tí;ãdlções de liberdade e de conquls·· 
tas sociaes, como tumbem tem tido a exacta compt•ehensão do 
momento que a Nacüo atravessa. · 

Nã o somente deve o homem ser digno da sua patria, digno da • 
f.:Ua nacionn.lidnde, digno da sua educação, digno da sua rellgiilo, 
mas, acima de toda essa dignidade, tem que sel' digno do seu 
t~:mpn, pul~ ullo (~ quem mnt•mt ngs a·elogiu ~-t das rolvlndlcuç;Yes u 
VC>rdudelm hora H das emancipações e das liberdades que as lutas 
dns ma~H!U:l tH·epm·am paru. a ex11ctu. determinuçfto doH limites en-
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tre a llben1ndc- r1o po\·o c- os nl'o~ l'<'.:;;Jm('ns qut- of> nggl·eg:\hl tu-1 
libertaçõe!i illimitada~. 

No momento em que a Alliança Nacional Libertadora pro
curava esdarecet· a~ suas actividades, mostrando os novoH perigo~ 

o reg 11 , 1ve op . un a e e 1zer que o overno a epu ca 
era ::~uspeito ao regime porque tolerava urna uz·gu.nlzação que visava 
a subversão de~se governo que se declat·ava s~r guarda, senti-
11E.'l(:t, \"l'<lt•t:t d:t <ll'ill•'''l':tl'l:t lt:tt•ion:d . i'::ttl l'l'a lHIH!-'1\'l'l. :-,;~·. !'n•-
l:lidente, que clsse Governo désse mão forte a uma ox·ganizaç:1o que 
e, ju. •t:un.·nlco, u ~'~"'liti.l11 ;·•mtt·at•io dt>H~-' t llefC'~:t, 

Eis, Sr. Presidente, que o tempo veiu deixar patente aquillo 
que os representantes ·nacionaes libertadores, nesta Casa, dese
javam deixar amplamente es~lurecido; eis que dentro <lel3ta Casa 
a manifestação opportuna da bancada cla::-sista vciu moslrm· o 
sentido social brasileiro, através dos perigos que a tulerandt~ llu 
go\"ei'IW irrtr1õe ao t·:wiodnio de cada um; eis, Br. l"Jresldenl~. 11 tl\l 
a. bancada classista demonstrou e vem demonstrando, felizmente. 
através das suas manifestaçõet~ immediatas, que, ao contturlo do 
([U\!' HC Je:tsa\·a, :uth a núu c~L.t Jl';t

slleh·os; a tempo csclar~cm a sua exacta rllpresenta<;ão com 
a sua altitude contra o f<lsd!'mo muscarudo pela organlza<;üo int~-
ralista. 

Sua attitude, Sr. Presidente, digna de todos os applausos, veio 
n-wsll'ut" a eHtn ê:ls:t q UP o animo <h' lill('l'dadP th> t•eh·indit ·:u;õt'!' 
populares e sociaes do Brasil ainda encontl'a écó na Camara dos 
representantes do povo. Já os representantes nacioilaês liberta
dores não estão sozinhos nesta Casa, e o dizem com muito prazer, 
pot·quanto já. sentem ctue os delegados do IJOvo, convictos dos seus 
ru:.ltHlatux l' rln)'; . •li:IH t'l'~pou~·-thl!idadt'~:. l'~:lih.i altcnto~ contra :.ul 

manobras pollticas ou re;:tt·ic:tameilte pàrtidarias, que visam der
rubar. o regime. para a implantação de uma dictadura de mino
ria, sob a co.pa de social democrata . 

. Mas, Sr. Presidente, o que é esll'allho é que, quando toda a 
popula.;ão brasileira se leva.n ta contta o fa!>'Cismo disfarçu.do no 
Dt'aHil, uma alta tllllorhlado \lu J·~~TP.ia \'t'lllllt, l)Olll n. l'Nipotu·mhili-
c a e <.a s;ua cruz · u suu. c, evan at•, en to us · mut s puc1 1 as 
de um paiz eminentemente democratico, o grito de apoio a umu. 
gU~l'l'tt in:;.et1!:::tlt:t, e a urna ot•ganl:,at:tLO f::tL:ciusi;,•.:;tmn uo 111ll4>~) n .'g'illle, 

O Sn. CAF'E Fil.Ho -- E', de fn<!to, profundamente lamenta-
vel. 

b SH.. ABGUAR BASTOS - Pt•ofundamente lamcntn.vei, corno 
hmn di;.; o nobl'e colleg·n, é, em verdude. a attltude do St·. Arceuls
po do Rio Grande do Sul. E não creio poss'a S. Ex. Revma., neste 
n1omentn, 1'0lll'PH~' Illtll' a \'(l:t. ou o Hcntiutt•nlu elo povo ~nudJo, sún
t llnt•nto q tll"' em f"ll';ol u b nftn llli!IL• fk:t t' , no l11tlllH' t d.o, di Vnt•d:llh' 
da!'! verdadeiras directvizes da nossa nacionalidade e das nossas 
convicções cn.tholicaa e politlcas. 

quista €!, Sr. Presidente, profundamente lümt>ntavel, pot'rlUanto 
vem demonstrar, (L luz mel'ldlann, que a Egt·eja. atrU.vús do um 
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s~ntldo politlco; esquece os seus proprlos fundamentos, a. propr1a 
belleza e a propria pureza dos Evangelhos. 

Perguntar-se-á, entretanto: a titulo de que, esta defesa inop
pot·tuna '! Pura que os Clérigos ou os mais autorizados represen-
tantes do catholiclsrno pudessem levantar de tà.l modo a. sua. voz 
era necessario, Sr . .Pre.!:liciente, l}Ue se tratasse de uma guerra. jus
ta. Não · se· verificando e&'Sa situação, as palavras do Sr. Arcebispo 
de Rio GmRde de Sul deixam. não semente de aer lamenta~:eis para 
se tornarem impertinentes, dentro QO nosso regime. dentro da nossa 
fl:O, der1tro ,los s\.!htimentos tradicionaes uo povo brasileiro. 

O SR. MATHIAS FnEIRE - v. Ex. tem ahi as palavras proferidas 
pelo Sr. Arcebispo :;tobre o as:;umpto, para que possa levantar essa 
censura! 

O SR. ABGUAR BASTOS - Responderei ao nobre Deputado, 
lendo ns palavras proferidas pelo Sr. Arcebispo de Porto Alegre 
e que, ntê agora, não mereceram contestação de quem quer que 
.;;pjtt, vara que ahi se pudesse illferii' qualltuet· leviandade da 
lm11rensa ou das agencias telegmphlcas. 

Pronunciou-se S. Ex. Rev. D. Jouo :Beclc.er desta ·fonna : 

D. João Becker .roga a. Deus pelo massacre dos abyssi
nlos. 

"Porto Alégre, 8 - (Do correspondente) - Dlscursan
dó ho intervallo de uma missa que celebrou pela victoria das 
armas italianas na Grande Guerra, o arcebispo D. João 
Beckel', entre outras coisas, disse o seguinte: 

Hpo<ie-se, porventura, contes'tar o direito da Italla. nes
te assumpto? Toda questão funde-se, em ultima. artalyse, 

na 11uvn di~tl'ibuiç;io, z;Utltn di:;tt•lhulc;üu ü<t'ultativa, dÃJS cl.o
. -ntinios coloni<Les entre os povos europeus .. Neste ponto as• 

.Siste á Italia o direito de s1ta.s justas fecla~ões". 

O Sn. MATHIAs l<""HEUW - De S·UG. justa. reclamação. 

O SR. ABGUAR BASTOS - 'l'enha a .bondade de aguardar 
o testo . 

Mnls adea.nte: 

"H.ogo a Deus <! 11~ na JH'!.l!'f'lltc C'onju ncturn lnternacto~ 
nal não seja humilhada 1t intreplda Italla, patrla do gertio. 
da sclencla, da arte, onde a. rellglilo prospera ·e se reall-

:-.nm o<; mail-l a!lmh·nvt'iA tt·iumt1hns r-twhurlHtl~o~. scb a egl
de de um governo que de facto estima e ama seu povo. Peço 
a Déüs que no evoluir cios acontecimentos prott~Js. a. .Ronw 
Fascista, a R"ma dos Papas, n Roma Eterna, <tua lJga en
tre si os saculos ma.ls afastados, oH povos :rt1a.ls dlstá.ntes, 
onde se ergue um throno de um ret .niagnantmo e se le .. 

vn 11 tn 11 ••nthc<lt·fi lnd('Htnlctlvel do chefe HUJll'~mo da Eurt•· 
Ja Cathõllca. 
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O Sn. AcYLINo DE LEÃo- Quer éi.fzer: a Roma que vai levar 
á Ethiopla a civ111zação, o catholiclsmo. 

O SR. ABGUAR BASTOS Massacrando, recluzindo á ml-

o SR. ACYLINo DE LEÃo - A mesma cousa que aconteceu com 
o Brasll, com a Amer!ca, quando o!/ portuguezes e hespanhócs 

pudesse na tribuna falar uma Iingua - a portugueza - em vez 
de andar de tanga, pela rhatta brasllelra. 

O SR. ABGUAR BA~TOS 
tlnente ao a.ssumpto. 

o aparte de V. Ex. não G per-

O SR. A miNo DE LPlÃ.o -- E' talvez impertinente, •• 

O SR. ABGUAR TIASTOS - 1\"i'io é pt>l'tinentc :t.J ns:-:umpto. 
repito. 

Dirro il'ltr> ::1. V. F.x. pm·(Juanto o tlo tjui' ~:<' t':o:t:í tratnnrlo, ne~tn 
tribuna. (> elo apoio oi'ferecido peln itlu~tn~ ai'<'P-hl!-mo de P01·to Ale
grE" 'não só ao reg!mcn CasciHhl., comi) a uma ;;ucn·a pt·ofundan\enlo 

O Sn. MATHIAS FREIRE - Mag elle tem o direito de ser fascis
ta. do mesmo modo !'\Uc V. Ex. <'le o não ser. 

O SR. ABGl!A R BARTOR Téhl (l dh·elt.o de Hf:'1' fn!=!rl;:;tn, 
:11a~ nii.o ahus'e de !'leu!-l rmrn.mE:~nto~. ,:;'1 nhn~"' rl" R!'UH c·,·nn~c·llwl'l 
para impor uma subversiva ordem politfca ao Pafz, quando deve 
zelar por es'Ra ordem, sob o ponto de vista exclusivamente re
llgloso. 

O SR. MATHIAs FRI!nRm - Mas o senhor arcebispo faz votos 
para que a Italla não seja humilhada. 

teante e nobre collega dissesse oo, n" seu conceito, entende que 
a Italla mantêm uma guerra j'usta. 

O SR. MATHIA!:J FitEml!l - O arcebispo não entrou nesta apre
da~ã.o. 

() SH. ABCltrAn HARTO~ - N:1n ne~>t>.iu, 11estc! mome-nto, o 
conceito do senhor arcebispo de Porto Alegre; desejo, nt~ate mo
mento, o conceito do meu illustre apartennte, que vem em defesa 
das palavras do senhor ar'.leblspo de Porto Alegre . Peço ao nobre 
collega que nos diga se reconhece justa á guerra im~rlallsta, de 
conquisto., da Itaua.. 

Q Srt. M.\'t•irtAA li'ill~iili\i - Ni"w tenho nndn r1ue vêt• com isso. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Diz V~ Ex, que não tem nada 
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11 uc vf·t· ('nlll !:·~o. Não tem lo. pot·tanto. V. Bx. nnda fltiP vt\r 
com isto é claro que V. Ex. deixa em suspenso o juizo mathe
matko. ccl'to e irrrductivel qur> se pnclet·ia fn7.el' em torno clns 
palavras pronunciadas 'pelo senhor arcebispo de Po.rto Alegre. 

o. ~R. AcYLIN'o DE LE:Ao V. Ex. quer ntlnha opinião, que. 
é!:.'tá absotútamenté de s.ccordo com a do sérthor atcebJspó? E' 
que toda. guerra de conquista que vai levar a civilização a. po
vos barbaros õ guerra justa e utlL (Não apoiados geraes). 

ó SR. ABGUAR BASTOS - Responderei ~ V. Ex. que nã.o 
se trata de paiz de selvagens. 

O Sn. AcYT.INO nE LEÃo - Semi-hnt•baros. 

o Sn. CAFE' FILHO - Trata-se de um povo desarmado quo 
cstú. sendo combatido por um povo bem armado. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Do ponto de vista jurldico, não 
s::o trntn cln povo ::;elvagE"m, porquanto a AbysRinla tem as;:-ento 
na Liga das Na<;lSes. 

0 Sn. ACYLINO DE Lm,\o - Nüó devia ter. 

O SR . A'RA'Eh\R BASTOR ~ E' loA"Ieo, tWl'tantn, (}tte n:to !l(} 

trata - repito - de povo selvagem. 

O Sn. CHnYsosTOMO Dlll OtTVEIRA - Ainda que foss·e povo Ael
va~em, devia ~'(>t' tratado eom civllizadi.o. 

O SR. A'BGIUAR BASTOS - Perfeitamente. 

O Sn. :MACARIO Dl!l ALMEIDA - Barbaros! Mai!'f barbaros C'ram 
os no11sos indlos, que foram catechisados pela cruz e pelo evan
gelho. 

O RR. A RflO A R HA ~T08 -- Isto mesmo ia eu dizer no Sr . 
Deputado Ac:vlino de Leão. 

:Fia duas' lnnneltas de clvlll7.ar: at.ravês ua educadi.o persun-
slvn e - mnll'l feln. mnh,• abjeda ntrnvê:;' da que S. Ex. defende : 
a guerra de conquista. 

O Sn. AcYr.rNo nm tJr.Ão - 1\tnls mplda. 

0 Sn, CHRYSOSTOMO D~ Qr,rVEIRA - ~Tal!'>' bnrbnra. 

O Sn. Ac,·r.nw L~.\o ·- Ylli tli'lil' i\.H ii.Jtntlnc:ões abys!:lhti:.t& 
tlu CHCl'l:Widüo. 

O Sn. .ÁDALBBRTO CAMARGO - Para. clvlllzar a. s~u modo. · 

O SR. ABGUAR BASTOS .;...... o Brasil 'tecebeu a civilização 
atra.vês de um movimento de penetra.gllo absolutamente pacifico. 
'f •:, qlirintl••, \'. J·:x. ::nl•"' .~h:~,, _._ (lt:n iHio Ps;;t• nwvlln\:!ntu dt• )Hl 

netraçüo paolflca. de civiiiza.cl'l.o passava para o terreno do l'elho 
uu cíus urmu:B; os indtoa reag1nm, como roagtram todos os flllw11 
do Bra.F/11, NaquGlle tempo V. E:11:. haveria, como bom brasileiro, 
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de CtnlH'csün· l:>'t'tt ht·uç:o ú l'Ulll'a da indeponrknC'iu. (:lfi 'Jif((l·.Js: mui
to bem). 

O Sn. ACYLINO DE LEÃO - Mas é multo d1Cferente o caso do 
Brasil do da Abyssinia. Lá não ha unidade politica nem racial. 

o Sn. :\TAmo Cwm;\lON'l' - A AlJy.s~;illià faz JHll'lu llu Liga daH 
Na~úes: ~. portanto, nac:ãu <-ulta. 

0 Sn. ACYLINO OI': L!o:Ào - l:,;so n~o ~ignifica COUHa :tli;. UlllU, 

O SR. ABGVAR BASTOS - Quer dizer tudo. 

O Sn. AcYLINO DE LEÃo - A Liga das Nações não vale nada. 

O Rn. ABGP.An. BARTO~ - Rt·. Pre~idNrt~. C'ontlnuo n jul
gar absolutamente impertinentes as palavras seductoras nn .sen
tido evangellco do senhor arcebispo de Porto Alegre. , 

Guet·t·a de conqu!t;ta. onclC' o~ r>o,·os sfio mnl:{: ~wt·atlo!:-1, ontlP mn
lher'eH ~~i.o a~~a::;sinndaR. onde cldnclc-H aberta~ srro homlmnlenàas, 

·- .. - -" . .:l .. n~ uno e .nuo se • .:<>voc•~a.•u nt1ul <J"' uo:: "'"""o ... ..,, t:o ... w. •... ~~~ ..... 
ol"!dem júmai!'l podE'rrt ~er :ht!'Üt. l<J de Hafio tla ll'ibuna os l'f' J>l' e-

flentantes catholicos desta Casa a dec1ararem alto e bom ~om se, 
no seu conceito, consideram justa e~tã. gUct-ra de predominio 
imperialista. 

O SR. DoMINGOS Vm.Asco - Os que as~lm pensm·em não re
presentarão o pensamento brasileiro. 

O Sn. MAOAI.l-lÃES Nm'TO - V. Ex. pct•mitte um npnt·te't 

O SR. ABGUAR BASTOS - Pols não. 

O SR. MAGALHÃES NETTO - Se todos os cathollco.s pensam 
como eu, desa.pprovam tts · pala vra!'i do senhm· nrcehiHpo de ·Por
to Alegre. (Mttito bem.) Devo completar meu pensamento, de
clarando a V . :Ex. e a meus collegâs qué tambem me parece do 
todo por.to inconveniente,, no parlamento de uma nação neutral, 
o julgamento do conflicto Italo-Abysslnio. 

O SR. ABGUAR RAS'I'OS - Nn opinião de V. Ex. 

O Sn, MAGALHÃES Nmrro - Na Imprensa e na prã(:á publica, 
sim, commentarlos dessa or<lem podem ser. feitos, no meu modo 
de entender. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Na opinião de V. Ex., que res
tringe o debate a um ponto de vista exclusivamente interna
cional. 

O Sn. MAGALHÃES NE'l"l'' - Urn dos poderes de determfnacln 
na~ão netitral não pode entrar em apreciações a respeito do con
flicto entre outras nações. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Mas o Deputado que faln. desta 
1 .n • . _, - • 

,. ._- "~' ~"" "'""' \1~' '~'''" '' ,_ " ' ' •' Llll '.' ilLHL\-.~,.. !IS lll<l• 

nirest~ões prolatarias do PaJ~ tem condemnado n.bertá.m-e.nté 
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ctualouer movimento imperiali~ta l)nt'a Huhju~ar ywla forca nR 

povos. Os brasileiros, tambem, amanhã, sn neste parlamento não 
mostrarem a sinceridade de suas opiniões ... 

O S1i. DoMINGOS VELAsco - Não terão autoridade 'para p"ro-
testar. 

O SR. ABGUAR BASTOS - ; .. poderão estar sujeitos n 
uma gu<>rrn de conquista, a divisão de seus Estados e a que suas 
minas ou thesouros naturaes sejam entregues au estrangeiro. 
E. se os representantes do povo não podem dá. ttibtirta da Casa 
onde têm assento mostrar o ponto de vista, não da Casa, mas da 
nacionalidade, fechemos, então, o Parlamento e façamos um go
verno de dlctadura, para ·que as opiniões de povo e de seus re
pre!;entantes não se ou~am nem das tribunas nem das praçae 
publicas. 

O SR. MAaALHÃES NE'l'To - O Parlamento tem por funcc;:ã.o 
defender os intcres~·es nacionnes, Jll'oteget· os interesses brasilei
ros, e, do mesmo pa5'SO, não crear situnc:ões contradlctot•ias para 
o Palz. Em nação neutrat, um aos pOderes não pode entrar em 
aprec!.a~oos em torno de confll'cto dessa natureza. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Tt·tün-se aqui de um Deputado. 
Não vou . pOr minha oplnUto a votos. mas pessoalmente posso ex
pendel-a. · " ·•· • · · 

O SR. CAF6' Fx~uo - A opinião do orador reflecte a opinião 
brasildra contra a gu~rl'u ~ contra o fascismo. 

o SP.; MAGALHÃES NET'l'O - E' outra questão. Apreciamos o 
systema fap,cista e estare! ao lado de V. Ex;, pois como clcla·rlfio 
penso da mesma forma. Agora, como Deputado, não emltto opi
nião. 

O SR. ABGUAR BASTOS - V. Ex;· evolue em um circulo 
viCioso, porque, para combatermos o fascismo, temos necesslda
<l~ de combater o re~lm<'n e, TKtra isso, precis.'1.mos combater o Esta
do em que elle se tnanlfesta. 

o sn. 1\IAC1ALHÃ8S NE"r'ro -- Uma CIJtt!:;a é o regimen (1 ouh·a. (• 
a Nação italiana. Nós, os anti-fascistas, deverinmos distinguir o 
interesse nacional lhliano oo reghne l'tlHcista. 

O Sa. dHRYsosroMo om OLIVEIRA 
qttencin. do 1'eg-inwn fnsC'b'tn. 

Essa guerra ê uma conse-

O Sa. MAoAt.HÃES NETTO - A guerra ê feita pela naQão lta
llnna. 

O SH. ABflol!.\n BA~~I'O~ · ·-- 'l'alve~ tenha. •·aziio V. Bx . • 
ctnandu !-;Ubmette. em ordem do pl'iot•idarle. a n:t~:tío itaiiantt no re
gime fasdst.a, Estou, mai1:1 .do que nuncn, convencido de que a no.
ção ltallnna, .._ sub-conscteutemente, o povo ltnUanq, o prole
tariado italiano, - em absoluto, nlio estlio de accordo com o l'e
gltllen fnsl'\:;ta, llé dintntlii\':i., de (al::n t.lcn'loct·nda e tle fn.lso ~ociu-

Usmo, onde a opinli1o das catbedras e a opinião do povo são aba
tudas a golpe;.: de macbu.do; lleghnL'n~ eomo esle nüo podem im-
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por, dentro da sub-consclencla de seu povo,· nenhuma espccle do 
solidariedade. 

Quando os nobres collegas que me apartetnm fala.m em uma 
supposta clv11ização de penctra<:ão na A bsysinia. devhio {ts suas 

bnrla ':' F:m 11111 rPr:itllt''1 qill'• P!l!'ol'r•n •i i•t'imllôn~:p, <'IJ!lln nn l~thkl- . 

r. in, 011 n 11m l'f'!!Í nw:t f'tl1 flÍ tí' n r'l'iminnw• t r'm n. ("th"~h d ·:'('f'~):l d:1 

a golpes de machado, como na Italia fascista? • 

Ambo~. portanto, se entendem e se- completam, para que ne
nhum po~:~n atlrat· ~oht';:> o out"n :-- p"inwil·:t f'!':lt·n. 

Agora, Sr. Prel'lldente, que ne~ta Casn. se firmou um J!rupn 
pelas llherdndes populareA ela Rr-puhllca, r. opportm1n õi:r.<'r QllA 

n Cnmnra dos Deputado!'! do BraRll <"Ome~ou em verdnde a sC'nt.ir 
n disciplina pntrlotlca das suaR verdn dclrn!1 resnon::~nhll !rl:vlt>l'!. 
Não para melindrar o meu nohre ~olJega, l'lt:>nhor Deputado Mn
thfas Freire, mas para mostrar como o Tntf'grnlt::~mo ~ repudiado 
por todos, com excepção dnquelles qUe pret~ndem modelar a po-

v ~ 

Gr:m:le Ot·!cnte> cln :H~cnnn.ri~ 'P.t'!'1.<:i10h·n fll'~pnPhntl n tnrlo~ ng 
maçons e a todas as officlnas do Braml : 

"J ,iher<lnde. Iitnnlrln rlp ê li'rn ternirlnrle.....--'GJ•a nd<' Ot•inn
te do Brasil- Aos 1\f. M. e o. O. F. F . dà FederaGão: 

Tendo ~Ido o Grão Mestre da Ordem consultado por 
\'~11·1:-~~o~ Offirlnn!'' r1•' Ol~f'·1i"nr!a ~oht'P 11 nttitnr'IP " P1nnt ' 'l' 

~m face do pàrtldo politfco que tomo'u o nome de fnte
gralismo, foi o assumpto submcttldo ao IIT.: Con.: Ger.: 
da Ord. :, que, em sua re!tnlão ordinnrtn de hont.Pm nn
provou o parecer da sua Commissuo de Ju&1ic:a. long-a
mente, e cujas conclusõe::~ são as seguintes. QUf' ltwo ao 
conhêclmento dõs mà~ons é Offlcina da Federac:ão: 

A) - O net·feito Mn~on ni'ío illQTe~srr no intElJ!t'ali:-:
mo, porque os seus prlnctr>los filio inteiramente óppoE.'tos 

con;tbatem, QUe Re repellem, 

B) - Não deve n 'Maqonarfn ndmlttlr o lngresso de 
lntl:'grn.lff;t:ix no sru ;.:elo, JIIH'!Itlf' n lntPg'l'aih:tn qur> Tli'P:-'

ta o compromi5'So mac;:onlco ê Insincero, poiR não ha Rln
cerida.de <iuando se jura o cumprimento de dois prlncl
plos oppostos. A ~fncerldnde ê qualidnde mnconlc·n. ~m
prescindivel. A fnfiltra~ão fntegraHstn. na Mar:onnrin 
tem o unlco objectlvo de a dlssoclnr, de n dissolver, ó'o 
afrouxar os laoos mac;:onl<Jos. São germens de destrutção 
elo orgnnlHmo maçonleo, cuj:t JIC'netra~üo deve se1· olm
tada. 

C) - o. ~ tnnconn rt'lP ~(' r!llam no int.C'g"l'llli!4mn l'<'• 

no afu s in I l ··· I ra 
tas A Inst.ltulcã.o. Consorclam.ae com o 'Jnlmlgó, quú, na 
ltuliu, em Pol'tug·nl e Dlt .Allcmunhu jli. deu mostras so-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:48- PÃjgina 24 de 7 4 

-370-

bejas da truculencla, no desprezo pela vida e ll.berdaue 
humanas, do oàio á Instituic;:ão maçonlca. · A's Llej.: 
compete, deliberar sobre a conveniencia de conservar Olt 

eliminar doEI seus quadros os Maçons que agem contra 
os princlplos maçonicos. 

Saude, Paz e Prosperidade - Ezequiel Medeiros, 33.; 
Gr.: Secr.: Ger.: da Ord.:" 

Referida ekeular velu aeomJ*Ulhaãa ààs seguintes 
instrucções: 

"O Maçon que ingressar na AcÇão Integralista deve 
SC'r climinnrlo das Lojas. De WJrte que e~tas enviarão :'L 
<ir,: Secret.: Ger.: da Ord. :, logo após a eliminadío, o 
nome ou a relnçi'io 1lo~; eliminado:<. Eu f-'1' . : S•.•:·rct.:, por 
seu turno, mandarâ a todas as OOff. : da Federação o9 
seus nomes, que devêrão ser inscriptos · no 41 Livrc. 
Negro". 

Eis como se manifesta a maçonaria brasile-Ira. Nlnguem le
vante aqui a v6z para dizer ttue a maçonaria brasileira não repre· 
senta o trlaH:ir, o mais bello, o maiEI producUvo, o mais tradlclona1 
fundamento da independencía do Brasn. porque fol de dentro da ma-
r•onarln que sa.hiu o gl'lto de "lndependencia ou mm·te .. ' foi de 
dentro da maçonaria. que Pedro 1 recebeu a senha e a.S alvlc;:aras 
para, â trlargem do Yplranga, proclamar a tndei>edencla brasileira ..... 

o SR. CARLOS REIS - Antes do grito do Ypiranga, jâ dentro 
rlit rnn~onnrin, na In .ia 1

' ~o'11merdn <' Arte~". D. Pe<\l't' , em tro<'a 
do logar de grão-mestre da maçonaria brastlelra, se compromet
tera a asslgnar tres folhas de papel em branco, folhas que foram 
entrE>gues a Gonçalves Ledo q'ue, pór sua vez, as entregou st José 
Bonifacio. A lndependencla do Brasil, portanto, jâ. havia slõ.o as
~e.n tarln. firmada p.rocl:lm.~t du no ::;elo da ma~ona ria; 

O SR. ABGUAR BASTOS -O subsidio que o meu tllustre col• 
lega traz, vem justamente corroborar o que jâ havia dito, isto é, 
que de dentro da maçonaria l}artlu o primeiro grito, a prltnelrà 
manifestação da emancipação politlca brasileira. 

O Sa, DmMOCRrro RocHA - A maçonaria foi quem fez a htde· 
pend.encie. do Braãl. 

O SR. ABGUAR BASTOS - D. Pedro foi iniciado, segundo a 
hlstol'ia. a 2 fle Ago!lto de 1R:l~. l't'C'E'bf'tlrlo <lo "Ot•an·le Ot:knt('" 
mn~:onico do Fl\'m:il o nomP (11' dttntllllo?.ln sendo grão•mestt·e o 
Conselheiro Jo~\~ Donlfnc.lo rlt• A n<k:Hln e Silvn. 

Estou mostrando como a maQonarla tern autoridade moral e 
f.mdielnnttl 11nrn, neHtf' mnnH'nto, HC' oppor n qu:tlquei' ot'g'aiíl?.n~!í.·l 
fl\le vise subve\·lel' n \'e~lmf'n qui:' elln. t>nm;ldei'l\ de ordem, no mo
ralidade o <l.e disciplina. 

inteiramente desorganizada. Nilo tem mala influencia na oplnlü.o 
ptibllcã.. (Não etpo(G<Jo•). . . 
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o SR. CARLOS Rmxs- Protesto. V. Ex. não tem autoridade para 
se didglr dêsSâ. maneira. a. maçonaria nacioná.l. 

o Sa. ACYLINO DE LEÃO - Se alguma vez a maçonaria teve 
essa influencia, hoje, repito, não n tem. 

O Sn, CARLOS :Rms - Replllo a lnsinua~ão de V. E:x:. contra a 

maçonaria. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Foi Joaquim Gon<:alves Ledo 
quem, com a cooperaçao aos u•maos maçon1cos, 1ançou a sem~::nle 

da independenein e da lih~t·clnde nn cionüe!';. 

Foi. do Gratidé Oriente que partiram. para to'dm~ os recantos 
(lo Brasil, os emissarios da ordem mn<:onlca para, no momento op
portunn. C'flht"!'lO~ ('fiJ11 n \'0;1, rlo n. Pedro rle Alrnntnrn. lnnc:ni'em 
nfio !4(> a ~Pmf'ntt>. cnmo oR fnnrlnml:'nto~ rln no~!';a Tnfl('pennP.n,..in. 

o Sn. CART.os REIS - Todas as conquistas liberaes de nosso 
txtlz fornm !'t!'n1p1'r> r~>nlbmrln~ dentro ·<1:1 ITI"f'!~:n:wi::l, l'rn:·ikh·:l. 

O SR. ABGTTAR BASTOS - A mn~onarJa. portanto, Sr. Pre-
stdente. tem autoridade moral e tem autoridade tradicional pnra., 
neste Instante, fru~er e~~e ariJJPP.Ilo ou. antes. ftnpôr como d1sclplf~ 

na a eliminn~ão de seus quadros de todos os fasCistas, de quan-
'""' nnnlu .. ''""' ,'lo +H ti. rl'-"~'" ocf '""'1' ...,.,.,:,~ n•nf .. '""" . .... .. . . 

'Vez, que os seu~ proselytos ainda não se afastaram das norma~ 
nue. org:anlzamlo n inc1c>penr1rmt:'!n rlo Brasil, traC'nrnm ntr• hoje o~ 
regulamentos, as leis, as dls<clplinas, oue fazem da nar:ão brasilel•· 
rn g;unr<\n do pncit'!!-!mo . gunrdro. th. rlt''111'ct·n~ia. KenHn~lh nvnn<:r~
flfl de toda$ n ::-• kl~n~ jll!-:tn :·. Jwln~ onn r~ 11"!': 1ltltt"mn~ "' cntn1'ltdE>tnl'l<1 

a~sentando mais do que nunca aR dlrectrlzes< das verdadeiras rei
vindicações soclaes do Povo 'brasileiro. 

JU!~tamente por isso, Sr. Presidente, não pode um represen
tante da Igreja, prlnctpnlm<'ntc um arcebispo, procurar sedm:lr o 
seu rebanho com uma arg'ulçno que, fugindo aos Evangelhos, pn~
sá Para um terreno estrlctnmente poUUco. 

Grit~tr dentro da Igreja pela manifestação ou implantncfio de 
11111 t'C't:dm~"n fn<:c•J:'tr. i•n Bt'ft}'il. ,-t lll'flC'l.ll'nl' t:ih1bN!I ~i.thVf'l'tPt'- ri. or-
tlem. E D. joão Becker, com sua declaração, passou a. ser mais 
extremista do que o!'t proprlo).! adeptos da Alliança Nacional Li
bertadora. 

A Ir~1'0..ln f'1p' r.ollt•r:t. pm• ron~~'rttJf'tWi:t . no lann rlo n-xh'l.'tni~mo 
tlOt'ctue tn.mhpm l'll'(·~n. n ).!\lhV('t!'\i\o õn t·q~im~n. 1'1 \• lH'f'"\~n ntt<'n
dio ('C'Tn r>lln . nnl'<ln" n l'<'bitnhó rPtlir1lil'n ht·n~!l('lt·n. jop\!·acln P 

crystalizado por tantoR annos de educação trndiclona,l não pode 
f·~tn l' :í mrl·r·l' rln.'-1 nllln \'!'11!-l nn.'l rf'TJl'f'.'l('ntn ntp~ cln Tg'l'f'jn. tt tll', Nn 

Vf'l'. rle m·l'~nt· a ttn?., rh1 w~~ ne prl'\r,:nt· n tml•iflcaGfío. nf'C'E'!l~nrin. ;., 
h,,,, li!tt'tnnnl!t <lo1'! no\'!l!':, V\~nl .iuHtnm<'ntp inrnntlvt'l' a !WC'I'I'n, ntt·n~ 
v~s de uma poleml{~rL ub~olutamente impertinente e inopportunn. 

o · Sn. MA'l'IUAs Fnmm& - V. EJC, estfi. ·sendo Injusto. 

n ~... ...... · · n.-..... n .. ;u .. r.· ...... ,,.....,~ ..t. ... ..ft 
. ~ o ·-• ~· •V •v~••~ ~ ·~ ·~· ·~ v ••v~'~ •• •v• ~ 

trlnglssc seu conceito, não conslderan(}o Que seja a Igreja qu~m 
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toma. essa attttüde em favor do Integrallsmo, e. sim, alguns dos 
seus representantes. 

O SR. MOT'l'A LIMA - Por emq uanto, um sO ••• 

O Stt. Dt~MOi""tti'ro H.ocHA - As~lm niE> manifesto, em hohle-
nagem aos próprios sentimentos lfberaes do clero, que deu marty
res em holocausto â. liberdade, entre os quaes posso citar Moror6, 
Ibiaj>ina. Caneca. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Sr. Presidente. respeftavefs os 
rtl'lnecto~· gent~;>S da lgt·E'_:::t Catholica: rnas o q tte não ~ r~speita

vel ê uma opinião impertinente no momento em que a Nacão estâ 
a braços quasl com uma. insurreição. Em todos os Estados do 
Bra. ... il reina o sub-consciente insurreiclonal. Vemos a. Bahla, ve
lllo::; ::\. Paulo, \'emo~ Pnr·ah~·ba. vemos o Ceará, vemos o Rio {l·~ 
.Tnneh·o, \'emos o Distl'icto l<~ederal, todus ulcn.ntaclus pelas idén~ 

rif' reivindkn.~ão. A mat<sa incontcntuda: o réglmen balançado noH 
seus fundamentos. 

O SR. AdYLINO DE Lml.o - E V. Ex.. com a sua palB.vra, aju· 
tlnnuo i.t dQrrib:l.dn. Niio n Igreja Cntholicn! 

o SR. ABGUAR BASTOS Exaétamente na occast~o em que 
os representantes cathollcos deveriam levantar sua voz .,.pela pa~ 
cifieâçilo, peta har:monla dos esplrltos, pelo congraÇamento da col
léctlvldade, eis quando, Sr. Presidente, a voz de um representan~ 
te da Igreja se ~rgüe para applaudir, pata dignificar, para prêgar 
uma. guerra Insensata. e, acfma de tudo, para levar, ainda mais, a 
intrnna,ttitldade aos lrtt't'!1 t:' {ts co\l{'etlvida<:les. 

O SR. MATlUAB FRI!liRE - Julgo que V. Ex. não está sendo co~ 
herente, porque faz· p~trte dn. Allfanç:a. Nacional Llb'3rtndora ~ , l' , 1 

quer tambem subverter a. ordem. 

O SR. ABGtJAR BA~'l'O~- Rcspon(lo a V. Ex. dh:endo fltlf', 

se, de facto. · a AlUança Nacló:nal Libertadora pretende alguma col~ 
sâ, t:!lla fala claramente e sem subterfugios. Não lança mãõ de 
um Evangelho, de tim. regimento Internacional de caracter re~ 
Uglos::~, parn. ludihrlm·. t>at·~·- tentm· nttrahh· a g~·mpathln do<1 t'0hn
nhos humunm.•. flUe acreditam hás nnlnvra!:'l do l'epresentantl:' da 
Ig;-eja, por julgal-aS' cheias dé fê e de mlserlcordia. 

Ao descer da tribuna, Sr. Presidente, delx:o meu pr?testo, em 
nom<' cln Nnr.ilo, em notn(' dtH:tU(•\le~ QU(' roprC'sl'nto, em nome du 
proletariado brasileiro, fazendo votos pata. q1.,e o povo brasileiro, 
mais uma vez, seja digno da cua. Patria. e do seu tempo, tempo das 
reivindicações, tempo das liberdadés democratJcas, que nã.o mais 
porle'nt i:.'el~ demolldns ::;oh o n~ne~·tn 1l(' ~uhV{'I'RÕ<'~ in~!dlo: :u;. 

o SR. MATUtAS FRl!lDU!I - Protesto contra o modo por que V. 
Ex. interpreta as palavras do Sr. Arcebispo. 

~ 

O SR. A:RdtAR RA~TOS · Pm;o a V. Ex., Sr. Presidc•nlt•, 
que me Inscreva para falar em explfcac,:Ao pessoal. 
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o SR. PRESIDENTE - V. Ex. fica lnscripto, em seguida ao St1• 

Deputado Prado Kelly. 

O Sr. Presidente 
vu.l ~er lido. 

Ha sobre a mesa um requerimento que 

E' Udo, a.poiá.do e posto em discussão o S'eguinte 

N. 211 - 1935 

(t.• legislatura) 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 

Requeremos que, submettido á. apreciação da Casa para dis
cus!)'ào e votação e approvo.do, sejam pedidas informa~ões ao go
vernador do Rio Grande do Norte, por intermedlo do Sr. ministro 
da. Justiça., sobre o seguinte: 

a) Os motivos determinantes da prohlblçã.o, pela policia, do 
comlcio da Frente Popular pela Liberdade e o commettimento de 
VlOlenc1as por uma escolta de cava.llaria contra o povo que se ag• 
glomet•nva 11 ~11·a oi.lvir oH ortuion·~ nutnn <lu: . IJl'n<:as de Natal: 

b) Porque foi varcjnda veht policia a Héde do Sy.ndlcato do~ 
Trabalhadores de Baixa Verde e que providencias tomou o governo 
para punição dog responsaveis pelos espancamentos soffridos pe
los operarias José Ignacio, Manoel Alves. Manoel Nascimento e 
Luiz 'l'argino, Helllll) este eH!lH IH~<Hio de n u·o d(' sua JH'oprla e usa: 

c) Qne razões teve a policia. para submetter a processo come 
incursos na Lei de Segurança os presidentes doe Synd!catos · dos. 
Estivadores e Barcaceiros da cidade de Macau, se essas socieda
des sé acham legalmente constituidas de accordo com a legislaÇão 
brà.sileria e reconhecidas PEllo Ministerlo do Tr~balhó; 

a) ~qEUe prov1ttenc1as detl o governo para punição dos respon~ 
,Haveis ]ior ht;:l'i\'uis e~p:tneumentJ&' e ·d~:.•pl'E.>daçôes commetthlas no& 
municlptos de Santa Cruz e Ourraes Novos e qu~ medidas foram 
adaptadas para o livre funccionamento ds.s sociedades operarias 
"União e Trabalho", de Santa Cruz, e Syndicato dos Trabalhado
res de Curraes Novos. 

Snln dm; Sessões ela Camara dos Deputadm~. em 12 de No~. 
vembro de 1935. - Qafé Filho. - Ma.rtitf.ll 'Vero8. 

O Sr. Café Filho - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente- Na forma do Reglmt'nto fica adiada il 
discusS'Üo. 

E' dcf('rldo o sl'guln~e 
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N. 212 - 1935 

(t.• legislatura) 

ao Ministerlo t'\ã. Viação rélativaineilte á. 1hfõrmã.~5.o sobre à pró~ 
moção a 1.0 officla1 da Directoria Regional dos Correios e Tele~ 
graphos do Estado de Santa Catharina do 2.0 dito Altamiro Lobo 
U Uilllttl"àl·:o, em cll's;w.:ut\ !u ~ulH m.; pu~::.;úo l'ull:-;Lituiduual que· pl"j~ 
hibe a promoção, por merecimento, de quaesquer funccionarlos, 
I[U:.tiHlU llu L'Xt!ll:lelU lJklHI .Íl' llhlil·l:llv L:'Ei~!a·.ivu. o uc~.:rctu de 
promoção ê de 10 de Maio deste anno e o "Diario 0/licial)J de 2 
do mesmo mez publica a communicaçâo ao Sr. Presidente da Re· 
}mblica, feita pelo Presidente do Tribunal Eleitoral Regional de 
que o pomovldo fôra eleito Pre:-;idente da Assemblêa Constituinte 
il" "11nrll. .... '"'· F.~hu'ln nA Santa Catharina. 

Snlil da:-< Se:-;sõe~:o~, 12 de Nü\ e;!11Jt·o do 1!135. - DbrL'<ll llfélthia

des. 

REQUERIMENTO 

Nesta data. ha vinte e nove annos atraz, o notavel braE.41eiro 
Alberto ~antol,l Dnmont, realh:anüo t~ ultima ascensão do· seu bi'
plano XIV bis, attingia. successivamente 60 e 270 meh·os< de vôo e 
conq ulsta v a u pl'emio entU.o in~tituitlo pelo Aero ClulJ dê J!.,nlnt;a. 

O extraorclin:uio f <:>ito, eonsoli<1uncln n~ nntcriot;es réaliza.dós ém 
13 de setembro e 23 de outubro de 1906, marcou, brilhante e glo· 
riosamente, deci&'i.vo trlumpho do dominlo dos ares. 

·Para commemorar os vôos do genial aeronauta, aquell~ Aero 
Club decidiu et•ig-it· nito . ü o sugg<o.~stlvo bronze de iniciativa de Gf'~ 
tWge CoHn, coni'iudo ao cilw.cl üe Ci.nüenein1 e r.elil"vre. em Suint 
-· _.. .. ... -' . "" ... ,., _, ..• ç. 
v10U0t '-'VIUU V HlOUVIHV •v vu& .._..._6""""'""'' """ "" ... 0 u& ' " u ·• 

confundivel de Clement Ader, pioneiro da aviação franceza, ina.u~ 
gurando~o, enalteceu o genio da raça, na personalidade do emi
nente brasileiro. 

O Brasil não p6de, nem deve, deixar passar desapercebidas da
tas bellas e marcantes, como a de hoje. 

A~Rim <'In homcnng;Pm a quem tnnto soube e!evalo.::1, rcquct'O::'· 
mos que a Camara dos Deputados - expoente maxlmo da volltade 
do Povo - s·e conserve <le pé e em sllencio por um minuto, neto 
que, ennobrecendo a memoria do fllho dilecto, engrandece a terra 
que teve a SUi>tetna verttürã de aer o seu b~rQo; 

Sntu das ~e!:l~ut)s, 1:!. tlo No\'etnhro d.;> l!l:Jü. - Mario rlc .Mo-
1·aes Patva. - Jocio OarZos. - Barreto Plnto. - Tlvomvson FZores 
Ndo. -1 Josd :iCtdlc1·, - { J('O<i·u.t.o Mui<:. - l'Ud•:J G'on<1<t tlu. Cos ta. 
- Vieira Marques. - S'mão oo Ounha. -........ R. Prado. - Oa1·doso 
cl~ Mello' Netto, ..._ A:maral Peia;~~to. - Monteiro dt! Bar7·os. - Oar• 
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toa Gomes de OZivre~ra. - Olemen.te Medra4o, ..._ Bctptista Lu8ctr• 
do, - Bar,.os Oas.o;al. - Café Pilhu. - .tldalbm·to Oo1Tcia. - DL
niz J11nllfor. 

lê o seguinte d.iscttrso) 
- Sr. Pre&'ldente, Srs. Deputados, a data. de hoje assignaia mal~ 
t..th trlumpho para o :Brasil. Não pretendo repetir o que a res~ 
peito do immortai. atrlclo Albert Santos 
f6ra e dentro desta Casa. 

Entretanto, como uma hClmenagem especial ao inesquecfvel 
brasileiro, desejo que fiquem registradas nos annaes à.s exp.ressi
vas palavra$ que Ernest Archdeacon proferiu, por occasião do 
grande banquete que o Aero Club de França offereceu, em No-
vembro de 1906, ao denodado areonauta: · 

"Se eu, algum dia, tivesse sido capaz do peccado da 
inveja, invejaria hoje o amigo Santos Dumont que, cer
tamente c n u sto 
homem vutle ~i.mhleitmar net:~te mundo. Açaba de realh:ar, 
nilo em sigillo, nem perante testemunhas hypotheUcas e 
complacente~. mas â plena luz do sol, deante de uma 

' do solo, o <!UC conl!titue u feito decisivo na hiHtm·ia da 
aviaçl'lo." 

Esta declaração do Presidente Archdeacon deallte de innume
ros convivas Ulustres, inclusive luminares da Sciencia e das A1·tes, 
tem repercussão univers•al, pela sua importancia e opportunidade. 

Dia que relembra retumbantes realizações que distinguiram o 
Brasil entre as nações olvlliza.das, obriga a uma demonstração de 
jubilo e, por isso, tenho a honra de submetter á consideração da 
Camara. · o seguinte requerimento: 

11 Requerimento 

Nesta data, ha vinte ~ nove annoS' atraz o notavel 
braslieiro Alberto Santos Dumont, reallzando a ultima 
ascenHüo do :.eu biplnno XIV 1Jis .• attlngla successivamen
te 60 e 270 metros, de vOo e conquistava o premio então 
tnstltuldo pelo Aero Club de França. 

O extraordinarlo feito, ·consolidando 01:1 anteriores 
realizados em 13 de Setembro e 23 de outubro de 1906, 
marcou, hl'ilhHntc c crlol'lo~1Un1C'l'lle, de::-lsivo trium)lho no 
dominio dos ares. 

Para c<>mmemorar o~ vOos do genial aeronauta, 
aquelle Aero Club decldlu erigir não sô o suggestlvo 
bronze de lnlclatlva de Ge9rge Colin, confiando ao cin-

on enenu e e •vre, em Sa nt Cloud, com o 
monolito collocado em Bagatelle, onde a figura tncortfun
dlvel de Clérr.:cnt Ader , pioneiro da aviação fra.nceza, 
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inaugurando-o, enalteceu o genio da raça, na persoriall· 
dade do eminente bratiileiro. 

o Brasil não póde, nem deve, deixar passar desaper
cebidas <latas bellas e marcantes, como a cie }loje. 

Assim, em homenagem a quem tanto soube elevalwo, 
i.'oqUi::H!ii·"~ qüe a Camara dos Deputados - expoente 
muximo da vontade do Povo - se con~erve de pê e em 
~;uenc1o um nunuw, acto que, ennoo1·ecenuo a memor1a 
liU llllh.l lill·•'lll, t'!l);l',',llta:,·u a lCLTa llUt! teVe LI. ~UlH'ClllLI. 

ventura de ser o seu ber10o". 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem] muit<o- bem.) 

Em seguida ~ approvado o requerimento do Sr. Mo
rae& Paiva e outros. 

O Sr. Presidente Tenho sobre a mesa ll. seguinte 

OOMMUNicAÇÃO 

Exi'no. SI'. Pref>'Wen te d:t Camara do~ Deputados: 

Considerando-me afastado, desde hontem, -da Com
missão de Constituição e Ju~ti~n. e de ~a. ·Ilr'eaidencia, 
l't•q ,n:u'iJ a , • j·;~;:. q til~ 1':•• iilg nú de transtiiiltil' ú Uail'ltü'il, 
dos Deputados, cujo voto a ella me levou e a cuja confi
ança. procurei honrar, quanto e como pude, a minha re· 
nuncla e de nos termos do art. SG do Regimento Interno 
:wc,•itn!~n [iOI' ttl':tlm.l:t o dul'lnitva e de [ll'l'l'nt'hel' a vaga. 

ora aberta, pela fórma regimental • 

. Pala do 'l'h·ath~tltt•H, !! de Novembro dn !!l3!i. - ·wn.l• 
demar Ferreira. 

Segundo estou informado essa renuncia se prende ú. votação 
)I .í. ~ .~ -~ -···~~~ ~~ '" ,,....n~ .... .,~H.,..~~un 

.... - ~~--· .,v ·-.~-. ~v ~4'0 u ..... ~.} •v•~ 4 'V v ~~ •o 

Nessa. votaçilo, a mnlorla d()s Srs. Duputur.loH e:-~tevc de ll<!eot•do 

<:om o Sr. Waldemur l<'<H-rcirn. Pu.t·ece que, mediante nova affil'
maQii.o de confiança, por purt() da maioria da Camn1·n., no nobre 
Deputado, S. Ex. I>oderú. continuar a exet·cer e!'.se mnndu.to. Pt•e
Humlndo~me. talvez sem gt•ande fundamento, lntet'I>n·~o <lo Ht'llti· 

mento da Camarn., eu me perrnltto, servindo-me da ttutorlznc:ão re
gimental, nomear de novo o senhor Deputado "\Valdemar li'urt·eiru 
para a Commissão de Com.•tltulçüo e Justl~a. (M1tlto bem. Pal· 
1nas.) 

Por motivos que dete1.•minam situações definltivas, segundo 
declaração feita, tambem renunciam 0 mandato que tem naH com
misss.ões os Srs. Deputtl.düi:i Agenor . R!i.bêllo, Lontra Costa, Bento 
Costa, Alipio Costullat c Cn.rdllllo Filho, nos termos dos offrlcioa 
ni1A viln <tAr ll<lo~:~ -. 

Exmo. Sr. Presidente da Camara. doa Deputados. 
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Renuncio, por este melo, âs func~ões que exercia até esta da

ta de 2.0 Secretario da Camata. 

~ala da~ Hc.s.sõl'.s, :!!i llc Sctl•mht·o de ln:JG. - ~t!lcnor lo'. Uu
bello. 

Renuncio, por este meio, âs func~ões que exercia até el:!ta da
ta, na Commlsl:!ão de Educa~ão e Cultura. 

8alu. dn::; ~e::;.-.Üel:l, 25 de ~ctemhru de 1!.13li. - J,onlra Ouslrt. 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 

Renuncio, por este meio, âs funcções que exercia até esta 
data na Commlssão de Saude Publica. 

Sala. da:,J Scl:lsões, 25 de Helembt·o de 1!1%. ··-·- /J'I•Iu Cos/rt 
Junior. 

Exmo. Sr. Presidente da Ca.mara dos Deputados. 

Renuncio, pela presente, âs· funcc;:ões que exerclo. até esta dn
ta, na dommissão de Segurança. 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados-. 

Renuncio por este melo ás funcções que exE>rcla atê esta data 
na Commissão de Agricultura, Indw.;tr!a e Commercio. 

O Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - Sr. Presidente, a leitura 
. pela Mesa dos requerimentos apreE>'entados ha pouco mats de um 
mez pelos meus illustres collegas fluminenses, nos termos da de• 
flniçüo de attltudes que tive a honra de íu.zer deslu. tt·lbutm, mo 
propol'clona ensejo para, neste momento, e perante a Nnçilo, lit
vru.r, mals Uiíla vez, õ sole.iliie prote5•to do l!:stu.rlu do Rio de .Tund-

• 
nista. federal, com a eleição que a estas homs deve estar se renll-
?.ando no actual Ministro da Mnrlnhu, Almil'o.nte Protogenes Gui~ 
marães, para governado1· daquella unidade da Federação. 

E' com o maior constrangimento, com o maior pezar intimo o 
C\0111 ll I' !WU)t:l de l~tJIIH!'it!IH.:ia dt• todo:-; IJ!4 lill'tl,, l'Ot•:-:l:.HlUU llOH filiO 
devo verbernr A. v!ctorla ü.otl expedientes pollticos postos em pm
tloa. para annlquilnrem os pl'inciplos cardeaes do reglmen, pm·a 
Htll'l'illt'lll'l'lll U)4 ptJktLIIHdtJX da. Rl' llUillit•:t (J )lal':l. tt~l'il'{'lll :L J•'L•dcH':t
c;;üo naqulllo que tem de mais sagrado e mais inconcusso, a auto
ltomia duH l•~.st.t.loH. 

Eata reaponsabllida.de do governo central eõ't.á. por varlns ve• 
zea demonstt·ndrt. e culminou, com surpreza. e Pal'imo da NttQüo e!'l
tarrecld n 
tlça, a. despeito de quu.ntus contestações Sun Inx. foL·mull~ !Jt!lu. hn-
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lJl't•n!-1:t ou lHH' inl0t·med!o tlof.l \llu!-lh'e!;; retli'C~entantes da bancada 
patlliHta nesta Casa. 

O certo, o indiscutivel, o que está na consciencia publica é 
que as responsabilidades nesta hora devem .recahir . sobre a attltu-

~la p:t~;ta politi1"r, r!UC' \'t-, afina!, tt·iumplmnt.<'H o:~ H:•us tl('!<igll!m:, sem 
attcntat· en1 que a situação gravisslma. ora Cl'eada no Rio fie Ja
twii·o púde ter as mais desastrosas consequencias, e, tah•ez, se re-

Não preciso rememorar á Cumara tótlos os factos em que 
fundá.mos a nos!'>'a denuncia por essa intervenção lndeblta e com
provada. Ellcs foram objecto de orações successlvas aqui profe· 
rldas e glosadas, em seus argumento:-;, pela imprensa independen
te e culta de todo 0 Pah:. 

Ainda na sessü.o do hontem, durante o brilhante dl!:>"Curso do 
pt·esado amigo e illustre collega, Sr. Baptista Lusardo, tive oppor
tunidade de declarar que ntê ás vesperas do pleito, no ultimo sab
bndo o Minl~tro à Justl mantinha entendimentos com De u-
tados ú Constituinte Estadual, nossos advcrsarios; para dizer-lhes 
quo a candidatura do Almirante P1·otogenes Guimarães era a can"'
didatura do Governo Federal. 

Fui contestado quer pela palavra do eminente leader da ban
cada pauiista, quer por outros aparteS~ que se ouviram fio i'ecinto. 

o Sn .. :PRES!DENT.m - Attencilo! 

O SR. PRADO KELLY - Peço a V. Ex., Sr. Presidente, me 
releve. Ainda nii.o esgotei o pt·azo de 15 minutos, que me concede 
o Regimento . 

O ~I:. I •m:sr:1EN'l'g 
ordem. 

~~ :t~ \' • j•} X, llL",'O f ll'lll ll lar U 11 UéStàO de 

O SR. PRADO KELLY '- E' decorrente da aprêsefitMü.o 
dÇ)S requerimentos cuja leitura a Camara aea.bou de ouvir. 

, . 
ção que prestei, em aparte, ãó Ulustre Deputado Baptista Lu
sarda. 

CoJn t'i'fdto, th'pulii dal-l munlft•l-ltaçii{'H de tolerancln e ele ol<'
vados proposltos paclflcadores, que todos nós, da União Progres· 
sl~ta, tlvemos em todas as opportunidades, o Ministro da Justiça 
corOa. a sua obra de intolerancia., disputando, junto a Deputados 
que nos silo adversarios, o compromisso de honra para suffrai;'a
rem o candidato do Governo. 

Nãó faria tal denuncla, ~ não tivesse umâ. lnforma.ç!l.o !ide
digna.. E ~ essa informacãó que vou revelar á Cama.ra. 

Quando se tratava de forntulas capazes de levar a tranqull-
, 

ao, Igualmente, da nomes que, extranhos lLs lutas dos partidos, 
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~ud.essem ser um penhor de paz e segura.nga para. o trabalho • 
panL a:1 acti\'l<.l:uh!:-; e::onomica:-; du H.to d~! Janeiro. Bntre esses 
nomef.', figurava o rlo antigo juiz fedentl Leon H.oUHHottli(oJ•es, pue 
de um Deputado pertencente á Colllgação Radical Republicana 
Socialista. E desse antigo magistrado ouvi, no ultimo ·domingo, 

estauuaes Bernardo Bellõ e Luiz Palmier, que, corn effelto, na 
vespera o seu filho estivera, em companhia do Sr. Macedo Soá
res, em conferencia com o Ministro da Justl<;a e flUe daquelle ti-
vera a. m· ã 
na me!:lma occasiüo, o titular da pasta lhe reiterara que tal atti
tude seria uma trahl<;ão, porquanto o candidr.to do Governo et·a 
o Almirante Protogenes Guimarães. 

Não tenho motivo para. pôr de suspeição um depoimento au
torizado como esse, e para cuja confirmação pedi dcclo.ntçfw es
cripta das outras testemunhas. 

De facto, o:;,• Deputados Bernardo Bello e Luiz Palmbr já me 
deram, nos seguintes termos: 

"Declaramos. pela presente; que no encontro reall
zado hontem, dia 10, das 11 â.s 13 hot-as, na resldencla do 
Doutor Walter Benevides, ti. rua Alfredo Chaves n. 46, o 
(ou ot , _un - ou: s<hl 1 • · '1::1, lo_ . . ... 
referiu e aos _Srs. Deputado Prado Kelly é Hermogenes 
Lima que o ~eu fllho, Deputn tlo i\ nLmin r~oussoll(~res, lhe 
informara ter estado sabbado, dia 9, a convite do Sr. 
Macedo Soares, em conferencia com o Ministro da Justi
ça, em companhia daquelle poUUco e na pres~nça ainua 
do Deputado Cardoso de Mello Netto, leatler da. bnnca.ila 
governista de S. Paulo; e que, nessa conferencia, ouviu 
do -Ministro estar este informado de que o~ progressista~ 
apresentariam a candidatura de seu pae, o_ que elle_, :Mi
nistro, 'comrlderava uma trnhlçü,o poÜtica, pois o candi
dato do Governo era o Almh·ante Protogenes · Güifuarães. 
- Bernardo BeUo Pi-mente~ Barbosa,- Dr. Lu~z Pal· 
mfer .... 

O SR. CARDOS'o DE MEr..r..o NETTo -- Permltta-se V. Ex. um 
aparte. O Sr. VIcente Ráo jú. desmentiu a parte que lhe com~ 
petla. Quanto a mim, v. Ex. precisa acreditar, ê mentira, é des
lavâda mentira, é refalsada mentira que tenha eu, em qualquer 
<lln, em qualquer momento, conversado com qualquer Deputado 
fluminense, desta ou daqueUa facção, a respeito da ~~olugiio do caso 
polltico do Estado do Rio. 

O SR. PRADO KEJLLY - Vê V. Ex., Sr. Presidente, e vê 
a Camura, quo a Informação que eu havia trazido â. Ca.oia. tinha 
todo credito, era ab~olutamentl:l fidedigna, Pot'que part.ia do Dr. 
Lêon Rous~ouliêres, ex.julz federal no Estado do Rlc e pae d• 
Deputado Antonio Roussouliêres, pertencente â colllgacllQ CJ,ue nos 
ê ild\'ersat·llt. 
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nos .foi trazida, sobretudo, q,uando a imprensa de hontem divulgstVa, 
de manoil'n lt•nt'f.-•nvilll~.l. qll'i.' nu·i:t::; t:út·nutlu!; . de accurd::>, inclu
sive aquella, se tinham encaminhado nos ultbnos dias. 

n :ütil·tn::t· 1(11!' a p:tla,Ta do Dr·. Léon nou~.'.5ottlil"'!·~s nos mer·;-
cia na uella occasião, como ainda nos merece, toda a confi!Ln~a. 
l4L~ nes:::~· n pat·tp tw . nlgm.•m nltHlU:i exactn-, l'el-!p:tndc ao leau.c'!· da 
bancada. paulista, o Deputado estadual, que teria falseado a rea
lidade dos factos. 

O 11\IP. lWt'(•m, nfin He>i s~ o eminente Dcputa{lo Cardoso de 
Mello Netto póde contestar agora ê que, ainda hontem, á tarde 
o Sr. i\linistt·o da Justiça recebia em sua rcsldencia o candidato dn. 
Colliga(;:lo Radical-Socialista-Republicana á Presidt>ncia do fJstado 
e com ellc se demorava em longa conferencia, em que ~· d4'.l pre
sumir tenha definido seus pendores, suas preferencias, suas sym
pnthin~. sua parcialidade, na solução do caso poUtlco de :.nlnha 
erra. 

O Sr. Presidente - O tempo está esgotado. 

o Estado do Rio de Janeiro encontre, hesta hora, todo o ~nthu
siii.Sh1o nccessnrio pará, evocando seus rastos, no Imp~rio e na 
propl'in. Republicn, medindo as suas responsabilidades, consideran
do a. necessidade imperiosa de seguir os seus destinos tJolltiuos, ser 
urna affirmaçã.o de consciencla ·e fé republicana, defendendo, ató 
o sncl'ificio, as liberdades conculcadas e o Principio da autm1o• 
mia offendida gravemente pelo Governo Federal, depois de um pe
l'ilht•J q:: ~ · ''ú ~:·_. .. ,;u (Ji!l'u l~aire1u .1.::; tuasc.:u.rasl (l-'ctl'III«S no recinto 
c nas galerias. O oradQr é cwmprim,entado . ) 

O Sr. Presidente - Devo observar que, mais um~ .·ez; o 
Regim~nto ·acaba de ser vlo1acio, ~orque o nobre Deputar1o Prado 
Kelly não suscitou questão de ordem. 

n eleiçii.o uo 2,0 ~eoretarlo. 

Yal-!;<' p~tssm· ú Orr1em dó clin . (Pa~tsa). 

Compareceram mnis, durante o Expediente, os Srs: 

Arruda C'amarn, Generoso Ponce, Claro de <lodoy, Mario Cher
mont.. i l:>t•lltll''' dP :'llt•n:lcnt:Jt, l•'eno;-lon Perdigü.o, Lino Machuüu, 
Carlos Rei~. Eliezer Moreira, Aõelmar Rocha, Pires de Gayo&t>, 
Freire de AndrtHle, Democrito Rocha, Figueiredo Rodl'igues, Je
hovah Motta, Ma.rtlns Veras, Alberto Roselli, Ferreira, de Souza, 
Gratuliuno de Bl'lto, Mathlas Freire, Odon Bezerra, Ozorlo Borba. 
Adolpho Celso, Barbosà' Lhna Sobrinho, Antonio de Góes, Mado 
Doming-ues, .Adhur Cnvttlcanti, Teixeira Leite, Humberto Moura, 
Moth~ Limn, Orlando Araujo, Mello Machaõo, Sámpaio Costa, Mel-
chi~:~cdelc Monte, Bnl'l'eto l'~ilho, Manoél Nõvaes, Lauro Passos, Pe
dro Ll\gO, João Mangabeira, Arnold Silva, Magalhães Netto, Fran
cisco .Roch:i, Octavlo Manga.btllra, Leoncio Galrão. Raphael Cln-
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curâ, Arthur Neiva, Atttla Amaral, .Julio de Novae!'l, Cannido Pes
sOa, Bento Costa. Agenor Rabetlo, Hermete Silva. Aliplo Costallat, 
Lontra Costa. CardUlo Filho. Carlos Lu?., Norn1d!no J ... tma. :Rins 
Fortes, Clemente Medrado, .Tost'\ Braz, Theodomiro ~antingo, Au-

chado. Vieira Marques, João Penido, Jos~ Bernardino, 1\'fatta Mn
chndo. •\nthl'll'O P.ntplhn. nll''nn 'Rl":l!l•l!iP .• Tn,.ni.tr~ "Trmtnnrlnn, D"l
phhrt Moreira, Belmlro Medeiros, Santos Filho. Barro~ Penteado. 

o a , so e o nc-
nato Braga, Castro Prado, Macedo Bitten<'ourt. L:?.et·te Setuhnl, 
Alves Palma. FE'lix Ribas, Miranda Junior, Jairo Franco .. Trigo de 
Loureiro, Plinio Tourinho, Paula Soares. Rupp Junior. Ahelarclo 
J,uz. 'P:P,tl .. tn T,q<·n:•t1n. Pf'.it•n \-r·r'!'.11"', Tifll•l P.ittf'twn•11't. DrP'1'l 
Crespo, João Neves, Nicolau Vergueiro, Aniz Badrn, Eurico Ri
beiro, Sebastião Doming-ues. Abel dos Santos, Pedro Jorge, Antonio 
Carvalha.l, Au~•tro de Oliveira, Arthur da Rocha. Francl!'co Moura. 
Adalberto Camargo. Damas Ortiz, Chrysostomo de Oliveira, Vieira 
Macedo. Ferreira · Lima, Alberto Alvares, Lima Teixeira.· Pedro 
ltache; Gastito de BrH:o, VIcente Galilez, Leoncio Araujo, França 

Deixnm de compnrecer OR Sr::-,~ 

Ribeiro Junfor. Ago~Hnho Monteiro. Gerson Marques, Agenor 
M<mte, Monte Arraefl. .Tol'.S de Borb~. HereC'tlnno 7.ronnY~fi. .Tn-'io 
Cleopha~·. Arnalflo RnstoA, Domlngo!'l Vieira. Oswnldn TJimn. Rew•
l'lnn Marl7., Flmilio de Mayn. Altamh'ando R.e<:tuiií.o. Clemf'nte Mn
riani, T...otilz Vianna Filho, Pinto DantaR, Penrn Calmon. Rnnhnnl 
'1\fene?.e~. Arthur Lavhwe. Franci!lco Carneiro, Henrique Lage, .Toiíri 
Gui"tlarn"~. R!1111 li't>rnn.nn0.l". T~evt r!~rneh·o. Cesn.r '.J'(n(lco, r_.nm
~rruher Filho. Fahfo ~odr~. Pedro Alelxo, Aneltn MnclPl. João :RP.
t·aldo, Furtado ne Menezes, Daniel Can;nlho, Carneiro de Re?.endo. 
Celso M'áchndo. Re7.ende TostP-s, .João H~mri<ltle, Aht·Pu S.odr~. PnWo 
1\T(Iguelrn. PP-reh·n TJlm::t, Wal!'lemnr Ferreira. O~<'ar Stevenl"on, ('!~r
Jota d~ Queiro?., Gnma Cerqueira. .To<t(lnlm ~n.mnnto Vidal. Tiln ~ 
nueno. H:vpnollt9 t'ló Re~ro. Telxelrct. Pinto. Roherto Moreira. M~'>h'fl 

A . • 

vier, AniléR Dias, Victor Ru!'lsomano, .b.scanlo Tuhfno, Fanfa. RihRA, 
Oscar Fontoura, Francisco di Flol'l, :Martfnho Prado, Ricardo Ma
chado, Paulo Assumpçrlo. Roberto Slmonsen, Gastllo Vidlgal, Au
gusto Corslno. Cardo~·o A~·es e Vict>nte Gouvl.'la (70). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A Usta ele presençR nccusa o compare
cimento de 225 Srs. Deputados. 

Vai-s<' prt">ceder n votn0.ilo dn mnterln qu(' se- nchn ~·obre n 
Mee.u. 

Vão ser jUlgados ou não obj~to de dellberrtcão 3 pro:lectos. 

Sl1o s'uccesslva.rnente lldc.s e oonslder8idos objecto de 
deliberaçl1o os seguintes 
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PROJECTOS 

N. 387 - 1935 

]j[odi/icrJ. o deercto n. 22.414, de 30 de Ja-neiro de 19&3, gue rc-

cl<r; ünião. 

(Flnan~ã.s 347, 1.11 legislatura) 

Art. 1.0 , Além dos casos constderadoa no V', n. 3, do art. 20, 
dn decreto n. 22.414, de ao de .Janeiro de 1933, revéi'terâ, igual
mente, ~m favor da. viuvn do contribuinte, a pensão da filha sol
t~lra que vier a. cnsar-se. 

A t 2.0 A ens~ o da. filha dó conttloüinte, extlncta por se 
ter ella casado na vtgencia do referido decreto, flca re&'tabelecldn. 
para o etfeito exclusivo de reverter em favor da vluva, a partir 
da data da. publicaç:iio da Pl'esenti:l la!. 

Art. 3 .. Revl'gnm-se as clisposi<:ões em contrario. 

Sala das Sessões, ii de Novetnbro de 1935. - Samt.1td Duarte. 

Tratando da reversibilidade flas pens5es do montepio, o d~
creto cuja modificação se pretende, permittiu-a nas hypoth~&<es 
seguintes: 

1.0
, em favor dos filhos menores, a pensão da vluva que se 

ca!"a ou faUoce; 

2.0 , em f!tvor das filhas solteiras, a pensão da viuvtt qut~ tam-
em se casa ou a ece; 

3.0
, em favor da viuva, a pensão do filho menor que fnllece; 

4.0
, em favor da viuva, a pett~ão da filha wltelra que falle~c. 

Vt'!-se que, no BYStema. do decreto, a reversão se orlg1na de 
dois factos: o fallecimento e o casamento do penstonlsta. Do fnl
lecimento .e do casamento da viuva faz derivar a revers[!) em fs.
vor dos filhos menores e das filhas solteiras, No goso da pensão 
que eabia li. vluva suocedem-lhe os .Who1:1, menores ou filhas s.:>'.tet
ras. Mas o decreto não foi logico, nlio obedeo'b á mesma SYl'llet\·ll~ 
jurldica, quando, alterados os tel'mos dt~ reversão, tratou da sue
cessão da vtuva no direito dos tllhos pl!\nstonistas . El' ·:t!mhn (lttc 
manda reverter em favor <la vluva a "'pe'ni:i!\o dos filhos m:moros o. 

l'lll'quc nrro tnmhern n~\. h:'l'i>Oth.,•:.;e de ca~nmentu '/ 11. nnomttlla 11 
evidente e, para. corrlgll-4, tormu1amos o pl'o)ecto. mandando qüe 
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tambem na hypothese de nupclas c.ontrahidns pela filha :;oltn!rn, ~ 
pensão desta reverta em favor da vi uva do contribuinte. 

Parece-nos loglca a solução. Se razões assistiram ao lP.gt~la-, ~ 
<:. 

t1erde em <'Onseouencia do ('(l~Omento. n;lo Vemos funrlamento parn 
privar d~ identicl) dlr~ilo ft viuvn, rr pem~fí.o da filha que igual
mente se casa. 

s, aflgura~se-no~ multo mais justa a ultima hypothnso: n~ 
"'luvas, tendo filhas em idade dé casal', S'ã..., sempre mais aeMssi-· 
tadns, ninís carécedoras de amparo, suas energias estão quast sem
pre dlmlnulda~ pára conquistar a subslstenctn.. 

Ouanto ao 2.0 at•ti,:rn rln prni<'~to. ~m;tiflC'n-se ~"Otnn merlirtn n(' 
eauldade. Ha muita!'l viuvas ·de contribulnt.es qt;e, devido ao ri
gor do dt>creto ~m ·aprP<;:o, ficaram privadas dessa !':Ucce!3sii.o na tu
ral no goso de modestas pensões, que alfáa não devem ~~~r :trhl
trarlamente distribuida!=:, com lacuna~ e injustiqns, como aconteC'e 
nCl regimen cuja modlflcaQã.o nretendemos. A pen!>'ão ~ um l'lJrelto 

como ae-!rin a vontade do funccionnrio, q~e empl'tihoü Jnraht~ !':Un. 
vii'Ja pubUca uma Pil.rt& õo seu patrJmonfo Para o fim de nsse:~u
rnr, denoh~ d:t morte, uma vicln !'1etn ~ohrl'1'1~ltos {t família. - ~t:a· 

N. 388 - 1935 

(1.• legislatura) 

Rekva a presc1·ipção c?n curso o1t já consummtada a que m;t.á .~•c
JeEto o rUrelto ita8 1' i?tvas de militare.~ que partlcl!lC'.t'am tlas 
campanhas do Urugua.y e do Paragtta.y. 

(Justl<,:a 211 e Finanças 348 - 1.~ legislatura) 

Art. V', Fica relevada a prescrlpção em que esteja. incort'f"ntlo 

melo soldo, lnstituldo em favor das vluvas dos rnilitnreH que !)r('i-l
tà.ram servlcos de guerra na.B campanbns do Uruguay e <'to Pa
raguay, 

Art. 2.0
, Contra 0 direito das tntere~adas começará nova

mente> 11 ('III'Z'N' lW<"sc rlru:tio rruliHJtwnn:zl a (Jar·tflo <ltt data da J1U~ 
bllco.çllo da presente lel. 

Art. s.o, Revogam-se as dlspoalções em contrario. 

Sala das Sessões, 11 de Novembro de 1935. -· Santttel Dttartr., 

Justtficação 

o décreto n. 24.367, ,de 8 de Junho ele 1984, melhvrand0 as 
so do em cujo gozo se aehav-am a :::; vluvas dos 

(1) - A leglslaçia citada foi publicada no Diari•o, 4}\3 t3-11-3ü. 
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militares que participaram das campanhas do Uruguay e do Pn· 
ra~uay, veiu, opportunamente, attender aos reciamos de urna. ne
cesslclade imperiosa, decorrente da situação de penuria daqun.lh.s 
pensionistas. 

Provi~orfo, em muitos casos a pen!':ão não àttfngla â quantl:t õe 
lG$000 men~mes. A inslgnlficàncià. desse auxilio equivalia a deix:u 

fn n,ili:1 rl" n hn<>~ndos. com SPr-

E por isso mesmo que a pensão !':e expressava em clfra!'l tiin 
modestas, em face do encarecimento progres~!vo das ut\lidane~, al
~um:t!'t 1:>:-:s:ts pohrP.s viuvas niio ~P n,,imnm.m a roclnmnl-n~ JH'I'an-. 
tP rHI l'C'n:u·tieõe~ dü Gtwrra e •:la Fazt>nda, llcixancln Pm tE>mpn hnhli 
de ha.bllltar·se ao seu recebimento. Para se habilltarem, teriam de 
ennh·ahi!', clPsPP~as com nrnrurador. <>ertldõ('~. etc., <'om : ·ncrificios 
não equivalentes ao resultado a conseguir. 

Com a expedição do citado decreto, esga pensüo foi majorada. 

' Estádõ. Surge, porêm, o obstaculo da prescripçâo em que incor-
reram, não 'POr assim lh'o haverem aconselhado boas condições de 
fortuna, sabido como ê o estado de penurla dessa~ viuvas. tod~.s 

Pnrn c-:onocnl~n!': lHl pnsl"ibilinnõt> õo ~=-ww do nmnnl·o oue o Go
verno lhes quer dispensar e dn melhoria da pensão assegurada 
pelo üecreto referido, urge o remedlo que o projecto visa estabele· 
cer, istn l'i. relev.at• a prPS<'t·inr~l\..o em cttr!'tn Nt jú consummada <'On
trn o direito das beneficiarias. 

AWi 51 são pt)UCO!-' ~s~es t·a~os. 1\ m edlnn ni'í.n con ~tltuC! ).:'t·n

vame aos cofres do Thesouro, pois ê bastante reduzido o numet·o 
dnqueUas que deixaram de · hábllltar-se em tempo habl.t ao rece· 
binHmto da. penSão todas.• ellas residindo no interior de Estados 
mais distantes do centro. · 

Nií.o serln lic-Ito nem justo, nem humano rrlvaJ .. as da oppor-
< 

cumstnncia~ mais foxora.'\·els. por contarem com parentes ou aml~ 
gos influentes, dedicações outra~. não deixaram prescrever seu di~ 
i·eito. 

Assim, espet·amos que o Poder Le/ÀiHlatlvo faça justiça, ado· 
ptando n medida propo!:ltn. - Samuel Drtm·tc. 

LJIICÜSLAÇÃO QlTADA 

Decreto n. 24.367, de 8 de .Junho de 1934. 

Dispõe sobre o abono de peiiãõés de melo soldo âs viuvas dos 
militares que prestl:arnm servl<;os de guerra, nas campanhas do 
Uruguay e do Paraguay. 

O Chefe do GQ\;érno Pt·ovlsorb da Ropubllca üos Estados Uni· 
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dos do Brasll, usando das attrlbulções que lhe confere o art. t.• 
do .decreto n. 19.398, de 11 de Novembro .de 1930 e, 

Considerando a situaGão de penuria. em que se encontram u 
vluvas dos mllltares que prestaram servicm:t de guerra nas cam~ 
panhas do Urug'uay e do Paraguay, precisamente quando a vélhlce 

Considerando que cumpre no Governo amparai-os nesse transe 
1 · c , como prova e~ 

fe~·a da Patrla; 

Considerando que os anxlllos diminutos que ora percebem, re~ 
presentados por lmporta.ncias que, em muitos caso~. se exprel;'~ 
sam por cifras menores de dez mil réis mensn.es, não a ttendem se· 
quer M necessidades da vida do momento; 

Considerando que. em tal emergencia, fizeram reiterados ap
pellos aos poderes publlcos; 

dido, pratica acto de justiça e rende, por esse melo; mais uma ho
menagem · â. memorla dos que se bateram pela sua integridade. 

Decreta: 

Art. 1.0
, As pensões de melo E~oldo, em . cujo gozo Se achal1) 

as vluvas dos militares que prestaram serviços de guerra nas cam~ 
pnnhas do Uruguay e do Pai·aguay, paf'sn.rão, a partir deS!tn. data, 
a ~er abonado.~ pela. tabella a que se refere o art. 34, da lcl nu~ 
mero 2. 290, de 13 de Dezembro de 1910, procedendo~se, para esse 
fim, á necessarla revisão dos respectivos processos e á apostilla 
tlos competentes titulas, attendida. a restricção do art. 3. o. 

Art. 2.0 , Não serão beneficlaclM pela. dtSt>oslção do artigo an .. 
terlor, as vfuvas dos referidos mtuta.res que, tendo tambem dl
teltõ a pensãO dê montéplo tJetcebem, ho cor'düncto dã.s düã.S quan.~ 
tias Igual .ou superior á metade do soldo fixado na citada tabella 
dl:l 1910. 

Art. 3.0
, O augment0 da penaão de meio soldo concedida pelo 

art. 1.0 não poderá exceder, em hypothese alguma, de duzentos e 
cincoenta mil réis (250$000) mensnes. 

Art. 4.0
, Os favores concedidos pelo presente decreto só serão 

outorgados ás pensionista~'>' eRtrictltmente referidas no art. 1.<>, 
nfio so transmlttlndo em hypothese alguma a o'utros s.uccessores. 

·' t;.o, O presente decreto entrará em vigor na data de sua pu
bllC'açã.o, revogadas as di&<posições em contrario; 

Rio <Je Janeiro, 8 de Junho de 1934, 113.0 ·da Independencla. e 
46.0 da Republica. 

GJLTUJ..to 'V AMAS. 
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N. 389 - 1935 

(1.• ~eglslatura) 

(Justlca 212 e Finanças 349, 1. • legislaturà.) 

O Poder J. .. eglslalivo decreta: 

Art.0 1.0 , Fica o Poder Executivo autorizado a, logó que seja 
inaugurado 0 quartel -da for~a federal, em consttücçi.i.o, no dJstrlcto 
de João PessOa (Estreito, Estado de S. Catharina, a dispôr_ do· 
actual e da seguinte fôrma: 

a) restituirá ao transito publico a rua, que situada a. melo 
quartel, foi interceptada pelo governo mllital' em 1894, dando-lhe 
de um. dos lados a. largura que a Prefeitura Municipal de Florla
nopolis determinar; 

õ) doarft ao :matado de Santa Cil.thàrlna a parte oêste do quar
tel. em cornpe-nSaÇ!ão !i.s despésa~ feitas })elo governo do mesmo Es
tado na. acquisl~;;ito dós terrenos para a constr'ucçt\o do novo ec11-
C1clo, e do predió da. 10.• Qlreumscrlpçã,o do Reerütámento :MlHtar, e. 

c) apl'oveitarrt a patte restante para adã.ptal-a ti 10.• Clrcumv 
r:.-crip~ãó do Recrt,tamento Militar, · ao deposito da bateria de arti
lharia. e a. outras reparti~ões qu0 se possam neila. localizar. 

Art. 2.0 , Feita a mudança da 10.• Clrcumscrlpçã.o do ~cruta. ... 
mento :Militar, serâ para o predlo, onde ella funcciona trahsferldo 
o Juizo Federal ~ o respectivo cartorfo. 

Art. 3.c, As deepesás com· a adaptação. a. que ae refere a le
tra o do art. 1.", correrão pe1a_ .verba - "Obras" - do Mlnlsterio 
d9. Guer·ra. · 

Art. 4.0 , Revogam-ae a~ dlsposlÇi5es em contrario. 

Sãla ~as Sesst:es, 11 de Novembro de 1935. - Dorva.l ..MeJ .. 
oltfa.des. 

.T uatificaÇão 

Allega-:::-e que o projecto supra não p6d~ ter andamento ntt 
Cama.ra dos Deputados, porqut'l o art. 41, § S." da Constituição õC& 
a exclusividade de comlJetencla ao Senado, quando, in-tine, diz, "~ 
em [feral das (lels) que Jnteressem determinadamente a um ou maJs 
EstadoS'", e se vê no art. 90. letra o: "iniciar os projectos de lei 
a que se refere o art. 41, § s.on. . . ...... - .. 

Nao me p~e procedente a allegação, porquant<J se trata no 
projecto de allena~ãó de parte de · itnmovel federâ.l, execução do 
obraS' da competencla da União (art. 39, n. 5 da. Const.) resti~ 
tuJç.io de Via pubUcn; e mala, de uma medlda de economia. com 
a. dispensa de pagamento de aluguel do predlo em o qual func. 
clona. o Juizado Federal . 
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O adverbio - determinadamente vem no verbo - de-
terminar -., que tambem significa - 11lndicar com p.-ecisão", 
donde ê de se deprehender que a. interpretação a ser dada ao fi" 
nal do art, 41, § 3.0 da Constituição é a seguinte: "e em geral 
i'l<ut flP.I_q) n111> interessem a um ou mais Estados indicados pre-
clsamente, isto é, quando só a elles intereS~Sa!'. 

No caso presente o Estado de Santa Catharina, isto é, o seu 
sroverno ao parece como uma· parte; ó projecto trata de diversos 
assumptos, que de facto a elle se prendem; ma&+ que interessatn 
á União mais que precipuamente. 

Pelo art. 39, inciso 8, letra e ê da competencia privativa do 
Poder Legislativo - legislar sobre todas as materias de compe
tencia da União, constantes do art. 5.0 ou dependentes de lei 
federal, está pelo art. 17 da Constituição lnciulda a alienação 
de immoveis. 

Pelas ra.zõe~ expostas parece-me ser caso de audlencia pré
via da Com missão de ConstituiÇão e Justlçà.. 

Sala. das Se~s~es, 11 de Novembro de 1935. 
chla:de8. 

Dorvo.l Mel-

i 
O Sr. Presidente - Sobre a Mesa na um requerimento 

ã.àslgnado pelo Sr. Deputado :Moraes Paiva. A parte final desse 
requerimento ê no sentido de que a Camara preste uma homena
g~m â memorla de Santos Dumont, con&ervando-se de ~ en1 
aUencfo durante um minuto·. 

Os Srs. quo approvam o requerimento queiram levantar-se 
(Pa1Ma.). 

Foi approvado. 
. . , '- .., ' ' ,._ I • • ' • -·· - ~ ' 

Em vista do voto da Camara, convido oS' Srs. Deputados a. 
permanecerem de. pê, e em silencio, durante um minutos, como 

, homenag~m a Santos Dumont, na data que hoje transcorre. 

(Os S-rs. Deputados, bem dúmo toda a a.~sistencia. se le·van. 
• tam, e e·m silencio permat,ece'in de 11é cl1trante 1Wt 1nimtto). 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a. Casa sobre o seguinte 

REQTJJllJUMENTO DE UROFJNCL\ 

Requeiro urgench'\. para dlscussü.o e votação do projecto nu
mero 375. 

Sala das SessiSes, 12 de Novembro da 1935. Oardoso de 
Mclln Netro. 

O St •J:I.nwo-retu Pinto Peco a pala 'Vra.. 

O Sr. Presidente - Sobre o r~uedmento de urgencla 
não posso conceder a. palavra. a V. Ex. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:48- PÃjgina 42 de 7 4 

-388 -~ 

O SR. BARRETO PINTO - Pela ordem, Sr. Presidente, 
penso que posso falar em qualquer phase. 

O Sr .. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o se· 
nhor Dep'utado Barreto Pinto. 

O Sr. Barr~to Pinto (Pela ordlem) - Sr. Presidente: ao 
projecto n. 375, de l!l35, foram apresentà.das tres ~mendas, uma 
subscrlpta. pelo nobre teader da tninórla, Sl' • .João Neves dl. Fon-
toura, colil o apoio do Sr. Deputado Paulo Martins e duas por. 
mim a.sslgnadas, 

O projecto em apreço, Sr. Presidente, foi redigido em con
SHtuencia ele uma men~ngem (lo Presh1Pnt..,. da R:.orlublfcn <'ln fll.lú 

~:uggeriu a creaÇão de uma nova moeda dlv1sionnr1a do valor de 
300 rêfs, e a convenlencla de serem reunidos' em um só texto, re
c-tlflcado~~ c sy~temati?.a.clo~ o~ decretos e ll'is l'm que se encon
tr~m as caracteristlcas de nossas moedas correntes. 

Sr. Presidente, esta. mensagem tem a data. de 5 de Set~m-
bro: o projecto foi enviado no pleharlo no dia 7 de NovE.;mbro, 
q'uer dl7.et', depois de decorrido o prnzo de G2 dias_ 

Não estamos diante de tfiila dess-as materlas que exigem tanta. 
urgencfa, quando não houve urgenc1a para que se désse parecer, 
decorrido, como foi, o prazo de 62 dias. Constitue caso de ex
cepção o remcdio regimental da urgencla. 

O Sr. Presidente - Attenção! v. Ex. estã. discutindo a 
urgencla. E' contra o Reg·imento. 

· O SR. BARRETO PINTO - Sr. Presidente, estou dentro do 
Regimento. Levantat•ei a questão de ordem no~ 15 minutos que 
a Iet interna me .concede. Preciso;· porêm, fazer estas cons+.ldera
ções para· poder concluir. 

Proségulndo, devo dizer que n!1o sou, em these, contra o pi·o
jecto, porque elle provém do orgão toohntco da.. Casa da M:ceda, 
onde poderemos mesmo declarar foi re&Jg'ldo e onde foram 
colhidos os dados e os necessarlos êsclarecimentos·. 

Mas Sr. Presidente, com o que nfío posso me conformar, com 
o Q\te não posso concordar ê que a Commissão demore 62 dias 
para emittir parecer, e, mal o projecto ê enviado ao plen'arlo, ap
pareça logo requerhmmto <le m·gencla. 

A que~tii.L) de ordE'm que cl€'l'le.Jo lcvnnhu· é C'!-lta: nU.o t.enho du
\'(da. - como aprendi nestas questões regJmentnes - · que, exis
tindo tre!t emendas ao projecto, era preferivel voltasse elle á 
Commls~ào, para que, com maior celeridade llUo da pl'imelra. vez, 
viesse parecer sobre taes emendas. Ei, então - ahi, sim - se 
poderia dizer: justifica-se a urgencia, 

· Sr, Presidente, embora. vencidos, não devemos, de maneira. 
alguma, reiaxar, estar votAndo, para assumptoá dessa nuturezn, 
urgenc1a e outras medidas semelhantes·, todos os dias. 
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O Sr. Presidente - V. Ex. não suscitou questão de ol'· 

dem. 

() SR. BARRETO PINTO - Suscitei, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Mesa não óde deL'Car de receber 
requerimentos de urgéhcia <:Om relac;:ão a projectos que hajam 
sido apresentados na Camara. 

o requerimento de urgencia. 

O Sr. Cardoso de Mello Neto (Para encaminhar a votaç!fu) 
- Sr. Presidente, o projecto para o qual, como relator e em nome 
da. CommiRsão üe Finan~as, pedi m·gencia, é aquelle relativo ao 
no systemn rnunettu·io, á Cl'ençü.o de novas moedU5' divi;:ionarlas. 

A urgencla p6de, em poucas palavras, ser demonstrada, e con· 
siste rio seguinte: o projecto, S'e approvado, será. transformado em 
lei cujo lnlcio de vlgencla será em 1.0 de Janeiro de 1936. 

o q e a a 
moç;ar seu trabalho, nfirn de que, fu}tiella 
emissão das novas moedas cunhadas. 

a. a co· 
haver a 

Parece, portanto, que se trata de as&'Umpto por sua natureza 
urgente. A urgencla, no éintanto, não quer dizer que ·se não de
bata livremente a questão, e, para o -debate livre, está a Commls
são de lf'inança.s prompta e apta a esclarecer o plenarlo sobre 
a materia. 

Etn seg'u!da, ê dado como approvado o requerimeu
tc de urgencia.. 

O Sr. Barreto Pinto <i'ela ordem) 
votação. 

re(luer !V'erificac;:ão da 

L I "4'~---' 

Procedendo-se á verificação de votação, reconhece• 

total: 150, com o Sr. Presidente, 151. 

Em obe«lencls:L {J. dellhernçüo da Casa. vou submette-r a imme· 
dia ta discussão e votação do projecto. · 

2.• discussão do projecto n. 375, de 1935, (1.• le
gislatura), dispondo sohrE) nova cunhagem de moedas 
divisionarias (em virtude de urgencia) . 

o· Sr. Presidente - Entra em discussão o art. 1.0. Ha 
sobre a Mesta emendas que vão ser lidas. ---São, succe~slvani.ente, Udas, apola.~s e postas e!U 

dtscuasão as segulnt~s · 
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l!IMENbAS Ao PROJECTo N. 375, DEJ 1935 (1.• laliSLA.TUM) 

(2.• discussão) 

.N. ~ 

Accrescente-se no art. 2,0 "Prata. Valor 10$000 Peso 
•n nnn. r..tn '"' . . ~ 

para menos: - Titulo e composição 900; no peso 0,600; Milesf-
mos 7. 

J "sti!icação 

Na ultima viagem ao Norte, sem falar nus Cidades do Inte
rior ,tratando, apenas das Cupitaes, nlúm da grande diftlculdad~ 
de trocos, tive opportunidade de verificar como sã.o. as cedula:.1 
em clrculaçií.o: remendadas pm·a nilo dizer, quasi sempre, c.s-
phaceladas. 

Chega m~mo a ser 1rdsodo õizer-se que aqu\Uo ~ qü.~ ~ ~ 
nosl;a moeda papel. 

Na França, temos pratas de 20 frs. ou sejam 23$400, de nossa 
inóeda.; na Allemanha, ternos pratas de 5 Rmk. ou sejam 35$000, 
de nossa. moeda; a. Ita.Ua. tem prata.sr de 20 liras ou sejam 29$000. 

De mesmo modo, em relac;ii.o á Inglaterra. 

Num Paiz, como o noa.s'o, de vasto terrltorio, onde a substi
tuição do- papel faz-se com a maior difflculda.de, pela absoluta 
falta de meios de communlcação, a prata de 10;000 muito virlt. 
!ac1lltar. 

E' bem verdade que a presente lei, que se elabora, é de 
translÇiio, para a transformação do nosso mil rêls no Cruzeiro. 

M'n,. nun .. n.iln tm·P.mOR e·!'ol!lst tt•~n14forrnt\ciJ.o '•' Qual O temPO ne-
cessa.rlo para a sub::;tltulçilo das (ledulas a.ctuaes pelas da nossa 
moeda? 

Aq\11 fica o meu alvitre, submettendo•me á. decisão da. Com
mie/são de Finanças; bem se vê, depois de ouvido o orgão te
chnlco, a Casa da Moeda, onde encontrs.-ae lUl. dlrec~ão Mansueto 
Bernardi, ~orne' que dispensa elogios, pela sua competencla e 
grande adn:linlstradot. · 

Salas das Sessões, em 11 de Novembro de 1935. - Barre, to 
~nto. 

N. 2 ' I 

No art . 1.0
, onde se lê: "constantes elo. fl1.odro annea:o"'~ leia· 

pe: "Cl qUÇ. se. r,et~r(J P. Art. .2, o" .•. 
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Bem s<el que esta emenda poderta ser apresentada na redac
~ào final. Mas, como tenho outrag a apresentà.r ne::;ta. phase da 
discussão, à corrigendu poder[l. Her feita, desdtl jã. 

Sala da~ Sessões; em 11 de Novembro de 1935. Barreto 
Pinto. 

N. 3 

Accrescentnr pratas de 10$000, conforme· modelo peso e teôr 
que forem e1:-.tabt•leclt1os, tendo em vista o vaio1· aclual da l>l"uta 
fina. 

Sala das Sessões, em 12 dt Novembro de 1935. - João Neves. 
PauTo Martins. 

N. 4 

Art. 3,0
1 Substituam-se as palavras flnae.s., a partir da pre~ 

posição "de", pelas seguintes "papel m.oeda ora em circ1tlaçcio." • 

. Justl!icação 

Feita na tribuna. 

Sala das Sessões, em 12 de Novembro de 1935. 
tinho 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Cardoso de Mello 
Netto, relator; para emitUr parecer sobr~ as emendas. 

O iSr. iCardoso de Mello Neto - Antes de opinar sobre 
as emendas, Sr. Presidente, solicitaria de V. Ex. a gentileza de 
rn'as retnet.tet, nffm de que possa emittir parecer, depois de en
cerrada a discus:;ii.o. 

O Sr. Presidente - As emenda,s serão eil.Camlnhadas a 
V. Ex. urna vez encerrada a discussão do projecto. 

O Sr. Laudeliuo Gomes - Sr. Presidente, a 'urgencia pe
dida para solução do problemt'l. da. cunha~m de moeda vem em 
tempo opportuno, porque todo o Paiz reclama a falta õe dinheiro 
cb·oulante ... 

0 SR. SoUZA L~Ão - A fnltii dé dinheiro ... 

O SR. LAUDELINO GOMES -· • • . capaz de desafogar o. Ylda 
de todos os Estados. 

Mais uma vez, Sr. Presldente, G a demonstra1)ão cabal daqutllo 
que, aa ii·muna, Ja referi por auas vezes, tratando do plano de.; 
cennnl nn cmiSHíl.o dos ue~ milhões de contos. Ein Púiz com umà 
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população de quarenta ê cinco milhões de habitantes, com menos 
de um mllhiio de contos de dinheiro em circulação, ê de notar-s'3 
a vida de arrocho que levam todas as sUas industrias, principal-. 
mente a industrfa agro-pecuarla. 

Não tive, Sr. Presidente, ensejo de estar presente á sessão do 
C<mselho Federal de Cõmmerclo Exterior, reunido no Ita.m.araty, 
para 11rovar, mas uma vez, a. falha que eXiste em torno do pro-

Os grandes agricultõres do Estado de S. Páulo recla.matn pro
tec<;ão para sua ltidustria algodoeh·a. porque lutam com grande& 
dlf!iculdades. Ultimamente, para sanar taes difficuldades, lem· 
brou-se a Carteira de Redesconto do Banco do Brasll. 

Ora, Sr. Preslllente, no meu plano decennal, está evidenciado 
que esta. não é a solu~ão reclamada pelos problemas economlcos 
do Brasil. TantQ é isso verdnd~, que, ao envez da Carteira. de Re
d~sconto beneficiar aos agricultores•, ella. lhes crearli. um impasse, 

l 

A unlca. solução pãra o problema agro-pecuarlo, bem como 
para o do fomento de todas as fontes economicas do Paiz, ê a. cir-

• 
atravez dos bancos agrlcola.s \bypoth~arios, ,. 

Existindo já. um Decreto sobre o assumpto, porque nã.o se o 
põe em exeâução? Mesmo que a essa medida fu.llécessem outras 
normas, no meu plano décennal tive occnsifio ué POl:litivar informe.q 
maiores e melhores. 

No momento actual, o meu Estado, como todos os outros da 
Federação, pede por favor, por mi~ricordia, a moeda divisionarla, 
afim de fazer o seu intercatnbio commerclal. A resposta que obti
vemos do M1nisterio da Fazenda, entretanto, ê de que tal moeda 
não existe; ha falta. de quorl'm para attender ás .nossas necessi
dades. 

de todos os companheiros de representação, dei o 
· querimentõ de urgenciu partt o ptoj~to que vem 

selos de todo o Pal~. 

O SR. UBALilO RAMALH:fJTJ!) - v. Ex. acredita que a provldencJa 
do projecto venha augmenta r o melo Circulante'?• Acho <lUe o 
fim :visado é unicamente a facllidade de troco. 

O SR. LAUDELINO GOMES -Já é urn grande favor. 

O SR. UBAI..oo RA.1>IALHETE - v. Ex. disse que o projecto vem 
deter a carencia de dinheiro. 

O SR. LAUDELINO GOMES·- Onde :lm. o mais, o me .. 
rios serve. No momento notual, 
ria, já ê uma. solUção a votação, 
~&\s contJi.'laa · neste projecto. 
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Era o que tinha a. dizer, Sr. Presidente, declarando votar ·oelo 

projecto. 

O Sr. Baptista Lusardo (Pela ordem) - Sr. Presidente, per
guntarJa a V. Ex. se não 11e acho. Jnscrlpto para falar sobre o as-
::sumpLo ou o .l:"reSlUente an. uotnmlssao de Finan~as ou o Relat.or 
do projecto'! 

O SR. ·PHESIDF.NTE -. Nc•nhum dos dois está ins•cripto. O 
.ne.aLor, por occat>1uo ua votn<:uu, terá a paltwra para dar p~n·e
cer sobre as emendas. 

O SR. BAPTISTA LUSAltDO - Olwlg-ndo a V. Ex. 

O SR. BARRETO PINTO-~t·. ljl'CHldcnte. Concedida a urgEm
da, vou ver, então, se comsi1o justltlco.r as minhas emendas. 

Nota-se, desde logo, um cnaa.no no nrt, 1.0
, fazendo uma refe

rencin a um quadro unncxo tlUU nJlo t'Xhlte ... 

O SR; HENIUQUEl DODSWORTU - _lin. OVIdenteinente en_gano aue 
pode ser corrigido atra.vCus da p&'oa,rl& omenda. de v. Ex. 

O SR. BARETO PlN'I~o ...;;;.;. \', l·~x. ~Ntlt. auxiliando o Presi
dente respondendo oor ollo, 

O -SR. FIGUEIREDO ÍlollltHJUI~M - Pnt•u os niclteis não era preciso 
urgencia, •• 

O Sn, HElNRIOIJE DoL>RWOIITit - O Presidente, evidentemente, 
não conhece com toda a mlnuoln. o projecto na Com.missã.o de Fi
nanças. Estou slmplesmonto preatnndo esclarecimentos, na quali
dade de ~embro dessn l:IJJIU11lt-ilfl1u o vutcndo <iué a emenda de V. 
Ex. deve ~er uccelta. 

O SR. BARRETO PINTO - Obrlwa.do a V. Ex .. E, mais ani
mado, pã.Ssa.t'ei a. tratar dn. ontr~ emenda. que di~ respeito a. crea
ção da prata. de dez mil rCtl1, 

o SR. LAUDELXNo GoMIII - V. lDx. mbe que o sertanejo, por 
oxempJo, 1:em Ietlchl~:mu JIUIH14 tuut•lh\H, AH pratas de 5$00~, como 
as de 10$000 QUe v. Ex. prot•lS", em pouco . tempo despparecerão 
escondidas no Pê de melO. do no••o• tNJ'boolos. 

O SR. BARRETO PIN'l'O ..__ Nl••o nlto dou razão a V. Ex., 
sálvo se os caboclos protonl1ol'C111 011oonder as pratas para, q'uan
do forem cha.mados, lmmollta-.tllmtmta, aontrlbuirern para a formu.
ção do lastro das emlftOOa fl\bUIC:IAN que V. Ex. .pretende no ~eu 
plano financeiro. "<alfo) , 

Mas, contlnum·ot: lwli'l lil•l Cllll"' li H 1irntns, no fim de certo tem
po, üesapparooem; emlsra.m, , , Alnt\n. hoje, li no Dia rio Of!iciail. 
qão a Casa da Moeda oHtl\ C'IIIIIIII'Uitrlo tronl o aglo do 180 % as nwe
das de prata. ãa. Monarõl'lln. o du.m1o o aglo de 1lo5 % na compra 
das moedas de !)rata., cunhad"• nl\ República., dos Utulos do 911 
e vvu. 

Ha, PQi'êm, eV.Wentt vant111m n .. pratM ·11• lOfOOO. Qu•m 
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tiver vtájado pelo Interior pode dizer como é o papel drcuta.nte, 
dilacerado, cheio de remendos. Constituem uma vergonha as ce
dulas existentes nos logares distantes, completamente esphacela
uaM (Apoi"dos), onõe é dHficil à substitulçãiJ ; 

e cada moeda de 10$000 não levat'ú mai!:! de tt·es mil réi.: de prata 
fina, QUe S~gundo fUi informado eStá pelo }Jreço de $240 a 
gramma. 

Peço, por6m, Sr. Presidente que, apesar da urgencla, o pro
jecto volte á Commh:são, afim de serem examihadr~~ as ~mendas e , 
devo <lizel-o, - ficarei mais sutlsft>ito se ellas forem rejeitadas, 
apparecendo, entüo, um subs titutivo fixando us norm:1s definitivas 
da nova moeda "Ct•uzeh'o " , c1·euda· aliá~ desde a le i 11. 5 . 108, de 
1926 • •• 

O SR. HENRIQU!I DoDSWORTn - Tenho duvidas quanto á. volta 
das emendas á Commissã.o, porqUe todas as vezes que se requer 
urgencfa os relatores pedem pt·azo para emittir parecer. Es:o:e pe-
dld ' • . 
tenção da Camara que, votando a urgencia deseja. o assumpto bti
medlato do assumpto. JA se tem commettido aqui o absurdo das 
commlssões pedirem 24 horas para emittir pa:rei!ér, a. respeito, de 

O SR. BARRETO PINTO - Os Relatores nllo podem emlttlr 
parecer sobre as emendas, após a conces&â.o da. urgencia. E' indig.. 
pensavel a reunião da Commissão. · 

O Sr.. ARTHUR SANTos - Nu caso, pur exemplo, do casamento 
religioso, fói decidido que a Commissão se reun.sse. 

O SR. BARRETO PINTO - Essa ê a. norma lnvarlavel, segui· 
da nesta sessão legislativa. Embora ·não ma·ntenba relações pes

. soaes com o Sr. Waldemar Ferreira, faço justiça a S. Ex. que, 
como Relator, em casos de 'urgencla, h 1m deixado de emlttlr pare
cer, antes de ouvir a Commissão. 

0 SR. ARTHUR SANTO!; - 0 no 
procedeu da mesma maneira, Jla. dias; na qualldwle de Presidente• 
relator da Commissão de Saude Publica, pediu um prazo e a Mesa 
o concedeu, afim de t.tue se pronunciasse sobre as emendas . Tra
tava--se, tambem, de um CU!i>'J de urgenci!\ concedida p3la Camm·a, 

O SR. BARRETO PINTO - TodOEI os apartes vêm em apono, 
justamente, dé minhas palavras. 

0 SR-_ HENRtQÚlll DoDSWORTH - E nã.G QOntradlzem Q que Ob· 
oervel. ... 

O SR BARRETO PINTO- V. Ex.. nun~ se contradiz. 

·O SR. Hl:lNRIQu~ DObswonTH - Digo que os apartes rtll.ó con .. 
tradlzem o que afflr rnei, por que s 
rrtarà se está. de posse do pensamento da. Commissll.o, apto, por· 
ta.nto~ a. emittJr parecer immed.la.t!Wiente. Q ;prazo 4e 48 hora.s, 
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concedido em projecto para. o qual se pediu urgencta, canstltue 
verd!lidalro abSUrdo. 

O SR. UBALDO RAMALHE'l'lD Pa.rece~me que essa. divergencla. 
de opiniões em torno da materia provêm do facto de se estar pe~ 
;u, ..:~. ,. ,..., • .3 _. _._ .-. 

-•••~~ uo •a. •u a· ••• 1 U'O .a, I ,li<O..J.<!. }!.J. VJ.,._,'-V<:J 

que nem sempre justificam a. medida. O Regimento quando dis
põe que o Relator do prójecto dai'á parecer verbal é no presuppos
to de que se conceda urgencla. somente para. os casos em que, de 
xacto, naJa necesstoaci.e. Ultlmamente, porém, a <.;amara tem vota
do urge nela .para projectos que não justificam tal pedido. (.Apoia-
dos.) · 

O SR. BARRETO PINTO - Como vê, Sr. Presidente, procu
rando justificar a& minhas duas emendas, pedindo a volta do pro
jacto â. Commissão, surgiu em debate a. questão de ordem. Eu 
niio tenho o direito de fatigar a. Camara. (n.áo ap!oiados), mas 
e.gora sou forçado a. sustentar porque entendi e entendo que o 
projecto deve voltar á Commls'São. 

.. - ... _,. .. 
. v ua.u ~ "'' }IVJ. La.u~v, • Y """ ~~ .... 

duzlr o pensamento da Commissão, sobre aquillo que elle proprlo 
desconhece. 

Mas não ê so. O art. 112 do Reghneato €! taxativo: - exige 
o parecer do orgão technlco mesmo nos casos do urgencia. Esse 
parecer pOde ser dado na mesma f>'essão, pela yoz do relator, mas, 
é evidente, depois de ouvir os $eus collega.s da. Commissão. 

Caso identlco, não ha muito tempo, verificou~se, tambem, com 
um projedo do qual foi Relator o · illtistre collaga, Sr. Raul Bit .. 
tencourt; conce!Uda urgenoia, pediu o adiantamento J:!llra o pare~ 
cer das emendas. ..J 

O SR. RAUL Bl'rl'ENOOUR'l' - Uma ve~ que o nobre o1·a.dor a.p
pellii. pata um ca.s.o em qtie estive· envólV'idõ, q,uero dizer q,ue es· 
tou de inteiro accordo com a interpreta.gãQ dada. por S. Ex. quan
to ao parecer da Commlsl>uo em torno de urgencia. Penso que o 
l>arecer tel'á de ser 1-1empre da Uom:n~i8são: e o parecer da Com
misaii.o é aquelle que obtêm maioria. de votos. Tanto assim que 
não existe Relator a pricrr~~· o Presidente designa o Relator. Se 
seu relatorlo é rejeitado pela Commissão, deixa. de ser Relator. 
Logo, o indivi-duo só so caracteriza como relator definitivo, que 
presta parecer perante a. Mesa e a Ca.mara, depoJs do voto da 
maioria da Commissão. Os prazos que as Comrnissões., frequente~ 
mente, costumam pedir em nada. alteram a. decisãD anterior <le 
urgenciu.. o prazo de 15 mlnutos, melo. hora, urna, duas horas, 
na mesma sessão - e até, excepcionalmente, o de 24 horas, que 
creio ao duas ou tres vezes foi solicitado nesta. ~eglsla.tura. - esl'ie 
px·azo, repito, nãº burla. a. urgencla. •• • 

·o SR. HENRIQUE DonswoRTH -Como não? 

o SR. RAUL Bt'NE:NCOUR'l' - • • • porQue não é cbncedldo a. Gl.'l• 
terlo Qa, 'Mesa. ~ slm, é o. Camara q'ue :L:eSolve, 
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o SR. liFJNRIQUEl DooswonTH - São dois a.ctos contradlctorios~ 
conceder urgencia para iimnediata. discuss-J.o e votação do proje
cto e adiar a. vota.ç.ão por 24 horas . 

. lTl"ENCOURT -= ao sao con ra · c or os. pro e-
cto para o qua\ não foi vota<1a urgencla sú pôde ser incluido na 
ordem do dia dahi a dez dias. A urgencia antecipa para momen
to multo rnals recente a discussão da materfa. 

O SR. HENRIQUE Doi>swonTH - Antecipa para hnmedJatamente 
a discuE.>siio, e não p6de haver imrnedlato pronunciamento quando 
a Comrnissão toma a iniciativa de promover <> adiamento da. vo
t.'tÇãó por 24 horas. 

O Sn.. RÊNATO BARBOSA - O adlamento se . dú. quanto á vota~íto. 
A discussão continua. 

O Slt. RAUL BrrTENCOunT - A CommiEsão s6 ê chamada a dar 
parecer depois de encerrada a dlscussã.o, que é iltllXlédlata.. a 
pha~e de v(ltaçãó, se lHJU\'er l'mcndas . .:"! oue à commh;5'..i.o pode 
pedir prazo pã.ra emittlr seu. parecer. 

O Sn. 1-IENIÜQlH;: Donswon'I'H ..._ Fui pói' intct·venção minha que 
si'! adolJto'ü a praxe- de não interromper n. discnssií.o dos "Proiectos 
para os quaes houvesse sido reqtierldo urgencla, se l1 Conunlssãó 
pedisse prazo para exame das emendas. Já deu .a. fa<lto de ftc·ar 
suspensa a discussão, emqua.nto a Commissã.o estudava emendas. 

O SR. RENATO BARSOSA - Só por meio de requerimento espe
cial. Do contrario, a discussão não fica suspensa. 

O SR. RAUL BITTENCOURT - Terminando meu aparte, quero 
apenas fixar que o prazo de 24 horas, excepclona.lmeíité concedi-· 
do, nU.o · IJurlnt·ú a urgencin, de vez. qúe a. discüs~(io é immediátn., 
apenas prorogado o prazo para o pronunciamento da Conunlssão 
sobre as emendas apresentadas. .A:Uli.s, a Casa ê que julga. Se 

l 

til4tno c1n votndio, exlglr{L tempo mnis curto . Se se côrtcedcm 24 
horas é porque a Casa ertténde que a ur~n~ia é ootnpativel com 
ess'e prazo. 

O SR. H.lliNRIQUe DoDSWORTH - Dentro do raclocinlo de V. Ex., 
desde que se <:.eu manifestação do plenarlo, ella está certa. Se se 
concedessem, até, 24, 48 ou 72 horas, nada. haveda. a ob;\ectar, por
que era o plenarlo que entendia di.o estar burlad~ a urgenctà con-
cedida.. · 

O SR~ BARRE~O PINTO - Deante dos apartes e éóntra
apá.rtes dos dignos Srs. H~nrique Dodsworth o Raul. :Blttencourt, 
sinto-me satisfeito, primeiro porque aprendi muito e a these sus
tcnt:l.dil, por~ mim, estê. <le p~ e depois porque· <>S · U\ustres aparte-

O SR, BAPi'ISTA LUZARDO - · NAo 'é ~xacto. V, Elx ê sempre ou-
vido com maior uttençil.o (.ti,Poi<l<lu), · 
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O stt. BARRETO PINTO - Bondlllde d<ls meus dignos colle
gas. A materia está esclarecida. Não preciso ir além. 

O projecto deve voltar á Commiesão, para ã"erem examinadas 
as émendá.s. Isso entretanto, não pôde ser interpretado 

di se 
mos fazendo prevalecer criterlo anteriormente adoptado :Pela Cas~;~.. 

O SR. HENRIQUe DooswoRTH - As considerações de V. Ex. 

tlÇa aos Srs. Walflemar Ferreira e Cardoso de Mello Netto a quem 
imparcialmente elogiou . 

ú SR. BARRETO PINTO .- Protestei contra a urgencla por
que outras materlnH de multo maior re1evanc1a, como por exem
plo, ns referentes á execu~ão orçamentarla, ao imposto sobre a 
renda, Sl'llo. imposto do C'.on~umo e ou1:t·a~ medidaH cnnsubstnncia
da~ nos projectos de ns. 302 a 310, estão esquecld&.!'l·, ao passo que 
a proposição sobre moeda dlvislonarla: flcoü 62 dias na Commissão 
e chegando ao plenario, no dia 8, já obteve ~rgencla pará. votação. 

b Regimento permUte a urgencla s6mente em caso.s que exi
gem soluçüo immodlata, qüé nfio é o da iH'ópnsi~ão em fóco . Es-

sa lel interna. 

Depobt, devemos ser sinceros. A urge nela ora concedida. só 
velu prejudicar a marcha de nossos trabalhos. E' qua.st. certo que, 
com a discussão, hoje, nada mais faremos, nem o proprlo projecto 
será votado, errt ségtindo turno, de vez que terá de voltar á Com· 
missão, para exame de emenc1a3. A urgencla. foi, portanto, contra· 
producente e em casos futuros, devemost següir 0 velho aphorismo 

devagar, porque ha . pressa .... (M1tit>,:, bem., muito bem:.) 

O SR. SAMPAio ConnlllA - Pronuncia um dh.Curso que, ntLo fol 
publlc::tdo . 

Durante o discurso do Sr. Sampaio Corrêa. o Sr. 
Antonio CarloS', Presidente e xa a ca e ra. a pres en~ 
ela, que ê occupada pelo Sr. Arruda Camara, 1.0 Vice· 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Oliveira Coutinho. 

O Sr. Oliveira Coutinho - Em primeiro logar, quero occu
pa.r-mo dn. questão da urgencfa, relativamente a um aparte dadcg 
hn. pouco pelo nobre Deputado Sr. Henrique Dodgworth; no qual 
onténdla S . Ex. que, voto.da. uma urgencla, oom esta era lncom
patlvel o pedido do um prazo de 24 horas. 

))lsmmlo tlt> S . Bx.: nilu neho incon\l>n.tlbilldudc nlgumn. Ao 
contrurlo considero vantajoso o prazo. 

() ~lt. Pl~llHO RACHF! - A lncompn.tlullidnll<:! do prtl~o com a· Ul'"' 

cencia é numlfeata.. 
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O .SR. OLniEIRA COUTINHO - vou mostrar 8. V. Ex. Que 
nii.o ê. 

O SR. PI!IDRO RACBm - A urgencla, pela proprla natureza, exf· 
ge ~rom11ta. soluc:i.W. Entendo que um prazo de 24 hora.S ê um 

O SR. 
ouviu. 

OLIVEmA COUTINHO - V. Ex. a.lnda não me .. 

0 SR. P!:DRO RACHE 
genclai" 

V. Ex. quer discutir o mcrtto dã. ur-

ó SR. OLIVEIRA COUTINHO - Affirmel que não havia in·. 
compa.UbUidade entro a urgencla e o prazo, porque aquella, como 
tuilo, ê relatlva. P.ode dar-se o caso de um asS:umpto S')r urgente 
para não esperar olto, quinze ou trinta. dias; mrut poderá. ni1o ser 
urgente para espers.r vinte e quatro horas. Essa., a razão Pela 
qual não encontro incompatlb\Udade. 

ao seguinte absurdo: não ba tempo, porque não iha urgencla. Mil 
anfiós, por exemplo, _ê C&S() de urgencJa em relaç§o a. dois inlJ 
B.nnos. 

O SR. OLIVEffiA CduTINHO - ESSU. é outra proposição, 
que nada destr6e a .que enunciei; ha relatividade em tudo. Não 
vamo~ entrar na discussão da rêlã.tlvldade elnstelnlana, da. .qual 
jâ dlase que sO bavia 12 pesiiôa.s capazes de entende\•a. N§.& sou 

· uma dellas: o nobre collega. talvez seja. 

O SR. PJIIDRO RA.cmD - No caso. não se trata ela. relatividade 
elnsteinlana. Fala-se, aqui, õa. rela~vldade commum. 

O SR. RAUL Bl'l'l'I!INa>UR'l' - Desejo lembrar - se o orador me 
pennltte - que, n·a questão -de prazos, ha sempre um ponto Im
portante que oostuma ser esquecido. As Commfssões p.;>dein pra
zo para. emittlr pareceres; entretanto, s6 são chamadas a dar pa
rece'l' sobre 8.E1 emendas, depois qu~ a dlscussft.ó estâ. e!\cenada. -

' De maneira. que a. discussão é imntedlata e lmprorogavel. 

O SR. Ol.ilYEIRA COUTINHO - Dlzla, St. Pre~ddente, que 
nll.o he.v.la a 1ncompatlbllldade apontada. Alêm disso, ha·poRitiva 
vantagem em alguma espera. E s. razão ê a seguinte: não sei se 
algum t'\os meus collegas ouviu ler as emendas: eu nl1.o ouvi. Pol" .. 
. tanto, adiado o parecer da Comtnissllo1 terei opportunidade de ler 
e melhor examinar o a.ssumpto em debate. 

O SR. Pl!IDRO RAOHB -·-V. Ex., neste caso, condemna a. urgen· 
ela. Está certo: não estou discutindo isso. Noo indago se a ma
teria merece ou nll.o a. urgencla. à.pprova.da.. · Ta.lvez V . Ex. te~ 
ilha. r8.1ão ••• 

o SR. OLIVEIRA COUTINHO- Não condemno a urgencta, 

Quero ê mostrar que o prazo, a.lêm de dar ê. Comm.l~do maior 
11erlodo PL\l'U. se }n·onunciar, proporciona, tarnbem, aos Srs. 
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Dépütados, tempo para conhecerem as emenda~7. Ainda ha tres diaa 
quando se realizou a sessão conjunta da Camara. e do Senado, na 
occaslão em que eram Udas, na Mesa. as emendas, commentava 
eu com um collega que se poderia tá.lvez, affirmar que nem só dos 
Srs. Deputados estã.va ouvindo aquella leitura, porque não ha ml-
crop. ones a. equa os nem a m 
mara, pols os que ahl existem não prestam. Acha-se exposto, por 
oonseguinte, o meu ponto à~ visto. a respeito dá. va.ntãgetn de se 
es rar 24 horas, porque projecto de tamanha urgencta que não 
permltta Siqüér esse pequeno adiamento, ainda não vl aquf# ne
nhum. 

o SR. SAI..LES FILHO - Entondo que se tem, nema. Camara, mal
baratado a urgencfa, porque esta, segundo o dtsP<Jsltlvo regimen
tal, f'1Ô .deve s.•er 'pedida para aquelles projectos qlle não possam 
deixar de ser dlscutid()S lmmedlatamente. 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - O mal das nossas leis, em 
regra, não ê o serem votadas com a.trazo. . Ao contrario, ê o de 
serem precipitadas e deUberadas antes que os interessados tenham 

. , - . 
exemplo; chega com dois ou treS' dlae de atrazo. 

O SR. MAoALltÃJ!IS NE'l"l'' - Penso 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - Sl a projecto tem urgencla 
pelo facto de dever a cunhagem estar prompta em 1.0 a·e janeiro, 
tal urgenc\a, por certo, se refere a uma espera, ])or exemplo, de 
oito dlas, mas, nunca, de vinte e quatro horas. 

Passo agora a tratar do segundo ponto. que é o anart~ por 
mim dado ao nobre Deputado, Sr. Sampaio CoTr~. Dil!.\9. eu <tUe 
minha Impressão era a de que, neste projecto, niío ·se cuidava, 
reà.lmenté, de augmentar a emfssrio. o projecto parec~·me, sob 
certo aspecto, jusHtlcado, porque, desvalorlza,d:o nosso mtl-rêis . 
pela depreciação cambial, po~er-se-ta. chegar a um ponto em que 
a moeda representasse, em séU valor lhtrlnseco, Isto é. no v·alor 
do metal que contêm, tanto ou mà.IS' do que o valor íegal que nella 
esta. Jfiscrlp o. o momen o em que sso occorre em qua quer 
palz, ou em qualquer tempo, a moeda, invarla.velmente, se dertlo· 
netiza e vae para a fundfcão. 

Dizia eu que parece não bavet• o intuito da emlss!to, tanto as· 
•lm que o art. 3.0 do projeoto estabelece: 

"Fica. o Poder Executtv·o a.utorl?..a.do a mandar cu
nhar a. lmportancla de clncoenta · mil contos de rêle 
(60.000:000$) em moedas auxUia.res e dlvlsionarlas,· sen
do: 20.000:000$ em prata; 20.000:000 em bronze de alu
mfnlo, e 10.000:000~ em nlckel, afim de substituir uma 
sornma correspondente em cedulas de 1$000, 2$000 e 
5•000, ora. em clr~U.la.tJito". 

O nobre neputado Sr. Sampaio Corrêa. objootou, entretanto, 
que poderiam não corresponder~ notas de 61~00 ã.~ valor 4e 20 mn 
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contoe, ou não corresponderem as notas de 20$000 · a:.o valor de 20 
mll ·contos. Nessas condições, o dln'hciro seria substltuido por no
tas de outro ·valor, de 20$ ou 50$000. 

o Sn. SAMPAio CoRRI!:A - Continuam as duan moedas em clrcu-. -lBI;aO • 

. O SR. OLiVEIRA COUTINHO- Quaes? 

O SR. SAMl'AIO Con-REA A nota p:ipel tie õ$09C -• .. 
de prata do mesmo valor. 

O SR. OLIVEIRA COtrTINHO- As notas de õ$000 serão re
colhidas. 

O Bn. SAMPAIO Conn~A - A somma liquida · óe moedas · de pra
ta ê de 20 mil contos; a.ttlnglndo o total de notas de 5$000 em . clr
cula~ilo a quantia. de 690 mll se não me falha a 'memorla, repre
senta.udo cerca de 350 mil ~ontos. Logo, não ê posslvel substituir 
todas as notas no valor de 350 mfl contos, pelas moedas cuja som-
....,,.. ~nf. ... l ...... ...;. nn MA'Yhnn Ao 20 mll ~õntnR . ..... Lf, .......... 

to, em circulação as moedas de 5$000 e as notas dé Igual valor, a 
menos que estas não venham a ser substituldaa por notns de . .•. 
20$000 ou de 10$000, hypotb.ese em que have'i·â uma reducção das 
notas de pequeno valor necessar • ...., <o.v -·- • .;!-.. 

• ~· . l 

O SR. BARRlin'O · PIN'l'O - A substituição das notas pela. C8.1xà 
ae Amortfzacão corresponde a.o valor de 50 mll contos, 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - O projecto nllo cuida. de 
:supprlmlr todas as notas de 5$000, mas, apenas, 20 mil contos des
sae notas. 

O Sn. SAMPAIO CoRMA ..._ Precl~ente por isso dizia. nAo ver 
vantagem nesse projeeto, que nii.o augmenta. as moedas dlvislona.
rlas: à.penàs V3.e SUbstitUir. »arte das notas dé . 5$000 l)Ol' moedas 
de S$000. · 

O SR. SALLES F.tLRO - Talvez pra.ti<la.mente haja ura'la. diminuf; 
cllo. pois -ouem tiver de guardar pequenas eêtmomta.s, p~eferirâ 
a prata ao papel, que nada vale. 

o SR. SAMPAio Cotm"!JA - Devemos tóma.r tambem em éonst
derac;:ã.o o argumento apresentado pelo nobre Deputado Sr. Sal
les Fllho, Nilo vejo,- repito, vàntagem ne~me Pi'o;Jecto. Altâs, 
não combato; desejo apenas corrigir-lhe o.lguns defeitos, a meu 
ver .graves, nllo pela. tnnuencta que elle possa ter, mas, pelo 

· e xemplo a..ue -lntplnntn , exemplo n oclvn quo tllwe RE'r, tle uma ve;o: 
por todas, est~rpndo üas Iels a se elaborar n~sta Casa. 

O SR. OLIVElRA C.OUTINHO - Pa~ca-me justamente o 
O:Pl)OI!ItO: julgo QUe ha. Vantagem, porque, Wbstltulr U:rqa. nota 
de 5tOOO cujo valor lntrlnséco ê pratlcamantê ntdlo por um pouw. 
co de prata. é r.'empre tornnr um pouqulnlto melhor o no1:1so sys
t~mo. monetarlo . Exe.otamente o nobre Cóllega Sr. Saltes Fllho, 
"recelavo. que, com Isso, ns 11rntns ffl~sem fJLU'a o Pê de m eln ~A 
Isso acontece, ê porque, precisamente, elia$ 811.o melhores e te· 
NmOS, portanto, toda. van'taifém em melhorar Q notieó; syatema.. 
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Quanto â despesa. de 3 mil contos para. a cunhagem, não po!I
!IO, de momento, pronü"ncla.r-ine, t)orque seria. preciso fazer cai
cuJo certo da' quantidade do meta·l contido nas moedas; o total 
das moedas vae ser recolhidC!, a quantidade de metal que ellas 

o SR. SAMPAIO CoRR1lA - Sob esse ponto de vistà. não· a.pre
clel o prójéctõ, atê mesmo porque delle só vim a ' ter conheci-

se ease titÚio de 600 mUleslmos, admlttido para. as moedas de 
prata, não sei .-.- e por isso afflrmo nem num sentido nem, nou
tro; ê questão, naturalmente, que ó nobré Relator examinou -
se esse tlttilo de 0,600 não será, talvez, convidativo a uma emi
gração das moedas de prata •.• 

O SR.. ADAL'PER.'l'O CoRR.1la - Como já. tem acontecido innume· 
ras vezes. I 

o SR. SAMPAIO CoRR.1lA - • • • dado o alto valor da. prata. na 
ac ualldade. NAo examinei o ro ecto. Esto e-
rindo. 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO Estou, neste particular, 

Sr. S8.mpalo Co~a ••• 

O SR. SAMPAIO CoRR1JA' - Multa honra. para mim, num e nou
tro caso. 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - .•. por<J.Ue tambem s6 
hoje tomei conhecimento JDalg detalhado do projecto, apenas o 
tendo ltdo summariamente no Diario do Pcx'f.6r Legfsl.a,two. 

O SR.. BMllUirl'O PINTO -- A urgencla, entretanto, foi votada ••. 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - Expuz M ·dados do proble· 
ma.. Conhéeldo o titulo, portanto, a Q.ua.ntldadé de cada. um dos 

· metáes e o valor cÓmmerdal destes ... 

·O SR. SAMPAIO CoRRE.A - E' operação arlthmetlca um boca• 
dinho mala tt•abalhosa QUe a.QueUa que o nobre Rela.tor qulz evi
tar oom a moeda de 800 rêls ••• 

O SR. OLIVEIRA COUTINHO - poder-oo-11 saber, ma-
thematlcamente, se esses 3. 000 contos flâó de ma1!1 ou de menos. 
São dados, entretanto, Que nos fallecem no momento. 

Em todo o ca~. quanto a essa posslbllida.de de emlgraglto 
da prata com as novas moedas de 6$000 a que o nobre represen
tante do Dlstrioto Federal . se referiu ha pouco, eu, ba.seando-me 
untéamente nos dados que tenho aqui em. mltos, - os da proprlil 
eX])9slção, - devo declarar QUe se me afigura ntto é:ii:lstlr tal re
ceio, porquanto sendo o titulo da moeda de prata de 0,600; e 

ê de 6 gra~as. 

. ' O Su. S.ua-.uo dõrudií..: - Deve aer, 
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O SR. OLIVmiRA COUTINHO - Nes'sa mesma. 'exposlçlto 
:·c diz rtue o valor n~tunl da pl'nta é ho.le cet·ca õe 300. réis. Não 
sei. Fundó-tne no que aqui está escripto. Ha, por conseguinte, 
1$ROO de prata numa moeda de 5$000. · Com mais alguma coisa 
parà as 4 grammas restantes de cobre, cujo valor actuai não co· 
nheço, não deve o preço se elevar ~ multo mais de .2,000. 

Não ha, pois, próbabllfdade, por emquanto, de desmonetf~a· 
cão. Uma da.S razões do nro:tecto se ba~ia - creio eu ~ jus-
tamente no receio de que, eom os cünhos actuaes e a depreda
~ão camhia1. (1\ll". ))l'OVllVP.lmêJltP, ainda nno uttingiU O SéU auge, 
:•r- clH.'g"U(' no mom'!lltó daqttella tll:'RtHOnE-tíza,:ão fntâl, quando o 
vaior intrlnseco do inétal igUalar ou exceder o valor legal da 
moeda. 

Nestas condicões, eu iria lembrar uma emenda dizendo que 
r-:;e trocassem as moedas, não unicamente por notas de 1$, 2$ ou 
5$000, mas por quaesquer notas, porque o resultado ê o mesmo, 
e lla aM vantagl'm em manterem-se as notas dé pequeno valor. 
A vantn~~"m é - ~~mln: nur·n. o pnhlko. porfllle fuclllta as opem-
<:ões de pequeno commerclo e pata o Thesouro porque ba certo 
numero de notn~ que em tonos os tempos. em toda a parte, nun
ca voltam a ser trotaâns. Nns proprlns notas ouro dó Banco <la 
..-. .t. ,_ • .ou.. :- .. "'"'"'"''"'".. ... T>'t.o.,.,...n ;n,. .nut,., .. , -co . • , 

um seculõ depois; e outros jâmafs, porque se extraviam ou de
sappíirecem nos lncendlos, naufrágios. ~te. 

Sendo maior a circula<:ão de notas de pequeno valor, mãlor 
será o numero das que não voltarão a troco: o extravio de nO· 
tas de maior valor paTece ser mais raro. 

Suggerlrel, portanto, na emenda, ·sejam trocadas as novas 
moedas por lgttal auantla de vavel -tW<Jeda, sem discriminação do 
valor das notas, que serâ. escolhido segundo as circunstanclaS' In· 
dlcarem. 

A' fllltn •nf> nnrlr-~ mai!'l ('XIlctof'l para exnn1innr a fl.Ut>stiío cl.1. 
despesa de cunhagem e do · valor intrlnseco dal:l moedaS, era. o 
que Unha a dizer sobre o assumpto. (Mul~ tlem · ·m-uito 'bem.) 

Em seguida, ê encerrada a. .' dlscuasã.o do projeeto n. 
375, de 19S5 (1 ... ·legislatura). 

O S:r. Presidente - Tem a palavra o Sr. Cardoso de Mello 
Netto, vara offerecer seu parecer, em nome da Commlssão tle 
Finanças, ás emendas apresentadas. 

O ISr. Cardoso de Mello Neto - (Pela. orckm) - Sr. Pre
sidente-, levantadas duvidas a. respeito da dlsposfcito regimental 
que dA. uo relator competencfa para se manifc~ar, em nome 
da respectiva Commissão, sobre emendas a projecto para o qual 
foi concedida urgencfa, declaro a. V. Ex. que nt\o me slnto 
""" !''"' '" "" .,.,. nmltth• " "';'tn ,.nrnn n .ntn Hn>'llr><>r c;;;.},.,.., nc.• . . . 

emendas apresentadas, :1. despeito de ter juizo firmado de que 
el1as 'não mudariam a substancla do projeoto. 
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Peco, portanto, .a V. Ex. 1:1 prazo de 24 horas, para oue a~ 
emendas se.1àm amanhã mesmo ãPi'Menta.das ã- Corttmlssão de 

Flnan.;;as, voltando, ainda nesse dia, â deliberacão da Camara. 

O Sr. Presidt)t\te - A Camara acaba de ouvir o l'eQ.uerl
tt n · o dfamento da vota~ 

~ii<> do "Ptojecto por 24 
to. Os senhores que o 
(Pa-túiG). 

Subrnetto a votos o requerlmen~ 
approvam, queiram ficar sentaàoe. 

' l 
~ ~ I ~I -, ;,;,.. ' 

Apptó-va.do. 

O Sr. Presidente - De a.Cdordo com a declaração do senhor 
Cardoso de Mello Netto, o projecto figUrara. em votação na Or
dem ·do dia. de nmanhfi. 

Parr-sa-se li materla constante da Or<letn do dia. 

O Sr. Presidehte - Entra em discussão o -projecto. 

Ha. sobre a mesa emendas que vllo ser lldâ!:l. 

São lfdas, apolti.das e envla-das 4 Commfssão de Constl~ 
tut~ã.o e J'usttça. at:t seguintes 

EMENDAS AO PROJECTO N. 32~·A, Dm 19 35 (1• LOOISLA.TlJRA.) 

(S. • <Uscussão) . 

N. 51 
: .. 

'j,a: ''o to o 

.Tustlf~o 

E' PerJgoso o arbltrJo concedido ao Juiz para. declarar prescrl~ 
pto o direito da. parte, indeferln<lo a. lniola.l. O mandado d.e segu~ 
rança. pertence a. notnenoiatura. das a.cc~es clvels. E, em materla 
clvel, o Julz nlo pode conhecer da presorip~ã.o, se não tor invoca· 
da pe\&.!f parte a, 

Se o pta~o drt ure!:4cl'it><:L'io ~ I!Ontttdo. <~orno dlRpÕe o pro,lecto 
no art. 8.0, da sõlenclà do acto Jmpug.:lil.do, qual ó crlterlo que o 
J'ulz tera para r;.,preola.r e reaolV'er, "logo d~ inicio", independente 
da a.Uega~n.o dns partes, tão irnportnnte materln? 
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N. ·52 

total", e elimine .. se o pronome "lhe" que ant\icede .a palavra "rei
tere". 

Jttstlticação 

A primeira parte diz resPeito a um mixto do substancia e de 
rodac~ão, ~mquanto a. segUnda se Umlta a esta. 

Usando do termo "decisão", dâ o projecto a. entender a pos
sibilidade de uma nova discussão sobre o assumpto, por melo pro
C.<':i-ll·mnl div('rso. ainda que o mandado. tenha sido concedido. 

F.~;~n, fnculdo<'le seria. illo~icn c inconstitucional. pois, com o 
tornar Jnsegura. a causà julgada, admitt!ria um "direito, Uquldo, 
certo e incontestavel'' ue dei arla d 
outra forma. 

Por outro lado, ''lsa o ln~ttuto garantir o individuo contra os 
ab só 
quidez., certeza e incontestabilldade do direito a. proteger, nltó sen
do justo se lhe posslbllite a elle reabrir a discussão. 

Se a sentença defere npenas uma parte do Pédldo, ha denega.
c;ão paroial. 

A segunda parte da emenda pretende escoimar a redacção de 
'uma esl)ecle ele ambiguidade, que lhe commu.nlca a expressão "lhe 
reitere o pedido. ~ . " 

Com effefto. 

E~ta. ex-vressão tanto pode traduzir a reiteração do pedtdo do 
h'mnda,do de seg-m·anca como proP.ésso, ('jUCr dizer, a renovaç:ão ctn. 

a o ma c ar a, como a a sua cone uso.o, ou ~ a, a sua 
su bS'tancta, do seu pedido. 

A palavra. "pedido" comporta dois sentidos: o propriamente 
vernaculo =- neto de t'ledlr - f' o 'Proc{>ssuo.l - conclusão da 
inicial. 

Ligada expressamente a "mandado de se~urttnca.", por inter
media do nronom~ 41 lhe", tornn mnl:-: (•ttrlnl o prlmcfi'o sbmifi
cado, isto é, po!\slblllta. a. repetlçlto do processo, como se dâ no 
"habeas-corpuet" • 

E não ê este o intento do projeoto, como se vi! do ·§ 2. o e do 
proprlo ~ 1°, que fttlll üh1 "nwioR or<lina.t·ios'', })e\m.• quaes !-lo po
de pedir a. repal"acilo do aoto lesivo, porém, nii.o do mandado de l!!e-
guranca. 

Sala das SessOes, 9 de Novembro dé 19Sii. - 3. FerreCra. cll 
Soutea • ...... Jost1 A11-DUdo, - .AJbmo Bo1ent 
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nt ... n -<>n• 
•a· • ' I 

i• • • contra. acto administrativo de juiz do tribunal federal, ou 
do seu presidente". 

.11,stl!icaçÜJéJ 

Creando o instituto do mandado de segurança, não o fez a 
Constituição como um remedio processual contra os actos judlcia
rios, isto Eí, como um recurso dos despachos ou sentenças proferi
dos pelos autoridades judiclaria5', para conhecimento do juizo "ad 
quem'', senão como medida de amparo contra as illegalidhües e 
abusos das autoridades administrativas. 

Jámais· pensou o constituinte em. tal ampliação, do instituto, 
que, assim, desaé do geu pooestal de garantia const1tuc1ona1, para. 
se confundir com as formas processuaes: de provocação, em recur
so, do juiz superior, para reparar erros ou injustiças .da lnstancia 
inferior. 

Se a. decisão judlcia.rla ainda nií.o passou em julgado, ha a 
possibilidade de appello i'L in~ ta nela ::;uperlot·. 

E se pas~uu, (! const'ituclonalmente impos::-<ivel o mandado, de 
vez que a coisa julgada, tendo em seu favor uma presumpç:ü.o ab
soluta. de verdade (res jttdic«t<t pro veritate habetur), impede se 
considere liquido, certo e incontestavel o direito que ~ontra ella. E>'e 
nllega. 

:N'ií.o ha exemplo mais perfeito de illiquidez e incerteza. 

Se a sentença ê nulHi., temos a po.!:1sibilidad0 da acç~o reEJ
clsoria, 

Por outro lado, o mandado de segut·ança visa acto~ de inicitt-
uva <ta autot·tuaue. E o JU1Z, como nu, m~o a tem, age sempre por 
provocacão decidindo entre interesses contl•arlos (las partes. 

No mandado de seguranQa, a autoridade ê parte. E nas con
tendas judiciarius nüo o ê o julgador. 

Admittlr o contrario seria transformar ao ultimo em r6o, o 
que desprestlgla a proprla Justlga • 

. Não se deve esquecer que, Instituindo a garantia. sobre que 
ora se leglsÍa, fala a Constitui cão em "pess(ja. de direito 111t'blico 
intere~o". E nesse grupo não ê lioltó bicluir o :Iuiz q'~do 
julga. 

"Pesstia. de direito j)ü1Jllco"· ê a ad.mlnlstracão, 

Do po~to de visto. processual ê tambem um erro a ampllaolio 
do Instituto. Pois importa :raum recurso a ee interpor dentro em 
tl'C),J mozl!H, eolsu. ubsolutnnwnto ucsconhecldo. dos pt•ocossuallatn.s. 
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Sala das Sessôes, 9 de Novembro de 1935. 

So.uza. - J~sé .tLupu1to. - Albert~ JW&.eUi. 

N. 64 

Ao art. ~ n. U. I.::J 

" . • • de acto de que ainda caiba. recurso administrCJ.ti'L'.) com 
effelto suspensivo, indepen!iente de ca.ugão, fiança. ou depositv . 

.Tu.stf.ficação 

A palavra "aind.a ... frisa melhor a nect:ssldade de se esgota
~m os recursos legaes I>erante a administração, antes de se im
petrat· o mandado ae segurança. 

Por outro lado, a expressão "recuuo" sem qualquer qualifl~ 
cativo pOde dar loga.r a. erro. E' melhor clarear o· texto·, dizendo 
•·recut·so administra.Uvo". . . _ .l 

Sãla. das Sessões, 9 de Novétnbro de 1935. - .,r, Fe_rteira de 
S~a. - .Tos~ A-u.gusto. - Alberto .Rosem. 

N. 65 

Ao art. ao: 

Em vez de "noventa. dias", dlgs.~se: "cento e vlnt'ol dias", 

O prazo concedido pelo projecto, se loglco em se tratando de 
acto administrativo d~ autoridade que responda per·ante o juiz do 
logu.r onde ~.e acha o prej'udicndo, nâo o ê se as coisas SP- pns~urPm 

n grande distancia. 

Assim, os do Presidente da Republlca; dos Ministros de Esta· 
do, das Cortes de AppellaQões, dos Trlbunaes Federues que forem 
criados e dos Juizes Fed~ra.es (os ulU.mos noa termos de outra 
emenda nossa), só poderão ser corrigidos pela. corte Suprema'. 

Ora, ha logar,es no Brasll tão distantes desta Capital - sêde 
da. autoridade judiciarla competente, - que as viagens podem 
mesmo demorar os tres mezes. O Acre, por exemplo. · 

Como exigir do prejudicado ali residente obtonba documentos, 
óu envie para cà, consulte e contracte advogado em pertodo tlio 
exlguo? 

Ou se a.ugmenta. o prazo ou se toma a. providencia constai1te 
da emenda nossa, possibilitando com o }ledido po.r telegt·amma, a 
pera. dos documento~ dentro em determinado prazo,--J. .Ferreira 
de Souza .• - JO~t.! A·uuasto. - .Albetto. Roselli. 
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N. 56 

Ao art. 1.0
, § unlco.· 

"Consitler:un-~e t:'l.tnlJC'm actos Ut) uulot·iduue, ulêm do~:~ tn·atica-
clos pelus detentorel! de os d~~s {!ntidades 

J-u.stificaçóa 

o projecto inclue entre as autol'idades, cujos netos lesivos do 
direito individual liquido e. certo se 1·emedeiam com o mandado de 
segu1·ança, os das pessOas nu.turaes ou jurldicas conces:>lonurlu.::; 
de set·viço publico, cóin exclusividade. 

Essa. ampliação ultrapassa o quadro em qüé ó constituinte 
colloc· e· e hist ·to :>ois t~ es indiviuUOH u entidatle~:~ emiJora 
encarregad05' de uma n.ctl.vidade do Puller Publico, nãu cabem em 
tal classificuçuo, i~ to é, não silo u.u tuddatlc~:~, l:ll.milo simplc13 encu.r~ 
regadold da exploraçflo eco11omica do meldmo ~e1·vi~o, · reguladtLl:; u::; 

Os actos vls'ados pelo mandàdó de se.gurunça são uquelles que 
as autut•idades prntiuam "<:x )tu-e ·im;wrii"', t>UI't1Ue t•m·a os oUtl'os 
para. os praticados "ex jure oestion.is"~ para aquelles em que o 
Governo age como qualquer particular o poderia fazer, ha a!;' me
didas processuaes communs. 

Mas, e&'Se "jus i·mperii" não se transfere, não se trunspassa a 
quem .AUeL que seja. Existe sómento na pe~oa do titulal' do car
go publico. Nem pOde elle ser objeclo de d.elegtiç:[o a · qualque1· 
pessoa ele direi tu lH'ivatio. 

Num systema como o nosso, em que nem as propr1a.s autori
dades poC:.erão delegur funcções umo. ntt.s outras, nüo s'e concede a 

Ninguem nega ao concesstonarlo do t;ervlço publico a na,tureza 
do seu serviç;o e tlu seu cuntrat:to, llÜJ~:mu a fd·,::i:... lle atll.Jt•hia,;o 
t:tx j1"'e ge.stionis. Mas, ninguem lhe confere a maia ligeira par
cena do "jus imzwrii». 

Se ella. precisa de uma desaproprlação, não a faz direçtamente, 
limitando-se a pedil-a ao Poder Publico. Em relação ao~ proprlos 
Impostos que, fts vezes, ella cobra (consumo de energia electrica, 
impo~to Ue viüçíio, l!tt:.), ·~ tlliUIIU!-1 Ull1l1 CUUl'adm•u, l'NllJUllS~~Vel ili:~h~ 
cobrança, pela facilidade que ellu. tem de effectual-a. :Mas, não 
lança u im1>m~to, nem lhe assh!te o d.h.·eíto de intentar o executivo 
fiscal. 

soa de dlr~lto publico 
mar os im11Vldüos ou 

interes:.~aüa" • E ai~ da. nü.o 'st~ chegou a cha~ 
empresas de pessoas de direito publico. 
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Quanto â segunda. parte da emenda, ha n~essldade de tornar 
claro o assumpto. 

As entidades autarchlcas são departam~ntos. do proprlo poder 
que as organiza e controla, embora administradas sob outras !ôr-
mas e com fins especlaes. 

Representam o proprio Governo, em uma das aétividades que 
lhe reservam as idêas domin·antés em cada época. A el1~ adhe-
rem e respondem perante os seus juizes e tribunaes. 

Neste caso, estão as Caixas Economicas, o Departamento Na• 
cional do Café, o Instltüto do Assucar e do Alcool, a Orde-m dos 
Advogados, o Instituto de Prevldencla dos Funccionario~ Publ!~os, 
as Universidades autonomas, o Instituto do Cacáo, na Bahia, as 
Caixas de Pensões e Aposentadorias, etc., etc. 

Todos os actos praticados pelos seus gerentes e administrado
res por força. de um certo ju.s i1nperii que se lhe. concede em 
relação aos e.oervlços tornados autonomos, são corrJgivels pelo man-
·~~~ ela ·"'"' . .,. .,. 

Sala das Sessões, 9 de Novembro de Ü135 . - J. Fcrrei,.a de 
S01tZa. - JoS;é .A u.gusto. - Alb~:rto Roselli. 

N . 57 

Ao art. 5°, I, "b''. 

Redija-se: 

• 11 ••• contra actos d.e quaesquer outras autoridades !edcrae-~ in
CluSive legislativas e os das eptidades autarchlcas creadat3 tlela 
União, aos tribunaes ou juizes fede~aes de pri~elra lnstancia. " 

T.rata-se apenas de prev!:!r as entlâtlil!es autarchlcas. . 
Sala dM Sessões, 9 dê · Novembro de l'!HSo. J. .!''C1'1'u1ra u-u 

Bo1u:a. - Jos'é .A.1tgusto. - Alberto Rose_lli. 

O Sr. •Oarlos Go.tnes de ·OU v eira. ~ Sr. Presidente, senhores 
Deputado~~, subindo á tribuna após haver sido o Sr. Waldemat' 
Ferreira. reconduzido á Comrnissão de Constituição e Justiça, de 
que fago parte, não posso deixar de manifestar a'. minha satisfação 
pelo gasto da Camara que, numa manifestação eloquente de con
flanca, áquelle preclaro brasileiro, repres<entante de São P a ulo, não 
praticou mais do que um acto de sabedoria mantendo naquella 
Commissão uma figura prestigiosa. qué a.lli tem prestado e conti
nUt\~á a prestar, de certo, os mats asslgna.Ià.dos serviços a eata. 
Casa. e à.o Brasil. 

Pro~<egulndo na . discussão do mandado de segurança., ni\o o 
faço agora, jâ. depois de or~ções das mnis brllh~tes que se nze
ra.m ou vlr aQ.ui, senl\o pelo desejo de debater certos aspectos do 
instituto e, mais alnda, por ter sldo cha.mad~ no.m1nalmente, a 
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ll~'ol>ostto de ~tnenda. minha. que fol aqui discutida. e ê parte, hoje. 
do px:ojecto em debate. 

De ha. multo se fazia. S"entir á necessidade de medida ,que, á 
semelbanc;:a do ha'be~s•cor U8 arantlsse t dos <>s direitos funda-
dos, quer na Constituição, quer nas leis ordinarlas do Paiz. 

Pedro Lessa, com a. persuasão do seu talento, con~'egulu am
ar 

nal, historlco, do direito de locomoção, para abranger a outros tan
tos direitos, que, uma vez feridos, não tinham ainda, na legisla

·tura processual, remedio urgente e adequado. 

Bastaria que a. locomoção fosse ne<:essaria ao exerclcio de qual
C!Uer direito para qUe tlveMse cabido. o habeas-corpus. 

Aselm, direitos de funccionarlos ou de representantes politicos 
foram por este melo reconhecidos para. permlttlr que uns e outros 
pudessem penetrar no recinto onde devessem trabalhar e áhl exer
cer as suas funcções. 

O Ministro Edmundo Lins, tendo :!â. opinião firmada. .acerca do 
conceito do habeas-corpus~ no sentido de que s6 garantia. o direito 

c 
ponto de vista, para conceder o ha'beus-corpu.s mesmt> ent casos dif
ferentes, até que se crea.~e remedlo semelhante i>ài'ã. a.ttender a 
outros direitos· quando offendldos. 

o Ministro Muniz Barreto, no Congresso Juridlco realizado 
aqUI em 1922, defendeu a. necessidade de um processo que garan· 
ttsse os direitos ind!vlduaea de vlola<;ão, não só pwtida. do Poder 
Publico, mas tambem, de actos privados. 

Em 1926, a reforma. constitucional determinou, mais do qUe 
nunca, a necesslClade de se crea.r novo remédio judlcla.rlo, para ga
rantir direitos que não fossem os de locomoção, pois que por essa 
refC"tina a. Constituição estabeleceu expressamente que o .IUJbeas• 
corpus só nes+ê seris. admissivel, vedando assim a ampliação 
1 

Só na lei baslca de 1934 este · remedlo tão aslllrado nos nossos 
meios jurldlcos se consagrou, pela crea.c;ã.o do mandado de segu
rança. 

E é opportuno sãlléntB.r a iropo-rta.nclo. da conquista. obtida. na 
Carta. Magna de 1984 e mostrar o que ella representa, na vida ju
rldlca. do Brasil, o que é o instituto em compara~o com os seus 
similares na. legislação e na doutrina estrangeiras. 

Tem se dito mesmo que o mandado de segurança se filla ao 
juizo de amparo mexicano. Tenho pa.ra. mJ.m que fiilo é nessa raiz 
que havemos de ir buscar as órlgé'rts do nosso JnsUtuto. 

O SR. Fli:RRE:IRA nm SouZA. -:- Devemos busca.l-a, sobretudo, na 

O SR. CARLO~ GOME~ DlU o~.lt\r,IQIRA ,_ l>Jz bem :v. Ex.: 
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podemos b.uscar ainda as raizes do instituto no dlretto qUe tem 
c)rfentado o nosso direito ).lUbllco, o americano, onde, ao lado do 
habea8-corpus, encontramos os wrights de espécies varias para a 
defesa dos dire1to8 que o mandado de segurança visa amparar. 

Destiná-se esse instituto a defender os direitos violados, Quando 
garantidos por lei ou pela Constlttiigão. Jtl, aqui, se ver1fica um 
dos aspectos mais interessantes de serem estudados e examinados 
na vida constitucional dos povos, o das garantias constltuclonaes 
que nas varias leglsla<;ões se vêm prevlstafl. Verifica-se, então, que 
duas doutrlnás se crearam, duas correntes se formaram, tendendo 
a gaNintir os direitlls indi\'iduaes, of>' direitos feridos pelos actos 
do poder pUblko encarnl1o esse poder na sua mais lata expressão, 
legislativa, administrativa ou juãlclaria: a europêa e a americana; 
esta consubstancJada nas leis mexicana. e norte-americana, a que 
se filiaram as leis argentina c brasileira, aquella, a européa, con
substanci9.da. na. Constituição austrlaca. e, ~centemente, na hes
panhola. Distinguem-se estas duas correntes no soeguinte: a cor
rente americana não estabeleceu uma organização judiciaria pro-
prla para a c:lefesa. da ConsUtuÍÇão ou das leis. Vemos que aos 
nossos tribunaes communs a. que se deu comj)etencia para julgar 
as cáusas crhnlnaes e civis, tambem cabe apreciar as questões de 
natureza constitucional. E a elles, culminando na Côrte Supre-
ma, tol confiada ainda pela Constituição recente do Paiz essa fa
culdade fmportantissima. .de zelar a applicação das leis funda.men
taes dos Estados ou da União. Ao contrario, na Europa, a tendeu
ela foi em outro sentido. Procurou•se alli, tà.lvez, mais defender 
M Constituições <lo que propriamente garantir os direitos indivi
duaes; e, então, se crearam os trlbunaes especiaés ....-... os 'rrlbunaea 
de Garantia na Hespanha, a Supl'ema Côrte Constitucional na Aus~ 
tria, para que l:ó a este~ tribunae~ fosse conferida a faculdade ma
gna de interpretar e appllcar as Constituições . 

Mais ainda: no r~glmen americano verificamos que os trlbu
naes ·não annunam uma lei 'considerada incon&•tttucional, mas, tfio 
s6, deJxam de appllcat- as suru:: disposições; abstem-se de upplicar 
u. ·lei nos casos em que ella seja inquinada de inconstltuclonalldacle. 
A~ contrario, nu Austrla, e em parte ·da :Hespanha, verificamos que 
D. ~uprema COrte e o Tribunal de Garantia. vão atê annullnr ns 
Jels consideradas Jnconst1tuc1onaes, violando o pdneipio que se ti
nha :ls~~httl.do, entt·e nós, ele que um poder não deviu. intromett.er-

. 1:\e na exil:-ltcncia de outro, annullando-lhe as dellherações, mas que 
cada podet· se mantivesse autonomo, evitando, assim, os choques 
que natur·ulmente dahi podem decorrer. E cumpre-nos aqui :flxar 
us nuanças que distinguem ainda os sys.temau na Europa. 

Na Hespanha, netn semPre as leis inconstituciónlies ~:.'ito an
nulladas, mas, apenas, quando inquinadas de um vicio formal na. 
sua ~:onstituiçüo, quer na elaboração légJ.slativa, quer na sancção. 
Quando apenas na substancia, na. deliberação acercn da materla. 
que a lei rege, refere-se a Cónstitulção, o reglmen heS'Panhol esta
beleceu s6mente a ntiUldade do acto praticado em virtude dessa lei, 
isto é, esttlbéléceu um P,rinelplo idenUeo a.o eóntldo no systema 
amel'lêano. 

Ah'lda. aqui, no systemn. americano, verificamos que os tdbu~ 
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t\aM, tndlstlnctntnente, julgam os casos Inquinados de lncom~titú• 
clonalidade, das leis ou dos actos do poder publico, ao passo que, 
no reg.lmen europeu, ha distincção entre os dois casol' .. 

ót um processo algo 
complexo, e por p1·ovocação dos poderes publicas; a inconstitucio
nalidade de actos, que firam direitos indlviduaes, o é com mais sim
plicidade e sob este aspecto é que vemos o instituto, com o nome 

Accresce ainda notar que lá a illegalidade &'6 se admitte contra 
os regulamentos que tenham infringido disposições de lei. 

Entre nós, pôde parecer que tendemos de algum modo para o 
systema europeu, quando, na Constituição de 34, conferimos ao Se
nado certas funcções de defesa constitucional e da. lei. Assim, con .. 
feriu-se a e&•te orgão o poder de suspender os dispositivos de re
gulamento:s, quando infringentes de disposições legaes, e a exe
cução de actos ou lei, regulamento ou. deliberação, quando o Poder 

i Senado 
propOr ao Executivo, mediante reclamação fundllmentada dos in
teressados, a revogação de actos das autoridades contra.rloi:.' 6. lel õti 

eivados de abuso de poder. 

Ao ctmtrarlo, porém, do qUe na Europa· se fez, creando um 
orgão para. defesa da Constltuiçüo, e com que na Hespn.nha se pro
curou tambem substituir o Senado antigo, entre nós, o orgã.o que 
adaptou a\nda este nome, guardou afinal nas &Ua~ a.ttribuiçõea al
guma. das runcgões do orgão de super-visão, de controle supremo, 
da vlda nacional não só constitucional e legal, mas administrativa 
c polltlca, com que foi proposto iniclalme::ttc. Não procuramos, por
tanto, refugfr ao systema constitucional americano creando um or
gão novo de attribuigões polittco-judlclarla.a; o que exiS'te ness~ sen
tido ê resqulclo de um orgiio que Sé imaginou, e seria muito nosso, 
mas que n~o teve effectivacão completa. 

Tinha dito O:tUe se procurava filiar o nosso mandado de segu
i·anga, não ao Instituto do An'l}Jaro, não ao i"ecurso qlié as Constl-

tubelacido e que a Hespanha, em sua ult.lma Constltutçilo, adop'.tou 
em gmn-de pal'tl:l, isto porque, no r~gimen mexicano e no hespanhol, 
como no austriaco, o Amparo é mais um instituto de ordem pro
cessual criminal: não ê mais, em ultima. e~:~pecle, do que o nosso 
untlgo !tabeas-corptts, com ulguma amplitude, como s•e verifica 
J·uiclo ~ A11tparo he~punhol, que ~e estende atê a liberdade c:le cren-
ça e de pensamento. · 

11 El Amparo mexicano", diz Rodolfo R ·eyes no seu livro La. De
fensa Constitucional, 11ês ún remedlo constitucional que lleva por 
fitui.Hdad í'estitulr a.l sujeto' quejóso 1 nel goce de las oarantlt:is 
i·lldividu.ales~ 11 en get&erill cónstit1ici01tales que una. ley o un ato 
de qualquier autoddad le lesionen. ,, 

t'est>ectlvos artigos 103 e 104 concedem o Amt~aro contra '' lcys o 
atos de nutorldad Q\le vlolen lus gLu-antins 1od1vlduaiell'", 
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A Constitulçúo he.spanhOla recente, no art. 121, só admitte o 
Amparo para as "garantias lndividuales·• ~ a lei d~ 30 de Junho 
dé 1933, que o regulamentou, determinou no art. 44 e&'sas garan
tias, consignando ta~ativa.mente às artigos da Constituição que as 

Sô nos caso&' désses artigos constitucionaes, e que são os em 
que entre nós cabtt v ha.bca.s-corplts, C3bet·á o Amfn1ro. 

Na Austria, restrlcto aos netos de autoridades adminlstratJvas 
ainda o Amparo só. cabe, por violação de direitos garantidos pela 
Constitnição. 

Ora. a Con~ tituição brasileira, como veremos adiante, deu ou~ 
tra orienta<;ão ao systE>ma, de um mado consegtaneo, aliás, com a 
orientação do nosso dir<>ito constltuclonal. 

Por isso, é na lnglaterra ou nos Estados Unidos, com os seus 
writs, que havemo~ de buscar antecedentes para o nosso Mandado 
de Seguran<;n. 

Alli vemo~· o Jtabeas-corpus, ldentico ao que possuiam().s; e 
mais, o writ oj ·ma11damus .. IHtt•a evitar a denégac;:ào de justiç:a, obri.:. 
gando ao cumprimento d~ deveres de que depende· um interesse 
J)fivado, servindo até para. cobrafi\.:a de dividas; 0 wr·Lt of inj'tt?l· 
tion. pelo qual se obriga o funt:cionado a abster ... se de um acto que 
prejudique interesse~ ou direito de terceiros; e, sobretudo, o writ 
o! cerc-ioriari, para a revisão dos actos admlni&tràtivos, e verlficat· 
se tenham sido -pratll.!ados cont:orme a lei. se a. mesma. fôra uem in
terpretada, ou se a autoridade agente tinha competencia para tanto. 

O nosro mandado de !$eguranc;:a, abtanger.do a todos esses W1'Jt&, 
constituiu-se pela amplitude de sua oi:blta, o gen~·o de que. pare

. cf:l-nte, o habcas·co1'1J1lS não .. . ê mais do que a especie. 
. ' 

Assim, senho1·es, pareco, pêlo que vel'ifiquei e acabo de és-
planar. succintamente, que o mandado de segurança só pôde bus
car origens, como o fez já o nosso ln~.:.tltu.to do itabéa.s-corp·us:. na~:~ 
im.titult;:õew arneÍ'lca.nas e dahl é que poderemos haur1r os e.scla.t'eo. 
cimenttJs nec~ssat'ios á upplica~ão desse instituto entre nóa. 

Mostrei, tambe:ri, a estreiteza ela orientação dos institutos se~ 
rnelhantes, no Mexlco e na Hespanha, onde apenas se viu no· Jul-

. elo de Amparo, como o chamam, um instftuto de defesa das garan
tias lndlvlduaes, que já são sufficlentemente garantidos entl'e n6~ 
pe-lo habeas·corpu .. <~. O mandado de reguranca abrange na ga.rantln 
que uf.ferece, torloa os direitos, exceptuados apenns os que tenham 
protec~;ão no h.abea.o~-corptt,'l, pols, constltucionalmente, estes co.ns
tltuem a. unica exclusilo. 

E, àsslrn, ch()go a em:arat o art. 1° do proje~to etn elabora
c;:ão, para mostrar a belleza do instituto que ~stamos discutindo, 
rta :-unpÜtutlt'l dal:1 disposições conslghti.da.s no projecto, em vJrtu~ 
de do qual o povo brasileiro, que sentia a necassidade de tl.lgutnu. 
coi13a. mnls para garantlá de seus dil'eitos, num regimen em que 
ns ordena(.lões ainda vigoravam e vigoram, dlsPôe jli. agora de l'e

rnedlo amplo e ~·egu1·o fl de-tesa. t\oa interf."s~'es feridos pe\o poder, P\.\-
l.ll1co. 
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E. o art. 1 o elo pro_tec:to; 'combinado com o art. 2\ ê ·a prova 
{1essa amplltude, com que só tenho de tne rejubilar, pois que os 
projectos a.r.terlores estabelE'cfarn certaa restrlcções ao mandado de 
seguranç;a.. Assim é que o projecto Alcantara Machado prescrevia, 
nc § 1° do art. '1°, que não haverta mandado de l':.'eguranc;;a, quan-
.tn "· _f_!'Q_t_~ .tn •• ilon "-~ •-+· A. A_ • - •• -"· •~- A. • 

-~ .. ~ ·-~ ~•v • ~~ >O<>V .. ~~·~•"•t ~~ ~~~V ~·~ 

clusivamente politico. üe que fosse ainda possivel recurso, com 
effeito suspensivo, QUE' tivesse n~s lE'Is do processo, remedio e~e
dfico e immediato, como fo:·sem o 1u:ibeas-connts e os intcrd.icto . ., 
7'01SISe;.:s807 •vS, 

O substlt'utivo do professor Waltiemar Ferreira e· as emendas 
~Ubstitutlvas do Sr. Levi Carneiro ~orriam nas mesmas agua~. ..... 
P-Xclulndo os lnterdlctos possesnorlos da esphera do mandado de 
::;f:gurançn. 

Na Commi~~no, venceu o ponto de vista inals liberal,· q11e foi 
<'- já consignado no projecto. Rejeitadas as ·emendas, principal
mente a do nobre Deputado St· . Levi Càrneiro, no' sentido· mal&• ex
plicito, acerca <lo!'! interdictos possE's~orios, firmou-se a orlentn~ão · 
d~ q'ue o mandado de segurançn C'aberít uão M nos casos de direi-
tos pessones, mas, em qualquer outro, Jncltisive os poss'essorios. 

''Não se dará mandado de segurança qur.ndo se trate: 

I) de liberdade de .locomoção excluslvarnerite" ... J?Or
que esta fol a unfca excepção estabelecida peJa Constitui
ção Federal . 

. " II) de acto que .caiba recurso corp. effe1tCJ .suspensi
vo lndependent~ de cau~ão, ílànç;á. o.u depo&'l~o .. " 

Aqui não ha denega~ão propriamente do mandado de l'eguran
<:a: é uma tt uestão ordinarfa de processo. Desde que h a um pro
c.esso P.m ;lufzo, OU desde aue hP_ um r~CUl'SO ha admlnistra~ão, por 
E'Xemplo, para a autoridade superior, ~ intultlvõ <tu" não se nossa. 
ngrnittfr. de logo, o mandado de seguranÇa, para a correcm_ii.o de 
neto tmpugnaao. 

"III) de questão puramente polltlca. "' 

Et, tambem, uma disposição constitucional que og trlbm1aes 
não se ma.nif'estem !.'!.Obre ns qu~stões qe ordetn poUUca - nit.o pro· 
pr[nmente a politlcn partiilarin, mas a polltl~·a de que noR 'talll''fl. 
Hu~ Barb(lsa. e m (!1.1E' !'!e fundam as necessidades geraes, que ~e 
incluem na es'Phern do arbitrJo com que os governos, õota do<1 de 
7>0llcc pO"'vr.r.. agem em bem da oollectlvldade, · acima de ·~ualq:Ier 
controle, a nõo ser 0 da opinião phullca. 

Vemos, ns~Jm, que o proJecto ficou denh'o doa terrnos em <'Ue 
n Constltttlçfio fle collocou, e•~tabtHéééndo uma reatrfcção mtnlma. ao 

___]J__So_ _dn __1_n.qfj_t_ufn 

Rejubilo·me, pois, que haja vencido, no sélo da Comml~silo, oste 
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ponto de vista ·que a meu ver ~ o verdadeiro, e que cons•.tlta m11~ 
lho r o Interesse collecUvo. Nilo me arre.celo de referir a ophllãó 
de Valarta, insigne :Juiz mexicano '- chamado o Marshá.U r}o Me
xJco, - niiD me atemoriza a l'iua advertencla, quanto ao inconve
. nlente: ·que dlz se ter verificado naquelle palz, ao tempo dn. Con
·stltulcão de Ulõ7, em face dá prodtgallza:c,:ão UI imitada das medi• 
das de Amparo. · 

Nti.o rece\o essa. ndvel'tenc\a, porque, pelà tendencla do meu 
eS!Jirlto, s!nto que ê Pl eferlvel fi'H~smc arrlseat" o saerltieto lle ai 
ftUIIS dtreltos e demorar O i'êconhe<'lmento da. maioria. delle!J, da• 
q'uelles que os Interesses lndlvtduaes e collecttvos que:-em a tempo . 

E' ütn grande mal da nost~a vicia judlclarla a demora.. e, com 
Isto, o custo dos processos, multas vezes tntermlnaveJs. 

Alld.s, ê preciso salientar que os perigos a que se refere o juiz 
mexicano não se \'erlflcam entre nós. A liberaUzaçilo dos manda·
d'J9 estA subordinada. é. condlc;flo de que os dlrettos sejam certos 
e lncontestavels~ 

Entro, ãgora, no aasumpto sobre que 0 meu nobre coUega pelo 
R!o Grande do :Norte, o meu amigo Sr. Fert•elra âe ~ouza, me cha
mou ao de 'bate. E• o referente A emenda que tfve a ventura de 
ver accelta pela Cornmlsslo, e . em virtude da qual fleou estabeleci· 
do r~o paragrapho unlco do art. 1° do projecto, q'ue se· considera. 
acto de autorldàde o de pes&~eas naturaes ou ;luridlcas nô desem
penho de serviços pÜbtlcos, em virtude. de delegaçiío ou contracto 
exclusivo. · 

E' verdade que a Constltulçlto, no seu art. 113, n. sa, conM
grando o Mandado de Segurança, o faz com o flm de admlttlr ·um 
recurso contra a~to de Qualquer autoridade. E tem-Se dito que a 
pessoa. de Direito Privado, mesmo exercendo um eervh:o pubilco, 
não .ê autoridade de modo a. que possa ser lnclulda no conceito 
constitucional •. Nlo dlseütamo& · 8.1!1 · pessoa.s; não discutamos os 
ag~ntea. · 

Tratemos de Investigar o facto. o que faz a pessoa :turldlcn 
de Direito Ptlvado no exerclolo de . uma concessllo que o Poder Pu
blico lhe ba.ja conferido? Desempenha, tllo s6 e Inequivocamente, 
um s~rvi~o de orllem publica., . 'um servl~:o q'lle competia ao Poder 
Publico, A.s autorldad~s administrativas, exercer e desempenhar. 
Citemos, por exemplo, os servfoos de agua e d€l fllumlna~ão. Com• 
pete, lndfscutlvelmente, ao Poder Publlco provei-os áe Potmlagí5eR 
lntereaRadas. Imaginemos qua este elabore lei regulando taes ser
vlcos e elle proprto os desempenhe, nos Umltes dessa lei, que e&'ta.
\)('lece as condições de remaneração. taxas, etc. Pet·gunto, neste 
caso, da. vlolenola que o Poder Publico tenha ~ommet.Udo, no des
empenho de um serviço d~sta ordem, cabe ou não ·Mandado de 
~guran~a? Nlnguem. 1né responderá que não. Nem sempre, po
rêm, o Poder Ptibllco estA' em ~on(UçÔel!l de organizar um fr<!rvl~o 
,leeta nntureza e provel-o AatlsfatorJamente. Tem-re, meRfilo, at'
tirmado que nüo ê conveniente que o proprlo POder Publico des~ 
emp~nhe eervlooe lndu11trlaes. que t~erA., em ultima hypothe~. o 
a que s~ re<'luzlrê. um servl~o desta especle. t)Qht a. razAo por que 
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o~ Podere~ Publicos geralmente entregam taes serviço~:.. a partl
culaie!i, mediante connorrencias publlcns e !'?ob condições pre-estn
bclecld.as. Apparecem os concorrentes, apresentam-se propostas, a 
ndmlnl~tração e:·colhe uma dellns e, autorizado por lei, com o pro· 
ponentP preferido lavta um contracto. 

O Sr. Presidente- Attençào! Advirto o nobre orador da 
que falbtm apenas 5 minutos para o termino da &~essão. 

O ~:R. CARLO~ GOMES DE OLIVEIRA - Evidentemente, 
não ê m9ls o poder publico que vne desempenhar esse servl.c;o, mas, 
sim, a empresa concesstonarlli, oor uma. delegação de poder. 

o sn. FennEllltA DE SOUZA - v. Ex. pcrmltte um aparte? 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA. - Pediria ao no
hre COJle~a me dPbrs.:!.SSe COncluir primeiramente O racfocfnfo que 
eFtou de•~nvolvendo. 

Se e~i:!a empreRa. concestslonaria viola um direito Individual ga-
rantldo nJt lei t?m ·virtude da qual foi o contracto feito. perJ:tunto: 
podprP.mnR, rn?:onveltn{'nte. ne~n.r no pnrticulnr. assim fét"ldo em 
seu dlreft.o, a fnruldade de ir a :hllzo pleitear contra aquella pes
<1t\ft ~o. -"1• ·" n,.lvnc1n n ""'"'0.""'" nno norh~r\,. f~t.'7.~1' ~ontra a. neRSO::t 
de dlreltn n'ublico? Indiscutivelmente, não se pôde negar esse dl• 
retto. A~ sltuàC'ôes e.oão perfeitamente hlentlcas. E• em virtude de 
uma deie~ci'\o ele poder publico, rtue a concesslonarla ~xerce deter
minado f'ervlço ... 

O SR. FmRI!liRA DE SouzA - V . Ex. permltte ag-ora o .aparte? 
~m:.tentel que os conceaslohârfos de serviços publlcos realb:am, de 
facto, uw ·serviço publico, mas, es~f? nrlnciplo d~ dele!;!aç:ão, a que 
V. Ex. sA refere, é o q'ue contesto. Justamente a empresa de ser
viços publlcos executa o serviço, administra-o ·de po.nto ,de vlsta 
econotnlco, tl'rando delle as vantagens necessarlas, mas não quer dl
?.er que seja. uma autoridade, tio ~Arttldo jurldlco. 

O SR. 'jARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Mas, não se afflr
mou semelhante colea, nem o projecto o t11z. 

O Sn. FJmnEtt\A t>E ~ouz~t - E' quê o mandado de segura nçn. 
!!1~ pôde ser concooldó · côntrá àctos de autoridade, 

.O SR. CARI.OS GOMES DE' OLIVEIRA - Discordo de V. Ex. 

O SR. FtmREIRA nm SouzA - E' a verdade. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Chegarei lA, eo 
houver tempo. 

Sr. Presidente, mo!';trel. em minha ju~ttflca~ão. citando Ruy 
:tlurbosa, Ga.stão J6ze, Hnurlou, Flelner, que o poder j)llbllco, quan
do transfere a uma sociedade, a umn pessoa de dlrelto privado a 
faculdade de exercer determhiãda áttrlbulção que lhe ê propria, 
não se despoja do dli•elto, mas do exerclclo do direito que lhe com-
petia precipuamente e que taes funcçi'le~ 'ano P<ll' . elle delegadas t\ 

concesslonarlos . 
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o SR. l"P.!ft~imtA [)" SouzA Mas, não tra.nsmltte o~ }fU .lmperll, 
que ê sOmente delle, por ser indelegavel. O mandado de l!eguran- · 
ça vlr~a justamente os actos e3:·}url8 tm~erif. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - O ma.nda~o de 
"' 

o SR. FERREliRA DE SouZA - o nosso direito ê tão rigoroso, em 

- ' torldade a autoridade ... 

() SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA- V. Ex. não pôd13 
comparar a delegação dada. de poder a poder ... 

O SR. FF.ImmRA l>E SouZA - ... e, 01ulto menos, o poderá. ll' 
entidade parUcular, organi?..a.dft., constltulda, e que tem a vida regi· 
da peló direito privado. 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - Elle não dcl~ga 
· · · torldade mas tão so o exerclclo da a U· 

torldade que lhê competia como pessoa jurldlca de direito publJco, 
dea.nte das nece:S&'ídades renee do In tere:-se collectlvo. · 

empresa de serviço publico precisa de um trecho de proprlednde 
particular para seu uso. Tem necessidade de desapropriar. v. E:r.. 
reapondà: essa empresa p6de Ir ~lrécta.mente a juizo fazer o. d~a
aproprlação o'u t~m necessidade de rt'lcorrer a. autoridade para. que 
ella o f~? 

O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA - V. Ex. está. ac
centuando o meu ponto de vle.'ta,. de que o poder publ'lco nã.n atl~
na de. sl paJ"Cella .de autoridade, mas, tio s6mente, delega., confia 
a. um outro' o exerclclo de poderes que competem ao poder publlc•J 
como riql-o dizem os autõres.. '. · 

.Agora. vou, êuldadoso com a. ampulheta da. Mesa, a. outro. pon· 
to para nA.o deixar sem .resposta a objecçA.o de V. Ex. · 

Allâ.s, .tevô dizer Incidentemente, que a . Commlssão de Justiça 
T~~beu de um advogado de São Paulo, Dr. Nã.bantlno Ramos, 
umas observações, abundando no mer.'mo sentido das considerações 
que fiz ao juetlflcar a minha emenda, e em que aquclle advogado 
mostra a vantagem, a. convenlencla, a necessidade, de uma dlspo
Eição dessa ordem, accentuando que, em Ja.hu', sua .terra, já existe 
caso pa.lpav.gl, em que uma empresa concesslonariã de serviços 
de· agua, exorbitando do~ direltos que o contracto lhe 'confere, ne
ga-ce a. fornecer agua nos que não querem pagar elevada taxa 
axlgida por essa companhia a seu arbltrlo. 

() SR. 'FERREIRA DE SouZA - Mostro a v. Ex. que para isso 
h::~ remedlo normal, independente de mandado de segurança. A 
empresa de serviço público deve ser ·fiscalizada pela administra-- - ,• 

mandos. Se o cldndlio estA. ie: ndo por ucc!Io da empresn, . . que ao 
dirija ao poder competente. 
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O SR. CARLOS GOMES DE OLIVEIRA- Qual é esse poder? 

O Sn. FEimEifiA i>E SouzA - O que concedeu o serviço. 

O SR. CARLOS GOl\tiES DE OLIVEIRA- Supponha V. Ex. 
q e sou o. o 
a companhia de n~ua, mJnha adversaria porque eu, jornalista, po
Utlco, etc., me tenho opposto ás suas pretéhGõés. Essa companhia 
corta a lil!ação da agua Parti. a minha fabrica. Vou ao poder pu-
hlico, ao prefeito, e reclamo. Este. que é meu adver~·arlo polltlco, 
quer aproveitar o ensejo para me fazer uma. 

o Sn. F'FmnBJRA DF: ~ouzA - Ha então o intercllcto prohlbitorlo, 
que ê er,•pecifico. 

O SR. CARLOS GOME,!; Dm OLIVEIRA- V. Bx. não pôde 
nf?gar-tne o !llrelto de Ir no!'.' tribun.nE's e pedir. conh·a essn vioten
cla - frequE'nb~ na~ cidades no Interior - um mandRdo de segu
ranc:~a. remedio prornpto expedito, unico que me poderâ valer em 

O Sn. FERRP.IIt~\ DFl Som~A - RE'plto que ba lnterdlcto prohtbJ~ 
torlo. V. Ex. nreclsa ver oue a Constlt:uicão Federal. quando se 

serA o tnesm0 .do ha'bea-s-corpus, com n unlca differença de que 
serâ ouvida a pes&'Oa de direito publico Interessada. Se V. Ex. 
puder provar que uma emprasa organizada é pessoa. de dlreno pu
bUco, eu me catarei. 

O SR. CARLOS GOME~ DE OLIVEIRA - Nilo affh·mo e 
contesto mesmo quelquer afUrmaQi'l.o nesse sentido. 

Vou, entretanto, <:lontesta:r definitivamente V. Ex. Não en
. contro disposlcí'io con~tltuclonal nenhumn qu~ me hni'léçõ., que vede 

n. applicac;:ão do mandado d~ ~egurtütNt n. ouaesquer caso~. ainda 
que differentes dor.• .estabelecidos na lei fundamental. 

Nlnguem poderA. lm!illnnr de Inconstitucional o facto do proje-

O ~n. Fn:nrtF.:tn.\ DE SotrzA - F.' questiio cluvtdoE!n, porque o ma.n• 
dado de seguranon tõt•nou-se _hoje Instituto consUtucionai. 

o. SR. CARLOS GOMES nm OI~TVEIRA- Perfeltament~. Não 
!)odemos• elhnfnal-o nem reRtrlngh· a ~un npplic'nGão mas podemos 
ampliar os Reus effe\t.os. 

O Srt. FJO:RREIR.&. nro: SouzA - E' questí\o a e!'Jhidnr: crear insti
tuto fdenttco pnra quaesquer outros processos. 

O SR. CARI.;OS GOMES DE OLIVEIRA - :M:ulto bem. 

Não é demais, pois, que ampllemqs o instituto <lo mandado de 
segurança. 

As&lm, Sr. Presidente, tenho esplnnado tão rapidamente quan~ 
to ·me era possivel, alguns aspectos do lnS'tituto, que ê uma nota· 
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vel conquista para a nossa vida jurldtea. (Muit•u bem. Pahn<J.s, 
O v1'adot· é cumrn·imentado). 

N. 58 

Accrescen te~se: 

" . . • do Distrlcto Fcdéi'al e cio Territorlo do Acre''. 

Justificação 

O projecto enb·a em campo e~tranho á compctencla do lcgls~ 

la dor federal. E de uma maneira hmocua. 

Tanto faz dizer que no~ Estado!'~ será. competente a autoridade 
cle&•ignada nas rE-spectivas leis de organização jurldfca, como nada 
dizer. Pois o silencio não significaria tambem outra coisa. 

Só nos cumpre providenciar pela questão na justiça federal e 
nas deste distrlcto ~ do Terrltor.lo do Acré. 

Sala das Sessões. 9 de Novembro de 1935. -" J. Ferreira de 
Souza. -- José ~4..ugttsto, ._... Alberto RosdH. 

O Sr. Presidente - Está fihda a hora. Fleã adiada u. dis:
cU~'São dõ l':Ji'ojecto n. 325-A. de 1935 (1• legislatura). 

Vou levantar a Sessão, designando para a de amanhii. a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

VotaÇão do projento 11. 275, ele 193() (P legislatura), di~!lómlo 
sobre nova cunhagem de moedas di"isionarln:;, (com emendas); (2• 
discussão), (em virtude de ut·gencla) . 

Elefcilo do 2° &>ereta rio da Camara. 

Votaçllo do projectn n. 142~B. de 1936. (1• Iaglslati.ü·n), com· 
pletando o decreto n. 24.749, de 13 de Julho de 1934, limitando a 
producc,:ão de ass'ucat· e prohiblndo o. lnstnllaçüo de novos engenhos 
e usinas no territorio nacional: te-não parecer com substitutivo da 
Commlssão de Agricultura. ás eme,nda~ aô projecto, (2" discus~ii.o; 

Conttnun~ii.o da 3• discussão do projecto n. 326-A, de 1935 
(1• legislatura), regulando o tn·ocesso do mandado de segut·ança; 

1• discu~são do projecto n. 226, de 1935 (1• leglslutui·a), inati~ 

tuindo a. autonomin a:dm1nlstrativa é financeira. dos servi~os da. El:l
trada de Feri•õ Centrnl do Brasil: 

2.~ dlscusaüo do projecto n. 889, de 1935 (1• legislatura), n.uto .. 
rJzamto a acqutst<;rto ·da blbllotheca que pertem;eu ao Ministro RQ .. 
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nald ele Carvalho: tcnrlo parect'r com sub~tf:!tutivo da Com missão 
de Fluanças; 

28 dfSCU!'I!'fÍO do projedo T1. 363. de 1935 (1- legi~latura), fixan~ 

do os vencimentos do!'. funccionarios da Secretaria da COrte de A'P• 
pellac;:ão do Dlstricto Federal: 

Discu;,são tmica do 11rojecto n. 3ht, de Ht3n (1• leglslrtturn), 
autorizando n transferir para os FJ"'tndos esotabe!eclmentos de en-
sino e ue proclucção vegetal e animal; 

2• di~cu~são do proJecto n. 3n6, dP 1 !l3fi (1• Ieg-iRlat.ura). do 
~cnacto. autor!:..n nrlo o PoclPr Execu tlvo a ahrlr polo Mlnisterio dn 
Ji'a?.~nda o crecllto especial d':! 2. 308:650$. ouro, para attencler li 
restltuic:ão ao Governo dQ Estndo de Alage,ns da taxa de 2 c;, ouro, 
arrecadada pela Alfnndega .al'" Maceió. no periodo de 1910, a Feve
reiro de 1935, tendo parecer favorayel da Commlssão de Finnn~as; 

28 diseuss.~io do p'l'ojecto n. 168, de 19::1!) o• legf!;]n.tura), dis
pondo !'IOÕI'e venr.imP.ntos do funcclonnllsmo pubtlco da União. no~ 
casos de ~ub~tltuições e exerclcio interino: 

2• diSCUS!'Iâo ·ÕO Jll'Ojecto TI. 275, de 1!135 (1 8 Jegfs1nturn.), dJ.s~ 
pondo sobre noYa cunhagem de moedns divHilóhnrla~: 

D!scttRsito unlen do pro.1ecto n. 244-n, de Hl3!i (1• Ieglsln<;:âo). 
nbrlndo 110 Minlsterio dn .Justiça o crerllto especial de 250:000$000 
pnrn. ~tttxlllnr n, conclusão rlo monumento a Santo!'~ Dumont; com 
pareceres das CommisRões de Justiça e de Flnnnçns s<obre as emen
das em 28 dlsc'ussii.o: 

Discussão \tn\ca do projecto n. 304. de 1935 (ta legislatura), 
rl!Spondo ~obre a contrlbul<:ão dos empreg-ados,· do~· empre·~:m.dorês e · 

· dn Uniüo. pnra n. formtt<:üo da receltn r'Jos Institutos e Caixas de 
A pol'!entnrtorln. ~ Pensões subordlntüta.s ao Conselho Nacional c:'lo 
Trnballlo; 

1• rliscussiio do prn,icct.o n . 1R4~A, de 1935· (tn legh::Intura), 
n.hrlmló n rredlto rln 29:22!l$61iS, pnt'n occorrnr ao nn.gonmE>nto n flUE> 

tPm .rllreito 1\fn noel Pes!>\in fi C' Mello, Seci·~tari0 <la Dlrectorin. Ge-· 
rnl rlo Arsennl de Marinha do Rlõ de Janeiro; com sub::tltutlvo da. 
Commis~ão de FinFLnçal'l e On:nmt>nto: 

3• dlsc'ussilo do pr(}jecto n. 231-A, de 1 93n (1" Iegtslaturn.), 
n utorlzando a nbrir o credito de 58:447$500 para pagamento de dia·· 
ria!'! dó nllmcntnçií.o nof'j mestres, motoristas e machlnistns das em
hnn•aQõ~a dn Inspecto\'ia da Policia. Mnritima <' Aêren, do Districto 
FNlerni; com pnrN'el' fnvoravel rln Commi~süo de Finanças: 

Dlscussü.o C'~tlcclai do projecto n . 376, de 1985 (1" legislatura.), 
(Elmemln npprovndn e lll'stacndlt do projecto n . 101-D, do 1935, õ:r
c:amento geral dn Republict\.), pro\'idonclando sobre a taxa de !3rt~ 

trn.dn no Cltes do Po1·to do Rio de Jailclro; 

Di~Ctl!'lsito especial do prójeeto n. 374, de 1935 (1• legislatura), 
(emendo. n . 323, nó or~aml'nto da Fazenda, em s• dlscus~ilo, e ap .. 
provada, para constituir projecto ú purte), abrindo o credito de 
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4.000:000$000, para cumrn·imento do decreto .n. 24.678, de 12 <lo 
Ji.ilho de 1934; 

2• · dist'm~~ão do projecto n. 3G4, ·(ta legislatura), fixando os 
V4Pncimentos do pessoal da Secretária do Tribunal Superior de Just· 
tlça Eleitoral; 

2• dlscuss.1.o do projecto n. 365, de 1 !J35 (1• legislatura), au· 
torizanrlo n abertura do C"redlto RUPJ>lcmt'ntur tle réis 5. 600:000$000 
para }Hl.gamento da gratHlcnc:iln provkoria, n que se refere o de· 
ereto n 8, de 3 rle Agosto de 1934; 

P dlscusRão do projP.cto n. SG, de 1935 (1" legislatura), dls· 
pensando exigoncias para lnscrlpçfio E>m concurso para provimento 
dC' cadeiras nos cursos de musica, pintura, êsculptura e gravura; 
com parecer favoravel da Commissão de Educação e Cultura; 

.1 Dh·cussão unica d0 projecto n. 45-A. de 1935 (lA leglslatura), 
dispensando do e~tu~lo Qe dois nnnos O!'.' sat•gentos ajud11ntes e in
tendentes e os primeiros snrg:P.ntos dn Polkla Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Dlstricto Federal, para o effeito de reforma no post<l 
P. com o soido de l'legúndo tenente; com purenpr da Comml:~!'lii() de 
Segurança, rejeitando o projecto vGütdó pelo Sr. Pre~idente lln 'Re
publfca; 1 

Dlscu~são unicn do parecer n. 33, de 1935 o a legfslahtra), man~ 
tlando archlvar o memorial dó Syndicato do~ MotorlstaR em Guin
dastes Electrlcos e Classes Congenera!'l, sobre garantias da Lel 
dE:• SyndlcaÜzação; 

Dl~cus!;lão unica do parecei· n. 31, de 1.!l35 (11 legislatura), opi
nando para q'ue seja devolvlõo ao Trlbunnl de Contas o contracto 
celebrado entre o Gov~rno Federal e a Sociedade Baut•u' Ro.dlo 
Club, ao qual fol recu~ado registro, pnrn exame de provas feitas 
pe1a requerente, posteriormente no ::~eu julgamento; 

Discussão unlca do parecer n. 36, de 193fi (1• reglslatura), 
mandando archivn.r o processo do Trlbun3l de Contas due recusou 
registro 'no novo contr"lctn \'.e\ebrado ~ntre o commandante tln 
R• Brlga.dn de Infnntãria e b. Ma!'lilia D!as Contljo, pn.ra loca~ão 
de um predlo E>rti BeUo tlorlzonte; 

Dl~cuSRão unl('n do requerimento n. 208, de 1936 (14 legislatu
ra), do Sr. Bai•reto Pinto, no sentido de haver Yotações diaria
mente, no per\odo da nctunl prorogn~i:lo iegfslatlva: 

Dlseussi'í.o untca do rP.querim(>nto n. 211, de 1935 (1- l~glsla
tura), de informaQões no Govet·nador do Rio Grande do Nol'te, por 
tntG-rmedlo do Mlnisterlo da. Justl.r.;:a, sobre a prohibiçüo de um co
mlcio em Natal. 

Levanta-se a SCl'lllÜO ús 18 horas c 5 minutos. 
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166.a Sessão. em 13 de Novembro de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE, 

E ARRUDA CAi\IARA, 1° VICE-PRJ·:SIDENTE 

A's 14 horns, compnl·ecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Anuda C:.\lnara, Pereira Lira, Caldeira Alva-
renga, Edmar Ca.rvalho, Claro de Godoy, Lauro Lope&', Café Filho. 
Abguar Bastos, Josê Pingarllho, Ciementino LisbOa, Lino Machndo 
Godóftedo Vianna, Hugo Napoleão, Plinio Pompeu, Democí'ito Ro
clla, Feruaulies Tavo1a, Josê Gomes, Mathlas Freire, Samael Duar-
te; Ruy Carneiro, Souza Leão, Antonio de Gôés, Heitor Maia, Si
mões Barbosa, Valente de Lima, Fernandes Lima, Prisco Paraiso. 
Homero Pires, Ai:idrubal Soares, Ubaldo Ramalhete, Nogueira Pe-
nido, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, João Guimarães, Eduar
do Duvivier, Agenor Rabeiio, Acurcio Torres, Nilo Alvarenga, Ar
'thur Bernardes, Bias Fortes, Pinheiro Chagas, Levindo Coelho, Ar
thur Bernardes Filho, Polycarpo Viotti, Macario de Almeida, Viei
ra .Marques, Neg~·ão de Lima, Simão da Cunha, Jacques Montan .. 
don, Delfim Moreira, Barros PentE:ac1o, Cardoso de Mello Netto, 
Jorge Guedes, Gomes Ferraz, Justo de Mornes, Fabio Arànha, Jo
se Cas~io, Domingos Yellasco, Laudelino Gomes, Pllnio Tourinho, 
Arthur SantoE:, Oc.tavio da Silveira,Josê Muller, Borges de Med•Jl
ros, Vespucio de Abreu, João Slmpllcio, Frederico Wolfenbuttel;· 
Barros Cnssal, Adalbcrto Cottl:•n, Chi:ysustomo de úliveira, Jos(l do 
Patrocinio, Ricardino Prado, VUera Macedo, Martlnho Prado, Lou.:. 
rêhÇó Baeta Neves, Salgu.do ii'i\ho, Barreto Plnto (78). 

O Sr, Presidente - A lista de presença accusa o compore-
cimento de 78 Srs. Deputados. 

O Sr .. ,Lauro Lopes u;:rtpplcntc, servindo ckJ ~ S'ecretarto)· 
procede â hlitura da Actn du. ~essilo antecedente, a qual ê posta 
.em discü5'sfio. 

O Sr. Arth,ur Santos (Sobre a Aota) Sr. Presidente, 
)J~dl a pil.lavra apenas pnt·a IÔ1· telegrnmma q·u~ dirigi, na. QUalidade 
do' representante da minoria na Comml!,lsfio de ConsUtulclló e Jua-
tlçn, ao Deputado Waldemat• l<'erreh·a.. • · 

O telegra.mma ê o seguinte: 
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1•:beputado Waldemar li'erreha. 
Rio. 

Represe11tante minoria Commissão Constituição Justiça, 
tomo liberdade appellar preclaro mestre sentido se confor
mar justa decisâ.o illustre Presidente Camara, sobre sua 
rexmneia membro aquella · Commlssão, afim não ~ 'privar 
sua esclu.rcclda presidchcJa, onde, reaffirmando tradiçõe::s 
cultura e cat·a.cter, vem se mantendo com hnpeccuvei im
parcialidade. Péi'feite. correcçào e alto espírito publico. 

SaudaÇões. - Arthur Santos." 

Leio este telegrarnma, porque é raeu desejo que elle fique con
signado na. Acta de nol:.'~os trabalhos de hoje.' 

Em seguid~ ê approvada a Acta da. Sessão antecedente. 

O Sr. Presidente -Passa-se á le!turu. do Expediente. 

O Sr. hreira Lyra ( 1° Sccretat"io) procede á leitura do se-
guinte _. ,_, .• _ 1 

EXPEDIENT Ill 

Of!iclos: 

. Do Ministerio da Fazenda, de 13 do corrente, enviando infor
mações solicitadas pelos Srs. I"rança Filho e Daniel de Carvalho, 
sobre a. lmportancia exacta doR atrazados de comntercio america
nos que vão set· abrangidos no accf>rdo a, ser feito em virtude do 
addlciona.l ao Tratado de Commercio, ass'ignado em Washington. 

--:- A q·uem fez a requisigão. 

Quatro do Ministerlo ela JUstiça. e Negocios Intel.'iores, de 11 
do corrente, solicitando informações sobre a acçfio proposta pelos 
Srs. Mozart BrasileiN> Pereira do Lago, Jóiio Thomé de Saboya 
e Silva, Jorge do Amttral Murtlnho, Feliciano de Abt·eu Sodt·ú, 
.Jorge de Moraes, Amalia Servo Moreira da Rocha, I~menla em·~ 
doso de Altiléida, Fiel Fonte~. Aarão Reis, Francisco Ferreira. Hl'lt~ 
sa; Alth'lo Arante&', Antonio Bias da Costa Bueno e outros, Nol'l~ 
val Soares de Freitas, Irlneu de l\1ello Machado, Sylvio da Fon
toura Rangel, Manoel Silvino Monjardim, Alvn.t·o Verisslmo Rauct·~ 
bt'onn Santos e outros, para recebimento de subsidio que não lhes 
fol pago em 1930, 

- A' Comtnlssão üe Const.itui~ã.o e Jueti~n.. 

Do MinlsterJo da!:! Relações Extel'lores, de 8 do corrente, re~ 
mettendo um exemplllr àa circular dó Comité Nobel do Pàrlnmen
to norueguez, relntlvn a. dlstribulçüo, em 1936, do Ptemlo Nobel 
àa. Paz. 

A' Commls::.'ii.o de Diplomacia c Tratados. 
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bo mesmo Mlnisterlo, de 11 do correnté~ temctt!lndo o texto 
das l'eaoluGões adóptadas peta XXXl Conferencia Interparlamen
tar reunida em Bruxellas. 

A' Commissão de Diplomacia e Tratados. 

Telêgtainmas: 

De Nictheroy 13 de .Novembro Presidente Camara. Depu-
tados -- Rio - Tenho honra coinmunicar V. Ex. haver assumi
do cargo Govel'nador Constltuci~nat l'~stado .Rio de Janeiro. Trans
missão Governo decorreu melhor ordem, reinando todo Estado ab
soluta tranquillidnde. Attnnclo~as saudações. - Prot·aoc·t,~s Gtti-
1H<Wáes. 

Inteirada. 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir os se
guintes 

FIXAÇÃO DE FORÇAS 

(1" Legislatura) 

Fi:&a as forças de terra. pata ·os ea;ercicios de 1936, 1937 e 1938 e a 
Força Naval, co·m parecet·es das Oomntil!sões ele .Scgttrança . e 
ele Ftnanças e OrçanU.N'I.tOs ;~oõre as C1ilénd.as em a• df8cÚ.ssdo. 

Seguranca; 39: Fin. 1!14-935 - P Legislatura 

Elmenda nó Projecto 156-A ;.....:. 1935 

Redija-se a letra m. - I - art. 1", do Substltulivo, da seguln" 
te fôrma: 

"m) 68.182 praças (sargentoa, cabos ê sóldádos•) dlstribuidos 
pelos corpos de tropa e formação do1:1 serviços, de accordo com os 
quadros de ~ffectl VOEl que forem fixados nos regulamentos." 

J 1tsti!ioação 

Nilo se comprehende, no andamento nctual, qualquer i'êduccão 
no e!t'ectlvo do Exercito. Pelo contrario, a tensão da. politica ex
terna mundial e o crescente poder bellico das P<>llcias estaduaes 
.. tcon$elhti:fn que se fortaleça n tropa fedGl'ul, pots que lhe lncum-
be a defesa de uma sobernnh\ e a manutenção da unidade naclo .. 
nnl. Jà, pot'êm, que as dirficuldade::~ finu:nceb·as impedem o au-
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gmento .do effectlvo do Exercito, tênha~se ao tnênos o bom ~eilao 
de ·conf!o'ervar o que existe. 

Sala. das 8essões, 21 de Outubro de 1935. - Domi1~gos Vellasco. 

PARECER 

Conforme accentuamos em o nos:::o parecer, o effectfvo do 
praças) previl:lto pelô í)tojecto de lixa~ú.o de fot·ças de terra, era o 
mlnimo indispen::;av~l pilra o ade::;tnqnento «u~· q,uadro~:; «o ..Wxel'cito. 

Neste mQmento ue .t:ebl"il carreira artnumenti~ta em quo S'6 

acham empenhado!) qua:;i tutlol:i os pai;:cl:\, náo ê oppm·tuno l'edu
zir~se o eHecti v o da:,; n~ssas jú. e~;ca~>Si.l~> for<.;us al'lilà.du.s. 

Por outro lado, como bem elucilla o autor da emenda, dia. a 
dla cresce a efliciencw. IJelih:a. \.h.1:::; exel"l'i to::.• policia e::;. B 0 Hl'a .. 
sB, pelas ~mas exceptionues t:utHlh,;ües }Julitic.:as, econumicas e ad
mlnistru.U.vas, precisa de um ÚH't~:J e apparelhu<.lo instl'umento pa.ra 
a. effectlva manutl:!nção da uniliaue nudonal. 

,. Nao ~ontestãmos a~> judiciosas allegaçõe&~ do honrado retato1' 
da guerra, na Commissv~o de l<'imi.nças. Fomos os prhüdros <::m 
as resaltar no primitivo ptu·ecér que Htlt'esl:!ntamol5. Pois, se não 
'fossem e~sas contingencias, outro tel'la sido o cL'iterio da Commis-
~ão de Seguran~a. 

Somos, a~sifu, de parecer que a emenda seja approvada. 

, Sala. das Sessões, 1 de Novembro de 1935. - Plinio Tou1·inJw. 
presidente em exercício. - Aueno1· fflto·nte, t•ela.toL'. - lium.be1'to 
Mo1i.ra.- Domingos Vellasco. -Ribeiro Junio1·. - ll·;;rald:ino Lima. 

N. 2 

Redigir, assim, a letra e, do art. 1 o: 

"e) os segundos tenentes• e aspirantE!s â offlcinl d.ns Esco1us 
de Saude e de Veterinudn. do Exercito, inclusive os alumnul:l (.~13~ 

J ·ustijicaçã.a 

Os aspirantes a officlal das Escolas de Sa.ude e de Veterinal'ia. 
do Exercito não são, apenas, os alumnos estagiat•los. 

O décreto n. 15.229, de 31. õe Dezembro -de 1921, que appro~ 
vou o regulamento pa.ra o Servl~o de Vetet·ina.rlu. do Exercito de~ 
terminou que o curso de medicina e veterlnarJa tet·á a duração 
de tres annos. ,.,.. 

Nessas condtcões, em fac~ do a.lludldo regulamento, o alumno 
que tiver cursado regularmehte n Escola, findos os exume::! do 
terceiro anno, a exemplo õe outras escolas militare~·. n.utomntlcà-
miJnte, f>àssa a. aspirante . 
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~ala. das Sessões, 2() de outubro de 1935. 
, to Pinto. 

N. 3 

Incluir o seguinte § 3°, ao art. 1°: 

"Os aspirantes a offlcial da Escola de Veterlnarla do Exerci~ 
to s•ã.o as alutnnbs qi.lé tiVe1'em feito o curso durante tres annos, 
prnzo determinado pelo decreto n. i5 .2~9, de 31 de De~:embro de 
1921. 

J ttstificação 

Trata~se, apenas, de fazer cumprir a lei. O dec·reto numero 
15.229, contin().a em pleno vigor. 

Nn. conformidade do dh;posto no art. 70 do .Regimento, terei 
oppurtnnidàde de de~eü ~olvér eoni:lidern:~ões a re~;peitó, quando o 
projecto fOr discutido na Commissão e em plenario. 

Sala das Sessões, 2() de Outubro de Ül35. - .E<mn ltndo Ba1·· 

PARECER 

Sotn<>s de pa.recer que as emenda~ na. 2 e 3 sejam destacadas 
para constituir projecto á parte, visto não ser materla que deva 
ser apreciada na Lei de Fixação de Forças. 

Sala das Sessões, 1 de Novembro de 1935. --1· Plínio Towrinho, 
Presidente em commissão. ,..- Ageno.r. Mo·11te» Relator. - Ribei?·o 
J ·unior. ~ Aàelmar Rocha. - Hu-mbct·to de ~1lottra. - Domingos· 
T"ellâsco. - Noraldino Li-ma. 

PARECER DA CO.MMJSSÃO DFl FINANÇAS 

Volta ú Commissii.o de Flnancns e Orçam,ento o projecto nu· 
mero i66~A; d~ 1936, fixando as• forcas armadas da União noã óxêi·~ 
ciclos de 1936, 1937 e 1938, pnra que llejam apt•eclauas as emendas 
offerecldus em plenario, todas ellas concernentes no Exercito. 

São as segu!ntes: 

a) mandando modificar a redacçãó dá letra c, do art. 1.0
, do 

projecto para esses termos: "os segundos tenentes e aspirante!:! 
a officlnl das Escolas de Saude e ae Veterinaria. do Exercito, in.:i
clusive oa alumno1:1 e~taglarlos"; 

b) determinando a inclusão de um paragrapho, no m·tigo 1° 
do citado projecto, assim concebido: "os as'Pirantes a officinl da 
Éscola de Vetednuria. do Exercito são . os alumnol:i <tue tlverom 
feito o curso durante trc!'! annos, p1·nzo determinado pç>lO decrc~ 

to n. 16.229, de 31 de Dezembro de 192lj 
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fJ) "68 .182 tml.ç::ls (sargentos, cabo~ e soldados), distribuidos 

pelos corpoS' <lc tt'UlJa e formação de serviços, de nccordo com o J 

quadro de effectivo~ que foram fixado~:; nos l"(!gulamentç,s". 

As duas primeu·as emendas, de autoria do Sr. Deputado Bar
reto Pi.nto, foram e~tudadas pela Commissão deo Segurança que 
opinou ficassem destacadaS "para <.!OD!>tituit• projecto á llUl'te, 
visto como não encerram mateL·ia que devo ser apreciada va 'r,ei 
do l"ixa~ão de ForCI\.5'''. Realtncnte, e:;ta vigora, á.penas, por 
um tl'iennio (~ o asl:lumpto a que ::;e reportam as düas emendas se 
revel:ltc ue cu!·:.tctcl' permanente, motivo por que a Commis<sã.o de 
l''ímtnt.:a:; l:lecunda a opinião da. douta Comrrtisaão de Segut·ança. 

A tet·celra. emenda, sub~:criptn pelo Sr. Dep.utado Domin
gos Vellasco, gmngeou parecei' fa'Voravel da .illU&'tre Commissft.o 
de Seguntn\:tt Nacional, a qual, neste lJUl'ticulat, permaneceu cô-
herente- cotü o seu ponto do vista quando, iülterlot·mente, se ma
nifestou tt rel:lpelto do ptojecto em questão. 

Precisa, pob7!m, fie~u· assentado del:lde logo que a nova Lei 
de Fixação de l•'orça~ foi u.nulYkill.da pela Comml::;sã.o de I•'inanças 
em funeÇÜ<> <1o 1\0Vl) orÇamento . Tendo de vJg-orar dentro do 
proxiino exerclcio di.' 193ti, não se comprehenderin que o orgão 
technicu encarregado de dirigir, na Camara, a confecc,;ão dos ol'
çam~ntos, não procurasse ujustar essa lei ás verbas orçamenta
rias, tanto mail:l quanto a ~lahoração desta. e à daquelles se ope
l'al'am coficomituntemente. Assim, a coincidencJa. verificada, se
gundo a qual, qua~i ao mesmo tempo, teve a Commisstto em 
mãos a proposta. de or.,;am~nto e o projecto das fot·ças., · íacHitou 
uma dcdsilo harnwnfcu, ca1mz de pcrmHtir se é\o'lte, caso Ü.'nns· 
corr~l. normalnlente o anno dé 1936, qualquer supplementuçãó do 
verbu, facto ~emtn·e desugt'ndavei no truniicursu dos exercicios 
flnu.nceh·os. 

Succedeu, ·porêm, que, quando ll Commisbúo de Flna.n~a.::~ 
o.pt·ecíuva. a matm·lu or~a.mentm·iu. pat·a terceira dlsclissilo, aur .. 
gc a emenda nbub:o transcl'ipta., pa.b·ocinada pelas Deputado~ De
metrio Xavier, Agenor Monte, Ribeit·o .Junior, Pllnlo Tourlnho e 
Humbet·to de Moura, dignos 'metnbr.os da Commil:lsã.o de Segu
rança Nacional, ol:l qunes, uor esse meio, procuravam fazer valer, 
no orçam(mto dé 198U, justa uprecJaçüo do Estado .MaJ<JL' 'do Ex~r
cito. 

N. 167 

Titulo :XVIII - ServiÇo!'} Industrla.es - Mlnisterlo da. 
Guerra. 

Do Titulo XXXV - Obrns publicn.s, v. Portos e Na.vegnQüo, 
. n.~> 37, "P1·osE!gulmento das obras o melhoramentbs na Bn1-

xa.do. Flumln~nst>, 15,000 :000$000, <le!itaq ue·se a lmportn.ncla. 
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c'Íc 5. 000:000$000, e do mm,rnu titulo XXV, ll. 5 - "Mu.teriul lJ<it'a 
c~tudos'', etc., dN\lt1.<1Ue~~e i:;uo.lmcnLc rGb,• r,.uuo:ooo~oou. Ac
crcscentc~sc: ::ler viços l!lllLt::;triues llu M iuislcriu da U ucn·u, vet· ... 
ba. fi" - :::lUb'-consig-nac;:ü.u ü, llal'U pug-u.muntu Llc .Uiadu.::;' lAt·::;enal 
de Uuerra do ltlü de .Janeiro). Aug·mellteHH;u :!i:iU:OOU$00tJ. l\lu-
tcdal vcrüuinonto tnut::; n.~>s Illo~ouu:;.;uou c de cum;umo Il\tü~ •••.. 

uou:Ooo~ooo. .Anwu<~L d.e cuerr<t <Lo Rio Cmucle do Nttl ~ Buu
con!:llgnuçü.o 10, Vl'H:;Uul, ruatcl'iul PDl'liHlücnlc, e- nullcl'i:ll tlc con
sumo (Arsenal ue UU!.!l'rtL du lUu Ur:.:.nuc clu 1:\ul>. 1LUgiiiCiltí:IU'-::;(l: 

pessoal, réis 200: uuo~ooo, mtüct'lu.l venna ucutc :!\> :uoo~ouu, mate
rial de consumo. HO: OOU~OOU. l•'aiJnca de U<tl'l lic:lws (/{] Iu/anta· 
'ritt - Buu-com;ignaç\icH Hl é :w, pe.· sou!, !::!CL'Vi~u • .. .>xu·aor~linario 
(si consignação 1~1) e material t l•' . C. l.). augmotlteuH.\•: lle::i· 
soal 150 :ouo~ouo; set·viço~ cxtt·aut·tliuaL'io~. GlJ: uuu:;;uoo; matct·iu.l, 
700:000$000. l~'abricu do Pu! \'Ul'a sem Fuma~a - H UIJ'-consigna
çilo 25. Pessoal e material de cuusuuw (1•' • .P. 8 . .l!',), nugmel\
tem-se: llessuuL 300 :OOU~UOll, material d(! con~umo "lUU :uUOl:iOOIL 
li'alJrica de PrJjcctis de .Artillwria, ~ub-consignação 27. Pessoal 
e :Material do consumo (1•'. P. A.), ai.tgmcntem-::;e : pessoal. ... 
200: 000~000 i mutel'ial de consulllo 400: O~U$000. Jr'<tbrica <l.o .Mtt· 
te1·ial cont1-n. Cctzcs, :::lulJ-cun!-.igna~:àu ~S. Pessoal c material de 
con~timo (li'. M. c' u.). AUg'llll!tüom~~:;c: }H:lb'>;ua! 300:000$000, 
mat.edai de consumo: 2 7 5: OOO$UOU; l•'<~brictt <le Estojos c l!Js1pole· 
tas pam .:lrttlltaria. gu b consigntl~Jilu :w. .Material permanente 
o ntaterinl de consumo (J!'. E. l!.L A.) . Augrni:m tcm~st:l: Mate
l'ial permanente 650:000$000; mu.lorial du cun::lutnu lWO: OOOSUOU; 
l•~abr·ica de Oa·1~us q .'.;abres t){LI'a ann<1s portatc-i.s. ::lu I.J-consigna~ 
çü.o 30, pe::;soa.l, material pct·munente l' mu.tet•iul ile ~:un::lumo ~i'', 
C. S. A. p,) Augmcntem-sc: Pc::~Hmtl, LUOO:oo.OS, materiu1 pm•
nw.nente 2. 2GO: IJOO~OOO; matedüi de e.on:;umu, i. ~GO: OOOSUUU. 
l•'ab1'lca ele V i<tt u.rcts tlu Jo)a_·erc.:itu ,· ::; ul.>-cun::;lgnaçüo a1. Pessoal, 
matei.'ial .t>crm~wcn te o llHLtllt'ittl llc cunsutnu (11'. U. :::; . A. P.) • 
.Augmentem-se: Pc::;~ual, 1. 000 :000~, materi:,tl . kJct'lnuncnte, ..•••. 
ioo: 000$000 i rnutcl'iul do . eunsumo, rêi!:l 400: 000~000. 

Sala du.l::l SesHõe).:, U de Outubt'u i.lê 1!13G. - JJcmct·riu Met
c!o Xa·vier. - ..!J.ye·uor ltiontr.:. - .Iab«Jii·o Jmtiur. - l)linio 1.'attrl· 
'ILho. -- llumbcrtü .Mo'ttt'ã, 

Cogitava, po[:.;, u emo.mlu, dutadu. llo ll de Outubro proximu 
findO, de um augmentu Ili.ül verlJuH d05' serviço::! industl'iuNl do 
Hxercito. l\las, nüu l:lcrla reghnental, nuquullu. altUl'ú. ôus tt•alm
lhu::; urçttmentul'ios, e1evur o total llu. estimtttivu. du. Ue::llH:ll:IU.! 

"Nu. tm·ccit·u. l.iil:;CU!:::lsü.o niio 1:10 admittiNlo emendnH 
que tenhum a. uugmentur a despe~;u, salvo, apenas, quun~ 
do propuzet'cm o t'e&•labeleclmento de medida coH~ignadu 
na proposta do Poder Execu Uvo, ou consignarem verba 
}JtU'tL dcspe&':ll:i j(l. dotermlmtdus em lei'', (Regimento, art. 
lliõ, §2°.) 

Em face desso dispositivo, suggerlu. a emenda quo oH dez mil 
contos a séi'em dlstribuldos pelas dlverHns rubricas ildlla meneio~ 
ntttltts, Pl'ovleascm de UHitt dlntlnulçito nmt r.iil1Algoiinçõc•!4 do 1\-tlnis-
terlo ün Viu~:ií.o e Obt'ttH Publicu!-l, soud 0 cinco mil nuH vm·lms atti
mentca Cts obt'n::~ <.lo stlnct11110llto da Bttlxuuu. li'lumtnon:-Jo o outro 
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dor de recUl·~os e, então, nu undecima .. hora do. distribuição da. des
pesa, pela Cumntil>StlO, ~t balbunlia a::;-.;umida proporGõeS incalcu
laveis. ReiJ~lliua foi, po;·tanto, tntlito bem avi~'adaltlefitc, a hypo
tllese atvitrr.dt'< ]lelos illulStl'l'!:l uH::mhru:; d.t Conuniss.1o üe Seguran 
ça no louvablli~ ~imo intuito de remediar a mingua de meio!:! para 
um regular funeeiunamcntu dol>' scl'\'iço:;; industriaes do Exercito. 

Perinnneciu, porem, a vutriotictt insistencia do E::;tado Maior 
e do Sr. Ministro da Guerra para que fosse afinal attendida. aquel
la emenda que, realmente, traüuzh\. uma providencia de induscuti
vel utilidade, de pat· com outra suggestào nessa mesma occasião 
enviada pelo Sr. Mlnil:ltro da Guerra, no sentido de qu:l f..Hse d(: s
tucada. a quantia de 180 conto~ 1mra cl)tltl'acto de dez chlmicos es
I•ecializados indispensâ v eis aos servi~os inllite.res, 

'l'ão Pl'emente se afigui·ava a necessidadE} de a .pparelhamento 
das fabricas de matel'ial bellico que a respectiva Dlrectorla, em 
memorial enviado á Commlslõuo de Finanç;as, depois de apreciar a 
det'iciencia de verbas parn material êm todas ellas, che~ava. a as-
sentar que ·;reconhecida. uma necessidade, o que resta fazer é 
economizàr em toda a parte onde isso for possivél, para satis
fazel-a.". 

Restava, po~s, nesl'a conformidade, perquirir como ::;edam at
tendidos esse~;• reclamos da mais alta relevüncia. 

Segull'amvse, então, minuciosas pe~:;quh;as atl'avés de todas as 
consignações e sub-consignações do proprio Ot'gamento da Guerra 
no sentido de que, ~empre com a cullãboraçuo do M!nistério, se ob

. tivesse a quantia exigida ú. satisfação da emenda lançada pela 
Commissiio de Segurunça . 

De factó, comprimindo-se u:m pouco em determinada verba, 
reduzindo-se algo em outra, fazendo-se, em~im; um trabalho de 
quem procura amealhar économlns, tlOSsiveis, fugindo, entretanto, 
á possibilidade de des:organisar os sei·viços, obteve-se um saldo de, 
appt·oxlmndamente, cinco mil contos. Faltava, porém, outro tanto .. 

Estava em C\ll'SO, na Camara, o projecto de fixaçüo das forças 
armadas para 1936, 1937 e 1938. Seria., então, essa a. opportuntdade 
que se offerecia á Cummissão de ll'lnanças para completar a. obten
ção dos recursos d~ qtte ~stava ca1·ecendo para attender á emendu 
n . 15'1 da Commi}lsão de Segurança, datu.da de 6 de outubro, eo ao pe-
dido do Sr. Ministro da Guerra formUlado a proposito <lo destaque 
de verba para o ,couh·acto de chimkos, já referlclo. 

A angustia da situação financell·a do Paiz exigiria, se posslvel, 
grande reduccão nos effectivos das torças armadas. :Entretanto, a 
possibilidade de um cc1·to col'l'espondente a. dez lnll homens u venta-
do na Commlssúo e objecto lte iurgos e ac~\lot•ndo~ debates+, fol, logo, 
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posto fL rnnr.~em, até porCIUt' a h;!'ln ~f' wpuz~ram tm·mtnnntcmento 
o Sr. MlnistN> da Guel'l'a e o Estudo Maior que argumentavam com 
razões convincentes e poderosas através de informes que prestaram 
verbalmente. 

Assentada, por fim, uma diminuição de tres mll homéns. sur~ 

gira, afinal. o meio pP,}o qual poderia ser integralmente acceita a 
prefalada em.,nda 157, ri'.':;ifilvartdo o dispositivo do Regimento e a.co~ 
lhlrlos, ao mésmo tempo, OH superiores Interesses do Exercito_ 

Assim, em 15 de Outubt·o. a Commlssão de Flnan~aa, no rela~ 

tnr o projccto de :flxação da!'>' forçao:, fel-o deixando margem á con~ 
secução daquelle outro objectlvo Inspirado pela Commlssão de Se
gurança Nacional. 

Em fim. tudo ~e reP-u me no ~eguinte: pequenas economias que, 
reunidas, reverteram in-totnm. a favor do proprlo Mfnlsterlo da 
Guerra, 'sem que de taes medidas pogsam occasionar ·de!!orga,nlzação 
de effectivos ou ferir direitos de quem quer que seja. Ao contrario. 
ficando, como ficou, impllcltam~nte resolvido um do:;; maiores pro-
blemas por cu~a soluçi'io, de rnutto, nnceavãm as nossa:~ classes ar
madas, como se procüi·ou definir no segUinte trecho do relatorlo 
com que se enfeixou o e&'tudo do orçamento: 

SERVIÇOS lNIJUS'l'RlAES DO EXERCITO 

Velha aspiração das nossas forças ·de terra, o funccfonamento 
das fabricas destinadas a abastecei-as do material bellico de consu
mo qua&'l permanente e uso dinrlo vem sendo retardado com fla
grante prejuizo dos servil::os militart>s, situação essa aggravada pelo 
facto c1e algumas desl'las fabricas, já montadas, trabalharem em con
dições precarlas, á mfngua de recur~os e outras, construldM ou em 
vias de lnRtallaQã.o, não lograrem entrat· em nctivldade pela 'ifiés·ma - · 
razão. E diss'o decorrendo que, onerado dia a dia o capital Inver
tido, continua a Nação importando aquillo que esses estabelecimen
tos poderiam fornecer, em circumstanclas, por todos os aspectos, fa.
voravels, ao intere~'se p'ublfêO . 

São as l'>'egulntes: Arsenal de Guerra do Rio Grande <'lo Sul, 
Fabrica de CnrtuchoE: de Infantaria, Fabrica de :Polvora de Piquete, 
Fabrica de ProjE!cUs de Artilharia, F'abrica de Material contra. Ga
zes, :Fabrica de Estojos e Espoletas para Artilharia, Fabrica. de Ca
nos e Snhres, Fnbrlca~ de Vint'urn~ do Exercito. 

A simples enumenv;:uo com a deslgnn~iio de ca,da uma bem e~ .. 
prime o~ sem; fins o multlplas utflldades. 

Entretanto, júmnll'>' pudm·nm se desenvolver convenientemente, 
umns por falta de dotnqões sufficlentes, oub·ns pela ausenda abso-
1 u ta. de recursos . 

O Ministério dn F'n?.endn, agora, no louvavel intuito de resf.rin~ 
gir os gastos public'm-t, sncrlficou parte da~ dotações pnra as referi
dag f!Ült·ic~ts, pedidas n a ~roposta o1·çamenta r1a, inicialmente elabo~ 
ra,da ,pelo Mlnlsterio da Guerro.. Mas, força ê reconheceí' que, em 
l'lé tratando de serviços lndustriaes, ou são concedidõs os meios bas-
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tantes á sun exploração ou os recursos cscns&\Js redundam em pura. 
perda. 

Refiro, em a.hono de~sn~.: rn?.Cíes, o quP, n propo!'lito nesses mes
mos servic:os, <lizia, ~m 1918. o Sr, 'Pnndiá Cnlogeta&', profundo co
nhe-cedor õ,oR nossos problenm:-; administrativos: 

Ont. como se nno podP, de modo nhRoluto, dispensar 
A rsenncs e fnhricn ~< offlclncs para depender exclusiva
monte no c~.'fon:o tn·ivndo o lh iniciativa individual. o ru-
mo a s~guir ('stfl em n1mroxlmnr n ac11tllnlstrnc::iio <lo go• 
vct·n 0 dn sua cong-C>n('re pn rticuln r. isto é: rla.r~lhe auto
noinin. rdcii.n prntl<>n c commercial. fugindo cuidadosn
nwnt~ de turln rpmnto npl·oxim(' o operarlo do typo do 
funcclonarlo publico. 

No col'Po sem vida r1o nosso npparc1hamento Indus
trial militar ter[t relntc~ntdo n almn qlle delle foi expul
sa. 11eln incm·Ja reinante. 

Comccou-sC' a ng-lr nt!sse ~entlclo. Mns. ao que me 
con~<ta, Já cessou tudo e continua campeando pe1ag offi
dnas o mesmõ sopro de npathla e de morte que se con
::;eguira. afUgentar em 1917. 

,. .. . ....... . 
TnlV(':;: fosse util umn nutorizaç:i'i.o para. do modo ge

t•al , sert'm contmdados imlustl'iaes de competoucin, noto
ria afim de remodelar, rlit'iglt C' instruir o pessoal tnnto 
nos àrsenaes como nas fabricas." 

A ~ltua.Qão actun I não npre~entn aspecto multo dlfferente. 
:Oa.hi a ·~mendã n . i 57 ~uhscrlptn por qun~l todos os membros <ln 
Comml!'!.~fio de ~egurnnr.n Naclonfl.l e acceitn, em parte, pela Com~ 
mi~gfi., <1<' Finn nc:ru'\, em virtude dn CJUn l !L R20 :000~ do totni da~ 
('conomiu~ oh1:hlnl'1 nn~· ré{lncc:õe~ levadas n eff~lto em divl:lrsru~ V<w~ 

hns rlo orçam~nto, rlc t1ref0renci:1. nn!'t cons\gnar.ões de "pessoal", 
foram destlnactos aos ser\·iços em questão. 

De par com a~ vantagens rlecortet'lleM <lo npJxu·elhnmento <las 
fnl>rlcn~. C'ssns morllficnt:Õ\"S racionalizaram um pour.o mnls n <lls
tribul<:Üo dos dispendios. t1brque n romprps~ão incldltt na verba 
"peSsoal'' em beneficio c'! C' oht•as r<-pro!'lucttvus. 

Se ap}>l'll\'adns pela Cumam es:-:us medidas, terú. o Min'lstério 
da Ouert·a (lbtido os elemento~ ele que vlnlm carecendo pàra ::;u::;
penc'ler, d"ntro em pouco, volume consitlern.vel de <'Ortlpt·ã.s a. tê hoje 
effectuatias no estra ngeiro. com a reclucGfi.o cott'éspondente das 
verbas respecth·as nos ot~nrnentos futuros. 

De con~eguinte, nüo se 1mde opinar fnvotüveltncnte (L emen• 
da do Sr. Dopulndo Doming·os Vclln~co, eln torno da qual girn. 
esta explnnaciio ch•tnllunlu;. Accelhtiido-n,a Ci)mntls~i\o àe Finnu-
ças institu!rla uma despesa pn.1·a a qual não existe verba sufffcl-
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ente prevista nn lei de meios do proximo exercido. Rerla como 
que fendilhar o orqamf!nt.o mlnut:o~: após a sua conrec<;ão; que muito 
nos custou de !"acriflcio:,o, não tanto apparentes quanto na reallda~ 
dé o foram: vnl~ria Jlela cren<:ito de motivo i't ab<>rtura dum cre
dlto supplemenbn· cuja ner.cf.'sidadc trlst<'mf'ntc se estabeleceria. por 
nntecipar.:ao á prnprla vlgencla elo futuru exercioio financeiro, 
quRndo é preCisamente nNlHc exercicio que espernmos imprimir 
outro rumo ít orientadio <lns flna.nqas t1ó Palz. 

A CommiRsão do Orcnmf'nto. pol!'.•, mant~m. o seu pnrecC'r. E' 
de 474.701:357$700 a despesa calculada pat;a o i\'Tinisterio da Guer
ra, em 1986, inciusive a conslgna~ão de "Material" da verba 511 

(Serviço de Material Bel1lco) com 5:LS24 :094$200, isto é, 42.000 
('Ontos e frncc:ilo nrovenlenteR da pt"opo~:;ta do Governo e dez mil 
contos de nc<".Or<lo com a l:'tne-nda da Commlssfio de Segurança e 
propo~ta do Sr. Mlnlf>'tro dn Guet•rn. em terceira discussão. 

Se aquella quantln não é ainda o bastante para que sejam conve
nientemente ampliados todos os sectore-& da nossn adm!n!strac;ão mill. 
tar vale, ao menos, r.omo demon!'ltrnc:ão lrretot•qUlvel de que a 
Comtnlssão de Ffnnnt:a!'o', dentro llo regtme de 11 deficits 11 incoetcl
vets em que vivemos, }Wocurou comprehender ús vicis!:>'itudes mnla 
a. vista e attender nos appellos mais urgentes. 

Sala da Com missão, l1 de Novemhro de 1935. - Joã,o Si?npli
ct.:J, Presidente. """" G-ratulia1r o d-e Brito, Relator. _. Aà-albe1·to Oa
?nrw.oo. - França Filho. - Pdl1"o Jiiirm.eza. - Rap1tacl Oinctt.nE. 
- Oarlos Lu~. - Orlando Arat(jo, - João <lttV!narães. - A.1naral 
Pcixot;o J1tnior, com n Seguinte declaração de voto: 

A lei dé fixnção daR forc:as armn.da5' c'ht União vlgorn durante toda 
a I~gislntura no pas$o q'ue o orçamento é urna lei annal. Restrin
gir áquelia por' convenlencfn o~c:nmentnrfn no exerciclo de 1936 
equivale a ~·acr1flcar o todo por umn rm.rte. Aliás, outra não tem 
!'lido a orientn~ão politfca no Bra~ll. A's for<:as armadas, Exer· 
C'lto e Marltthn. c:tbem o papel proeminénte de garantir a unidade 
nacional . Diminuh· o effectlvo do Exf!rclto para melhorar a sua 
efficacla belilca, s6 seria acMitavel se houvesse igual medida nns 
organl~nc:ões pollclne~ doR grandes FJstados. A'> conttHrio, -vertfl. 
ca-s'e lllua tendencia alarmante para o augmento g-ernl de pet:;soal, 
quer de mnterfnl, nas mllicias <:'stadones. Qual n finnlidade dess-es 
augtuentós? A defesa nacional estft. a c-nl'go dn União e portanto 
s(l posso consldl;1r::tr n nt'ce~!'lldndo politkn. a gnm n tia à os partidos 
QUe sublrnm ao Poder f' que pt·etl'ndem impot· n suo vontade nas 
anmpa nhaR eleltorae~. O resultado dessa orienttiÇÜo se!'ú fntal 
para a Federação. Enfraquece os Jaco$ que prendem os Estados 
f<>õet·ndo>1 para fodalE:'r<'t' as forc:!ls que ng-em no sentido da disso
C'iatiií.o: (> um m·ime que nlío r-erá rommmmncto ~em o meu protesto. 
Re a Uniü.o necessita de t1ii1Únutr ns suns despNms, os Estados 
tamhem el:lti'io nas 111esma~ concllGões, Como bra~lléh'o quero n 
UnHlo forte. Só as'Sim ovltnremos ns guerras fratricidas, de trJs. 
te~; consequenclns paJ•a a nossa Patria. 
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Art ) 7•. Aa ror~:as armndaK para os exercidos de 1936, 1937 
e 1938 ~:~m·üo constltutdas pela seguinte fórma: 

I - Das forças ·de terra, comprehendendo: 

·--~ 

a) o~ officiaeS' do Exercito actlvo constantes dos diversos qua-
dros (offlclaes generaes e offlclile~ da3 armas e dos serviços) de 
accordo, quanto ao numero, com as exlgencias da organização do 
Exercito em tampo da paz; 

b) 0111 orttctaes remanescentes de quadros extinctos; 

_,) ofl otClclnes de 1' classe da t•eserva, convocados para servl
t:o no Mln!Hterlo da Guerra; 

fl) outroR offlclaeR da reserva bem como aspirantes a offlclal 
em commiAili'io, convocndos para e~tnglos e neriodos de lnstrucçã.o 
de nccordo com o regulamento para o Corpo <le Officlaes da Re
serva: 

e) os se~undos tenentM e a~p\rantes a offlcla1 éstaglarlos 
alumnos das Esc mas de ~aude e êle Veterltlàrla <lo Exercito: 

f) os ll.splran tes a official do Exercito actlvo: 

g) os GOl sub-tenentes: 

h) 650 alumnos da Escola MJUtar; 

i) 100 alumnos da Escola de Avlac;:ito Milltar; 

J) 441 sargentos lns'tructores e 850 sargentos .escreventes; 

l) 301 sargentos especialistas do serviço de snude e 159 pra.çàs 
, (sargento,., co.bos e soldados) espedàlist.as do serviço dê Vetet·l
narla.; 

m) 65.182 m·ru~nff (F~argentos, cabO.!\ e soldados) dlstrlbuidos 
pelos corpo" (1o tronn. e forma~ii.o dos serviços de accordo com os 
quadros de ctrêotlvofl que forem fixados nos regtdamentos; 

tt) S. 000 )ll'n{:llfl doM <'ontlngentes especines do& estabelecimen
tos do Exercito. 

§ 1°. o err~ctlvo das forças de terra, dentro do periodo pn.ra o 
qual é flxndo poder/\ ser elevado, nos limite~ das dotações ol·gn.
mentnrlas: 

a) de 16.000 reservistas de 1• e 21 categorias para as mano
bras d.e grandes unidades, ou de 3" para periodos .<'\e instt·ucção in
tensiva, nas guarniÇões onde não houver grand~s manobras, tudo 
de accordo com o Regulamento do s~rviçt> Militar e cahendo ao 
Estado 'Malot' do Exercito indicar as 'regiões, clrcumscrlpções ou 
?.onas onde deve E~el' feita a convoéúção: 

b) ao effedivo normal dll. organtzar,üo de paz, em clrcumstan-
elas especiae~, se a. segurança da Republica o exigir, tecorrendo-
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~;o ao voluntarludo óu (L convocação de I'Cl:;et·vlstas de l.a c 2." cate
goria: 

c) ao effectlvo de guet·ra 0m ca.so de moblllimção. 

§ 2.0 Por o~c~u~H\o da.~ mnnohrn!; nntll:H:t!"~ o Governo JlOderú 
convocar, por intermedio do ~Tinfi.itedo da Guena. o pes~on\ ne
cessarlo, da reserva ou da Guarda Territo;rie.l, a juizo do Estado 
Maior do Mxercito, en1 todas aR Jocaii<lades onde seja IlOl;sivel ap-
pllcar os convocados no.s servlç:os que lhes são propdós. 

li --.. Das força~· navàes, comprehendendo: 

a.) dos officiaes constantes dos re~pectivos quadros: 

õ) dos sub-officlaes constantes dos repectlvos quadros; 

c) de 250 alumno:-: da Escola Naval, inclusive 104 do Cur~ 

Prêvlo; 

tl) de 7.437 pra<:n~ do Corpo de Mal'inhelros, distrihuidos pelas 
diversas classeR e egpeclaliclades rlü Sél'Vl<:o de Convês; 

e) de 3. 500 prac:as do Cói'i)o de Marlnhetros, dls'trlbuidos pe~ 
las dlver~ns classes e mmeclalldndes cio Serviço de MachlnàS; 

f) de 588 pra~as elo Corpo de M"arlnhelros, dlstrlhuldos pelas 
diversas classses e eflpeclli<lndes do Serviço de Aviação Naval; 

n) de 2. 638 prac:;n~ do Corpo de Fuzileiros Na.vaes, incluindo 
as companhias eflpeclnes e n lmnda de muslca; 

71.) de 600 alumnos rlns ERr.olns de Aprendizef! Marinheiros, 
distribui dos pela~ dnco escolas nos diversos Estados; 

i) de ·t.l!ll talfeiros dn ~om11nnhia de t.:"lifa do Cm~po de Ma~ 
rlnhelro~. ciistrlbuldos pelas diversas clrtsses e serviços. 

§ 1.0 A Marinha· de Guet't·u éOJnprehC'nde: 

a) a forç:a. nctlva. r.omposttt do pessoal a que se refere o 

õ) as rese\'vas constituh1a~ (lH a.ccordo com n lei do !lerviço mi
litar e as leis Eí. 631. de 31 de Dezernh1'\l de 1028 e 21.887, de 2\) do 
Setembro de 1!l32. 

c) a Reserva Naval Aet·en. na fót·ma do !:lett ·regulamento, será 
composta do seguinte pessoal: 

1 capitão-tenente; 

3 pl·in1elros"tenentcs; 

30 sogundos•"tenentes. 

§ 2°. . Em tempo ae guerra n. A\'mtldn compor-se"ft do pes-
aoo.l que fôr necessati(). 
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§ 3". . O tempo de serviço na Armada sel'l\ regulado em A vi
so do Ministro da Marinha, de ãccordÓ com o urt. 3.3 do Regula
mento pnra o Corpo de Marinheiro::, aporovado pelo decreto n. 
23.514, d~ 28 .. de Novembro de 1933, modificado pelo. decreto n. 
23.986, de 9 de Março de 1934. 

~ 4º. Os claros flUe· se abrh'em no pessoal, serão preenchi-
dos pela Escoia Na vai, pelas Escolas de Aprendizes Marinheiros, 
pelo voluntariado sem premio e pelo sorteio parã a Armada, na. 
fôrma da lei ilo set;vi<:o militar. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposl~ões em contrario. 

Sala. das Sessões, em 16 de Outubro de 1935. - Jo<i.o Si1tt-
1~1icio, presidente. Gmtu.liano de Brit·o. relator dn Guerra. -
A.11tara.l Pei$oto, relatr)r da Marinha. - Jorio Gtti·mcwãeso. - Oar. 
doso de Mello Netto. - Abelard<> V~rgttelrrt fJesar., - Henriq1tc 
Do{T.stt•Qf'th. t'om r~striccões. - Daniel de Oar·vall~o; vencido, pois 
reduzia o effectlvo do Exercito. bem como do Regimento Naval. 
Quanto ao Exercito, poderia vl.r a ser elevado por iniciativa do 
Presidente da Republicn, quando houves~€' material suffidente. 

A.rnaldo Btl8to8. -vencido, de aceordo com o voto do Deputado 
Daniel· de Carvalho. 

Art. 1°. As forças de terra para os exerc1cfós de 1~36, 1937 
e 1938, serão constttuldas: 

a.) dos officiaes do Exercito acúvo constante dos diversos 
ouat1ros (officlaes generae~ e officiae!'l da.~ armns e doa servl~;;os) 

de accordo, quanto ao numero, com as exigenclas da organização 
do Exercito em tempo de paz; 

b) dos officiaes temancscente!'J de quadros extlndos: 

c) dos officiaes da 1* .classe da reserva, convncados )>ara ser
v!~o no Mlnisterlo da Guerra; 

ci) df! outroH officiae~; .da reserva, bem ~Onlo aspirantes a .of
ficlal em commlssão, convocados para e5'1:agios e periodos de ins
trucç:~s de a~conlo com o regulamentó ))ara o Corpo de OfUclaes 

eserva; 

c) dos segundos tenenteR e aspirantes a offlcial estaglarlos 
a1umnos das Escolas de Saude e <le Veterinarla do Exercito: 

f) dos al>'Plrantes a. offlclal do E"erclto activo ; 

y) dos 601 sub-tenentes; 

h) de 660 alumnos da Escola Militar; 

i) de 100 alumnos da Escola de Avlacão Mflitar: 

j) de 441 sargentos lnstructores e 850 sargentos escreventes; 

l) de 301 sargento& especialistas do servi~o de saude e 159 
praças (sargentos, çnbol;'! ~ ~oldados) especialistas :a~ Veterlna.rl~; 
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m) de 68.182 tH'ttc;aR (sargentos. cabos c soldados) dh:trihul
õos pelos CUI'liOS (!e tropa e·- formação dos . ~·E'rviços, de rtccordo 

. com os quadros de effectivos que forem fixados nos regu-
lamentos; 

n) de 3. 000 pra<:as do~ contingentes especlaes dos estabeleci
mentos do Exercito: 

Art. 2°. O effectivo das forc:ns d!:' tert·a não f,"t'fl. reduzido, 
dentro ro perlodo para o qual é fixado: poderá, porém, ser ele
vado: 

a) de 1!'i.OOO resPrv!stns de P e 2a r:ontegorla pnra ns mnno
hras ele gt•nncles unidades. ou rle :l" para nerlodos ele lnstJ·ur.<:iío 
intensiva, nns guarnkões onde não houvt'r grandes mnnohrns. 
tudo d~ accordo com o Regulamento do Servlco Mllltar e cnhen- · 
Õf\ ao Estado Maior do Exercito lndlcal" as regiões, clrcumscrlp
ções ou zonas onde l1eve ser feita a convocn~ão: 

b) ao effectivo normal da oi'gaht7.n.d\o de paz, em clrcums
tancias especines. SP a ségurà.n(!a da RepubHca o e-xigir. l'e<lor
reiido-~e ao ~volüntariãdo ou ti con voca~ão de reservistas de t• e 
2• categorias ; 

c) ao effecUvo de guerra em ~aso O(' mohllf?.ac:ão. 

Art: 3°. Por occasião rlns mnnobr:u;• nnnunes o Governo TIO· 
der&, convocar por intermeillo do 1\-JinistPt'io da Guet·t·n, o ne~•;;o;.tl 
necesMrfo, da resérVn ou dn Cltmt·dn TPrt·!torial. a jul?.o dn Es
tn.do Maior do Exerdto, em teclas aR lornlidnões onde se,in nossi
vel appUcar OR con vocadoR nos servicos .. que lhe!l são proprlos. 

Art. 4°. · Revogãm-se as dtsposiç:ões em contrm;io . 

Euvaldo I..~odi.. no exerclcio <ln Pt·e!:tlclencin. _. .Anu~ Pereira 
T,ka, 1°. Secretn.rlo. - An:<?nor Ferreira. Ra11cll·o. 2° Secret.arto~-
Onldei.t·a àc Al11a1'Cn,aa. 3.0 ::;lecretario, interino. - Edmar C'arva· 
r h o, 4" Secretario, Interino. 

N, S2, Dl-~ 23 DE FlWEReinO DE 1935) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1°, A Força Naval para os exC"rciclos de 1936, 1987 e 
1938 constn.r{t: 

a.) dos õfficlnes constantes do:;.' respectivos qundros; 

'b) dos sub-offiêiaes constantes dos respectivos quaftros: 

c) <le 800 alumnos da Eséólr~ Naval, inclusive 104 do Curso 
Prêvlo; 

•' 
~). de 7. 437 pra~::ns do Corpo de Marinheiros, dlt:.'trlbuldos pe

las dtverso.s classes e especialidades do Serviço de Convés; 
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r:) ele 3. 500 praças do Cort>o de Marinheiros, distrlbuido.s pe
las diversas classes e especialidades do Serviço de Machtnas: 

f) de 588 praças do Corpo de Marinheiros, distrlbuldos pelas 
diversas cla&'Ses e especlalida.des do Servl~o de A viação Na vai; 

g) de 2.638 praças do Corpo de Fuzlh~iros Navaes, incluin
do· as companhias especiaes e a banda de' muslca; 

h) d& 600 alumnOA uas Escolas de Aprendizes Marlnheirós, 
distrlbuldos pelas élflco escolas nos diversos Estados; 

i) de 1. i51 taHelros da companhia de taifa do Corpo de Ma
·rlnhelros, dlstrlbuiôos pelas diversas classes e serviços 

Art. 2.0 A Marinha de Guerra comprehende: 

a) a força nctlva, composta do pessoal a que se refere o 
artigo 1°.; 

b) as rC!-'E'rvas ~onstituldas de ·accol'do com a lei do serviço 
militar e as leis 5.631, de 31 de Dezembro de 1928 e 21.887, de 
29 de Setembro de 1932; 

c) a Reserva Naval Aerea, n~ forma, do seu regulamento. 
BêrfL cOmposta do segulnte peS'SOal: 

1 Capitão-Tenente: 

3 Primeiros-Tenentes e 

30 Segundos-Tenentes. 

Art. ao. Em tempo de guerra a Armada compor-se-â. do. 
pessoal que fOr ne~essattô. 

Art. 4°. O tempo de l'ervi~o na Armada serâ regulado em 
:A viso do Ministro da 1\'lai'lnha, de a.ccordo com o art. 33 do Re
gülãmehto para·· o Corpo de Marinheiros, approvado pelo decre
to n. 23.514, de 28 de Novembro de 1923, modificado pelo decre- · 
to n. 23 .986, de 9 de Março de 1934. 

Art. 5°. o~ claros que !>'e abrh·em no pesHoal serão preen
chidos peia' Escola Naval, pelos Eacolns de Aprendizes Mat'inhel-
ros, pelo voluntariado sein premio e pelo sorteio 11arn n Armada, 
na forma da Lei do serviç;o mill~ar .. 

Art. 6°, . Revogam-se ns disposições em conb·arlo. 

Sala da Commissão Executiva., • . . de .. ,. . de 1935. """" Eu.
valdo Lodi, no exerclclo da prealdencla. - Josê Pereira L1Jra. 1.~ 

Secretario, - .1.gen:or F. Gomes, 2° Secretario, Interino. - Cal
deira de . • 4.tva.rengn., 3°. Secretario l·nterino. - Ed.m.a .. r Carvalho, 
4~'. Secretario interino. 

N. 375 - A. <le 1985 
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431 -
(Priinéira 'Legislatura) 

Df.s~õe sobre nova cunha..oem. ele nv<>e(las d.ivision.nrias; com pri• 
reeer da. domm.issão de Finanças sobre as em.enda .. <J mn. 2" 
disC1tssão e c»tcmlas ela mesma oommtissão, 

~Finanças 237 - 1" Legislatura) 

Emen a n. 1 

Pela rejeir.ão, na forma das razões que são dadas verbalmen-

Emenda n. 2 

Propomos uma sub-emenda: Ao art. em vez de "constan-
tes do quadro annexo" diga-~·c: "constantes do quadro a qUe se 
refere o art. 2u • " 

Emenda n. 3 

Pela rejeição, na' forma das razões que são dadas verbalmcn~ 
te pele relator. 

Pela approvMão. 

EMFlNDAS DA COMMISSÃO 

Sub.stitua-s'e o art, 5" pelo seguinte. 

ArL (.i 0 
· Para attender ás despesas de cunhagem do numera

rio de que trata a presente Lei, fiea o Poder Executivo autoriza
do a abrir, pelo Ministério da Fazenda, o necessario credito, até 
o limite de dols-nlil e seiscento;:; contos sendo: mil para . material 
permanente: mil e quatrocentos pu1·a material de conliumo; du~ 
zentos contos para gr[i.tificaçüo dos set'\'iços extrllordhiarlos do 
pessoa, 

:Paragrapho unico. Flóa o Poder Executivo autorizado a. 
fazer as operações de ca·edito necessm·las Cl. execm:íi.o da presen
te Lel1 no limite da imlloa·tnncia numclonu.da neste artigo. 

Sa.lã. da:; Sessões, 13 de Outubro de iü36. - .Tocio Bint.pllclo, 
Presidente. - Oard.O'so de Mello Netto, Relator. - Oar!os Luc. 
- · João Guilnariics. - Henriatu: DodswortJL, - Abelardo Ve1·· 
guefro Ocsar. - Gratulia·no de Bl"ito. - .h,rança Ft~h·o. - Ol'la1t• 
dt.• A.rcmjo. 

JIIMIDNDAS E:M 2• DISCUSSÃO AO I'ROJECTO N, 375 ._ 1• LliXliSt.A'rtiRA 
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N. 1 

Accrescente-ss no art. 2°: "Prata - Valor 10$ - Peso. Grs. 
12,000; Dlametro 30 ·mm. Tolerancla, pará màls ou para me-
nos: - Titulo e ~otnposlção, 900; no peso, 0,600; Milesimos 7. 

Just$/icaçw:> 

Na ultima viagem ao norte, sem falar nas cidades dó inte
rior, tratando, apenas das êá.pltii.és, alóm da grande difficuldade 
de troco~. tive opportunidade de verii:lcar como são as cedulas 
ern clrcula ç;iio; remendadas para não dizer, quo si sempre, es-
phaceladas. 

Chega mesmo a ser irrlsorlo dl"ter-se que aqulllo ~ que é a 
nos::~a moeda papel. 

Na FranQa, temos pratas de 20 frs. ou sejam 23$400, dé no~ 
su. moeda; na Allemanha, ternos prata~:~ de 6 Itmk. ou :;,<ejam 
35$000, de nossa 'moeda; i.t. Italia tem pratas de 2o lira.'! ou Sr.:ljam 
29$000. 

)Do mesmo mlhlo, em. relação á Inglaterra. 

Num Palz, como o nosso, de vasto terrltorlo, onde a substi
tuição do papel faz-se com a maior difficulda<le, pela absoluta 
falta de meios de {)Ornmunicação, a prata de 10$ muito virá fa-
cll tar. 

E' bem verdade que a presente lei, que se elabora, é de tran
Sição, para a tran~formaçii.o do nosso mil réis no "Cruzeiro" . 

Mas, quando teremos ess•a transformação 't Qual •o tempo 
necessario para a .substltulçao das ceâulas actuaes pelas da nos
.sa moeda! 

Aqui fl'Ca o meu alvitre, subrnettendo-me á decisão da Com
missão de Finan<.!as; bem se ve, .depois d-e ouvido o orgão tech
nlco, a Casa da Moeda, onde encontra-'se na dlrecção Mansueto 
Bernardi, nome que dispensa elogios, pela sua ctunpetenclu. ~ 

grande ãdmhlistrador. 

Sala das Sess!les, 11 üe Novembro •Je 1na5, 
7·cto Pi·nto. 

·· N. 2 

No art. 1°, onde se lê· "constantes do q1~adt:o annczo", leia
se: "a. c;zue a~ refere o a.·t·t. 2.0

". · 

Bem sel que esta ~mencla pollerla ser o,presentnlln nn r<>ün-
cc;:ü.o final. Mas, como tenho outrus a npret~entnt· ll('Htll phnHe 
~ ãlsoussã.o, a col'l'lgenua poderll. 1:1er feita, ~csde jll., 
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Saia das Ses'Sões, 11 de Novembro de 1935. - · ÉJtÍmundo Bar• 
reto Pinto. 

N. :i 

Accrescentar pratas de "10$000 ", conforme modelo, peso e 
teôr que forem estabelecldoR, tendo em vista o valor. actúal da 

Sala das Sessões, 12 de Novembt·o de 1935. - Pattlo Ma1·tins. 
João Neves. 

N. 4 

Ao projecto n. 375, de 1935 (18 legislatum): 

Art. 3." Substituam-se an palavras flnaes, a partir da prepo
F:IIçllo "lle". pela!:! seguintes: "1J<t1J(~l '111 ncda ora c1n ctrculaçcio ". 

J 1! stíficação 

Feita na tt'ibuna. 

Sala das Sessões, 12 de Novembro de 1931i - Oli1>clra Oouti
-nho. 

PROJIDC'l'O N. 375 - 11 LEO, A QUE SEl REl•"EREl O PARECElR 

O Poder Lagislatlvo decreta: 

Art. 1~0 As moedàs de prata, bronze, de alumlnlo e nlckel, 
que se cunharem a partir de 1 de Janeiro de 1936, tet•ão o valor, 

. peso, dlametro, titulo e compo~lçã.o constantes do quadro annexo. 

Art. 2.0 li'lca. o Poder :mxecutlvo autorizado a modificar op
portunamente nH inscrlpções dos cunhos das peça&• existentes e 
bem assim a e~colher t'.H moedas e gràvuraa creadas por esta. lei. 

Tolerancla. 
para + ou , para 

Titulo No tlt.ulo 

Metal Valor Peso Dhi.- e Com- No e Com~ 
metro posi~ãc peso posiQão 

Rs. Ora.mmWf Mlll~. iMlle- Gr(l.lll- Mil e-
metros slmos ralas slmos 

Prata • . . . . . ' .5$000 10,000 27,5 600 0,600 5 

Bronze do 2$000 9,000 26,5 9.00 Cu ó,450 20 

nlurnlnto: 1$000 7,000 24,6 80 Al ~,350 10 
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- uo -
AÍümin!ó $5óõ 5,000 22,5 llO Zn 0,250 1Ó 

Niolt:el: $400 10,000 28 0,200 

" $300 8,000 25 750 Cu 0,200 10 

" $200 G,úDO 23 250 Ni 0,100 10 

" $100 4,500 20 0,100 

Art. a.u Fica o Poder Executivo aUlOl'ÍZHdo á mandar cunhar 
a importancia de cin.~u--· nl.:t lll H Ci:Jil tol> de rf.is (fiO. iJO(): ouiJ$), em 
moedas auxiliares e uid...;iunal'ius, sendo: 20.ooo:uoos em prata; 
20.000:000$ em bronze tle alumínio, e !U.OUO:UOO$ em nickel, afim 
de- ::>ubstltuir uma sunu11a cOlTe~lHHitlent~, em ccdulus de 1SOOU, 
2$000 e 5$000, ora em ch·culação. 

Art. 4. u A&' cedula.s trocadas pelas moedas refel'idas no artlgo 
n.nterior serão recolhidas á Caixa tle Arnortiza~,;üo c incineradas. 

Art. 5°. Para attcnder ás despesas de cunhagem do numera
rio <le que trata ·o art. 3.", fica o l'oder Executivo u.utul'izado a ef
fectuar as uperaçõe&' de cl'eclitos que ío1·em ncces~arluH, ntG u lhnite 
de t1·es mil contos .de réis (3.00U:OOO~i\). sendo: 

1. 000:000$ para material permanente; 

1. 400:000$ para ma tet•ial de consumo; 

600:000$ para pes&'Oal. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissõe!::l, 7 de Novembro de 1:.136. - Jocio S·imJJli· 
cio, PresidentEJ. --. Carfio~o de Melo Neto, Rclatól\-AM7ardo Ve·l'• 
g-ueira Oesar. - Fra11ça. I.Nlho, - 1~edro Fl1·mc.za. - G-rat1tlta11o 
Brito. - Raz)ha.el Oi~tc:urci. ~ J•acio U·uimaJ·cics • . --1 Carlos Luz. 
Orlando A.mujo. 

N. 386 - 1935 

(L• legislatura) 

Manda abrlr o crcdUo 81tppl~mcntar de 3, 862:600$000 rmra o tut· 
gamento de subsld:io ilc Sc1taclot·os c Dc1mtacios e rlc matr'rirtl 
àe secretarla da Oamara elo.~ lJ<'Jmlactu.~, 110 1U'I'lflclo rlc 4 clc.: 
Novembro a 31 dcl Hezem.bro de 1935. 

(Flnu:n~;u.~ à35 o 346 - 1.' h'ghduturu) 

. 
O Sr. 1." Secretario <Jn. Camnru dos Deputados, em oft'lclos de 

28 de Outubro ultimo e de ú a 6 i.le No\'emhl'u cot'l'eJÜe; t~ncnmi
nhou pu.l'u. a Comml~Hüu de l~'lhun~u~ e Ot•o::ttmento, tres \'e1ll'~~('n• 
taQÕOH l:lolleltüfido a HUf.!l'tUI'U de Ol'Cilihm HUJ>)I)enwntlll'1:'!>1 ll:tl'lt Vel'

baa de del:lpostt~ du. Ctunm·u do~ Deputullo~ e do Senado FlHlel'U.l. 
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A prlmelra tem por objectivo prover ao pagamento do subsi

dio fixo e. das diarias aos Deputado~ federae~, no p~l'iodo de 4 de 
Novembro corrente a 31 de Dezl·miJro vruximu rutut•u. A l:legunda 
providencia refere-se ao paganwn Lo du dc::,•peHu~ de matut'!al da 
Secretaria da Camaru do::; Deputados, no mcl:lmu veriotlu extram·-
dinarlo. ... 

Amba~ são provenientes llo St•. Directot· geral da Secretaria 
ela Camara e são acompanhada;-; do res1wctivo quadro llemom;tra
tivo das despesas a attender. A ten:ett·a reprcscntar~iiu veio do 
Sr. 1.0 Sêctetaf'lo dó Ht•lutdti e J't•L\~t·t·-~e a u erellitu supvlellwntar· 
nara occorrer ao pagarnenlu do Htth!--'hlin fixo e das tli:u·ia!-l cll~ ~L 

Senadores no me~mw vel'iudo de [H'IIl'ogac~ào da at:tual ::-;pssüu ll>
gislatlva. 

Todas cs~as de::;pesaH a effectmll' sito eonseltuencia do dcc>reto 
legislrttivo n. 3, de 22 de Outuhro deHte annu, que vruroguu até 31 
de Dezembro fUturo a ses~'iiO lPgh;lativn que devia findar-se em 3 
de Novembro corrente. 

o or~n.mento vigente nuo contém cunHigna~.;ãu e::;pecial para a 
eventualldaue da prvroHução dos ti'abalh!Js Iegi::;lativm;. 

Ifiévltavel por sua natureza é a despestL a pagat· e á Camat'a 
dos Deputado~ cumpre pl'omõVet· os lilt~ios regulan~H que habilitem 
a Mesa do Senado e a · da Cun'lnra dos Deputados a mandar eHe-
ctuar os respectivos pagamento&'. 

Assim, 6 neccssaria u. hnportanC'ia de 3. 43G :000$000 pat·a o pa
gamento do ::;ubsldlo de 300 DeputalloH l'm :!7 dia::; de Novembro o 
no mez de De?.uml.H·o, ~e Jllln :! • 5H1i: ooo:;;ou · lle snb&'idio fixo e ..... 
870:000$000 de ::;ubsidio vm·itwel. 

Para o su!Jsidio do::; Henadorc!4, fm~~!:le pt•cci~o 5'Upplernentar :.t 
verba orçamentaria re::;pecli va eorn quantia de !:!4a: 600$, sendo 
182:700$ .de quota fixtt c 6(f:ttü0$ de quota variavel, calculadas a[Jc~ 
nas para 21 Senadores, metu.(le da tepresentuç;iio do Senado, visto 
que, para a outra metade, já o orç:amento vigent(} contém a vet·ba 
necessatla, em virtude de constituir-~o de 21 membros a ~ua Com~ 
mi&'SÜA> Permanente. 

Com o accrescin'lo de l::let·vl\~o, ntt prorogação ,do~ tt·abalhos legls
lutlvos, tam!Jem augmentam n!:l <lel:lpesas du Sect·ctaria du, Camnt·a 
dos Deputado!:!, devendo elevar-> e as respecti vns vet·bas o consig
nações pant oxpediente: força, lu..: e tele}Jhone; set·vicos cxtt·am··· 
dinarios: eventuaes: imt>re~;ilfLO e pu!Jlica~;ü.o do documentos }Jttt'

lamentareB e dos debates, na Imprensa Nacional, como vem de
monstrado no respectivo !1 uadt'o demonstrativo c di~'Criminallo dn 
Secretaria. da Camaro.. 

Para attender, pois, i'Ls refe\·ldas representn~õcs e provlden
clnr sobre o pagamento das despesas nclmn. referidas, n CommisHilo 
de Finança& e Orçamento formula e sulmwlte (L apt·eel:t!:fitJ da Ca
maro. dos Depütados o scgüitüe: 
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PROJ~ 

Manda abrir o credito SUl>plementar de 3. 862:600$000, para o 
pagamento de subsidio de Senadores ê Deputados e de material da 
Secretaria da Camara dos Deputados, no }leriodo de 4 de Novem-
bro a 81 de Dezembro de 1935: 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.° Fica aberto, ao Ministerio da Justiça, o credito de 
3. 862:600$000, para o pagamento de subsidio aos Deputadol:l e Se
nadores e de material da Sec1·etal'la da. Canmra do&• Deputados, 
E>upplementar ás vet·bas da lei n. 5, de Novembro de l!J34, assim dis
criminadas: 

Art. 5,0 Verba IV - Camura dos Deputados ---.. 
Consignação I, sub-consignaçüo-&'Ubsidio fixo 2.565:000$000 

Subsidio variavel ..........•.. i 

Som ma ó. 

Art. 5.0 
- Verba V Senado Fe-

derai Subsidio, ajuda de custo 
e representaç:ão - Subsidio fixo 
de 21 Senadores ............... . 

Subsidio variavel (dlarias) ...... . i •• 

182:700$000 

60:900$000 

243:600$000 

Somma (pa1·a subsidios) I •. • ...... . I- •,•.• o I I • I I • <#I 

Art. 6." - Verba IV - Camara dos 
Deputados _, Consignação Matfl
rial -'- sub-conslgnaçõe::;• li 
de consumo- N: - .Objectos de 
e:x:pédiente ............•.•...... 

N. V~ ........ Força, luz, gaz e telopho· 
nes 1 •• 11 •••••• I I li I. I I I I I tI I I 111 I I 

Sub•consigna.çií.o III 

Despe8(t3 diversas: 

N. IX ...... Serviços e::r.:tracrdlnarlos da 
Secretaria . . •.......... • ..... . 

N . Xll - Impressão e pub11cacã.o 
de documentos~ parlamentares .. 

N. XIII - lroptessão e publicação 
de debfi.tes na. Imprensa Na-
clonal . . ...•... I ••••• I ••••••• , • 

l(i :000$000 . 

20:000$000 

25:000$000 

12:000$000 

']ll:000$000 

870:000$000 

3.435:000$066 

243:\lootooo 

3.678:600$000 
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-443-
Somma (material) 184:000$000 184:000$000 

Somma global 3.862:600$000 

Art. 2,u - Para o nngamcnto das despeSU8 decorrentes do pre
sente credito supplernentar 0 Governo fica autor\zado a fazer a~ 
operações de credito que forem necessat·iüs. 

Art. 3,0 
- Revogam-se as dispor,içõe!'l em contrario. 

Sala da Commissâo, 11 de Nu\'crnl.Jro de 1935. - Jr)(i.O Himplicio. 
preddertle. - Jocio G1tÍtiHtrãrJs, relator. - l'cclro .Pil·mcza. - .A.bc· 
lanlo Vergueiro Cesar. - Barbosa Lima SobrinhO. Orlrttttlc 
A1·c:ujo. - Adalbe·i·to Camc,rgo, - Um·los L1tz, -França Ji'itho. -
Rrzphacl Cincwrá. 

LEGIRLAÇÃo CITADA 

~v 

presentação. 
~a aos ··v e pu umo.s .:::nw.siuio, ajuaas a e custo e re· 

I - Para subsidio fixo a 300 Depu-
\UOOS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·~.Gol O; vvv~vvv 

Para subsidio em dlnrias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .180:000$000 

Para. ajudas de custo .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 1.350:000$000 

Para representação do Presldei'lte 
da Camara . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . 24:000$000 

8.235:000$000 4.554:000$000 

li - De consumo: 

.· II - Objecto.s de expediente t • • 1.1 "'• a • I 4 • . • I • t . • I , !' 

III - Conservação e limpeza do cdlficio 

IV - Seguro, conservação c limpeza dos moveis . 

V - Cu~teió c conse:rvaçflo dos nutomoveis ••. 

VI - Força, luz gaz e telephortes 

III _. Despesas diversas: 

VII - Fardamento do pessoal -da portaria, auto
moveis, ascensoristas e diaristas .•.• ,~ . . .. 

·v111 - Taxa de esgoto ...• • ..........•........••. 

IX "-"" Eventuaea ••......••••......•.•..•........ 

X - Pat'a. os eervlçnH cxtrHot•dlnnrlo:: da •rachy• 
gt•u.phla, lnchlNI\'o 0 tlo A1m~es .••••••••• 

60:000$000 

30:000$000 

20:000$000 

50:000$000 

100:000$000 

35:000$000 

136$200 

75:000$000 

20:000$000 
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Xí - Para o!:l Mrviços ex:traordinarlos da ·Secrê~ 
tarJa e os da organização e revi~ão dns or-
çam(;lntos 

XII - Irripres~ão e publicação dos Documentos 
Parlamentares · . . .. . ..... . .............. . 

Xlll - Imprés:::ão e publicação dos debate.!'.' na 
Imprensa Nacional . . .... . .... . .... . . . . . 

V ~ Senado Federal: 

Subsidio, ajuda de êU~to e 'i'ei'>i·esén tação: 

Para subsidio fixo a 42 Senadores. . 1. 332: 450$1JOO 
P<tra subsidio em diarias ........ . 

Para. ajudas de custo ............. . 

Para rept•esent.ação do Presidente 
do Senado .. . ...• , • • ....... . .. 

1.332:450$000 

II - De consumô: 

2. Obje<:tos de expediente .· . ........... ..... . .. . 

3. Reparo~ e p inturas no edificlo .... . .... . . , . . 

4. A cquisi<,:ão dé moveis e machinas de 

5. Cu~teio e conservação de um automovel para 
o presidente .... , ... ,· .. .. ........ . . . ... . .. .. . 

f;, Força , luz, gaz e telephone, inclusive conser .. 
vação dt~ ja ràhn ... . . . . . . . . .. . .... . . . ~ .. .. . . . . 

7. Fàrdamcnto pa ra o pesso~tl da 11ortaria 

III ~ Despesas diversas: 

8. Despesas do prompto paga mento dR. portR.ria • 

9. Servi~os ~xtraordlnarlos da Secretaria ... , .... 

10. Eventunes . . 
4 • t t t • t t • t t ' t ' t ' t • t t ' t t ' t t t t ' t e I 

11. Taxa de esgoto • . . • .•...• •.. .. .. . . • •..•.••• 

12. Publicações na Imprensa Nacional ••.•.• . •.. 

Totà.l • t t t t I 't. tI f . e I t t lo i t tI 1t t t I I I I I t I I I I' 

50:000$000 

25:000$000 

230:000${)(}0 

715:136$200 

477:750$000 

1.89:000$000 

24 :00(1$000 

690:750$00\) 

30 :000$001) 

200:000$000 

50: 000$000 

30.í)00$000 

45:000$000 

16:000$00ú 

30 :000$000 

18:000$000 

36:000$000 

100$000 

100:000$000 

57&:100$000 
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ANNEXO 

Demonstràc:ão do credito nec~ssario ao pagamento do !;UIJ:-;1~ 
dio fixo e vatiavel, aos Srs. Senado1·es, de 4 ele Novembro a 31 do 
Dezembro ele 1935. 

Para subsidio fixo a 21 Senadore~: 

58 dias n 160SOOO 

'Para subsidio variavel a 21 Se
nadores: 

58 dias a 50$000 

182·"'00SOOO 

60:900$000 243:600$000 

Importa a presente folha em duzentos c quarenta· c tres contoq 
l' seiscentos mil rêis. 

Dlrect01·la da Contahllldnde. 4 õe Novembro ~f' 1935. - Ma1·io 
J. Fetxato. 2.p orrtcJal. - <..:onrer<.'. Jnc.tntno (,QP.llto. dlrector dll 
ContablHdade. - J. ROS<J Jnnjor, dlrector geral. 

Deznonstrac;~ão do credito netJessarlo para pagn""'n"~" !lnn 
Deputados, durante o perlodo da. prorogaçã.o da presente legl~lntura: 

Subsidio fixo: 

Novembro 27 dias 

Dezembro inteiro 

Subsidio varia vel: 

Novembro 27 dias 

Dezembro 31 .dias 

. Total 

1. 215 :000$000 

1.350:000$000 
~----'--"-"----

405:000$000 

465:000$000 

2.565:000$000 

870:ooosooo 

3.435:000$000 

Dlrectorln do!'.' Serviços da Contabilidade, em 28 de Outubro de 
1935. - Zeferi1w Silva .• 3.0 officlnl. - C'MI Gusm<io. 

Iln,lHlt'btncln necessarln pnrn. t•eforço de varias sub-consigna~ 

ç<(íeH da verba "Material" da Secretaria da. Camara dos Deputados. 
em virtude da prorogndio da Se!'!Hão, atê 31 de Dezembro de 1935. 

Objectos de expediente . , . , ...... . ......... . ..... . 15: õôOSOOó 

l~'orça, luz, gnz e telephonei:J •••. , •••.. , • • .••.•. , • 20:000$000 
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Para o::; serviçog ~·xtraot·dtnarloH da Sccrctn.l'lu 35:000$000 

}'}ventuaes e ••• e ••• • •• I. • e. e I •• I e f e. e e e e 0 I e te'", e • .o 36:000$000 

Impressão e publicação dos Document~s Parlamen-
12:000$000 tares . o I e • e •• I ~ e e e t • o • I • o • e e e • • • e • e e e e • • • e • e f 

·Impressão ~ publicação dos debates na Imprensa Na• 
cional t I I I I t e I I • I I t e • I ' I i t 0 e f e • lo 0 t e • • • e • e • • • • 76:000$000 

Secretaria da Camnm doS' Deputado:-:, 
AdolzJho Gigliottí, Dirilctor Gen-tl. 

J usiiflcação 

184:000$000 
---=-----

lle Novembro de 1935. 

O refor<;:o d<· verba que se peüe tem a suw. justificação no fa
cto dE.> qu~ a Cu.mara sempre votou verbas para sua. Secr0t:lria 

o perlodo de 3 rle Maü.· a :3.1. du 

Acontece, entretanto, que desta vez a Camara vem funccfo~ 

nando clesde Jnn<:>h·o e accresceu asl'im a~ <iE>spésas de quatro ml37.E\~ 
dos mais trabalhosos. 

As dotaçéies que mais soffret'am foram as constantes dn tle
t'nonstra~ão acima. 

Demonstração das desper,uH da Portaria, de Janeiro a butuln·o 
de 1935 

Janell·o .........•............. · · · • · · 

Fevereiro ......................• . ... 

Marco .. ...... ' .. "'' ~ ........... ... , .. -. ·, .. ... . 
Abril t • I . tI ''I I\ I f' • 't I·, I e I I I I I I I I 

Maio 'e. 41. e e' I il't. oi. e I e • I e I e e I' t' I e .t • 

Junho f e e te e I e. •. t 4 'e I f. •ti. '·'I I'"' e e 

Julho e e e I tI I I I'" a'l :0 f I I' I I t '''e I tI • e' 

Agosto ... . ........•................ 

Setembt•o ......•• ·, •.......... : ...... . 

Outubro ..... . ............ . ..... . .. . 

Totn.l 

4.:934$100 

5:755$500 

5:978$000 

6:610$800 

5:083$400 

5:374$000 

5:647$000 

7:178$400 

&:79!)$200 

9:039$500 
------' 
62:399$900 

Seõréturln da Camaru. dos Deputadas, l de No,•embro de 1935. 
- Aàolpho Gigiiottt, Dtrector Gcl'al. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 27 de 130 

447 ~ 

EHsa deHpe~a li et:Htéada pela verba "Mvcntuacs '', lf U(' é lle 
75:000$000 para o exercicio corrente. 

E' lida e vai a imprimir a seguinte 

Rm>ACÇÃO 

N. ?.85-B - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Redac~üo final do projecto n. 2ll5-A; elE' l !l35, que N.:tahelcce 
regras sobre a construcdl.o de cdiflclo:;• publlcof:! 

O Poder Legislativo decreta : 

Art. 1.0 Na construcc:ão de edificlos publlcm~ se ohservari'lo 
a~ leis estadones, e as posturas e delibera~ões munfcfpac!=, 1'10-

lccalidade respectiva. 

§ 1.0 A 1\funiclpaildade dnr{t a Hcenc:a. o alinhamento e o 
e approva os p nnol-l 

e projectos apresentados, illdependentel'nente de q'uae~quer emo
lumentos, taxas ttu Impostos. 

§ 2.0 Serão, em todo o caso, exlgivel~ os tributos devido~· pe
los contractante:-:, ou executore!'l, de obras, ou serviços, relati
vamente ao exercfcio de suas fndustrins o'u profissões, se não 
decorrer ode cargo, o'u concessão <ie serviço publico federal . 

Art. 2.0 O processo de licença. para obras de ediflclos puhli
cos serâ expedido com a maior presteza, tendo preferencin :::obre 
ouaesq uer outros, per.n de re!'lponsa.bllldade, civil e crfmfnnl, dos 
funclonarlos culpados da demora, pelo damno c~usado ao P,oder 
publico 'interessado na~ mesmas (?bi'as. ·· · · 

eg1 ma as 
administrativas, a União, ou o Estado; promoverá as 
jtidlclã.es adequadas O\.\ exctuir-ihes os effeltos, Re não occorrer 
a hypothef-iC de confllcto prevl~.ta no art. 76, 1. d) , da Con~Uttil
ção Federal. 

Art. 4." A !nfmcç:ão de pm,•tura, ou déllberagüo munlcipt\l 
~ujeltar{t, o administrador ou o contractante da~ obra::~, ou quem 
a hou ~:er determinado, as multas estipuladas, sem prejulzo do 
embargo da obra, quE> só se fará., quando cablvel por mandado 
judicial. 

Art. 5.0 Nenhum edlflçlo publico de grandes proporções 
será construido sem prévio concarso para. escdha. do t>rojecto 
respectivo . 

No concurst> tomnrão parte soment(;' proflsalonae!;l hnbUlta.N 
do~ .lega.Imente, 
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Art. 6. o Revogam-se as dispo~ições e111 contra !'lo. 

Sala da A Com missões, 12 rle Novembro ·de 193G. - Valente 
ele Llma, Presidente. - Heitor .Maia. - .Mathias Freire. 

O Sr. Presidente Estú finda a leitura elo Expediente. 

São deferidos os seguin te<1 

REQUERIMENTOS 

N. 213 - 1935 

(1• T ... egls1atura) 

Req uelro que, por intermedio cln. Mesa. l'iejnm !'lolicitadas fn
formnçõeR no Exmo . Sr. :Mh1ish'o da Viação: 

a.) acercn <'In tf'or elo convenlo exh--tente entJ·e a Estrain de 
Ferro NortW!'Ite ·ilo Rrrt!'-'il, Estt·nda de Ferro Rorocrthrtnn e Compn
nhia Paulista de E~trndns de Ferro. llnt'a. um cmprestimo rle 40 
mil contos (t primeira das citadas ferrovias: 

b) como vem se11t1o alllJliC'.rdas a~ ,·erhas. )Jot· en~n fór ma ob-
tidas, pela E!;trada ele Fet'l'O Nnroe:-:te do Brasil no trc~ho mntto
gro&'sense. 

S;;~la. <las sessües, 13 ele Noveml)ro ue 193ti. 
d<t costa. 

N." 214 - 1935 

(t.• Legislatura.) 

Requeiro que, por interme<lio da Mesa, f:da pedida u.o Minil:!tc~ 
rio da. Fnzenda a seguinte informação: 

"Porque se não mnndn pint:H' externamente o edificio da Al
fandega de Florinnopoli!'l, que. situnda na parte central da cidade, 
apresenta n!'.pedo deploravel, conforme !'.e vê das cluas · inclu)·ns 
llhotograllhia~. que deYcrii.o nC'ompnnhat· o ofi'iclo requisltorio de in

. formac:ão'?'! Entrl'trtnto aH rednma~õe~ da lnSl)ech>ria da Alfn:mle-
ga e <la. PrefeltUl'a l\Tunklpnl dC' Flol'ianopoli~ têm slclo feitas pot• 

Sala da"• Ses~ões, 13 de Novembro de 1!)35. - Dorval .i.liclchht· 
eles. 

O Sr. Domingos Vellasco (Pela ol'fkm) - Sr. Pt·esi<1ente. lH~
-di a palavra r'lnra requerl•t· n V. Ex . a inserção em Apta. do tele"' 
gi·amma que pa~&·o n lêt•. 

"Deputado Plinto 'l'oul'inho outro::: Cu mura Deputaüol:! -
Rio. 

Loja Acc:wia varnnaem;e, pl(molra campanha anti-c~dre
mista Paraná, cujo quadro · conta cerca 50 ófficiues I<Jxct·
clto t>ollciu, vivamente enthuslnsmada gesto dignificante 
patt'lotlco resolüto dos imvolutos Deputado11 organizam 
bloco parlamentar dn rit Nuqüo palaYrn ot·dem para. deflu
graçüo íormlâavel combate fascismo brasileiro, associa-se 
q,ualquer terl'eno verdadeiro brasileiros pOem á pt·ova 
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seu patrloU~:mo. Org;anbmmo~ ledún ndPpto~ nHt<:nnnrln 
constando mniR mil lcglonnt•io)-l eon!{tituimlo tl'Olln ~Hlat·;L 

no lado mn.nutenc;i"'LO demoet·u.cht. Como ma~on~ :tÍiplaucU
mos aqueiles sahcnt tomn.t· nttltuc1ef: lwm dlfferf'ntes com
modistas adheslsta~ ultima hcwa que lmpellidos me<lo ~o
vardla tomam q unlquer pal'titln. mesmo <>ontJ:<a brio nado-
nal. - T,cncnte 

Era o que Unha n di7.er. 

Prl<1. Ol'llcm) - ~r. Prt·~ldento, ha 
poucos dias tive occnsião de traJ'ler no conhecimento ela Camara 
dos Deputados uma série d<' violE>rtcins pt·aUcadns pelo Governo 
elo Ceará contra meus correliglona1·ios potiticos. 

Denunciei a esta CaM n prlsf'o arhitt·arin. ·do ~'upplente elo 
Deputado estádoal, ~r. dttllh<>t·me Gouvên. Pr<>l'>inf'nto do Dfrectorlo 
elo Partido Social Democratico no l"rlunicipio de Granja. 

Ha poucol-! clins, tnmhC'm l'<'':'C'hl telc;::-rnmm:t tnform.n.ndo quo, 
ao chegar na Vllla de Gunrnny, pouco~ Jdlometros dlstnntE>s dn. 
capital, fôr:1 recehlnn rt baln p!'lo clrstn('nmento lcii'ül o coronel .Ton
qulm Nogueira, do mf'!"mo modo· 'Prf'!-;!dente <lo Dh·ectorio do Par-
tido Social Democratico dnfJUf'lle municipio. Al~m de recebido fi. 
bala, foi envln<lo pre~o parn F('H't:tlPzn. ondE> fl<'ou tnP.ommunicavel, 
por ordem do Chefe àe Policia. 

Cravo: 
em seu telegrammn o Barrelrn. 

"De Quixad{t, 11-13,35 
Rto . 

Deput:Hlo Dcmocrlto nocha , 

A impressão aqui é a ele <1ll<' o C:.overno gstnc'ltinl 
edá com oh:-:cssiio integ-t•allsta. O dele!l'aclo (lfl nollcia 
clesta clrlnde C' o:-: P'11pl'egaclos da Tns)Jc>l'tol'in de ~nrcn~. 
!'!oh a ortentnc:fio elo chf'fe inte~rnlil'lt:t; vi:r:-nrin :r~uhr. Ro
cha. acha.m->lp empf>nhaifns ('111 f•'l'or. pr·opagnndn. cvm 

pio est[L sE'nrlt' Jmtrulhn.do }1oi· hnntlo~· int.eg-t·al!strt~ ::u·
i'l'lados e m !.tnir•i:11inq. O <1f'1~>1.-ndn (ln JHI1icin rlE's:'l.i;hln, to
do indivlduro CJ lH' ni'ín ''eHh' n <'ami~ll verde . 'trm ~:t.r!!P.n~ 
to de policin. t0ntou ns~n~:-;itHll'-1'1E1 devlclo n:1o ncceltnr 
o pollciaménto por inte~rnlL;tn.!'l e m minha f:u:<'ndu. Nfio 
h a. para quem n ))l)()llar. A h1·n~os. - nr. nn.!'1'Ci1·a. 
(Jravo.', 

no mesmo dln, um nouco rnals tm·de, novn tülegl'rtmmn do Dr. 
Dl'rwllo Ct•ttvo, Ill'ocedente nlntln cln<ltwlio municiplo: 

11 De Qulxaclú, 11-16,20 - Deputarlo bemocrlto Roclut -
Rio - Acaba de cheg-a1' no meu conh<'<'imento qu!', n pt'<J-. 
texto de supposto 11 complot" n('itti. - imag-ine v. Ex .. 
St·. Presidente. um "coh1i11ót" em Qufxndli! - 0 Gover-

.. ..... 

des tacndos umlgos, projecta ndo-:::e vn.rejar minha roslden-
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ela com in tultn unlco <1e 1-lllnlilhat•-mc. Enviarei noti. 
ela H. Abt'RÇO!{. <=-'- IJr. Rm··l-cirtt Orrwó". 

Nrw passou de ameaça o que me tlizla em seu despacho o Dr. 
Draulio Barreira Cravo. pot·quo, em data de hontom, transmlttiu· 
me ainda aquelle ámlgo a mensagent tt•legmphfca que pn.aso a 
lêr: 

'
1 De Qulxndú, 12 12 horas Deputadf) Democrlto Racha 

Rio: 

Sob J>rctexto de p;;eudo "com plot" organizado por 
mim e varlos nmig-os dos mui~ influentes do Partido So
cial Democmtico, 0 chefe integrali&"ta deste municipioi 
\'~gado pat·ochial t.Juíz Roclta, cor.>ieguiu um mn ndado de · 
pdsão preventiva contra nós. Estamos occultos c Per
seguidos. Peço }:lrovidencfn::;. - Dr, Barreira cravo••. 

o Sn. FEHNANDF'.S TAVOHA - E' o lntegrallsmo que faz a policia, 
hoje, no Cearl't. 

O SR. DEMOCRITO :ROCHA - O meu Estado, Sr. Ptesl
ciente, e!-!trt entregue ao extremismo dn, direita. O governado Me· 
nezes Pimentel não IJoàe toma r providencias porque a sua maio· 
ria na Assembléa Legil'o'latlvn é constituida pelo;.: dois elementos 
e:x:tr~mlstaa que ali formam a seu lado. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Salles Filho (Pela tn·dem) - Sr. Presidente. hn. 112 
nnnos, na <lata de hontem, era recolhido preso á F'ot·tnleia da r~a
ge - .Jof.J(l Bonifaclo rlc Anflrnda e Silva, o :Patriaréha da Inch?IJen
den<!Ja. 

A esse glm·ioso antepnKl:;t'\;Clo de V. Ex. neg!ll·am-s~. naquello 
momento, ns mais eletn€ntares condiç;\les de conforto, de maneira 
que a &'Ua prisií.o, na alluôida pra~a de guerra, s~ tornou verda
·deiro suppUcio. 

Querendo r~cordar esse episodlo dn Hlstoria do Bral-IU, n offf. 
clalldade da fortaleu\ fez inaugurar, hontem, a1l. uma pHtca com
metnoratlva. 

A' solennidade estiveram twesentes as altas a.utoriclacles mili· 
tal'~l:l e consta que tamhem compareceu Q lllustre del'lcendente de 
José Bonífacio. que tanto lhe honra. a memoria, eaforc::ando-se por 
accte~cer o pn.trimon!o moral e juddko ela Patri:t. (MttUõ bem). 

Afim de ql!e Rejam trnnscriptos nos A.nnacs ela Caü"\Rt'l\1 po.~~ 
so a lêr. o~ dõcuinehtos relativos n essn cerimonin civiPtt - ns hd
Ihnntes Ordens do Dh <lo Commnndante do Districto de Artilharia 
de Co&íta, denet·ul .José Pe!'sôa, e do Commandnnte da .Fortaleza 
da Lu.ge, cnpiti\o I<Juclyde!:! Sarmento: 

l!Hs OS tel'UlO:,l dn primeira.: 

B:omenngem no Patriurcha da lndepçndencln. José Bo
nifa.cio tl~ Amh'ada e Sllvn. 

A pt'óposito da homenagem que prestm·rt nmanhü o 
Forte da Lnge n ,JoSé Bonifaclo de Andrada <' Sil\1t:t - o 
Patrlo.t·chn du nossa Independencln, determino que seja 
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tidn pn.rn n:.: Pl'::tr:ns em fnl·twlturn n ':;oynthf'sf' f'lUC as re
fere á biographia de~se gt·an.de homem de cl'ltado. 

Josl\ Bonifacio foi incontestavelmente a figura central 
da campanha em pt·ol ela nossa inc1epencl!'ncia politica. 

n h; uma vez · sua lnrnti-
gavel nctividaclc c nlto de~col'tlno politlco se evidcndnvam 
no seio do primélro rnlnister!n ao lado dt• seli irmii'J Mar
Um. 

Mas não s(, comn homPm rl<' P;.:tnõn mereC'C' e e a gra· 
tidão e os \ou V(Jl'CS da Nar.fío. o~ primores cie ~U:t vasta 
lnte11igencia avultnm tnmhl"m na Hteratura e na sciencia. 
Aos 17 annos complet.nva os c~tuclos nas l"scolns <le San
tos e de São Pnulo e ('tn sf'guirln lngrf'ssnvn. na~ faculda
des de philo:"ophlu (' dh·C'ito (t~ ('oimhra., nintom~nrlo~se. 
Saiu da A~nrlernia Real ·das ~<'if>ncins de J,isbôn., foi, por 
proposta destn, inr:umbido pelo Governo Portuguez de, 
como nntnmlliltn C' m!nernln~!c;tn. p1·ocNll"r n estudos em 
diversos pnizes c-uropouR. A c!'Sf' l"CSpPito sfi.n nota vêiH ós 
l:eus trnbnl11oR Fo'011l'e os C'rn·nctC'T'P~ rllf'tincth·ns rl!' 12 novos 
mlnernes cle!'l"'ohel·toH nn !=ltwcla. e Noruega. 1u n!': ou ras 
memoria~ for~un 11or rlle cscriptn~. !':C'mlo dignas de refe
renda ti. que Vei'sa siJhre os ôitl.mnnte!': Llo Brnsll. n <lo flui-

' . l' CÓTt!'itit tiicfí O til i-
nerâloglca dns provincia!': õc E!-th·cmn.dura c Coimh\'a . · 

A sua longn vin~em pelos puhes europeus pro11orcio
nou-lh~ o convivia com o~ mais eminentes vultos ela sei· 
endn {1 das letrns. que nfi,, r~"gntf'nrnm n esse g-1ol'ioso "Pa• 
tricio ns honras e homenngén~ n que fi7.ernm jtís n. l'>'Un 
vasta Ulustrn.Gil.o e notn.ve! talento. A prova est(t que foi 
recebido como m('mhro dns prltwipnes sodcdudN~ scientifi
cns e liternrlas da Europa. 

Em 1800 rep:res~mvn elle ao reino. conferindo-Ih(' a 
Universidade ele Coimbra, r'Omo homPnagem excepclonnl, 
o titulo de •doutor em pbllmmph!n natural. Profes&'Or dn 
e~ogn('sla e 0'\{'>\:\ll\tn~la (•m eni.m\wn, i.ntemlt'nte ~Cl'l'\1 l1n:s 
minas, deH('mhnrgador õa 1'<'\nr:fio do Porto, l:'rt\ tonoR os 
ec . ( p. , 

trelln de p!'lmeira p;t•nnclexrt. A stw {'n~~n~irla~le !'lt' fnzin 
sentir de moclo notavei em t.nr1a pnrte, nt(! mesmo no eRtri
dor dOA comhn.t('S, ne fnC'to . rtttnnt1o Portup;a\ foi tnvnd!* 
do pelns hoftte~· ft•n ncm:ns .. TO!'(. TlflnlfaC'Io alistou-se oo bn~ 
talhão ncnclt'mko. onde no pô~to de n1njor e rlepnls no de 
tenente~cot·onPl Pl'I'Stou n.si::l!;nnht•t.los Het'Vl\":O:t r~ Nn.<:ÜO. 

SP.cretndo J>PT'pPtuo fln .AC'nd(>mln Renl rln!'l 8cienclas 
do Portugal. ,Jo~C> Bonlfncio rPg-rC'~!'lnvn t>m 1S1!1 nu Brasil. 
onde, confor111e dcdarou n D .• Jnií(l VI quP. o eonvidnrn, 
pnt•a um alto o:l.l'go, desHjit \'a tcn·mlnar em 11:1.z oH dins lle 
vida que lhe rcf>'tavam . 

Mnls uma vo?. o seu pchtlot• ]Wln sdencia C'l'a posto (L 

tn·ova na exrm·síi.o quE' cmJH'C'hentl{'>U pela então urovlnciu. 
e ~ uo au o en 

latorio, publlendo no JOU1'11rt.1 des llfines, . poz etn evidencia 
a riqueza mlneraloglca dnquelln regiü.o. 
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O restiJ da vida desr:e egregio brasileiro eetá bem vi
vo nR. memoria de todos nó5'. As suns excelsas q11al1da· 
rle~ de homem publico consagram-no fntrepido defensor 
(tas causas justas e nobreH. Surge então como Patrtar
cha da Indepenclencia Politica do Bra::>'il. 

Amargurou, corno todos ós eleitos, os golpes trafc;:oet
r~s da intriga e da inveja. E a!>'Slm se explica () desterro 
que soffreu com os Irmãos. Mas regre~sando á Patria foi 
bem recebido por . D. Pedro I, que o nomeou tutor do prin· 
cipe herdeiro . 

OpJlortuno é pnra aqui transcrever, Aegundo o te!'lte
munho de um do~ nossos historiadores, a maneira reveren~ 
te od.it priMo ele .To~:~ Bon!fn~io, em com;equencia dn. dfsso
lucã• (la AsHemblén Con~tltuinte: 

uDepois de pre!'lo, foi conduzido como se foSI'!e um cri~ 
minoso qualquer. para a Fortaleza da Lage. Ahi. numa 
enxov!a, sobre um pedaço de tapete, rôto e carunchoso, o 
ancião, branco e Yenerando dormiu a primeira. noite oo 
sua q ué da politlca. 

Mas ã. Patrla, alma do Brastl, solu~ando e desgrenha
da, passou aql:lella noite inteira junto M eareere do grau-
de paulista, clamando contra essa ingratidão innomhmvel" 

Encerrando aqui esRa evocação, tão cnra a todos nós 
como lição de civismo e no relembrar essa pagina-de ouro 
de noss'a hlstot-la. ;:Unernos o Brasil, cultuando a memoria do 
notavel gênio da sciencia e da Jlolitica, do excelso brasi
le-Iro que se chamou .Josê·Bonifaclo de .Andrada. e Silva, pa;
ladino lntlmerato da nossa independencla politlca. - José 
Pessôa. a. de A.lbuquerqu.c, Generàl Commandante e Ins
pector." 

E' esl<t a Ordem do Dia -do Commandante da Fortaleza:. 
' 41 Meus camaradas! 

Eis to roa dós de '!xlto, os nossoà esforços . Foram 
dois mezes e vinte oito dia.s de labor, Intenso e cansati· 
vo. A certeza entretanto de havermos conduzido Regu
ramente ao seu termo, a obra rt que nos propuzemos. 
constitue o maior premio para todos os nossos esforços. 

O dia de hoje foi o escolhido purn a hmuguração d'Oe 
mellloramentos do Forte, bem como daH pequenas mas 
bem merecidas communldades, que ora vos P-ntrego para 
vosso inteiro regalo, po1· ser tim dla que deve ficar .eter·
namente lembrado, por todos EHtuelles que nlgumn vez 
tiveram a honra de sm·vir á Patria neste Forte, pois, no 
dia 12 de Nov-embro de 1823, este rochedo htstorlco, trans
formado em relico.rJo sagrndo, guardou por algumas ho
rn.!!t, aquelle batltlhndor lnctl.nsav(11, o bra!;i\eb·o que- mais 
lutou pelo. liberdade c1e ~un terra . .JoF~ê Bonlfncio de An .. 
dratla (I Silva. 
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~ssê vulto sere~o -de patriotismô, essência da alm!!. 
Nacional através da historia do Paiz, fez de cada brasl

·leiro um crente fet·vGroso no destino <la Patt·ia, e a só in
vocação de seu nome sagrado nos im;pira urna fé capaz 
de vencer os maiores obstuculos .. 

A Historia do Brasil é um re.flexo das lu tas deste. 
Povo ardente que através dos secuios anelou pela llber
d!llde! 

Muitas almas nobtes, durante a::~ lUtas da indepen
dencia, foram interpretes da vontade soberana dos bra
slleit·os. De todos, porém, os mais geniaes, aquelles cu
jos corações mais se- achavam impregnados de ardor pa
tt"iotico e dispo~tos a dedicar ao bem ·da Patria, até ao 
ultimo atomo de suas vontades ferreas, foram os irmãos 
Andradas, e dentro os trés, sohresuhlndo, a figura vene
randa de JO!;é Bonlfacio, o Patriarcha da Independencla, 
cuja imagem sagmda l'l'presenta atl! hoje, e sempre re
presentará, parn. os vetxladelros bra:-;ileiros, o cora~üo do 
Brasil. 

Este momento, portanto, soldados da ·Lage, é para 
nós a expres5'd.o maxima da exaltação, pois estando entre 
nós, o Exmo. Sr .. Presidente da Camara. dos Del}Utados, 
Dr. Antonio Carll'" R1be1ro de Anuraela, neto ao grana e 
Patriàrcha invocamos a iínagem sagrada para deante 
do gmnde' vulto do presente homenagearmo:; o maior 
vulto do passado . 

Invoquemos pols, meus camaradas, aquelle maior 
vulto do passado, e prestando uma continencia â sua me
moda, patenteemos á grande pet·sonagem do presente, a 
nossa veneração, para qu~ leve do Forte da Lage, nltlda 
impressão de que sua guarnição, é um agglomera.do de 
corações fervo1·osos, que praticam ao maxhno o culto dàs 
trad!C:ões, fôrma mais sã. do verdadeiro pa tl'iotlsmo, -
J!Juclyds-s Sarmento, cnp. em. lnt. e (Jario.~ Alberto doe
lho, cap, sub-emt. 

Era o que ténho a dizer (M1tito be-m; m.utto ôe11i). 

O ISr. Cardoso de Mello Neto - (Pela. ot·dmlt.) - Sl'. Prest .. 
dente, pedi a paln.vra apenas para communicar a v. Ex. 8 á Casa 
que o nobre collega, Sr. Ga.ma Ce:tqüélrã, não tem comparecido, e 
deixará do compm•ecer durante algum tempo por motivo de mo
lestia. 

O Sr. Café FHltO - Sr. Presidente, Srs. Deputados, certa 
vez, tlve occa~lüo de occupar esta tribuna para, em defesa dos 
interesses do meu Estado, reclamar contra a ameaça, então esbo• 
çooa, da importação de sal estrangeiro visando attender ás neces!:tl~ 
1dade5• da!:! xarqueadns do Rio Grande do Sul. A ameaça. não fi .. 
cou, apenas, na. solicitação das sociedades rurae1-1 do Rio Grande e 
dA s Paulo.' nois i(t ne:orn transiti'l nn ~.:.nn.r'ln C"Om tH:a<.:tl<>"nntnrnu 

de prestigiosos fuéhibi'os da alta Camara projecto que não se con~ 
tenta com a reducçüo de direitos alfandegarlos pÚ.1·a o simJla.r da 
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producç5.o bi'asileit·a, nu1s quer a isenção absoluta de taxas, verdá
deira guerra de morte á economia nacional! ! 

E' devéras contristado, St·. Presidente, que procln.nio não com
prehender como, sem uma exposic;:ão de motiVos comprovada com 
factos novos, se gu<.'irn. desorgmHzur a noSSi.L industria. e facilitar 
a entrada de l:lal estrangeiro, contrarlanuo, dess'arte, interes~e~ da 
liiihha terra e, mais que isso, de todo o P.ah:. 

Quando tratei do caso, St•s. Deputados, ouvi a replica do no-
bre collega Sr. Vieirà de J\f acedo,· a qual serviu, apenas, pat·a con
vertcer-ine de que a impot·wçà!J ê uma desnecessidade e visava ser• 
vir a interes;;es de empre!>US pa\'ticulares. 

'.l.'enho em mà.os O ui::; c Ul'l:JO u~ S. .E;x., com u. tl·am;cripçà.o de 
documento que, em vez .Ue depot·otu em <ie[estL dos llUe pretendem 
a importação, valem como pro v a dos q uc u. comlm.tem. 

Demonstrei fartamente, ~r. Pn·::;idt•nte, c::;tudundo a qualida
de e a quantidade do ~al IJL'otluzidu lJelu meu .l!.:stado, que podemo~ 
sati!:lfa~er aos reclamos do!> mel·,·mlo.~ :::uiinus. BxhiiJi 0 metuorlal 
dos l'el)t'el:i'-!Utant\!1:; dos XU l'queu Uort•.; gti'Íldm::; que, U pi>s ln:spec~ii.o 

rigorosa nas sulinas dos mun!cipio!:t' ue Macau c Mo.·,soró, se did
giram a.u Syndicato uo::> Xantueuüui't::s cohcluitHlo da maneira por 
que já. me referi, em rela-.;üo ã quanU.Jatle e qualidade desse pro-

uc o. 

Se factos novos não destruiram tue::; argumentos, nem dados 
mais positivos foram trazidos a é::.'ta CaHà ou ao Seuado da. Repu
blica, poi' que se V'ii3a fei.'h· de morte a ecouomi<\. de um Estado p~
queno, indefeso, como u que represento nesta Cam.ara'! 

O Sn. V..::sPUCIO DE Amwu -Nilo apoiado . V. Ex. e::;tá. sendo 
injusto. Nã.o se pt·ocm·u, de formn. alguma, ferir u autonomia de 
um Estado pequeno, A quel:ltüo t! pura e simplesmente de ::;nbel' 
li>'e os Estados salineh·os poderão pl'UIÚ.l2il' ~a~ em condil~ües de :s~n· 
applicado na salga das carnes. l::>tl pudet;eru, ol:l B.;tadus intere::!sa
dos não terão o menor constrangimento em ad<tuil'il-o. Agora, su 
o sal nã.õ Sê pi·estur a es·se i.im, nü1J tJoderá sei' usado, unm de :-;e 
evitar a putrefacçii.o dm,• carnes. 

O SR. CAFE' FILHO - Já ,dol'üonsll'el, no meu 11rlmoiro <Üs
cur·so, n. excellenela do mu potygua.1'. Aliás, V. Ex, ouviu a lei .. 
tura da analyse procedida no sal do Rio Grande do Norte, por te
chnicos cie reconhecida capacidade ..• 

o Sn. VE.Sl'trclo DE Amlim - Es~as analyses teem valor muito 
l'elativo. Entre outros motivos, pela quantldude enviada . 

O SR. CAli':f!} .B'ILHO - . . . concluindo sobre u..-: quuJidades 
excepcionii.ei>' dõ sal õr:.UJileiro. 

Demonstrei a toda n Cttmnra que o meu Estado - e as infor
maçyes não eram minhas, mas fonuü trazidas pelo proprio repre
sentante dos xarquendói'é.!i do Rio Gra.mle <lo Sul - He encontra 
em éondiçõés de fornecer sal em qualidade e qua.ntidUJde sufflcien• 
te. ~f3 necessldndes do Rio Grande do Sul. 

0 St't, V~SPUCIO DE Anümu - E::.•tario. em comli~i:Se13: nü.o cstú., 
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Áfrlrmou aqueite Hlustre representante dos xai·queadores do lUo 
Grande do Sul que U!:l salíneiro::; do Rio Grande do Norte não se 
acham e111 co1idlções de form~cer o sal. 'l'enho, nes::;e ::;entido, o 
i.'ela to rio do proprio Sr. Marcial Terra, 

O SR. CAF:f: FILHO - Tenho e;:se rehttorio etn mão. E' 
nell encontro os nados >ara conte~tar a . Ex. 

O SR. VESPIJClO DE AUII~)U -~ Se o ~nl produzido apresentar 
condições de poder ser npplicudu na ~·a.lga das carnes, não haverá 
motivo para ser <lesnrezado. Set·ia atP. fatta de pàtriotismo. 

O SR. CAl•,E' FILI-ió - Vou most1·nr que <lo discurso Udo pelo 
Deputado sul-riograndense nesta Casa, do memorial do Sr. Mar
cial Terra ___;., c.ue em nome dos xarqueadores vh:ltou as salinas õ.O 
Rio Grande do Norte - e, ainda, dó&' entendimentos entre os re
>r .sentantes du:~ sociedades rut·aes do Rio Grande dó Sul e os sa-
llneiros do norte, concluimos que todas as exigencias feitas pe o 
delegado dos xurqueadores foram attendldas pelos l:mlinch·os. 

O Su. V.I'.!Sl'UCIO OE ADREU - rome eram a e 
iitténdtdas se o sul e::;ti\'ê::;se em COiidH,:ões de sE't' utilizado e como 
tal f os~ remettido para. o sul. Mas nuo foi, 

õ SR. CÀFE' FU ... HO - Peço permissão para ponderar que 
viso escla1·ecer a questão, procurando collocal-a nos seus devidos 
termos, afim de que a Camu.ru. possa decidir e o Paiz apreoia1· a. 
nossa attltude. 

Encaminhei, por intcrmedio da Mesa, varlos requel'imentos de 
informações aos Ministeriof>' .da Agricultura, Trabalho, da F'azen--: 
da e do Exteriot. solicitando que offet·ecessem os dados existen.:.. 
tes sobre as condiçõe~· dos mercados sul-riograndenses. Até agora, 

nossos pedidos. Quer di~er que a questão t:ontinua no escuro, 
porque niío pos!luimo5' dados capazes de esclarecer o a!:lsumpto •. 

O Su. Vrnsl>u<·xo o& ABREU =- A resposta só poderã &er em f:,wor 
do sal estrangeh·o, porque 0 nacional, no que concer~e â conser
va das carnes, infelizmente não satisfaz . 

o sn.. CAF'l!: P!I.JHO -- Exb:anho, meu lllustre collega, é q_ue, 
nessa occnsiõ.o, qUando da primeira. vE'Z discuti aqui o a~'Sumpto, 
nosso eminente coll~ga, Sr. Vieira de Macedo, em contestação ao 
meu 'discurso, pleitens!ie, não 11 isenção de direitos para o s11l es
trangeitt>, ma&' apenus uma reducc;;ão, nccentuava q,ue elln. devia 

· im ortar fosse vendido pol' 

fll'e~o superior a o ~:to naciona l. No entànto. o pt·ojecto que ora o 
Senado nprec!n ~ no sentido de ser concet'Udn.. a lsencüo lntegrttl 
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de direitos no sul ê!:llmngeil'ú, ttazendo, por conseguinte, a desot'· 
ganisaç;ão e a fq.llencia da economia do meu Estaddo. 

O Sn. VESPUCIO lJI; A.UI!EU - N:Io apoiauo. Se o sal nadonal 
não se preslu. nu.ru. a salga. das cat·ne&', torna-se indispenl::i:.t.vel t~ 

importação do e~trungdro. 

O SR. CAFE' l"'LHO - V. Ex. faz allegação constante pelo 
proprio Sr MarcJàl Têtt•a 

O Sn. VESPUCIO IJ~ A UH~ I.' - Tet·ei o c cu:· liiu de mm;trar que a 
União dos Xarque:.ulor!:!;~ ~ a. Fcderuçfw do:; Xarqueat:lores, .de Por
to Alegre, pcnsü.m ue niOd:.> eontntrio. Tenho documentos para 
provar isso. ó pl'OPl'io ~r. Marcial Terra, em reunião da Federa
c.;ão do H.io Grande tio Sul, ::;e manilestou no sentido a qüe estou 
uUudindo~ s~ o~ salineil'I.}S uo Rio Grande do Nm·te nà.o puderam 
fornecer producto <:apaz <.le tn·est•rvat• us carnes du. l>Utrefu.e~úu, 
isenção de todos os dil'citus para o ~ al estrangeiro! 

O SH.. CAFE' li'lLI-10 - l~stuu accentuando que os salinciros 
do Norte pódem fot necer o tlruducto nus comlit;úes exigidas. Gum 
promettcram-se com os .xurqueuli'Jl'0.~ do Hiu Grande do ~ul ne.8se 
sentido. Entretanto, depois de~Hc cullllil'olíllsso, agot·u, no inicio 
<la !:!afro. das xarqueudas, no l:lena<lo <l.:t HupuiJllca ::;e promove n. 
isenção de todo~:~ os direitos lJUl'a o !;a I e~'trungeliro! 

Isso ê que se devo extnmhar, porque h!óstra h{wer discordan
cia entre aquclles que aqui defendiam us xarqueu.doi.·és do !tio 
Gt'antlê dü Sul quando cu falava, e pretendiam apenas uma. rellu
cção de dil·eitus, de mutlo que o sul estt·angelru fo~se vendido por 
preço mais elCVUido que o nüciunal, c os que, agora, promovem u. 
isenção lntegrul l1e~·,,H.·~ dlrcl tos pant :::;essenttt mil toneladas de sul 
estrangeiro, 

O Sn. VESl'UClO JJt·1 Ammv - Bs;.-a questão l::i(1l'ú di~:;cutida op
portunamente, quando o projeclo lt'nm;itnt• aqui. ,Pm· emq uanto, 
V. Ex . está. antecipv.ndo a di~cussúo. 

O Sn. Tl!OMi>SbN FLoim~ - Demui~, resta ~al:>et' se o pt·ojeclo 
será approvado no E<mado . 

·O SR. CAF!!: FliJl-10 - Confio llUe o l>u.tl'iotil>n\o (los S~nt\
dore~ dtl. Rep1lblica os levarú a rej~ltar o projecto. 

o S1~. VESPUCIO r .. ~ . Anmm - O projecto não é lmtmtrlotlco. 

O SR. CAl''~ FILHO - Att.enta contra a economht do meu 
Estado e vae 1desorganizm· n. industria nacional do :,;nl, levundo ú 
mlserla milhu.res de l.Jt•asilciro~, que so occuparn na indu~tria sa· 
lineira. 

O Slt. VESPUCIO OI!.: ABHEU - V. Ex. IH'efere que fi<tUC preju. 
dicada a lndustria do xarque no lUo Grauclo do Sul, em benefido 
<la dó sal do Rio 'Grande ao . Norte, conlu ~e' os xarq tieadores de· 
vessein ficar obrlgail.os a e~;:portar l)roductos sujeitos ú putrefa. 

o SR. CAF.ft FILHO - Colloco-mo no mesmo plano ctue VV • 

. E Ex, pura llleS pergutütu· se dc'HeJam a desorganlzu.çüo tlu. lmlus-
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-
trln. do sàl do Rlo Ch·andc do Norte em bcnQfido da do xarque do 
Rio Gra.nde do Sul? 

O SR. Vr.:sPUCIO m: Am:Eu - De fórma nlguma. E tanto a 
bancada do H.io Gt·ande do Sul não quer isE>'O nuc j[t apresentou 

salinelro~ do norte tqil'l'Henlat·em u l>l'ollucto de que tn·ocisanl os 
xarqueadores estes nfto tel'ftu du\'iÜal:l em emp:regal-o. 

condemnav~l, como conüemnavei:; :md.1o todas ã.s que Vil:lem prejutli
cat· t~ industrin. nacional. 

O Si!. V•~::;J>PCIO tlE Atlltlm __. N[iu !-\c tt·uta de prejudicar a in
dustda nacional. 

O Srt .. TH0~1PSON FJ,Om~s - Al(•m das mais, a nwdidn. l{'ili. eat'n
ctcL' tran~ltodo, cmq unnto nfw ful' !H'g:tnizada satisf:tdol'iltluente 
n iudustriu do sal do Hio Gmnde do Norte. 

O SR. CAF.~ l"lLHO ·- A industria salineira do meu Estado 

·!> 
C()ssarlo para abn~tccel' o men::tdo do H.ill Grnnde 1\o ~ul e llc to-
dos os Estados sulinos. 

zlr o necessario na. quuntitlade, não nu qualidade. 

0 SR. CAFE' FILHO - Fazendo <:-t-;sa. affinnuçâo, V. Ex. 
não est{L contestütlJdt:> a mim, mas a.o rcpi·csentante dos xarquca.do
res do Rio Grande do Sul, que vi~ltuu meu BHtt~tlo, inspecclonan
do todas as sailnus. 

O SR. 'r.WJMPSON FLon~<:s - Quem o affinna não sou eu, suo 
os xarqueadores do Rio G1'ando do Sul. 

o SH.. CAI<' f~ FILHO -- J~m r a VOL' tla t.hesc que <lefondo, 6'1'. 

Presidente, não mlUta111 Hú rnzõe~ de ot'tlmn economica, mm~ tani
btlm de ... ol'{lcm ~entimental. O }lt·ojectü t~ quu me t•efit·o vh·ã. dN:.
ot'ga.nlzat• a industria salinEc>ira do ·nwu Estado o · tunçur· na tnl!<t!~ .. 
ria milhn.res de operados. 

O Sn. VesPUCIO ôS ABlU~ü - Da mesma maneira, a deeorgai\i
zac:ü.o da industriu do :xnntuc vll'(L lançm· uo desamparo milhat•c:;• e 
milhares de opet·arios. 

O SR; CAFlll FILHO Pot· conseguinte, temos que attendet• 
tambem Ct questüo pelo lndo !:;entlmental. 

P.3rmittam-me, · porC·m, os nobt·cs collegn.~: respond.er-lhes com 
as ]'}aluvt·na do representante llo!i xarqueadOl'ElS gaüchos+ que visi
tou as su.lhtaH du. mlnhu. tot•t•u. 

o Sn. V!!:Sl'UCIO DE Amum - Naturalmente,· numa visita nilO 

se pôde tratar mul uo~ visltíldos. 

O SU. CAFE' Fí!;HO - So V. Ex. procura cônte.stnr-mo 
com eâsns razões, que nutot•idtt e tom o represen an o 
pura lnspeccloilttr em ttumo do!:! xnl'qttt.•tu1tll' os 't 
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Vou lêt•, meu nobre collega.; ü·cchos do relato1;io apresentado 
pelo Sr. Marcial Te na e já traúdo uu conhecimento <la. Camarn 

.Pelo nol:Hló eminente companheh·o, St'. Vieira de Mucello. 

.. 

Diz o Sr. Marcial 'l'en·a o ~oguiute: 

"Verifica-~e dNise~ dndul:l estati5'ticos forneddo::; pelo 
Governo dó Rio G!'ancle do Norte, Companhia Commercio 
e Na·;egação, ou.trot; raliueiro:; e obser'layão pessoal 11or 
mim feitas na~ salinus acima referidas - que o actual 
saido de l:>'al - 266 mil tonelad~ls --foi produzido de Se
tcmbt•o a DezemiJt•o de ltJ:H. " 

São palavras do Sr. i\lat·cial Tet-ra, rcpt'Cl:lcntante <lo~ xnrquea
dores do Hio Grande do Sul. 

O Sn. VESPUCIO DE Aumm - O pt·oprio Sr. Marcial Terra afíir
mou que C!:iSU. qUantidade niw 1•uueria Fer fornecida de prompto. 

O SR. CAFE' l<'lLllO Ouç·L o nohrP J)l'putn«lo o seguimento 
c1as palavras do Sr. :Marcial Tet·ru: 

.... 

"Observei, tambcm que du m·oducão tótãl, 416 mil 
toneladas foram carregadas mais tle 160 mil, l>arte já con~ 
5'Umida e as 5S4 tohelndas potlem .ser consumitlaB !;Ú de 
outubro ae 1936 em diante. 

A qualidade, até qtmnto pud(! obset·vnr, achei muito 
hôa. ~ hldispet\f;:t\'t>l, entretanto, que os saHneiros man
tenham suas pilhns po1· mai~ de um anno em descam:lo, 
e dêm os necessarios beneficios. 

Nessas• condições, }>oden'i os consumidores e indu~
trlaes empregm· o k!:tl nacional com toda .<t confiança. A 
appãt•encin. e analy~e~ reita.s, revelam um pt·oducto ga-
rantido, · 

Considerando u supcrficie das salinas verifil)a-se a 
Jmmfficlenciu. de e;4pu.t;o para al'ma~enar muiol' por~üo 
de sul, pode1•la o jíi. crystalizndo ser carregad'l para os 
Estados consumt.c\ores ond0 l'acil :;~eria guardlll-o até eutfi.r 
em comUçõCia de sel' u:::~ado. Allegum porêrn os proprie
ta.l'ios de salimu:l qüe t~Ih de pagu .. r préviamente o impos
to íedel.·at de 22$000 por tonelada. Poderia ~e 'remedint• 
ou concUiat· a. stlurL<:ü.o, utna · vez que o Governo autor!-· 
zasse a. uobr:m~a \lesse imposto mediante a entrega do 
sal uo c011SUmidor, conforme jú. i'ol alvltt·ado pelos produ
ctores. 

As• despesas de conducçil.o o transporte estilo enorme
mente nugmentadu~. Pode-se ttpreclut· o custo da pt·e
ducção, que era ern 1!133, de 100000 por tonelu.du, pn).:snn
do a ser hoje, 60$000. 

o carregn.mento das sallnus par11 o ~apol', era de 
2$000 ü. tonelltda, hoje ilfissoü n. 10$000, além do augmen· · 
to do fr(:te uas ~n.llnt\S a Podo Alegl·c, \lU\l dt' ii0$000 
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passou a 112$000. As!!im, un'la. t<melada de sal po~•tu eni 
Porto Alegre, c:Ul:>lnl'ia 6:!$000, actualmente cu::;ta 1X2$000. 

Aji.lt'lttHlé ait1du os impo~:tos fedcraes c estadoacs de 
30$000, e veremos qu0 os onus elovam u preç:o dn. tone-
la<lu. de sal a 212$000 cif. Pot"to Alegre, ou st'ja uruú. dif
ferença, a mais de Hi0$000. 

O accrescirno da JH'Oducdi.o e o crwreg·amento resul-
tam tamoem ao aug-men to elo pt·eço cta mão tlé o ora: o 
trabalhador está ganhando 10$000 pot· dia, h a Ve!ldo es
cassez de braços, por cujo motivo tot·na-sc grandcnwnle 
demontdo o cat'l'egatncntu dos \'Hl1Ul't'H ... 

O Sn. Vf:sPUCIO DE Amum - ESi"u q uun Udadc de sal não pode 
se" fornecida, agora. B' o r1ue H. :::; . affirmou. 

O SR. C.Ali'E' FILHO - O :::;r. Marclnl 'l'erra se refere ús ... 
584.000 tõneladas, e accrescenta que a quantidade de sal dir·:ponl
vel applicavel ál:l xarqucadas et·a de :!66.000 toneladas. 

E mais a(Uante: ·'A qualidade, até quanto pude observai', 
achei mUito bOa.". 

.... ~. • 1\"" • ~.I. .,...,. ' .. 
; -~ 

., .. , ....... 
~ ·- . 

que procurava sal pura at>Plicu~ão nn.s xarqueauas guuchas, quan-
do s'e i•efedu {t qualidade do sal do meu Esuudo, disso: '' . .. quan
to pude observar, achei iuúito bôu. ... 

o SR. VESPUCIO DE A:sruw ~ Bôa, em que sentido? Parn, alimen
tação de gado, para o conunerclu, ou pa ra as xarqueadas '! 

O Su. ANTONIO .os Gó~::s - Allús, o noiJre orador já trouxe u 
ânalyse feita. do t;al do Rio Grande •do Nurt{), até com dados ba.cte
riologlcos, 

O SR. CAFE' FILHO - Lembrn. muito bem o nobre Depu~ 
tndo pernambucano. Trouxe u nnalyse, c a elln referirei, oppor

. t unamen te. 

nlõ'. A nRF.H A nr>..,nt• llo"'"'-'' nn!>lvl'lco n <:1nl dn 

Rio Gi'á.rH!e do Norte, na pratica, não dá bom resultado nas xar
queudas. 

O SR. ANTONIO DH GóES - A verdade é que o snl de Cndiz não 
G superior ao do Rio Gt·aude odo Norte. 

O Sn, V~SPVCio DE .AnuEt: -.. Não estam oH' discutindo isso. A 
Pl'lltlca, porém, te:m demo nsh·ad() o contrario. Quando ~e salga u. 
carne com sal do IUu drande do Norte esta apodrece, devido ás 
bac terins q li é nello E'xistem, como V . Ex:. nií.o ignora. . Tal não 
SE' dá com o ::.ul de Cllldiz. 

O SR. CAFI<J' Fli•l-IO - Quanto a essas suppostas impure~ 
zas, o proprio Sr. MnrclaJ Ton·a contestou ••. 

o SR. VESPUCio DE Anmm - Não conte~tou, affirmo t\ V. Ex. 

O SR. CAli'E' FILHO - Diz que, quuntu f't• qunlhl:H1<', ellc a 
julga. muito bOa! 
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Não se! como um delegado dos xarqueadores do Rlo Ch·and~ 
do Sul poderia tet' se manifestado desse modo, se não· tives&'e ob
tido elententos de convicção, sobre o assumpto, 

Accresc:<.mta, entretanto, o Sr- Marcial Terra · 

1
' Nestas condições, podem os com:umidores 

n~: xã'i·queadores ... " 

O Sa. YESPUCio I>E ABlmu Nao apoiado. 

e no caso são 

O SR. CAFE' Flt.i:IO ". . . empregai· o sal nacional com 
toda a confiança." 

Silo ainda palavras do Sr . l\Iarcial Terra, apt•eciando a qua
lidade do sal do Rio Grande do Not·te. 

O Sa. VESP\.'Cio nE' Anm:u -- Inreli?.mcnte, na pratica não cor
responde á expectativa, porque us carnes salgada!:! com o prouu
cto do Norte apodrecem. 

O SR C •\ I<' E' I•' ILHO Addnz aind·' o Sl'. Marcial 'l'crra em 
seu relatox·io: 

"A apparencla e a analyse feita t·evelam . um producto ga.-
" 

Contra iSl:>'O não posso acceitar o nrgUmento de V. Ex. Ac
ceital'ia o debate nesse terreno se tne fossem offerecidas outras 
provas da inferiol'idadc dó sal norte.riograndense. Mas, até hoje, 
não foram trazidos ú. Cu.mara ou RO Senado provas sobre a in
feriol'·idade do sal uraslleit·o' 

Sr. PreJ:;idente, no projecto que tenho em mãos e transita 
pelo Senado dn R.epublica, ou l:lequer na sua justificação, nflo 
existe uma palavra sobre a inferioridade do sal do Rio Grande 
do Norte. Sobre a quantidade, não ha um só da.do estatlstico, urn 
argumento, uma alleguçü.o. 

O Sn.,_ VESPUCio DE AmÚ·~U - E' o caso de dizer: ·'Aos inf.iels; 
senhot·, e não a mim, .. " 

O SR. CAFE' FILHO - Ha o argumento, generalizado, do 
que é preciso impoi'tüi• pot·que as· xa.rqueadas do Rio Grande do 
Sul têm necessidade do sal, f ~;6 .!>'J.l de Cadi:z: ... 

O Su. VESPUCto nE Anmm 
b·ndo. 

A pratica assim o tem demon.s-

O SR. CAFE' FILHO - O r~.. Sr. P1·esidente, a!igura-se~ma 
multo grave o assumpto, gra.vlssimo me~mo, porque, como dizia 
no principio do meu d!scul·so, fl}~·e de frente a economia nacional. 

O SR. Vmsl'UCio DH ABR~U - A economia regional . V. Ex. af~ 
firma que fére a economia nacioll.al porque· ponsa que prejudica 
o sal do nordéste, mas, por outro lado, entendemos que preju~ 
dica. as xarqueadas do Rlo Grande do Sul. 

O SR. CAFE' FILHO - V . Ex . sustenta ponto de visto. -
permitta-me a franqueza de o dizer -- errado . . . 
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O SR. Vl'l!'PtWio nr: Antu·m - Pódu f'\er. 

O SR. CAFE' FILHO - ... e ant.l•patt·lollr.o . 

O Sn. VEsPucro DE ABREU - Cada 'um de nós tem seu pon l() 

O SR. CAFE' FTI .. HO - Resf\i?-ito muito o ponto <le vi!';ht fle 
V'. Ex., ma~ lnmEmto profun<1amE'>ntt> éRtar em deRacC'ordo com 
elle, attendenclo aos interesses re~lonnes ele f(ue falou V. Ex., ~'>, 

nclma de tudo, o interesse nacional. 

O SR. V~srrrcro nF. A RRr.-tr - O fntP.i'f'~se nncfonnl consisto C'tn 
t.rntnr igualmente as producqi'íe~~ dos F.stndos. não favorec~rul•il 
n uma!'! em .detrimento fie outras. 

O ~R. C.\.~' li'TLHO - 1\fultP hem. E niin df'SE':iRm0!1 clr
mndo alg'um pre)udl~nr os intere!"~'e!'1 do Rio Grande do Sul. mas 
veja V. Ex. que não podemos C'alar o noR!'IO prote!'lto. a noR~'\ 
revolta. ao v~r f!Ue se pretende importncilo clf' similar da indu~:~-

Se V. Ex. trouxesse argumentos, d!Hlôs e provas de quo o 
sn1 noriles'tfno f! lnsufflclent~> nt' inferior. Pll crmf'orrlarin <'nm a 

rnento~ nüo foram trazldo8 á Casa. 

O que hn (! o compromts~·o dos sallnelro~ do 'Rio Grande n., 
Nrwte, daq'uelles o_1.11> fabricam e prennram o snl. para forne~l
mento ao Rio Grrtnfle do Sul n 240$000 a tonelndn. E. <'ontr:t 
l'~&'e compromisso, se ptopõe no Senado <lâ Republlcn. a Importa• 
c;ão de sal estrangeiro, com reducr:ão integral de taxas! 

O Sn. AnAt,BERTo Conntl:A - Pnra. satlsfa?.er n uma necessi
dadE>- gerai do Patz - não :::;() do Rio Gi'itttde do Sul como de todoa 
os Estado~ que gastam sal no preparo de carnes. 

O Sn. MARTINS VERAS - V. Ex. ha de reconhecer Cltte o unlco 
fn.vor que obtev·e 6 !'al brasileirO do governo foi o de vêr 11rnhi" 
hida a entrada do producto estrangeiro. E todo~ snbemos, entre-

em s-

ú Sn. AnALBimTo Connf.:,\ - Rà.bemo!'i qne n tH"nducçiío nn~io
nnl de ~tlo nilo (\ sufflci('nte para nttender íts necessidade dn 
Pu~z . Eis n rnziio elo pedido 11nra se itnportarem a~· 50 mll to
neladas . 

O SR. CAl<'l~' F'ILHO - Meu <'tll'o Po)h,gu, desta maneira 
jftmnis ohPgarf'mo~ n umn C'onclusiío exactn. 

O SR. AOAt.BillR'ro' CotudllA - A~ salinas ·estão medidas. 

O SR. CAFFJ' F'ILHO - l~!'ltou argumentando fundado na 
pu1nvrtt.. do l'l'presentnnte Klo!-1 xm·qtwndort's do Rio Grnnclo do Sul, 

· tida(le e quulldade Blt1'fJdento5' its neccesldn.des daquelles Xl\t'quea. 
dores . 
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Conh·a ÍR!'\O, lH'opõom VV. l~Ex. l'üttUt:1:ão intcgn\l dL• t:nms 
pa.t·a o sal estt·angeko. 

o Sn. AnALBERTo CoFtnf.::A - V. Ex. poderia· dizer qual ê a 
pl'oduc~ü.o nacional de s"al? 

() SR. C.L\ FE' FIJ..JHO E' fie 584 mll toneladas - crn 
quanto a estima o Sr. Marcial Tert·a. 

lle 600 mil tonelndúl". 

o Sn Vr.:sPucro nE' ARRFltr - B qual o consumo do Estado de 
São Paulo!? 

O SR. CA FE' FILHO - O con~mmo do Rio Grande do Sul 
ê estimado em 40 e atê 50 mil toneln.õas. 

O Sn. VESPUCio nE Annmr - B qnanto conrome Mlnag Ge-
raes?! 

• I.~~ 

O SR CAFE' FIT.HO O rommmo de Rii.o Paulo e 1\finns (! 

supprfor n.o elo Rio Grande do Sul. 

O ~R. VFJsPucro or. AnREU - Mostrai'E'l a V. Ex. qual o con
sumo do Brasil 

O SR. CAFF.' FILHO - 0\·a. ttuel'-sé ~ o ab!:lurdo tln qucs
tno ê este - quer-s~ a impodar,ão do ~ul ~strangeiro com isen
c:ão absoluta fie imnostos. E !'tnhe a Camnrn a quanto e!'lttl f\U:ieito 
o producto nacionnl? Ao imno:,;to de 22$000 1101' tor.elnda. O sal 
que custa 50$ e 110$ no maxtmo. a tonelada. paga só dé huposto 
rederal 22$000. 

O Sn. THOMPSoN FLoRES - E <'hega. no Rio Grande do Sul 
por 240$000. 

O SR. CA~"'E' FIT.~Ho - Po~ qut' ts~o? 

Este ê ju~tamente o aspP.cto mais deUcndo du. questão. ~s\n- · 
···da de · accot'do cotn o fado que dá logar r~. minhn estranht'7 .. <'1, l:'ie 

tlvcs&'c visto, desde o primeíro mom·~nto, int~rei\ls.e no senti(lo do 
medldafl capazes de resolver as difficuldades com que luta a in
clustrla n:1clonnl. 

Mas ahi estão. scn1lol'eS, o~ }Jortos (lp Areia Bt•anC'n e de l\In
cüo, ~em (lualqU!:'l' beneficio, onde os naVIo~ chegam n 10 milhas 
en-carecendo a producção. Ahl, estrt, no Rio de .Tanelro, u zona 
!'la li fera. ma 1 F>'ervlda <le estradà s, de vim:; fel'l'en~ e s~>m pot·tos . 
Ahi estão al'l tnrifn_g carregnndo o preÇC"I õo proclucto n'nC'lonnl . 
E (lUando não ha uma iniciativa. quando não apparecc ~@qUer umu 
suggestão que de)-:onere o sal naclonnl, o que Ht-.' pretende C! jus
tamente a redtl\'~~;;ü.o de impostos pnrn lmpot•tn<:ilo do ~nl estran
geiro. 

A mit1hn revoltn. -vem de não vêl' quo.lqttN' meditl1\ <l<.> nm
pnl'o a <>ssn. pt·oducc:iío nacional, n nüo sét' n. dtt Ill'Ohiol~ü.o <la. hn-
portac:ão do similar exterfot•. B t>5'Sil. quer-~e fnzer desnplJn t·ecer. 

0 Sll. ADALBF.n'i'o COIUU!!IA - V. Ex. pel'mltte Um upnrte? 
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O STI. CAli'E' FILHO - Com multo pt•a:t.ct· . 
~ 

O Sn. AoALBEmTo Corun:JA - Deve V. :r:x. e~t.aJ' reC'Ol'(l:ulo de 
que o nobre Deputado )1Plo TI i o nr:1 nele rlo Sul, St•. Vieh·:t )f a-. 
cedo, declarou Hrn seu dlsC'Ur~o ou e os xarq ueadore;-; queriam que ... _, . , _., . ' 
v• tH ~,._.._.~ ~v• "'" "" • << «• ·••U • •• , .. , tJ ,-uuq '".: .v, 

o producto até o fim da !->aft•a. E os productoreh' ou forneccdot·es, 
se recuRat·nm a esse compt•omi~so. Eis a razão do pedido de lm"' 
portaçã.o: os xn.rqueadores pr<'cisnm estar garanUdos de que terão 
o sul necessarlo ao ROU consumo. 

O SR. CAFE' FILHO = Responderei a V. Ex. eom pnla
\Tas dos fornecedo\'es de ~nl. 

Ao Syndicn to doR Xarrt uendtn·es rc~:ponderam os sa l<'it·ns noli 
seguintes termos. para os f(Uaes PPt:o a nttenc:iío dos meus nol.II'('H 

collegas lnt~>reHsados no assurnpto: 

"Rio de Janeiro. 22 d<' Agosto de 1!135. 

Illmo. Sr. DireC'tor dn ~:\·ndiPntn {{l'!': Xnrqueurlores 
elo Rio Grande do Sul - Ne:-:tn Capital . 

Regl[ó;trando com ~nti:=.•fnr.ilo .o~ bons propositos E'm rpte 
s~ acham· os Direetores cles~l'! SvndicatQ nnra encontrar 
fín·multt patrtoticn que re~olvn o caM do [ó;nl e tomanõo 
conhecin'lértto do <1ttP.!1tionndo de \'V. EE:X ... datado de 
nontem, pntregue {t~ 11 hot·a~ a um de no~~·os ncclonls
ta!'l e rNlig-[{i') nos seguintes termo~: 

a) qual a quantidade de ~al, de dois annos. capa:'. <lo 
ser entregue nos portos rlo Hlo Grande do Sul, <le Novom
bro <lo cort·ente anno a Ahril <le 1!!36? 

7J) qtmc:>s ns garantias ctutJ ser~nos-ão da<la~: , para en
trega dessa mercadoria, no caso posidYo? 

c) qunl o prec:o ele tonelada desse sal, Clf Rio GraiHle, 
Pelotas e_ Porto Alegre? 

d) têm VV. EJiJx. "stock" de sal mn<luro. d0 doi:-1 
annos, ei·l}lecial 11ara xarque e put·n. elahora\~ão de outras 
carnes conservadas pdo sal, naR fnhrlcns do Brasil? 

Cn bE>-110!>' I'C'Rponder, clm·l<lamcn te n utoriza Llos polns 
flnnas 'Vil~on Ron~ & C~omp .. Hl'nrlqttE" LagP, Pt't'{'it'tt Bns~ 
tos & Comp. e TiibPit'o l<le Abt't'U & C'omp . . que l'PlH'l'sen~ 
tnm uma tnu·te do~ distt•ihuitlnrc.!1 do 1-ml do Norte do Pttiz, 
o seguinte: 

a) 0~tamo~ npp:tt•c!harlos a fornecer, de~de j(L atti 
Alwll rle 1DaH. no~ pol'tos do Rio Grande, 55.000 bnelndaa 
Jlnrn. xarquendm: e ft'ig-ot'iflcn:=.•, de qunlldrude igual ao qtie 
vem ~·endo fornecido pnt·a tn0s mlstêres, se bem que e.o.l
culemos em cet•cn de 30.000 tonelndm; as neee!;Hidades 
1\0t·maeH dL'8He consumo !lo Estado: 

ll) tls g·m•antla~ do entn'ga !'>'ão rts eomnltlh1ente tLllo
ptnclns no cotümet·eio uu, em caso do contrnctus cHpeciaes, 
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sujeita no regime c1c reciprocidade dl• . obrlgaGÕe!'! tt:4tta1, 
mediante JH'(:vio aju~te, res:J.lvados o~ casofl de indh;cuti
vel força maior; 

c) mui difficil é re~prmclcr a este quesito, p_ois, o ele-
vado salarlo ora exigido no Norte inciuz . o trabalhador, 
!-;em amhic:ão alguma, a pouco apresentar-se ao serviGo 
occasionundo, nssim, uma perenne inemcdlavel falta de 
bl'ac:os que . anarchis:1. to(los os servic:os, acarretando õ<'lt 

encarecimento pei:>, demora nos ·carreg!>5' de aterros (t~ 
barcaças. no transporte das ::mlinat.; ao costado dos va
Pores e na estiva a bordo destes. 

Acreditamos, entretanto, que, rcsa1vados novos ontii! 
que vcnhnm a ser cr<'ndo~. o preço do gros!>o, a g-ranel, 
não excN1erá rle 240 r(ois Cif Porto Alegre, na~amento 5 
vlHta, já. incluido um pequeno lucro para o~ cUstribuido
r<Js." 

Aqui e•i(J a gvrnnti!'l. do fornedmento de s::tl em qua1idadc r• 

em quantidade. F.st(\ esclurceldn, por com;pguinte, a questüo do 
preço. 

O SR. AOALBERTo CoRfif._lA - As gnrantfas são multo vaga!'l . 

O SR. CAFE' FILHO A~ que os soalinelro~ dão são as 
usuae;; em contractos dessa natureza. 

O SR. ADALBERTo Cotm:mh - Nüo são sufficientes. 

O SR. C.<\FE' FILHO - Qnnes as que desejam então o!'! 
xarq'tteadores? Garantias absurdas e imposs'iveis de serem cUm
pridas? 

O Sn. VEflPUCio b~ AtmEu ---"-- Pt·Imelt•o, a pureza do sul; segun
do, ClUe haja. o depo.-lto de sal em quantida•de sufficlente. 

O SR. CArn• .FI.LHO - Isi·o ;iíi. se nchn respondido no me
morial · que nno é t.'rnzttlo r" Camilfa pol' mbn, mns o foi pelo no-
bre representnnt€' do Rio Orande do Sul, flr. ViPh•n de Macedo. 

O Sn. VESPucxo llE AnnEü - Assim eram o~ x::u·qt1endores.• obri
gados a pngal' ·pm·a este sal n Isenção c'lo~,: lmr)osto~. 

O SR. CA'FE' FILHo - Em face- daR ileclar~ções que acrrl.Jel 
de ler, são ab~ttrflns a~ garantias pretendlda!'l pelos xarqueadot·e~;,•, 

O Sn. AnAT...BimTo Conn11:A - Declm·ei que el'ahl multo .,.·a:-:-as 
o~sas garantias em viRta do montnnte d:H:1 h·anRacoc:õeo!-l de gmloR 
que siio sempre feitas• no Rio Grnnd€' do Sul com h-.es mQzes elo 
nntecedencia.. 

O Sn. :M.ARTINH \'BIIAS - Isso é eommum. 

O 81<. ADALBERTo CoRREA Quem garante n.•t·d~l.delramcnte 
o fornecimento do sul nece~sariGJ? 
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O Sn. MARTINS YEnAS - Que elle não ~eja 'feito, é nr>tmus uma 
hypothese. 

CA'FJ!i' FlLt-íb Agorn o ultimo item tambem res• 
elos calfnelro!'l no R. G. fio Norte. 

O Sn. AnAr,nERTo Conn'éA -- Qunt a multa? Qual o compro· 
mlsso no caso de não fornedmento? 

O SR. CAFE' FILHO - O~ ~:tllnE>It·ns• de~larnrnm submct
ter~se âs con<'H<:ões usu::u•s. 

O Sn. AnAtllERTo Connf.:A - :'\Tnr-: é pouco. E' preciso multa ex
cepcional. 

O SR. CAFE' FH,HO - Qual a clnu~uln E'~peC"Ial para este 
n~sumpto? 

O Sn. AnAJ;nrnTo CoRRf.:A - Como dl:o~s!'. o gaclo (• comprado 
usualmente no .R. G . . õo Sul. com dois a t.·e~ meze>.' de a'ntcce-

fazem os xarquPndores? ~üo ohrJg-ados a pngnt· e ficar com esse 
gndo para a safra següfnte. 

ra.m ã. 

O SR. CAFE' FILHO ~ T•Jstn~ connic.:ões foram acceltns pelml 
xai'queadores do Rio Gram1e do Sul que chPgarnm a firmar con~ 
tracto, quebrado agora com a n.mea(!a da impurtnc:ii.o elo Jlt'oducto 
t:lstrangelro, livre de taxas. Isso é E'Strnnho, nnti-patriotico e anti~ 
t•conomfco. 

Além disso os sn.llnE'iros do Rio Grande do Norte dechm:tram, 
no ultimo item desse memornndum: 

"'d) nl~m eln~ !;fi .MO toneladas a <lUf' nos rE'fm·lmns nn.. 
letra a. estamo~ aptos n ~upprir os outros mercado~ na~ 

outros typo!<, parE\ todos o!'l merC'ndm'l e tmra ns {lemals 
ut!Udatie~. ~ AHenciosas !'ni.Hltições. Companhia Com· 
merclo e Nnvf'gndio. Amnntlno Cama?'(t , Dtrector. '' 

O SR. DEMOCRITo RocHA - Y. r..:x. me t>et~m.ltté um aparte? 
Esse contrncto l'ot pn.tt·rlC'lnndo pelo Conselho do Commerclo Ex~ 
terlor. 

O SJt. AnAt.BERTo ConRflA - E' preciso qne V . Ex. interru•eté 
hem o nosso pensamento. Nf.i.o ha, no Rio <h-anele do Sul, quem 
tiE?jn. C'ontra n aequisl<:ilo \lo snl bt'tH~Ile\1':1. ApPnas o que se do~ 
tlE?ja ê ''êr gnrn.ntldo o fornerlmento de sal pnm o pr€'pnro do 
x:nrque no Paiz. 

SR. CAFE' ló'ILHO - l!J~nt garnn ia foi offcrf.'cidn. 11eloR 
interessados, tanto em qualidade, como em qUanUdu\le, no }lre~o 

de 240$000 ' a toneln:du.. 
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O Sn. TnoMPSON Fl.om~s .-- Os dlt·eltoH doH xarqu<!aclorc!-: do 
'Rio flrande do Sul :.•d.o tão r·c~peitavels quanto os elos salinelros 
llo Rio Grando do Norte. 

O SR. DEMOCRI'l'o RocHA 
lada, no Rio Grande do Sul. 

O sal em posto a 80$000 a tone· 

O SR. CAFE' FtLHO --"" Dizia f> nobre Deputn{lo. Sr. Demo
crito Rocha. C'ltt<' <\Ssn.~ ela tt!=!ulaR, e!<sns conõic;õcs de fornecimento 
d(\ !<lll. foram approvní'l~Hl clepots do lnquerito procedido pe](l Con
l,elho <lo Comm€'rcio Exterlot·. At16s el'!,-;a approvnr,ão, vefu o pro
jecto do SE>nnc1o da RPpUlJlicn contrarinr tocl:i!'.' as solueõe!'l e 0 
))onto -de vista manifestado nesta Cnl'lir pela ban~ncla elo Rio <1ran
•le •no Sul. QUe declarou, pela voz cln Sr. Deputado Vieira ele Mtt
'-'edo, que- não desejava a Importação livre do snl el;trangeiro e . 
~lm. <t rec1u<'P.Üo das taxas. de manclra que o sal lmp?rtado vi~sse 
u ser vendido por pre(:n ~U11erior ao nacionnl. 

Por conseguinte. maior ê minha estr:inh('7..,'1. no sahet· que o 
oroject<1 atlre~oentado ao Senado da Repuhlicn 6 de iRendi.o nbso~ 
t\lta das taxas . 

Pergunto eu: o que e~t(l certo? Qual o modo de vêr do Rio 
Grande do Sul? ~arâ a lmportadi.o. com a rellum~flO apena:-:, dns ta. 
11:ns ou a livre hnportac:üo? 

O St·. Deputado Vieira de 1\·fac('do ncccntuou, em discurso feito, 
com o testemunho dos nohrAs. neputndos que o ouviam - qtie 

ü Rio Grande do Sul não aüet•in importar !tvre de ta'lCn::;, e agora 
,) projecto quer a lmporta<;ão Uvre . Essn discm·danein r. que não 
éntendemos. O lllustre D€Ptttnõo defendia a hnportadio limita
da cotn n reduccão apP.uns de taxas<, e ngot·a n Que se pretende 
.~ a importar.ão llmltadn. port>m. Hvrf' rle todo e qualquer di
reito. 

O Sn. DE'MOCntTo RocnA - Quanto fts dlfflculdades dl' reme>s~ . 
.. ~a. paro re.sah·n elo~ ·intere~st-s aos xarqueadores, temos em anda
mento n crea~ão de uma frota rlo-gt·anrlense de cabotagem esta-. 
tluat que lhes a!'!seg-urarlt, portnnto. a predsão da remes'sa de sai 
•to nordéste, em temtlo opportuno. 

() SR. CAFE' FILHO - O fornecimento, bém como n!l con
.. Ur,õE's dé quantidade, quaUdttd<? e preGo. j(t estão assegurados. 

O S1t THONPSCJ~ l''r.ones -· F}' preciso ffcnr esclarecido que 
<.lH xatqueadore~; r1o Rio Gt·ande do Sul ni'io prefP-rem o snl estran
~efro ao naclonnl. 

ó SR. l\{ARTJNS VIJ:RAS 

~ro: o sal e~trang$'-lro. 

E ' exnctamente o qu(! N•tüo pleltean-

O ~R. CAFE' FliJHO - Se ~ como affh•ma o nobre Depu
r.ado Sr. Thompson Flores Netto, ~üo então conh·nrio!l tto ]n·o
iecto do Senado. 

o Sn. T:uoMPSoN FI.oHES - o que os xarquen.dores querem 
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e O seg.uJnte: Sal em qUantldwdc SU ffJclontc>, hôa qua1Jdnrlt•, })l'C~ 
ços razoaveis e condi~;ões que garantam a entrega do producto. 

O SR. ·CAFE' F"ILHO - N'esse cn~o. a representac:ão do Rio 
{! contraria no l'nj('cto UE' transita no Senado, 

f.'Orque o mesmo ist?.nta totalmente' o sal importado. 

O Sn. !'lAMtmL D!•AnTE - E' preci~o ::IC'Centunr Qtte eAsn 11ro-

O SR. GAFE' FTI..HO - perfe-itament('. A lt-m di~so, o sal 
brasileiro fle achn nnernrlo <'nm taxaR pC'RnctisPirtd1S. Bastn. ldlzet• 
que um prodtwto. que- rrg-ula n !lóMOO, pngn um imposto de con
iolumo federal nn importnn<'in ele 22$000, como j(t nccentuei. 

O RR. XAvmR nr.: Ot.l\'lillRA Dols D~>putnàos flUe representam 
\) pensamento do Rio Grartdr> do Sul, os Rrs. Adalberto Correia 
t' Thompson Florf'A N'f'tto. ncnhnm dP nfflrmnr ('file o õe que pre
dsam O!': xnrquE>n<lorPs (• c1<' .g-arantias, q11nnto no forneciiní'nto (' 
fi. ua1Htnde dn ~ft.l. DE' sort~:> Uf' n Tll'ovh\en~in n tomnr - e o 
rtobre orndot• poclerin fn ?.E'l-n - t'f'~hlf' na inte rferencln. junto {t!'! 

.-ompanhtas que cat·re~nm o Ral ilo. Rio Granclp do Nortt> pn.rn 
o Rio d-rn.ndP c1o ~ul. <'!e mnrlo oue f'llns 'T)Os~nht fazer uma es~ 

dores. 

O Sn. At>ALBERTo CoRJ{flA- Essa sugge~tão já foi proposta 
c1n. tribuna pelo nobre Defiutn.clo Sr. Vieira dt> Mnceclo e, entretanto. 
não foi acceíta pelo orntior. 

O ~R. XAVIER nm Or.IVEIRA - A inicintivn. noi~. nodc:>rin. pnrttr. 
'f'\Uer do Governo. quer dn. Cnmnrn. ~ mesmo do nobrC:' orador, nn 
.!lentldo {le que as compnnhins fo::;aem levndn~ a condu?.it· em 
•1ltantidade sufficif:'nte pat'n o Rio Ct·o.ndc elo ~ul o snl do Rio 
Grande elo Norte f' " do Flf4tm1n rln R!o . 

. O Sn. Tno;MPSON Fr.oP.FJ~ A.cnhando. ns!'!im,. com o verda-
rtoiro trust (ttie éxiRte, r. Qttnl encare!'<' o ]Jrodudo. 

au11 

O SR. CAFE' FIT.Jnn - v. l~x . ncc8ntua muito bl'm quA o 
nasumpto lnterN:,'i:!n aos oi·g[io~ :u1mintsb·nUvos. Estranhei, jft, da 
~ribuna, rtue os 1\Hnil'lr.et•lnH não tlve!'l!:'cm attencll:do aos Jléc1ldó~~ de 
~llformar.iío aq'uf npprovndo~. no Rentlclo de ser e!::'clnrerJdn a ques
tão do snl, hem como n do tl'abnlho nm; ::;allnns e o pt·eço du 
producto. Tnmhem flcn t'nm srm re~~lo!ltst n~ JH.'didmt de lnformn
t!Üo t•elãtivo!'l ttô exani(' 1wocedido pelo Ministerio da Agricultura 

'e no rE"sultndo (lo lnqucrito mnnclado nhrit· pelo Conselho Nncio
ilnl do Commerclo F.Jxterior . 

Por conseguinte. Rr. Pt·e~ldentt', t enho parn mim qup n me
~Uda que o projecto do Senado da Retmbl\en a c-onselha nilo pôde . . - ..... . 
merecer a nof'lsn approvnc:a o. 1 o e e, 
kleste momento, pedir a nttençií.o dn Camnra para o a::JSUmpto, que 
e por dema is pttlpltantc. Se cruzarmo~ os braço~. representantes 

,. 
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que l'.'omos ·da Nação, diante da ameat:a que ::;c (lesenha, quC' ser!t 
cntã.o da ec.onomia nacional? Se pet·mittlrmos•, no in!';tnnte em quo 
discutimos a suspensão de todas as isenções, a entrada livt·e do 
direito:<J do sal et:~trangeiro, que serl"t. da econ.omia bra~ileira? 

E' necessarlo frizn.r esl'>'a pnrtlcularldado: .Trt npprnvamos, em 
)1rfmcira cliR<'Uksão, um 1ll'Ojecto da Commi!'l!-;fio de Finanr;:as, pre
s!dlda pot· um illustr~ rt-pre~entnntc (lo Rio Ot·ande elo Sul, süs
pendtWido todas as isenções até hoje eoncecildns. Pois bern,. St. 
Presidente; no Instante en1 que cn.n<'ellurno>~ t~Ni fnvote~ n rlUal
quer genc::-0 de rn('rcadorins, é quf'! vamos approvar uma isencão 
especial, anti-p:tti'iotlca, criminosa, para a imüorta<:iio do sal es
trangeit·o, fon:antlo a fallencia da fndustl'lu. nadonal. 

O Sn. ANTONio DE G6F.R '-'-' E ferindo fundamente a econolll.ia 
de um Estado . 

O SR. CAFE' FILHO - PNfeltamente, a economia do meu 
E&•tado, 11equeno e de!tproteg!.do. 

E' por demab estranlmvel, Sr . PreRidente. que assim se pro
ceda; é por demais estranhavel que se suggh·am infcfattvns des~=:~ 
natureza. Estou certo. poN•m, que nilo contarão com o apoto da::: 
grandes bancada~. õn~ l)t>r}u~nnR l>nnc:uln~ e dtt bancada classista. 

Dlrljo-tnE>, agora. c~necialmente, nos i'éili'e~·Emtantes do~ ope
rarloEI . Sim. Senhores DeputadoR, ~é répresentaes os trabalhado
res, aqui está uma questão qué 1hes ln tereRsn varticu!armente, 
pois quE> elJa diz I'E'~peit':l, ôe modo directo, aGs que empregam 
sua:-: nctlvidades na indtístda sallfera <lo Brasn. 

Nilo sei da sorte de milhares c milhn.l'eR lle compatrlclo~. !lo 
milhares E' milhares ele f::tmllins na minha terra, :--e amanhã ficar 
a~sentadn a irnportaçfio do sal estrangeiro. 

Deante da slmple.;; noticia dn. facHtõR.de da importa~üo, con·. 
cretlzo os .facto.~, ~á -os ooperarin:t snUnelros se viram amen~ndo!l 

· eom a baixa dos sulnrlos. Dahl n · nmt>aqa de gréve, e nvoh•endo-c;."' 
os chefes õe syndicatos P asst>élnções operarias nas malhas da le1 
d(> seguran<;a nacional. L~. estüo elles, no mltnlc!Plo de 1Vfncau, 
por into1ernncln rlo Govet·no nctual , pt·ocessn•dos pot· terem ~e in
surgido contrtt n amear:a de reclucc:ão df' ~nlario, nmença prore
'dente â vista do proj~to impntriotico quE.' tl·ansltn no Senado F~)· 
dernl. 

Acredito ~lncernmente rtue, qunndo tlv€'rmol't O{' votar es~~L 

medida., os Deputados que nqul rept·esentam o opernrtndo formr·.· 
rão em torno da hancndtt rio~;"rnndenseo do norte "' de todoM ouan
toR, na. defesa da economia brnsllelra. f.'e rebel1nrE>m con trn a im·· 
portnçã 0 desse producto, na ounl vislurnbt·o manobra do n'ttlfn.
dndo hil!Jerlnlismo, ern detrimento da. E>.conomln do Brasil. Livre
mo-nos delle, defendendo a industrln nncionnl, défentdendo os s,l.-
llneiros, defendendo O!-l Interesses du minhn. te:Tn, {tpfond('ndo (IS 

interes!>'es do Bmsil! (Mtt.lto lu;m.. :ro.llll(f!!. O ora&:w Ç ·1:(1•nmenté 
()1mtprimentado.) 
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O Sr. Presidente - 'l'cnho sobt·e a n1éSá. e vou submctt~1· 
a votos. o seguinte 

JU>QUEIU MENTo 

RequeremoH Ke com;igne em Acta. um voto de profundo pezar 
pelo faltecimento, em BeHo Horllontc, do illustre mineiro, enge
nheiro .José da Silva Rmndão, profNlHOl' tla Universidade de Mi~ 
H«o;J 'Jv4 """~ C <:i\.-,··c.._. '<.' L'-'L LU ""' .L' L4' <l.lL"<O." UV ~~•~•nr o 

Sala 11as SeRsões, 13 <.le Novemhr·o de 193ti. - t;ourenço Bae
ta Neve.~~ - Carlos Luz. - P~dt'o Rache. - Vieit·a }.farq·ucs. -
Arthur Bernat·dcs • .-.-.. Mctrtins S•nttres, ~ Dclphim. llforch·a. - Si
meio ela Cunha. - .tlllf1Usto l'ieyas. - ,Jacqrtcs Montand.on. - A .• 
Rernat·d.cs Fillro. - J,cüinrlo Ooellio. - Polycarpo Viott-i. - llla· 
carlo ele Alm.c/dct. - Oht·istiano Machado. - Pinhci1·o Chagas. 
Jlica1·di11o Prado. - José Bcrnar1ino. - Clc·mentc _.lf,:draão. 
Jttsccii11o Il-ttbis.tchc'k. - .<llberto A.lvm·c.or. - Noraldin"<J Lima. 
P. Matta Machado. lVandcrlcy Pinho. 

Approvudo. 

() Sr. Presidente Ha sobre a mesa um. requerimento que 
vnt R.PI' Hno 

E' lidó, apoiado c posto em diHcussU.0 o seguinto 

REQtJEHU\U~NTO 

N. 215 - 1935 

(in legi5'latura) 

Requeiro que seja incluido na Ot·dem do .dia de amanhii. o 
proj~cto n. 89-C, de ... 1935, 1a Legls~aturu. 

(Projecto emendado em 3" dlscm são enviado (L Com missão ele 
Finanças em 12 de Outubro). 

Sala das Sesgões, i3 de Novembro de 1935. - P<t'ltlo Mm·tins. 

Encflrrada a discussão e adlruda a votação. 

O Sr. Presidente - EstfL finda· n hora. destinada ao Expe~ 
diente. 

Val-so passar á Ordem do dia (Pa.usa). 

Comparecem mltis, durante a hora do E::.cpediente, os Srs.: 

Generoso Ponce, Mario Chermont, Deodoro de Mértdon~n., Acy~ 
Üno ode Leão, Fenelon Perdig·iio, Qenaro I;'onte, Magalhães de Al~ 
"''"''ln 1'-T<>nt•ln ,.., ~nlttn. ~m·lol'l Rei~ 1'1liezer Moreira Agenot• Mon~ 
te, Adl•lmar -Rocho., Pires de Guy~so, li'reire de Andrade, Pedro 
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Firmeza, Ólnvo Oliveira, Humberto de Amll'lllte, l•'i,;uulrc<1o Hudrl
gues, Jehovah Motta, Xavier çlc Oliveiru, MILrtlna Vel'll8, Josú Au
gusto, Alberto H.oselli, Ferreh·a de Houza, Ül'U.tulluno Brito, Botto 
üe Meneze!:l, Odon De7.ert·a, Hegu Bart'Ol>', .Adulphu CúlHu, Barbosa 
Lima Sobrinho, Mario IJomingues, Arthur l:avulcanU, Alde Sum-
paio, Teixeira r_,eite, Humberto Mom·a, Multa Lima, Orlando Arau
jo, Mello Machado, Sampaio Costa, Carlox de Gu!-!mãu, Deodato 
:i.Vlaia, Melchisedelt Monte, Amando Fontes, Barreto Filho, Mltnnel 
Novae5, Lóluro PfllilóG:ei, Pt:lll·o Lagu, J. J, ~eabra, Jgão Manga 
beira, Alfredo Mascare1ihits, Ai'ilulu ~ilvü, Mngalhftt~s Netto, Fi·an
cisco Rocha, Octavio l\langaheit·a, Le~·ndo < :ah·ãu, Arthut· Neiva, 
Raphacl Clncurú, Bdgat·d 8unches, Attilu Amut·ui, .t.üt· Tovn.r, Ju
lio de N ovaes, Henril1 ue I... age, Hallc~ Jo'll h o, ~;ntn tm!n Col't'éll, Lovl 
Carneiro, Bento CoHta., ll~rmcte ~H\'a, A(!\\l'l'lu 'l'ul'l't•t-1, Al\illo Cos
tallat, Lontra Côl'Ül, Citrdilhu Filho, l.<'nt~I'\IIJt•J' l•'llho, CtU'IOH Lu~. 
Not·aldlno Lima, l\iartin~ ~u<ll't•:-;, Clt.•llll'lll\' Mt•tlm,.Ju, Ju116 Ba·uz, 
Theodomit·o :::luntlago, Augu:;to \ ' il•:,tlll'l, \\'wdtlngton l'h'cH, JuHce-. 
Uno Kublstchek, Chrl~tianu l\luchauu, .Jo:-;ú HN'!lUI'tlluu, .Mnttn ~la
challo, Anthcro Botelho, Bueno Dt'Undi'w, 'fhootunlu i\tunteh•o do 
Burros, . "\Valdcnuu· l"eiTcira, :'l-lol·ael'i . ..\ lllh'tult•, \'lll'KW•lm CN!Ill', 
Joaquim Sa m}laio Vida!, Cincinulo Bm~u,_ CuHtt'o Pt•ado, Macedo 
Biltencoui't, Laerle S~:.:tul.ml, Alves Palma, Aureliano Leite, ~llran
cla Junior, Juh·o Franco, Jo!>'l! Ca~!~io, Vlt•cnte Miguel, 'l'l'igo de 
Loureiro, Corrl:!a da COl:;ta, Vanduni de Bttn os, Paula Soures, l<'rnn-
cisco Pereira, RUI'P Juilior, Aliela.•·:lo Lu?., Diniz Junl01·, Dorval 
Melchiades, Carlos GomeM de Oliveira, João Curlo::!, Pedro Vél'ga
ra, Raul Bittencourt, Dario Ct·e~po, João Neve!:!, Nlculuu Verguei
ro, Aniz Badra, Eurico Ribeh·o, l!:rmando Gomes, Sebastião Do
mingues, Abel dos l::antos, Ped1·o Jorge, Ahillo lle As::;is, Antonio 
Carvalhal, Austro dê OliVeii·a, Ai'lhi.lt' tHi Itocha, Silva Co5'lll, 
l~'rancisco Moura, 1\J ~u·tin~ e Sll v a, Adalbea·to Canuu·go, Alberto 
Surek, Damas Ortiz, l.<'et·t·eira J:..imu, Ollveim CuuUnho, Alberto AI
vare;;, Lima 'feixcim, PClko It.ache, Gm;tào de Bt·ltll, \'icl•ntc Gal
liez, Leoncio Araujo, G:t~-ltilo Vidigul , I•'l'<lll<!{~ l•'llho, M oncyr Bar
bosa, Arlindo Pintu, Augusto Corslnu, .Auelat"Xltl .Mua·lnlw. Hylvlo 
Leitão, Paulo Mat·tins, l\loa·ae!:l Pai vu, 'l'hum)Json l•'lot'CH ( 14U) • 

Deixam de comput•ecer, os :::rs.: 

Euvaldo Lodl, Hiheiro Junior, Agostinho Alonhlll'o, 0N'MOil 

Marques, Monte Arrac&', José de Borba, ilerocUunu ZL•nuhle, .Joiu• 
Cleophas, Osol'io Borba, Arnaldo Bu~:~tot:~, Dumlngu,1 \'h•lm, OHwul
do Lima, Severino l\T nriz, Bmill0 ele MllYit, Alll\lllll'll n1lu ltotl \1 Hlo, 
Clemente Mat·lani, Luiz Vin.nna l<'llho, Pinto OnntnH, Pcllt•u Cnl
:r'ltOn, Rn.phael Menezes, A rthur L a \'lgne, Ft'andst•il Ooil<!iilVt•il, Pe
reira Carneiro, Candido Pe~:~soa, Rnul FN·n·unlloM, < ~CHUI' 'l'lnoco, 
Prado Kelly, Bandeil'a Vuughan, F':tblo Sodrê, PNÍt'u A•.•~lx.o, Adc
liu Maciel, João Boralclo, l<'ut·tudo · de Mcn('ze!l, lJnniul Curvalho, 
Carneiro de Rezende, Celso l\'Jachado, João Ponldo, Ht•z('mle 'l'ofl·· 
tes, João Hent•ique, Aln·cu Sudt•ê, Puu.lo Noguch·u, Pereh•n. I.ima, 
Santos Filho, Oscar 8tovenson, Curlota Queiroz, Gnma Ccrquelra, 
Bias Bueno, Hyppolito do H ego, •rcixetra Pinto, Felix HibaH, Ro· 
borto · Mot·elra, .Meirn. Junior, Horncio Lttfer, Buptlstn. Lmm.t·do, 
Renato Bntbosa, Demetrio Xavier, Anne!l Dias, Vlctor Rmumma
no, Ascii.nio Tubino, l<'anra: Ribas, o~:~car l''ontoul'll , Anlz. Endt·u, 
1;3ebnstiüo Domingues, l•'ranclt~co di l•'lorl, Ricãi.'do MüClüt.uo, Pti.ü· 
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lo Áflsttmpr,ao, Robl;\l'to Simom:cn, Leoncio At'úÜjo, Uastão Vidigal, 
Cardoso Ayrcs, Vicente Gouveia. (7H). 

ORDEM DO DlA 

O Sr o Presidente - A lbta de t>resençn. accu::;a o cumpare
clmen to de 227 :3rl>'• Depu tudo!:!~. 

"1.T.-.I_ nr"roo.l, • r ·,+.,.-:'·.-. rl" ".,f,, •'• ,.nn<ttnnt, cHi ()rc1Phl 

do •dia. 

Votar<io elo JH'ojcclo n. !HG, rtc l!J3[) (1" Lcuislatura), 
rlispondo sobn: nora cuílhau(:nt ele moedas clivi.'li011a1'ias, 
(com ··:wcn<las): (2" diseuswio), (em t:irtu.rlc de uryt:n
cia). 

O Sr o Presidente Vou submetter a votos o projectu. 

Tem ü. palavra o ~t·. Cat·doso de ~h11lo Netto para P.mlttlt• 
-'· 

!HU <:l::~l .\UUl 0:: Uó '-'111<:1 "'"' • 

O 1Sr. ,Cardoso de Mello :Neto -· (Paru cncnmhrlwr a- 1:ota· 
ç<io) ~ :::lr. Pn•sidt~nte, t·eunlda. hoje, pela i:nanhü, a CommiHsüo 
UC l 1'ln:tn<;aS 00Ll Jl:tt'CCel' ~Orll'{l ali l'lllCntla!-.' l\.!-11'-'"~ n.-u<~<> uv Jl•v• 

jecto em discu!:l~àu. · 

A emenda h. 1, assirn como à dê n. 3, da lavt·a dos nobres 
Deputados Srs. Paulo Martins e Joüo N{we~. mandtüh cunhn.t• 
moedas de pmtu. de 10$0(HL A dil'fereuça ~ntl'c essas duu~· moe
das {> que a de n. 1 d:'t o typo e composição da moeda, no pnn>o 
que a .de n. 3 rnqndu. cunhar a prata. de lOSOOO conforme m6du-
1o, peso e teôr que forem. CStabeleeidm;, tendo em ViHta O VllliH' 
actual da prata fina. 

A Commi~sã.o de li'innnçus é de parer.er que ambas sejam re
jeitn.àas, pois, apesar de não entender que não deva em qualquet• 
tempo E;er .c~nhada uma moeda de prata de 10$000, julga ~el' tal 
crençüo ntl momento lnuppnrlun:t. · · ·· · · 

.Até o presente a moeda de maior valor é a de 2$000, () pro· 
jt:;cto crea a de 6$000. 'l'orna-~e ne::!essarlo verificar, pela m·n.tlca 
e experiencia, se essa rntlcdá. dé 5$000 enü·u. normalmt~nte na cir· 
culaçüo e é bem reeeblda. pelo publico. Nüo convêm, aaslm, crent·, 
alGm de!:3ta, a. moeda de 10$000, que poderú, em seguida, ser t::unhn.
da, tal v e :;r, mesmo no proxlmo anno. 

A emenda n. 2 é de redacção. A CommissfLo propõe uma Eo'Ub· 
ome111da, neí:ltes termos: 

"Ao al'tlgo: l!.:m vez cie conHtantes do qundro n.nnexo, diga-se 
conatuntef:l do quadro a que ~e t·cofere o art. 2 °"' 

Fica o at·ligo nsslm redigido: 

' 1 As riloedns de prata, bronze, nlumlnlo e nlckel, que 
se cunhnr·em a pa1"th· do 1 de Jnnoh·o de 1986, terão o va-
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-
iol', lJeso, d!ametro, typo e compo.si1;uo éom.•ta.nte::o do _qutt.
•dro a que .se refere o art. a"''. 

Quanto á emenda n. 4, a Commissiio ê do p:.t.l'ecer deva ser 
approvada. Convenceu~se da~:; rm::ões apresentadai::i, hontem, em 
âu;curso pelo nobre 1Jeputado Oliveira Coutinho. Realmente, em 
vez de restringir a troca das eedulas de 1$000, 2$000 e 5$000, ora 
em circulação, é mais aconselha.vel fique o GovN'no con:t libcr~ 
dade para trocar o:-.• 50 mil contos por notas de qualquer natureza, 
dando assim maior chu;ticidade ao movimento que se tem do 
opei·ar. 

Em relação ao arl. 5", a Commh;siio, apresentou-lhe emenda, 
devendo elle ficar, se approvado, assiui redigido: 

"Para attcndcr ú :: deSI>q~:;as da cunhagem do numera
rio de que trata a presente Jei, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir, I>elo M1nii::iterio da 1!-.a.zenda, o nccel:l
sario credito, até o limite de 2. tiO O :000$000, l>'endo .•..... 
1. 000 :OOU$000 para mu tel'ial permanente, 1. 400:000$000, 
para ma.tedal de consumo e ~00 :000$000 put·a gratificação 
de serviço~ extt•ao1·dinarios du pessoal. " 

Em vez de 600 contos, <!olllu eHtaVtl consignado para pessoal, 
a verba fica reduzida para 200 contos, f!S!Jecificudo~> estt!S para 
gratificações de l>'clrvi~us extraordinat·ios do pessoal, ficando, pOL'
tanto, claro; como .se queria e c:omu ent do intuito do projecto, 
que se não vi::;a fm:<:!r novo~ cuntt·acto::;, tüas rctrlbuh· servi~os 
cxtraoroinarios dü prol:ido pt•::;:-ual da Casa da Moeda. 

O § 1. o do att.' ú. u ficará assim redigido: 

u Flca o Poder Execu li v o nu torizado a fazer us ope
rações de creuito neccs!>'arias i"1. execução <la }wesente lei, 
no limite da imtJOrta.ncla. m~mcionuda no at·t. 5."" . 

E' esse, Sr. .Presidente, o iJarecf'!t' da CommisRfto de li"inança~ 
o. respeito das emenda:~. (MuU.o bt:?n.) 

O Sr. ~Barreto. Pinto (Para. ent!<zmin.1!ar (1. t :otnr;rio) - Se
nhor l'res}dente, proii;)stei, horitém1 contra u Ul"gencia concedida. 
Vencido, defendi v.s cmendaa por mlm apresentadas. 

Entendendo qtie o rela tor não poderia emitUr pat·ecel' verbal ~;o
l;lre e~>'sas emendas, invoquei a jurlsprudene!a fh•mada pela MNm, 
de que havia necessidHde de reunião da Commissiio, pal'U. estuuo 
das emendas. 

Nessa parte, vingou o ponto de vista por mim sustentado, e 
a Commissão de Finanç:ns hoje llela manhã se 1·eunl.u pi\1'11 emit
tlr parecer. 

O que se verifica, Sr. Presidente, 6 o &teguinte: dns quatro 
emer1da~ suggeridas, dUllS foram ucceitus 0 duas rejeitadas pcll\ 
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éommlsstio, pol'qUé su~tenttt que, no momento, não (. Ol>Pot·turto 
autorizar-se_ a cunh~:~.gem da::; moedas de 10$000. 

Mas, Sr. Presidente, a lH'Olll'ia Cotnmi:;'l:lão de l•'lnançus, que 
havia votaclo na vt•spera, u ut•geuuia para este projecto, em con-
::Jequencia de emendas quo u fií'.et•um voltar :'u1uella Cummi~s:w, 
re:~ol veu apt·esentar outra emenda, Vtlla qual se verifica uma rc
ducc;;ü.o de 400 contos de J'êis. De manuirtt flUe He a:-~ emendas não 
fossem ufHü'eciu:u,• se os m·otcstuH não foss~rn levantado!:! teria-
mos votado, de olhos fechttdm1, maL~ um ct·eüito de 400 contos que 
a proprla CommissfLo de Plnança~. re-l~xaminando a materia esta 
manhã. entendeu ser exagerado, 

Sr. Presidente, bem Hu.bemos as gTan<les difficuldades pela 
falta de tt·ocos; bem sabemos que o papel moeda. ch·culante no 
IJrrisil está. dilacerado, principalmente aquelle que gyra naH d
dades do interior, onde a ~;ua substituição se torna difficil. 

O SR. VIGENTE GALLl"'Z - E onde não ha bonus ... 

v.:;.[\,. o.J.V -L.I..L~ -lV 

Parece-me, porém, que as emendas que tem parecer contra· 
rio nü.o devem ser rejeitadas in thninc. Proponho, assim, que 
seja.Ill destacrudas para col15'tttun·cm p t'oJecto em separaao. 

E' e~ ta uma fm·mula conciliatoria. (.11! uito bem .. ) 

O Sr. Go-mes Ferraz (Para ettca1t~inhar a votação} - Sr. 
Presidente, na exposição de mõtivós que o Sr. Ministro da 
F'azenda. enviou ao 1~residtilnle da Hepublica, S. Ex. fez sentir que 
a Directorla da Casa da Moeda achava de toda a convenlenciu. 
que se modifica~sem certa~; peças do nosso actual meio circulan
te, salientando que u moeda de aluminio e bronze de üOO réis, pela 
suã tén\litladé, provocava t'Uptut·tt nus cunhos e qüe o nickel de 
400 réis, pelo seu. diametro J:.lxten!:livo, embaraçava a cunhagem, 
pelo que - e tambem, principalmente, em attenção Íts nece.!>'dida
des do meio circulante brasileiro - lembrava a conveniencia <lu 
creação e cunhagem de uma nova moeda divisionarla de 300 réis. 

O Sr. Presidente da Republica, acceitando os fundamentos 
dessa. exposição, remetteu a esta Camarn, em 6 de Setembro, uma 
mE:>nsagem nn. qual fez, tão sómcnte, t"eferenbla â necessi<láde da. 
modlfica.ç;ã.o das moedas de 400 e 500 réis•, e, consequentemente, 
n. creaçã.o da moeda divisionaria de 300 réis. 

Pois bem, Sr. Presidente, a dignis~lma Commlssão de Finan
ças. tomando conhecimento de!:lso. mensagem o indo ao encontro 
dos desejos do Governo, apresentou o projecto n. 375, em vir
tude do qual, no art. 3.", fica o Poder Executivo aütot"lmdo a 
mandar cunhar a impol'tuncia de 50 mll contos• de réis em moe
das auxlllares e divisionnrlns, sendo 20 mil contos em prata, 20 
mil contos em bronze e uluminlo e 10 mil contos -am nick:el, afim 
de substituir umn som ma correspondente em cedulas de 6$000. 

Sr. Pre!'lldente, nüo discuto n def~11ttto~t\ J:•edacçfLõ do prbjc
qto, da qual peço venia. para dlscol'dar. o que. entretanto, iJite-
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- · 
i·essla á. Camnt•a e nié parece lmportanu~·simo 4 que o Presidente 
da Republica c o Mlni'i!tro t1a Fnzenda, isto é, o Governo, natural
mente baseado no art. 41, § 1", .da Constituição,· pediu 'apenas au
toriza~;ão. para cunhagem un. moeda divlsionaria de 300 rúi~:~, E, 
nã.o obstante, a Commissüp de Ffnam.;as, decidindo tcltm pctita, 
indo al<!m da inten(;ã.o do Governu, u.-l a\.ltori:~.a~ão para cunhagem 
da~ rrtoedas de prata de 2$00ü e 5$000. 

Ora, Sr Pn~3idente, h;to até m e IJI:treee aqllelle celebre pro-
jecto, do conhecimento de V. Ex,, que discutimol:! logo rto hlido 
de nossas sessões, referente u um credito especial de cinco mil 
contos, pedido pelo Guv~rno, partl repi:lro <la~ e::;tradas de ferro da 
Bahia, e no qual u Canttü'a, além dos cinco mil contos, votou mais 
de 22 inil, isto (>, cinco vezes maL: que o cn•dltu pedido pelo Go
verno. 

Aliás, devo salientar - e nlHso }lresto justa homenagem ã 
dommissâo de I<'inauça~ - esta, naquclla occm;ião, deu parecer 
contrario, e, se nü.o me falha a memorla, o parecer foi lavrado 
pelo eminente Deputado l3r . Pedro Firmeza parecer contrnrlo· 
(Ls emendas pernambucana e minch·a quo trouxct·ain o empt•enhn-: 
manto daquellc projecto. · 

Sr . Presidente, &ou N>nta·~ o cunho gom das moedas de prata, 
principalmente as de 5$000. '1\~nho re;:eio de que ru; moedas de 
r-rata de 6$000, postas em' ch·cula(!ão, tlei:lapp<ll"e~;am logo da clr
·culac;ão. 

Sou contra, pelo prihdnio d:~ veiha lei economica, confirma
dó pola observação de todos os diar.•: "n moeda má. expélle da 
Clrcula~ão a moeda bOa •·, lei que muito~ ath-ibuem ao nnanclstn. 
inglez Thomas Grcshmn, mas que já na literatura gt·egn vamos 
ea1contrar enunciada no elegante VE'l':.·o que Aristophanes, na oo
nted!a das Ucis, poz nu bocca 'de um dm; I>et·:=~onagens desta: ''abr.•
temo-nos de nossn moeda bonitá·, redonda e de bom ouro, accei
ta por gregos e a barba rus e só gástumo8 a de cohre ma.l cunhadn. 

· O notil"Vel flnanct~tã 1ng1e:t: do relnitào de I&a.bel aconselhou 
esta, ante~ de v&r em cit eulnção a:s novas . moedas, cuja. .emtssao 
era autorizada pelo Govet•no, em fazer o recolhimento das moe
das antigas, do reinado de Henrique VIII, porqtte, do contrario, 
corn~rla. o risco de vêr as moedas bôas cóiltinuar•.!m guardadas 
e as moeda~ a.n Ugns per•manecerem em clrculagllo. 

E' l'acional n mn,.hiul ctmtidn. na Je.i de~e grande financista 
tnglez: existlndo dual:! moedas em circuluc;ilo, ambas de cur~:o for
çado, ambas ,do mesmo effelto liheratorio, uma metallica e outra 
em papel, é clnro que a moeda bOa, qutt é .sempre n meta.IUco,, 
por ter valor intrln!leco maior que a outra, !:lerA . expelllda do 
mercado pela moeda m{t . 

Allâ.s, para Leroy-Benulieu a lei de G1•esham ê appllcaçü.o 
deste principio: quando dois objectoH nos prestam igual serviço 
e nm deiles pôde, ttlêhl dess'e servh;;n, ptestnr outro mulor, nôs 
appllcamos ao primeiro serviço o objecto inferior, e no l-ie~~unuo 
serviço o objecto superior. 
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O Sn. SALL~s 1<'1Lfto -- Mesmo na historla financeira <lo Bra
sil, V. Ex. poderia lcmbrat· o cobre, que chegou a ter agi0 de 
30 %. 

O SR. GOMES FERRAZ - E11e exemplifien com o ca~o de 

uma cnrt•oça. Ninguem apyJlicar(~ em serviço tão pesado senfLO <J 

peor animal; o outro flcnrít reservado para a t;ella uu pam equi
tmgem de luxo. 

Sou tambem contr:H·io, R r. PreHiden I. c , íL opera~ü.o de credi
to contida no art. 5." do projectn, porque o St·. Pt·el::lidente ua 
Republica nfto a ~>'Olléitou c, uma vez que nüo ~·e tl·ata de ct·e~ 
dito or~amentario, serít, neste c:uw, c\·Nlito é~fiecial, o qual, dl• 
accordo com o Codigo de Contabilidade d('Ve !'.'et· yle<lido jJelo Che
fe da Nac;ão. Além do mais, não foi ouvillo a respeito o i\1inistro 
da Fazemla. E o dect·et0 n. 23.lõ0, de 25 de Setemhro de 1U35, 
em pleno vigor, preceitú.a, no art. 20, que tudo projecto qu(! im
porte a.ccrel::lcimn de di'Jspesa sea·ú prévlam(:lnte !':'Ubmettido ao exa
me do Sr. Minh;tro da Fazenda. 

Não vejo na expo~i<;üo de mo ti V oH de S. Ex. refere nela {L 

necessidade ou, pelo mcno:<, a lembrança des-se credito. 

m 
Sr. Barreto 
de 1926. 

á lei n. ri .108, de 18 de Novembro 

() Sn. BARRETo PiNTo - Qüe alterou d systema monetm·io. 

O SR. GOMES FERRAZ - Pois bem: nfto só neHsa lei. ('0"' 

mo no decreto n. 17.618, dé ri <lc Ja nelro de 1921, aliás referenda
de pelo actual :Pre!;idente da Hepubliea, o Governo jú. tem au
torizaçüo para. fazer moedas dlviHion:u·ius, is•to ê, cunhagem de 
novas moedas, embora c um a denominação de ·• Cruzeiro". 

Sr. Presidente, vejo pelo vrojecto em votação e outros em 
discUssão na Ordem do dia de hoje, que não ha de parte da Ca
mara' a menor preoccupação de econurnl7..ar, vamos dizer, de de-

O ~eficit é uma paluvm contra a QUttl tódn.s as vozes brasi
leiras se unem, se casam o s'e harmonizam num só gesto cl{! lip
i>lnusos para condemnal-o. 

E qúe vemos na Ordem do dia'! 'l'res mil contos, reduzidos n 
2. 600 contos no ]lrojecto n. '275; 80 mil contos de réis no t>roje• 
cto n. 339; varias centenns de contoi:l de ré,is no projecto n. ~73; 
2. 308:660$000, no pt·ojeeto 11. 856. ' 

O Sn. SAMPAIO CosTA - E' o pnga.mento de uma divida da Uni· 
ilo para com um E~tndo. Nlio ó portanto um credito sUilerfluo. 

O Sn. doMES FERRAZ - gstou falando em these . 

Vemos, a!.ndn, 29: 22!l!!iOOO no 
no pz·oJecto n . 231; 4. ooo contos no n. 374; vnt'lu.s centc· 
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has de conto.s no projecto n. 364; 5. 600 contos no projecto n: 365, 
~ ~ssim succe:s&'ivam~»nte. 

Nestas condições, desejo apenas annunciar que voto contra o· 
projecto na parte relativa ú cunhagem das ·moedas de prata de 
5'000, pelos motivos apontados na minha exJ?osiç:ão. 

O Sr. Presidente - Vou submette1' a votos o projecto, sal~ 

Approvados, successivarrtén te, os seguintes arti~ 

gos do 

PttOJI\lCTO 

N. 375 - 1935 

(1• Legislatura) 

O Poder Legislativo deci·eta: 

Art. V' As moedas da prata, bronze, de aluminio e nlckel, 
que se cunharem a partir de 1 de Jnneit·o de 1936, terüo o valor, 
peso, dlametro, titulo e composiçilo ccmstantes do quadro annex.o. 

Art. 2." Fica o Poder Ex.e::utivc> autoriZado a modificar 
opportunamente as lncripç:ões dos cunhas das pe~as existentes e 
bem assim a escolher os modelos e gravuras creadas por esta lei. 

Tolerancia 
para + ou para-

lll o in 

(1j <li -~ 
.... 
Ul til 

til s s o - C/l Ao 
111 s ;!:! o s .ê ~ 

.... &:lo l'n 
(1j ~ s s o l'n 

Metnl I ~ o ..... !;) ~. 
!;) f1l ..... 

~ I 
Q) il.l~ 

<1.);:::: 

~ o ~ o o 

> '"' 
l'n -o .... o & ::;l 

riJ <li - .... 
c» ::l ..... 
p,. E .... .... - •o 

~ ~ z ~ 1=1 

Prata 6$000 10,000 27,5 600 0,500 G 

:Bronze de 2$000 9,000 2G,G !!00 Cn 0,450 20 

nluminio: 1$000 7,000 24,G .80 AI 0,350 lO 
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~ $500 5,0{)0 22,5 :JO Zn 0,25!1 LO 

Nickcl: $400 10,000 28 0,200 

" $300 8,000 20 750 Cu 0,200 10 

" $200 ·6,000 23 250 Ni 0,100 1() 

" SlOO 4.500 20 o 100 

Art. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado a mandar <'Unhar n 
importa nela <le dttcoenta mil contos de ré IH (50. 000 :000) em moc
<1:\s auxiliare~ e divi::ionarias, Rent1o: 20.000:000$ em prata; ..... 
20.0ÕO:OOO~ em bt·onzc de aluminlo, e 10 .OOO:OOOS em nlcltel, afim 
õe substituir uma ~omma (•orrespondentc em cedulas de 1$000, 
2$000 e 5$000, ora em circulação. 

Art. 4.1) As cetlulas trocadas pelas moedas referidas no arti
go anterior serão reC'olhldas (t Caixa de AmortizaGão e inclnera-
Ann 

.~. 

Art. 5° Para nttender ás deRpesas de cunhagem do numerario de 
que tratn. o m·t. 3°, fica o Poder Executivo autorizado a efft>ctum• 
m up•tn·u..,.v~:::; ue t;n•u11.0S que 10ram au"er.za.uo a eu.eCl.u~u- u1.e .tH 
operac:ões de credito!>' que forem nece~·sarlas até o limite de tres 
mil contos de réis (3 . 000:000$), sendo: 

i .000:000$ pnt·a mnterfal permanente: 

1. ·lO O: 000$ para. material de consumo: 

600:000$ para pe:·souL 

Art. 6." Revogam-Ee a~· disposições em contrnrio . 

. O Sr. Presidente - Vou submettet· a votos as cmerula!:l u . 
partir das da Commissão de Fil'utnçà.s. 

Approvnda a seguinte 

EMENDA DA COMMÍSSÃO 

SubsUtuü-sc o nrt. 5. u do projecto pelo seguinte: 

Art. 5. o Pnra attender ((;~ despesus de- cunhagem no numera
rio de que tmtu. n prosente lei, flc!t o T'ocler Ex.ecutivo nutul'll'.H
tlu n. nhrfr, pelo :vnnl~terlo õu Fn1.enda, o nece!>'.<arlo m·edlto, nt(! o 
llmlte de ciol~:~ mil e ~elscentus contos de rêls, sendo mll pat·n ma
t<~t·htl permanente: tuil <.• quatt·ocontu~:~ 11:u•a mnt.erlal de commmo: 
cluzt•ntos contos , Pat'n gl'lttlfkução por l:let•vlços extraordlmu·lul:l do 
PNIHOt\}, 

·un~f:'_lHJIUU Ulll\ . 'I<.:H \1 ruu<:a t •.iXCCUUVU •w •a all!llh H IUIII:! 

n~ OJil'l'tHJões do cretllto necckSarlnH ú c;.wcuçito da presente lei, no 
limite da 1mpo1·tnnc1u. mencionada ne1:1te artigo. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 58 de 130 

478 

O Sr. Presidente - Tenho ~obre u mesa, relativo ás emon
Oas ns. 1 e 3 o seguinte 

llequ,cr'imento 

Requeremo!'! destaque das emendas de ns. 1 e 3, para consti• 
tuirem projedo em separado . 

S. S., em 13 de Novembro de 1935. - Ed1~t1tndo Barreto Pin
to. - Joiio Ne1:e.<;. - Ubaldo Ra-m.alhcte. 

Em primeiro logar vou .&'Uhmetter ao voto da Camara. a emen· 
da, que se approvada ouvirei a Ca~m. sobl'e o requerimento. 

Vou submetter a votos a seguinte 

EMmNOA 

A~creRCente-se no art. 2." .. Prata - Valor 10$000 - Peso 
grammas 12.000; Dlametro 30 mm. Tolerancla, p.'lra ma!s ou 
para menos: - Titulo e composlc;;ão 900; no peso, 0,600 ; Milesl
mos 7, 

() Sr . .Salles Filho (Pela ordent.) - Sr. P,resldente, v. EJC. 
já annunciou a votação dQ requerimento'? 

O S::r. Presidente - Só submetterfa a votos o requerimento de 
destaque, se as eltlendns forem approvadas. 

O SR." SALLES FILHO -:- Peço a palavra, .se me ~ permittido 
falar para encaminhar a votação das emendas. 

O -Sr . Presidente 
encaminhar a votação . 

Tem a pnlii.Vi'it o nobre Deputado, pnrtt 

O Sr. SaJies Filho (Pam · enca?n.i?ihar a 'lJotaçci•.'J) - Sr. Pr~· 
stdente, e~~a emenda ê a que se refere á cunhagem de moeclns 
de 10$000, á qual a CommlsRão de Flnnru:ns deu parecer conh·n· 
rie>. 'Penl'!o o.ue nhundnm rnzõE's nn~ <Jtln<'~ sP. tlótle t>ii<'ontrnr 
ti.]loio tmra o pnrec~E'r daquella .Com mlssilo, As inoecln~-t de i 0$0ó0 
nü.o sfio mn ls d!viRlonariru~ : moedn!i dlvlslonarlns, peln deflnll!iio 
clasl'licn, admittlda em er:ónomln pulltica, e que vem de Adnm 
Smith, &no como e~tt·nc'tns pelns qllnE'A tmf('gam os !H'orluC'tol-1, os 
valore:4, il'\n!'l quf' ntio 1WOdU7.(>ffi FlC'(\U('\' umn hl'rvn. um grilo thJ 

trigo. São moeda~ que ni'lo affecta.m de mooo nlgum a ~lrculn· 
cii.o dos pt•oductos, que ni\o vulorie~nm nem tleRvnlorlsnm, eom n 
sua maior e m('nor nbunclnnein, nfl h·oC'ns e n~ pt>rmutnR em E'Co· 

nomia po1lt\C'n. 

Ora, a moedn dê 10$000, numa ~dtunciio como n nmum, em que 
tudo encarece e o dinheiro se desvalorlsn cada ve~ mals, so pOde 
perturbar cn,.,~memente o regime de troca.H . 
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Nestas c<~mli,:ues <.·~tou de J•lcno accurdo eom n }mi"Pl'('t' rl:t 
Commi5'l:lão de Finanças im}mg-nanc1o eHsu €menda que, nw l>tt
rece, deve· constituir objecto <le estudo mais demorado, 

O Sr . . Barreto Pinto - (Pela o1•t1c?n) - Sr. President<.•, v 

O Sr. Presidente Não. Estou submetten:do á CaHa n 
E>hi-erttla n. 1. com par~CE'I' contt·ario. Se fôr approvada, terei cb 

O Slt. BARm.-;oro PIN'l'O - Permitta V. ~x. Sr. Presidcn lc _ .. 

O SR. PRESIDENTE 
se inverta a situadto? 

Não faço duvida. V . Ex. quer que 

O Sn. B,\lmt-;To PINTG - Perfeitamente. 

O SR. PRESIDBNTE - Vou submetter a votos o requeri
mento asslgnado pelo Sr. Barreto Pinto, pat•a que a emenda n. 
1. com parecer contrario, }lO!>'sa constituir projecto em separado. 

Em ~eguldu, ê a.mwovado o requerim~nto do Sr. Bar
reto Pinto, pn.1'a constituh· projecto em separado. 

tu ir 

EMENDA 

N,0 3 

Acct·e~centur pratas de l.0$000 conforme modelo, peso e teor 
que forem estabelecidos, tendo em vista o valor actual da tn·atu 
fina. 

Snlu dns Se~·sões, em 12 ele Novembro de 1935. -: .Jo<io Nevas,. 
_,, Pau~o llla1'tlns. 

Votnçíio {la ::~egulnte 

EMENDA 

NT 'I .... 

No al't. 1.". ondu ~') lê : "crlllstantc.~ rlo <Jitaclro a·nncam, leia
H{': "<t (/lU! .'11~ I'C.'/!'I'C O IL/'t, :!."", 

A eHtn mnemla .t ConnnisHil.o nt>L'eHentou tt ::~cgulnte 

SHil-1~1\11~:-:DA 

Cnn~tnntc 1lo quadro 

J u uu 
si\u , 
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Approvada a l:leguinte 

Art. 3.0 Rulmtituam-se ~&· palnvrnH finaes, n partir da preposl
~ãà "de'', pelas seguintes "ZJapcl moclf«, •.:Jra em circulação". 
Oliveira Cout·i-nho. 

O Sr. Presidente ___. o m·ojecto passa rt 3" discussão, imlo 
antes á. rcspecti va Cômtrth;l<ào 11ara ser redigido. 

Val-se proceder ú chamada. 

O Sr. Pereira J,yra (1.0 Scc-rl'tarlo) procede á chnmadn. 
para a 

RMrwndem ft chamncla e votam os Srs . : 

Mario ChermonL Deodoro d<> ~fenrlonc:a. Acyllno ck LefiCl. Ah
g-uar Bastos. Fenelon Pnrdh~·iio . .Tosé Plngarllho. Cleméntlno I. .. is
'hna. Gen:1.ro Ponte. T.in0 Machado. Henrlqu(' Couto. Carlos Reis. 
Elle;.;er Moreira. Ooôofí'éclo Vianna. Agenor Monte. Hugo Nano
leão. Aidelmrtr Ro<'hn. Pires <le <1n:voRo, Freire ôe Andrade. V1.l
ftlo Pompeu. Dt>mocrit0 Rocha. Pedro Firmeza. Fernandns Tn
vorn. Olnvo Olfvt>lrn. Humberto fle Andrnôl:' . 'F'huE'iredo Rn·11'!
gue!'l, Jphovah 1\fottn. XnviE'r rlE> Oliveira. Caf(J Filho. M'nrtln!ó; 
Vern~ . .rosê Augusto. .Alherto Roselll. l!'errelrn de Souza . Orn
tuliano Brito. Pereira L:vm. ,Tosé Oomefl. Mathlns Freire. ~nmuel 
Duart(!. Botto de 1\'TPnezcs. 0don Bezerrn. Ru:v Carneiro. Souza 
J ... eão . Reg-o Barros . Arruda ~amara. Aclolpho Celso. BarboRn LI- . 
ma Sohrlnbo. Antonl•1 tlP r ~e~. 1\furlo Domlngues . .Arthur Ca- .. 
vn.lC'nnte. HPltor l\fnln. A lr E' ~n.mpalo. Teixeira Leite. Humber
to Moura. ~lmfi('q Ba1·hmm. ?lfottn T..lmn. Orlando Arau.1o. Mello 
Machado. Vn\(>nt~ de r,tmn. 'Ji'el'nnndes Lima. ~nmrmlo Gosta 
Cnrlo!'l df' l1uRmãn. DE'odnto 'Tnin. :\1'ekhl~t>t1E'k 1\fontf'. Amnnc1o 
Fontes. T:lnrreto Fllhn. Pf:'t' ro TJnqo. ,Jnii o 1\fnnt~"rtheh'{t. AlfrPd'1 
Mn!'iên't"E>nhnR. Arnold ~lh•n. Mn!!o.lhiie~ ~C'Un. Ft·n.nd~<'O Rocl':1., 
OP.tn.vlo ).fang·nhe!rn. I.eondo Gnlrií.o. Arthur Neiva. Rttpliil.el Cin
<-urr... Bd.cmrd RanC'hes, Attiln. Amnrnl. Homero Pires. Á!'.x:irubnl 
Aont'P.R. tlbalrlo TI~tmnlhet<'. .Tntr 'l'o\'nr . Cn.ldt:>lrn :dE' A lvnreng'a. 
NmmE>irn Penlrlo. Amnt'nl Peixoto. .Tullo d" Novnes. Crw•H•h 
Pês"Oa. l-T('n1'loul' t ,nge, Finllt?s Filho. Rn mpnln Corrê-n. .Tofio 
Clulmnt'5!'!'.'. T.e>\'l f'm·n~!rn. Erlunrdo Du\'lvler. Bentn f'o~t~. Age
nor nnhello. H('t'nWtC' Rllvn. Acut•clo Tot't'('H, Alinio Co!'ltallnt .. J.Jon
trst CoRtn. Cnr<llllo Filho. Nilo Alvnrengn . 'l'. ... emg-ruber Filhn. 
Arthur B(.:'rftnrcleR. Antonio Cnrlo~. CnrloH T .. u7. . Nornlc'lino I..i
ml\. B\n~ ll"ort<'R. T>inht:>lro Chngn~ . 'MnrUm'~ Ronrl'~. Cl<>ml'ntP 
Mellrndo. I...evlndo Coelho. Augu~to Vft?~ns. WnRhlngton 'Pires. 

A rthur Rc:>rnat"des Filho. Poh·cnrpo Vi o tU. Chi'lstliino Machado. 
M:ncnrlo do Ahn<~lda. VIeira Marquos. Jose Bernardino. Matta Mn-
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rhA.r10; ~lm!'ío nn. ~unhn. Anthern notl"lho. "RtlPnn Bmnil?io. .Tn
r.nue!'l Mont::-tnrlon. n<>1nhim Mnreirn.. Tielmtr11 :M"P.rll"lro~. 'T'hentn
nlo Monteiro de Barro~. Wnldemar Fcrrclnt. n:wroR PnntP.ado. 
MoraeA Ahdriir1P-_. Ver.i!üP.irn Cf'iin.r. ~nrctosn fi!' M('llo Netto. :r(ln
o'ulm Samnalo Vlrlal. Clnctnn.to Brngn. Cru.'tro Prado·. Mncf'c'lo 
:Rtttenco'urt. Ln.erto Retubnl. A lve~ Pntmn.. Jorge duerl.n!'l. Gome~ 
li'erra:>:. Aurelln no T .dte. .Tu~to i! e '!V(' ornes. 1\'Ttr:t.nrln. .Tunlnr. l"n
'blo Arn.nha. .Tnlro Franco. .To~r~ Ca~slo. Domln!.!.'O!'I Vella!':ro. 

relro. Corrêa. <ln Cn!'lh. Genero~o Ponce. Vnnflonl il.e Barros. 
'Piinio Tourinho. Arthut• ~nntoR. Ochtvlo rln. ~ilvPirn. Pn'nln. 
~oarl:\!'1. 

";\.fullf'r. 
T.,auro T.Jont:~R. Frnnci!'lrn 'P<>rPirn. nun, .Tunfnr. Xn!"i\ 
Ahel:'irrlo T.,u7.. Dlni7. .Tunior. Diwvnl M~>lC'hin.rleR . C"n1·-

lo~ nom~>!'l rlf' OlJvelrn.. .Tnão Cn rlo!'l, Rnrg-r>!'l O r! 1\fPdeiros. VP.!'IOtl

rto cln A hreu. P('rlro Vergn.ra. .Totio ~lmpllr.lo. Freclcrlco '\Volfen
huttnl. VIctor Rll.!ls'lmn.no. Rnul Bittcn~ourt. 'Rnrros ~ar!':nl. 

Dario (1reRnn. Adalhf'rtn Corrên. .Tn:to NPVf'R. 'Flurlr.o Rihe-lro. 
F.rmnn<'lo Gomf'!'l. .Ahe-1 <lo!'l Santo!'~. Pfldrn .Torge. Abtllo fie Á!'(~ts. 
Antonio Cnrvnlhnl. Attl'ltro rt~ qllvPlrn.. Arthur Õ!l. Rocha. Silva. Cos-

Ednmr f"l'l_rvnlho. Chrvl'lostomn dP Oliveira .. To!'lê c'tn 'Patroclnlo . Rl
<'A.r<llno Priicló~ Milrthiho PtiHln. FerrE>ira T.Jlmn.. Oliveira Coutinho. 
A lbert.o Alvnre>A. l_,imn. 'l'eix€-lra. Perlt·o 'Rat'he. Vicente Gnlliez. Gas-
tão Vldlgal. Franca 'Filho. Moacyr Rar o!'ln.. r n o no. u~u~ n 
C!OrRino. J,n'urc-nc:o nnPtrt. Nt.>VP!'I. Abl'lnrrln M~n·lnho. Sylvln !Jeitão. 
Snlgarlo 'Filho. Morno!>' Paiva. Barreto Pinto. Thompson Flore!':. 

O Sr. Presidente - Vnl-s!l· prnC'eder i't contn~Pm <las cedu-
las. 

Procede-se a contagem elas cedulns. 

O Sr. Presidente - C!órtfflre o numr.ro de cedulas com o dos 
Srs. Deputados. 

Val-se rproceder (t. npuraqil.o. 

sultado 

Generoso Ponce . 
Agenor Rabello . 

Barreto Pinto 

Corrêa da. Costa 

• 1 1111111111 t 1111 tI 1 . tI I I I 1 tI I to I I I 

I I 1111,11 I li I I I e I tI I I I I tI I I I I I I. I I I I t 

I I I I I 1 t • e 1 1 ' 1 I I I I • 1 • I i • 1 1 • I I I I I I • I ' ' .I • 

I I I.' I I I I I I I I I I I • • I I I I ' I t' I t tI' I I 

Em branco duas cedulns. 

Votos 

110 

94 

s 
1 

O Sr. Presidente- Proclamo o 2.0 Secretll.l'lo do. Camnrn doa 
Srs. Depu tudo!:! o Sr. · Oenel'oso Ponc('. 
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Votação áJo proJecto n. 142-B, de 1936, (11 Zeot!la.tu• 
ra), completando o dec1·eto n. 24.749, de 13 de Jmtho de 
1934, iimita.ndo a producção de ao!lsttcar e prohib!nao a ltM .. 

tallação de novos engenh-os e ttsinas no terrttorw na.ci·:J· 
na-l: tend,o parecer c01n stt bstitttivo da OO?nlmíssão de 

O Sr. Pte8idente - Durante a 2• discú!'>'São foram offerecidas 
cinco emendas. A Commlssáo .de Agricultura, Industrla e Com
mercio apresentou ás emendas e ao projecto primitivo o seguinte 

PROOECTO•BUBSTITUTIVO 

Art. 1." Ficam os proprietarlos ou possuidores de usinas de'· 
n.s&~ucar e de dlstlllarlas de alcool obrigados a appllcnr na. sua in~ 
dustria, obset·vadas as· limitações dos decretos numeros Z2. 789, 
de 1 de Junho de 1933, e n. 22.981, de 25 de Julho do mesmo an
no, canna adquirida aos lavrado reg . seus fornecedores, em quan· 
tldo,de correspondente ti. média àe seufl fornecimentos no quln
quennio .antecedente ou no perlodo de tempo, menos dilatado, em 
que f'e fizerem taes fornecimentos. 

§ 1". Para. esse fim; os uslne!ros deverão adquirir a. quantl· 
da.de correspondente de canna, e os là.vr~dores entregai-a, no pe
rlódo da safra, observadas as normas nnterlormente praticadas 
entre as mesmas partes e as que vierem a ser a.doptildas em vir
tude desta. lei. 

§ 2." As obrlga~ões, acima determinadas, não prevalecerii.b 
desde que os lavraxloref>', fornecedores de canna, tlVE>rem deixa
do de fornecer canna. a usina. ~ que se trate durante uma. safra, 
salvo por motivo de força maior, como secca, incendlo ou Lnun
dagão, devidainente provadas; e sô pJ.·evalecerão com a mesma 
reducção proporcional de quanttdrude, que possa ter soffrldõ, por 
força dos citados decretos, ou de determfnacões do Instituto do 
Assucar e do Alcool, a quantidade mêdta de producç:ito de as::.'Su
car da usina no qulnquennio a que se referém os mesmos de
creto:J. 

§ so. Caso o lavrador não forneça canna. em quantidade suf
ffclente, óu de toâo não a forneça, o usineiro poderâ. appplic:'l.t 
na produc~.:ão de a.ssuca.r a.tê o limite fixado, canna de. sue, pro-' 
prla cultura ou de outra procedencla.. '"'. 

Art. 2°. A transgressão dos dlsposltlvos desta lei, pelo. usi
neiro, acarretarâ, de pleno direito, a reducc;ão do limite de sua 
producç:ão d~ aasucar -em qua.ntidade correspondente A. canna 
que tenha, indevidàmente, reculilado de seu fornecedor, proceden
do o Instituto do Assu<Jar e dó Alebol na conformidade das leis 
appllea"V'els para assegurar a obeervaneia da Jnesma redtiê(Jllo, e 
para garantir fndemnfzação pelo . ur,tinefro dos prejutzoB Q.Ue por 
aquelle motivo soffreu o tornecedOl'. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 63 de 130 

-483 ~ 

Paragrapho unlco. Não estando I'J fornecedor indemnizani'J 
atê 40 dias aTJ6S a apreRentação de sua reclflmação ao Instituto 
do Assu~ar e do Alcool, poderá recorrer ao Poder Judiciarlo, su
jeito o tnfractor ~. apprehensão do producto, ou. em falta Ide ou-

.._ . . . .. .. .. -• 
llVO U"'l&::l U"' >:llli:l u::;Hlét 1 < IIUllCl, UI;: ).IIIJV& '""' r~-Ji~ •nU«& <"V v<L•V& U<> 

~anna offerecicla pelo lavrador. nos termo)-: <lo art. !'> 0 e seu~ pa
ragra:phoH dõ decreto n. 24. 74!l, âe !4 m>. .Tu lho de 1934, sendo o 
producto da venda dos bens appt·ehendldos ãpplicndo, precipua-
mente, com preferencla a quael'lquer outros credites, a indem
nlzar ao fornecedor respe('tivo o valor da canna offeredda, õe 
conformidade com o art. 1° e não paga pelo usineiro. A appre
hensão reéahirá de preferencln sob1·e bens que não prejudiquem 
o funcclonamento normal da uslnn. 

Art. 3°. Caso a usina, a que fornecia a canna de !'.'Uns cul
tural", tenh:t suspendido os trahalhos, e RP nenhuma outra usinn 
dn. localidade adquirll-a nas mesmas condiGões, poder(L o 1 avra
dór valer-se dn faculdnde conferida pelo paragrnnh,o unlco do 
art. 4° do decreto n. 24.74!l, <'essnndo, desde então, para o mes-
mo usineiro, a. obrlgaçao constante do art. 1 u. 

~ 1°. Mediante indemnhmGfio que llvrementP. · accordarem, 
com os seuR fornecedore!l, poderão as ustnnl" rf'Cluzlr on supprl-
mlr a~ quotas de fornecimentos de cannn., não prevalecendo, nes
se cn!'!o,. Pnra o forneéedi:lr n. far>ü1daõe dP Qllf' trata 'este arti~o. 
mesmo que a usina, em consequencia, s'cja fechado, ou rémovlda 
para outro local. 

§ 2°. AE'I URina~ f!\10, na ftit·mn. •do ~ 1°, obtiverem no seu::~ 
fornecedores de cnnna a suppre!l!'lão integ-rnt do seus forneclmen
toR, poderão Rer removidas, total ou rm.rctnlmonte. Tlttra f!Ualquer 
outro ponto do terrltorlo nacional. sem prejul7.o dn~ quotaA ne 
producdio one lhes cabem nela le~lsla<:í'lo em viJtór, fii'Hlenflo 
tambem tra~sferir ::~ua~ f!notns ·<le producr:ão ou parte d~llas a 
outra usina j(L existente no Pal7.. 

Art . 4°. Nos Estados onde nií.o ho'uver entre usineiros e lavra
cloreF.• tabeltas de nreco do rmgitm!"nto df' clihna i'êr!tllnmentndns por 
IPI, ~erf1. org'anl?.aõn uma commissií.o de cinco membros, composta de 
representantes àn Minl~h~rio dn. A~rtcultnrf!., do Governo Flstn•d\t-al; 
do Instituto do Assucar e do Akool, dos plantadoreA e dos indus
triaes. n qUal ficarli tncumbitln da m•mmlzac:ão das alludldas tabel-
1a~. 

Paragrapho unco. Uentro do prazo •de 90 dias, dn. data desta. 
1el, come<:ari'io os trabalhos da Commlssão, o~ qunes ficarão conch.it
dos dentro de seis mezes. 

Art. 5". Revogam-se ns dlspostç(jes em contrario. 

O Sr. Francisco Pereira (Pela. o1·clcm.) - Sr. Pres'idente, o pro
jecto, cuja VOtQ91i.O Y. Ex. acaba de árintinclar, foi submettldo a 
plenarlo com parecer da douta Gommlssiio de Agricultura, Ihdus-
trla e Commerolo. 

Acontece, porém, que no :final desi:le pa.rOOêr se diz que a. Com-
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mis~·i\o ncceltou o ·substltut1~.9 apresentado, com excepr,ã0 dos para~ 
grapholi 1" e 2" do nrt. 3", e resolveu que ã. matéria a que se refe
rem sc:la submettlda a plenarlo em projecto em separado, com a re~ 
comménda<:fio de se ouvlr preUm\narinénte a Commlssão de Cons
títuiç:ão e JusUca. 

Não ~el, p~ln leitura que acabo de fazer do flnal do Pat"ecer da 
Comm.l.s:CJi'iO de Agricultura, AA ella AA manifestou favoravelmente 
f\6!': ~~ lo e 2º tia art. 3" tlll !-!Ubst.\tutl:vo, :tflrn de que, approvaí"los em 21 

<U!'lcus.c;ão, sejam os alludldos parag:ra.phos• separados para constituir 
nro.iecto á parte. ou se oplriou peJa rejei<::ão desses dispositivos. Nes
to caso. a rePommenda<;:ão d~ se- ouvh' a Comm\s!-;âo cl~ JustlP,<t seria 
de~n<>~esRarln.. de ve?. que em plenarlo a matéria r>odin ser apresen
tmln independentemente tde qualquer parecer dn douta Commfssüo. 

Em vista disso, pediria n V. F.'!x. me esclareces!"-e sohrt• et:.~n. 
llnrte õo relntorfo. IRto ~. como n Mesa. vae suhm~tt~r o assumpto fi 
votndto:. se considerando os pa.rngrnpho:4 com parecer fnvm·avel ou 
contrnrlo da Commlssão. O caminho mais certo, se o parecer fol'lso 
contrario, me parece serl:t apresentar n CommlsAilt' RubsHtutlvn ~tn 
que não ffgur:HI."'em o~ narngr~phoR, nfim de que a ~mf'nda n. 1 
fo!'se submettlda !'.~pn.radam.ente â npreciat:i'io do plénarlo ncompn
nhnda do reRpf'i'~tlvo pnrN~er- Não tendo ncontMfdn a~qim. tf>nho 
nnra mim que o pJtrcc~r dn Commlssã.o ~ faVõtavet . V. Ex .. entre
tanto, resolverá. em rlefinltlvo comó jul~ar. ma.ts acertadQ. 

O S,.. RaTbosa Lima Sobrinho - (Para enca?nfn.'h.nr a 1)'/)fn.
cfi.·.->) --... Sr. PreE~idente, tenõo tido opportuniriac1e õe def~nder pernn
ta a Commii'lsno ne Ag-ricultura o TlOntn rle -vt.stn conRl~nn.<lo n" llfl
recer. deReio P~pHcal-n a V. Ex. El Ã. Cnmara sem com is&'O Querer 
interpretar o Pensamento da Commissão, de vez que só a seu relator 
~umr>re o esclarecimento .(leflnltlvo <la sua fntei'lGão e do seu pa~ 
recer. 

Sr. Presidente, a!'l emendas do nobre Dênuta.do, senhor FrancJs .. 
nn 'Perelrst nãn noderfam t~r ~ido lncnrr•oraclas ·!'\.o proiet-io, Tlorquo 
o Rer.imento (> nrecls(). QtiRtHlo e51tábelece. no nrtte-o 181, 8 4". oü'l 
"nfío serli. n.dmittfda emcnr1â :;::;uh~ÜtuHva. ou additiva. o'ue nfí.o tenhn 
rela.Giio directa e lmmêdfata ~om a ma teria dn. propost~ã.o principal". 

No Cfl~O. n emE>ndn fiüt> ttnhn Ftoo :l{!Cre~·cidn no J'?i'o:fedo foi 
tmbmettlda no parecer da Commissi1o de Agrlculturâ. Estn consl~ 
dero11 dtvertdrem protundamente as materlns consubAtunclndas no 
j)i'o;ie~to rom nquellaF n. ,ou,.. ~o repo.i;tfivam a!'l Pm<'ndnR 1.lo ntustr~ 
lJeputacio. Na imposslbtltdade d{' tomar outrn deUbernG~o. fe?. que 
o projecto volt('l!'flé no pl~nn:r!o, nfim de serem aB emendas n ovam<>n·. 
t"' ÃubmettldM a este e tambem 1\. esr.lnrecl<ln opinião dn. MeRn. cln 
Cnmarn. Deixou, porém, bem c1aro cti.te ~e trntnvn de a.sRumpto 
dlfferente. Qulz, desse modo, n. Commls<!:lito, atndn. uma. vez. provo~ 
~rt'2' o pronunciamento Ido. Mesn, pE:-tn duvida em que so encontravn 
em conceder dMtaque dé emendas oue nP..o cor-respondem no tü"'t' 
ou d substa..ncJà do projecto õo Sr. Severino Mariz. 

Esse ponto de vlRta da Cómmlseito êfe Agrkulturn. ficou tJét'f<'l
tnmente exprel'!so. Nno l'!ó nlla. deixou · d(l Flo pronuncln.t• E:.iol>ro u~ 
emendo.s, como, ainda quiz, unte a. duvida levMtalda relativamente 
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á constitucionalidade das emendas, que ellas fos~om remettidas á 
Commtssão de Justlc;:a. 

óra; Sr. Presidente, qual será a l:iitUa\;iiO da Camara deante de 
_., -

que uuo •ugraram parecer au. L;Ornml&'Suo respecuva - a 
de Agricultura - e cuja constitucionalidade não chegou a. ser exa
minada ·pela Com missão de .)u~:~tlça? Approvar o dos taque das 
emendas, ou concordar com o parecer da. Commlssão de Agricultura, 
que deseja sejam ellas separadas, em consequencia de dispositivo 
regimental e pot• terem &ido comliderallus ·como encerrando materla 
nitidamente diversa da do projccto, afim de que a Commlssiio de 
Justiça se manifeste prelimhmrmentc e a de Agricultura possa, de
pois, falar sobre m1 emendas, elucidadas devidamente no orgão com
petente na Casa as duvidas levantadas a respeito. 

Com estaf:ol palavras, desejava communicar á 1\Iesa o que se pas
sou na Commis::;ão da Agricultura, ~:.guardando o pronunciamento 
do nobre t•elator, Sr. Deputrudo Delphim Moreira, que poderá reaf
firmar á. Camara ter sldó és!:!é realmente o pensamento da alludicla 
Commlssao. <M·ttíto IJ ::'llt. ) 

O Sr. Presidente - Devo intcrpt·etar o parecct· da. Commls
são de Agricultura. como sendo favoravel ús emendüs. 

Submettet·ei, entretantu, o pt·ojecto á â!)lJl'ovação da Camura 
com a restricção de passarem os §§ 1" e 2" do art. a• n constituir 
projecto em ~:;epara.do, de accordu com o parecer • 

Approvados, salvo o destaque, os artigos i.", 2.'', 
3", 4•, fi" e í~'', do projecto sub!:ltitutivo. 

O Sr. Presidente _;Vou submetter os §§ 1." e 2." do artigo 3.", 
para constituir projecto em separado. 

A~provado&, nos termos do pareceJ•, os §§ 1• fi 

2.0 do art. 3.". 

O Sr. Presidente - o prõjecto passa á a• discussü.o. 

Tenho sobt·e a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIM:mNTO D& PIU!W'ERGNCIA 

Requeremos pre!erencla. para a discussão do pr.ojecto nume
ro 356, depois de votado o Ide n . 142-B. 

Sala das Ses!!-õea, 18 de Novembro de 1935. -- Valente de 
Lima, - Sa·mpa-kJ Oosta. - !lfello Machado. - Barreto .Pinto. -
Yttrto OorrBa d<t Oosta. - GcnerOSiO Ponce J?mvo. ~ Humberto 
Mo1'ra. - IAno Mach<tdo. - Xavisr ele OUvetra. - Oa1'los do 
U1ts1niío. - FJ, Tel:veim r~eUe. - 01·Zanào A7oftiz;.Jo. - Motta u. .. ... _. 
.,~.... ~ f;T ,.,..,......,.. .u• ,ou, 

Approvado. 
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211 ctiscttssâo d.o pr-ojecto n. 35S de 1935 (1.1 leglslaht• 

ra), do Senado, autorizando o Poder Ea:ec·utivo . a abHr 
pew Ministerio dQ, Fazenda, o credito espeCial de • •••••• 
2. 308:650$ ouro .. para · att:;n,der á 'i'estit1tiçáo ao GovertvQ 
do Estado de Alagôas da. taa:a 4e 2 o/o ouro, arr~cacktda 
pela Alfande!)a de Maceió, no período de 1910 a Fe·vereiro 
de 19:15, tendo parecer tavoravel d4 001ntmissão de Fi
nançG.Y. 

Encerrada a. discussão e· a.nnunciwda. a vo~ã.o. 

Approvados; successivamente, Olil seguintes artigos do 

PRO,TEC'l'O 

(Do Sênádo) 

N. 356- 1935 

(1' legislatura) 

O poder Legislativo resolve: 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a. abrir, pelo Ml
nisterio da Fazenda, o credito especial correspondente a •••••••• 
2. 308: 650i000, ouro, para attender á rcs•tituição ao Governo do Es
tado de Alagôas, da tnxa de 2%, ouro, ai·t•écil.dada. pela A.lfandega 
de Maceió, no perlodo de 1910 a Fevereiro de 1933, inclusive. 

Paragrapho uni co. A _conversão em papel da. importa.ncia a 
que ~;e refere este artigo será effectuada na. base estabelecida pelo 
decreto n. 23.481, de 21 de Novembro de 1938, para o antigo mil 
réis, ouro. 

Art. 2.0 Para occorrer ao pagamento de que trata o presen
te decreto, fica o Governo autorisado a emittir letras• do Thesom·o 
Naelonal, a juros de 5% ao anno e resgataveis deittl'O do pra·ZO da 
dois· annos. 

Art. 3.0 - Revogam~se as dlsposlcões em contrario. 

O Sr. Presidente - O Projecto passa 4 3' discussão. 

O Sr. Valente ,de Lim.a (Pela or<l~Hn) - Em nome da ban
cada élo Estado de Alagoas, requer e obtem dispensa de interstlcio 
para. o projecto 11. 356, de 1935, figurar na Ordem ido Dia da sessão 
seguinte. 

O Sr. Barreto Pinto (Pe.la ordem) - Sr. Pr~&idente, enviei 
á Mesa requerimento pedindo preferencla para. votação do proje
ctó n. 364, que figura na Orde!ll do Dia de ~óje. 

O Sr. Presidente - Vou subm!itter a votos o segufnto 

'REQVlliRlMEN'ro 
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Requeiro preferencia para a discussão do projecto numero 

364. 

Sala das Sessões, 13 de Novembro de 1935. - Barr::to Pinto. 
- daldeira de Alvarenna. Genero.QO,"l Pn~tr-P. lNlho A..,,,.,,.n~ 

Fontes, 

Approvado. 

2• discussão d10 projecto n, 364, (1 a legislatura), fi• 
xando o& vencimentos do pesaoa~ · da Secretaria do Tri
b1tnal Sttp,;;rior de Justiça Eleitotal; 

Encerrada a dlscussâo e annunciada a votaç;ão. 

Approvados, successivnmente, os seguintes urUgos 
do 

PROJI!Cl'O 

N. 364 - 1935 

(1,• Lel!islrünrR) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 Os vencimentos do pessoal da Secretaria. do Tribu
nal Superior de JuS'tl~a Eleitoral ficam fixados de accordo com 
a tabella seguinte: 

1 Director • . . • . . 

2 Chefes de secção a 

4 Officlaes a . • . • 

3 Auxlliarés a •• 

4 Dactylographos a .. 

1 Porteiro a . . . . . . 

6 Contlnuos a. . . . • 

12 Serventes a ..•..... ............... ' 
Art. 2.0 ltevogam-se as disposições em contrario. 

3:000$000 

1:800$000 

1:600$000 

900$000 

600$000 

1:000$000 

700$000' 

616$000 

O Sr. Presidente - o proJecto pa.ssa. á s. • discussão . 

O Sr. Diniz .Junior (Pala ordem) requer e obtem dispensa 
de interstlclo para o prõjecto n. 864, de 1936, figurar na Ordem 
ao auL aa .oes~o seguinte, 

dontin'ltação da s• fliscussão do projectõ numeí'a 
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325-.A, ele 1935, (1" Leoislatttra), ?'egulando o p1·ocesso 
do manda.dlo de seourança. 

O Sr~ Presid-ente - Entra em discussã.ó o projecto. 
,.......; 

Ha sobr<l o. llH'sn. emendas que vão ser lidas. 

São, successivamente, lidas, apoiadas e enviadaS á. 
Commissão de Constituição e Justiça as seguintes 

fll~ÜlNOAS AO PROJEGl'O N. o25-A, DE 1935 (1 ... LElOI!i'LATURA) 

N. 59 

Onde convier: 

O mandado de segurança eonstltue titulo liquido e certo para 
o recebimento das importancias delles constantes ou que delle re
sultarem. Negando-se a autoridade, por acçü.o ou omis;:;ão, a cum
pril-o p6de o beneficiado .tWoinover execução immediata e solida• 
ria contra a m.eb'ma :iútot·ldad~ e os funcclonal'los encarregados de 
pagamento, salvo inexistencia de verba . O juiz, a requerimento 
do interessadó, poderá ordenar o s~qUestro da importa.ncia no The
souro, oti em poder da autorJdàde, desde que existente a verba. 

E, posslvel melhorar a redac~ão da emenda, Mas o principio 
ê certo. Um dos· me los por que uma autoridade abusiva resiste a 
um mandado de ~:egurança, é não pagar os vencimentos de fun· 
ceio nado bonefl.clado. 

Deve-s-e pl'evenir esse absurdo. - J. Fétreira âc Souza. -
Jo8ê Angtt3,to. Alberto Roselli. 

N. 60 

Ao art. 13: 

Jlccre~cente-se: 

§ s.o Se o impetrante allegar a exlstencla. de documentos, en
tregai-os-á ã. agencia postal dentro de dez dias do' pedido telegra· 
phl<::o, devendo o juiz agtiarda.t· a chegada dos mesmos ante.~ de jul~ · 
gar .. Essa espera nüo poderá. Axccder do tempo necesssa.rio á via.~ 
gem da. prlmeb.'a mala. · 

E' o rnelo de corrigir o praw · d~ t-res mezea para as zonas 
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longltiquas. - J, Ferreira ãe Souza. - José .AtLgusto - Alberto 
Rosellf. 

N. 61 

Ao art. 5.0
, i, "a") 

Diga-se "'MJnistro de Estadó", e não "Ministi'os". 

E accre.scente-se: 

" . • • e do ~u presidente n 

J tts ti li cação 

·A palavra "Minh:1tros" no plural pôde dar a entender só 
poder conhecer do mandado a Côrte Suprema, se se tratar do 
neto ode mn.i& de um ministro. 

reira de Sottza. - José .A1tgttsto. - Alberto Roselli . 

N. 62 

Ao art. 10: 

Diga-se 11 recurso,; em vez de "aggravo", corrigindo-se as 
oxpt·essões correspondentes, como a de "aggravante é ó aggrava
dó", para "recorrente e recorrido". 

J 11-Stifkaçéio 

A Constituição diz que o pr·ocesso do mandado de segurança 
é o mesmo de habeas-corpus. E deste não ·ha aggravo, senão re
curso. 

Por outro Indo, co'tno conciliar essa technlca. e o julgamento 

' especializada~? -- J. Fer1·cira de So·"za. - José Augt,.s,to . - Al-
1,e·rto Roselli. 

N. 63 

Ao art. 8.0
: 

Accrescente-se: 

"d) as entldadeg a.utarchlcas pelo~:t seus admlnlstradoreg, ou 
advogados le:;almente constltuidos". - J. Ferreira de Souza-. 
José A.1tgttsto. - Alberto Ro.selli. 

N. 64 

Aó art. 7.0
, § 1.0

, "a"" 
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Diga-se: 

"Manda rã. logo solicitar lnformaçQes â. autoridade ~oactclra, 
enviando-lhe cópia da petição inicial e dos documentos e mar
cando-lhe o prazo para a resposta, o qual não poderâ. ser menor 
'(le dois nêrn maior de dez dias, entre o recebimento e a cntt"ega 
ela resposta em cartorio ou á agencia postal. 

A genei·ali:zação do. praz9 de dois dias conl'!tante do § z.o é 
absurda. 

Ha t•epartições e autoridades a quem isso serâ. absolutamente 
impossivel. Mesmo materialmente lmposslvel. Os M1n1sterioS", por 
exemplo. 

Depois, ha as autoridades sujeitas á jurls<llc~ã.o de juizes, não 
residentes na mesma ::<.Me. Nos Estados, uma comarca póde abran
ger municiplos distantes, entt·e os quaes o Correio se Umlta a 
um estafeta semanal. 

Tudo isso aconselha o legislador a limitar apenas dois pontos 
extremos; entregando cada caso ao prudente arbltrlo do julga.
(lor, e, ao mesmo tempo, a considerar entl·ega a. resposta. pela sua 
at>t·esêntação ú. agencia postal do · logar onde estâ. a autoridade 
coactora, - J. Fcrreiia <Z~ Sou.-.:a. - .1 osê Auqu·sto. - .Alberiol 
Roseili. 

Ao § 2.0 do me!>mo artigo: 

Diga-se: 

" . . . e decorrido o prazo marcado paru. as informações . • . " 
J. Ferreira de So~tza. José A.~gust•.:>, - Alberto Rosellt. 

N. 65 

Ao art. 6.0
: 

Accrescen te-se: 

Paragrapho. Sem}n'e que a autoridade enviar Cópia. do do· 
cumento ou i'ilr ~lla extr~htdã. em Jui~o, o lmpeb"ã.nte pagara. os 
en1olumentos, como se se tratasse de certidilo. 

Sala das Ses&làes, 9 de Novembro de 1935. J. .Ferreira. do 
Souza. - José A.uousto. - Alberto Rosellf. 

; 

Elllmlne-se o § 4.0 , do art. tl.0
; 

O projooto CQnsagra uma l'egra aob~modo perigosa, para a 
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· ttuai ê justo sollcltemos a attenção da egregia Commtsslo de dort• 

stitll).ção e Justic;:a e da Camara. 

Em direito administrativo c no direito publico geral vigora o 
principio dn. presumpção de regularidade e de verdade nos acto~ 
e nas a cas . 

Pela sua natureza e pela força da necessidade que satisfaz, 
(l elle imrrüi.fienté â prõpi:'lã ttutor1dade, é condição da 

Não ha lei, doutrina ou jurisprudencia que nií.o o adoptern. 
Delle estão cheios de exemplos os actos iegislativos os livros e as 
colle.cções de arestos, seja do Brasil, seja de qualquer outro povo 
c i vili~ado. 

. lsso, porém, não quer aizer que a palavra do detentor de um 
posto administrativo tenha 0 dom de transformar em branco o 
inicialmente preto, em verdado o que ê falso e mentirol:io. Nem 
que a autoridade se reconheça uma infal.libilidad~ absoluta ou uma 

d intere!3ses d ue está r~ferto 
o commercio humano. 

Certo, o admlnistrado1· ou qualquer dos seus auxiliares po
. ls ·- da verdade 

culposa ou dolosa o desconhecimento de direito liquido e certo da 
qualquer dos administrados. 

'Essa a razão por que a&' proprias doutrinas; lei e jurispruden
cias vêem no principio at>ontado uma presumpção juris tantum, 
quer dizer, contrariavel por- prova offerecida pelo prejudicado. 

Dâ-·se aquf, como bem sallent'a. o professor da Uruversldade 
de Iena, Justus Wilhelm Hedemann, no seu magnifico trabalho 
"Dic l"'erm1tt1tng", traduzido para· o hespanhol pelo professor Lui3 
Sancho Seral, uma inversão do onus da prQva, não mais a cargo 
de qu~m affirma, &e não do contestante ("Las Pres·unciones et~. e1 
Derecho") 

Até ahi, tudo muito bem. 

Toda a questilo está na :formo. probatoria a ser usada. pelo 
lnteres~do. ' 

O projecto n.dmitte a Justificação. 

Eis o nosso profundo ponto de divergencla. 

Preferimos ficar com os preceltos assentados ·no direito uni
versal e no direito brasileiro em particular. Preceitos que jâmais 
conferiram âs justificações força probatoria em mataria uuvhlosa 
e multo menos contra presumpções l()gaes fortes como a do que 
se trata. 

Percorram-se todas as noS!'.'as leis processuaes, desde as do re
~1men monarchlco, recuando mesmo A.s velhas promulgat]Ões atê 

se 
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ferindo â.s justificações a possibilldade âé fazer prova em proces
so contertclooo ou contrtL facto a que a iei e.mpresta ipàder au
tonotno de con vlcção. 

Não · ha. processualista que leve a serlo as ju&tlflcacões salvo 
casos multo e~.'}>eclaes. 

Dir-se-ft que nos intcrdictos pos~essorios, é por ella que se 
obtem os mandado!>' Ih'óhibltorios, as manutenÇões e as reintegra.-
~õcs <le pos· . .;e in lhnin:: Htis•. 

Mas, nesses casos, a causa. contlnaa e à parte por ventura 
prejudicada se.rá attendida na sentenca flnut, se o não tiver f.'ldo 
antes pelo siúnmari:-:simo po::sessorio ou pelo sequestro da posse. 

No mandado de segurança, a concessão constitue · coi&U jul
gada i.itã.lteravel por qualquer outro meio. 

Ponha-se reparo nessa dlfferença e considere-se estar Em 
causa nelle a propria administração, e conclua-se quão perlgo~o 
(j o diapositJvo; 

Não ha mentil'u, nfw ha •Jalumnla, não ha fahddade que se 
não demonstrem verdadeira&' por melo de uma justificação. 

Pura ncllns depCir solm.~ o que S€ qulzer, h a mesmo testemu 
nhas pt•oflssionacs e, como taes, ]H'o(undamente babeis e tnca
paze<> de unüi. -contrailicçtio: conhecêi\1 todo o mundo e viram to
elos o r!/ f:.i.ctos com uma acuidade admira vel. 

Quetn não conta, na sua vida fol'en'se, uma, duas, dez historias 
de interdictõ!:l . provi~:~orio~· llminal'és absurdos, <:rlminosos naesmo, 
calcados em te&'temunhas (le justificagão escorl'éltas? Quem não 
có'nhece sequestros, buHcas que constituem verdadeiros confiscos 
bem justificados ? 

Não ha absurdo que se não prove por tal exnediente. 

Por isso ê que no processo commum, elle ê incapaz d& fazer 
prova. 

Se a aütorlàatle mente, hâ outros meios de se lhe demonstrar 
a menth•a. Prlnçipalmente o da exhlblcão · prE!vlãta no paragra
pho anterior ao ·(lUe se propõe eliminado. 

bbjectar:..se"'á que essa mesmA. exhibii;lão poderá, ser ·negada 
sob xn·etexto dG inexistencla do documento, apesar deste existir. 

Innegavehnente, tal hypothese se poderli. verificar; Más hon
r:l nos seja, ella ê rarlsshna. 

Muito monos raro será, o seu Inverso: O documento não existe, 
nunca existiu mesmo, mns o impetrante do mandado encontrarâ 
t estemunhas prestativas com memorJn bastante segura para. fa~ 
larem ld.elle como de coisa fammar, descrevendo-lhes o nurrtéró das 
Unhas er.t:rlptas, a côr da Unta e do papel, e numero de folhas1 o 
justo segundo em que sa lhe fez a entrega, etc. etc. 

Onde o maior perigo, onde o prejulzo mais vultoso ? Ne di
reito fndfvfdual prejudiOttdo pela rat·n mentira da ãutorldtlde ? ou 
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no intoresb'e colle<:tivo, como o r.leHmanchat• ele um actó lcgal o 
certo em vh·tude. de testemunhos graciosos '! 

O dispositivo, como está no projecto, manda conceder o man-
e segurança, cnr.ao. 

Demo.s, porém, que Sé trate apenas de melo ele obter o uo
ctimentb. 

E se elle realmente não exlstir, que ref!ültai'á da jUstlflcnt:ão? 

Accrcscc ainda a notnr o seguinte: 

Uma das condi<~õe~ prcciptta!'! pn.rn n. concN~sfin do mn nclrudn 
de segut·anc:a <l a llctuldez c cct·tc~a do direito do !rnpctt·ante. 

O pt•occsso não comporta os tt·amites proccs:,:uacs commun~ 
nem phasc pt'ohntorla. 

Deve o <lh'elto :tllc~::ülo ã.prcsenbi.i'-sc lnldnlmento cRC'hi'relto, 

de havendo pro,•n. documental. 

Nii.o ~ liquido e certo o de-pendente. Mb qualquer pretexto, de 

vlstor1as, exames, arbitramento~ •. etc. 

Ou o lmpP.trn.nte t('!m pmwlhl1lcln.clo!'l de d!'monAh·nl-n por tln
cumento!'l, em t(.r(L d~ recorrer nm~ melO!'! orcHnnrlof-1. qunndn lho 
AeríL con<'edhh uma dllnQilo )lt'obntorln, <l<mh·n '<ln ctttnl recorrer{\ 
oos tliver~os mt-lo!:! com:tnntc~ dn. lcgl~tac:fio commum lnclu!'>ofve no 
depoimento dP. testemunha!=!, ni:io EZoh n flirmn. <lo justlflcac:ão, Re
não com aft prccauc:õn~ do proceR~o contcndnso. 

Admltdl-as; porêm, no mt).ndnclo cln s('guràn<:a. que ni'UJ tern, 
rlgoromment.e. fórmn ou figura <le jul7.o, ó nt6 inconstltuclonnl. 

Por outro lado, mnn·cln n Con!ltltuiQiío se observe nqut o pro
do habeas-corpus. no qunl jftmnt!'l Re admlttiu n justificndto. 

E neste caso, a pàlxito e atl\ me!-lmo nf-1 neccsr~ldndes potlclaefl 
a podem forGnr n mentir ou n ernprégnr trúques. 

Sala das Sessões, 9 df' Novembro <lo 1935. 
&o1tza. - José ,Au .. Q1t~·to. - A.lb.,:1·to Roselli. 

N . 67 

Ao art. 1.0
: 

J. Ferrcft•a. d() 

Em vez de 41 paragrapho unI co", diga-se 11 paragrnpho prlméi~ 
ro" . E accrescente-se: 

liquido e certo nmonQndo ott vioiaclo versar sobre bcnR, desde q'uo 
n natureza do acto dtt nutnrltlnuo impeço. o recurl:!o úH modldns ue 
vrotecçi\o hmncdlutu <lo direito commum .. " 
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J 1t8 tificação 

As autoridades publicas no reglmen actua.l praticam duas or
dens de a c tos: os antigos actos do prihcipe, emergentes de impe
rlo natural do pode1· publico sobre os setts · jurloolciona<los ..- em 
ittre im•verU =- e os em que elles figuram no mesmo Pê dos par:.. 
ticulares, gerindo bens, como se se tratas~e de pessoas de direltC> 
pTivano - a.ctós ex jure JJI'!.r;tionis. 

Contra os abusos e as illega1idades poi· occasião dos ultjmos, 
offérece o direito a protec~ão dos interdictos posres&'Orlos, desde 
que se trate de offensa a dltêltos reaes. 

Não se dá 0 mesmo, porém, se a lesão actual ou simplesmente 
posRivel resultá. ou resultará do jus impcrii, como nos casos de po~ 
llcia, sa:ude publica, etc., em que a lei e a jurisprudencia afastam 
expressamente aquel\e recurso. 

No entanto, a situação merece uma providencia, que est!1, não 
ba negar, prevista no art. 113, n. 33, da Constituição. 

Consoante saUentP.i em dh:curso n. propo!=.•lto do projecto, ne
nhuma duvida nutro quanto {1. nature?.a do instlttitõ, que visa am
}Mrar os direitos indlvlduaes pe~soaes ou renes contra. o Í111i· 
1>erlo allUSi'Vo na autori-dade, caSO em que nenhum oUtrO remediC' 
de effeito promptó se prescreve. 

Brilhante demonstração des~e pen~"tmento lê-se em discreta 
conferencia do grande publictsta e jui:>: Castro Nunes, perante o 
Instituto da Ordem dos Advogados Rt·a~ilelros e p-ubUcada nurtl 
dos tiltimos tasclculos do "Archivo Judtdarlo" . 

Sala das Se!!sões, 9 de Novembro de 1935. - J. Fet·relt'iz (lo 
S<Xtza. - José A.ug1t8t'o. - A.l'berto Roselll. 

N. 68 

Dlgn-ee: 
11 Se o requerente nllegnr àChnr-se ó documento em poder de 

nutorldnde ou repartfGito puhllcas. que se negam. por ncoão ou 
omhuo~ii.o, n do mesmo lhe fornecer verbo ad! 1mrbum. o jülz, ao lh<' 
soltcttnr na informações, se se trntnl' da apontada como coactora. 
ou por officio immedtnto, se de outra. lhe ordenarft n cxhlblçitc> 
do orlglnnl ou dt" cópia llttthentlca, com ns lnformnr.õ~R. ou, no 
segundo caso. no prlmch·o dia utn sub~<cquentf!, determinando o 
mnls breve -prazo posRlvel, ae n. autoridade ou repartição em po · 
.der de quem se acha o d~·umento tiver s~de em outra localidade." 

Jt,stltlcação 

A emenda versa sobre diVersas parte~ do paragro.pho emen-
dado, , .:..• · '-"'-'"-·~J 
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Comega por dizer "docm;tcnto" e não "docmncntotl", pois netn 
sempre haverá pluralidade. 

Variol:l 11 docum:entoR" se comprehendf'l.m na expressão "do
cumento". A allegaçfto contraria nem sempre serít logica. 

Em segundo Jogar prefet•imos dizet· "au.tol'idade Olt 1"eparti
t,.!áO', em vez da primeira expressão isoladã. 

isto ê, em mãos do tiblar do 
de uma repartição 
nario qualquer. 

• Convem evitar· a ·duvida. 

Ter tio . O projecto se sntlf..•faz com a allcgaçilO da cxl~ te nela 
do documento em poder da autorlda;dD. 

Ao meu ver. ~ preciso <ttlt~ o lmn<>trante pos~a affit·mar tam· 

Uca, pagando os emolumentos correspondentes. 

Justifica-se a ordem de exhlbiçfio, se se negou a certidão pe-

Do contrario, ninguem mais ~c pl'omptificarft a occorrer ús 
suas despesas, perdendo o Thesouro uma foni.c de rendas, o quo 
não ê aconselhavel. 

A emenda prevê a recusa de certidão "por acção ou omis!{ii.O ''. 
Abrange, dest'arte, os casos em que ou se nega exprer,•.-·atnente em 
despacho ou apenas se lhe protela o fornecimento ou se omitt(;' 
qualquer despacho, fórma mais ~ommum. 

Outra tnnovação da emenda: so o -documento está com n. upes
sôa de direito publico interessada", ba~ta S'Olicttar-lh 'o, quando 

· · se lhe· pedirem as lnfotmat;õNl, vindo elle cõm estas . 

com um se pôde conseguir o mesmo resultado. 

E' esta a pra:-::e ndor)tada com exito pela COrte Suprema. 

Por fim, a ('menda diz que o juiz « ordcnm·á" a exhlbl<.;iio, e 
não "1·cquisitarcí ... . 

Evidentemente, a nutorl<lnde judlciarla clá ordens . E', no caso. 
superior da outra. 

Sal~! dns Ressõe!-1, !l de Novembro fle 1931í. - J. li'VI'rc:it(t flu 
Souza. - José. Augusto. - Alberto Ros<.:lll. 

N. 69 

Ao art. ·1. o, paragrapho unlco: 
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Supprima-F!e. 

J. Fe?'reira d(J Sou.za. - Jo:M Aua1t8to. - Alberto Rasem. 

N. 70 

Ao art. 5.0
, 1: 

Dhm-sc: ''Justiça Pederal commum", para evitar qualquer 

J. Ferreira rlc Son-.:a. - José A1~gu.~to. - Alberto Rosclli. 

N. 71 

Ao art. 10, § 4.0
: 

Diga-se: 

" .•. serão preparados dentro em trinta dias . .. " 

J1t.Sti!icação 

O prazo de dois <llns (! lnsufflclcnte. Um atrazo do Correio, 
ou mesmo Umn antecipação, fal-o decorrer . 

Depois, só o lmvetrnnte tem Interesse no andamento tlo seu 
processo. Se elle quer maior rapidez, está nas suas müos prepa
rai-o. Restringir o 'Pl'a7.o ~ restringir o proprlo lhstltuto. 

J. Ferreira de Souza. - JtM~ .1.1tgusto. - Alberto Rosclll. 

O Sr. Presidente - Não havendo mais quem queira 
uE:ar da palavra sobre o projecto n. 325, <le 1935, vou declarar en
cerrada a discussão. (Pa·u.~a . ) Está encerrada, ficando adiac1n n 
votn~ão at6 que a referida Commissão dê parecer sobre as emen
das offerecldas . 

1... di seus seio rlo pro]ecto n. 226, (?c j 935, (primtciro. 
legislatura), instit1tindo a a1ttonomia. admintstrativa. c 
financeira dos serviços da Estrada de Ferro Central (lo 
Brasil. 

Enc~rrada a disc'ussão e annurtclnda a votação. 

Approvndo o seg:uln~ 

PROJ~o 

N. 226 - l931i 

(1.' leglsllntura) 

Art. 1.11
• A pnrtlt• de 1° de Janeiro de 1936, fico. instituldn, 

para. a Estrada do Ferto Central do Brasil, o reghnen de servi-



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 77 de 130 

...... 497 ....... 

t,cii=i autnnoilih!-.1, ttdntini~h·ntivn C" rinnnr·piJ·nPletth'. nn!'l t. L'I'I11•J~ ch•:~ta 
lei, que tamhem reg~tlat·rt n. respectiva fiscnHzad'tf), do nccor<lo 
com o dl~posto no § 3." do art. 101 ela Constltliic;ii.o FNler·al. 

Art. 2.", A adminiRll·nc:no nutonomn da FJ~tt·acln será conrm
dn a um dtre<'tor nornC'.ndo ~·m P.omm\HR:\o. de 1t v r<' e~rolhn <lo 'Pr<'
~ldente <ln Repuhlicn. ele enb\' }1N1HOn~ de notol'in <'npacid:tdc. 

P,;.rn g-rn pho utiko. O dÍI'f'dO!' !-lC't':'i. n pt·lnrlpn.l l'f'!'lpnm;nvel 
tlf!l:l. ge!'.'tiio elo~ Hervkn!-1 r. ele toclo o tmtrimonin c ndivn ela F::s
trnda, S(1ffi prej'uizo cinH I'C'Spnm:nhl1Wnrlr.14 cloH clnmn.is funccinnn
l'{Os c empre-gac'to~. deflnldnR em lei~ c t·eg-ulnmentnH. 

Art. 3.". AnH ndliaf'~ funN\inliht'in~ dn Rstt·acln. tltuhtclnH. o 
:icwnnleiro:=t, fiénm a~!''Cg-urailos os dh·0itos 0 vnntngens de C"fiiC' go

znm n.dualmente. 

'Para os (1Ue fornm n-dmitticlm'l ou nmnPnrloH apó~ n. pt·omul
gn<'i\n Õc;>~ta lPI, })I"P\•n]PC"Pl':ÍO :lf:l di ''lll1~it";Õ('~ rlo l'l',t::'lllr'lmf'ntn l1nl-
xno.o r1c- nC"C"Ol'rtO rnm o nrt. ~~ 0 rtn!'l CJII~' l'P til" Hnr.;nll·<>m. rw rn 

rnmo ns õm: lPiH ylgc>t\~l'H. no tPmpo rle ~11n. :-~clmi!'!s!ín nu nomen
e!ií.O, com as modtfica~õ<'s a <!11" forem l'njf'itnH poHtPrlormE'ntP. 

Art. 4. o. A!'l n(lmPnGi'íeH, promo[!iíel' P à<>:·'ig-nn~ões dl> fnncrtn
nnrlo!'! dn Estrncln. titulnclm: 011 inrnn ldt·nH, h<'m C"omn n !'ma dfl
ml!'!sfío r> annlicn<:iio cl0 J1C'nn.1idnclPH t'C'g-ul:tmC"nlnt'P~ ~íin rln nth·i
huld'io <'lo õiredm· ou ~(>\\~ n:uxiHI\N\~ c ~ül1tti·tHi1rH1õ!'í, na formtt 
clõ rt'Jtülftmentri!'l ~ I C? i~ em vi~or. 

Art. 5.0
• A nnrtirõt" 1° flp .TnnC'it'n rl0 1!l!ll1. rlPlxnm ·dl' RPl' np

plkaveis (t. FJstrnrin n!'.' rlh·lpORitivn~ dn lPi n, 4. ii!lli, rlC' 2~ d<' .Ta
n elro d~' 1922 e elos <lcct·eto!'l ns. 1!). !íS7. rl<' 11 de .Tn n 0lro d!' 19:11, 
20. 3!\:t, de lO ele St'temht·o de 1931 c 23. Giili, ele ~7 dn Df'\r.Pml•ro 
d~· 1933. 

Art. 6.0 • E' m;:prel'lsn.mentn pt•ohihtrln a C"onceRsii o rlo pns!'ln
gt'n:-: ou tt·nnspot·tC's gratuitos ttn l'Jstrndn, rtuc ni'io sejam tn·ovlstos 
.em Jel. 

§ 1." . Nlnguem poclE>rft vlnjar no!': seus trens. f.'(-m bilhete on 
passe. 

§ 2.0 .Os mllitnr<'!'i e funcr.iomu•lns civis, õc que t.rnt.a a ln
ti'i:\. .::, elo nt't. 1.0 do tlecreto n. 23. \\5rl , <1e 27 de Dezemhr·o do 19ll3, 
continuarão a goznr da rcgnlla mencionndll . 

§ 3." . Pnra o <>ffl'!(o do pat•ng-t•apho nntel'iur, n Jilstradn. cmlt
tit·ú. CltdN'tlC'ht!:-t de llt\~~C'. C'Hll':)cil\<lH, que i'(~l'rtó fm•ncdt\n~ :\!lS !n
tc•I'C'~!':nclOH, mNllantc req utslçüo cln~· nu tor·lllac1es a. que cstivcrNn 
!nthordl nndos. 

§ 4.n. Pnt·n os (.'ff<'ltos das letrn-!1 a, b, a c d, do art.· L" do dc
~rcto t'Pferltlo nu p:11·agmpho sPgumlo, a FJrtt·nda emiltlt•tt. c:ulm·~ 

nota~ <'Xfl<'<'lfH's, por sua tn·oprln conta, do nccordo cóm ns tlispo
si~,;ões do ::;eu t'l'g'ul:ummto, <tttti flxni•ít üs normas para n con
c€ssEio de tr:mspurtcs eum nlJtdlmeutu~. 
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Art. 7.0
• A taxn l~renda pelo m·t. 3.0 do decreto n. 16.842, do 

24 de Mat·ço lle 1!125, fica incorpom.cln. .ns tnrlfaH da E~tracla . 

.Art. !L". Os pre~os dos tt·a m;portes ela. 'Estrada, por conta rlas 
rcpartigÕes federn(!s, ~(·rilo o~ 1wcvistos n<H.; seus regulamentmL 

Art. n. o. A Estrada tet·ú contabilidade proprin, de conformi
dade com as exlgenclas reg·ulanwntares e as da presente lei. 

Alt. 16. No orq.uttento get::tl dn Reptthllt~,t eolltinumão a figtt-
rar as verbas de receita c despe~·a ela Estrada, sendo a despesa 
ctlscriminndtt em duas con~ig·na(!õe:;, !'Ob o~ titulas "conta de 
custeio'' e "conta de capital''. 

Pat·agrapho unico. At(• a cohelus1i.o <las ohras ·de electl'ifica
c;:fio, de que trata o deC"reto n. 2-L 238, ele 14 clü Maio de 1!l34, fl. 

ronsigna~ão "conta rte ca11ital" comprehenderú tt·es sub.-consigna
Gõe:~, sob os titulos - "electt•ificac:ão". "ohras nova!''' e ' 4 appa
relh:tmento" . 

. Art. 11. · As rendas arrecadada~ pela Estradn seriio. r1iaria-
mente, rccolhidil.s ao Banco d•J Bmsll. 11[1.. conta "Rec{'lta da 
Unlúo", ua qual seriio tran~ferida~. por debito. para credito do 
outra conta que, sob o titulo "Receita da Estrada de Ferro Cen-
trai do Brasil", t1evern ser aberta no reter·ido Banco. 

§ 1.0
• Na <.'onta uRec~ita da "(J11ifló'', serão tambem debitadas, 

como antecipação à e receita: 

a) as importanclas requi!:litndas directamente ao Ban
Co do Bral'>'il, pelo director da Egtrada., por conta das c.o
taçõcs orçumental'ias, prevista8 no on;amf>nto de despe
sas da União para a E::-;trnda de Ferro Cenh•aJ no Brasil, 
sob o titulo 14 conta de capital''. As referidas importanciatt 
não poderão exceder, em cada exercicio, ao total dessa do
tação; 

b) as · importnnclm:: corre5't)ohâcfites aos lra.ristH•t·t('!-1 
requisitados pelas re(10.t•tiçõc:; federa e~ e executa do~:.• pelo 
Estrada. 

§ 2. o. Na conta <é Receita da Estrada dt::> Ferro Centrnl do Bra
sil", scrii.o debitadas C' o mo n nteclpndio da receita n~ hnportnndas 
requisitadas directamcnte pelo <llrt>dor da Es.tti•una ao Banco do 
BrnsU, por conta da dota.~ii.o o1't:nü1cntarln prevlstn. pn.ra n Estrada, 
•:ob O titUlo ucontf.l de <'UHt.clo''. 

As referldaM tmportnnchls nilo podel'ão exceder, em cada mez, 
ao duodecimo cle!:!HlL <loto~üo. 

Art. 12. O Ban~o <lo Brasil alwlr(L á Estntda uma <"ontn cor
l'('nt<'. gnrantldft pelo Oovorno Fndernl, qUI' HE>rít mm'imt>ntn<la p('!n 
c1irectot· da m!;>stnü, na qunl sei:'iio creditadas as lmportancia&' cor
r~'-sponderttes oos llchlto~:~ monclonudos noR parngruphoH 1,0 e 2,0 , àn 
ad .. 11 e no sal\'h ~r~n(l\' refl"'t·hlo no nrt. 13, e deblta<1as us lmpor
tnnclas snccnllns pelo <lil'cctor llu Estrnüa. 
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Art. 13. o~ E.':l.ldofl cleveõm· Oü r.rc>rlnt• Vf'J•ifir.nrlnfl no fim tll" 
r.ncla exerclcio, na conta "R('ceita <la Esh';Hla de F't'l't·o Çcntral <ln 
Brasil'' !-'eriío levados, l'C'!'!]Wctlvamente. n ·clrhito <ln. C'onta "Re<'ci
ta dn União" ou n credito rln conta r.ort·ent<• 1l:t Esb·acln. 

Parag·rapho unir'o. O ~::tlclo r.I'PClot·. l'Pferilln nPste m·tign, RPl'h 
exclusivamente ::tlllllic:vlo na rnrmaGiío <los fundo!'! flp que trah o 
art. 15 <lN;tn lf"l. ~alvo quando es~:<'s fttn'.los ('XI'Ctll't'C'm nf-o' max:inHHt 

- ~ • · ·•t _. " <l ·n ,, "" •r , 
.......... -· , ..... f • . •• • 

n maior set·fio rkbitnrl:ls :t <'rmta cot'l'<'tÜC' tln li:c;b·a,la. 0 er·edlt:Jrlo~ 

{t contn "TI~ceita da Fnifío''. 

Art. 14. Ao rllt·0dnr iln E~tt·arln (• '\-P1lndn d:11· íts rlotn1:iiPs C'~ti~ 

pularlas parn. a nwRma. no Oi'l~anv'nto tl:t DC'sJlP~ns rln rniiin. h(•m 
.r.omo aos l'<'C'Ul'!lOs :H'C'llmttl::tclo:-'· nn~ fttnrlo:::: rlf' f!I.H' trata o nl·t. 1ri. 
:t)lplica<:5o divet·sa rlnquelln rt que !-:O dN~tinom. 

Art. 15. Ficnm r.t'Nt.oos. nn E!'b':Hln. o~ ~eg-uintes funrloR: 

)WimEmto rlf' r~r.m·!"og pm·n a l'<'!Hl\'aGi'in, m('lhornmento nu 
deRenvolvimrnto tio patl'imonio tla Bstnula; 

,_, +.; i> •• • • • ". . . "~ . .... . . .. "" 
pr!mento de recUl'l'{O::I pnrrt a cr<'ndí.o 0 mnnttton~fio <ln 
vlllns opernrinR. hm:p~tn<>~ c r.scolr.$ pt•ofissionnes pnrn 
o pessonl ela Esti·ada. 

~ 1.n. OR fundtlR n'lE'fif'innnrlM nf"sto artig-o SC'I'fío pt·o~r<'s!'.'i\·a· 
TIH~nto c'onHtit u ido!'l pelo snldo <·t·.:do!· JH'f'\'ist o t1o :wt. 1:1, nn p1·n· 
por~fio r1" 70% para o iunri·o rl1' 1111'1hormncnto.'l c 30% ;mm o [ltllflf'J 
de as.'llstcmcia stocial. 

§ 2.0
• Cada um do!'; fmulos rrf0!'irlns n:\o tlC'VC't'(t. <'X<"Nkt·, nn

nualmc>nt<', e ·iltn·nntP um (luinquennio, (t importandn total <'Ot'I'<'H

pnndcnte a 10% tln. renda mérlin nrr·ecncln pela 11J~-.•lt•nda nn C1Uimtm•n
nlo nn terior . 

. H.l't. lt>, ."\ rtHC':'lll:t,nr,:to tmnnrC'll'::t cln. RHtt'rHla . como ~C'I'\'i1~o 
feclet•al nlltonomo, ~··crú feltn peln Tt'ihunnl ele Conta~, ruin prc:-:i
rlent~ df'Signar:'t C'!UnndD julgn,· conveniente, mal-! no minit110 ttmn 
\'Cl': em cndn trimesh·e. uma •1C'lt't:'.':tr.i'io ilt' tt·e~· )"Jf>f•Hü.'~-cbiib!loi'ct~ dtl 

l'efcrldo Tt•Ihumtl, para, rneniantc inHtl'\tC'<:Õ(l~ C'~pl'ri:H'H por 0110 
bnix:lclfis, JH'Oceder no cxnmc mlnnc·io~o {la contnlliiic1ar1<' {' ela tlw
sout·arh rln Es•tr:u'la; bem como rle sun!'l conta!'! no R:tnen do n1·n~il, 
emittinrlo rcHpcreth·o JHU'CC'er dt-tltt•o do prnzo de 30 rlins apt>~ n Rll:t 
flf'sig·nn<:fio. 

§ 1.". Partt o cumpl'imento do di~posto neste nrtigo, o clit'C'dnr 

tltL l•Jstt•ütl:i. é obl'lg:'Hlo n manter adun.,lb:n.da. tt con tnhilitlnrlr- 11:! 
m c:-lmn <' n pôt• li. fl ispnsit;i'to rln!' JH'I'i los-rrmlnclrii'C'~ tn1lo~ OR 11 o 
~umontm; e element.O!'.' indi!-:])('nsnv<'i~ ao dc:-'cmp l'nho do Htta mis
~fio. 

li ~.... o ·1nnunn1 cte uontns JtHgnr.L, na prlmea·n. sessuo se
guinte (L twresentnt:iio do ret'C'I'ldo pnrC'C'N', n gcstü.o finn ncdm dn. 
Estmuu. approvnndo-n ou denUt1dandu-a, 
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§ :l.". O t'f".<;Ult:l!ln tlo julgam'"!Ho pt'<;•Visto nn )l:tt':tg't'aphn :1.n~ 
t!•t·inr, !.;Pt':í imme<liatanwntc• <>nntmunieado ao :\Iini!-;tt·o da Viac;iio 
f' Ohrns" PuhliC':t!-'', ao 1\linhüro <la. Far.C'ndn 0 no dit'C'ctor da l!:~trnda, 
o rp;:tl, Nn cac:n <le cknunc·ia, h•t•ft o pt'n7.11 improrogn.vel ele 30 din!' 
da d.üa ~jn rccPbimento ((a. communica\:ao 11:\l'a. U\)re,;entar ar.- Tn1 
hunnl de Conta!'l n justífkar:fio C!;Cl'iptn. sohre os motivoR ela de
l1tincb . 

f'Xtt·nrH·clin:u·i:t c Sf"<'t'C'ta. a .iustifica~ão qne \'Pnha a ntwe~C'nhtt· o 
rlit'N'tm· tla l·~~tracln. prHl<'tHlo nrc<'itn!-a ou rp_ipit'll-a. Ycrifie:tt1n 
P~t:L ultima hypothe:::C', o )ll'E:'~illentc do Tribttnal l"'olieitarfL ao Mi
nbtrn c la. Viac~fto c Olwns Puhlic~s C' :tu :\I inistt'u d:t .Fazemla as 
Jll'ovhlent:i:ts enbivcis no C'ilso. 

~ !i. 0
• Os !J<'I'itP<'-c'ontndor!'s clo Trilmnnl rlp Contas, hr•m rnn10 

PS ru nr'('Írlll:ll'ÍClS da Estt·;Hla. Cl ue JHII' fli'Xicli:t 011 111:"! f(•, dPvirla nwn
tr• r•nmpt'n\'ndn:-.' em Pt'IIC'('~~o :t.lntlnlstt·ati\'o !'ttllllllHtl'in, ·rle r0m f'au~:l 

(~ <l<•nutwia infunrln.tla ela gesUio financPit·a dn g~trmla, !;<'l'fío pu
nido:-; na fíll'mn <hc lei 

"\rt. 17. Annunhncmtf', nn ~C'>;Un1la líltin~r:'na 1lo nw;.: rlc> "\hl'il. 
o diroC'tor da Bstt·ada rlat·(, eonhednwnto ao C:o\"et'no, por inter
nwclio do Mini~tt·o tla Viar;ii.n p Ohras PuhiirRs, elas J11'eYi!"líes rln 
receita o tle~q!csn J1nt·a o nnno ~f'.L;uintP, aC'otllJ)nnh:tclns de umn. cx
J)Psir,ão judificath·a. na qual scriio e~·poC"Ificn<loR o J)rogrnmma c o 
orr,amento das oht·ns no\"a~ a PXPC'Ut:\r ou :\})'Pill'elhatnento a ndrttli
dr em ec•nta ck cnpitnl. ineluinclo o~ <tll<' cle,·am snr effectmul:u; 
rom os recm·sos ou funr1iJ dr. 111élhnramrll(·.'ls, 

Art. 18. Annunhnente. no demu·~o do ille:t, de- .Junho, o <'llre
dúr da Estnvla en\'lat'i't ao :.\tinish•rio <ln. Viu~ào e Ohras PublkaH 
o rclatol'io completo e mim:t·ioso do~· ~ervic.n!'· reali:r.ndoH na Esb·adtt, 
no a nno antel'iot· hE'm como as dt'mais informaçõe~ cujo conhed
mcnt0 intercs~c ao Govet'nl), 

Art. Hl. L')~O aPl>~ n "ntraõa ('m YigPr <le~ta l<.'i. .,, dit·cl'tot• tia 
E~trncla hnixarft instrUC'C:fies pn t'a o tombamento dos h ens patri

. monJacs da Estrada. c .. ~ua UY:tl i:t~Üú. e XCt>phlií ndó, :!)leria ... 0~- n1u~ 
tel'iae~ destinados ~hl consumo immedia.to. 

Al't. ~O. Os (kh\hw h fli:l rt•editn~> pm· conta d f) PX('l'CiC'io~ n ntc
l'iot•cs a. tn:lü. ctihtlnuat·ão a Ht•r iiquidndo~ pelo Thesouro Nn.du
.lnl C'xr<-ptunmlo-HC', \lOI'l'lll, 11~ dehit.n~ lll'O\'~>nil'nt<.·~ 1ll' ·l\l'po>ih)H 011 

t'rLU1;r'if's vlg entPl'l nn. tlnta <In pubJi,•a,:iin clN~t:í. 1Pi. lJL'IIl POlllll f'O

hrnnc;a~ JHll' {'Onla rlP tPI'e eil'oH n~ <Út:IN~ SPI'fio. nppnt·tutmlliC'Il[e, 11~ 
quidn.tlns )Wlo dli·cclot' 1ln E.4tl':l<ln, 

Al't. 21. •rodo~ o~ 11l'O\H'io~:; nac innne :-:, ndnalm0nte nti\izaclclH 
}ll•la E : 'lt':t<ln, para ~<'tlh' HCI'\'l~o~. ou Cltlü ~il'\':tlll de hnbitac:ão a 
funcC'ionnl'ios ou emprpg·:tclo~ da lllC'smn. ('Onl4t lt ui t'ão 11ad~! hÜ<'
g'I'Un te das sunH im;tallaçõc!4, 

.Art . 22. Tknlt·ú lle !:\{·i~ m C'zes dn. puh1lc m:fto Llt•~lll le i, u Gtl~ 
V(;'l'no haixn d r o ~<'li !'C'gttlnnwnto, o qtwl tlc\'<'l'(t L·onlnl' , l'lll antwxo, 
Ol:> pt'l'C'L'illl~ P t't•gt·:ts a qtll' ohNkeL' ~·(~ a ('unlabilitltHk dtl. 1'~ <>'\.l'l\llll, 
como He t·vic;u a utonomu . 
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Pttnt:;t·aplv> unil'n . ro;nutu:•n to tuiu füt• a.ppt'o\·n<ln o rerel'ido re
gulamento, cot1l.inunri"to l'lll vigut' a:-; lli!'lHJ.~i.,;õL'l->' n•gulmuentat'eH vi
gen ks q uc nli.u l'ontrm·iru·crn as desta ki, •mucndo ao dirr_•etot· ela 
l~stL·ada mlovta t' a:; modifica~;ül'H que He lorJHll'cm ncPesstu·ias . 

. A !f_ ' • , • • • --' 
, --• "> '''"~ ~--• v~u v.,•-"'-'t U. JUHAI UV """''-'"Lt LL .:.1!>·-

tl';\lltt conlinuarú filiada (\ Cuntadul'ia Central Fet'l'uvi~u·ia. 

Art . :!·L ():,; mttl.r_•riues imvorlatlos lHll'<t oH set·vkos e C'Jusumo~ 
ol· lo',• " •

1
• 1 _, •~ <-· H _:~ •<• "v , v '1'''-''LL :.~çu-,..-v "'-' ll~n.:i•v>i 

mlllUJIL'irus, li c accot·du cuat a:-: dh·qiiJsi•:üeH legaes em vigor. 

Art. :.!5. O l\linistt·u lla \' b•;üu n Oht·as Publktt!:;', a toda uppor
tu nidtttle em •tu e fiir preciso, puderü lllHIILi:tt' lH'oeetll•t· a q uaus
quct· Ítl\'CHliga;;õi.'$ ou imtttet·ituk t'ela ti Vos a HL't'vit;o~ t.lli dejlart:t
llll!ntm; admini!-ilrativo>' 'lia J.,;stt·ada nutue••mlo, par: t (•sse fim, as 
cumm.is!:lues JH'uvl!-wria:-; q uc julgar Ht•ce:-;Hm·ia:-;. 

Art. ::!li . Até (tU c o~ 11 uallt·o~ do pes~:wal Lla ~sll'tltltt tlc ti tu~ 
lallu!:l e jurnuleit·os, s<•jam rellu;t.illo!,; am; litnilt:.•s c::-;tt·ietalllcnt.e ne~ 
cessados. a Utll t't•"·ituen adtllinllilrati\'o dP s '\'et·a · ·~ lllli· · " 

tenllu em \'bta o!-5 oiJj(:cti \'OH da !.!lHt colillllel:t c inandpw.;úu fi nau~ 
ceit·a, as vagaH \'l·l'il il'ada..; }HH' llh.ll'll', ti!Ju:-.\•n ta<lol'ia ou e xoncnu;ãu 
dH quat•sqUL'L' funceiunal'ius, HÜ serfw Jli'L'eneltidas se aiJsulultunenll~ ,, .'\ ..... . 

• •• .:, '" < • " .. - , .. , ......... ,., .... ~ •• , .. ,. ,. ' • • •• 

lliH}>OHil;ut•H t'l'gUI:Illll'lltat't'H l' :l!:l ('OIHiit;ÜeH dl• CtllHtcidalle lel'ltllil'tt I' 
funceiouul e a fê til• offiL'iu dus l•xislenl<•H, p:u ·a o efCelto tias trans~ 
t:ei·enl'it_u; indispunHa v eis. l·~m L':tsu euntrnl'iu, dc \'l•l'fto it; Hl'flllo Hii)J
lll'imiclo:-; os lug-at•c•H qw.• :-:e vagarem alé n. com.;tltui<;üu <luH no\·os 
li UHtil'O!-l dt•finili\'t>S tlo }Jl'H~Oal. 

Art . :!7. l•'h:a dt'!Hie j:'t autul·h:ulu u dit· (•t•lor lia E~lrt~lla a lH'o~ 
mu\'LH', lleutt·u do~ t'Cl'Ut'Hos ut't;nme n tm·iu:-; cuncedidus, a !:;Ua t'eur~ 
gani:.mçii.u :uhuini~tt·ativa e ll.'l'ltnit•a no~· ll.•t·mo:-:· dc!-iüt lei. 

Al't. 2~. Para a exeçuçüo lln IH'e!-icnte lei, o .M.inh;lt'o da Fa
zenda llarf~ im;tt·uc\:ües ao Banco do lJl':tSil 1mru. que, a pnrtir <lt• 
1 de J a.neiro llc l!.l3ü, :;eJLt ubm·ta ~L cuntu. col'l'enle tle que trat a 
o nrtig() U . 

At·t. 2!>. H.evog-am~sc ns tli~::~po~ições eni. Córtti·m·io. 

O Sr. Presidente 

Vutt ou vir n Cama r a S<Jbre o ~eguin te 

m:QU J.o.:IU M ~N'1'o 

A llPL'tl\':H((I l'tn :t •11 cli~l'UHHào o tn•njedo n. :!:lli, quo in!:ltítue :.1 

nutono1nla l'innnc•pit•n <' aclministt·ativn. .'!a JJJ. F' . C. B., requeir o 
~eja en \'lado ús ConunisHC\(•s tle O lH'us PuiJlieu~:;, Tt·ansportes e Com
lllllllit•n•:ões e tlP 'Finançus . 

JUs t iJ1 CClC<Í O 

l~tH Jll'inl'lpio1 :'lO ti pela nu tunomin. dn. CentraL Isso jú o de-
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clarei, da tribuna. Occorre, p:nérn, o seguinte: A Commissão de 
Obras Publica::.•, em sessão do dia 9, já tratou longamente do as
sumpto. O ·relator, o illustre Sr. Lauro Passos chegou mesmo a ela
búrar um ::-!db; .titutivo, q_ue ::$6 nüo foi assignauo, em virt~de <lo pe
dido de vista feito pelo nobre 1·er.\:esentante paranáense, Sr:. Fran-

7 .597/8). 

Sala das Sessões, 11 de Novembro de 1935. - Barreto Pinto. 

Approvado. 

O Sr. Presidente 
n:.mças e Orçamento. 

O projecto vai á Commissão de Fi-

-

2.:1 tlisc·ztssüo r~o projccto n. 339, de 1935, (1. ... legis.,. 
Zatura), au.torizand•iJ cL (Lcczui:~ityio da bibliotheca qu-e per
tence·u ao 1~finistt·o ff,o-rwlcl cl.c Carvalho; t-;;ndo tJarccer 
co1n 1'ustUu,tiv àa Oomm.iss( o 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o art. 1.0 • 

Ha sobre a mesa uma emenda. que vai r,•er Ilda. 

E' lida, apoiada e envia<la i'L Commissà.<> de Fina.n
ç:as e Orçamento a. sP.guinte 

EMl~NOA AO PJWJECTO N. 339, Dr~ 1935 (1." L~GISLATURA) 

(2.:1 diSCUSl''ãO) 

Art. 1.0
• E' o g•)Yerno autorizado a adquirir a bibliotheca quo 

pertenceu a Ronnld de Carvalho, a. qual será incorp0rada ao pa
trimonio nacional. 

Paragravho uni co. Para. es~e fim nomearft uma commi!-;~\.o <.1~ 
technicos do l\fini:;tc>rio dn. Educ:aç:ão e Saude Publica para proec.•
der ii respectiva avalin.c;ii.o. 

Art. 2.". Concluidn. a avaliação 'O governo pedirú. ao Poder Le
gh::lativo o nec~~sario credito, parn. o cumprimento do <.li:-.Jl<Jsto nex
ta lei; :::·evogadas as dbpo::;iç;ões em conu·ario. · 

Sala das Sessões, 11 de Novembro de 1935. - Ba1-reto Pinto . 

Justificação 

UeO 
deste anno, sobre a acquisição da bibliotheca de Coelho Netto, do 
grande Coelho Netto, a quem f•Ji negada a. autoriza<:ã.o- de credito 
(vide I.Ha·rio cl.o Pu<kr Leyis1ativo, de 28 de Marc;;o de 1935, pagi
:na:3 7Gl) .• 
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:Não posso concordat• com n lll'ojecto, como está redigido pela 

Commlséi.o, mandando fazet· até a. liquida~,;im por conta de opet·a
c;;ões <le ct·e<llto au t1Jl'Í7.<tdm; para cohl'it· c~cfieit ot•çatnentttrio. A 
acquiHi<:f'w de uma lJilJiiothL'<!:t não é uma. lleHtwsa de or<:amento. 
TalvP.z, JiOi.' e!,;HC' mo li v o, os pt·ujceto.~ t•cfct'Em tes a Humbet·to de 
(::am Jo · c .iuliano Mun•lra ainda n• t·v ram antlamentu. 

Ronn.ld de Carvalho fui, sem <.lu vi <la, um <.los nossos grande5' eH
criptot·cs. Não me opponho a acquish;ão de sua bibliothecu, vot·qu'J 

, 
St• uma a v;Uirt~fto l'igut·u:-;a .)HH' te c h nko:-.- norncadm! pelo urgüo com
vetente: - O Minh;tcrio da gduea<:fw. 

l'Jm 11 de Novernbt•o de 1U3rJ, - JJa·r1·ctu Pi11tu. 

O ~n. GOMl!}~ FERHAZ - Sr. Presidente, a Unifw l"elleral, 
apc:-;at• da~ apct·tura::.• financt•iras em <tllc vive e do ttuc se queixa, 
com o cambio Vtlt;ximo, ot•çamentos deMettUilihrados, pnga.mcntoH 
a trmmtlo!:l de lmht a eS(Jccie, emm~tranhn.da no cipoal dos credito!-! 
atl<.liclonae~ t!Ué todos os dias l;tn•gem, aos punhallus, ne!:>'la Casa, ar
roslantlo, (WI' a,sittl diY.t•t·, t.tinn. vilhl de et·L-;e eeonutuit-a c lllÍSl1t'it~ 

I'UHLIH'eu·n, IJUC'I', eutl'l•lantu, dar-xc ao luxo tle pu~~uit· mais umu 
l.Jibliotheca. no 1 tnmamty. 

Digo ''ntaiM uma", Hr. Presidente, mt•que lá 'á existe hibliu-
theca. ]<1, alC·m dix!-:o, val'iox !'.'iiu os projectoH que têm :tPPal'ecitlü 
nesta caxa JlU.t'a aequisit:ão tle hihliuthcca;;, ntio soildu de extt•anlt:u• 
HC amanhã dt-•vttrüt'iilos com uin rwdidu llll del>:Lfli'OfH'.Í:L~ãu de toda~ 
as livra t·ia .. -; e mesmo lloR tlit'Qitos uu tomes dos e~·criplot·cx nucio
mtcs, vara a formação <lu pall'imonlo edut•ativo e cultur·al do nosso 
Paiz. 

Que se enriqueçam o~ palucios, 'JS 1\'finistel'ios, com volumes ue 
obt·a::; celebre~;, e que c~se t•ni'iquecimbntu seju. obtido com sacl'i
ficio do t·eujustàmeilto dos vencimentos <los funcciun:u·io!>' civis e 
rnel:lmo da in!:ltrucçü.o prlmul'iu de::; te udut•a vt..•i Pu vu lllle Deus, que 
é nosso comvatrieio, collocuu no::; qua.lt·u cantos deste admit·a vel 
Puiz, onde scintillu u Ct•uzciL'u llu Sul ! 'l'ullu Íl-li:iu, ~1·. Pt·cshlenle, 

.. c~::tal'ia <·t•t·lo o .cu nfto t:~n!,'llt'Ut'in. 110iH m1o é nwu luleutu chil.JllU.t' a 
co ttu · 
rcferitlu. uma hunwnagl'm Jlo!:-ltuma. a 0 eximiu cul
tor uns letra~ putrias, o ·grande Honalll de Cnrvalhu, essa fonto 
inl"pit·atlora qUL1 jorrou tantul-> ondas de clotluenda e cujo nomo vi
verá JlUl'a tudo l!mn.\H'c vlneuladu ao Jl(H\8tll1te1llo e gravu(lo nu co
l'ti.ÇU.o ue- toUu bt'aslleii'u. l\1u~;, Sr. Pre!:.iiUente, o rttte n:lo posso cou
ct•hcr e nii.o onh.•ndo, ó quo o pt•ojeclu autul'lze o Uuverno o. ad
tl u\l'it•, pelo IH'c~o vrefixudo de lo> O contos de réis, essa l.Jibllothecu, 
sem que Sl3 snil.Ja qual u !:leu valor rea.l ou o seu vulor vonul. 

O SH. !JINIZ .luNwn - Mas houve uma avaliação. 

O SI~. BAI!tH;;To PINTo -- Nes>·oe ponto, o ora<lor fcm rr-.züo, tanto 
o..ss tm quo a pt·esPn lei c~menda, e il'l&'o cl~Jtermlnarú a volta do pro
jeeto (t. Coll1111!Hsão. Fil-o !!UtnO hlimNmgein no l>l'oprio Rono.lll !lo 

u. L>lllllotht'CU. de Humllet·to de Campos nÍlo tem nndnmento; o mes-
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mo acontece quanto tio que manda aclquit•ir a bibliotheca de Ju

liano MOI'Cil'tl. Oru, este:~ lJl'ujct:lu rui UlJl'Cb'.:JU tadu vela Coll1li1Ü;::;âu 
Ue Diplomacia c 'J'nLtacius, autut•Izando a acqui..~lção mas sem. pre
fixar os valores; foi tt Cutnmh;::;üo de l•'inunçus, com elementos co
lhidos no Ministel'io ou gxterim·, qu<J determinou ·es:-'es oitenta con
tos. 

O S!L Dna:.: JuNIOR - Foi feila uma avaliação. Lembro ao es
pil'ito hone!:lto <lo oradut·, para que seja justo até o fim. Quero h• 
eh1 aaxilio ·de S Nx l'ê<'l!l'<hJPilo IIU€! to;..la ã irn}lt'cii.:>u. carioca. no 
ticiou, com docmnen tw~fLU vhutographicti., u. avaliação feita, Houve 
até o cuidado dos anlli:tdut·(~l:i rle <Jxaorninnrem li vt·o por livro, alfar
rauio por aHurrabio, para lhes dm·em valor exacto. 

O SH.. GOMES FERHAZ - V. Ex. presta valioso subsidio 
pul'a a 1li::1éUs.sílo do projl!eto. U parecer dn. Com missão de Diploma
cia, entretanto, que evnsttt do uvul:-·u, Cummissüu llc que V. Ex. 
fu.z, brilhantemente, parte ... 

O St>. DINIZ JUNIOR - Mode8tamente, apenas. 

O SH:. GOi'ILES FERRAZ - • . . num \lo~ &::>positivos do pro
jf:ctu, mancla ltUe se façu. a a\'all:u;ilu pelo Ministet·iu do Exterior. 
Por conseguinte, oHicialmente, não tt:nho conhecimento de que 
es::;a a valiadiu fôrn. procetlida, a não set· agora, pelii. declaraçíi o de 
V. li:x:., que me é so\.Jl'ernouo valiosa. 

O Su. DINlZ JuNIOH ~ F'i:tet·an1-hã até funcciônarios da Biblio~ 
theca Nacional. Tudu a iüii'>rensa notiduu . 

O SH.. GO.:\-IES FERRAZ - Se V. Ex. nffh'ma que se reali
zo'u, fttcil scrú attentlet• ús l)erg·untns que faço (L Camarn, il:ito é: 
qual o numct·o de vu!umcs de que ~e colllltÕe essu. hibliuthecn. ':' 
Qual o seu e::~t.n<lu de <.'om;crva~ão '? Quaes o&' autores que nella fi~ 
gut·am '( Quantos em bt'ochuni. e quautu::; encadel·nmlos '! Quanto!:l 
em lingua brasileira e qliu.ntos em lingua. e::~trangelrn. '? 

O Su. BAttHETo PINTo - Pela emenda que avresent.el, a avalia~ 

çüo devéi'á Her feita por tL•chnicos llo l\linisterio da Educa<;õ.o, Só 
e~ses podet·iio avaliar com a devitln preci&'ào. 

() SR. DINIZ JuNIOJt ~ Na aYaliação twocedidà funccionarnm 
t<'chnlco~ do lVlinh;terio do Extcrhn·, technicos da bibliotheca tla
quelle Ministcrio, uma di.lS inai::; ::;eleccionndas. 

O Sn. BAnnwro PIN't'o - Uh1a cC1u~·-a. porém, Pl'edsa ser dita: 
a 1Jibliuthect1. de Huntuerto de Campos, vor exemplo, ní'to fol aclqul
l'ida ailtda, porque o projecto ue~se sentido está pm·ado. liJ' q u<~ 
aquello intellcduai, llOl' t odos admit·a:do, quando desappnreceu nüo 
ot·a secretario da PreHidencia da Republicn. ! Com a uihllotheca de 
Coelho Netto t>e deu u mcHmo: a Canmrn recul:luu o credito. Ou, 
St~ appt·ovou o pr•Jjecto, uüo foi conc<'dido o credito, 

o SR. AMAitAL PEIXO'l'o - Não negou o credito. Mttndou~so que 
[osse feita a avaliação. 

o SR. GOMI!.:S l<'EIUiAZ _. A meu ver, o Governo devia tnan
dar fazer a a vn.Uuçuo judiciul, tanto mais quo disi.iõe tlé toda!:~ uH 
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faC'ilidades para a execução de tal medida. o Governo tem aclvoga
clos gt·atuitoH, mlu pagat·f~ cu::,'lus c, llOl' consequenda, não lu.L razão 
pam ddxm·mol:i de legalizar semelhante transac~ãu. A avaliação 
judicial e imvrescindivel a bem da justiça, da moralidwdc c <los 
hüm; costumuB, htl!to mnh; quo H(' diz lWt' ahi que a IJilJliotheca nfto 

cia. 

O Su. DtNIZ .TtTNIOH - 'l'enho lido, na imprensa que, dc::.'::la 1Ji-
) lU HZC!ll }ltll' !! CU cc•:ocs lll'CelUSlH~UilUS, l'àl'lSl'>llUU , Cl lt~OCH 

prjncipes, de obt·us notabilh;Hinm~. vo5'sa. excclleneiu. que é e::-tudit>sn, 
que conhece, em ~;ua vet•dadeira eXj)rcsKi:io, o que f! :L hilJliogl'aphia, 
sa!Je perfeitamente quanto cm;tam esse!; livt'O!:J.. 

O SH.. GO.:.\llCS F'ERHA~ - São predsamenle essa:.; infunna
çôes que se não tra:-.cm á Camura. Onde está u catalogo dcl:isas 
u!Jras '! 

O Su. F~::mmmA n~ SouzA - Se a modu. de ttdqult·n· hilJliuthcca!:\ 
pegar, nrw hu.vorü mais quem morra. ~em que sual:l 1Jibliotheca:-; se-

O Sn. DINIZ Jú.Nrou - O illuHtt·c ot·ador, que é inlcllectunl, ~;;a

be como nu Bral:lil u!l Jntcllectuac::> lutam com dlfficuldade. E' ra-

• • 
organizada~ pelos a.uthentieos intellec.:tua-t•s brasileiro::-, não ::;ejum 
tlisiJm.'StLdas. .Auquirindo-as, o poder publico, coneonc do cm·tu 
modo p~tnt o conforto da::; familius dessel:l intelluctuucH. 

O SH. GOrllES FEHHA~ -- De pleno a•.:cordo ..:om a opinião 
de V. Ex., mas õ extranhavel que o Governo, para aciqUil'it· mate
rial no valor de 5 contos de réh.•, tlu uceunlo com o Co<.ligo de Con
tuLilitlmle, leve o ::;eu zlüu a vunlu de ehtmuu· conconeucia publica 
e. entretanto, deixe de ter u me.,:mo osci:\.lilUlu <ilü se tt·utantlo da 
acquisição llOl' ~O cuntul:l de l'éi!:l de uma bibliothcea. 

o Su. DAnnll:To PIN'W V . .l!ix. estft ue accunlo commlgo. Não 
() contra o projeelo. l!l' que::;túo de formula. 

os jornaes da Fnm1:a noticiavam um leilão, em J!il.l'h;, dus obl'aH 
celebi.'ei:i que t•ottliJUnhtu.li. rt biblibtheca do gTande estadista francez 
Luiz Bt.t.rthou, victimudo na trngedlu. de Mu.r::;elhu. . 

O su. ÚINIZ JUNIOH - Lá os httbitos !:!üo differente::;l, Nós so
mo~ pobretões. 

O SR. C:OMES F'illRRAZ - Pois bem, Sr. Presidente, o do
vento franccz compareceu u. esse leililo e, no mesmo pê de iguo.l
dade com o!:! demai~::: licltant.e!:l, t'e~ os seU5' lo.l1ce!:!, o ttdquil'ltt bnm
tle parte ·de livros do inunortal polltlco francez. 

O StL DtNIZ JuNiou ___, Por certo ter{L sido vencido muita~ ve
zes pelos demais lançadores. O ambiente é outro. 

. G MES :E'ERR Z - Por que nau nu o.rmos o >0111 

exerti.plo do goVet·ho fedet'nl? Devo dizer c;ue, em nbl'loluto, sou 
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contt'a. o t>t·ojecto em âeha te. Quero apenas Ofierccet· uma emen
dü., cujo ohjedivo v o de et.honestat· a tt·~tnsacção que se pretende 
ra:~.~t·. Es!!à emenda aulol'iza. o GüYct·no a ad<tuil'lr, mas pelo J>re
çv <JilC [':JI' rcrijic:ado em !LI'ftlinçtiv jmUcial, u referida hibliothéca 
lltte t>crlenceu aü Mini:·tt·o H<mat<..l de Ctn'\' ttlho, para ÍIICI)l'poral-a. 
(l cxi::>tPill'iu no .l\1 in j<.: te I'Í!l <]as Rl'laç;õe;( l<:xlel'im•(•::; 

O Slt. Ol~NAno 1 'I)N'l'B - Eu nfLo concordat'ia com n. avaliação 
judiciaL 

o su. BAI!HL"PO PIN'l'O 1\H=tfitlei, em emenda, f(ue fosse feita 
}lor tcchnicos; <lc modo que as cmentlus podem :-lCt' hat·monizuda!-l. 
1-'odet·ia. até, ~e o C'ral1ot· perrnittis!>'e, offcrccct· Ulüa sUb·emendu, 
para que em vez de "avaliaçfto judicial'', ~e dis.se:-se "a.valiaçlo 
tN:hnicu.. '' 

O Sn. DINI~ J UNJOit - Accrcscento: se a clla se jt\, nt\o In·oce
deu. 

O ::-;u. BAHftl_,·o PINTO - Niio. Sou contmrio iLs nvnliaçüc~ fei
ta:; no lH'OJH'io )I iHistt•rio a que pct·tencet•am as pe:-J~Oal:l <!Ujas fu
lllllia:-,• \'i'io :-:ct' bt•nt.•fil'iadas. 

O ~H.. GO::\!T~~ FERRAZ - Vumos, lHWtanto, Sr. Pt•e:.itlen· 
te, clll'nl' em pai·tc t•ssa tJrodigulitlade de que ::;e acha atacado o Gü
Yf'l"tw, em llell·irnent'' e Nn ~;t'tt\'1' perigo pnra ns deshauriua~. fi· 
na.n1:as naclonae1-l. (Jfur~o Z,cm.) 

Vem ú 1\lesa. é Hlla, npoi:ultt c enviada ú Cotnmi:-~RüO 

de F'inani~ils e Or~;amcntu a ~eguinlc 

lilMI~!I:IlA AO l'IWJBCTO N. 339; DE l!l3(i (1° LEQtSr.ATUUA) 

TINlija-se as,.inl o m·t. 1": 

"ll:' o C:o\'('l'llu ilU toriz:ttlo a ntlquirit·, JJClo 1JI'Cf}o <itt.e /ôr ver i· 
ficntlo em. rt l'lllilli,'rio jutlicial, a lJihliothL•ca ~111e .. v ertl•ltceu au mi-. 
lliHtl'tJ Honnld de Ca 1 \'ai h o, ,·,lll':t i tlt'llt'Pt•l'.t 1-a ú existe 11 lc !lo :l\1 i nis-

Jus ti f iNiÇrio 

Dh·ci dn tribuna.. 

Snla das Sessões, 11 de Novembro de 1935. -- Gomes Ferraz. 

Em seguida ê encerrada a discussfio do projecto n. 
339, de 1!!36 (1" legislatura), ficando adiada a votac;:õ.o 
a tê que a refel'ida Comml: ·silo rlê parecer sobre as 
ememlas uffetechlus . 

Duru.nte o disctn·so db St•. domes JPcnnz o St•. An-
tonto Cnr!os! Presidente; tleixu. a cu<.leh·a da preslden-
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cia, que é occupn,cin pelo Sr·. Arntda Cnmat•a, t.n Vice· 
Presidente. 

~u discu.~sâ.o do Jll'ojccto n. 3G3, de 19:l::i ll" ll'gislu
t111-a), !ixcmclo os ·rcuciw.cnlos cr.os flwcoionctrif)s r/.u .~c-

crC"trtri<t cl1t Uurtc rlc A JJJJCiln!,'rio do JJi.<~tric:to Fcli<'J'rzl. 

O Sr. Presidente - I<;ntrn. em <lh·cussão o rn·L 1". 

Ha sobre a mesa emendas que vão ser lidas. 

São, !:luccessivume.n te, llclus, at)oiü:das e em· in <las ú 
Commissüo de l•'inanças e Ot·çumento as seguintl'~ 

111\11-)Nilt.S AO l'ltOJI~CTO N. 363, DJ.: 1!!35, (1." t,l•:m~t.A1'ln:A) 

(:.!" dlseu:--~'ão) 

1\.T , 

Considerando que todas as leis de organlzn.c,;ão judh.:larla sem
pre englobaram, na mesma. tahella, us \'Ctwimet\lus 1lo lll'ssual da 
::lecretal"ia da. Côrte de AI>tJellaçao cum os da Procut·udrwla Ut•r·ul 
do Dish·icto Federal; 

CC.h5'ideramlo que esses vencitncntus sempre fut'ltlll fix:ulo:: 
na mesma base llUt'a O!:l cargos lle cutegoria !:lenll'lhante; 

Cou!:lidN'amlo que stw praticamente nulltu; us custas attt·ihui
<lm; ao I>essual da Sl•ereturlu <la Prucut•:tdol'iu. GeraL 

Accre~cente-::;e, onde convier: 

"Os vencimentos do pessoal da Procuradoria Geral do Distl'i
<:to l•'ell(•t·ul ficam a~:~.sim fixadu!:l: 

Ordenado Gratiflcuçüu •rota! 

Hem·etnrio 20:000~ 10:000$ 30:000$ 

Ol't'!elal .. Hi::.!OO$ 7:GUO$ 2:l:SOO$ 

})tl.t:t ~'log'l':lpho !i:GOO~ ~:SOO$ 8:400$ 

Cun~.inuo .. 4:800$ 2:400$ 7:200$ 

Motot·i::;ht .. 4:800$ 2:400$ 7:200$ 

Hl~rvento .. 4:000$ 2:000$ G:flOO$ 

Sala. das Sessões, 12 ele Novc.vmbr·o elo 1935 . ~ Souza Lc(7o. 

N. 2 

RediJa-se, ussh11, o :wt. 2°: 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 88 de 130 

,.. 
508 

l"ll~a o Poder I~xecutlvo a.utodzado o. cxecutal' (\~ nccessadas 
opet·~u:1ie::; de e1·edilo, IJan~ atlend~t· ú~ dL':-lPL·~ns th•cnl'l't.1lllt:'H desta 
ll.'i. 

o art. :l." 11assn a ser o art. 3". 

Di~l't'iminat· n nunwt·o de l'uncC'ionnl'im~ dn qttu<h'o dn. SN•retn
rin. tnl como c·rmstn do pt·njt-du n. :~G-1, !ll'o\'ldt.•udanllo-st•, igual
mr-nt<•, no ~ cntido de H<'t'l'tn :tNsPrrwlltados uH \'t•lldtlll'tÜII>-1 do~ chc
fpi; lle :;(•uc~;io, olTit·iaí•:.t, d<wtrloJ.o~T<' phu:e, ('IHÜIIHIP).' t> }"P\'''C'lÜ•'l>, na 
fí1t'llut llO pareeet· dl) integL'ü C' illu~tl·e l'Pllt'l'Sl'l\lnntL• u\agoano, Sr. 
Ot•Janllo de Arnujo. 

Ha.l:l tias :-)L•s'4õ(•s, etn 11 tle Nnv('mbt•o <lt• l!I:Jii, - IJf/l'l'rio 
Pi11 to. 

'N. 3 

~uhstilu:tm~!'',~. na tnhella 1l1J nt·t. 1", o.~ \'<'lwlnwnlmc •lu zcln
dor Jll'lo sc-guintt>: 

"r.t~lnli«ll' - Onh•n:u1o, 1:!:\HlO$; gt•atlflc•nc:iln, U;llllll$: 
nwn to)-:, 1 ~: llllO:;i. " 

\'<'llt'l• 

}~tl('C\'\'rttla n. ui!-<~U~HÜu <1o Pl'Oj!'l'tll 11. :\11:1, dll tll:l.i (lA 
h•gblrü ttl'n), fira mlo ndiadn n \'oladi o ut i'• 1111«' 11 t•t•f(•t•idtt 
Commil-;Hfto dê il:'l!'I'Ct.'L' so'ut·e as t•llll'llllrll-i ul'l'l'l'l'l'hl:u-L 

O Sr. Prestdente 
\'otOl-i u tiC•g;uinlc 

St·. Presh1ente: 

Nos h•t'nws do H.çgimcnto, .r.equcit·o lH'eft'l'«'ll«•ht amrn. tll14cussil.o · 
e vota~:i1o ·do Úroje1~tu n. 244~B. 

SaltL llnl::l Scssõe!>', 1:.! ae Ntl\'elllhl'O do .1!1:!5. -- Atii'IWt' Muutc. -
,l[ol'rH'S l'<tÍI'<t. - liVIiloC/lo Pii'C:~;, - Jos(j lJ<.:'I' IUII'«IIHit, •. ...,~ .-Htlo ,SU·~n .. 

t)(liV. - Cul(/Ciru. <l·:: illVcti'VIl!J<t. 

Appnwndo. 

J)i.wu.-;.•uio ·wliC<t d.o .'ll'•lkd.•l 11.0 ~··Í·I•/1, tlt• IU:Ir,, tl• Lc
gisln.tta•a), nlil'ill<l•<J ctu .iliilli8tcrio clu ,J IINIII,'IP , o ol't!rllto cs
]>Ceiul rlc 250:000$000 pm·a auJ:Il/ar r1 t'''lldu.~rtu tfo ·u1011U• 
·mcnto <t Santos D 1/.nwntJ· com Jlcllú.~• ·,·,~.~ tll/.~ (/ommls
sí)cs rlc Justi~~a c da Finanças subr·:J Ull t'lllt 'llrlwi t:m 2• 
cli.s.r;u.ss<i.o. 

O Sr. Presidente - En h· a em <lls!.•Ussiiu u lll'uJ~·otu, 
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O Sr. Agenor Monte - Rt·. Pt·e~(d('tltc; Ho lll'okdo apt·l~~ 
SE'ntado pelo il1UHÜ'c !'UIIl'J.:'Il l>eputrlllo l\Torae!'.' Pa.iva, co•we«c-nd.o 
credito rmrn. crlgh• um· mnn ttl1\l'nto ao grande brasileiro Santos 
Du mont, offcreci emcn<ln. <la n<lo o ('l"cdlto de r(~!:~ 309:000$' desti~ 

Es~a emenda, c>ncamlnhnda no relator rlo projecto na Commis~ 
~ão de Finan<:aH, n nohr0 (' eonPeltw.uln Depllt(l.dn sE>nhor Carlos 

., 1 I. •o. ~ ~ ' 

Não tc>nhn n mc>nor duvl<l:t clf' rtue hasta o conhecimento ch\ 
J(lgen(ln. q llf' rlc>nom In a o 111 nntllnPn to p:ll':t n Camara, u naninw, 
:tpni:l.r n ll!C'cllcla pldlc•:\lla. ,\ ll(t!-1, nntP~ ela ('menfla ser npt·esentn.
dn, I'CCt>h<'t'n, Pm ph•nrn·lo, lllltb cll' RO :u~HI~naturnR de St·s. Depu
tadoe. 

Dcst'nrtt', ~~·. Pt'C'Hhlrnt<'. u:1 !I JlNllt·ln a t>nln vrn n V. P.x . pm·:t 
vil' convc>nec>t' OH noht'l'!-1 C"oll!'J!IIH, t'f'll'mlJI•nnclo ou dc!=>'Ct'evendo, n 
O'loriosa e 10 ll>n c Uc> 1 o tutnc ttn \"IH· onHn t'nt" seria mesmo 
preten~:;ão inutll <' c'!e~r·:thlcl:t !H' n qulzc>~~<' f:t7.<'r, }Jols qual o brasi
leiro que n incln rlc!'·r~on hecc o~ memot•n velfl n('on tecimentos vividos 
~'ts margens do rio /\ pa c na Cohmlrt. de> Dolnútos, sobretudo, de-

nay? Certamente, nenhum. 

Des~e modo, minha prt'sença na trihunn ju!'ltiflca.~sf' apenas 
pa~·a render homenag<'m :"L pcrtinaeln. civien. <' (L rlecllcnr.ão patrlo~ 
tlcn de uma plc>latle de offldaes dn nh!=>'So J·~xercito q'uc. h n mais 
<lC" 14 :um os, n'm cle~fr\.llt't'ih1en hm f> desan i mos, vem se batendo 
J)ill'a. que as gf't·a~ões clC' ng·m·n resgn tem n grande ·di vida contra~ 

hida <'om nquelln que <'SCt'C'\"C'tl n m;1h~ ftti;~Hrante rm:;·ina do nos
so passado e, quiç(t, um dos mnls c>xh·nordinario5' feitos «n histo~ 
ria dos povos. 

Vem ele long(;', St· . Prc~lclPntC' , n. idvn de perpetuar no bronze 
o no granito o het•ofcn t-ptlogn cln lnvnsilo do Paraguay por aquelle 

. . .... pugUlo de .bravos sob o eommnnd,, dt' Cnmt.Aão . 

Em 1903, na Escoln tln Pl'nln. Y<"t'melha, n il1ustre General Lo~ 
bo Vianna Innr.ou~n dn pt•ntll'ln c•nthc>ill'n, <'111 discurso famoso. 

Infclb:mentc>. o \•l'll !lnttlll'lln \'tl:f. yutlt·lutlPa !':Ú \"(lio a set· co11~ 
ct'étl:·mdo em nt~\·i1o tlet•l~-oi\'n l'llt I !1:.!0, ll:t F.~eo!u .. Militar do Rea• 
lt'ugo. 

N n.quclle a nno, <'tn ttiPIIltll'a\'1'1 ~l'~Htio, o~ alumnos da Escola 
t •c:,~oh·ct''ttll t•n.mnhmt• tlltta Cl•llllttl:t:-:(1 0 n:u•:t nngarlm· meios, afin1 
de quo ro:·.'se ol'igido n:t Capital tltt Hopubllca o monumen to em 
aprr~o . 

St·. Pt'c>sidc>n lP, dize I' tlu lahot•, , lo lt:\ ha 1 h•1, do csforc;:o, d('s~ 
JK'Iltlitlt•H JHH' t'HHl' g·t•upo th• ol'l'itol:lt'l-1, pat'r!. lr.•\·nt• :1 efl'cll.o a aspl~ 

:ts~llltnldo , ~cria t'et>nssttr uqul totht uma pnglnn \le grandeza civi ... 
ctl o ucondntdo pn.trlotlsmo . 
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Não 0 farei: já fol feito de modo completo e cabal pelo proprlo 

Prel-'lidente da Commissão, illustre offtcial dõ Exercito, MaJor Cor
dolino de Azevedo, na sua monographia publicada 'sob o titulo 
"Heróe~ de Matto Gro~'So na Historla e no bronze". 

Mas, para felicidade nossa. não ha sacrlficfo nem esfor«;:o qüê 
não tenha sua recompensa, tardia ou lmmedlata. Essa- recompen
sa vamos agora concedel~a. · A Camara, vq_tando u emenda que 
t!ve a satisfação de apre~entar, nã.o só prestará homenagem justa 
e necessarla aos bravos ctue tembarâm nas tranteiras de Matto 
Grosso para manter a soberania e a integridade da Pn.ttia e le
vantar bem alto o uõme do BrasH, como dará occaslão a que de
monstremos nosso reconhecimento pelo esforqo e pela dedica~ão 
desf'es officlaes e alumnos, nesses 14 annos. 

O Sn. DINIZ JUNIOR 1\-[esmo porque quem os esquece não 
tE'm direito de viver no seu nome~ 

O SR. AGENOR !!fONTE - Agradeço o aparte do nobre cal
lega, Sr. Presidente, votando essa emenda., em breve- veremos er
guer-se aos cêos, na Cn.nital da Republica, mais um grandioso mo-
nurnento, que, nas suas linhas · geraes, ~ntheti7..ará a. bravura e o 
ospirlto de sacrificio, a reststencla. e a. generosi-dade do soldado 
brasaetro. (1\Jttito bem.) 

Em seguida é encerrada ã discuss'ão e annuncla.da n 
votação. 

O Sr. PresidP.nte Dura.nte a 28 dlscuss.'áo deste projecto 
foram offerecidas as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 

.Art. Fka Ii;ualmen+.e aberto o credito de quatro mil contos 
d(\ réis ( 4. 000: 000$), parn cumprimento do art. 1 o do decreto n , 
24 . 678, de 12 de Junho de 1934. 

Sala das Sessões, 2 de Outubro de 1935. --- Henrique Dods
wol'th; 

N. 2 

Bedija-se, assim, o art. 2": 

"A importancia será entregue depoi&1 de assignado o contra
tt·acto para a conclusão do monumento, cabendo ao Governo fi:;. 
callzal' o emprego da quantia a que se refere esta. lei", 

Redija-se, assim, o art. 3°: 

"Para cobrir a despesa, fica elevada: de mu:is ceru rêls ($100) 
a ta.."'Ca, da. · correspondencla aei'éa superior a. oltoo~ntos réis, e 
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uma vez arrecadada a quantia de 250:000$00$, dahi em diante, os 
recursos serão applicados no melhoramento doH campos 'Cle avia
ção é aeroportos brasileiros''. - EcC.m·1mdo Barreto Pinto . 

... T n 

... , • u 

Leia-se: 

Abre ao Ministério da Educação e Saude Publica, o credito 
especial de 559:000$, para auxiliar á conclusão dos monumentos 
a Santos :bumont e aos Heróes da Laguna é Dourados. 

Art. 1°. Fica aberto ao Mlnlstcrlo da EdUcaÇão e Saude 
Publlca o credito especial de (559 :OOOS), l'.endo (250: 00$) destina
nados á conclusão e inauguração· nesta Capital do monumento a 
Santos DUmont e (309 :OOOS) para identlco fim, do monumento 
aos Reróes da Laguna e Dourados. 

_..., "• U • '- ~YL>U4"L'<'' 4U 'll<• LL <LLLU<LL<.. 't;A<>•lllHlU.L Vi:> 

tnonumentos em execução e entrará em entendltilento com a!'! 
Ccmmksões Exc~utivas dost mesmos, para a liquidação das con
tas respectiva~ e inauguração dos monumentos; dentro do limite 
de credito fixádo no artigo nnterlor. 

Art. 3.0 A despesa constante da presente lei correrA pelo 
modo da exUncta Caixa de Subvenções. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da5• SessiSes, 30 cl(• SetE'mbro <te 1935. - A.!1C1l'·11' Jlfo·11te.. 
A.bela.rdn Marinho. - Jolío Oleotlket.<J, - Tef.xeira J,elfc. -· Ef7· 

nwtulo Bat-reto Pinto. - .Freirr. d~ Anrl1·arle. - Pire$ de Gauo5o~ 
- Llno Machctoo. - Eliezet· llfor.:.:tra .• - Carlo.'l R~i.'l. - Anútral 
Peb:to J1inlm·. -< E. Pereira Carneiro. - Amwcilo Torres. -
~h1'isUrono Machado. - Bias Fortes -._ Baptista .T..usardo. - Va
lente rle Limo .. ---.. PUnio Tr>1trlfl·ho. -- Dqmrr.s OrUz. - O®n Re-

-• . 
..,., "' \.I<HilH{:u· ,., • · •:rurH.-;~ _.L' . .,.,..,u,;;:. n enr1QU.f! vo1trn. 1.1 oat• 
do Ram.alhet~. - J. M-an.Qa'befra. - Mn..oalhnr..'l àc Almeiã.n,. -
I.Jaerte Set1ibal. - Homero Pires. ""--' Pcr.u'ln .Ma1·U'ms. - Víelrà 
,Jfat·ques . ... _ A.t~i'.:mio de· Góes • ...._ Fet'nande.~ ~avonr.r. - Heitt>r 
Mal4. --' Dom in.uos Ve.llasco. - Vanrló1ii Briri'OSI, - Trl.ao à'c 
r,ottreiro. - Fernanrt<)s J,i'ma. - Rf.bcfm Junior. - .T. J. Senbra. 
- La.1tdelino Gon1es. - Jehova1t l'riotta, - Dcod.a.t-Q Maia. - E• 
iluiirda .D1t'l-'it'ter. - Saloado Filiw. - De-m.etrio Mcrc-Rn Xavier. 
- DnrEo Crespo. - Renato Barõo.c1a . - Adalberto Oorr~a. -
Iltt1n.'berto R . de Ami'tTa.de. - Carlos Gomes de Oliveira .. - He;rc• 
c.!ano zm·aldc. - A 1ta·nti11·an tado Reqttiii.o. - R·tty Pt'isco Para.lso 
thio.s F1·eir(', - .Um.n. Teixeira. - Pinflo Dantas. - Prisco Paraiso. 
- J • . Muoa11uic.~ Netto. - Do1·val 1lf'elchiades. - José M1tller. -
R.upp J·unirw. - .1rt1tU1' Albino da R·")Cha. - Francisco Di Flt>d.
Fra1t,clsco Mottm .. - Jo.<:é de Bo1·ba. - Am.a'itdo F011te~\ - Bar-
1'ctio Filho. ·- Jilmilio de Maya. - Arll-hdo Pinto. - Atd:e Sarnpaio. 
- Melchisedeck Mo"itc. - Httgo Napoleão. -. Prado KeZly. """" Ne· 
grã;a de Lhll.a. - Raphact Olnc1t•rd. 
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P Sr. Presidente - Ao projecto primitivo, a Commiõ'::!ão 
offereceu o seguinte 

Art. 1.° Fica aberto ao Ministerlo da Educação e Saude Pu
blica o credito especial de duzentos e cincoenta contos de Téis 
(250:000$000), destinado ã. conclusao e Inauguração-, nesta Ca
pital, do mon'umento a Santos Dumont. 

Art. 2.0 o· Mirtisterlo da Educação niartdará exatilirtar ó 
monumento em execução e entrará em entendimento com a Com
missão Executiva do mesmo, para a liquidação das contas respe
ctivas e inauguração do monumento, dentro do limite do credito 
fixado no artigo anterior. 

Art. 3.0 A de~,tpém constante da 'presente lei cot·rerá pelo 
saldo da extlncta Caixa de Subvenções. 

Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Approvados, successivamente, os arts. 1.0
, 2.0

, 3. 0 e 
4.0 do projecto substlt'utlvo, ficando prejudica-do o primi
tivo. 

O Sr. Presidente ~ Vou ouvir a Camnra sobre as emenda~. 

Approvada; para &'er destacada c constituir projecto 
em separado, a emenda n. 1. 

Rejeitada a emenda n. · 2 ~ 

O Sr. Presidente - A• emenda n. 3, a Commissão offereceu a 
seguinte 

EMENDA•SUBSTITUTIVA 

Art. 3.0 Em vez ode "<Ia exttncta Caixa de Subvenções", diga-se 
u das apollces de q Ut:l trata o decreto n. 15. 628, de 23 de Agosto de 
1922, feita a collocâção pelo Banco do ·Brasil". 

Approvada a emenda-~ubstlt'utiva, ficando prejudi
cada a inicial. 

O Sr. Presidente- O projecto passa á 3.• dlscus'são, inda 
antes li respectiva Commtssão, para ser redigido. 

Discus~tão tmica d.o projecto n. 301, de 1935 (p7'imel
,.a; ler~tslatttHJ.), azttortzanito · tt t1'0/t,stertr para tO.S Esta-
d.osj estaveltchltetitos ele ensino c de 1n'.od!!cçci·o vegctai e 
a·nt-mo.l. 
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O Sr. Presidente- Entra em discu.Rs!lo o projecto. Tenho 

sobre a mesa e vou submettc1· a votos os seguintes 

REQUERIMENTOS 

.N. 1 

Tratando o projecto 301 ele nssumptos attinentes ús e>mecia1l-
uaues uas .... ommtssoc>s rtc ·J".oducac::ão c Cultura, Agricultura, Indus
tria e Commercio, de Constituh:ão e Justiça. e de Diplomacia e 
Tratados, requeiro sejam ouvidas essas Commi!>'Sões. 

Sala das SessüE>s, 11 de Novembro de 1935. - Iiwmbc1·to R. 
de Andrade. -· Eliézer Moreira. 

N. Z 

Requeremos a retirada, da Ordem do Dia, afim do que sejam 
· tv'das. _a ·~• ""' r"nl'l"l .,,,,.,itc..c1 .ilo 'T.'A ,.,,..;- ro,.t -• -. -~~~ .,. .. ~ ~ ~~-~~- .......... -

cultura e de Diplomacia e Tratados, do projecto numero 301-1935. 
po19 esta proposição depende, dlrectamente, do parecer de cada 
uma das Coinmissões enumerad ... 'l.s. 

Sala •da,s Sessões•, 11 de Novembro de 1935. - Olaro · Godoy, -
Frefr'e de Andrade. - uelfim, Moriflra. 

N. S 

Exrno. Sr. Dr. Antonio Cru.-Jos, 1\I. D . Presidente dn. Camaro 
doa Députadós. 

Sóllcito a V. Ex. seja con!-.ultada a Casa sobre n convenlencio 
do serem ouvl()as a~ Commissõos de Educa<:ão e Diplomacia a re~
pelto dos artigos 1. 0

, 2.0
, 3.0 e 4.0

, respectivam~nte, do projecto n. 
301, constante da. Ordem do Dia de hoje. 

Snla das Sessões; 12 de Novembro de 1936. - Renato ·· Bar-
vvu~• 

N. 4 

Sr. Presidente. 

Requeh·o que o projectó 301, d~ 1935, seja enviado á. Comm!~
si'i.o de Educa~ão é Cultura, para em.ittlr parecer, de accordo com 
o artigo 146 § 1.0 e artigo 151 do Regimento Intet·no. 

Sala das Sessões, 11 de Novembrfl de 1936. - Lourenço Bacta 
Neves, Presidente da Com.mh;são de l-'Jducar:üo t-- Cultul'n .. 

Approvado o t•eq uerimento n. 1. 

u ~r. rreSlG:ente ---. Os demuis requerimentos flciun prejUdi
cados. 
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O pl'ojecto vài ás Commi::;sões a que se refere o requerímento . 

. 2." disc1tiJ.~,ão do tn·ojccto n. 166, de 19.35 (1." Legisla· 
ttt.ra), àiszwndo sol1re. ·venchncntos do f'ltnccfonali.<mt<o pu
blico ela lhlicío, uos casos de ~1c.bstit1Hçõcs c exc1·cicios itt• 
terinos. 

Encerrada a dh·,cussf!.o e annunclada a votação. 

Approvados, succes~·.ivamente, os seguintes arts. do 

PROJECTO 

N. i66- 1935 

(1.• leglslatnrn) 

Art. 1.0 Os funcclonarios publico~· que substituirem interina-
mente os licenciados, pet·ceberão, além de seus vencimentos, o 
que os substltuidos perderem, não excedendo, 11orêm. doi:'. venci
mentos destes os dos substitui do~. 

Paragrapho unico. Se a llceuça do substitUido fôr com ven
cimontos lntegraes, nos termos do decreto n . 4.2; de 15 de Ahrll de 
1935, o substituído perceber(t, além de seus vencimentos, o con·e~
pondente á gratificação, rtttotm,• ou percentagens do substlttlido. 
pela verba 'iEventuaes" do or,:amento ao t'espéctivn ministerlo: 
não pod.endo, em caso algum, os vencimentos do substituto exce:
der os do subsUtuldó. 

Art. 2.0 Os funccionm·ios publicas que ~ubstltuirem. intei'ina
mente, os que estiverem em con"imis&'L1o ou serviço ohr ig·atorio por 
lei, conservando, portanto. a totalid.àde de seus vencim~ntos (m·de
nado e gratiflcaç:íio ou quotas ou pe t·centagens), perceberão o or
denado do sêu cargo e a gratificad'io ou quotas ou perccnta.~enfl 
do sübstituida, pela vP.rba "Eventuaes". do orçamento ·do respe.,. 
eUvo mlnls'tel'io: não pod~ndo o substituto receber rnuis do que o 
substituido. 

Art. S." Reputal·-se•ft unic<o.mE>ntt' subsUtui~ilo, l)ar:i o effeito 
dos artigos precedentes, o <>xei'cido ltHet·ino de emprego. cujas 
funcções forem diversas das que n.., e:ntlr~:>g!ldo substituto compe
tirem no seu proprio logar, ~>m vh·t•11ie dú lei\! c \'<-lgulnmentos. 

Art. 4.0 Âs pe&•sOns estl'Unhas que servirem r.nrgo vago, inte
rinamente, percebE>rilo os vencimentos integrao~ dC'~:,;l' cnrgo. 

Art. 5.0 O preenchimento clnH vaga!:! Q.Ué sE.> Veririear•~m nas l'e
p.artlc;ões publlcas federaes, nos caso~ de dlrecçilo ou de chefla .do 
servl~os, de pt•ovimento etrectlvo, S('l'(L feito entre os funcclonnrlos 
que, no momento, estiv('rem exercendo, a 'contento <'la ndmini~trn
çãu, por mais' de seis me1.:es, interinamente, e por substituleüo, 
os referidos cargos dcsdo que preencham os reque!:!ltos legne~ 
em vigor. 
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Art. li." Fil·n t'P\TJ~:Hb totb n kg-i~ladin <'nnlt':t l'i:t :tn Pl'!'

serltl~ dcct·eto. 

O Sr. Presidente 

o Sr. Paulo Martins (l'rltt nt•r7cm) I'Pffll!'t' p nhlPtn rli~])<'ll
sa de intet·~tirin nnt'n r• pt•ojPI'tn n. 1 !ifi, rl•• 1!1.~:;. fi~nt•nt· nn Ot·
dem rlo <lin rl:t SP~!'rto ~".~ 11 i 11 t 0. 

.· 

tJisr'l/SSt/tJ 11/lit'tt. r7tJ Jll'tl}rt'/n 11. !W4. dr 1 !):J;j (1.~ l<'
{IÍ!'Ilnfltl'fl). r/i.'I/I•IHti•J 8n7JI't' rt c•nntrilllliçtio rTo.<:. t'IIIJII'f'!itrllos 
rln.<:. riii.{JI'f'[mrlflrr'S ,. tla Fuit1''· Jlrll'a a .inruwçrÍq <7rr n·cci
fn rios Ju.<:fiftdo:~ ,. ('fli:r:as rlt• _·I JlfiSt'llllltltn'irr. r• 'J>r•/ls(),•g 

sn1•orr7iunr7ns• rw ('rmsr7ltn ·:-·:rwiOIII/1 rlo 7'1'rt7m711.''· 

O Sr. Presidente ~ Enlrn Plll rli~Pit~~fín o Jll'ojP<'tn. 

lia ::;ohrc a mc>~n f'tliPn<ln~ que• \·:in ~cr li<ln~. 
' 

:-;ao. ~'l.l<'I'C's~t\':·.mC'nH'. IHtn::. npn1nnn~ " C'llYianm; :L 

Commis:-;iio n ~ ~C'gll in t<'R 

,. .. , . '" 

(Di~eus~fto unka) 

N. 1 

"nn. m•t•c>caclnr:rín 111Pil:-:al dn bxa n ctll~' sr• t'PJ'PfP n :tt·l. 4.". 1"
tra. a. ns <'lnJ"'l'esn.~ 0 1':-'(nii<'\C'I'inwnto, .. I'<'I'HI\l"I':Ín, n:t f'(,l'mn tln :tl'l. 
13, no Bn IH' o do Tit·:i:4il. Nll 1'<111 t :t il:t l 'P~JH'I'th·a f'' a ixa. :1 int p11rtn n
ela ignn 1 ao tnlnl ·<ln :-.• r•nn lt·ihtt it;<i<·~ <los a :-;Nndnrlo~. s<'nrh o J'<'sta n
to <l<>posib!lo nu mN~Ill<l T1tt m·o l'l11 t•rtnla psprf'ial tln ';\I iltis!Prio do 
Trahalho." 

A <'lllC'Ilcla viHl P\'ilnl' sot't't•:trn ns f'ab::t:4 g't':ttHlr pt'<'.ittb~,, <'<1111 
o cotnpli<'arlo .Jli'Ol'Psso ti<' t'<'<'nlhilncnto rln IH'Otlu~to <1<' quota tle Pt'L'
viu~lwin nu Bant•o ün H1'!\:4il. I'IH nOlt\t' 1111 r'11nsPIIw :-\:t<'i11nnl ti• '. Tt'n
halho, pois ('m tal impot't:l 11 JWt'da dn:4 jur·os et1t' t't•sJI<III<lP11lt•:4 :t11 
lapso tl1> t('nrpo <l<'r'm't'ido <lo dt•JI<I:-.'itn ll<l Hn111'11 ao tla Ol'<ll'tll do C~oll
selho 'NadonuJ. pnt':t :t l'llll'l'l-:':t r'ni <'tllll:t da;; t':tb:n;; 1\ns iniJH't't:ln
clas 'lllf' llws t'nllh('t'<'ln Ilil lli;;tt·llltti\::i,l fl'ita JII•I!J nlludidn «..'onst•llt". 

Haln. dns Sc!:iSÜPs, t::J Lll' ~o\'etnllt'll tlP Hl:lii .... /'auto .lta;·till,.; 
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Hcàijr.-sc o art. 11 <la ~c;;uinte füt·ma: 

'·O saldo da quota 1..le 11revidcneia a, qu<: ;o;c referem. as le-tra.-; n 
c 7J do -art. 4", apurado em cada cxen:icio. deduzidas r.r~· •le;o;pe:--.as do 
<:usteio do Conselho Xac:lonal do Tralmlho. scrft a.pplicn:clo nn. fol·
mac::lo de uma rese-rva. de contin~en<:!a de,~innJln ex<:lusivamcnte ::1 
acudir aR Caixas frac:as. tlc fürma n. que- as aJ>Oscntadorial'>' conce
didas ou a serem concedidas nãu sejam inferiot·cs ao coefficientc 
de- 70 % de que tratam o nrt. 2.5 do t1<:Ct'C!t<J n . 20 . 3G5, tle 1 de Ou-

.,_ ,, , no:" • • ,,; 

A cmen{l:t vi~a in"'lpctlir que o :-al<lo da v<::riKt. "qw·.ta <le pr<:vi
denein:~ seja dh.;.:~·.ipadn. em gn.sto~ de outra naturcr.a. O s:Lltlu de 
que ~c trata não po<lcrit tc1· a.ppli~ac:ãn m:•is justa -do que a que sn 
propõe nesta emenda. 

A r~,;...-., da '\'To!...n.·ann nor exemnlo. CJIII"> dc~dü n.nno atraz de\·i-
<lo ii sua situação financeit·a. cot·tnu t:i I}~J na:-; apoHcntadurias, acaba 
<le co1·tar mais lii % , de f4"kma que a apol'enta{loria ap;o1·n. e:strt. cor
responclendo a 5:í % do!-.' '\'CJWiml'!nto~. E'. nob. {1~ intt•Í!'rL justir.:n 
que da sobra da VC'rh:l "' qur1t:t df• pr(•\'Í(I(•neia •• ~(' rl<"~t:l!l(• llll1:l r•::: r
<:Clla como refor(;o :t t:'s:;;a Caixa. afim dl" m(!]horaJ' a situ:u;ão <lo~ 

aposentados. 

N. 3 

"e ouvicla a .Tunt.'l. Administrati\·a ela Cnixa·· . 

• T 11 .<~I if icrtçri () 

.-\ cm!"n<la visa apenas não pe>rmitt:t· que :• porcent:1gem da 
contribuic;ão men~n.l dos n.ssoci::ulos. a ~~~· fixn.da. íirtuc ao n.rN
trio do Con:.:.elho A.ctuarial, que 1)t:f.1<:ria ahusar da confiança do 
:Ministro. 

Sala d::u:; Se~siies. 13 rlt: X m·<'m hro <lc l~t ~;; . 

l 

Accrescente-se no art. 1.": 

"'P::u~~g-rnphn unico. Parn. 0ffcitn dn.. igualdade 
buição estnheleciua. n e stP at·tigo. ~et·i'ío c omputadas 
quesquer contribuic;cjc s ,~, que <:St<·j:un_ oH as;;-·l>Ci.al.los 
por lei". 

de cont t·i
todas <· 
ol)rigadv:; 
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A emenda tem por fhn incluir 110 total <las contrilmic;ões dos 
associados n joia e os atrazados .·êlo art. 4 3 <lo decreto n. 20.4G:í. 
de modo que o empregador e o Estado serão obrigados a f:ntr~u· 

. . ', . 

Sala dus Ses:;ões, 13 de Novem1H·o de 1935. - Pau.Zo Mct?·
ti-n .<;. 

N. G 

Redija-se o art. 1.0 da seguinte fúrma: 

"As contribuições pa1·a a formac;:i.o da receita dos• institutos (> 

e Caixas de Aposentadorias c Pensões, .subordinadas ao Conselho 
Nacional drJ Trabalho, serão, na form:L do m·t. 131, § 1.". alinca h. 
drL Con~rtitui<:ão, de uma taxrt igua.1 a 2 % da renda brut.:t dos em-
prcgaúol:>, uos empregadores e da Uniao sobre as tarifas do.!>' servi
ços publicos''. 

E' umn. questão de interpreta~ão de igualdade de contrihui
c;:ões, que tanto púde l<er igualdade de importancia como de taxa. 
A lei não está clai·a. O ordenado ·do emnregado t! uma renda bru
ta: ~.'endo elle t::t.......:ado em 2 %, U".tmbem a renda. bruta dn. empresa 
póde ser ta..xada com igual por<:ental:\'em, as~im como a. União pe
las tarifas de serviços publicos. 

Sala dus Sessões, 13 de Novembro de 1935, - Pau,lo }lfm·
tins. 

· N. 6 

.- No art. 2 ,0 
- Substitua-se: "4 n. S % ··, por: "3 1/3 a. 4 % ''. 

No ::t.rt. 8.f) - Accre:-;cente-sc: 1'cuja estimativa ser-d. averba
da. na. receita. geral SOb a . l."Ubrica ador>tada naq'ue11a mesmo ar
tigo". 

No p::t.ra;-ra:r>ho unico do art. S:• - onde diz: "na conta do Mi
r.isterio do Trabalho, Indu~'tria, e Commercio ", diga-se: "n::t. conw. 
da Quotu; de Previdenci:;~.". 

No 'art. 9.0 
- Accresccnte-se: 

••Pm':l.grapho unico. Af.' importa.nci:ts tlns quotas de previden
cia. ou contt·ibul<;:ü.o do Estado, a que se referem os decretos men
cionados na alinen. .. a.? do art. 4°, serão e~pccificadas na.-; respecti
vas guias de recolhimento e escrlpturadns pelo Banco do Bru.sil 
na c:ont!L - quo.tn de prcvidencia. "-
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No art. 14 -· onde diz: "prevista na alinea b. -do a.1·t. 4.0 , di-
ga-se: •·àe que trata o art. i"". 

" 
No art. lS - depois de "art. 5. o", accrescente-se: " e seus 

pa1·agraphos ~, . 

Sala das Sessões 13 ·de Novembro de 1935. - SaUés Filho. 

As pres.•entes emendas tGm por objectivo dar a varias disposi
~ões do projecto um entendimento mais perfeito, bem como sanar 

U.<:: 4,U~ U UJ..,.<:IULV .:.o= J.l;:::>'l:<.l\.<;.: 0 lo;<JlT~61ll'UV1 <l.V 1,.\::llliJU, 

na base do tempo de trabalho, a <:ontribuiç:ão dos empregados, que 
variará. de um a um e meio dia. lle trabalho por me;'.;, fixando sua 
quota mensal, determinada. no art. 2.'', de :~ 1/:.l ~L 5 %. 

O accresc:imo ao art. oitavo se impõe, pois a dotação da ver
ba .. Previde::m:ia. Soc:iaF' nüo se ret:et·e a despe::;u. orçamentu.riu. pro
priamente ·dita. mas, sim, a uma. antecipação pot· conta de recur
sos expressamente arrecadados para tal dispendio, dahi a nece::;
~õade de sua compensação na receita sob a rubrica apropria:cla. 

. . 
E' desnecessario demonstrar a corrigenda no paragrapho uni-

co do art. 8. ", ·porque a conta especificada é a de - quota de pre
videncia, - onde, afinal, serão a.vcrba(Üls todas as importancias 
arrecadadas puxa a finalidade prevista no. art. 1:!. 

O paragrapho unico a addicionar no art. 9." G indispensavel, 
porque, de um modo geral, a arrecada:c;;ão das importancias provin
das da arrecadaçao da quota de previdencia, quando mesmo são 
destacadas nas guias, são registradas em g!obo com as demtlis 
contribUições. 

Assim, c~m essa providencia, n, conta demonstrará. sempre, 
comprovada· se necessario pelas respectivas guhl:5, o montante exa
cto da arrecadação pertinént\! a essa verba. 

A emenda ao art. 14 visa referir o dispo:;to nesse artigo, di
rectanlente, ao que cri!a a ta.-xa, .e o accrescimo ao art. 18 prevê, 
somente, a hypothesê de duvidas futuras, dada a norma geralmen
te seguida d~ serem intf}gralmente mencionadas a.s -disposiÇ!üe:.,; es
pecifica<larnente revogadás. 

Renda das Caixa::; em 1934, em numcros redondos 

Caixas 

Ferroviarios .• 

Portuarios . • . 
I · 

Luz, Forc;;a, telepbones, Ao.-rua, 

Contr. <los 
.Associados 

15. 500: 000_$000 

1.200:000$000 

Quota de 
· Previdencia 

17.100:000$000 

1.700:000$000 
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Esgoto~ e Viação Ul"lxtn:1. 7.300:000$000 14.400:000$000 

24~000:000$000 33 .200:000$000 

Exceptuaàas ::tl""umas C[tix::ts <l-· 
Süo Paulo SOl) a taxa de contribuição àc 4 1/2 %, todas as de
mais Caixas e:;.;tü.o !'.'ob o rc;;ime. tle:: eont1·ibuição de 3 %. 

'• :s L' a o, VlgO-

ranclo para quasi todas ax C:dxas c Institutos a contribuição do 
3 % - somente alguma!->' das Estradas ·de Fcn·o em São Paulo 
e.stã.o :-;ob a taxa de 4 1/2 %. corno adrna. c:,;tít dito. 

A quota de 3 % corre~pom1e :t !1 clec:imos de um dia de venci
mento mensal: a de 3 1/3 % a um dia de vencimentos e a. de 5 % 
a llía e meio de vencimentos . 

.Assim. !'leria mais conveniente que a taxa de Contribuição 
dos Associados, cuja irnput·ü:.ncia global fixa a impo1·tancia. das 

em.a1s conttihuiç:üc!'.', fosse fLxada na razão de 3 1/3 a 5 %. isto 
~ - de um dia. a dia c meio do vcncimneto pe:rccbido mcnsu.l
mente. 

Fixar n.:.;; t::t.xas entre 4 e S % é :l.!:;Sa:r. extorl'ivo e, pot·tanto. 
prO'\mcaríi, uma seria rea.<:~iio, quer dos contribuinte~ tlirectos. 
quer da massa ge1·a1 da. população, que não G iJencficiada pela 
sua. contribuiçü.o, acarretando na l):tse de 8 % um augmento de 
cento por cento, ou seja mais .24 n1il contos arrecadados impieclo
sa.mente aos tra bu.lhadores do Brasil! 

N." 7 

Accrescente-se ao art. 2." o seguinte: 

Os empregados ou func:<:ionarios elas Caixas e Institu-

~ociados, contdbuindo con1 perc:enta.gen1 igual a dos• empregados 
da.s respectivas empresa::; ., . 

Sala das Sessões, 13 de Novembro de 1935. - Salles Filho. 

Justificação. 

Com a presente medida. fica uniformizada a condi~ão de con
tribuiç:ão <los empregados ert:ectivos das . i!1!5tituições <le pt·eviden
cia. social comprehendidu.s nas va.rias leis vigentes pura as Cai
xas e Institutos, tendo em vista que nos Institutos já vigora a 
mesma taxa c entre os empregados das Caixas os contribu-

Um resumo so1)l·e as differentcs modalidades de contribuiçãc 
dos funccionarios de Caixas e Institutos de Aposentadorias e Pen
sões: nos diversos decretos que: tBm regula mentado a materia 
11a.ra os funccionarios das Ins~ituiçües que forem creadas pelos 
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decreto!:! ns. !.W.4G5, de 1-10-1931, .22.0!:16. de l!i-11-1Ua2 e 22.372, 
de 29-6-1932. 

Assim podem set· resumidas as diversas formas de contri1)ui
çã.o que foram e:-;tabeiecidu.s atravt:s dos diffcrentes decretos: 

b 

n. 17.941, de 11-lU-.27) - Os íuncdonarios 
equiparados aos íerrovia.rios, contribuindo, 
com )ercentaooem i,...uu.L Lei n. r .10!! u.rt. 
17 .~41. ~trt. 3.", letra b.) 

das Caixas foram 
<1 uu.ndo as:>ociados. 
2:• ~ 3." decreto 

Decreto n. 20.465, de 1-10-31 (Serviços Publicas de Trans
porte, Luz, Forç:a, Telephone::;, '.relegt·ap11os, Pot·to!'>', Agua e Es
gotos) - Por este decreto foi facultudo aos funcionarias ida~ 
Caixas de Aposent:.tdoriru:;, contribuírem para as me:;mas comtanto 
que o fit.e::;sem em dobro. (Art. :!.", § :!.", letra. a, decreto n . 20.4G5.) 

Decreto n. 22.0!Hi, de 16-11-32 (Estencleu ao serviç;o ãe mi-

muntendo, assim, a contribuiç:ão facultativ-.L e em dobro para os 
funcc:ionarios das Cai."Xa:::; '<le Aposent<lllorias que ueseja::;:::;em fazer 

arte das mesrnas. 

Decreto n. 22.872, ele 29-6-32 (Creou o In~tituto de Aposen
tadoria e Pensõe::; dos Marítimos) - Acompanhando a;.; disposi
ções do decreto n. 20 .4G5, tornou a in::;cripc:ão facultativa-e esta
beleceu o. -contribuiç;ão em dobro. (Art . 4", letra !3 paragrapho uni-
co.) ' 

Decreto n. 24.273, de 22 7 5-34 (Cre<Ju o Instituto c1e Al)Osen
tadoria e Pen:::;ües dos Commercíarios) - E:;te decreto restabele
ceu o regime ·da lei n. 5.10!) e decreto n. 1 7 .!J41, fixando que os 
funcciona.riol:i daquelle Instituto seriam obrigatoriamente s(:us as
sociados com uma contribuiGão mensal_ igual .a. do::; commerciu.
rios. (Art. 2°, letra c~ art. 4°, letra a.) 

Decreto n. 183, de 26-1.2-34 (Regulamentou o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos Commerciarios, manten\lo a obl'igu.
todedadc ·e igualdadE: de contribuições entre o~ íuncc:ionar ios do 
Instituto e os commerciarios.) 

Decreto n. 24.615, de 9-7-~4 (Creou o Instituto. de Aposen-
tadoria e Pensões dos Bancarias) - Estabeleceu que os funccio
narios daquelle Instituto são seus contribuintes oln·i:;atorios, fi
xando a maneira de ser feita a contribuição, '·que é iguu.l a dos 
Bancarios. (A.rt. 2" •. letra b, art. 1", letra a.) 

Da cxposic;.:ão acima, verifica-se que, ante1·iormente á publi
ão do decret n. 20.465 de 1 de Outubro de l!.l:n, a contribui-

c;:-âo era facultativa e a percentagem igual para os empregados 
üas Caixas de Aposentadorias e os das respectivas empresa::; . 

. -
o decreto acima citado, porém, embora est~tbelecendo que a 

contribuiç;ao se.ria !acultatiya passou a e~gir que a mesma fos::;e 

~ 
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feita em dobro, c esta exigencia foi taml)em observada nos decre;:· 
tos ns. 22. 09 6 e 22. 872, já. mencionados. 

As leis que, posteriormente~ crearam o Instituto clog Commer
d:n·ios e dos Ba.ncarios, restab:::lece::am a igu:.tll1::t.<le de contribui
~üc:-; tot·nando-as, porf:m, obrign.torlas. 

Nessas condiç:ües, a cmen<la ]H"oposta cnqua<lra-se })erfeita
mente na. actual tendencia da Jegislaç;ü.o ::.•ocial, tendo, sobretudo, 

tribuiç;ã.o em dobro apenas para os funccionarios das Olixns crea.
das pelos decretos n. 20.4ü5, 22.0!JG c 2:!.87::!, emquanto que, o!'l 
que estão sob a vigencia de outras leis, acham-se isentos de tal 
me<lida. 

Nota - no n. 14 - <Jo Boletim elo Ministerio tlo Trabalho. 
ItHlustria e Commerc~o. rcCerente ao mcz de outubro do correnttt 
anno, foi publicado o Regulamento llrL Caixa de Aposentadoria c 
Pt:nsões dos Opcrarios Estivadores, creado pe:o decreto n. 337, de 
1:! de Setembro -de 1!.1:~5. e no qua.l ,;e vê que o Sr. :\Iinbtro du 
Trabalho támbem ~ pa.rtidario tb igualdade t.le «":ontribuiçües en
tre QS íuncciona:r.ius ou empregadO!->' da.s empresa:;; e os das res
pectivas Caixas, pois, nos termos do citado Regulamento, os func-

toriamente associados da Caixa, em igualdade de con<liç:ões com 
·o::; traJ)alha<lores syndlcalizados que exerc:am sua. actividade em 
serviços ·de estiva. (Art. •1°, letra b~ art. 8", letra a.) 

N. S 

Ao art. 1" - nedija-:-sc as::;im: 

As contrihui<;!ües para . formação da receita dos Institutos de 
Caixa de Aposentadoria e Pensões, subordinadas ao Conselho Na
cional do Trabalho seriio na fórma do art. 121 da Constituiç:ã.o, 
paragraph0 1 o, alinca h~ - de uma ta.....:a de 3 % (tres l>Or cen-

zidas as despes.:1.s relativas aos empregados e da União 
as tarifas dos serviços publicas. 

sobra 

Sala das Sessões, 13 de Novembro de 1935. - .Abili<> d:.Assis . 
.A.dalõerto Carnargo. - Franc-isco de 3Ioura. - .Austro Dia..~ de 

Oliveira. - Ermando Gomes. - ..:1rtlL'lú· Albino da, Rocha. - Abel 
dos Santos. --t Alberto S'l.wek. - Edmar Carvallt9·- - Ant-on-io Oa·r
va.lhal. - R. Prailo. - Eurico Ribeiro. - .José .João do Patroci~ 
nio. - Da·nws 07·tiz. - Silva Costa. - Pedro .Torne. 

N. 9 

Art. 1.0 A contr!buiç:ão elos empregados, inclusive os das Cai-

Emenda n. 2 Ao ::u·t. 1 o ~tccl.·c::;cente-se o :,eguinte p::a.ra- .· 
g-rapho: , . 
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t•aL·a efCeito da Íi;Uald~ldc <.1<:: eontrihuir;ão. estabelecida no ax
tigo 1.'', serão computadas todas e quaesqucr contribuições a que 
c~t~jam os as:.•oci~dos obrigados por lei. 

Emenda n. 3 - O art. 12, leia-se: 

Art. 12. A :im po1·tancin. da "quot..'"t <le previücncia ·· 1·cco1hi<1~ 
no Banco do B1·a..-.;il. na. fü1·m~t desta 1ci, :;enl distrii1uida do motlo 

~~ o r • nl· • r1 .r.• ,_ • 
. • ' •• ~ .,_," >'~• · · "• ~o; ~~ ~~ •~• '-'-'-'•"~''-''-' J''-- 'V • I.-
liÜ5tCrio do Tnthalho, lndustria e Commcrclo. 

Sala das Sc~sücs. - G'hJ"JJsoslomo de Oli-t;dr(l,. ,ffJ.~é .Jo(i:.J 
dl) Przh·ocini.o. - .-trtkur A.l/Jiuo rla Bochn. - .~tnl..tJUÍ':J Uan;nlhal. 

1:.. Prado. - Jr'rr:.m.:isco de .JToura. 

N. 10 

.Artigo 1.": 

.Accrc~·c<:mtc-sc o seguinte par:tgrapho: 

tig;o 1:·. sc.-l'i"i.r, computacl:.1s to<lu~ c quac:..quer contl"ibuit;iie:-; a que: 
c:.;tf:"jam os ussoc:iados obri;;a<.h•s pot· lê i • 

.Artigo 11: 

Hedij~t-sc assim: 

O saldo da quota de previdencia a que se referem as letras A 
c B ·do art. 4.", apurado em caüa exerc:icio, deduzida!'>' as despe
sas uc cu:,;teio do Cun:,;!:-1ho ='acionai <lo Trabalho, ser[t applkado 
no. fot·mu~ão de uma re:St!t"\'a de contingcncia ucstlnada cxc:lu:si
v:..mcnte ~L uce;utlir as C:üxa;: ft·aca:-:, de ftjnua a quü as aposen
tadorias <.~onceuidas ou a st-rr~m conec.-d id~ts não sejam inf(~rii.JI"C'S 

:w c:uc:flici'C!nlc ·de 70 % de que trata v m·ti<;•) :!:J do t1l•ct·eto nu-
llH:l'O :!IJ.·H_;<J, <.1~ 1 <.1!: UtltllUl"U úC .L:J;H C OUtl"Of'.' COl"l'êlaHlS. 

Artigo 12: 

Redija-se assim: 

Da. arrecac1a<;ão mensal <la ta.-...:a a que se refere o n.rtigo 4°, 
letra A, as empresas e estabelecimentos recolherão, n~ f'órm.a üo 
urtigo 13, .::to Banco uo Et·a:-:il, ern conta da 1·e::;pcctivn Caixa, a 
importa.nc:ia. igual ao total das contribuições dos ussoci[Ldos, sell
do o re!'>'tante depositado no mesmo Banco ~m conta especial ·do 
::.Vlinisterio do Trabalho. 

·Sala das 
llC UttVCtra. 

l··ran.cisco de 

.· 

Ses~:ôes, 12 <le Novembro de 1935. - Oh1·vsostom,o 
J!..U·1~LC:O J.í.tCJCtTO. .ll.Tt/l:ttr ~LLUL'tlO lllO. ,J:o,fJCILa. 

.Vom·a. - .A.n.tonio Carvalhal. 

N. 11 
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Accre;;cente-se o seguinte Daragrapho: 

" 
Para errcito da igualdade de contril,uiçáo estabeleeida. no a.r

- · tigo 1.", ser~o computadas to elas e quae:::ctuer con tdiJuic:ües a flUC 
e~tejam os a!:.'lW<:ia<los obrigados por lei. 

-llrtlgo 11: 

Redija-se assim: 

A e B do art. 4.", apurado em cacln, exen:íl'io, uc:nlur.idas as dt•:,;
pe~as ae custeio ·do Conselho .Xacional du Tt·uLallw, ~e1·:"L aPVli
c:aau na rot·ma<;fto <1,;: uma reser\·:.L a~ t.:onlln;;cn<:i<:L J('stinada ex
ctu~tvamente a. :.wcuuir as CaLxa.s rra<:as, u~:: fúnnu a. Q.ue :.ts a)•u
s<::ntadoria.s conc<:didas ou a. serem cunc<::didas nãu sejam inú.-do
re::. ao coefficiente d\! 70 % de l!UC trat:.L o art. ~5 :du ue:ct'L'tr> nu
meru :!0.4üií, de 1 dt:: Outubro de l!J~l e uutrus currt:latos. 

"'U't.iJ;o 12 ; 

Da arrcc~ula~ão men~u ela taxa a que ~e 1·~fere o art. 4." 

art. 13, ao Banco do Brasil, em contu. da resn.ecth·a C:ll~J. a. hn
l)Orto.ncia l~;ual ao total das r;ontrilJui-.;ües do::-; tl.:.;::;oda.do::-;. serH1u 
o re:-;t.a.nte -depositado no mesmo .Bancu em conta. especi::Ll do l\1i
nisterio do •rrabalho. 

Sala das Sessões, 12 de Novembro de 1935. - Alberto S'll1'C/.;. 

O Sr. Chrysostomo de Oliveira -. Sr. Presidente, Senho
res DeputadrJs, o projec:to n. ~U4 regu!amenta principa.Imcntc a 
<.:&ntribuição duS' enJpregados de ernpre~as extra.ngeíra.s e da Uníàl: 
pa1·:.1. forruac;;ào das caixas l.le apo::;rmtuduria. C pensÕCl$. 

O Sn. Dnaz .JUNIOR - Empresas qur~. em geral, nã.o se dão 
hem com as nossas leis. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIP...:-'\. 
cardo com V. Ex. 

Plenamente ·de ar~~ 

Desejo, Sr. ]?residente, criticar o m·t. 121, letra. 7L da Consti
tuiç:U.o, o qual não digo tivesse sido feito de afogadilho mas. siu1. 
de caso pensado e criminosamente. 

Devo lembrar <1 Camn.ra que ctuando se 1·erormava a . lei de 
Pensões e .Al)o~entadoria, sendo· Ministro do Trabalho o honrado 
S1· . Lindolpho Collor, os mais interessados no assumpto, os asso
ciados das caixas. recusavam o clobro da contribuição das empre
sas para pleitear a contribuiç:~o das empre~as pela sua renda bru-
ta, porque ass1m nao sómente os emprega os atn <:rppor um
dade ele verificar o seu montante como ao mesmo temDo o Go
verno ficaria sabendo a.uanto ganham tues P.mpresas extrangeira~ 
i1lstalladas no :PaiZ. 
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)J'ão é pa.r~L nós sul'pre~a, Sr. Pl'esidente, vériíicar que tocias 

essas empresas extrangeiras, que exploram o serviço 'PUblico do 
Drasil, sob a, falsa allegaç:fLo d~ fracasso, outra coisa. não fazem 
<:tue uesviar o dinheiro nacional para seus paizes e, infelizm~te, 
muita~ vezes, com o proprio apoio da Camara, porque, a.1Gm do:1 
1 c:· • ·ab 1o::;os ~ inc1a le.iteam subven ·üc:::;. 

0 SR. A.BILIO DE ASSIS Co1n o apoio de má os brasileiros. 

ragrapho 1.'' do art. 121 da Constitui~flo, estal)elece: 

·•• As~isteneia medica e sanitaria ao trabalhador e á ge-&
tante, a~segurado a esta descanso antes e c1epois do parto. 
sem prejuizo do salm·io e do emprego, e instituição de pre
videncia, m(~c.liante contribui~:ão igual da união, do em
pregador e do empregado, a fuvur da velhice, da invalidez. 
da nu:tternidade e nos cn~os de ac<:i<.lentc do trabalho ou 
de morte··; 

Procurou-:,;c, como vê. ~ophismar e isso infelizmente foi con
.Heguido. Hoje teremo:; ele supportar a. <:ontribuiçü.o do emprega
dor IJela. renda. igual das emp1·e::;a.s, quando is::;o trará. íatn.lmente 
>:> ~ 

que tinhamos no Brasil. 

Vi?--se que a letra h~ ào paragrapho 1. 0 do art. 121 da Consti
tuição foi exclusiva inspiração do polvo canadense, da Light and 
Power. 

E' em nome -dos trabalhadorc:s prejudicados que venho a cha
mar a attenç;ão desta C::u;a. })ara no futuro ter maior cuidado afim 
<le que OS tra1)a.lhadores não :-;ejam usurpadoS pelas empresru; qU(: 

tiram o maior I>roveito dos empregados. 

O Sn. ):IAtUo CIIERMONT - Trabalhadores que são <ls maiores 
factore.s de seu prog1·esso. 

O SR. CHRYSOSTO:\iO DE OLIVEIRA - Tem V. Ex. toda 
ra?..ão. Não comJ.)rehendo -como essas empresas extrangeiras, prin
cil)alment~ a Light and Power, não poderiam contribuir c?m 1%% 
de sua renda bruta, quando ainda lhes restariam D S % %. 

Ao projecto foram apresentadas varias emendas, as quaes têm 
como finalidade evitar o fracasso completo d.1.s Ca.Lxas de Pen
sões e 4<\.posentadorias. (Palrn.as nas aalerias.) 

Os tl·abalhadore:'; nacionaes esperam que a Camara, as Com
missões ae Legi.slac;:ão Social e de Finanças, prestando ao assum
pto a. devida attenção, não dei....:em os trabalha:dores sem sua cai-

. letario.s. (J-Iuit•o bem .• ) 

0 SR. MARio CHERMONT.- E• um direit9. 

0 SR. .<\.RTRUR RoCHA- E' o direito da velhice. 
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O SR. ClffiYSOSTOMO DE OLJYEIRA Alr.m da~ g:wan-
tias <la velhice, as Caixas de Aposentadorias e Pensões asseguram 
a vitaliciedade dos empregados. 

E~sas empresas egtão vivamente empenhadas no des:tJlpareci
mento elas Caixas .{le Pensões e Aposentadórias porque, n.ssim• de
pois de se aproveitarem l:.astante dos Rt'rvi~os de ~eus empregados, 
poderão jogai-os miseravelmente na -rua. como faziam ante:-::. 

O Sn. MARIO CT·TERMO:=.;-T - Desamparando as íamilias. 

O SR. VEP.aUF.mo Cr::sAn - O orador púàe informar quaes as 
empresas a que se refere? 

O SR. CHR'Y.SOST0:\-1"0 DE OLIV"'"EIP ... A - A toda~· n_o; cm
Pl"e!=:as extrangeiras que exploram ~ervi<:os puhlicos do Brasil. 
J)rineipalmcnte o polvo cana.·<lense, a. T ... i:;ht and Po·wer. 

O Sr-- VEP.cumno CESAn - A!". emr,re::;a_s de ~ão Paulo Rão to
cl:u:; favornveis ás Caixas de Pensões. 

O SR. CJ.ffi'lf::OSTO:'\fQ DE OL1\TEIRA:- São favoraveis de 
modo que as contribui~ões diminuam (\ ns Caixas quehrem. 

O Sr:. VF.nr.tiEmo CP.sAn - r ... emhro o. Y. Ex. que a primeira 
lei ferrovio.rin Elo~- Chaves. ~ elabo.-ou em .Tundiahy. propo~ta 
pelas companhins Paulista, 1\fogyann. e São Paulo P •. ailway. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA- Não ignoro que foi 
aquelte ex-Deputado paulista quen1 r~m boa hora se lembrou do 
apresentar projecto que .se tornou lei. ereando as- Caixas àe Pen
Rões. e não lhe talta. neste momento o a~radecimento que deve
mos :t c~se ex-:Q_eplltado, pelo bem que prestnu ao~ trabalhadóre~. 
mas que infelizmente está ~endo desvirtuado. 

O SR. An-rrrun RoettA - O n01)re co11ega :::abe que a mentali
dade das companhias _n_aulistas de cstrnda de ferro e outra aue_ não 
a d~ empresa canadense. 

O SR. CHRYSOSTOl\rO DE OT .... J:\7EIRA - O Sr. Eloy Cha
Tcs não era um representante <1e emprc;:a~ e"h·angeiras. 

O Sn. VmcUF.mo CESAP. - Aparteei. a1h'l~, anenas para apoiar 
o que 'V. Ex. esti't. dizendo. 

O SR. CI-ffiYSOSTOMO DE OT ... I\""EIRA Sr. Presidente, 
dC\'O demonstrar ú. Ca.sa. que as Caixas de Pe11sões e Aposentado
rias desappnreccrão, :se n'ão· houver uma atteu~ão niaxima na ac
ceitação das emendas que ~e apresentam pará estudo da Com
missão. 

O :1rt. 121, letra H, da Constltulc:ao q uc em m:l ho1·a fo1 felto 
C':m nome de Deus. é preci~amente um Ycrdadeiro sacrilegio á pro
pda Congtituiç:üo. 

E' francamente o écho ela Light. Houve interesses em jogo 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 106 de 130 

,---.. -. -··--··•·· - 526 
.. ----., 

·' 

e o autor dessa. emenda correspondeu perfeitamente a taes inte
re~ses e hoje deve e!':tar de parahens. 

A Ligbt conseguiu o que desejavn.: diminuir suas contribui
ções, mn~ se e5:quece de que seus em1')regn.<los. con1 a cobesão, po
derão ol)l'igal-n. a contribuir com a mesma. qua.ntin.. 

O Sn. Amr.ro nE .Assr~ - O illustre co11egn. hn de vêr. na re
íorma ela Caixn àe Pen~õe::; e Ano!-ientndorius. que esse projecto 
3. resenta·clo De artamento Nacional <1o Trabalho ás com n.-
nhias extrangeiras ricns. serão as 1micn~ protegidas. 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIV'"EIRA - Não quero tomar 
muito tempo á Camara. mas devo declarar qu~ com a contribui
cão igual. emquanto as empresas .estranf!eiras diminuirão as suas. 
as empre~'as nacionaes terão de augmenta.r essa contribui<:ão. Isso 
corresponde ::t tirarmol'; os deveres da~ empresas extrangeiras para 
sohrecarrE.'gar os capit:le~ nacionaes ifL em situação deficitaria . 

Pedi a. 'Pal::tv1·a. Sr. Presidente. principalmente para appe1la:r 
};ara. a C(lmmis~a.o e FlnanGa~ e para a. de egts a(!ao c1a . 
afim de que as Cn.b::ns de Pensõe~ ~ Aposentadoria~ continuem com 
sua vi<la, p'elo menos normal. porque os trabalhadores não igno-

, 
bem os beneficios que ellas pre~tam. 

Os trabalhadores por meu intermedio esperam que a Camara 
con~encio&oamente Ines dt; o que G um direito. e que se f'a<!::t 

· tuã:o quanto possível '})ara que não ha.ja· a <lissolucão <lefinith•a 
das Caixas. unica previdencia real dos _ trabalhadores nacionaes. 
(Jruito õem. M1tito bem. Palmas.) 

O Sr. Alberto Surek - - Sr. Presidente. cumpro o dever <1(i 
occupar, neste momento. a tribuna. par:.t fazer pequena critica ao 
projecto n. 304, que '\'em, em parte, attingir a todas as Caixas de 
Aposentadorias e P~n~ões e que reorganiza as s·uas respectivas 
contn'bui<:Õe~. 

Em se ·tratando <le uma Ca.Lxa que ampara milhares de tra
balhadores, e representando eu nesta Cas:t os em,pregados no com
mercio. não posso silenciar. uma vez que essa c1asse -é ferida }')ela 
reforma. que s'e preten-de fazer, o que acontecerá tambem _ com ou
tras CaL..,.as de Aposentadorias e Pensões. como ha . pouco affir
mou o mustre collega que me antecedeu, Sr. Chrysostomo de 011-
veira. mencionando o art. 121. letra h. .. da. Con~tftui(!ão. 

Nestas condi<:ões, passarei a fazer pequena critica. consigna
da em nossos ~-tnna.c.~.. sobre o projecto que considero uma doa:.'! 
maiores .conquistas para n6s, trabalhadores. Se a lei das 8 . hora~ 
e a das férias foi grande passo, a da Caixa de Aposentadorias e 

amparar ilire-

cta~nte e ás nossas fam.ilias. 

o árt. 4. o dispõe que a contribuição da União será. igual á 
dos empregados. Dispõe mais, que a contribuição d~ União será 
constituida: 
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"a) Pela contribui(!ã.o dos E~tado~ con!".1g-n;:~c1a nos 8C

guintes decretos do Governo Provisorio: 20 AG5 e 21.081, 
Caixa do!" Ferroviarios e 22. 09 G. Cn ixn. dos servi<:os de 
minerar::üo. '' 

DeYo cleclar:~r {t Cam::tra 1.1c PR!':r? decreto. ernhora 
bro Be 1932 tenha estendido o hem~ficio da Caixa de Apo::;~ntado
rias e Pensões aos tralJalhaclores• em minerar;ão; n.té n.gora essa lei 
não foi regulada, (·omo devia !"er. 

Fac::o um al)Pe>llo :-~. quem íle direito. para qul" <'S~n merlida ~ejn 
effectivacln, 11l."incipa1mente- toman~lo em considera(!ão r.(ue e11a vidt 
attingir a grande numero de trabn1hndorP.s que. c1iariamente, nr
riscam. sua propria vida. 

Ra. pouco~ din.~ tiYe opp(wtnnt(lade 11(' lêr umn noticia ele No
va Lima. infot'mando que, numa exp1oR::io i!a min:t de ?.Tot-ro v-e
lho - a maior minern.Gão de ouro <lo Pnh: - mor1.·eram -<1oi~ one
raria!': e ficaram !:'l":lvemPnte feriõo~ quntro. ~om maio1· tri~te? . .'l 

1 !. ·. n .ompnn un. no me!'.'Tno c 1:1. nnnun<'I:'l.V:t n nn~a.
nlento d(' ~eiR ~onto!'; t?omo indemni7~'l.-;i:ío d~? viela <1<' um trn.l?nlha
dor. com 3Õ anno~ de iclade. 

O SP. • ..:\P.TFTlJP. RocrrA - O meu nobre collegn. (le certo n:ío 
i!:'nora que- 11a pouco~ dia~ eo:~es me~mo~ onern.rio!; c1~. minn de 
:\forro V~lho enviaram ii. Cam::trn seu~· renrê!-:cntn.nt!:'~ l0~timo~. 
])t;àinno fossem . protE-gic1o~ pela Cnixa. ele Pen!=lõe~ e i\:po~entado
t'ia~. Os directm·cs dnquelln mina. entret'l.nto. têm nr~curn.c1o em
l'larn.r:ar a conquista dcs!:a just:1 !-lspirn(!ão. 

O SR. ALBERTO g'(JREK- V. E~-:. te-m inteit--a ray.Iio. Po~M 
explicnr o fncto nor v. Ex. citado. porqurtnto estou c1irect:t.mcntc 
U~a.do aos tralx~lhrtclore~ de :\forro Vt:>lho. Fui o or~ani:m·dor <lo 
S~:-ndicato de~ses prolctarios - a Uniii.o <los :\Iineiros de :worrfl 
YE-lho. _t(_ companl1ia exploradora c1::t minn. sempre procurou evi
tar que os operarios que e11a empreg-a conse-~uissem as reivinài-

v.erno que estava dispo:-:tn. a cumprir as 1ei~ do Paiz. 

Foi com grande odiffkuldade, d~poiS' de dois annos ele lucta, 
qu~ eu, com mais 40 trabalhadores dessa mina, c-onseguimos or
;;::..nizar o S)'-ndicato. que con'ta hoje 4 mil n.ssociado~. A. carteira 
pr0fissionn.l foi, depois. concedida :!quelles trall::tlha<lores. afim <le 
que gozassem dos beneficios da legislnc:ão social traha1hi~tn. As
~hn i! que os opernriol" <lahl já. gozam elo direito <'!e férias. 

O SR. A~To::-.o""to .. CARVAL"H.AL - Entretanto. segundo me consta. 
a companhia até hoje não. annotou carteira profissional alguma. 

O SR. ALBERTO SUREK - Dessa falha. meu; nobre cone-

no a C<?mpanhia. 
Siderurgica tem r.rocurado fugir á nossa legislação, não cumprin
clo os dispositivos nella -constantes. 

O SR. DINIZ jumoa Os directores dessas empresas s& es .. 

.. 
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fJ.uecem de que na terra àe!les atG os desempregados s5.o ampara
dos pela lei. 

O Sr. Presidente- Attenção! Advirto ao nobre orador que 
faltam apenas alguns minutos para se esgoi:.c'l.r a 11ora da Sessão . 

diria ~ontinmt~·sf.' in~cripto 
entenclo de alta. r'E'lcvnncin. 

··r. 

' PE'· 
pnrn. n. Ordem elo Dia <le :~.manhã. noi~ 

narn. n~ tra.halhadore~ n m:t.teria ouo 

cia!'l sollre o a...c;;sumpto. visto que o projecto nartiu <lo sPio da Com
missão de Financ:::.t.s• e. portanto. <1a maioria da Cn.$;:t, ftfim de evi
tar e corri~r P.JTO!=! e falha~ 'elo projecto. com o objectivo <lP n:;;
se~m·ar o bem estar do!> trn.ballln.dores bral'=ileiros. (3I1tito 7JCJn: 
pa.lm.as.) 

O Sr. _.\·bilio de A~si~ (Pf'Tn. fWÕrm) - No momento. ~r. 
PrPsident~. t=>m nue SP .ffisc-ute n l'Pform~. dn rlf'~rl"to 0114" instituiu 
ri. Cnixn. dP Pensi';es p A.nosentn clorinF-'. n.fim dP converte l-a 4"m tns
t.ituto (le PénsõP.s e .A. 'l)os~ntn.'lorias. reunirrun-~~ r1s tra.1'1nlhaôor~.;; 

e conl"titui:t."!'lm um <'omit.:; ::.>"""l'nl c11" dPfPl'=n rl(l~ intl'>l't:'!';!=;~ elo~ :l.!'l~o

ciado!': da~ Ca.ix:::t!':. E~tf' r>rt:Üo c>l:'ntrnl envjou 11m memorinl n.o ~e 
nhor Pre5;i<1entf' (l:t Re-nuhlic-n e no :\;finisb·o elo Tra.l,n.lho. mPmo-
na e!'lse que, c n a. n el'lc:.'l.::::!=e:r. <o P.m'J')o. < e1xo P t>r. 'rC''lle .. ~nn
nn-o í't '!-lfe~n .. narn, fpH.~ ~t:>in. nu1llicndo no!= A-nna,c.~ (la Cnmnrn .. 
Nesse memorinl. sr~ Presidt:>nte. estão a -:1e$'conerto :ls injt1stic:~u, 

Que se pretendem praticar contrn os trabalh~ulor('s brasileiror; <' 
q'ue estes. em legitima defe~. procuram acauteJn.r. 

Tenho concluído. 

O (loetnnento a q1tc sr. refere o Sr • ..:17>ilio rlc .1\.sxi~ foi. 
,·emettiàiO á Oom,m.i!u:fio Exccuti1:a.. nos termos (lo 1lnra.
grapho 1..0 ll~ art. 1-13. do R~gimr:nto Interno. 

O Sr. Presidente - Esgotada a hor::t, ficn, adiada. n clis-
, cussao o projecto n. 304, de 1. a. 

Vou levantar a Sessão. designando para a de n.manhü. a se
guinte 

OltPF.M DO DIA 

Continua.~ã.o oa discussão unica do projecto n. 304. de 1!'135 
(1 • Legislatur::t). dispondo sobre a contribui<:ão dos empregadol'Z, 
dos empregadores e da. União. para a formação da receit::t .Oos 
Institutos e Caixas de AposentadorL1.s e ~nsões subor~linadas ao 
conselho Nacional do Trabalho; 

Senado. autorizando o Poder Executivo a a brir, Ministerio 
da Fazenda, o credito especi::tl de 2. 308: 650$000, ouro, para. a.t
tender á restituiç:ã.o ao Governo do Estado de Alagôas da. taxa de 
2 % ouro, arrecadada péla Alfandega de Maceió, no Deriodo de 
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1!110, a Fevereiro ele l!J35, tendo parecer favoravel da Commissão 
ãe Finanças; 

Discussão unica do projec~o n. 298, de 1935 (lll Legislatura). 
estabelecend!) n•.lrri1U:,; P:':"• ~·a a execuçÜ O orçamentarfa; 

3" discussú.o do projec:t" n. 1116, de 19~;:; (1" Legislatura). dis
pondo soln·e venr;imentos elo func:c:ionali:-:ri1o pub1iC'O ela União. nos 
casoS' ele suhstit:.Ji\:ÜC>:-: t~ e::...cr;:ic:io inter!no: 

3~ discu~~ão do projecto n. :~!i-l (P Legislatura), fix:ln<lo os 
VC-!11Cimentos do pes.··oo..l da Seeretarh do Tribunal Superior de Jus
tiça E1eitora1: 

111 discusgiio (lo PI'O.ieetl1 n. J 84-.''-• rl<" 1935 (P L~gis1atura), 
~l•rindo o l'!r<:>dito de 2!> :229$:1iliS. 1J:ll':l oe~orrer ao pagamento a :. 
que tem direito :\T:tn(JP1 Pf:'~:-;G~ dr:> ::\fello. Secretario da Directoria 
Geral do Ar!'lena1 clr> :\fn1·in1la ao R!o <10 .Ta:,ciro: com substitutivo 
dn Commi~.!'.'ào ele- Fbnn<:n!". ~ 01'~amcnto: 

3:. rli!-:ru~s;üo di) 
a utoriznnuo a abril.' 
'1'\"l.o..-+" r1o. ,,;,..,.;.., ' r1o 

proketo n. 2~1-A. rlc- 1 !135 (P Legislatura.), 
o credito e~pecia.l de 5S:44i$500, pnra pagn-
.,1·~ ...... ,. ......... ~.:- .~-~ .... , _,_ . . ' ... . . ·~ . - .. ·--· .. 

nist .. ·l$ c1n~ emb:1rcn.r.ü~s dn. Jn~pe:-·to1~in ii:'l Polic:ia. :!\!aritimn e Aêren. 
<1o Districto Fçdera: com pare-ct.:r favoravel da. Commissão de Fi
nan(!as: 

• Discussão especial rlo projeeto n. 376. d0 1!135 (lll Legislatura), 
(~:memla approvada. c clestaC'adn do projecto n. 101-D, de 1935, or
c:amento geral da Repubiiec.). providenciando sobre a taxa de ·en
trada no Cães f] o Porto do Rio de .Tan~ii·o: 

Discus!"ão especia1 do projecto n. 374. dP. l!l35 (P Legislatu
ra). (emenda n. :~23. :1o orcamento da Fazenda. em 311 -cliscussfio, 
c n.pprovada. pnr:-~ consi:ituir rn·ojecto ú P::t!·te). ab1·indo o ere<li
tc· ele 4.0flO:OOOSOOO. para cumprimP.nto do decreto n. 24.678, de 

111 discus~fí.o do pro~ceto n. :~so. de J !l35 (IA Legi~latura ), 
concedenc1o o auxilio de GOO :OOOSOOO [L Polic1inica ·Geral do Rio de 
.Janeiro. para construcdio do erlificio de su:t .s~de: tendo parecer 
c::mi: emen~n. <l::t Comrni:;:;~ão t1e 'Finan~o.s: 

2• di~cu~são do projeeto n. 3G2. de 1935 (111 Legil"latura). 
creando o serviço tac:hygravhico da Secretaria d.."t Côrte Suprema.: 

2" cliscu~são do projecto n ~ 365. de 1935 (P Legislatura). au
torizando a abertura do credito supplementar de 5.600:000$000, 
para pagamento da gratificação provisoria. a que .se r~fere o de
creto n. S, de 3 de Agosto ele 1934: 

1 n discus:;;;Io do proj~c:to n. Sti, de 19:35 (1" Legislatura), dis
pr-ng~nclo cxi;;c-n<:iu.s para 1n:-:<:rip~ü.o em concurso para prm.rilnen
tC' de -cacleira.s nos cursos dê musica. pintura, esculptura e gravu
ra;. com p::u-ecer favoravel c!a Comm!ss'ã.o de Educação e Cultura; 
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fH~<'II:-':-;iio unh-a elo tn·n.iedo n. 45-A; ue 1[135 (l• LN~i::llu.tu
rn), r1b-:rwnsntHlo cio fli'tn.tdn de r1oh nnno!':, o:' f1at•g-entoH aJudantes 
c• inl.l•nrlt>nt.os C' o:-; pl'imflil'n:-: snt·gr.ntos rla Policia l\Hiitar e do 
C:n!'po de Hnmln'il'o:: dn IJHt•·i<+to f~'l'dm·al, pm·a o effE'ito de h!· 

t'tll'll!H llo Jlw<to c- c·om o :-;o!llo rle l-wgundu t~-'nenl<': <"Om parecer 
rl:t Connnls~íio rlp Sc-g-ut·nn<!:t. J•t'jeitan<lo o pt·ojecto vetatlo pelo 
f-:t•. l't'<':-:l~lf'nte cln H<'JlUhllcn: 

nis~tl.··são uniea !ln J)ilt'c•r·r.r n. 33, de l03ii (1" Legislahtta), 
matHl:lllflo :ll'f'ltiY:n· n mémnl'inl c1o Synrlic::tto dos Motoril-lbl.s em 
r:uiurla:-:tes l~ledt·ic'ós I.' Cla~~N>~ Congt>nere~·. soln'e garantias da 
T~ci dr_• S~·t1Clicalhmr:ão: 

1 >i!--'1'11:-:.o.:i'io unica elo Jl:ll'<'<'0.J' n. 31. <10 l!J31i (1" LPgiHlatura), 
nt .i na 11 rio 1 !:t rn q tH' ~·,-.ja dP \"oi vlrl•l no •t'J·ihu na l de Gnnta~ n con ~ 
ll':tl'!o f'"lf'ln·:trlo entt·o n r:nverno F'cctet·nl o a Socierla<l\' 'RaUt'Ü 
H:i!lin c 'lu h, ao qual !'oi t'N·m::ulu rc>c;hd.t·o. 11ara exame de prova~ 
fc·ita:-: JH'l:t l'PqllC't'IO'ntt>, postr.:l'iot·mcntc :w :o-~t'\1 julgamento: 

Ui~l·u~·,.::io unka do J1rlr<'C~"t' n. 36, t1f' 1 !l35 (11\ Lr>l!'isln turn), 
mattrl:tnrio nn'hivar o JH'Ot'Psso tlo Trihunn.l ele Contas QUe recusou 
l'<•gi!<l.l'n an novo Potüraf'to relebrad() entl'c o commundante da 
Rn 111'kar1a 1l-J lnfnntnria e D .. :\Iasilia Dias Contijo, pm·a locação 
,, • .,,. n 11 -.:.r;-, q. , ,, • 

l>i:-:eu:-::-:ii.o unica do t·oquel'illlento n. 2liS, de 1935 (1" Legis
l:ttttJ':t), Lio Sr. J:im·r!:'to Pilltn, nt~ ~cittido c1e haver votuçõeH dHt
i·iamt'nl<·. tio ]!t'l'iodo cl:t actu:\1 prurogar,ão lcgil<lativa: 

Vist:tts:-:tw unka d() t'C\ltlf'l'iln~nto n. 211, l.le lll35 l1" r~eglsla

t ut·a). de informa<:iie~ ~\o Govet'llttuor do Rio Grande do Norte, 
110r intPt'tn<.!dio do Ministro d:t. ,TustiQa, sobre a prohlbição de um 
\~omit'in etn Natal. 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 111 de 130 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 112 de 130 



CÃ~mara dos Deputados - Impresso em 29/01/2015 09:49 - PÂ jgína 113 de 130 

... 
. l . ' . . ·. . .· .~ ; . . . - . . 

Diacl\rso: pronunciado pelo Sr. Deputado -J~Iio Novaes,: 
na .. •Sessã.o· de··29.· de • ·Maio· de .. l935···(t)· .. . . ·.··. 

• • • ' • • .' •• •• • ··' •. • '· • 4; • · ' · ' . ., . . . ' ' . 

O Sr•. Julio Novaea · - , Sr. Presidente; · Srs. Deputados, 
. en.~~Q . em debate . ajustâ.do â ' malor.la Ü~>, c amar~ e .· ao ser-vi co' po· . 

. ·. llt!c·o da Nação> 
'· \ 

. Vez primeira: étper~nto a 1-l~edfta sensação, .:contra o · habito • · 
pouco . ou nada grega!. do . meu feitio, amparando-me a sollda.J.'ie;. · 
da.dc . de Ulustres h,omene. . i)~bllcos ·e todos flels . ao me.smó . devér . 
prograinrnado de crenças .republicanas • . 

. .. 
' ·, 

. Sempre de peit9. exposto, ftll aos golpe~ adversarlos ~ sôztnho~· : 
• ' I • , • • ~ ' . • • ' . ~ . • .. : •, : . , • • ' ', ' ; ~ ' . • ' ' • _; • : -. !. :, ') ," t '. • ' • • ' 

·A ~escoberto··e· nOs os flancos em lldes e jue-tas nas ·aocte'da.dea·· · 
sa.btas; coiÚ~ressoo,' jorne.es leigos .e te~iuileos~ revlsta.S, theses, .. pa.m"!' ~ 

. . phletós; . etc •• ate., 'vivi' 'a.ftirm . Ões . . .. . . . ' . . ; . 

vertida; dllig~nclando· . o· mQJs · J)OSEdvel abE!irar-me d8;: verdade -. c'on( · . 
. . • : • : ; ,. t ~ .- -... . ' -.. . . . . . •. . . . .. . . . . ' ., .. • . 

a tempera ::se· argumentos sem· paralog!smos (lqnora.Uó~elencM) ; 1ui', · 
.. ~mpre honesto nas· ··interpretacôes :. anaiyttcaa e . synth~ticàs .· . .As;. , 
: sim, ·a . nlnguem· ~ senão . a esc'olo. de .nl.eué prlnciplos' :doutrlua-·,· 
'r!ôs, p'uü_e e~~r a p~r~~~~-; . · .. '. :_.. . . . . : :" : ":. _·_, _:~ .. . ~ :. > . : ',. _:.:.: •· •. ,: \ · 

::Habituei-me, na ·lucta; a t~r- · lndlvldue.lida.d~: · Nunca. fiZ o· sacrl· . 
ficlo de' cÓnylcQões~ ao-'.~as~r da. theorlà . A. :Pre.tlca . e no Ca.iótil'bo·" 
·inverso, · : ··. · ·. · · ·. _. · · · ; .. '·\ ' · .'· , . ·· :' :·' .··_,,· .· .·.· .. ·,:. ·· · . ..-_·· .. · .. · ..... 

' ' : ' . •• l ' y ... ., :_·;r..· · .. :-\~ - ... 
. . . . . . :''·,. ' .: ·- ~ · ' :·· .• : _'...~~-- •. '. /· ~ ., . . !-·\·: .. __ ·_ . - • ' •.. . . -; . · . ~ . ~ .. -

. ·. Ahi, . outrora, era: .. apenas · o·. ~omem- .. dé -'·Belencl&·, a.:.' l_lda.r , factos -: ·· • 
· 'e 'coisas da ·varia, a.tl;:ada. technlca: e ;protlsslonaL Agora.;_ ·sr; ' Pre· ··:• .. 
. sldente, .. soü ·a. Qlalá-o ·.,~Jitico;, liP.\tô· :a~ ·· tetá; : de .'com~rojnlSeOá:~-~';. -: •. 
. oenertB; DO :' estyl(i .. ·tnedlt() da. . dJecfpÜrià. '.pàrtldar.fa~ .· i \;• '· ' , . - ,. 

e o oppreeso· co'm: a: - ;garrfl' :.asphyxtcii\~~ .ougarc:ih'iáa:·: decóm- ~· ·· 
postas .. . o pun1lo ~o ~hete'. querld~·'não ·'=coârctil. ·n~#l<preme 8.· Çólis~ ·: · 

· · clenci8. .dos hoxnelis ih,res< ,_:Nei• retleilO::aitii. 4i' 'S<lmatlca ·<ia;: ~êrábiüi~': ·· 
lide.de, flo em . qu~-~ as ; ertiogdéS~·-riQ;tu~:si:· de :::;,conâtraftgim~hti):._nã~. ·. . 

. : ine· obr!garã.o a.: sentir o ·capacete;,_CJ'e .;:bliarcoi; .... ::. · .' .\ ·:i;(~ ; . ·:·i_:, i • 

. -' .··. ·,· .~ · · ·. : .·. · . . _.· .' · .. · . .. : .... _. ~". ..... ·::·:.~- ~ .. ~; · .,.,>.'.~--~:> :.:~ :. _ · ._: .:.:· .. :· ·.-: ·' ... _.,·· .. : .. ~.-.:5_·. : . ~-.1 · :.·· ... 
· · O · 1'ef1•eamento ,. subltaneo' ' do ,~ .. anior :; 'é.:< ::ver.fláde;' , pot.\ .. \irgen~ · .. 

poutica. de · c~ntra-atac_aJ.:.~ . na.::.: .~titi~nic. ( ~>in.ó:~:··:Pi~n~l~k'niO. :: ~ttz : · 
seq~er· .aos·· ciescereb~allz':l~o~ ... de"' ~ê!la:;'9.(i i·t~o·s.:.·*'u~e~~éa,< ~a. · : .. 

· •escala ~ umana..: ·• : •... :, . ·~-, ; .. .. -~·~:v . <:. :,:;,; ~ ·:;\ :.(~~ J'}: ;~-; ; ... ,: ··:: /.)\ ... .' ·:)~Nj~,/~\,:~~~ ~-:. :.:·-., 
. · ú~ ~- Este dtscur_ro, _ In~~llca~OJ..~rio ·f~!,~~:: ·a;~;·:dos'>~~~~ .:a.-- , · 
1935, .. ê ·reproduzido _p<)r· ter )lU . s_a.hldo c~nf' ~ncorrec_gõ~s; · ·· . . 

. . ' . .. . .. . . ... . . . . ; i \ , . . . . '. . ' .•. . . . . . . ' • . ~-- .. : . 

·, . . . ' 

.. ... 
. . ·;, .·.· .. 

' ' ' • r .~ • , 

· .. 
. • ~ . ' . ' . .. ··.- . \ 

',1:·: .•· 

· •. \ . - . ... ' 
' , ." ' -~ 't ~ ', . , "' I. ·. • • ,·.' • • 

_:;' -:.:·-' -~ .. - -~ 
. . . . : . ' -::. -~: :· . ' ' 

.:~ \ \' . 
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1~l%0!~-,,y,~·q;;!f\:~t~~f2~')'''i!':0~!J~:'l~',~~~~ll;!~';1;Y,!~-~:S '~'«'7~~~~ 
·; ',.;<. ·: .· !:taskui,·:c, :.lt.orlzonte 'a. 'verdadê . pura· '·rui:' têintér~rêta.ç!o ·ci(, . 
· ... É1tadó D~.oCt-atic~ .. em crise deve ser 9 . fana.t" do . homem pubUco' .. '' 

•. 'j4 empolgado"'' iio <ly:riamlszno· moderno. ·>-.. .• . · .. ' . . . . ~ ' . . 
. - • ' .... _ .• --... • · ' " •. . • · - . - ' 6 

. Harold '· Lttsky,· .· pr~fessor d.e Sclençia" PplÍUcri., ·em ~~ndres; · dá·· 
.A socleda'áe· dtÚnoCi~tica a ef.ticf.enéta aeatructlva de gran.aes Iigu- : · 

·';V'·· : '. , '-~ . . .... ~ , , ·, ,-,·~. ;~ . . 

·do ~p~ÍJi(). administrativo~ chrisinado ~-:'ri b.!iro~attim~ e · eiVJ)eàie~.o.'i; 
· ' tisiilO ~ pelos 'technocratas •. -.Q principio seria.:: -:-- "a . tec1tn4ca 00. 

' : ' ·' • , ' ' '·' ."' • ·,__ ' • : ' .; I • ' ' • ~. • 4 ..- 0 , · , , • - ' \ ' : .; \ ' • ' -
0 

•• • ' ' ·• 

. ' .gra.mte 's'o-cleàaCAJ -requer. o governo de. perttos.. • o difflcJl ao exito 
. deBse technio:fsmo dos technocratas vincular.;se-ia a co~pllcad1ss1• 
mos problemas. fOra do alcance· da massa :.nio : ilifornuLtla. em ::eada 
.N~Ção. :Aiíte .à indisciplina momimtanea. das camade.s : Éociaes . des
trenadas. na de::dlluSão . d~ . direitos . e devei·~s~ os result:a.dos tr8.na.: 

. tormistas . da peritagem, sem . .re.izes pppul8.I'i3a na . e€tuivalencúi. 
·,· : cpreclatlva da8 cla8ses syndjcatadas, , poae~Jam gerar . de tmpro- · 
· · vii:Jo. soltl~õoes catasm>phiças, ix>r fo.Uencla de .amplas margens de 

.:.:on(J.ucta. di.scric.onal . no àentido d.Í Überalldade daà conqutstu 
·. revolucionarlà.s •. ·Porque os· problemas : ttindautentaes de' qualquer 

Pe.Jz não sâ:o de molde a. exigu com J)reponder~ncia. o especthsmo 
I M o 0 ', 

0 0 
0

\ O 0 ', .,. . -

6 ' • • • • \ ~ ' 

(•.xpl1ca.ndo7.se juJzos de subido valor e 'ef!eltos psychologicos de . 
' : , " • . . , . . ' '-" • \ , . ' • ' . , • • ,' 1 ; ' .I _ ~ ' . 'I • . - , - ' ·, t · • 

prevlsão.- compreb.end~-se no espectactilo · hmtorico a arte de. gu- : 
>' véinar . próporcio~e :·qtiasf sempre o tlno àuhêo~troieftte dó predes- .· ·: 

. . . •• tlriaõu, &4>. ·1nvês da ·. cehtelhe. /dos su}lerhoin~ns ... 
.' ' '::.·· ;• ;.!; ·• • I · , ' ' ... : ' : • " ' -.' _: :. , · ' • ' ' • t •:• ' 

· ·' , Um ·-m:ecitocre, lu!gaçã.o techniclsta., · incaPo.z de .. 1-~solver· ··u~& ' 
. · equ~; póde · sef:.úm o:Ptimo· psychologo;· comprehender o homem' : 

e' o povo, Q.u~ro 'dizer, a. massa re~lde 'e insatisfeita, . contornu' 
. as ~·uttficuldade8;' sâtletazer as aspil'B.çõei' iotautariás, · ~eriãô ?in-pà~: 

. . ·dbvat;, evita;ildo· 'a:'·catalyS~ TeVOlUcionarlâ: ·'e: f~ri~ .·Uni ' bom 'gov_er~ : . · 
·.: noi. ao··liassé) que·:~ technlco · yi:ve 'nuin:.'_excl\lslvo' sectór, &ngra!". ' 

, vece os dadbtfu~ili.tel'ft.el.' 'de. seu ca.tculô·; se i6r medico, :por exe.in:. ' . 
· ··. : plo~ 'aqullata &Ó~ seres ; bU~anos J)Ortnae~~··. -~· POSSiVêia doe~~eé; . se ·. 

·- :' · 'tôr,: . • ~:t_lg_eu~~~o, · ·-~~~ue~e na. ; :S.~l~ção .~qu11c1.o~~~ o .factor:, psyc~o .. 
. . loSSco~ ' '· ,.:.·~ ·. , :.·, .. :-. ,\ .. · ·:·:· · .. ,. ·; . . ; .. ~ ·!: : ~ . ·, _; . ;:, 1 ~ . · ·' ,'1~ ·': 

: .• !-:. :.. .': ~ ~ : __ :·· ·:~ . ... "-;·\ ' ':-·. • . :·· • . .-: . . ... ' !: 

' · · : Naturalmente, · 'oa· techn.õcratás ame.riCa.noa ·riem do professor · , 
· ·aij :·direito poUUoo Harold Laaky, em Londl-esi ,., . ·· · · · 

• • . • ' • . ' ~ • . . : - • .... . • ' . • f ••• • . • .. ~ • ' ' 

; · : ·. 'E• ·que ~~~~:-.t~cllnoo~t~· çont~. ~~ ·.sci~~j~ a~ se~~co e~ta~ 
tàl,)::.e~: · co~~~~~.{~.~ .)~Ó~ã: ,o, ;~mp11'1co, ~ ~~!)·; te~}in1co •. Aas1m .·.como .. .. 
·O .P~Y~co •. <~;'.~1~~c?; .o .. ~tJ;o~~~~ ,e o :.~«<~co ,e~.ulsaram . .,_ deslo~· .,- _ 
'cai'am,. dali. chrlllzae~ee · ao. · acU:v~J.lho (lntru;,ão, prestl!Ugl~o.tlor), ,ao .. 

• · f' '•" .... _ • , _ • _-'' 1' - . •1·.· I _ • ' ' '" ·' ' ' • 1 . ' I · ' · •. _· - , '· . . \_ • 

alollbnlsta., ao' astro logo ~e '. ao· ·curandell'o, oetç:.;' :f1atn · ()f:! ,' technlcistas . 
. . q ' ··: ' •· ' ~ ' ·i _ •• • _- i •• . • - ,. , • ' ., • ~ • • • , . • • ' •• • ' • ! ' . ' . • ' - ' •. 

. . . ~~.P~n .... ~. :a..·:~~rt.c;» .. p~~o:' do,,Ja~or .. ·eatr:uo~~arl~ . da~ collectlvtdades 
·. ··a.-!q.solatal~ nc;ttttaa. e.f·ntqgr.a~wta4 •.••.. ·: .. . · .,,,. · · .. , · . . ·· ,.. 

' ·-~ ; . _: ~ ·.:_ .. )<: '• :_:;·:_:·"- . :-~-~ - ·-~·- · ;.!.,.:·.:.,· .. ~ ... ~ ... :~·- ; ' ' : .. .. -:~ ... ~ .; ·_ · ... · . ·.·,-_ . . -' ' . 
· . ·. . . · .· ·A .. so~óJO~ · ficart. sagl-a:d~ . ~o ~altar ,,_da.-.sclencla.; e · o s~u · ramo 
. · .Poiiuoo . ·oac!ÍI(J.~ ::.os. ·cycloa. · ~-;lonqmtcqa, ·' :'pôpd9 . __ ;cobro .. ao. einplrlB•·. 

uió 'bài~baro' ·. ::~r ~esp~oulaê~s ... ; i~IiÇitas, r,~g\lla.n(io . e . ra,cionallzando: 
. ' produ~clo . ~ d:ri\b~ho," t~bà.l~o e salarlo,' Q~~ffi,-to e 111fla.çã_o,. in\-.. -~ . 
. · • ·. ' ' ... . . . ' 

I •, 

·m~l::~t)Zi\.~tm'bat~~~ ·,,~to •. ~te. , ': 
• : • • l • ; ·, : : . ' ~- . • -~ \ • I' • ... . •• • 

\' :: 
.. .. 

~- ·' 
. ' . ~. . 
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: '· .A~shn ·- ~o · éspldto- liüniah~ · transtiõê á r~tJna .primitivista do 
. estattsmó' obsoleto com os :seus :ti.o.mens de meia cultura na prati<!a 
. dos . actos· governamentaes, enveredando nuclearmente a admlnltl
iração . no prestlgiQ · 'elas . deliberações e · prevls~es scientificás, po 

quantlta'tlv.i 'com . outros áêctores ·continentnes . do .tinindo. 
. . . ~· . -· .. '. .. . . 

. CalcUlfl.r-se~á . amâl_lhâ um orÇamento ·· como ·hoje !!ÜO Ctllcula
da.S · aa .. (ioord.Ematl~ de um . ponto no mar, na terra e li é> ar, porque 
os .nl.ethodos . são .resultado de ánalyse differenéial e ele integração 

. synthetica mediante o conheclmeontc derivado ' das sciencias phy
' slcas, . ·physico-chJmfcas,. bio-chimJcas, cüjos · ~ubsldios se inflectem 
. e ·'relaciona.m Q() 'determinismo de todas as serles. funccionaes obje-
'ctlvas e materia:Ifzadas · ni estatlca e dynamica das sociedades 

. : avançadas no ·p_ortlco de cl'vUizacü.o moderna.· 
. . ·. 

De prlnclpio ·technocrata fundamentalmente rigfdo, filio-tne ao 
soclo.lis1no hÚ.1na.nlsta radloal~ E nesta éPQCa de mutações e creac;Õ'<!S 

' ' • • .-. I • ' • W •• • • - · 

. . . . · . . es a-
, glo de · tran'!llçã9 ·cal'acb!dstlca a · mais, onqe ningué-m se estabill
; zarâ, :.-emquanto a. verdadeira câtalyse '8óclal' de anseios em vasos 
. c~mrnunlcantes 'não tender': ·a um nivel commum .. 

. . ··.. . ..... . . · .. · . . _:::'·.·:- ·-:· ,· : ': · ... · .. · 
> \ _·o sociB.ilsmo-humani~~'a-.~radlcal eyld~ncla ·organiza~ü.o Politica 
de ·f!itD.lldade ·nacionalista, 'objectivando as liberdades dvis e poli~ 
tlcas e · da)nd.o- clima · e:o .. cÔmbat.e.: a· fGrmás . polltlr>às . reacclonarlo.s. 

\. de . vez 4ue promove e . assegura' !1: ·orde~ . sociáJ',' o .· engrandecimento 
da _:Pàtria .e 9 . Pr(lgre~~ll · hum:ano~ ~-· . .. · 
•, •' . •' I ·. : j · · ' ·~· · ·:'' -, , ~~,;\• , · ~ -. \ • ' .. • .• ! '• - . . 

, : Realiza 'Ó!i( 'nieios ·SêtênuficÔs e' tech1i1cos prolJrlos de uma erga-
.;: 'nlmÇü.o . modernà '· de ju~ttça. . c'. 'traOO.lho;·· 'fa.ctutando a vida mate-
.': ··riál ._e .1l1tei_leçtu~l .. cios· h.~~m_a . ... >. , ·. :: . ,.' ; , .... · 

. . N~m sO vel~À d~df~ad~~e~teo' a: autonomia do Distrlcto :Fe-
·· -derál' ·senão ·a dos ·: Estados .. di:intro da· m~is clai·a exigencla do. 
;' - Ü~idâde · nacional. :á ~8' ' fln~ : naclonaes' ajustados a. unl program~ 
:: :m~ ,com plli.n.os auccesedvos' ·de ··é.cQâ'o · admtnts4-a:Uva, pu.ra pel'lo-

d.tili·::4e '·'fi·atiàlhÔ, ·baseiam tini:' ~qÚll,lb.rlo dyn~Óó estatal sem a 
· poe~!iblii'da<ie ' 'dc>-: p_onto· iliorto. ·· :b1rà. 'do :soclallsrno-humuntsta visto 
em c6rte àchema.tlcÔ, uma. frondosa ârvore '. nascldà. e c!·esclda. uo 

- cá.tbr b;opictll de nos~- . ~rrS: ;-''em ~. :~óssa' gente'; : tendo as raizes 
.-·_pfesas-.a: vida, . e.o t:i·abâiho :,~ · ao ltitercambio' ''ted~ratlvo, o tronco . '·. '.. . . . . ' . . . . ' ~- ~ .. ·. ·. ' ·,: . . . . l ' - '• . . ~ . . . 
': oom 'ós 'feixes Ubéro-Ienhosos:·da, emaliacao .ldeóloglca - mcionaU-

~adct ·e' de/Ínioo•. nô . senúd'o''<ia 'orteri'tacâo 'dàutrinarta e da techntca 
· : pa.r~ldariâ~ odunda. 4 ·. t(u~~a. .·~n4og~~a· :<itshipÚnai' e da exogena. 

de . 'ca,ptacão, cujo •'punho : centrauZ8.dôr. .ê '•ilestrenador de potencinl 
• •••••• ·' • : f ' ' • ' • ,·~. ' ' . • • • . ... ·, •. ••• •• - . - • , . 1, , •. :' t ' t • . . • . . \ .' ' - . . 

_.politico obriga. ·a subm~aaão ·. aem. .. '· repl'ica. ·o a . discipZi1ta férrea, . . ., . . . \ .. , ._ . "' . . . . 
. ' .. n o . as aoé a es su<:o~m em ao . peso dos erros -do pnsse.do, 

. o. ri~nhuma autoridade' ,: r.eslste .,4 'tiiÜencla ·or1ttcà . unh·ersal dns 
'd~móoracias em decomposdçlo perpbtua. ' '· ' .·. . . 

. . . . . ;•· ' . ' • .-. ! . . ,· -: · 

\l . 
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À despeito de " 1ilclplente ne~te~ pl(m~rto, 'a: opbíà.ttvà . politt'M~'· 
do hüinllde l"epresentante do Dlstricto. F~era.l~ :-ia.tej~ ma41úie2:a. 
na. tempe.t-a de seu patriotismo~ ··· · '-

. -.· 

Não se commQva o 'p~claró leader .O.a. tnino~ia' e de sed esp1~n-'· . 
' '. . . ' . '•.' ... ·, . 

plausos conrt u.uttados aos cariocas de nossas galerlaá;' homens dl-:. 
gnos do povo, arrebatados na. tessltura literurla ·de 'sua objurgato;. 
ria 1njust1ssima., com as. _pinceladas .de ~eu ~ngenhó amargiu-ado•>. 

O trlúmpho foi apenas conqulstad(); .coino o da.quellea ~tistàs 
pintores que alardeiam as 1I.'real1dades cruent!Ú~ dê secúlõa "inor-· 
tos. com o dc~espero .dos genios~ na.S 'untas de odlos· · desbôtados.~ . .. · 

. . . . ·,, ~ . ' . . . . ,.. 
• . ~ • • • > • 

Se v. Ex. - .sr •. Deputado João Ne~es - ao invês d~ dai' . . . . . 
penzmcho ou flamhlula ao vesuvio que lho vae n•atma, houvesse · 
aprendido com Leonardo· da Vlncl a pintar a bar.roqulnlia de Gio- . · 
c onda, ~omprehenderia o opthntsmo no . sordaô, de · V&l'ga~ • ele . 
RooseYelt, 'outroslm. compreh~nderla a ironia.· d~ ·certos. ap·piau-:- . . 

• so~. polàr.lzando na extrema es'-lueraa o &tal\~as antinomia~ 
reso u Va.b. .), . 

o ·\ . ... ... . . -~ .-:--•-.. •• 

. \ . . '-
O veneno de seu toxina , de · seu ardor ~yper~ . 

super-realista, a. ~tstronomfa. pootlca. · de .~uà pre~g1os antJbràsl·.· :· · 
leJros, invertendo pólos~ deslntegl"ando nossa. terra, aepa't'ando.. no~s . . · 
gente, é àl>énas um dellrlo oratorio em .súas à.qú~rellas, em suas·. 
agti.as tortea, em ' Se~s 'qufidrQs . executados com. fébl"e e exa.l~íiQ . : 
d~ltloniaca. · -· · ·· .· · ·, ·. . . · · · . ~-~; : , • 

, . • ~ • :~.. 1.t .. --~.-. -·--..'--~ _._c . ...... ~., 
· ' ' 

. . . . :.· ..... - ~ · -~ - - - ~ 
Parece. nã.o ê aer, &s vezes, · 6 nã.o-ser •. · 

1', ·- · ' · .. . 

' . . . ' ,.' - ,·.,. ,' 

Bnt.remos no laboratorio ~xl>erlmen"tÁlleta 'do "leá.dér" ·da· · uit .. ' · ·. 
w~. ' 

··· • · J·,· 

Que dizem os . tubos ' d-e· ensaio e u. ,. 
,· ' 

"'As Ct'O:lÓeli prafund.aa · (sio);· .o/JvtÜ!Gs' "à." BU~~rilcic . dQ s6Jo/ . 
"c~~aram inverte-não p~stçõeB que --~6 ' t,nho~,· ·pot· (numovlvd.!"" •·· · . · 

' .-.. ... ·, .. ... .. . ·.. ~-

No jogo das «1nt1nomla.a sen\ &:tiramo · alrum, Ós pólos de· lllJ;tâ. · . 
corrent~ electrlca. 'póllem ser lnvêrüdal5; . aeslm como no' ' treneal ·>· 
-das paixões pol\ticaa; branco vlra' preto: 'Por· isto e al · não h~( · 
qtie se renote. E:Jeempittica1• serJa. tutlUdad~. :pàetnosa.~ . . . 

. , I . . . 

• t \ _ ~ 

O ·reparo a.o fllustre leader .;... Si'a. Deputado« --. seria; o ee
guJnte: so1~ntUlca.mente, ·quer em raZlo da.. geoloo,ci. qu~r no . &en .. 
tJdo . em. anatomta pathal_vpicfl. -~ da.. mct~~DfnG : teucd · <vutne1·a~~~ : · . 

.. ' ... - .. 
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:~1~r.:~\s~~t.P~·~~'?~~2,:· 
.... ·; .. _>;í· - 537- . 

. '·~: ,. -. 
•'. ·' 

ln'. slmple~: 11 As Ct'O~ucs profundas" não existem . 

.. O ·cara.ctet· dollus • l!: t;Cl'cm ~uperl'iciaes. 

porque. no de\•em Hcr, (• sh;niJ'ieat• umot· uo pleml:lslnfl, 'L'udo 
·qUanto fique [1. flot· lia tJcllc, tlo :-;(,lu e da!-!- agua.s G obvio, 11i'io l>ín\t) 
ir · ao fundo. 

Em -htes H!llii'OH c Jlül' falta lil' ll:t:-<1' {t imagenl t p:•]ll 111'.'11 os) 
dD rhetoricts.mo de> Sr. João Nen~s, as <~i.'osüe!:; dC'~le não lc\'ltnt a 
Nação ao . fundo nem ít gal't':t. 

· No proprio sentido üliontaticu de cousas rasas e 1wtorias, ou
tros sentidos tiüo valem as tacs et·usõe:-; complicadas lH!lll lnukr 
J. Neves. 

'· Agora se dcJ'ine a crus:1u unlid:L neste parlamento no sentillu 
real do ie.neinu Val'isicn:-;e de 1.!:. H;tguin. da Escola ue l'ontt-s ~ 

·· Cal adW!: 
·,. ..\ .. 

"L'éroslait cst l'usm·c clu. rc:licf <ltt sol .• CJIIi lcll(l trwt 
a.plainc1· u 1t 11 ircan <I e lu m t'1' ( tU:I4)" • 

Que pràticou o Bl'. João Neve:-;'! 

.. Cascavilhou Ulll pouqulnho ÚG tcn·a lL süperfide; :w tle}lois 
... ~brlu . um~ buraco profundo. . 

. ·-. 

De!!Se ·.geito chcgnl'ia tt Uat' l.lüti.sagem a uma. soutla t"t pl'o
cura de n~phtn ou abriria. um pu~; ll al'te:oeauo. 

· · Netn ·as tq;utu; ::>elvag~ns ~ :-:c pet'l'tll'tlH::;em os hut·aco:s, cu,ios 
perfis. e· sec<;ões fot·am tl'aç;ados, }!elo twssu geulogo c JJiulog'h::ta }Ju

. Ütlco, qul\ndo allut·tos '" fnmlu, ll~t'll\il til'ium apl'eciur - v t!tw '! 
· ~ a lnversiio pul~lr. 

e : LI 

nente.lribuno na:,; imagl!m; suet:e~l-li\·ns üu ~ua:.; insph·:.u:ut'S g·culo-'.. . .. 
·· glcas, .a· brlncm· com u:-; euutiuentt•s suiJtucr~us. 

, . · · Atlantlda! l>ntda. 

'PaJzes d('~LlliJa i·ccitlus! ? 

Yulc(les . em silencio I 

· OhateZa. de p:ti;:ngelts', onih• agullw . .,; t!t' t•ot·dilhclt•as ltllJHIIH'llh·~! ·: 
. •; • 

Montanhas inelõ)lernilas, }Jot· subt·c valles desn.Ptlnt'<'ehln:-;! '? 
' 

Isso· tudo :tJH'll:tH um Honho ck anletm~sados nu mú JH'ophccla 

\ . 
, . Entretanto, n Nnlncnto lcacicr lla tuinul'ia llUl'Ccc• lk.st'ollh<.•cr:l' 
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:·:. os fulgurante~ trabalho)'; run ericanos de tres notaveis professores 
ele Economin. Politie~t. colU~::.do.s a um eminente mestre de geolo
gia. ela Cnivet·~ídade de 'Viscosin. 

Thc Fonrlati(Tn.-; Natir;·nal P1'0SJJCrUy: 

.1_.\.!J.LH vJ.·u.vt::J.· • 

A.o depoh; de eo.:;-it<~eem de rcflorestamc:nto dos flancos das 
nwntanhu~ cle~illlf'~rad~s, 11elo~ cút:tes de sua yegetaç:ão ao macha-
do do Jc:nbotiur, PU pela U.<:1tra crmwva._. ou q'\lalqucr, lle tw.ture7.A 
llhysica e chimü:a (d~~n·as, ventos, l.'cacç;Ge~ in-loco,.at.tl'itos, qu~
tln.s de 1·aio~. Jlt'\'Cs. etc.) su~pentlcndo-se o disperdicio das riq u<:
.zas natut·ae:-;, que d0s;.;em ao valle e chegam ás mar.:;en~· dos rios, 
t:om o fi tu c1e r<::-:t:u.: l':l r u vi;;ot· de terrenos ferteis ntcdíu.n te adu
bo.s \'t.:~geta0s de X(!tli n 1 r- ill'-1<-:ão, itl-mLt u.r(l. _; :.to depoi~ do exemplo 
dt~ perda t!e lndh·e.-; i'et·lili:~,a nte~ -de terreno!; tornados :,::.tf<.u·o~. })Ol" 

perd:L de dorninant•:s e attl-'•::llei:l. de cultura. cujo typo no~· orrerece 
a. Eur·opa )ledfliunal, a nect.'~sitar segundo o calculo dos techno
c::ratas <en;;·t:tthf~it·l,i:;-Ur.;"l'ülliJmOs). 300 o.nnos de r-eposição e Illan-
tio dC! at·bust• :-. (}(~ :•1'\·.-,t·es. de plant:::~ proprb.s ao clima em grá•) 
c;e rct•tilidade U:úlha~ em d<•hh:.ce-nci::t; ;;alhos, ro.mo::: e t·alze~ rle 
\·e:;ctaes ern tlf·e~,mposldi()); c::omprehe::i<leln os economistas mais 
os ~eow:;os :-;er o Hulo n<:o liCla errJsao aos relevos no cornce 
tet·:-estr<~ c~ :r t! J'arl a :·'r...; :11:1J';,:·..' n.: (i os ,gt·and::-x cursO!-> d'a.g-ua., onde 
E-scon·egam e a.fundam. ao mesmo ten1po que seguem as corren
tes t1m1ulruosas, ãüntnuinut• o nivel de prorundida.de, colmatando 
brn.c;os de \'ãsã.o. ()1!!-:it~tcutando clt-sagues ú ju.zante e dando reple
ção a .imm·m.sos remun:-;,,~s, atf que V(•nl.itu.m. c de®<:j<.t.m formida
veis golt'<.tdal$ na cmboc:!dura oceanica . 

.As:-;ím no .Amazonas, nu São F'randsco corno no valle do Mis
sissipi lJOl' onde milbti<:>::; e milhões d1; toneladas, d1; optirnissima 
mat~riu. fc1·tiHJ:ün te, lú. vftCJ tangida:::: :1. distancia. r1o impetu da:::1 
correntes. u. exi.;;ír dlminuiçi!o ele n .·l0cidc.tdc u. retenr.:ão do só!o 
aplainado na usura o tt·an::;f•Jrlm.v:;~·s de ::;eus relevos, j)Ol.' ero::>ão, ::1 
,-,.,-, ., • .;1,:1 ' -l<>•lr" 1. ;y,·,nn •t'•t n•~, !'1'1'"' .,,. 't' .>tr~n .;,-,.,• :f•. • lt •, fq •iJjt,lYHlrt t:'l 
···~~~· -·· . 
navega~ã.o 11U~ conüü;üe:::; na.tut·aes de cada ca.::;o e no delint:::.r.mento 
d«= plu.nificac;õe::; 1amosas de obra.::. h.ruraulicu.s monuruentaes. 

Nü.o sei se a erosãc do Dr. João Ne-ves cogita .da inversão 
pola.r politicante. 

A n'lim. impressiona o cyclo elos elementos fertilizantes, aug
mentn.ndo J'lU. geh-a a for~a produ<:tivbta de ~c-us campos; de seus 
\'Ull~s. de :mm::. pla.nlcie:;, :üóra o syste.~::na de irrigac;:ão. 

Ahi está. ainda si't. e pura a pilha de vertebras no espinhaço da 
Serra. de. Mar. A monumental linha· e!3pondi1Ea do Brasil j[tmais 
padeceu ~1al de Pott. 

A<lemais: se a diateza. da pai.,.af;'cm sepulta atrevidas cor-
dilheiras; se montanhas inesperado.s pipóc3:r:.1m v::tlles clesappa.
rec:iclos; ~ que houve compensaçilo n.a fahula de <:osmogonia indi-
gena. r 



CÃ~mara dos Deputados- Impresso em 29/01/2015 09:49- PÃjgina 119 de 130 

.. 

~-539 ~ 

Que culpa cabe ao Gove1·no, por esses effeitos de tellurismo 
rhetorico? 

Outr'ora em noi.te trist~mente hh:;toricu, ao depois do tribuno 
aquilino ter voado sob ag-asalho das nuvens e como protegido den
tro dos céos je no:-;sa terra r'elos elementos c:o:,;micos de sua fas-

err e u. 
hoje mal:,;inudo de S. Ex., 
e Ut·uguay, patinando o~:> 

tinental ..:1- B. (] ., annundava de Silo Paulo, e~tt·idulündu c:lnrin~ 
ern:u(·ha:::; gUL'JT<::iras nutn (•:-;tudío. a palavra mn~i<:a do p:.~qu~·.no-~e

gundo Huy .Barbosa. 

Escutei com a respiração curta t• ltUir;á o:,; olho:-: b:••.:o:,;. o t,ar
baro discut·so, axedo de ma;;u~. operando a transfusão dn. guerra 
civil no cor:.u;áo dos homens simples. ~c-ssc:t noite azia:.:-:t de meu 
culto ilnmenl:lo pelo Brasil Cni<lo, o ~r. João Xeves domim.Ldor e !lo
minado pelo irnpcto cataclysmatico de um{l desfrenada. imu~ina<:Üo 

t• • 1~ :-;c · Jf:'ili:1. l'o"a\ta a l)(~ll" 

e todos o:-; Santos - um. castigo - cum toclu:-; as fot·~as tl~ phona
~:1o aiti:-;onaní e, jogando hald(ks sobre os it·mã.o:-:. r•el::l:-; corda.~ 

voc:aes c.-onvihrante::;, c:omo se fo~sE>m trahi<lore:-; e havido::: deHhon-
rados. 

Na apojadura. elo desespero ta.lqun.lmcnte um -dynamo ultra
potente da Iucta fratricida. queria, imprecava a seus irmãos rio
grandenses - que nüo faltassem aos com.promissos r<-:aes, inde
clinaveis de honra! Que faltassem ... 

Então quc·ri:.t u. sUlJmerEii.o do Rio Grande -do Sul nas entra·· 
nhus das a:;pas e <las terr:.l.s elo Brasil. 

Sequer resto.s.;;~m ws iembranç;as. 

Que succumbi!:::;e para todo o sempre na í~1.ucc <lo maremot') 
sua "'ente! 

Nii.o era possi,·el a sobrevicla dos cavalheiros da ignomínia. 

Sequer a gr<.~.nl1eza na decaaenclo. de seus pagos devia ficar 
de pê. 

Tremi de ·horror a ri te o delirio~- i·gniscente da. negac::úo pa~rio
tic:.L do condor descido ao sólo. ~ · envergadura frouxa, a crista 
murcha, ineapacitado de remi·gios solvo na casca de nóz; ~ hora do 
la.chcz-tQ ttt. 

Tre:n1i na per:roectiva da carnificina absurda entre ir-mã9s 
eridos filhos da m-esma Patria, com um mLxto de raiva e pieda-

cie no re~folego da introspecção attonita, po1·que não o dizer. 
Senti no solu<;o de minha vida interna. no est.:'llo do choque com.- " 
mocional pelo an.1or da Patria., extranho e gr.andiloquo ::;entimento, 
um ba.nho lustral uc brasilidade, harmo11ins inedit~'t:::;, doce.~,- tran-
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c._uillida.de propria dos·· tnysticismos religiosos, convidando-me ficar 
de joelhos dentro do pensa,mento, humildemente, pequenino, com 
a 11urissima . innocencia de meus netos, artezãos da posteridade 
a voenga, e baixando os meus la!:>io:::· sobre a terra carioca - bei
ja l-a, heija.l-a c bcljal-a, aconchegada ao peito, <!omo beijo de 

l ' 

no altar do culto intimo, para ter a illm~ão de errar o tacto de 
.me-us Jnbios á. fronte de Bento Gonç;nlve:::-, <Ie Osorio e de Cas-

Não, mil vezes não (!), Sr. Deputado João Neves. 

Ainda. me retine no pallio architectonico da consciencia anu
tomica aquelle - ··De pé 1>elo Brasil~,. 

Nü.o serei a bater pulmas a V. Ex. 

Esse grito liberal contra c. velocidade adquirida do passadismo 
em decomi:)osi<;Ü.o fez o homem no scenario de sua éiJOCa. 

O seu ardente rhetoricismo 11reparou com ésto lapidar e ar
dentias es.zulpturaes, o sóco de nosso heroe, urna mistura pelo 

O basalto é pedra dura. de rocha ignea. 

Essa pedra afina o toque de metaes preciosos. 

V. Ex., o ourives da Alliança Liberal nas improvisações minu
ciosas das esculptura::; magníficas com filigranas orientaes, não 
metterá em ·vão na anl5i:.t de;-.truc=tiva da revlravo:ta o :-:;eu buril <J 

escarafunchar os olhos de .Buddha. na 1·edoma.. · 

Ademais. Fausto só cegou á hora da morte natural quando 
o demonio entrou pela fechadura no quarto do agonizante, dando 
uma risada infernal . 

. V. Ex., Sr. Deputado João Neves, dá-me a i-mpressão deli
ciosa daquelle insectinho das orchideas a debicar travesso os necta
res com a probó::;cida como os colibris deb_icam e brincam nos rosei
raes. 

De peq ~eninos e teimosos. obstinados e in~uietos, esses. inse
ctos exp1·emem-se nas tres dimensües e penetra.m os receptaculos; 
mas . na impossibilidade -de se revirarem Ut. -dentro na nuga. do 
esêo.n.derijo orchideano, c:scorregam além, já de azas molhadas 
e viscosas, e caem de improviso no tunnel · mysterioso, onde se 
atolam de pollen · e e~~pirram do ninho fecundo, transposta a. val
vula opercular, pa.ra ô~·~,p~mtacto fecundà.nte de nupcias na l>Olli-

A these naturalista está. em deslindar: - se os insectos polll
niferos · agem por acaso, por predestinação causalistica, ou por 
e!feit<> -de affinaçã.o teleogonica entre animal e vegetal; o que 
obriga Darwin a theoricidades magnificas num punhado de cou-

,..-- . -
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sa.s hypotheticas e naturalistas. emquanto Metchinikoff incerto 
no tropismo muda da direita para a e:::.querda e desliza sem ruído 
sobre a dlfficu1dac1e, unindo a prudencia á curiosidade scientifica. 

Só o Sr. .roüo Neves, preclaro lr,à(ler -da minoria, nesse ponto 
n v ~::> o r s .. ~I 1 s 
ás finalidades instinctiva.s de seres minusculos e voltivolos com 
o aplomb irvecusavel ao prestigio experimental de sua polltica 

Não G só no dominio geologico-politíco <tue o tribuno rio
grandense aparafusa a empha.se de seus ardores nos tropos dis
cursivos. 

S. Ex., um insatisfeito. um irriquieto das cousas terra a terrn. 
no explicito dizer scientificamente ima;:dnoso, f~re os assumptos 
políticos com os subsídios das sciencias no.turaes, abysmo.ndo a. 
posteridade do darwinismo. 

Dissera. algur~s e o.nnotei em me1.1 cac1erno-po1itico erte en
genho catvaz de confundir pelo men<>s ü Ernesto Haekel em sua. 

ão· 

~--os movi-ntento.~ armado.ç c01n direct'rize.-; organicas 
não suttraga)m, a these darwiniana rla ucraçr7.o cspon .. tanea 
nem brotam. ao aca.~o CO'mo certas 'IJC.(Jctações e:cotkas 
em rochedo.~ do mar alto, provém da .-;cmentc qu,e as (!II)CS 

migradoras carregam nas travessias occan.icas~'. (3'. 
Neves). 

E' falsissima a sciencia biologia desse trapo discursivo. 

Por que? - porque Darwin nunca baseou suas theses nos 
milagres <la geração espontanea. 

William Scott, -empolgando a theoria <la evolução, castiga o 
modo Errroneo e ambíguo de lidar o darwinismo. 

Dar.wi·n .não era onto1ogo. 

O. autor .da Origem das Especies sempre manejou o real sem 
se apoiar na antiphonia apodictica de sopbistas sobrenaturaes. 
Nem era J'IO~sivel ao continuador de L.-"l.mar~k travestido e~lpon

tanista. 

No elogio a Lamarck pontifica o sabio in.giez: "que taàa 
m1ula:n;ça no m.uncl,o m·ganico, co-rno no irwryani.co. é o r es1tltcul-o 
àe ·u:ma lei e não àc uma intervenção miraculosa",. 

X 1 .., 

que os carneiros. as veados, touros bu-
falos, o grande grupo dos ruminantés, niio possue clav·icttla. O 
cspontanista ante a -~peca, a menos <lo esqueleto vertebrado, ren
dilha o divino àigit~-uiuas no::; planos embl"l'Ologicos; :.i'o passo. que 

··· .... : · 
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os discipulos <le Lamarck e Darwin julgam a cla.vfcula inutil 
nesses vertebrados, porque elles empregam os membros anterio
res de um modo exclusivamente locomotor. 

Is-so não importa. em que · o plasma gerrninativo não force ao 
embrião do carneiro (v. g.) uz;ta. clavícula: - ella se fôrma e 

uma clavícula no ruminante, que apenas possue membros e arti
culações locomotoras, de vez que nada levarão á bocca. 

Que se 

Reabsorve-se ou apaga-se a cla"\i.cula no especimen viavel . 

.A forç:a organica <le ex.pan~ão e ãt::;1énvolvim.ento 1·egrediu a 
tempo de .corrigir o erro clavicular. 

De que modo? Por um processo LYTICO . 
. 

Metaphysíca, tautologia, paralogismo. . . Não! Apenas scien-

Darwin constata e interpreta a causa physica da variação e · 
d i ·a m 
ria: port;m isso não importa affirm.ação mysteriosa nem aquelln 
c~ontaneidade germinativa.. segundo o figurino ontologo do 
Deputado J'oão Neves, isto é, nos planos da geração espontanca. 

Essa gerac:ã0 espontanista batida por Pasteur admiravelmen
te é a que architecta o milagre negativo· da vida. cellular nos 
liquidas estereis .. 

Não houve necessi·dade a Pasteur de 'ferir a these darwiniann, 
que nada tem de commum com a gerac::ão espontanea, para a.ctun.
rem nas fermentaçõe.c; os infinitamente pequenos. 

Nem o erudito João Neves. o ex-complicado biologo da. Revo-

Thcsc Darwiniana da Geração 'Espontanea. ain·da que esfarele a 
literatura de seus alfarrabios políticos tL:"l. bibliotheca de Cachoei
ra, ou ponha mais uma corda gonc:a1vense na. lyra de seus pagos. 

O ·Proprio Spencer, tão lido dos pa~sadistas ôcos e confusionis
tas natos, nada refere nem perpetua unindo darwinistas e espon- . 
tanistas. Em um relampago de synthese: 

- OS MOVIMEN!I'OS ARMADOS com aquellas directrizes or
ganicas assignaladas outr'ora pelo excelso Deputado J'oão Neves, 
fiC:.'Uem. certos, SUFFRAGAM. a despeito do negativismo delle, a 
these darwiniana ao invés . de combatP.l-a, porque evolvem nas va
riações de seus accidentes. 

Esses ·accidentes originam alterações typicas ditas variedades, 
cujas causas não e_· nada são mysteriosas. mas tão s6 explicitas 
e sujeitas a interpretações. e leis proprias dos phenomenos natu
;~es de indole g.ocio-politica. 
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Que leis são essas? 

Resta descobril-as na representação espectacular de no~sa his
toria politica: - o meio, a raca, a heran~a e a cultura do Povo 
são termos expressivos na fórmula. de no!':·so prog-resso gradativo e 
ascencional. 

Eis que importa perceber pelo menos. 

vados. por exem]Jlo: Jlho. da Trindade e Rochedos t€'ctonkos de 
São Pedro e São Paulo. assim como podcrict !-:E.>t· ohra dE> ave~ migra
tonas como o rostro curvo, pernalta e ~rande envergadura. con
duzindo em si o esporo, o J)ollen, a semente. tam1)em exsurgiria 
no sol, soprados até au. 'J)elo a<:oite dos ventol:>, em rajada~:; <leo 
ondas. que varrendo n flora littorea.na c.las matta.s cerraclas e co
queirae~ de palmas clt'npejantes. suhtrahisse :i. \'e~etadio ad11sta. 
compacta e ubeorrima no seio das flores tropicae~. e bailasse :nos 
es}Xl<:os humidos e tepidos - a ce11ula germinntiva. a fecundar 

Essa poesia ue fecundação ao gosto exotico da llotanica poli
tica do i11u8tre orodor rio;rrandense do sul deve tonificar o saudo-
sismo ao8 impunes ~ gottejar e&-peran~a no corndto dos desillu
dido!. 

Persiste ansiedade t> no empenho do appetite pelos velhos cy
c!os extinctos. 

Afinal a Revolucão não puniu a culpados c resignadamente 
homologou a prevarieação e erros do pas~do. 

A reYo1u~ão encontrou no Estado a. Mesa. do Senhor posta, 
todos os apostolos congregados; s6 .Tudas faltava. 

Não ha de ser em poucos annos de experiencia politica revo
lucionaria com a supervivencia de defeitos ·e habitos. com raizes 
trançadas na retrogradação passadist..'1., quando o homem-novo não 
deixou o õil>erorz, nem o velho mudou de pene, que o Brasil pene
tre SI:'U destino edenico. 

-~ :politicn com a eterna inquietude c1e · crise economica. a poU
t.ica empirlcn. de a••ancos e recuos. emendas e remendos. de erros 
e acertos, tronsplantacões · exoticas, transfusões hrutaes e enxer
tos absorvíveis-: a política do repentinismo derrotista do illustre 
Deputado João Nev·es. hontem polari7.ado á direita -e hoje á. es
querda. pedindo apoio a .r. de :Vfaistre a.tru.vi!s de Nicolas Berdiaefi 
(üma Nova Eda.de Média) - degenerar~ em nosso meio uma 
aberra~ão in~dita d~ embryogenia estatal. - se o darwinismo se
leccionador não joeirar os .grão~ optimos, permittindo na 1ucta 

As theorias juridicas mudarnm e caminham no Estado socia
lista. 
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Vivemos a G.poca pratica. das applicações inadiaveis. 

No esforço de novo H·rt117.anisnto político (De tudo e a todos na. 
~rdem para o progre~so commum) ficam cren.das :fórmas novas de 
o.ctuação em conv-ivencia. 

Nicolas Bercliaeff quer re'\rlver das cicatrizes no seu panes
lavismo amargUrado - "U?na nova Edade ;1fécUa!, .. pela necessidade 
tendenclosa de explicar a Russia a seu geito. 

Luiz Abad fulmina essa aspiração triste e sornbria: "Este Zi
-t:J·o é algo lamenta-vel". 

E• impossível retornar ao passado. 

Lanãsh~rg- I ... em' :::eu liYro a ~'Ednde l\f~dia e ~ós~, attesto.n
do nesse perio<lo lon~nqllO o sentido do eterno. proscre;:e-a como 
impossível e inclesejnvel. A profunc1idade critico-organicista de Au
gusto Com te sohre a E<l::tde Média E impossivel syntheti?.ar. 

J"ohn Nor<lstrom. em sua ~'Eda(lc ::Jfédia c Renascimento,' .• ahl 
frisa o renascimento italiano. algo da. cultura medieval. 

u ::;r. rres•aente 
hora do Expediente. 

a"'-U\'"lrl:O ao noot•e oraaor eSl:€lr IlllOa a 

O SR. JULIO NOV .AES - Interrompo 1ninha oração e 'J)e<:o 
a V . Ex. "que me permitto. continuar depois dos trabalhos nor
maes da Casa.. 

O Sr. Presidente- Vou inscrever V. Ex .• para uma ex
plicação pessoal. 

O SR. JULIO NOVAES - Agradeci<lo a V. Ex. , Sr. Pre
sidente. (:il{uito bem.. O orador é C1tm?,pri?n.entaão) 

v i::l.t'\.. .1 ULLU ~"uvA~::s u"ara e:cp~caçcto pessoal) ;::,c-
nhor Presidente. lamento. pela necessidade de dar fecho ás con
sideraçõc!'; iniciaes do meu discurso, ter de tomar a preciosa atte-n
~ão deste plenario. 

O Humanismo àa Edade 1\ledia era func<:ão sem orgão: im
mortalidade do principio \·ital e prohibição da reflexão. 

-. 
Na E<1ade Media era o Humanismo sem homenl.· 

Na Sociedade moderna e na I~gisiaÇ:ão social do trabalho, é 
o Humanismo com homem. 

Landsberg pensava com Santo Agostinho e nós em 89 com 
Augusto Comte, muitos em 35 com Lenine, outros com Marx e 
Engels, excepto os sectaristas retrogrados de credos e capitaes bu:-
guezes. 

O illustre De].)utado .João Neves pretende escapar ao seu legi-
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M:aistre: 

e rm tra-revol ucionado. C0111 De 

"Uma contra-revolução não deve ser uma revolução 
contraria mas o contrario de uma revolução 11 

• 

tha: con-trariis Cttrantur. 

O SR. JULIO NOV .AES - A:penas jogo de palavras e pro-
prio de en!::obrir um erro. 

Não quero reavivar o passado. não õesejo equacionar a con
tra-revolut::ão paulista até o entendimento dn. má. incognita. po
rém fique convencido o illustre tribuno do Rio Grande do Sul, 
todos com absoluta razão o julgamos no typo-padrão de contra.
revolucionario. Segue-~e sempre. \ia de regra, a uma revolução 
uma contra-revolução. 

são, g-eralmente. a das forç;as 
revolucionarias contra as de antes da revolução, preci
samente aCtue11a.s que foram affectadas pela revolução. 
A 'rerdadeirt:t contra-revolu«;ão não púde ser realizada por 
forças pre-revolucionarias, mas post-rev.olucionaria.s: por 
aquellas que se desenvolveram no seio mesmo da revo
lução''. 

A ma.is, dê-me a honra de attender. o eminente . Deputado 
Sr. J'oão Neves, este conceito de Tiutcheff: 

"A revolução gera em seu seio, por uma especie do 
processo })athologico realizado em seu organismo, as "for
ças que acabam por libertai-a de ~eus proprios demo
nios". 

Não serei a affirmar de meu eminente e sympathico collega -
que seja. um dem,onio.: o que nunC<t. pensarei de S. Ex .. em lan
ços revolucionarios. i>· que seja um santinho. 

Aqui11o que S. Ex. deYit:t ter renectido nas Considerações .<;o
bre a França , de .Toseph de l\faistre. era a opinativa delle, a res
peito da. contra-revolução e dos contra-revolucionarios. 

O genio <le J'. de Mo.istre attesta a contra-revolução, pela. 
. violencia, um grave mal. 

Não a sancciona com a sua autoridade- serena nem a gran
deza de seu genio. 

O excellente pensador francez era apologista da contra-revo
lução branca. quasi toda de arminho. Adverrorio invencível con
tra a vingança. 

; 
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A ving~nGa mais o despeito revolucionarios, principalmente, 
têm a mascara <.le um juizo jmparcial cathegorico. O e:x:emplo do 

~ 

Sr. João Neves renova a convicção historica de que a rervolução 
devora ..-._or autophagia, a seus fautores desgarrados. 

E' que os poyos nunca conseguem de chofr-e as aspirações 

além de que os iniciath·istas e immediatistas Derdem o folego 
ideologico a meio elo caminho onde desapontam o egocentrismo. 

No escorço unilateral. phantasista e fanatico do advE!'l'sario 
de hoje e hontem allia.ncista, a historia dos acontecimentos e 
successos da Revoludio outubrina em 30. tem a acidez do arre
pendido, do contra-revo1ucionario com o timbre 'Pejorativo de seu 
lcit-?n.otiv: - tudo e tudo mrt.u. defeituoso. fructo da ignorancia, 
tt'rntCllogia. Ao benevolo dictador bemaventura.do, S . Ex. enca
rece ía.ltal'l que de1Je não são. mas e tão s6 · reacções e reflexos 
do meio. Dil-o e procln.rne em "rxA~IVIDADE INFECUNDA.., como mus
~o hibernado. · por pm-nda. de desen"'.·olvimento nos processos ascen-

rente á. incomprehensiio elo mandato, activiãa:ãe intecwniLa. 

Njngu~m · comprebeT!derf'L. in.activül.adc tecu:rula. - ainda. no 
ocio digno, porque quem diz inactiviãade nega forGa de actuação 
no e-x:ercicio dynamico dos ·fins á porfia. nada se fecunda ou se 
chega a crea.r. 

Inactividade ~ fdlta de- energia. ~ ocio. ~ prégui~a. Portanto, 
signüica inf€'I'tilidade ou cousa roolmente esten1. 

Se estern, não produz. nem reproduz por ausencla. de for~a 
coeundi e fecundante. 

De onde o illogicismo pleonastico do tropo coneeptual do eru
ditv Denutado .Toão Noves. a esgrimir imprevil='tos de redundan
ci:;. no jo~o de contrarios e eg1:aes cmoponentes d-eterministas, ain
da ~c..11e S. Ex: tome apoio em ct peculiaridade logistica da meta
physica allemã. de A. Pfaender, ou nos motivos a.utodeterminan
tes. segundó E. Spranger, emhora 1\Iax Scheler fique contra Kant. 

E insatisfeito de suas apojaduras no irrealismo trefego, o ad
v:ersario menos subtil desce ~ leviandade deo querer experimentar 
o calçado de Montaigne no pê de Vargas que não ê o · de Villa.s. 

Dá fóco ás solu~ões a retalho de questiunculas a granel, que 
ri<'!.iculas e medíocres não adquirem tonelagem politica. nem se ven-

Tem por contrafacçcío ãicta:toria~ os ensá.ios opinativos na 
tempe:-atura das massas procurando clima do regimen transfor
mista da experlencia administrativa e . polltica. 
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J'ulsn. !:alta de autoridade os. movimentos tectonicos no melo 

la. \'l-ado de maculas, distribuindo oblatas a um pugilo anonymo ao 
~ervic;o do Governo dentro da .Revolução. 

Ausculta e fere, outrosim., os desejos organicist::ts <la phalange 
e;overna.mental com o preço incrivel da desillusã.o amargurada no 

:;e:m orthogonia. E fóra de fóco - o a~·trologo politico do Rio 
Grande do Sul, põe o deslumbt·amento de seu verbo u.ruente cheio 
d~ 1u.nacea.s tenden.::i;:H;as é "Jr{:.-ciu,.lsmiJ~ e::tr<:itos ··1. cah~ ·a. dos 
heroe~ desconhecidos e requintados na arte de <luvid::tr c maldi
~el' uo~ homens :Patriotas ao sen·iç,:o real <la N'o.<;Üo. 

~l:IC chimico a envenenar com as essencias c ía.z.CL' impon
<ll•ru.vc:L; o curso das correntes volitic:n!-:i e :1:,; ::tg~t.:..:.•:iit·s lll11lll'.'lll:LJ1c;;:-~, 
uu bom e de mão senso, falsifica a selecç;ão de valorc~ ~cnl~ca 
nu. d~!inlciio . espuria das incognitas. 

Contunde na massa a descrença com espectativa :.:Lll~iosa. de 
proa;rcdlr e vencer. 

]!;• um paizagista triste e sombrio. no e::;tabelecimento da pers
vucU\'a de.!' no~sa grandeza futura ao preço -dOI:$ homens victorio
•ur~ ne-t~te inl:ltante . 

.Du.hl a !ebre desse negativismo derrotista, de contra-revolu-., 
oionu.t"iQ nuscido de alavanca em ,punho pu.ra inverter pólos, atra-
,.~" clu uma ja.nellinha á. - ti:)"- e · ::tu'~rt;.·. na. cüütu. dv planeta com 
o corro~lvo de um brinquedo tellurico no Brasil. 

Invoca Trotsky para amesquinhar Keren::;ky com segunda in
toncü.o do parallelo ardiloso, mas se esquece da ficha do contra
ravoluciooario emigrado e p1·oscripto pelo PoU.tburo. 

E' que o Ho-tn.em. de ..:tço com,pl·ehendeu o jogo trotskiano do 
.1\t:tuil:ltro da Guerra de Lenine e dos camaradas da primeiro. hora 
- Zinuwiev, Ry1,ov, Kamen:v. Boukh:::.dne, etc., diviàiu-o.s, a;;glu-

uu.s.t'xl!!!tu, ·a. todos ·fulminou como um selvagem . 

.\qui o phenomeno so\:!ial se realizou, sem bruteza, quero di
.cctr, a~uu.~·emente com aquelle sorriso luminoso de optim1smo :::w.\Uo 
f4 hotu triste da cremação irreligiosa. 

Que aconteceria á. Revolução de 30 - se ao in-vês de um dlcta
\lur, houvesse um triumvirato? 

Neoti1:1e> trium.viro caberia ao Sr. João Nev-es a dignidade de 
tlomponeonte? Foi um bem? Foi um mal? 

Por que esse cidadão prestante e a.rchitecto demo-
1 na. 

hora exncta da natural ascenção ate interventor? 

Por que o preclaro politico, de tomo, -da excellencin. do .Sr .• Joã.o 
Nu\'u, preferiu apaJga.r-se, preferiu diminuir-se num desvã.o do 
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-contencioso do Banco do Brusil? - a 'convite de um homem in
feliz! 

Aqui estamv·3 deante da Nação, V. Ex. ê um homem publico 
singulw· e de quem o no::;::;o Paíz tudo e::-;pera. pm·que c:umnwtt•u 
esse ::formidavel erro político'? 

Por que V. Ex. deixou de collaborar post-victoria com o3 

estadistas do Rio Grande do Sul, com os homens de sua geraç;ã.c 

Educação? 

V. Ex. seria brilhante; eu .\:!Ínto que V. Ex. como Mirabeo.u 
seria capaz de tocar cravo, conforme nus conta Taine (H.) na.s 
Origens da ~..,rança Contemporanea.. 

Excuse:n-me a curiosidade, pelo amor ao ineditismo seductor, 
~ beneficio dos fastos com que os hüstori:~.dores hão de opulent.ru: 
u cyclo inicial da. 2.a Republica. 

Sr. Presidente: 

Estou adejando do leaclC'I' 
mmor1a e nao 

Não a penetrarei por causa dos pro teus nos esconderijo-;. 
Prefiro o purgatorio ao inferno. 

Não sou mineiro de raça paro descer au fundo da~ minas auri
Ceras. 

Mesmo {1. superficie garimpeiro mata o. fome. No pretexto 
de Esterilidade da. Dicta(lura. des~~ob1·i um ·diamante e de facil lapi
.dação em que pese a dureza da joia. 

Diz o eminente DP.putado João Neves: 

das crises com.iciac.ç, ~E".X'J;t.() capaze:-; ue (·nfeudar n. vida. :"1. 

íortuna. e o futuro a rl1wte~ que não sa.lH.·m o qu~ lHil'l'(•m 

ou não sabem o ou~ bu;em" • 

Muito õem: 

Muito bem, não. Apeu~ muito mal. 

Ora, Srs. Deputadol::-, e:reutem. 

A · Camara. está cheia de medicas illustres, e atG nota veis; eu 
não sou ninguem, por.;1:.t., aQui sou o menol· de todos os irmãos 
de profissão, porém, apesar de minha tibieza, hei de protestar pe-
rante meus consplCJ.::~ ~o~egas pe1a. s o )er a 
.claro leciiler da m!t:or.-a. J!:nulo ha alguem, ent1·e nós, capaz d.e 
crêr a existenciQ.. od.Q pcvos delirantes (delírio ·ªnarchico) · a'ú'Jll 

·capacidade de no jacto ela .. c1·ise co'lnícial. - de ctue'! - ue dar 
.(alguma terra, ciaade, territorio, Estado) em feudô, constituir 
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em feudo, d..: en~egar-se "a vida, a fortuna e o futuro, seja l.J. 
a quem íõr~ 

O ''morbtts com:itial~" f: em terminologia cousa obsoleta com 
que Ol$ antigo::. ::ignificavam a queda de um epiler,tico prel)ente :.1. 

um comici~. A impressão entre os circumstantes era de tal ordem 
que o cun.Hclo se olssoJ.vw.; 1.am1)en1 u1~0 tnat cact·uco, por causa u~ 
(,ue<la, e ·11wrlms sacer pelo facto de ser julgada. a fulminação 
como uma de::H:arg<.t para abater o pecca<lor, pol' obra e gra~a. 
_,. ,· .. . 

Isto posto, logo ::e verifica a seguinte descoberta. do lcader 
da minoria. & !JOVOs reunidos em comícios; de repente esses 
}>Ovos são fulminados epilepticamente. 

Justo nesse instante, em que as massas se fulminem, os epi
leptico::; derrubados, dão de mimo, oblata.m e tudo entreg-am ou 
enfeudam ás mãos de chefes attonitos - .. q1tc néio sabe·m. o que 
q·ucrem. ou não sabC?n o que fazem,, • 

Se ao menos f08St! na aura (sensith·a. motriz. va~o-motriz, 

psychica) que dura alguns segundos ..• 

. - -.- --
nista, razões de alcance e juste.s. Fui relator no Conselho Consul-
tivo do Districto F~derul, da reforma do en~ino technico .l:iC

cundario. 

Os meus relatarias e trabalhos foram longos e executados com 
r,robidade ao pe::;o de con: lU I tas itet·•tti v a~·. ~lS paginas ue Dewey, 
Kilpatrick, Montessori, Claparede, Ferriêre, Kerschenteiner, Lotte 
::\-luller, Elen Key, Kayserlin;;, J·l(•rfding, ::\Ia<.lo.riaga, Krepelin, 
Ft·eud, Bleuler, Delmas, .Janet, Pinkvh:h, Pi~ron, Hu.velock Ellis 
Ha.utieille, Bout.J.·oux, Pizolli, Binet, LuzU:rsk, 1\farcelino Domingo, 
Rodolfo Llopis, etc. etc. 

Disse muito certo, o De})utado João Neves, ao incluir a peda-
gogia dentro ·do. Revolução. 

Em Hespanba, já feita a Republica. proclamava o for.mida v~l 
titan da Reforma Educacional! - Rodolfo Llopis: '"Já temos 
Jte1n.r,blica~· ago1·a vCMnos fazer a Revolução~•. 

Esse technico ~minente recitava o pregão como se fôra dos 
outros, escutado das massas, . para que fosse . de todos: u A Rcvo-
2·uçcio~ que aspira. 1Jerdurar~ refugia-se · na pedagogia~~. 

Não vou arengar .com o· Sr. João Neves, a respeito das ori
ginalidades de Lunacharsky, cujo cerebro está sendo r-etalhado 
em uma sêrie de fatias tenuissimas, no InstitutO' do Oereb1'0~ em 
Leningrado, para descoberta dos índices de su.,Rerioridade. Re-
noto apenas,· .por semelhante ensejo, o gnto heroico da Revo
lução Russa, em causas educacionaes, ghiu da bocca de ZinoVief, 
hoje proscripto: - "Custe o que custar., tewws de c?n:J.)olga-r a 
alma i:w.s c1·canças•~. · · 
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.Assim se "fm·ja unt povo na Ilussia que eu, v!11
, proclamam as 

pagina·~ de R. Lloitis 

Em Hespa.nha. a adaptução dos hemistichios revolucionarias 
alit•nigenal:;, uutochtonizam-se assim: 

"Custe o (JIW custar, é JH'Cciso 1'CSJJCita.1· a conscicn t'ia. riu.'! 

·nwPI i nos". 

Por que esl;a ling-uagem pcdagogica da. Revolução Hes
tmnholu'! 

E' qüe os hespanhoes vinham de soffrer per·seguiçãu atr·JZ 
;-L consde nda di~. i<lentc sPm possihili<lade <la valvula de st•g·ur·a1u.:a. 

Foi uma t'.:!IJ:cnllida ,-it:tol'ia (tU vil'tude revolttl·ional'ia, sngTan
lill o l'l'spt'ito ú conseienl'ia alheia des~lc o reginw da L'Sl'ularill:ult•. 

No Br·asil, que fl"'.l: o minusculo primeh·o ministro da ~du
cação't 

Que fez esse grande amigo do Deputado João Nevc!c', aos 
t~lJ!::>'lUnH'l; ~t·mpr·e diligente, a derreter HPUs dithynunuul; p a evo
lat· lll' sua pyru os vapores unctuosos de ::;eus adjectlvo::; \'is-a
t'ronte do umigo retrogrado? 

l~quacionou ~m má. hora a. perigosíssima. Questão lleligiosa 
no Brasil, onde era co usa morto. o antlclerica.lismo . 

A guerra está tt·uvada no Brasil r;rsu.as ao n.mig-0 t·etm-
grado do Deputado João Neves - entro o absoluto e o relativo 
nos q tla.dros pedugogicos do Estudo Leigo. 

Não reza lll'l-;l:la mu·tilhu o chefe do ~~·. João Neves, a respei
tavel h·adição politica do Hio Grande do l:;ul. 

A philosophiu. do aiJl::oluto cathegorico e preponderante, fa
~endo um como todos nessa especie eterna. de prol;teruaçü.o mt•n
tul, que mette a almu na glandula hypophysnl'itL, de onde ella 
foge como um bato ou sopro, 1nabaiavel quietudo de piethoino, 
tcntaculo do Her immutavel e imbecilizudo, a funcllr todo~ os klert•s 
na. volupiiJ, de doce cxtase do repouso ete1't10, cort'•Jmpe us crea.n
ç;a.s na~ csco!u~:;;, insulta. a rebeldia do :Homem Novo no porlico üu 
nacionalidade, lnstrumenta dissídios e luctas civh.\ pot· causa uc 
sunhus e allucinações hereditarias, inet'iveis, ti.bstrtte:;ões, ehi-
meras de e::;ph-itus att·ophiados, c~uando toda g ente no Brasil deve 
confiar na. doutrina. da mob!lida.de universal c ua. aci)ÜO c::;tatal, 
om plena 2.1' Republica. (Pal.'ntas). 

FIM DO 27.0 VOLUME 
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