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N. 365, de 1935 ·- Credito supp,leméntar de 5. 600 :800$ para. pa-· 
gamento da Qra.tlf1caç.ã1>; a que se re!ere o de~reto n -. 8, da· 
3 d.e Agostô de 1934 - Parecer da éommJssã.o ci~ Flnan-· 
Qas - 231. 

N. 866, de 1935 - Regula• n ex'clúsão de cabos .e .sargentos do" 
Exerel.to - · Parecer da.. Commtssão ele .Segurança - 34.9. 

N . 867., de 193fi - Cert1!1co.do da a .a s.érié cio curso secun\'.iatlo •.. 
para ingresso naa Escóla.s de Qommcrclo - Pãreoer da c.om'-· 
missão de Eduoaçãó - 251. 

N·. 368, de 193li - Conced-e íaos o.lumnos diplome.dos pelos cq.rsos· 
!undamentaes das Escolas Normaeil de São PaUlo, exn 1933 e · 
1034, ~s -vantagens da ·iequlparação desses cursos ao Cqllegto• 
Pedro II -= Par<icer do. Commissão de Educação ;_ 257 . 

N . 3691 de 1s3·5 - Abrindo o credito espeóbl de 7ao1000 pa;ra pá-· 
ga.mento de dtlterença. de venclmê-ntos a.o carpintelt o do Stand 
do Tiro Naclona~ - Redac.çli.o final - 34.6. 

N .. 371, de 1935 -:- dont11:gem cíe tempo: dos. telêgraphlstàs dG
Departamento dós Co~elos· 1e Telegraphos pa.m e!fe,lto de· 
aposentadoria e promoção - Parec~res das Commlssões d.A E~
tatut.o dos F~noclonarl_c;)s e de Finanças - S43 . 

~. 379, de ,Hl35 - Dispõe SO~l'e estall;·iros de construo9Ao na.V~' 
- P1,1reeeres da·s Com~le11óes de Marinha Mercante e de Fi
nanças - S7J. 

Protlueçn.o Mln.erul (Fomento do) - 41. 
Produççá!) Vegetal (Fomento do) - 41. 
J-roprleclade hadur~1tlraJ (A) - 35 . 
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•~to.rD.l.ª compulsorl.ft: (:;iuspel)sA:o ~a) . 135. 

:BequerJm~~O!I: 

Ac~urclo 1;'or.r~s e out~ -- Pre!~~encla para o proJecto n. 1060 '11:1 
1936, ·que suspende, pór dols .ann~, a :reforma. cómpuls(l~ 

.rla - ias ~ · 
~gen:or ?4ont:e - ~. 1~6. de 1Q35 - Ib.clli.Sãó em Ordem. dO l•~ 

ô.o prpJ~tó n. 88, d~ 1935 - Vo~aÇ4o ~ 1sa. 
B"arreto Plrito - N. 200. de 19"35. ~ Elevando plira U ó n\Utlet ... 

de 1ne·mbras da. ConuniáSão ESpecfül do Regulamento· das Em-. 
prei!B.s de .servlÇO$ Publlcos ~ Votação ..:...._ 13;J. 

Band~lrca 'Vaughsn - Voto de pezar - 328-. 
.Dí~me.S Ortlz e outros -' Seja coiií.signacio eni o.cta l;m voto ª" 

congr_at.~.laç~s com a .cl,aS!Ml <;~lilllli2fc~t1a do Pált, pelo. 
tt:anscurt10 d.a dátra "Di11. do -~pregado no Co.mmercló'' - 9. 

Domln,gos Vellasco - N. 207, d~ l93}i ~ .Trans.crlpção de um 
art1g9, pnQll&~l!> 110 "ID_lparo.l.~l" - sie· . 

.. Edmundo :Qa~eto ·J:l_lzlj;o e oqtro.9 - N·. 208, d!! 1~35 - AUm â.t: 
que ·a Oamara rearize. durante o p~rlodo d·a prorogação da 

·sessão legislativa. ·voteç'õelj dlarlamente ·- -382. 
Gomes Fénuz - N. 198, ·de 1936 ____, X-nclUsão em «:>rdem do Dia 

do: prqjecto. n·. 258,. de 1935 - VQtação - 133. 
'lio~ero Pires· e QUtros - t:Tm VO~O ,de ·~t.ração e de recolihect

º1~nto pela. p:~~g~~ ~~ data cQmmemorªtl.va dó ·Qmí1.fers~lo 
de 'Ruy Ba~bQSB' -·. 2~6 . 

·Josê P!ngstllho e outtl'>s - Urgenc'h para lmmédl~ta c:llscUSSIJ,é:t e 
votação do proJecto n. 3401 (.fe 1995 ~ 1~3. 

'La~rto B~tub4l e oú.trQS - Ptlra q:ue o pr9Jecto1 n • 242, de· 1935, que 
consigna Raf8nt1EÜi ao llE~blmerito ª"' .. 15ala.rlo, itejfl tetkacto da 
Ordem do Dia e volte â Conímissll.o de Constituição e Jus-
tlçta - 151. . 

Noguelrà' Penldo 'ª ou·tros. - trrgencla para di~u~_lo ~ vot_aç.Ao da 
projee:to n . . 29.o-·s • .de 1935~ que dispõe ·&qb1e· <J tunccloll!l .. 
Qie1'.ÍO :da Camara M~JcJpal do D~trte~o ~er.al - U 7 . 

.Sàlfos P1lb9 - N. 201, de 1936 - IncJ,ueãé) ern Orderii. do Dla 
do projecto :n. 339, d~ 19a5 - Vot.açAo - 1'3b. 

Thq_mpson Flores Netto -..., Fa·1'!1 q~e. na Orde~ do Plll, ~.ej~ ~9 
:pre~e'reii.~~ -ao pr~Ject.õ ~n. 30Q·, de 1935, 'qUê :tr~ére-. par~ 
·B Dlrec~ta d~: Despes~ os :s,~ryiçp_~ de que trata o "Qecreto 
n. 23.~-91), d~ 27 de 0'!ltubro .Cfe 193&· - (~v1~a fluctuante) 

·- 2,a dl.scu:s.sã9 135. 

B\Jy 8-rbos~ - 245. 

s 
Sacca de- café- (:A taim teder.ãl sob~ cada) - 8. 
8111. bra81lelto (Acond,lólon_a,m,ento ·dó) __ , ·s22:. /, 

Salar-1o (Sarantlas ao recebimento do) - 151. / 
Sello lixo (O) - . ~M. 

seilo p1;oporc1ünuJ (O) - . 384;. 
senilços 11dmln1stir!ltlvos (Oontr~ctos de)_ - 266. 
Sirvtçó de Entermogé:rn da Sliúd.e Publica da. DlrectorlR Qemt 4e 

.Saúd'e (Quiü:lro do) - 13.8 . 
. Sollclt11dor ·(A pro!1S8áo de.) - . 172. 
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iss• SESSÃO, EM 30 't>E OUTUBRO DE 1.935 

P~ESIDENCIA DOS $RS. EUVALDO LóDI, 20 VICE-PRESIDENTE. 
E ANTONIO óARLOS, PRE~IDENTE 

A's 11 horas comparecem QB Br~.: 

Antonio Ca,rlos, E:uvaldo Lodl, Pereira Lira, Generoso Ponce, Edmar 
Carvalhó, Cfaro de G<>éloy, Jose P1ngar1lho, Clementlno Llsbôn, aanaro 
Ponte, Ll.nG :Machado, Henr.:.lque eouto, GQdofrcdo Vlanua., Httgo Na
pol~ã.o; Ade_lruar Rocha, Xe.v.ler de oílvêlra., Samuel Duartj?, Botto de 
Mene~s. Od<>n Bezerra, Arnaldo Bâstos, B~bósa Llrna. Sobrinho, An
tónio de Góo~. Heitor Mo.la, Teixeira Leite, Lauro P~. J ·. J. Se&bra. 
PrlBCt> Pa.ra.i801 Plnto Dantl!-8, .Ai'fredo Ml!SCQ.l'enbas, Arno.ldo SUva. .. 
Raip~~el Cl.ucur~. Homero plres. Jo!r Tovar, Henrique Dodswortil, 
Afilii.tãl Pei:icoto, ~le~ ~11ho. Éduardo Ouvlvler, Allplo CostaUãt. 
Prado· Kelly, Arthur Bernardes,. Blas Fortes, Martins soares,. Pedro 
Aleixo, biem~nte Medrado, Levlndo ·coelho 4t'thur Bernardes FÜho, 
Poíycarpo Vlottl, Furtado de :Menezes, Cnrlst1àno Mnchado. Sh.não 
da Cunhá, Delphlm Móreira, Waldemar Fe.lTelrâ, Jotg~ Guedes. Tet
'Xelrli Plnw. Aúrellano Leite, José Ca.ssJo, DOmingos \Tellasco, Ar·thur 
Santos, Paula; soares, Dlniz Junior, DOrVoal Melchiades, João Carl,as. 
Vespuc1o de· ·At>reu, <lOáo Simpliclo, Ad~berto Cottêa, Sebá&tilão Do
mJ,ngues, Silva Costa, Damas Ortiz, J<>sé .do Pa.t-roclnlo, R1oard1no 
f',l'ac,lQ, V.ielr~ ~c~o. Martiinho PJ."ado, Ricardo l'@cha.do. Alberto 
AIVM"és, Pedro Rache, Abalardo Mail'nbo e Barret? Pinto (76). 

O Sr. Presidente - A lista. dé ·preseúça o.ceusa. o comparecimento 
de 76 Sra, ·Deputados·. · · 

Está a;berta a Sessão. 

O Sr. Generoso Ponce (3° Secretâno, servindo de 2º) procede 
A .leltura. da A<:ta da Sessão (mtecedente, a qual é posta em dlscuasão .. 

O SJ'.. Domingos Vellasco (Pel4 (?rdem) - sr ,. Presidente; re
quetl'p a V. Ex., na rór.ma. do Reg.tmento, se consigne ern aóta. a se
guinte declaração, que passo a lêr: 

' ô Gab~ete do sr.. M.lnlstro d.a Gue~a. rorn~u é. imprensa. uma. 
nota em qu~ se attrlbue aos politlcoa ·O fntulto de intrigar o.s cheres 
ma.i.s gradua.ci~ ~o Exercito ·e de lançar ~ ba.lburdla niL 11ue. alta. di
recçAO. E clta a proposlto o caso da reducçA.O de ~ffecttvos do Exerolto. 
que se espalha:, noe ctrculos mlUtates, ser uma 1mpos1ção do Poder 
Legl~l.atlvo: "Tudo isto - d~ a nota - . nQo, ~passa de umo. b11.lléla"'. 
E é vetd.Mle. o Poder Leglsla.tlvo, n& ReP.ublfoe., 'jâm.a.is 1~poz cousa. 
alguma a ntnguem. Elle tem sldo, pelo c<JntrarlQ, dooil de ,mals no 
adivlilhar as intenções do Exeril~to . . E ainda., no co.so de reducção do 
eftectlvo d<? Exercito, !ol a:rnrmado pelo allustr.e relator do Orçamento 
da Guerra., nf\ Commlsàão d~ Fina.nças, que e,lia fõra felta. de acqôrdo 
oom as responsa.vels pela admJnlstração do É~érolto. Nem pO<lla. deixar 
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de ser .. P<lJS iLO deso.aso das a.utorldaqes. tilllltares e é. baiburdla na di
recção do M1n1s'terlo da. Guerra. é que ca.be toda. a rtisponsabll1d~e. 
Bealme.nte, s6 no correr da 3ª discussão do Orçamento, é que desco
brir1,un ~s chefes do Exer.cito que a proposta enviada pefü Gover.no • 
Cama.rã e por ehe.~ organ.1za'd.a , contlil'h(!. verbas h1ferlorea' ~ necessl .. 
da.des impresõlndlve1s ao funcolon11men.tb d.e var~as repartições µil
ittares. E, como o § 2º· do árt. 165 do· noaso Regimento Interno rilLó 
ad.nl;ltte emendas que tendam · a. augméhtar a. déspeãa., só li&vio. o re
curso de cons1g'1.ar o augment<J daque)l&e verba.s com a dlminµlção de 
ôuti~. ·entre a.s quuee a dos ef!ecttvos . E dahl a.. em:euda do Relator ~ 
Oomm1ssáo de P<tnanças ao prõjecto dê lei da. .fixação de forç~. que 
está provocando os commentarios, Ditas assim as coisas. é ta.cll de 
éõmprehen4er a 1rJ:"l'taçã.o, a. aggresslvld.ad~, o azedume da ~ota. minls
terlaL .Faltou ao.s chefes a seren~dncle para assum1r1 frente a. seus 
commandado1". a responsabiUdade tP,tegral que lhes cabe no caso. E. 
investem contra. os po11tilcos, oos quaes accusa.m de lntr1gan~. cQmo 
se a N~ção e o Exercito não estivessem fartos de saber que não são 
os pol1t.lcos qtie trazem as classes arr;n&das para a polit1ca.,. mas são 
certos· chefes que, por ambição de esc-a.iar os pastos com preter1ç.ão de 
collegas che1<1s de 8érv19<Js malares, servem de Instrwnento aos odtos 
d!JS poJl~l~os detent<:>_res do poder, lntroduzlndo a rpol1t1cagem .no Exer
cito e ,per5egU1ndo aquelles eompan.helros que realmente querem col
lbcar bem álto os lnteree,ses da P!ltria.. '(Muito bem . ) 

Em seguida. é ap.p1·ovada a acta. da. sessão extr.aordin&rla 
noéturna antecedente. 

O Sr. P.resiit.ente - Pá.<;.Sa-se á. leltura. do Expedlente. 

· O Sr. Pereira Lira ( 1° secre~arf.o) procede á leltu::a do segu1nt.e 

EXPEDIEl'JTE 
Oftlc.los; 

Do Mln1e.ter1o da AgtlcUlttlra, <ie 28 do corrente, remettendo ~ 
s.egWntes 

INJ'Olj,MÁÇÕE$ 

Exmo. Sr. 1º Secrêtarlo da Ca.mara. dos Dep.utados: 
Attendendo o.o of!lc1o n. l .1112, de 9 do m.ez de BetemPro 1ultlmo, 

>dessa Secretaria, pr.eato a. seglllf as informações sollcltndas. pela ca
mara. <los Deputf\.dos & este Mlniste.rlo, em virtude do requeriment() 
formulado ~lo Sr . Deputado Fiabio Sodré. 

Quanto ao item a) - eobre a. rnzão de chegarem a Londres aa 
laranjas brasileiras com uma excesslv.a. percentagem de truêtos ,podres 
e ~e.lagos - tenhu a dizer que o ssrvlço de Fructtcultw·a do M1n1Ster1o· 
~a Agrlcuit.w:a ;não ·póde rei;pondei' ·com precisão porque It'º tem 
·n~fihum technlco nó estrangeiro pare: .constatar o eatad:a ~m que 
êh.eçe.in as fructe.s brasileiras. o se-u quadro teclllltco é eec~so pe.ra 
attend~r ás muttlplas neoee.slda.des da. {ructlculturà do .Palz, que se 
-vae desen~l.vendo verUglnos~mente. ·· ,, 

Por <JutrC' lado, mesmo tomando eín consldera.çAo a: bOai vontade 
.<Je qúe· sã<> dotndos, os nossos cons~les nunca poderl\Q torlflecer .ln
formes com os detalhes nece&arios, em virtude da. eépeoial~zação do. 
ruistµnpto eminentemente ltechnlco. Até. mesmo entre oo proflssionaes. 
8é faz mister: a eS09llla dê element<ia com tfroclnlo lJara qUtf o ra.pldo 
controle do tstado da :fructe. seja feito. convenientemente. · 

Allâs, .ti.Ao consta no Serviço de F.ructlcultura. do M!ntiitedo que 
ã.s laranjas braslleiras cheguem a Londre,s com exceeslv~ percenta~e.m 
de tru.cta re!•~o . E o mesmo éervlçç, 1-A!ndo em vista. couununtoações 
reoeblde.s do Consulado Braslleiro em Lê>né.res e de particulares, at-
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··tribüe que n prlnplpal caus~ .~as perda:s ver.lflc.ãdas é a. poctriiJ.ãO 
·pectuncular . Detl):a, ás veZt?s, 8. !lscaliza.ção· «ahtr p.a.rt1da.s com :truct!"s 
ataêa.d.as .desse mal, ·porqu.e no momento da. inspecção não e_stá elle 

·eV1denrte, SÓ Vindo a · se mali1feBtar no porto de d,esembarque, após 
.a sahida da. trueta- das ~amar.as trlgorif1cas p1ua. temperatura. ma.is 
.elevada. 

Relativamente ao Jtem b, do requerimento !-0rmulado pal:o Depu
ta.do Fat;>io Sodré, tenho a 1nfo.rmar que esU sendo cumpr~do tlel
mente o regulamento de exportação dé rructas c1trlca$; regulamente 
esse -apro,v.ado pelo decreto n. ~3 .8351 de. 6 de J"everelr(> dEi 1934, 
obedecendo· i~mqa os techJúcos do Ser,vlço ás lustrucç~s <:ómplemen.• 
tares, cuja copia. é a.nnexacla, lnstrucções. que visam esclarecer- ·as d'u
vldns porver.tura. suscitadas na appllcaçáo do alludJd.o regulamento. 

E, finalmente, respondendo ao 1tem e, lntormD que, para os tra
balhos d~ tlccilUzaçã.o de oolhel"ta. êinbala.g'.!m, embã.fqüe e arrecada

. ção de taxa. de Inspecção de :tructas citricas, bananas e D.bac;axls, o 
Serviço de .Fruct1cuítura tem a distdbwção do seguinte- pessoal: 

No Porto tlt> Rio tle Janelro - 5 teeJ:inlcC>s eifécttvoá (iigrohomõs) 
e 1'2 auxillaics contre.ctados que tlscallr6arn as condições de sanldade, 
o embarque, etc. , da rruota; 

Nos Postos de Embaàa;gem, do DtstrJct"o Federal - 4 techn1cos 
effeotivos (agronomos) e 8 auxmares coiltractados que flsoa11zam a 
colbelta, o beneflcfomenrto, etc .• da. !ructa; -

.Nos P-ost.os de Embalagem ho Munlclplo 4e ~ova Iguassú - 3 
·technicos effeQtlv.os (ngron~mo.s) e 6 auxlllares· contract.ados com ~ 
:mesmas· funi::Çõês dos Postós d:o Dlsfü•féto Federal: 

Nos ·:Postos de Embalagem nos '.tvluniCÍplos de São Gonçalo e ci-r
-.c~vlzlnhos - 2 technicos effectivos (agronomos) e 4 auxmares 
contractados com funcções 1dent1cas aos runcc1onar1os dos outros 

.·Postos: 
N<> Porto de ReCÍ.fé - 2 te.chn1.cos eff~ct;lvqs .(agronomo_s) e 2 

-auxm~s contractauo.s que tamberh tis"Calizam a co.lhelta ~ eJ11ba1a
:ge·m de abacaXll 

No Portô ,de Santos e Sã.o Sebastião - 5 technlcos e!fectlvos 
(.agronomos) e .13 aüxlllares contractados que ~Jsca.Uzam o.s condições 

-de sanldâdé da !Eucta. a. e:iwortar - banana, abac,axt, !r.lictâ. ct
trlca., etc . ; 

No P-Ortc de Paraliaguá - 1 auxiltãr contractado que !1scallze. 
. as cond1çpes d~ frl,Jcta - banana ~ o seu embarque, e'tc.; 

No .Porto d.e Pelot~ - 1 teehnlco effectlvo flligronom.o) q·ue, f<is .. 
caliza. o~ postQs de emba.lagem da região a seu cargo e a fru~ a 
.exportar ,,_ 1ructil. é1tr1ca; eto, ; 

Em Port~J Alegre - 1 te~nieo effecttvo (a.gionomo) elo Serviço 
de Fomento da PrOducçãt> Veg~tal 1\ dlspasl"Ç,(it> <)o .,s. F. e 1 .aüxlUar 
.contracto.do do S. F. que flscq,Uze.m a co,lheita, .bene!.tclamento e 
embMqlie da fl'uc·ta - ttuot4. cl·tHõa - etc.-, da 1reglão a seu cargo. 

Dedlcain-lie os füiiccloiiilrlos acima enumere.do.s exclnslvam.ente 
. ·ao serv1Çó de· fiscalização, d~ede (\_ coll}elta, passan<Ío ~io bene!lcia
mento,. até o eµibarque de. fi:ucta. 

Apqa o beneflcla.meb,to da .!r.ucta e lornecldo um cert1.füi~do de 
t'ranslto que servirá. 1Jté o por-to de embarque onde1 depois dt;' uma. 
JlQVIJ- inspecção teehnica., a tiaca.llza.çlí.o fornece o qertltlce.dô de 
Origem e de Sanidade Vegetal de valor- tnternaolonal , 

A flsc~llznção nos postoi.i d~ embalage.m visa., de prefercncla, lm .. 
pedir Q e.ncaixotli.mento dê frúct·a ''.refugo" . 

Todos ~· atixll1ares de f.1.SCallznÇão são contraota.dos e a sua 
m&loria dedlcà'-se a. ésse serviço, quasi que de,de _o ~nlclo do mesmo. 

'Dlstr1bulcl.o pelas Estações Experlmentaes, Call1pos de Propa.gn,
ção e ~lantns Fructiferas, maJs o segq.tnte pesso~I teohnlo·o; 
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_,_ 
Na Eatação. EXpeilmental de Pomologlà em DêOdoró __, l technlca• 

e!!ectlvo (~onQmo): 
Na Estação ·E~~mentlli d,e Jl'r,uctlcµlt~a. 'I'roptcal, em Esptdto· 

Santo - 1 techntco ·ett~ctlv9 (agl'onoJiio) ;. 
N'.ii. Eat"aÇAo Experimental d:e. Vlt1cultura - Cãldil.s ~ 1 technlct:'' 

eftectlvo (agronom.o); 
campo de Pr~pagaçAa de J>lãntaa .Fr.uc1ittera$ Ou(Lrã.1111r~nga. 

- Ceará ~ i. technlco (agronomQ•): 
Cil.mpo éle .Propa.gaç&o de Pl'9n~ Fruct~feras - Buenos: Alr.es. 

- Plauhy ---- 1 techntco .ef•foc·~1vo (agtonômo): 
•Campo de Propagaçllo de Plantas FtU-ctlferaa. - Inga~ra. -..- Ma~. 

ra:nhâo - 1 technlco ef~e.ot_f\'o (a,gronQmo) • 
Alem dee..!le tem ·o s. P. d1•tt1b~füló· por diversos Estados e no· 

Dlstrlcto Federal, .8 technlcos c.f!ecttvoe (agronomos) em ·tuncç.õeS. outrH. . . . . . 
Aprovet.tando o en.Jl(!Jó _para apte~ntar a V. Ex. os meus pro-· 

testes de elevada.. e8.tlma e dratlnata.. con.slderação, excus0-me •ao 
n;iesm!> tempo pela dea:nora bJlVtda n~ prestação d98 lntormes reqµe• 
fJdo'&,, em virtude do accum~lo de •r:v.lço . qu~ vem ~ndo a. DJrectorl& 
de Ftuc'tlcúlt.uta, ·e"'1.ctamttnto na.~á ~p9éii. ~m que 1,1e pro~S!Ji. ·a . 
. exp<>rtaç.ão da safi'& de.te aúno . . - OdClon, Broua. 

Cóptà - Insnqcç.õêa que 1'41lêm o Bo'l'vJço .<le Fl&eBlfzação <ie Fru.é.tas. 
n.01 .éortoJ Nactonp.j?s · 

Os te<!_h,n1P9!'; de1l.sn"JS01 pelo cl1rector ~e Fructlcult\ll'a. P~l'.a .o
'~rvlço de nscal.lztt~io port.uarfa f e~pedlÇAo de· eertmc.ade lntetl)A

clQnn:I (.te origem li aanhtade,, exercetllo e8aa f1êca1.1Za.çãó dentro das. 
eegulnoos. normaa :. 

~o - A c~-ad6 dQl1 ·c~rro1 ~e transpott.e <le íruct.48. aberto o. 
vehl~Ulo ,por ordem da ttlcAl111aç~. eerA 11t fiua c~.gà exafulnB.d·Q em 
conJunctQ, verifl.oando ... ae a. tua dlepOaição iio carrQ e qu~a.lquer a.nor .. 
Diàltdatle vedtlõada. · 

2P - o wtamQ d~ lote de calX~ll, , éonttdo em caciil. carro, de·v.erá. 
eer prooodldo tomando·ae •rnpre calxâ.s de pon.tos· .dlf!ere_ntes d<> 
leite .. : 

ao - o e"8me .de ~· calXà ~rã p).'.ôce.dl<(o.:: 

a) extêrnamente, vertfieando-ae tottos• os pontq~ .e~igiclos pela. 
tabella de julgam~l)_to cl• em.,aln1om: · 

b) ln:t~~mente; v~rltlcamt.o·~..e o ll'apecfu da fruct}I. emb1'láda. 

4o: - :Abert~ a. calH do tructa1, o tC!Chnico examinará todas. as. 
tructas de cada caltca,. uv·r"' ~o· PIP'l env()ttort:o. ann~t_an~o na." t.a..:. 
betla de Ju'lgMi_U!Jl~, .q.ue :o aoomp11.n'1~A J;1a inspecçn.o, as fruetai. 
pod~s e. aq:uellas que :11110 oon.1lcS9r~<1n1 "i'efugoa'' ~lo regWamé.nW 
!edt!ral; registrando q 11-t1uh"i.1~ô" (nUinel'o· de· ttuctàs contldas nã. 
ca!xa), O IlUmero de frUo11UI podfCll e ó daqúellas ·•rr~fqgãdaãH. 

-~ ca.bt~~· aberÍH p"r" fl11<1.all&~lo, de:vem. ser' de " ilam.Qnb..os;,. 
d'lJ!e•"enteª, préft!tlnd'O•~ 1141l•1pre QI "tllPlBfilio~! ' m,enór.e11 pará. Q-r . exame, 

_ .5o - O crlterto pari\: o Jllltiamon~ ttca .asslm esta~lecJêfo, sen.!Jo· 
co.ndemnadoa: . 

1 
a) o lóte do Qalxr.M que n1n·uont1Ar aclma de 1 ·% d~ tr.1::1.cta.s. 

potll'es, no âoto dó ·einbarcauõ1 
b) o lóte 'CUJa coltoriaoAo. aprH,c,nt8'ncJ.'<:i. quvtd.lµj quanto ·A relação 

ao. s. s.ol~vfJI, ~Jtlglr n.ova t1Xlllnt1 chimtco e tô:t essa verltlclidn •n~ 
ferlor 'ao que eatabeleoe o rel[Ulamont!l féderal;. 

~~- o .10"'" quo .npr.,.entMI'. t1•uat111 ·manQl)adas, i>o~ .fungos capn~s. . ,, . . 
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•d.e ·determinar o seu apod_reclmentQ em trnn.$lt9• ein fre.cç.ãd ai::hhiL 
Q;(Jmlt~l~fa· pe~o regul:a.ment·o federl!,l e ·em petcen~agem superior ã. 5 %: 

d.) {I lote q_ue àJ>ré1ientar o '"'ts:ma.iihe:i" dás fr.uotas dltferente 
daquelle marcado ·extern~mente p-ara. os eff~itQE! conunerc1aee·, e~ 
porcentagem superior a 31 %·1. · 

e') o l9te cuja. pro.cedenpln !:õr v.e-rl!lcãda çllf!etente cfüqúella 
para a qual f"Xpec,lir~m•se os· cetttflca'dos' de: sãrildade ·e O de tr&nslto, 

6.0 - Deaenioe.raÇado o lote, () wchnleo. expedirá. l:).Gl· interessado a 
fldha o!. do livre transito para bor_cto, que será enttegúé: a.o. o!!lcta.l' 
ai:Juan~lra ~o ·serv1ç~, e a· l!l ~la. c;la tabeUa de J1:Ügamen:to do lote, 
,p_at'i!- q~sqtter. ef!éltos éommetcla~a.. · 

'1° - .Quando· se verificar a. cqnder_nn11·ção de um l~te de :fruc'tas. 
J;t!Q e.cer!\. ex~lde; a. fie'h'!i. de :U.vte transito pa·rn. lim'do, é a.óme:nte 
a 1~· vhi. da tabella. dé Julg!ltnento, qtll;l cónst1tÚ1t'á. pr_t'ivá 'elos lrictlvóà 
deternilnnn<tP.s da <:QndemnaçãQ ·do lote. 

8° - Perm~ttir·.~·ái nc>~ casos referidos nM Ie"b·al3 e e d do n . . 5~ 
a.ob guia expédlda. pela. Dlrectorla dê ;F'..rµétlcuitura,, ã rettrada d~s 
iotes, para etfelto.à «le re-bénei:lclamento da fruo.ta, .sob as vistas de 
um techn·lco da dlrectorla., e sujeltando.-se os iotes d~ fructas .a 
n_ova 1n..sW"oçil_o. • 

90 _.., A 011tentaçã,o do esttvamentó dos ~olumea de tructas; nas 
êámaras ·fl'tgórlf.leas ·ou porõea ventllaêloa do!J, na.vi~. será :dada pelos, 
+~JimJÇ~, tlAO 8_8 perm-1t't1ndo, BQb• pre.~J!;to do aproveltatnent!> ma ... 
xlmo c;1a càpaéidade d~_saas càmarª·ª· o est1:vamento. cer:rado, e exigin
do-se a formação da.8. PUhãs dê. caixas· ou e.ngiãdadõs, sómente sobre 
,aarrnfóe, medindo não men.os de 5 cm.s. de tnce . 

. 10° - ~tes de term1nad9 o sel'vlgo <J.e ésttvamento, o te~hn\co 
tomarfà. e. rêglatraré., nas 4lf!erentéa camaras oar:regadas, Q;; tein~

fat"\itã. fütéfüa· oüs (lâbta~. na parte rnrer.10~.. a.o meio e .o..b ealtô ·das 
plih8$ de C:&lXllS. 

!1° - Pare. oe e~~el:to.s. de hlét1m::hl~ e .dtsclpU:"1S. .l.loS ser;V1Ços .• 
:s~o éqnaldernd.Qs chei~s da .. t.iR"caliz~ação, os assistentes technlcos que 
estl'vére-m de ~r.vlço no· porto: qul\ndo, 'poré-m, o cUrectQr ou um -0h.efe 
de secção; para os e!teitos de Inspecção eu. controle,. ~e apresentar 
eiri aervtç_o, f\Uto~tJcament~. e:saes U:.ltlmos ása:t.Un.Jtrão 11.S re§ponsa.
billdildeà e chetl.~ (\a. fiscalização. 

Oón!ere com o ol'lglnal. Elm 2~ tle Oútubr.o de 1935 .. - Clótílde 
M . dd Figuolreflo•, 

- A CjU4:.m t:ez 'ª· requistção,• 

Dó Ti'lbunal. de· COrirtãs, de 28 do co1'.tente, ·communlcando a re
(l\J~t• ~" registro aQ (.10ntraoto cefebra.do na. Delegacia .Fl.scal d.o 'rlle
IOuto Naél'onal no Estado tio ·Rló Grande do Sul, en~re ·a. Fa-zend);!. 
NaalonâÍ ti • . ilr.ma OUHil, Bórd)tfg.µon ~· Cl.o. , cpara la arrecadação ·do 
lmpõato de coneumo eofue e.ner~ia electdti.a·. 

-- A' O~n:ini-isedo de. 'I'.om~_dn.· de Co.n,ta.a. 

E' lldl,\ e v.ar a i'mprhnlr t\ .se'gulnte 

IllfD_IC.~ÇÃO 

N, 13-A - 1935 

(tª L.eg_lalnturo.} 

~tigperc . a crtl1abQr!lçc1.o ae· tod.o.s ôs · Poãeres da ..Reyubitoa, para· que 
se •tão e11gúte o q1dnquie1tnio a q«u.e1 se ·refere o artiqo 13!. -das n ·ts
pos,çôes TPairst'tortas da Qb11.s.tlfo.tç~o1 sem 11 soluçdQ, por accor
dô· d#ecto .ou- a.rb~tramen_to . . volttnt~i-to, das questões de lfm~t.e~ 
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·foterestadoo.eDJ C<i'Jtí. ·pa.,recet· jd'IJOT<avel da Com,mtssãó de Çons_ti
tutçii.ó e Justiça • 

. (Justiça 19~ ~ 1ai Legislatura) 

Nad-a. ~· oppfic ·a. que a Ca~!lra dós Deputa(los <ÍJ.i'tJ(I. o appelle· 
proposto âo.9' go\•p:.nadore.s e. ás J\.s!leril.bléas Leglslat1v11.s doo Està.dos, 
antes tudo imUca que elle ~Ja approvadó .. 

l\pptovado, dat-lhe~ã a Mesa à-. re·ci:aççiJ.í:> atteq11adâ, transmlttlíl- · 
do-o por telégrl:'...mmu ou p<!>r o!f.l(ilo. - ' 

Sala da C.omt:n.f.ssJi,'Q .. <Je Jµsttça, 2_9 de OutJ,lpro. de 1.935. ·- Wa.l:.. 
~mar Ferreira, prêsla.ente P. relator. - Pedro Aleixo. - Deodoro· 
de · .MenaonÇf!,. ~-- AdglplJ-0 Celso, vencido, Por considerar Jnipértl
:ne·n~ o appel101. - Ailthur S_a1itos; v~ncldo" ........ Carlos. Gemes. cie 
Ol{vetra. --=- LevJ Carneiro, vencldo. o ·ap'peúo parece•me tnadequa
dq e lmpertln~nte. .Os Esta<!.Qs .têm b dlrel~o de .P:refer.lr agu~i:élar !iJ.· 
cona:M~tUção do jl:tizo arblt11a1 :previsto .para. .dlrlmh' sua~ qUest9e!f i 

de. ilml~~. - P11t:·,.-o Vetgara. 

lND!b'AçÃG A QUE SE' BEFERE Q Í'All!:CEK 

Indicam.os ·- q\l,e a Camara d~ ~pütado8 se tn(l,iilt:este sobre " 
a convelilencla d.e ·um. a.ppello aos Poderes Executivos ~ Leglsfütlv.os 
dos Estados no aenttdó de uma coUabo~çli.o d~ todos os Podet:e!i. c!a.. 
Republlca~ para qµE 'SE! não esgote o qutnqu~io à. que ·&e ret:e,re o 
~rt_igo 13 da,s i:>t.'1post;;;ões TJ.'ansltorl~ da. eonstlttUçAO Fed.~ral, smn 
n soli;iç,ã0; in_l;l.dl~ntc .aocordo dlre~·to ou aibttramentó volunt.arto, das 
questõê,s de UIIiltes lnterestndl.iaes, évltanO.ó-íie,. aiis.lm,, ó ·i'éiíiedlo do , 
arbtti:iunentõ ~ótnpúlíiot.lo, que é a. medida prevista para. o .apói; 
qu'inqüe-nnio. -

ao.ai da~ $.eoai\cs, :M de :outubro d~. 1.9:lp. - Jo_s'é .Peretra .f,frfl. 
- ,José G'omeir .ita Stlva. - Sammi· Du_cirte. - Gratluliano de lititto •. 

Mathias Freire. ·- Buy t'itrnefro , ......;; bdC>n Bézeffa. 

S!o lida$ !:lB ~gulnifes 

DEé.LÂRAÇÕES DE VOTO 

.Qeclaramos s;~ prj!sentEl· no recinto qo moin,ehto eia '\lotação dlt. 
emenda numero 2, do Orçamento da 8ec.elta - âQ 11\witi::A pepqta>:lo · 
011vétra ·Coutinho .. - · -supprttttlndo· a tâ'>ta federai ·de HGOO por aa.cc~ 
de .café ·exportada, votarlaJ:ll.OS a· ~avor da. mesma, p<.1r estarmos con,.., · 
'"Je.no_tdos d~ ser _1:nconsti~uc1pnal e contrM'la llOS tn~resses ~~ l·u,. · 
vottta. 

Balo. das Se~sões, ao de outubro de 1935. - .Band~trâ Vaugh~n. , 
....._ Martinho· :Pr.ad.o. 

,. 
. Declato q.ue, AchandcHne ausente. füj reélnto,, de.lxei dé 1tQrri.ar · 
part.e na v:otação da emendn numero 2, ao ·orçamentq g~ .Recelta., do 
.Sr. Deputado - Oih'c'!re. Oou~l:nho, .su.ppr.l.tn,1.ndo- .& tlJ,}QS. i~eral , q~ lS, 
J>Qr aacça de cA-!~ expo,rtacta. Se,_ porém, estivesse _presente. .~ ota_rlà. . 
pela appro_vaçfi.,o .. dn. referld~ emenda. / 

Sala das Sessões, 30 de Out.ubro- d~ i936. Sebâsttã.o Domi.n;· '! 

gu_es • 

. o Sr. Presidentê - ·&t.â flnlilll ~ leitura do E,çpedlente. 

HEi ~óbre. a .tnesa, · e voµ ,submet~r ~ voto:s·, o. §eg:uJ.nte· 
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REQUERIMENTÇ) 

RéqU.êi"émos que seja consignado P.11- acta dos t rabalhos da sl:!s
·,.s.ão de -hoje voto d'e congratulaç~s com a clasae com:merclaria. ·do 
. Pa~. p~lo tran~curso 4a. dat·a de hoje, que: é o "Pia do Etnprega~o 
no Commereio", consagrado .á confra.térnizaçã.o da classe . 

S~la. dus Sessões, 30 de Oútubi'o de f935. - Damas orttz. - 
Ed.mar Oatvttlho. •· - A"lberto Surek. ___, .Adalberto Ca,margo . - Fran-

· .cfsco de M'i:>.ura. -- Francisco di Ftort. - .B .- Prado , _... Anfa :Badra. 
- José João do Patrocfafo . - Abet do'S S"àntos. - Cé$àr Tinõc.:> • 

. .An.tonto Carva.liz.al . - Abfüo· à'Assis. - E'rman.do Alves Gomes. 
Sfü1a costa. - A?t/l.ur Albino dã R.ochd. . · 

Apptovado. 

O Sr. Presidente - Tem a palavi:a o: Sr . Damas Ortlz, prime!• 
: ró orador ln.~;-c·rl.()tO . 

O Sr. Dam~s Or"tiz - sr. Presidente, Sra .. Deputados, cum
. pl'lndo .1ndec.1lnO.v.:.ü âever, ·venho a esta tribuna .. em nome da õla«Se 
·c!oà commerctarlos do Palz, e na qua'1lda.de rde seu :Í-ep:resc-n'tante nesta. 

·1 Càsa do ·Par1am'i?nto Bra.8Uetro, para pr~nún'ctar IJ.'lgumas palil-vraª 
.sobre a slgntlicaç-ão da de.ta de hoje, consagrada â çolifraternlzação 
d!ls companhel::os trabalhadores no commerc1o. Tambem pretendo, 
prevalecendo-me ·desta alta tribuna, !azar uma saudação, que che
_gué a-Os óUvldóâ dP.ssa laboriosa classe espalhada de norte a sul do 

.Patz. 
Sr. :Presidente, a epheJllerld~ cíe hoje é- bastante stgnif.fcatlva 

para aquelles que trabalham quotidianamente no commerclo, vis!ln
d.o o progressó t.conomlco do Palz. ó.:i l'ommercle.rios do Brasil sen
tem-sé satisfeitos E:m poder, nest.e dia, reunidos, an!mad<>s dos mes-

. mos se.nttmentos de lraterntdlld~. conunen:iorAr a sua d&.ta magno.. 
O~ em:pl'egado.s LO éomm.erc1o do Br~U pedlram.•Iile para tnterpretar 
<:sses seus· ·sentJmento8 na. data de hoje. Elles eatão confor.tados cosn 
ili sltuaçã.ó que dts!r.uctam pre.seil.temeut~, graças â legislação soclnl 

· votada., visando o nmparo de to'dos. 
Nunca ê demais accentua,l'. as .condições ang~tJo~RS em que v.l• 

vlnm esses obréfros da grandeza, econ.omlca dJ!o Nação ha ctuarenta ou 
cincoenta annoa r11.S$ados, quando tràbalhilvam dezoito ou v1nto 
:horas d1arlilp, .sem d1relto aos descanso semana·!, porque naquella epo
•ca, infellzmente, predominava a .iµ.c:r;italtde:(Je tacanha dos em'pref<a
do1·es. 

A cl~se v1vla completamepte <(esamparad~. porque os pê>deres 
:.Publlcos da Naçfl.o não cuidavam, ·nlo visav~m. sua.visar o sàcrfficlo 
d.aquelles que .bastante contrltiulam para o engrãhl:ieclmento uaclo· 

:lial. Apenaà exls~ia, como existe, o ãrchatco Ood1go Oom_merc1a.l ele 
1850, elabora.do,. portanto, b'a. setent11i e clnco annos. codigo que. 

:pelos seUE! artigos 79 e 811 procurando emba.lllr a bôa 'fé dos tra.balhn
.. dores no copunercta <ietermJnava varlas. norma.a que visa.varo 1mpe!"" 
d1r ·à dJspensa,. st:m justa c_ausa, dos ·emprega.dos. Estes, ln!ellzmeu
te, nunca. tísUfrUltAm ós benetic1os do CoéHgo. 

A tê 192\l pemtaneceu essa. ·sl.tuação de !nJust1ça e de !desespero, 
.. quando a. oam.ua. ,·otou uma l~l visando <lar férias aos empregadt.>S 
·do comnierolo. Forçoso é dizer que .â "medld:l. era um verdadeiro 
. rr...ytho, porque não tlnha. app1ioação no selo, da classe. 

E; de fustlçn que se louve, n_es~ mQttiento, a. nctuaçdo do Go
' verno Provisor.lo, C•)lllmando, entre outra.s <Jo.lsas; àmpara:r o braço 
t<lo tra.balho.<lor . Hoje, grnçll.$ a esse. orlent~ç6Q; patrlotlca, os corilm.er
·01~Jos do Pa1z go?.Oam, e!!ectlva.men~. dos berief1c1os de ums lel de 
-cito hora.a <l!! tra.bttJho. Além dessa nsslstenc1a. .social, o Governo Fe
lf:ietal, objectlvando melhorar as condições de vida de tão laboriosa. 
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classe, bem como amparar. a. sua fãml1ia, c.l'eou e. Ca!xe. de Pens~si 
e Apos.entadorle.s dos Commerclar:los, emprehendimento de grande 
relevancia para· o.:. destinos de uma. nUrtlerosa classe obreira e pa
c11ts . 

· · sr. Pre.sidetí te, é · com lndfzlvel prli.ze:r que estou pro!~l'1Pd<> est.aa, 
poucas palâvras ~Cihre ·a .slgn.Iticaçll:o da: querldai data de· hoJe, com o 

. transéurso da qual os commercfal'iõs do Brasil e as suas associ.açQe"s.· 
1·epresentat1-va.s se rejub1lam, algurnll.l! contando mais de clnçoénta. 

. annos .de e.xistencla . 
Devo, r.omo um!I.. pequeno. ho~enagem, cltaJ; os nomes; por exem--. 

. plo, da. Assoclaçúo dos Emprego.dos no Com:inerclo do Rlo de Janet-. 
ro, lia pujante União dos Eropreg_adoo do Commerclo. da Ass<Jclação· 
dos Empregados 1: <J· Oommercio de· Pernambuco, da Associação d"oS. 
E,mprega!ios n .o Com1n·erc10 de Ju~ <le Fóra, . da ASsocia-çãÕ dos Ern.
p:r;egado,s no Com1nerclo de Campos, no Esta-do do Rio, todas ellas 
lilst1tutções qu-:? ro_presen tam condtgpaniente a classe. 

O SR. HENttIQ'):TE DoDswoaTil - Tenho e. satisfação de d-eclar.nr, 
. como autor da. lel de· f.érias, q~ a J.n<l_clatlva. parti'u da. Associação do3: 

.Emp~egado.:s no Gc.mmercio do R~o tle J~ne1rp, e durante todo <> tetn

.po da. campa.n.ha, para. que f"osse· ctlinpi"lda á lel. foi .exti;aordfnarlõ e 
)l'lOViinento qa ~·erer!da l).ssociaÇão. 

0 SR. DAMAS ORTIZ - Agradeço o a par~ de V. Ex . CJ.ue Vt;tn,. 

CQr:roborar as minll.as palavras . 
Desejo citar t.nmbem, com justo oi:gulho, os nomes de dois sáu-

• dosos amigos dos empregiidos no commert:lo - os sra. Benoo .Elbe1co
e. Carlos sampaio, que, quando prefeitos desta Capital, babcarain o~: 
pilmeiros ac;:tos recuzlndo as hora.a de trabalho. 

o sa. B.E-NlU~tm DoDsWORTH - V. Ex. póde <:lt~r. lgualm~nte .. 
o nome do Dr .. Pnul<: de Frontin~ que, q~andô construiu a · Avenid~ 
Cei1tr~I. mul~o se precocüpou com ã loêii.llzação do commercJo. -ettL 
benefic1o dos empi·egados . 

. o S~. DAMAS ORTIZ - Exaetamehte. Accrescento aos cltados1• 

com pr'azer, O nom.e do grande 'vulto qúe 1:1e chamou Pe.'.U!O de 
Fronttn. · 

.Permlt·tam-me ·v. Ex., Sr. Presidente~ e a camara, lêl" desta. t l'l .. 
lm.na, wµ. dÜ?ci.µ-~q pronunciad~ bóm.tém, na· Asse?Xlbléa constit'Ulnte, 
do n)eu Éstado, pE:lo iltustre Deputado Sr. Marlo Alves, elelll._ent~ 

. de grande J.n{luen'Jin no Partido Progrêsslata. do Rio de Jllllelro. e q-ue 
homenagê.ou f.I. clas;e commerCiarie. do Pa1z . 

. Antes de proc~der á leitura; desse dlãCUJ;'SO, 81'. Presidente, d~vO
asseverai:- â Camar.1 o á cla$.Se couiinei:ciaria (lo Braall, qüe o ~r, 
Ma.rio Alves é um amigo si·n<:ero dos traballiadores no co~ercto., 
t.eudõ-lhe sido, pHos lnhtiméros serviços á nossa. elas.se, conterldo 
o titúlo. de socio h!i>norario do. Associação dos Em.pregados de> Coxn
merelo de Nlctlll:roy . E' po.r isso que 8. Ex., conhecedor. perfeito da., 
situe.çã.0 de al'lgUstlB. em que se ef!cÓntra es.iia classe, proferiu. na. re ... 
:rertda ,l\...t\sembléÍ\, n · seguinte oração: 1 

"O· Sn.. MARIQ ALV~S - sr. Pre41dente~ o i Brasil com-· 
menío.ra arnanhl1 a datá dos. einpre.gados no commer9lo . E" 
um ·aco1~tecimento <tue não póde ser olvidooo J>Pr esta Oasl\, 
e sobretudo, pela. Uni!lo Pl'Ogi::essJ.s~a.. partido a /Que tenho a-. 
honra. <le ·l'C~presentar nesta Assembléa. · 

A conunemoraçli.o de amahhã é uma. justa homenagem.. 
ai esses 11sroes anonymos que labutam de sol a sol, cohcor
rencJo p ara. .à prosperidade das classes proô.uctoraa e servlndo
com éledicácii.o âs populações das varias regiões do Pai~ . 

O comr.nerclo de hoje dlt:fe.r:e. 1.t)teirament e, .do de lilglins, 
annos atraz . Actualmente, elle está nacionRUzado, sendo.,. 
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em grande malorla. constltUldo de b'l'íiSlleU'os, ntJma ~ropor· 
ção t.altez de oltentà por éénto. 

Não era,. eritretant0, o que se ·verlficáve., ainda,· nos· u:ltl.··· 
~ºli tempoE' do 1_.eglmen monarchico. ~e.sSJl ép<,;àa~ Ó~ éStf.1.
bt?l~cimentos commerelaes.. pertencente$ quas:1 ql:le •exclusl
vamen,te .(\ estrangelr<>Sr: 1apres,«:lntavam, êiltre os aeus servido· 
re.s1 \lm .ecintiilgen:te tnlnlmi:> de nãcionaes, send..ó que. a·lguns 
não .adriltttiam, mesmo, empregados br~il~l'OS. 

se ~etrQcecles.sen,tos um pouoo .mal.a, no exa.m.e da. orgnnl
za.~ão do m>S$o .é'ommeréio, Ç,hégarJ.atnos~ pôr exemplô, & vê.rit
tiéár .. nos tin.s do 5e~ulo dezoitQ é pd11ê:lp10s de dezén<>ve, a 
1nenstenc1ã de naciód.aes nesse ramo. Has ac'tlvld'ades brs~l
lelras. 

Pqr ~se. tempo, ~Üàs; o ~tràzo cI:<> no.soo cqmmerclo 
era, .·de"solªqor. B&Bta d{zer. par~ c~racteri'.~i-o. que se n.ão 

·encot).~:rava â venda U?Jl(l escová de dentés ... No começo do 
seculó dezenove, o Rlo de. Janeiro, .Já uma das regiões mais 
prosperas d9 B~asU, ttnha o seu · coiµ.n:i_ercip seb o dolJ.).lpto 
da. colonl:a ~r~cez:a, OOJ:!dó· o fmnco a moedª m~talllca tran
cezà, ô dlª belro clrÇtUli.n,te. 

Com rarlsslmas excep9,0es, · e~pregados e patrões- err.rn 
e.st.r~ng~1.ros, porque o nacional ou tt.n.bl!i uma §ituação de· 
fln14!l e l'lTôspera ou era um pái'la . 

. Asslm, naclo~llzada, como· e~tã. a~tua\mente, a i:ios~~ 
org~nµ.ai:ão c~mercl~I. 9 .dia dó empregadg do cotnmero10, 
que o cal1:Jndá~io á.sslgnala. ãmanbli. é umn. data Iiacion.ãl . 

. E tanto malor de~e ser o nosso jubilo, põr. esse ·é.cohte
clmento. q:uando .é certo que o . . e_mpregadô no commercio, cte 
_boje! já nào .é ~a.Is um. ignorante e um lnc,ons,clente, ~scr~
vi'sad<;i nQ patr~9 . 

o commerc1at1o da. actualldnde é .um eldadao eduna-do, 
CQm p1c!l'J:o. conhecimento ÇIQ,S ~'QS; . dJre_itos e deveteS,, e, Vlft 
à.l:l re~f!O. poss-u1dor de pr.epnro inteueotl)al. 

Eh.tret~,nto, Sr. Presidente, no ~spec·to eco.t)omko, o el11.
p~gado no co~er.Cio a1tula ·é, agorà, rum sactffléàdO. 

,A remun.er~çãp éscMsa. que lb;é rêsu.lta do tra.bislh°Q afa.
noso, delxn.nd;o-o· em. situação de pênUt~~. decorrQ, .tim parte. 
da extors.íio do :f.feco, fazendo pesar con,t.rl·bulçõe5 é.smagado-
ras sobre -o commercfo.. · · 

E.m 1927, · 'dl.5cut1ndo_, .n~stti. Cà:$a '9 impqrtante problem'~ 
dâ hàl)ltação jl(>pulàr eu. s1.J.gger1 tüna . 1déa. qu.e s.e· ~nqua.ct:ta 
peMeltà.mcin.t~ em o nosoo .N:iglme démócra~tco, ne tnodo à 
a.ttender n sl,füaçã.o pre.ca'rra do trabalhador. Ei·a a. dlvlsão 
d~s l:uc_r_os ~q pat~Ao com ~ empregad.õ.s . 

·o_izla E:'l\ !ltJe tle~e modo, ~o ~n_vés de: soti'.rer o patr~o 
<i"ü~lquér pl•ejutzo, .nos se~ 1nte~sses, terl.a ahl, antes, um 
meio de v.~-r progredir· ºª lucros do .se:u cap1t~1. VlstQ como, 
uma. vez certo de qúe, ao f.im de· cuda exerclcio, p.erceb.erla 
u_mo. p·a.rt~ dos ~ucros do esta'be1ectment.o, teria o · emprega .. 
dq .inalor E'Bcruputo e est).mulo ~o !>en:tido de f-a.zer· pi:ospe
.rai" o~· neg(>ofos. 

Aor~iió, Sr. ,erealdente, que , ressa · méd.ldl\, lrifellztnen,
ie, exolufdB' da Do.!!Sll. Carta Ma.g.na., teta. de ser .a~ôptiidá 
em o nos~o meto, pará evltll'r a tnj.ustiçEi. ·que se v.erlfü::a 
<l.om o t.r.a.bu.ihadot, .E\'llt.n.l>re a se de\:!ater em s1t.ua9~0 -de vr:r
tladeirà tnlEetl.a, sem reoursos1 s~quer.. para; o ·suste:nto da. 
prQ.le e a !ocal.tznção das t:á:m1Ua.s e.m mot~das, pefo me~ô5. 
'inhls hyglenlca.S. 

A data· que se coinm.emora. amanhã é, pol;s, dlgrie. de todas 
a.s .i:i9ssas ~tte.nções. í.em9rando._a d.esta 't rlouna1 nll.ó tenho 
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outro ln~ult.o senão o de apresent!lr á Mesa um requetbnent&
no sentldJ de Get lançado~ em, acta da sessão de hoje, ~x:n
'Võto de côhgi'áttile.çõés CÕm a laborlo.sa e honrada classe dos; 
empregados no comme_rclo, pelf!. data de amanhã e beín a~lm 
que a Mer;a telegraphe á. dlre~tor.la da Asoàchi.ção d<>$ Em• 
pre·gados .tio Commercto, fua11Uestancto .. Jhe a nossa sóllda\
riedade a todas as festividad"es com que será. asslgnalad~ a: 
ausplctosa. da.ta. 

Preclsamos instituir ó ci:edl.to agrlcola" . 

Sr:. Presidente, es.se foi o discurso pronunciado pelo digno Depu-· 
tado estadual, Sr. Marlo Alves. Pars. n4s. contmerclarlos, cqn.stttue· 
peça brllhMltisslma, porquE; neIJ.a ~tá es~ada a s!tu11oçlío de mi
Sf:rla em que se tncontram os traba.lb.adores do commer.cto. 

A cresse commerclarla do Brasil, como disse, ~ente-se jubilosa. 
pe~a data. ãe hoje, consagrada á su~ confraternização . 

Conclulndo, Sr. Presidente, apreséntel á Mesa, interpretando a . 
vontade do!> commerclarios do Pa.1~. ;requerimento afim de que se c9n .. 
slgne em: a.e.ta. um voto de congratulações com a elas~. pelo trans-· 
curso da. dn.t~ da h.oje . 

Acredlto' que a 11onrada. 'Camara dos Deputad.os . .não df:lx~ de ·áp
provar esse reque1·1.mento. \lll),a vez. que a 1classe comm.étclarla, con.sti-· 
tu.lda de mais de? ueo.ooo \;!:aba.lhad.ores, m .'Q,lto concorre para o en:-.· 
grahdéclmento economlco do Palz. 

· Quero, para terminar, dtrlgir, a esso. pl~iade de obre.lros do pi:o-· 
gresso sempre crescente do Braall, áS mlnhss e!fustvas saudações. 
augurando-lhes 'wn po.rvlr che.10 de !ellcldade e :prosperidade. (Pai ... 
mas. O orador é cumprimentado). 

O Sr.. Presidente ~ Ha. sobre a .mesa um requerimento qu~ 
vai ser Udo. · 

E' l1do, apoiado e po.sto em discussão o seguinte 

N. 2"01 - 1935 

(Prhnelra Leg~Jatura) 

R.e~ue!ro a inclusão em Ord~m qo dla, do projecto n. 339, de 
1936 - P · Lcg1slutmã. 

Sala- das Sesooe.;, 30 de Outubro de 1995, - Sailes Filho. 

Encerrada a dl:scussão e adiada. a votaçP..o . 

O Sr. Presidente - Não ha mais oradores 1nscr1ptos, .na .norir. 
des~a~~ ao Expediente . 

Vae~s:e passar á. ordem Q.o dla , -(.Pctil,sa.) • 

Comparecell:I l:náls, ·durante a flo.ra ão :Expe<.tlente, ºªi .Srs. ~ 

Age.nor Rabello, Oalãélra de Alvárenge., Ma.rio Ohertl:lop;t, Deode-· 
ro de Mendonça:. Acyllno de Leão, 4l:!gua.r Bastos, Fen!llon P~rdigá.o.. 
Magaihã.es de Almerd.a, Carlos Reis, EÜeze.r Moreira, ,l\genor Monte .. 
Pires- de Oayo.so, Freire de Andrade, .Plifiló Pompeu, Democrito Tavo• 
ra, Pédro Flrmezs.. aumberto de Andrade, Monte Arra:es, Flgue1red0> 
Rodrigues, Je~hovah Motta, José Augusto, Alberto Rosell1, Fei:retrs.. 
de &>úza, Or:itullano Brlto, José G9n\es, · Me.thla.s Frefre, Ruy: Car
neiro, Bbu21& Leão, João Cleopha.s, Rego ,Burros, Ozorio Borba, Adol
pho Celso, Mtirlo Domingues, Arthur Oa.valcantl, Alde: Sámpfiio, Hum-
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berfo Moura,, Stmpes· ·Barbosa, ·Motta. Lllhil., Orlando Aro.uj.o, yatenw 
de Lln:t_a, Fernandes Lima, Sampaio Costa, Carlos de Gusmão. Dc>o
d~to Mala; Amàndo :irontes, Barreto F1Jho, .Manoe.1 Novaes, Pedro 
Lago, João Manga.beira, Me.~alhãies Netto~ ~'ranclséo Rocba, Octavio 
Mangabeira, Pedto Calmem, Leoncio. Galrão, Arthu,r ·Nelya, .Raphael 
Cj.ncurs, Edgn'f4 áanche!'I; .Attl.la Amaral, Aedrubal S'oare:s, Ubo.ldo 
Ramalhete, Francisco Gonçalves, Nogueira Pentdo, Jullo de Novacs, 
CanQ.ido Pessôa, Henrique Lage, Sampaio Corrêa, João Gulml!.l'ães, 
LevJ CIU'neiro, Bento Costa! Hermete Silvai AéUrclo To.tres1 CeRar 
Tinoc.o, Lontra dosta, Cardlllo Ftlho, ~po Alv·arenga, t,e:mgrü:ber Fl· 
lho, Bandeira. Va~gbnn, Fãblo Sodré, Carlos LU2l, Noi'aldino Lima, 
José Bra.z, Theoctomitçi Santiago, Adelio Maoief. Augusto Viegas, Joíi.o 
Beraldo, Juscellno Kubltschek, Daniel da CaTVal_ho, Vieira Marques .. 
Negrã.o de Llma. Celso Machãdo, João P-en1do, .Josê Bernardino, Matta. 
Machado, Anthel'o Botelho, Bueno Bran:.<ião, ~~lmiro· Medeiros, Pe
reira. Lima, TheotonJo Monteiro de Barros, Santos Filho, Banos Pen
teadq, Mora.es Andrade; Verguelro cesar, Cardosó de Mello Netto, Joa
quim ·sampaio Vldal, Clnc1Ji1t-tc Braga. Castro Prado, Macedo B1tte1.i
court, Laerte Set-ubal1 Alves ·Palma., ~mes Ferraz, ;Rôberto Moreii'a. 

'Miranda .J.unlq_r, Koi:a.clo La.!er, Fabia Ar'anl}a, Jntro Franco, LaudcUno 
Gomes, · Vice~te Miguel, Trigo ele Lomeiro. Corrêa. ·da Costa, \Tandonl 
de Barros, Pllp.10 Tourl:nho, O<:tavlo da Silveira, Lauro L9pes, FrJlU
clsco Pereira. José Muller, Abelardo Luz, Carlos Gomes ele OllvelrQ, 
Borges de Medeiros, Demetrlo Xavtei:, .Pedro Vergara, F:"reder1co Wôf
renbut~l. .Rauí Bltt·2ncourt, Barro~ Cas.sal, João Neves. .Nioolau ver• 
gueiro, Os.car Fon.to:u:ra. Ai:llz ·]ladra, Ettrlco Rlbeko, ErmanQ.o Gomes. 
Abel <l,os santos. Pedro Jorge, Francisco dl Flori, Abillo de A.ss1~. 
Antonio Carva-lhai. Arthur da. Rocha, Francisco Moura, M:artins e 
Silvai Adalbert~ c'amargo, Cl)ry-sõ,stomo de Ollvetta, F·e.r~lra Llmn, 
Ollv.eil'a cout~n.ho, Lima Telxetra. Gastão de Brltp, Gás.tão Vidlgal, 
FTança ~ilho, Mó~cYr BarbPSa, Ar.lindo Pihfo, Augusto Corsi'n0, ·Lou
renço Baeta Neves. Sylvló Lei.tão, Salgado iFflho, ~a.ul9 M1u·tins, .Mo
rães Plilvá, Thompson Flores (165). 

D.el~am c_le cqmpa_recet os ·sra. : 

Arruda Camara, Ribefro JUI)lor, Agostinho Monte'lro, Gerãon Mãr
que.s, OlaV'o OUv~lrá, José. dé. Borba, Oiú'é Filho, Martins· V~ra$., 
Hereç'Mano zenaydê, Domingo& Vt.elra, ·Oswaldo Llm&, Severlno Mar~. 
Emmo dê Maya. .Mello Machado, Melch:lsedek :Monte, Altatnirando 
Rêqu~lio, Clemente MRrlnn1, l."Ulz Vianna. Fiih9, Rapha.el M:en~zes., 
Arthur La.vigne, ~relra. Ca.rnelro, ~ql Fernande.s. PJnheiro Chagas, 
Washlr..gt0n Pttes, õarnelro de Rezeni:le, Rezende· 'Tostes, J.oão Hen
r,lqúe, Jacques Montandoti, Ai>reu SOdré,. Paulo .Nogueira, Osco.r ~te
venson, Carlota de Quefroz, Gl\mn. cerq~etra, .BJaf! :sueno, Hyppollto 
do Rege, Felix Ribas, Mel.ta· Junlo~. itJ.!!to de Mo.i:~s. Rup.p Junior, 
Baptl:sta Irµzar<io. Renato Barbosa, Annes Dias, Victor Russoma.no, 
Ascanlo TUb1no, Dario Crespo, F&nt:a Ribas, Austro de OUvelrã, Paulo 
Aasumpção, Roberto Slmonsén. Vicente Oal11ez, Leonclo Araujo, Car
doso Ayres, Vicente Gouveia (54) . 

ORDEM QO DIA 

O Sr. Presidente - A llsta de presença nccusa o compare.:l· 
mento de 241 Srs. Deputados. 

Vae-se .proceder é. vota.çio da. meteria. constante da Ordem 'do 
dla. 

conttnttaçllo cta votaçao ·do pro-Jecto n. . 101-c, <le 1!1351 
(Jci Leglslat-ura), orçamento da B·eceitli e /txando à Despesa 
para o cxermcrl9 ~ 1936~· (votação dé e.mend.C&s destacadas) ., 
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ccrm parecer dJi. éc:mtm~a.são.· ae Ftnanças e orçamento. sobra 
as errie.ndas apresent4d{is (34 itisomsão) • 

O \Sr. Presidente - vou submetter a votos requeritnentoa de 
destaques de emendas do 

ORÇAMENTO DA GUERRA 

V<>ü submetter a votos a emenda. n . 123 . 

. O •ar. Bar.reto Pinto (Pela crrd.emJ - sou o autor do requer1-
mehro 11e Ü(etaque da emenda: l.'23· e .pediria a. v. Ex.·, se pos81vel. 
adiar a votação desse ·requerimenro, até que ~ega~ ~ i;ecinto, Já 
que se encontra na Oa&a., o nobre· ~la.tor, sr. Gmtulla.no de Brltto, 
por se tratat· de materla. que dJz réSpetto t\Q Mlnieterio da GueiT&.j 
desejando eu obter de s. Eir.. esclarecimentos nesse sentido, 

o SR. PRESIDENTE - Attendo ao. requerimento do nobre Depu
tado. 

ORÇ~ITO DÁ EDUOAQAO 

O 'Sr. Presi~er;i.te E' ·este o prlmelr.o 

REQUE'RlM~TO 

Requeiro destaque pará a votação da emenda. de numero .183 
(pág. 185 do avulso) cred·lto á 09m,J])lli8ão Rockefeller , 

Sala das ·SefiS(>es, 29 de Outubro de 1935. ~ Barreto Pinto . 

Votação da seguinte 

"EMEND.A 

N . 183 

'l;'itulo IV - Saude Publica: 

Su.ppr!m!ndo o cred1;to de 12. 000 !000$000, para os serv1çi:>s 11e 
defesa. éontra a febre alJ:148.l'ella, que podel'a ser feita pót l'íitérme.dio. 
da Fundação RooJdeller, ma.terila que. deverá constltUir objecto d~ 
lei espec1e.l . 

O ·isr. Barreto Pinto (Parra éti.oomlnhiat' a ~ot<içc'.iõ) . - ·sr . Pte,. 
slde.nte, com a emenda :n·, 183, .Pro.Púz fosso tetlrad·o ·da despesa. o 
cred1tp de 12.000 contos para o. Séi'Viço .de defesa contra a. feb~ 
aml!fella, que. póderia aer !e!to :pot, lntP.rmedio da. Fundação Rock~ 
!ellêr,. mater1a. que deve constar de léi espectaL N.a 3u&tH1cação a 
ess~ emenda ~eclare1 o ~guinte: · -

"Nãó pôde.moe deixar de conceder -os neoess_ar'lo& recui:soa 
par& os serviços de defesa contra a f:ebre amarei~. ó tegis
lat'vo .Federal .. e.11t1~te.nto, merece um pouco m~s de consl7' 
cleraçã-0,, roi:neoe:g.do-lbe ma.ioree esclareclmentos antés de 
vot~ um cliedkto de 12.000 ·contó.<J que, sem qualquer dlscrJ
minaçâo pode servir d-e porta aberta pa.ra. paga.menta de gor
das gra.tf1'loaç.6es ou despeeaa exira-or9ame.ntar1as. 

E' preciso não esquecei' I;\· espec1allzaçlo reoommendada 
nn. Carta Constitucional" . 

No pé em 1que nos encQntrall}os, não · de~jo oontrl'bulr, par& .qu$ 
seja· retirado o credito de 12. 000 contos, dlanite doe ésolàreóirnentos 
!orneqidos palo 11obre rcl~tor. NlLo posse>, entretBnto1 Sr. Prea!den't(e. 
dei~ar de tazer rõparos eob-ré o as_sumpto,. no ~ntldo de declarar qu~. 
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opportuna.mente, será o meãmo obJêctõ de um projecto de Jel especlal, 
em que se de4irmJe.ará, de modo catégódco, que os funeclonll.l'lo.s do. 
Se.ude Publka que totem postos á disposição da FúhdàÇlío Rioékfeller 
8Ó deverão perceber as gratificações arbltradair pelJ!. Commlssã.o, ev1-
tando•se o pegamento de. gôrdas ·prop~nas como agora. f3e. veritlca. . 

Feita esta restricçã.o, Sr. Presidente, conrormo·mê com 'º parecer 
d.a Co:tnmissao. 

Em segUlda, é rejeitada. e. emenda. n. 183. 

Q sr. Euv~ldo L<>Qr, 20 Vice·Presldente, delxa. 11- cadeira. dil. preel
dencta., que é occupacia. pelo Sr. Antonio Cárlós, Préshiente. 

O 'Sr. Pre5idente - Voti submetter a vott>s 11;, emenda a que a~. 
refere á 1;:egu~nte 

'EQUEJU.MENTO 

De accõrcio c·o_m, o .que ficou tesolvldo, posterlorme.Jite ne. comn;i.,ts
são de F!nançaa, para. cqn.stltuir projecto em separa.do, requeiro des
taque da emenda éle n. 184., que se encontra. á pag. 185 do avulso. 

Sáls das 'Sessões, 29 de outubro de 1935. - .Barreto Pinto. 

Votaçã<> da seguJn_i'.e 

EMENDA 

N. 184 

Súpprltri:lr; :Pa.ra o e~erclol~ de 193.6, as yerb~s, des~inad~· á o.cquJ
elção de moveis·, red.uzindo-se de 30 %1 lls demais dotações destinadas· 
ao matel'inl ~rmanente. 

Sala do.$ Se.ssões, 6 de õufobro de l9S5. - Barreto Pinte». 

O 'Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Qual é o parecer, sr , 
Presidente? 

O ~. Pr~siden*e - Pa.ra destao~r. 

O 'Sr. Barreto Pinto - Estou de pleno accô1·do. 

E' .approvatla pal'a. deste.cat "' const:ttulr proJecto em se .. 
p~rado a emenda n. 184. 

O Sr. Presidente - outro 

Re.quelro deetaqué para votaçãq ~~ separado d~ emen'do. de 
n. 463. de o.:-çamento d& Educação (_pag. 263 do ·o.vul.so). 

Sala cias s~ssões, em 29 de outubro de 1935. - Barreto Ptnto. 

O Sr.. Pres,iden.te - Sttbmetto a. vot<>il· a emenda n. 463 . 

O 'Sr. Bà.rreto Pinto (Para enca.mtnhar a votaçclo) - sr. Prc
Bldente . . A. emenda merece· ser approv.ad.a. pela; Oamsra·. · 

Aggrnva.-E·e• cada vez me.\e, o pt•oblema 'hospitalar. 
Ei:rt 1926, .fpl creada uma. taxa áddicilono.l de 5 ·% sobre o Im

posto de bebldáli, exeluelvamen:te, para. novos hospltaes destá ca.plt11i 
e no Pal'z. MallJ de se~elitl~ mil co~tos já. 4eu. esse imposto o.ddl· 
clona·l; entretãnto todás as ·tmpor'l;anclas attecadu-da,s tlveram outro 
destino com a.· incorporaÇàó â. receita geral., 
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·r.n,léládas as ob~as d.e Hespltaes g~, êllntcas nos antiges. terrenos 
do 'Í'ul'.! 01\lb, f~ram paralysa,dns' depois de um d1spendio superior a. 
10 .00ó <:ontos_. Hoje, essas obras, encontram-~. podemoa dizer, em 
estado de ruJ.na& ... 

Nessas. condições, Sr . Preside!\~; seria lhJusto oppor-me á ap
pi:ova~ao da emenda que Cóncede Q credito neeessario .para custear Q 
Hospi~al .Estacio .d,e SA, que acaba de ser i·naugurado devld~ aos e,s;.. 
íorços dos :professores illustres, senhores C~tro ArauJo e Annes Dias, 
tambem, nosso col1ega. nesta Oasa. 

Manda, poréi.n, a justiça., que ae nãO esque·ça. Pedro Ernesto. Se 
não iôra o actual ·governador da clda4e, l'eil.Uzand·o o accôrdo ho.mo
log~o pelo decreto n. f9.923,. de .2.'1 de Abril de 1930, quan$1o fl. 1reµte 
dá .ASsistencla Kospltalar do Brasil, accôrdo esse que tenho ~ satisfa
ção de dizer, foi por mim • . redigido .....-.. .o Hospltal Estncio de ·Sá, talvez, 
.PUde~ ser tr~11sfer1do ao governo da União .. 

. .Assim, apoiando e. emenda, Q.evo, entretà.nto, lêr para flc_ar 
·<:ónst"ando dos Annaes .o a.ccôrdo fi!1ma.do em 9 de Ma19 de 1931, 
quando a Fundação Affonso Penna., trans!erlu todo o seu acervo A. 
Unlã.o para. a lnstallaçlio do Hospital de. Tl'lagem, Centro de À.&'lls~ 
te~~a. e Departamento .Nacional de Asslsteni::in Publica: (Lé) . 

O Sr. Presidente ·- Tres .minutos! 

o BR. BARRETQ PINTO - Pelo rneu reloglo ainda falta ut:n 
minuto. E' ne,ste minuto que me resta.1 quando louvo a capacidade 
dos actuaes dirigentes do Hospital ~t~clo de SA, fa~ndo-lhes ... um 
oippello np sent.ido de a.ug'mentar as cllnlca.s daquelie eate.beiec1-
mentt>, principalmente. a do serv~ço infantil, sinto, que cumpri o meu 
devei', n(\o esquecendo os nomes de Pedro Ernesto e Carlos Costa 
e mais ainda dO- povo carioca que ·contribuiu. el'il suhscrip<;Ao publica, 
po..ra as primeiras obr~ no magestoso edlflclo hospltJlllJl.r., que ooaba 
de .ser i·naugurndo. ( MuUõ bem. ) · 

Em seguida é approvads. a emenda numero 463 , 

O Sr. Presidente - o-utro 

ltJi:QU!:RIMENTO 

R~.quc1ro destaque da emenda n . 188 ao orçamento da eaude 
PublJca. (.pag. 190) para que seja. votaÃo elli separado. 

,5a~n das Sessõe~ 28 de, Oútubro de 1936. - Clement~ 'M«~ni. 

Aprova.da a seguinte 

N. 18.8 

T.ltulo XV - Saúde Publicá, pag. 39, onde se diz : 

Para. os eerv.iços de defesa co~tra a Febre An'l4l!'elln.. 
q~e pod~1á sar re.I.to :pÇ>r ln~rmedio da Fun-
daçãt> Rookfeller. . . • . . .. . .. . ....... . . ... .. .. . 12.ocfü:ooo•oj)() 
Diga-se . 

Pa.ra. os tiervtç\IS de Defesa. contra a Febre Amarel.la .. 
q.ue podPrâ ser felto por lntermedlo da FUnda-
Çlo .Rook!elle:r. . .. .. . .. . · .... .. ... ~ . . . . .. .. .. . . .. . 9. ooo :.oôo•ooo 

Para· os aênlçoa d.e d.e!e.sa. contr3 a.a Verminoses 
nos Estados. . . . .. • .. ; .... ; ... • ,, . . . .. . . . . • . • s . 000 :OOOtoDO 

UI .. OOO:OOOtoOO 
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O _S.1'.. Presidente outro 

JtEQU!:RIMENTO 

De e.ccôrdo com o ·parecer da. Commlssão 9e Fln~nças, rf;lquelro 
-<leE1taque da.3 em~ndas· ne. 210 e 21.l, a.presentf1.das ao project'o nu
.~ro 101-», de 193õ'.,. para. constltulrern projectos em se_pa.ra.do. 

Salé. das Sessões, 29 de outubro de, 1_935 . - Adãlberto e amargo. 

O Sr. Presidente 
.210 e 21i , 

Estão 'Pre]\l.d1câdaa as emendas numeras 

O Sr. Presidente - Outro 

REQOERIMENTO 

Requeiro destaque da. ettu•nda n. 4.67 (Educação), com _parecer 
.contrario, para ser Q.j>provada. 

,Sala das Sessões, 29 de Outubro ~ê 1935. - Abelardo Marfüho. 

Approvada a segu.tnte 

EMEND~ 

N. 4.67 

Au art . 4°. Titulo ~. Classe. II., ~Despesas Extrl1'.iol'd1nar1ne 
aocrescente-se o se~ul':Q~: 

secção ue l·ntotmações, propagandt\ e. educação sanltru'1a: 

Pes!3Qb.l contractad.o (tech1'1.QO& em servtçoa dé pro-
paganda) .. • • ... . , •.. . .... • •..• • • . ...•• · •• . · · · · 

.Gra.tlíiea~õea a funcclonarlos technlcos desta.ca(ios 
nesta aceção . . . • . , . .. .. ... .... .. . .. ....... . .... , 

Pa.ra ~qulslção e ln$tallàçã,o de, estações r.adlodlffusora.~i 
e rãdlo-receptoras. . . . ..• . . .. ... . .. ...... •.•.. 

. Para. côm.p1'!!; de /fün-8 -etnem8itographlcos ........ ..• . 

. Parp. custear .o serviço de publlclda.de e HUoi;mações . . 

48:000.000 

36:0008000 

500:0001()00 
150 :000toOO 
200 :000IOOO 

SalQ. diis Se,s.sões, 6 de Outubro de 1935. - Ab.eZardo Marlnno. 

O Sr. Presidente - outro 

llEQVERil'tiENTQ 

~ueii'ó destaque para a vot.açé.o er(l sepâtado da. emen.da de 
:n . 186, do orça.tntinto da Educação (pag, 186 do 11.vul.'30) , 

Sa.la. êla,s SeSSões, 29 de Outubr,o de 1935. ---" B1irreto Pinto. 

O •sr. Presidente ..-- Vou subl:(letter a vo'tO& a. emenda. com e 
.. süb~eme.nda. 

O ~Sr. Barreto Pinto ....:.... sr. Pr!i!Sltiente, peço a pa.\e.vra.. 

O s~~ Presid~nte - o pat'eeer é .:tavoravel. 

iO SR. .fl"\RRETO PINTO - Mas 6 n.ecessa.rlo esclarecimento .. ne.sta 
remenda, 

·O Sr. Presid.enfe - Tem a pQlnvra o Sr. Barreto 1'1·nto. 

C) •s.r. Barreto Pinto - Sr. Presidente, a em~nda. 186 manda 
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fra.nstetlr para à. &ecretaria. de Estado do Mlnls.terl() dE1o E1h1cação os 
primeiros, S<;;glindõs e t.erceiros ófficlaes do extlru:to Depart~mento 
Na.e.tonal de sa.ud~ Publica, tirans!erenoia. essa det.erm1na4a pelo a.rt . 30, 
dO deçreto h . 24 . 438, de 2! de Junho tht 1934. 

F.sta. emenda t.eve parecer r11-voravel. Cumpre-QJe, eti'tretanto, .t~r 
um esclarecimento, que cQnstt1..ero indispensa.vel, pot" C>ccasiíío da re-

·dacção final . -
E511es offlcl-aes deverão ficar lncl,uidos na. sub~.conslgnaçií.o 8,. 

verba 1ª ·- Secr~t.arla de Efitado - VI - D.lieot.<>rla NRClontil de 
Saude e Assistencia. Medlco .. Socl•a.l (pa~ . 8 da propos~.) , 

O SR. l'EDRO FIRMEZA - Perfeltámente; estou de acc~rdo. 

O SR. BARRE'l'O PINTO - Diante de. declaração do nobre re
lator de esta• de Mcôrdo cotn a prov1denc1a. por rolrn: sii.ggeHda, tlou
me por satisfeito. 

Em seguidJL é ~.pprovade. a. emenda. n. 186 com a. suD
emenda da Comniissão. 

O Sr. Pl'.esiden.te outro 

Sr. .P,r$ldente. 

:Regue1,ro destaque das emendas ao orçamento .sob ns. 186-.B, 
204 e 205; ailm de serem votadas globalmente e, se. as8lm não fOr 
approvadô, que ~jam vo~das na. ordem seguinte.: 204, 186MB, 2.03 
e -205. 

Sala -das Sessões, 28 de Oütubro. de 1935. - RauL Bítten.cou!'t., 
• slgna.tarjó das einendaa referidas: 

O _'Sr. Prestdente - Vou ouvir e. oama.ra sobre a emende. nu
JX>.ero i86-B. 

O Sr. Raul Bittencourt (Pela orciem) - Frnporla, Sr:. PreM 
sldentei reiterando o que· ja :fiz ·no rect.uerimento, que se procedesse 
ll votaçãó. da. emenda ;ao4 antes da. dê n. 186MD. 

O •.sr. Pre.c;idente - Esta bepi .. 4.nn·un~lo a. vot11-ção da. emendn 
204. -

votação àa segulhte 

N. 204 

Titulo XIV (E"ducaçã.o) . 
Verbas 41, 42, 43, 44, 102, 103, 104, 105 e 106 ( En.slno Militar.) . 

' 1 • 
TransfirnmMse re.epectiva,me,rtte para os tttulos XJ e XII (Exercite> 

e .Me.rlnha de Guerra). . 
- ./ 

Loure-r.tço }Jaeta Neve·s.. Presidente. - Laudelino Gcme.s, Vl<!e-
Presldente. - Mdnte ttrraes .. - .Raul Bittenc0ttrt, .reiator. - ~dgariJ, 
S4Jnc11.es . - ~arttns Soares.. - Franctsco de Mor.aes. 

O 'Sr. Raul Bittencourt (l'ara encamhih11t a. votaçtio) - sr:. 
Prestei.ente, Srs. Deputados, a. emenda 204, que d_aqi.ll a instantés ser& 
votada, é da nutorla. d& Commlssll.o de Eçl.ueação e. Oult~a. que propõe 
sejam as verbM i:ererentes á educação mmt,sr itra:ll8J.'erldae do titulo 
de educaÇã'o. correspondente aos 10 % pretixadoa. ,i>elo art. 156 da.. 
Constltutç'ão, para os outl.'08 titulo$ que n_tl.o dizem respêitô' ai epaa 
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,porcentagem e &U:bQrdl,hlidos 'ª rü.brtéa$ génerltllB ·de Ma.rJ.nJaa. e de 
.Ou erra:. 

1Pa.r~~e que, se alguma. vez, as filais das vezes, .ha duvidas . .sobre 
o dêsfec:Q.o d~ uma vo.taçio1 ~ta .d~ agora e~c.eptua.-se dos ca&Q~ r:;om• 
mima, prevérido-se,, co~ uma. ~gura.nçJ1; nJ·ult.Q solida, qu.e a em~n~a. 
v.ae sei' appróYl\d.a . · 

.t~be a m.lm, rela>tor dessa. emenda:, de p.arte da.. COD}n).~ssã'.o de 
EduoJ1.ção .e Cultura, oomm.un:tc.l!.r â Cnsa1 m:o:rn~ntos antes de ser élla 
,posta. ã. votos, que 81 a.t.tltude di14úelle Qtgªo t~Qbn.tco, da de Const1• 
.t'ulçã.o e Ju.síiça. que lhe deu pal'éoer fav.Oravel. ~r de tod<>s q.uantoi; 
:nQs: bate.m.ps pl)r essa interpretação constltuclonal, na.eh~ tem. qe i~
tt:BJ:íslgente. Houve ~esmo. coino tor;tos ;;a.be.~q.s. enf..endtmebto entre 
os le~ts çle ~Ufferentes. b.aincl!.4a.a. sob a .P.resl..d~n(}ia. do p~opr19 

.eminente Pr.E:.sident.e da. Crunat·a. dos ·sri:i. Oepú:tados, 
V:erifi9ou~~ n~ssa. ~eunitj.o. que, com e·xce,pção de dois ou t1:es 

. leadef~ a.'pet):à~, a ~mmense. ma.l.e>tla.: da. Ó!!Jfiartl.- oph:ia.v~ e'QJ ~nt1~0 
!avor.avcl â eme].lda . .. 

Como, entretãnto, s\irglu o argumento de eventualmente se tq,. 
.let~, }Xl.r est.f' .a.nn91 a. p~ge·tn .no orçament9 da. ve.rba. de lnsttucçã.o 
mUltàr, J·nclüiga i:l9s lo % da,· c.o.Íl.fltltu~çá.o sob 'ª vl&~ô de U.ma ~ . 

... .narmonla., nê> sentlao de ditnlnuir áo mlnlmo o àefc"ít, houv.e, de part,e· 
a par.te, com: e; nosso mais devota.do empenho, o desejo <J~ a.ccordar.mq!J 
num ·denoro1.t:1.a.dor com.mµm, que s:er1~. um"a lndJcàç.ão pQSta a votos 
pela Mesa, ~. vtctofios& que tosse pela Canu1r.a., nrmii:r~ cbtne> dellbe
.raÇi\o tt.o Poder Legisl~.t:lv.o. uma decisão e úml\ lnterpreta.çii<> cnnstl-
tu<!lonal. · · 

forellZf.Ileqte., ja se tl:npa ln.teta.do a vqtação. do QrçamentO e o . 
" .a.rt. 2~2 e s::us p~ragrà.pl'los. do Régtmento intél'UO; prbblblQdO a Hl

tel!i"üpÇIÍO da·s votações, hnpo.~fbiflt:a'lia q,µe essa lndlêâÇii.<> fosse sub
,mettld.a: 1!- vc:~, pois que a vctação do ·c>tçamento, Pol' esse artigo 
-~!!i> ~i ~n~rna, nãó ppµerla. ser ill.ierrompld~. 

Assim, impossfbllitaâo qualquer m!'!lo 1que VJesse trazer a una:nlµU,
dade, ficámoo no pon.t<> dolil vista pribiltfvc, que se· não é ·da 1.tnO:nirni
ctade1 é da immensa m""'l:ori;a. da casa., nã.<? SQ compt:ovad~ pelo votaç.ã.o 
.dpe 1Jea<t~rs 1!1.8. .5eiiSlio occa$lól!a.l de );la d.~as, coz:no tambem pe1,ó' pensa
mento que se desc.ol:íre nos âpartes e nos applli:USQs que e, Çamara tem 
rece"k!.º .ite t9dos quantu~ defendem essa lnterp~tação. 

De n{>Bao· lado não tem.q_s a.pe:n~ 9 P,al'e~ · ~a. comml.ssfio 4e- Edu':
-00.ção e CUltura., que é a p.ropria. pro.pone:nte dQ. e~endá.. Temos o 
.PareC:er· apresentatio á Co.m;mt~.ãó ~e F.in.ança:s., d ·e parte, da noãs,à 
G.9mm:issão, pelo brilhante Deputa.do Monte Atraes, a.utoildade lndJs
cu~ivel como oonst1tü~l9nsllsta.:. ''l'etno;i:! o parecer' ·~~ C9mm1s_s~o de 
-Oonstltuic;ão <' Justiç!l., que foi qu~l unan~me,. devendo eu cltPJr par
ticulil.rm-:i·nte 0 1 luc.ldo, c.lo.ro, synthetle.ct .-e liTetorqu~vel pareÇe11 da:éio 
.~lo, .1.J1~stre Dep11tado 1 pefo Eet'ado da Bahlil., Sr. Ho.merô Pires. 

Por :m.&l<; de ~res .hora$, em i:lOinê d.él< Co~ão 4ê Ed UG~Çâõ e 
Otiltura, empenhêl-nie em sustent;ar es pontoo de v~t!l! que pareeem, 
Jâ .hoje1 pf!.Ciffoos para;. a grande· na.rte da Camái'a . E u!nda bonte,m, 
fdl ~préseht!l<iQ ã Mesa e pt.(bltcs.d:p_ no ''Dlario do Poder Leglslattv<>''' 
um .h1stor1cq da qu.estáo em toçio seu trsmJtaµie.nto, pe:i<? Ulustre :J.31·e,
stdente d.essl Cómmfesão, Sr. Deput~tlo Btle.ta Neves. 

PenSQ., pQT<tan-to, que O a.ppell.o que na noite ·de 2.5 de Outubra· 
fazlamq..<i á . O~tnara. dOs Depµtado~, vae rec.ebel.' Ur,:la eorr~spo,ndencia 
eompletn. e q'-le.s1 Uú,a.nhne. Cdnflamos plelJ~m.ent~. Sr. Pr~std~nte e 
senhores Deputriido::i, 11a vtctorlri desta emcnd.a, q~e garnp.~ um.a llcl.bna. 
.tn'tfil.'!pretu.çl\o da Constft.uição e .o matdt .desenvol:Vtmento pu.tn a cuI
'ttuà .naçionah (M1dto .b!;!m. 1}1"11.ito .be11~. ) 

O ~- João Neves (P.<ira. enC{itn:tri:1~at '°' vota.Çfiõ) - sr. P.resl
dente, 4e:vo declatla:r a. . V. Ex. q1.le a minoria parlamentar du:r;á. S~l.\ 
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vota ã s'Uggestll.0 que. ~aba. 1dQ ser 1'é1ta .peio p.o'Qré Deputa.Qo., ·Sr h 

Raul 'Bitten~court, ra.tific.lindo os termo·s de .suà. brilhante óraçio ha; 
dl.as p11o!~ri4a q~nd9 ~a (lis.eu..<:Qfto. orça.mentarla., 

F..lcrunos, sr._ Presldentf,l, cog:i a,. le.tr.e. 1da. oon,sttUl~hiã:o e com sêu 
eã_plrlw, · <les";1na.ndo os 10 %i ·para. o ensino c1v11. d~ maI;r.elra. que o 
·ml11tar seja cu.stead:o p<>r outrà. verba, até para ev.lta.r· futuras l ntro
·Jiliissoo_s dó enE\ino militar ;ao civU.1 ~m ordem a prejudicar '.(una. das .. 
obra.S ma;U;J peoessarlª8· á Nação B~a.súeJra. (Muito bem:; mutto bem.) 

O ~r. J<)ão· Carlos .;.._ sr. P.l'~l>idente. quando, eni reu.riiã.o ·dos;· 
leaã.ers e do~ _relQ-tQr~s dQs varlps M1nisterios,, na. pl"(\sença. de V . Ex. , 
Io.1 estlld,aãp. est:a. qu~stã:o num_ d~ter~Lnado ll}om,~nto estabeleceu-se 
um ·Cf,iterlo - qúe desde· logo obteve ,i\llla. ~arga SO:IÍlÍil& de solldarledade_s . 
entre o.s .presentes - n,p sentkio de ser tonta.da u·ma. medida. que. P.s• 
clatecess~ o pensiµne,nJ;o· eia. 1Vaw.am, a!'.in) d~ opor'tuna.mente· ser a.d.opta.
do rumó defln1t1vo a .r.espeito do modo cotn:o ~ de.v.e enc;!µ'p.r a dis
.tfibtilção da verba pn.fa ~ educação. 

Posteriormen.te, rihego_u-se a :Cogitar: de. uma incU:caçãô, segunde> 
a qual a. Caruai:a. admittlrla, ~mo h,ÍJ. .pou~ íembrou o Sr. Ri!oul ~1't- · 
têncowt,, a hypotP.,ese de. ser n1e.ntida a: verba~ oorno consta <ra aç:tu~l 
con.fecçã.o i>rça;mêntarla, ô.elxe.ndo-:se para. o ·proxl.mo exeJ'clClo p ·es
tu,4Q no ~J'ltldo de· v.et>lfica.r1 na; lnstrücção n.a.v.al e na. do Exercito .. 
até ónde v.ae a parte que corresponde· p_ropriamen~ ·ao curso d_e hu-. 
lÍUl·nldades e qual a.qu'J?lla. que .deve set .compre'hénd(da. como proprla- · 
me:nte mm.tar .. 

~ yerda.d'" é que n"OS entendimentos havldos não foi posslvel coór-· 
den.ar um pén$~ento 1cq~um. !bçar uma dl:.rectrrz que pu9esse ça," 
rac.terlz~- p~rf~itarilente a. e8plr8<Q® da Cainar~. As dl\rê~gencias ~ os. 
argumentos, neste partlcúlar, são numero5os. 

o S1L Acp:R<;_19 Tcmus - V. Ex. c!.e:ve conhecer o pensam~nto da. . 
Co~lãsãQ de just1.;a, c~~ssão tectnlça., solíire o assumpw. oplnan-, 
do no· sentlt!.o de que esta verba. 59 é destlful.cta., pero. Cônstlt:uiÇilo, ao• 
.ensino civil. 

() SR.. JJ)AÓ CARLOS - A Conuíl1&Sâo de J\iS.tiç.a. dá, P,o Cl\S() • . 

p&.11ecer per.feitamente autp~lzada, da. ·mesmo forma que a de Educação. 
Nê.o ó't porém, menos e.eito que ':uma; ccimm.1ssã.o da ·responsab1lida4e 1 

d .a. Oolnl'.@sslio d e Fin.anças ..• 
o ·sn.. A~tr~c1c;> · 'i'oRl~Es, - Mas que. n~ é te<iht;l.lca, ·p'a.ra. opina,1 .. 

própriamente sobre o asS'umpto. · 

o ~R. JOAO CARLOS - PJ,'.ecisamenf.e ·por caus.a. <!,esta dµvt~ •. 
que V. Jl::x. t::S.~be:tn ~ncontra; é que estou opinando p.ót ést~ fórma. 

E' minha intenç!lo concluir, declarando al)ér;ta a ciuest!!.'o, no aen- · 
tido de q,u~- vote cac(a J)(Jputado. ·como lhe· parecer ma..ts '&.Cel'.tado, Eiendo 
ióril. de duvida., que, no Slln9 vinµhur9, ~E~.r~e~:te. dp del,late das. 
Hleae, .flée._rã perfet.tame.nte e,sclareold.o q~~ o r:umó Çl.ef~nitivo. á !*!g'Utr. ~ 
(.Mutto t>f~m.,· 'inutto bem.) ' 

O Sr.- Gratuliano JírUo {Para encam.tnh.aTi a votação) - 61• .. 
:Pr.esl~en~, nij;o1 .peêlJ .o. ·l>a .. la.yrá. .. c9m. o intul:to de·, neotes 1tre. s .n:ünutQa. 
q:ue· me e!\o reSe,rv.ados, combat.ei: !lo· argrunentação a'dduzltle. pelos bdr. 
lhantes oradores· que defendem a these sustentada; pela. ·co~la_s~o de. 
Educ_açij.o e cu;ltu.i:a . Quero, ll:~M$.1 i;e~11lvar o. ·i:esp,oQa:abil~dàd.e da. 
Oóm:Ihl~~o dê Fl~ança.s e C>r91m1entQ, !K)bretµâ«:i, po.rque o nosso emi
n~te côllega. .sr. Raul Blttencowt ~stro.Q.'hQu a. ã.us.enc1ã de :cüriââ
mentàção do parecer que· rejéltóil a emendã. daquelle orgll.o techDlcó, 
de. q~ s. Ex_. ta,z ptµ"te; 

Ent.eil.~e ·~ Commiss!l.o c:lé Flnu.11ç~ t;r1,íe ô ~t. 156 dá. Cons~1tµl9l\0 
Fe<:tetal é ólaro. cliir18$lmo: 
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"A Unl!í.o e os. Mun1cipios appllcar~ nun.ca. menos de· 
10 %, e os Esta.do~ e o D1s~r~cto Fed,e-r.al, nun.ca' menos de 
20 % , da. renda resuitante dos impostos, na. manüt~nção e no 
deseiwolvlmento t\os systemas educa.ti-vos."' 

E8.5e artigo ·parece.u prescindir de lnterpreta_ção. Éntretanto, a. 
Commtssã.o dE: Finanças é Orça.me.nto encontrou um elernentó hlstorico 
'.que velu ~m apolo de seu ponto de vista. · ~ -

An~s de se 1n1c1ar 'ª elaboração d~ nossa. Càrta. ~gn.a, íQl orga.
ri..\zada uma. comm1ss.ã0 chamadá "Com,m.lsSã.O dos Dez'', composta dós 
.srs. Dr. José Augusto .Bezerra de Medeiros, General Dr. João S1m
p11clo Alves de Qaxvaiho, Professor Dr . Igna.çlo AZevedo do Amaral, 
,Prefessor Dr. Alvará Fróes da. Fonseca, Profesiw·r Dr , Uerge Flguefra.. 
Machadq! Pr.o!~sor Dr. Asterlo de Campos, Ptofesso1· Dr . Fernando 
.Rodrigues da. Silv.elra, c ·aplt!i,o C~tro Afilhado, br . João A.lcidei; .Be
zerra C:a.v~canti e Prpfessorà Oefüm Padllha . 

Essa. COnuiil&São, que elaborou l:!U!{géstÕes ao atite-proj~cto da. 
C<>nstltulÇã.ô Federal, assim d:lspoz o ~umpto: 

"A" U:n1ão caberá a orientação geral da educação no Pa.iz, 
-em todas .as roanJ:restações de cul:tw.:a ou de teclm!ca, .pe·1a ela
boração da planos de duração determinada, que ·se suacederão 
com as exlgencJ:as cl'eseentes. 110 meio brasue,to e os aperre1.
çoareent()s recoounendadoa ·pelp progresSé> da vld.a un'ivel'sal. 

Além dessa; orienia.çao ~.ral. exercerá a. ·união uma funcção 
coordenJ).dota ·.a. ex~cução de·sses planos e uma. acção supple
tlva onQ.e se torne lndi.spénSa.vel. 

Nos respectivos terrltorlos e no limite dos tecursos· lie que 
dlspllzerem e dos que lhe f9fEm !orn.ecldos pela União, os 
Estados e o blstr_ioto F~neral executarão o plano de educação 
nadonal; voitando, para. e·Etse f!m, a.s leis a.deq~da.s. 

A Unlli.o Federal crea.rá p_ara o clesempen:ho da fuacÇÍ!.O 
organtzadora, coordenadora. e suppletrv:n: que lhe eabe, um 
orga.n.lsmo especi~. Esse organismo, que a. le1 ordlnarla. por
.menorlza.rá,, terá um otgã.o céntral, de c11-ra9ter cciüegiado, 
composto de l'ej>resentantes da obra. edUc!l-tiva, composto d<" 
iepre.sentantes ·d~ obra educa:tiva. brãsllélro., ctvtl e militar, 
-e.O quau caberá e. direcção da. polltlca educn.c1o.nal conveniente 
4 vida do Palz. -

J>ará a. manutenção e desenvol_vJmento da. obr.a.. educa
cJon:.>.l-, a. União, os Estados, o Í>lstrictó Federal e os munlcl-' 
pios contribuirão, cada. uni, dentro do respectivo órÇõ.mento, 
e.oro ~m11o quota. nunce.< Inferior .. e. 1.0 % da; renda. resultante 
dos impostos e coin o produélio das to.xas especiaes ·~readas· 
para esSé iim. 

As SQbr~s annuaes, 'Vcrlfléndas nó capitulo educa.clona.l 
de cada. orçá.mente, ao.crescidas d.05 ~ega.dos, donativos é outras 
rondas constituirão, na. União, nos Estados, p.o Dlstt:lcto Fe
deral e liOS ~un1c1p1o.q. fundos especJó.es, cuja a.ppllcnçáo será 
.feito., excluslv.amente. em obras educahlva.s que a. lei ordlnarla. 
determinar. 

Os 'Estados e o DistrJcto Federal reservarão uma. par-t~ de 
seus patrlm,onios territorlees p!Ll'a. a rorxnaÇilo dos respectlvoâ 
Iund0,'3' eçJ:uca.clonaes . o mesmo !àrá a. União quanto ás .terras 
que .forrileni o seu patrlmonlo. A lei ordinar1a. Hxa.rá essa 
reserva. . ··' ' 

o SR. HOMERO PlRES 

ConetituJnte .. 
Não f:oram essas ~ 'ldéas dominantes na 
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o SR. RAUL BnTENCOURT - ~ é ufu trabalho. intere~sa.nte e 
.respel_tàvel, maa, qu'e _não póde servir de elemento hlBtotlto. 

o SR. GRA'IULIANO B~ITO - A Camara ha de ver, Sr • 
..BN?sldente1 .absoluta semelhança en.tre a. -Qrdem. d.e 1déas estabelecida 
nessas suggestões e i!- que o legislador da ConstitUlJite consubstancioµ 
.no ci\pltulo concerrumte á educaçli.o. 

sOb o pont<l de ·vista nnancelr~ que tpca. de perto a Constltúlçiio 
.Federal, argumento e.sSlm para provar, que a. declsão (].a Com:missão de 
F~líiw:ç11s e orçamento não rol tão d.bsurde., tí\O aberrante ~mo pa.
.receu áoo .lllt1stres membros da. Comnússio d.e Educ.a.ção e Cultur.a.. 

O orçamento da. Belgica. oonsl~a. sob uma. unlca. deno..mlnaçii.o, as 
verbas destinadas ,ae pagamento da pe.ijSOa}, elo ensli;rp e administra
tivo, dos esta~lecimentos supetfores, médio, normal, prlmli.rlo, militar• 
veterlfiarlo, (lgi:lcola., profl.ssio ai e industrial, bellas ru:tes, müslca, etc. 

10 SR. H .C':\IERO PiaES - lsso não é argum~nto. Cá.da paiz tem sua 
ol'g~n.12:8.Ção orçBJílentada. pecuUar. 

ô SR. <?R.ATULIANO DE BRI.TO - Logo, a. Commissik> de Ff
nança.s não. ~ommetteu err.o palmar . A qi.Jestão é delicada, t~lvez . pas .. 
stvel de reglilamenta9ão, mas!, ha. razões fortes em {ã.vor do ponto de 
vista da. ComnilssãQ de FlI1aJ1çãs e Orçamento. 

Era.º isso 9 que p~c1sava esclarecer á CaiiUU'a, sobretudo, em res
posta ao appello que foi dirlgldo pelo nobre ~putado Sr . Raul Blt:• 
te11éO'Urt, quando estranhou a a.usencla. de fundõ.tnento da Cõmmlssão 
-de Flnançe.s, ao próferir seu parecer. (Mu.Ho bem; muito bem» 

Em seguida é da.da. como rejelt.n.da e. etQ~hda. n. .204. 

O :Sr. Raul Bittencourt (Pela. ordem) requer a. veriUcação da 
·votação .. 

_Pi'ôceda.-se. á verlj1cação de votâçã.o, reconhece.-~ teram 
votãdõ ã .{avor 1~2 Srs.. Deputado.'> e contra 29~ total:· 171. 

O .Sr. P1:esidênte - A emendA n. 204 fo.1 appr.ovn.da. . (Palmas.) 

Vou submetter a emend!l. n . 186-~ , 

\"'otaçli.Q da. seguinte 

- EMENDA 

N. 186-B 

P .ara cóm'.er.v~· eolistahte "a. quotà d.e Eélucat;lio, .em obedl'.enclA ao 
artdgQ 156 da. Constitulçê.o, reponha•se no ,titulo XIV p. lmportancla. 
de 1_0 .67.2:08íSOOO, subtrahido. Í;>elo deslocamento das verbas de ensino 
mllJte.r p~a. os tLtulqa· XI e VIÍ, e da.a v,erbas. destinadas ao· Archi'vo 

NJ\clona.l para o titulo XXIX, da !órm.a seguinte: 

iVet1ba. 47 - Accrescente-ae, 740: oposooo 

Verba. "pn.ra: o ensino'' (sem numero no avulso dlstr1buldo, pa
gina 37) - Accrescente-se 9.932 :085$000, - L6urenço Baetn Neves. 
Prealden~. - Monte Arráes. - Lauàelino Gomes, Vice-Presldentê. -
.BciuL Btttcncourt, Réla.tor . - E4gard Sanches , - Martins Soores. .;,..., 
Francisco de Moura . 

9 'Õ'r. Raul Cittencourt (Pa_ra ençaminliar a votaçdo) ~ Sr. 
Presidente, Srs. Deputados. desejó cQamar o. atten.ção da Casa para 
o facto de .que a emenda. que se vaé vôtar, n. 186-B, constltue a;penas 
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u~ a.ppencllce â que acaba de ser vlctorlose., em vJ.rtudé de üm impe
rativo :tormal. Eeta última. mo.n~ que ns vetbas ti.o ensino mllitar, 
constantes do t!f.ulo geral .tle EducàÇãõ, sejam transplantadas p~a o 
titulo de. G\:crra. e da. Mat:lhha. Dahl wn v·asio .aberto no total de 
157 ,mil contos, que é deriva.do do calculo de 10 % da, re.n.da total de 
1mpostoo. Para obedecer ã Constltuição, não podemos pa1Jtàr esse 
quantum total. Não podemos tirar da. verba. ·a quantia. de 10 .600 
oontoa, que ta.nto valem as. referentes ao ensino militar, delx.ànd9. 
como disse, um Ve.sfo aberto e havendo, portanto, subtracção dos 157 
mll co11tos, que devein .ser fixos, porque expres;sa;n n percentagem de
termine.da no art . 15~ da cons tttulçã<>. 

A emenda que Vàe ser 'v.<:>te.da., li. 186'-B, a.j>ena,s manda preencher 
o vaslo com quantia 1gua.l aquel.le. que fo.l retirada.. 

EI:a o ql.·.~~ tinha. a dizer. · 

A emenda n,. 186..;B foi ,approvado.. 

'Votação da· seguinte 

EMENDA 

N. 20:J 

Titulo XIV (E;4~cação). 

Verbas 81, 32,. 89 e 90 (Acrch1vo Naelonai) . 

Transf-lra-_se para. o titulo :XXIX - Diversos. - Lourenço Baeta
Neves; Presldellte·. - ~\Ldf:ltno Gomes, V1-ce-Pres1denj;e. - Raui Bit• 
U:ncouttj Relwtor. ~ Monte AN'<les. - E;dga·rci Sanches , - Martins. 
Soares. ...__ Francisco de. M·oura. 

O Sr. R~ul Bittencourt (Para encaminhar a votação) - sr. 
Ptestdente. a emenda n. 203 prQpõe a. r etti'áda d.a 'Verbo. re.ferente ao 
Archivó· Na.c.li::nal, do titulo ~. EduC,ação. para o de .Diversos ou qual
quer outro que, na. océaslão d~ t:eda.cçáo f inal !Õr reconhecido como 
maJs a]ustável ao caso, pols q.ue entemienios que o Archivo Nnclonal 
n&o <l.evê ser consldera.do estabelecimento de ensino ou de cuítura, 
como__, de !noto, não é . Nós; os dá Comm1ssão de Educação .e OuJtút a, 
ooceltamos e. inclusão qo Museu Na.clonal, do Museµ Hl.stol'.lco, dà. 

· ~1b~i()theca. N~lonal, dQ Instituto Osw.a.ldo Cruz na verbo. ·global de 
Éducação. Nlío nos convencemos, poré~. de que o Archivo Nacional 
tambem d:eve, tazer p·a:rte d~S'th tubl'lc4 gêilerlca. Ora, e.~ emenda. nu
mero 20::;, .que se VJle votar, mando. d'f:!slQ<:ar a verba desthin.do. ao 
eustelo do Atchlvo Nii.clonil:l pata. outro ·titulq, exciülndo-a da. ru.brlóa. 
geral dP8 1-0 % prev.lstos na Constltuiç!í.o . 

Era. o que tinha. a. dlzer .• 

Em següidà, é 'ãpp,róváda. a emenda n . 203 . 

O tS'r. Presiü.ente - Vou aubmetter. li. · votós a. emenda. n. l.10'5. 
·de accôrdo com o parecer. 

O Sr. Raul Bittencourt (Para encamttt.Jiar a ílota.ção) - sr. 
Presidente, a emenda. que o_ra se vae votàt diz (e_speltõ, apénns, R u:ma. 
vn.rlante de denom.lnação. .. 

Desde que este nnno, pela p1dmeira. v~z. se vA.e consagrar 1\ cd\\• 
cn.çã.o timâ verba. a.vwta.da., correspondente a. io % da rende. total dn 
Unlão, n·ão havendo a.inda lei q\i.e destine para. · servlço.t? ·creaâos o 
montante upvo que. vae a.crescido ás 'Verbas de servlÇos já existentes, 
resuitou um ~e.Ido; cujo destJno .só pode ser indicado em leglslaçl\o 
subsequel;lte.. A O'ommlssão de Flnn.n9aa deu a e~ saldo. d~ 5o, ooo 
contos a. denolllinação· - "Para. o en.slno" . Cqt(lp já. e.iç.puz em ~U.scurso 

44 de 73 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 73 

- 24 _., 

.anterior e até mesmo ria justlfic;a.ç.ão eia nossa em~n(ia, consideramo.!! 
Jnuij;o llmttada essa deliómináçáo ''Para. o ensino", preferindo est'óutra . 
........ "Para. educação e .cultura em gera.!:"·, afim de que h11.j~ maior .elas
terlo, na leg•slação futura, quando se cog~tal' da. appl~cação da verba.. 

Cabe-me alnde. fazer uma. poni;lera.Ção. A Oc>mmissão de Flna;11çB.11 
.deu pl:!;recer não .totalmente desfavoravel á. emend.a, mas a.presentou 
um substltutlvo. Não concordamos com, o substitutivo, no que diz 
respeito á d<inonüna.çáo ".Para o ensino", que, com.o ~. deve ser 
substituida pela phrase "Para educação e cultura em geral". H6'. 
porém, eutra. partê .do pareoer da Commissão de Finançaa. na qu~.I o 
dotit!<> relator, il~~tre reP.resentante do Cear4, Sr. Deputado Pedro 
Firmeza., prop.õe q,ue a 'respeito do ensh;io rural se Wga. · ~Para a r~ali
.zaçãlo >d<:J. ensino na..s· zona:> n.traei;;, de a.ccõrdo com a legislação a :i!er 
vçita(l_a'' . 

O Sa . PEDJtO FíRMEZA - V. Ex .. está de accõrdo com estie ponto. 

o ·sR. RAUL BITTENCOURT - A esse ponto entrega.mos no.ssa 
total soi1dar1eda.de-. 

Assim, Sr. Presidente, comrpunlcam,os é. Mesa que, se :Cõr a.pp.ro
vade. a. emeHci.a, 'como esperamos, nãó ~•gnli.\ca qúe fique ·prejudlcaiio 
.o substltUtivc da Commfssão de Finanças, no que dlz reJ;peito ao en• . 
.Sino :i;utal, cuja denominação mata pr.ecl.sa é, de facto, aquella que 
·propõe o nobre relator. (Muito bem) , 

Em segultla, é approvada a emenrta n. 205, de accôrdo
com o parecer. 

O .'~r. Pl'esídente - A!nc.ta outro. 

1'41NisTERIO DA GUERRA 

Requêreruo!i a.estaq.úê parã ãs emendas: 

:N. ti. (pag. aao.) . 
N. fO. (pag. 363) CQmmlsaões no éatrangeiro , 
N. 127 (pag. 399) (rtovós ~ontrâctadô.S) . 
N . 131 (p&g. 401) (.novos contra.ctaàos) - João Neves . - João 

Cleophas. - Ch.rtsti(tn-0 Machado. 

·-- 'Vó'tãÇãõ dà seguinte , 

EJllEND>!\ 

N. '127 

Verba 111 - Adm1p1straçá0 Central. 
Coru;l.gnação Pe5Sáãl. 
Dlrector1~ do serviço de ·Fundo~ do Exerclto. 
tN. 4 - .i:u.ra. pagamento de pes!Kml conti'acta<lo. 

Red.uzs.-oo de ,B0:4DO$, ·rêstu.belé<:endo-i;e, a dotaçíli>.'/ do órÇamehto 
~tUal necess.arla. a.o p~ga.lllento do pe$,SOD.l já existente.·,~ João Neves. 

Jo4o Cleophas. - Alde sam:pato. - Mottcf Lima. 1 

O •.Sr. Alde S~mpafo ( Pe·Ui ordem) - sr. Presidente, a émenda 
n. 122 fQI a que, á Ultl.ma hora da .sessão extrn.ordlna.rla de ho11tem, 
ieve a d.lsoui.sã.o !J,dió.Çl& pn.r11o oolução do ,pn.rece~ do .mustre Relat<1r 
do Minlstcrlo da Guerra.. Peço a. v : Ex .• de ~cõrdo com a or1en~ação 
que esté. sendo da.da em plena.rio a respeito dos ãccresclmos de con-
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tfa.ctados a.trnvé.s Q.os orçamento·s, a. nn~za de S()llcltar a malilféstâção· 
do nobre Relator· sobre a. emet.ida em a.preço. 

O Sr. Gratuliano Brito (P(!.ra cnÇaminftq,r a votação) __.. Sr " 
'Presidente, a emenda. n. 1,22, _manda. supprlmfr a. 1mporti8.ncl~ aJ 
116:400S()()O, destina.da ao pagamento de pessoal contra.c_tact·o d~ D1 
rect.orta de Fll.Q.(lós do E~e.:rcltO; e a de n •. 127, pede a reducção at;· 
80:400SOOU. 

O a.ssumpto. está· expllcado, com inlhucljj.S, quando &e tratou da 
emenda n. 122, q;ue fol re~eltada. pela Commlssã.o cíe Finanças. 

Né.o Se trata, no caso, é preciso irizar, de dotaÇão p.ar-a novos 
contrnctados, e, ~m. para occorrer ao pagamento dos Já exlstent.cs 
nqmell.<1os regularlµeute . . Qotn q'uãsl um anno de servl'ço . 

E' precfso saUentar ·que ·havia a. dofai.ção ~e 40:000$000 pnfS, a • 
organização de balanços e, com a ultima reforma (lo Serviç'l dé Fun
ct<>s do E,xercito, _h_a no qttadro 10 vaga& dé quartos ófflclaes que nd.o 
serão preénchldas, inOr;ltani;\·o em 72: 000$,000 , 

Isto posto, .o total óe 112 :ooosooo comportará a. despesa do a .;-
c.rescimo, de 80 ~400$, com economia . · 

Ademais, pode:-se nffir~ar que á. aqtuaJ a<Jntl;nlstráção nüo tem 
feito qµa:esqner nemeações, tendo, pelo contrii.flô, procurado reµu- · 
zlr os Já existentes, a medida. dás vagas e sem ·â deso!ganl.Zaçáo do 
respectivo servlço. 

O SR. Ald>E SAMPAIO - .Repare, porén1, V. Ex. qüe está coru.i
gnado 'o.a proposta dn lei dE! metos: "Pãra. pagamento de pessoai C~I_l
trac·tado' ',, e ~ parte em qtie a minoria. pede reducção, é justarnenLe 
naqutllo que se accres_c~ neste orçaménfo em relação ao qüe so 
achs. em vigor. 

o SR. GRATuLIANO ~RITO - ESSe pesóat contr.actado lá e:dstia 
ha ~uito tempo e vlnha sendo pagó pélEi. verba. de "$ventuaes''. 

o SR. ALl>E: SAMPAIO - V. Ex. declarou-me, ha pouco, que o 
"leader" d~ mti.lorfa J.á havi& ê.c~dldo~ Fio na palavra de V. Ex. 

O SR. GRATULIAiNO BRITO - Renov.o, sem receio, a aff~çã.o · 
.feita. . 

o S1t • SALOAIW FILlfQ ~ Restá saber se o desejo de cortar :verbn.s .. 
dé -·contractados não desor ganiza. ·e serviço . 

o SR. GRATtrLIANO BRITO - A cH_spensa dos ~uncclone.rios que -
já estão. em serv:iço; ha perto, d~ um anno . . em !~ce da ti:a.n.sfornia.ção · 
aliega.<ttl, e <tos noves en.cl\.rgos, assutnlcfos1 uma ve21 que .tl)da ~ t;no
'ViII).entação <de fundos pata o Exetotto é fe1ta dlrectamen.te pelo Mi• 
11isf.erfo da GUerta, trarê. tuna certa ·bi..lbú.rij.ia., ooin ·prejutzo do mesmo· 
se.rvlço. 

Ind_épendente de tnes argumentos, .p6de,-19El, alndB, ·invocar e. 
orlentação já firmada pela. Oatila.ra. a.trp,vés de sua.s Commlseões, 
contraria a. toda. e qualquer dispensa. 4e. funccionsrios~. 

Nlio se trata. pois. de novôs conttactndos. O custeio da despé:m. 
e...'\tâ sendo feito com a economia. decorrente de córtes no proprlo 'Mi- · 
nlsterlo, de sorte que o nssumpto se acha ·per!~lt~ente esclarecido. 
~sJ>lm, peço a V. Ex . . Sr . Presidente, da.r a. qUeMtão por encerJ;ada. 
e submetter a emenda, coll\ par~cer cQn:trãr'io ao voto da. Çaml\i'a. 

O SR. ALJ>E. S~MP,Aio - Replfo: tio na deolnraçli.o de V. Ex. Jê. · 
ter se entendldo, a propos1.to, c9m o 11leader-· cl_a ll)ln~i:ia.· e de que.: 
ha equl voco de minha ~·te. 
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ó .SR. ÕRÃTULiÀNÔ BRITO "- ~erfelt!!.ment-e. Ha. equivoco de 
·v. El(., conforme. Jâ expnqu,e~ ao S,r. João Nev.es. 

Em seguida, é rejeitada a emendp. numerQ 127. 

O Sr. Presidente - Vou ouvl.r ã Oa_mara sobre· a eme.nda nu .. 
. me,ro 131. 

A Comm1s~o dividiu ' Q. emenda. ·em duas partes. E áilslm vou 
.subm.ettel-$ ao v9to da. Cainara. 

' Votação da seguinte 

N. 131 

Verba 3ª - Estado-Maior <io Exercito. 
C<mslgnação Peascial. 
Serviço oeographlco do Exerci-to. 
N. 6 --: Pagamento de vencimeni;Qs de pessoal teehnico, civil, 

4?mpregados cl vis, contra.ctados, etc. , dlarlas, gra tlflcações; etc . 
Red~za-:se á quantia .neoessarla o pagámento do pe~at nqtual

..mente contractado dlvld'indo-se em duas oa.tegorlas, uma de mensu.
Ustas. etc., que devem ser dlscrlmin,adOs nominativamente, é outtâ 

.•de simples assal~lados, se os houver. 
De'sdobre-se em duas P, allnea. 6, passando-se a cónstltulr a nova 

:allile,a com as- "Olnrlas,. gratificações· e subst1tu1ç6es~·, devendi:- o 
tótál oe. ambas âer i'e<ltiziclo de -:réis 10ó·:000f. - João Neves. - Jodo 
·OelO']Jha3. - Alde Sampcfo. 

i • 

E' rejeitada a primeira parte . 
E' approvatlã. a ~günaã pã?té .. 

Q St. Pi:~idente """"' outro 

Requeho destaque da emend~ n. 125 (Guerra), c.:>m parei::er 
.contra.rlo1 para ser a.pprov,a.da, 

Sala das &liiSões, 29 de Outubro de 1935. - Abelardo Marinha. 

O Sr. P.residente - Vou submetter a VQtos a emenda. 

,Approvada a ~ínenaa. n. 126. 

·Q Sr. P'-'esidente Outro 

MINIBTERIO DA JVSTIÇA 

Emendas do plenarlo: 

l':l . 
N. 
N. 
. N. 
:N. 
N . 
N. 
'.N. 

lM, J>ag, 
&7. paç. 
28,. pag· . 
38, pag. 
• 39, p_a.g, 
'1Q, pag. 
.j,1, pag. 
56, pag. 

90 do avulso. 
99 do avulso. 

118· d!) a'VulsO. 
116 do avul.So. 
U 7 do àvulso . 
117 do avulso. 
119 do l\VUlso. 
123 do .avulso. 

São <:onSlderadas pref11dtaadas as emendas numeroo 1 M, . 
57 Q *· 
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E '. rejeitada: a em~nda. n. 36. 

~iío consiaerádas prejudicadas n& emendás numeres 39',.. 
40, 47 -e 58. 

ORÇAMEN'J'O DA VIAÇAO 

E' rejeitada a elnende. n. 394. 

MlNISTERIO DA MARINHA 

Emenct~ do _plenB.?1o. 

N . 93. pag . 371 do avulso, 
·N. 97. ·pag. 372 do avulso . 
N. 106, pag . 375 da a.vuláo . 
N. 107, pag. 376 do avül.SO . 
.N. 15~ . . 
N. 108-A. 

Rejelta.da. a e.metida n. 93 • 

E> considerada ptéj~dlcada. a. emenda n. D7. 

Reje.itada·s, súccess1Vamente, as em~nd-a.s n. 106 e 107'. 

Votação da .seguinte 

N. 156 
Verba. 25 . .a 

N. 1 - Para attender ás despesa$ com e. êonst"rucção do n~v() .. 
Arsen~l de Marinha d.a. Dh.as das C<ilbma. 

D.!.Scr1m1ne-se em, duas coM!gnaçô.es, para. pes.s<>al e ·ma.terlo.l, 
dlvldindo-s~ o Pl:!.RSOnl em tres ca.tegori(!.s, a. prl,metra coinpl'ehêndendc:>· 
o pessoJ!,l tecbnlco e admlnistrativ.o superlo~-. a. segunda. 0s mensa.
J1stas contractado.s e a terceira. os opefar~oa cem d tàrlas ou salarios. 
- Jotl.o Neves. - Jod.-:1 Cleophas , - Emfüo de Maya. - ..,, Chrtstta1t0 · 
M4ckaclo. - Sta,, Fortes. - Mot'a L•ma .• 

O Sr. Amaral Peixoto (Pekl ordem) - Sr, Pre13ldente, devo" 
1ntorma:t a V. Ex:-. · que ess~ emenda já entrou, hontem. em ·".Otação 
tendo sido rejeitada. 

O 81·. Presidente - o nobre beputad.o tem re.-zÂ.O , A emenda. 
que annuncici Jâ. havia. si~o votada hon_~, Ha.; pc>is, úm equlyoco· 
d.a Mesa, pelo que pa.s.s_are.mos á áeguinte 

VotaçAO da .seguinte· 

N. 108-A 

Titulo XIV - EducaÇli.o - Mlntater!o da Ma.rlnhn.. 
El.eve-se ·para. 120:0008 e. subven:~lio ~ Mga de Spôrts da Marln,ha. 

reduzindo-se de 40 :000$ e. do~ção ·~Para o Ensino geral". 
Bale. das Sess.Õ'es, 6 de outubro de 1935. - Ma'gaiha~11 de Al

meida. 

O Sr. Alde Sampaio (Para encaminhà_r a votação) - Sr. P1• 
.sldeilte, no~a. l.mpugnação a esta. emencla se refe.r~ ~ito. somente à· .. 
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1>~e flnal, em que .se declara que a despesa correrá por conta. da 
dotação para a ensino ger~l . 

lJma vez que o Sr. Relator acce<la em quê essa.. part~ seJa. re.tl
rada, nada têi'émos .a impugnar. 

O Sr. Amaral ·Peixoto (Para ~ncaminhar a votação) -- se
nhor .Presidente, de~eJo t;?SCl(!.recer que a emend.a. deve ser votada 
com parecer favoravél na primeira. parte e contrari'o OI!. segunda. 

O Sr. Presidente - Vou su)lmetter a votos a emenda. por 
DP.rtes. · 

Appro:vada a. primeira. ·parte, a.té as palavras: "Sp:or{s 
da Mari.nba"·. 

Rej~ltada à s~gunda ~arte, da.s palavras '"redtc.zindo-se 
até o fim ... 

O Sr. Pt:~ide.nte - Vou submetter a votos a emenda numero 
19 da. commis.são. 

O Sr. Amaral Peixoto (Para encaminhar a t:otaçáo) - Se
nhor Presidente, a emenda _n. 19 m~da. cc:>nstgnar verba. para pa.gi\
·mentp de offlclaes contráC'.tado·3 d!I. mtssão nava·l norte-a.nierfoana • 

• O SK. I>JmsIDENTE --- O desta.que requerld9 vlsa apena,s a ultima 
parte, no sentido de l'eduz1r a verba. respectiva.. 

à SR. AM~4L PEI~OTO - o parecer é Ia.voravel á a-pprova-. 
:-ç~o da. primeira. parte; quanto á seg'unda d~vla ser ~nsf~erada pre· 
j\idlcJ1.da. em vista da manl!esta.ção ~o plenarlo Tela.tiva.mente á 
emend!l n. 294. 

ó ·sR, PRESIDENTE - V. Ex . . cpnv.em, pois, em que ~Ja appl"p
vada .. . e. primeira parte e considerada prejudicada ~ ul,tlma? 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Exactamente. 

O Sn. PRESIDENTE ._ A primei~ parte est(á fóra de deltberação 
·d& Carnara. O destaq.ue se refere á segunda p!lrt.e, que paBSarel a c·on
sldernr prejuClicada, á v:lst1L do votó d&t Ca.mar~ ~obr,e a questão uo 

.ens~no . 
Em §'egulda, e considerada prejudicada. a segunda pa1·te 

da emendâ.. n . 19, da Commissão. 

O Sr. Pi·esidente .._ ·outro 

UQ'O!!JlIMEN'.i'O 

R.equerema.s desta.que par~ as emendas n. ao ( pag . 367) , r-n , 156 
(.Pf!.K . 377). e n. 99 (pag. 373), ver)la 23a... - J(l{Jo Nevea-.. +- Jollo 
Cleoph_as, - 0111rlsttano Ma.ch>ado. 

V()taç11o da ~_gulnte 
EMl!!Nf\.A 
N. 88 

';l'ltulo XIV - Eê'luca9ão Minlsterlo eia Maiinha: 

A.ccresoente-se á vertia: 

'Para viagem- de lnstrucção no NE "Almirante Blil-
dBnha' • . . . . 4 • , ••• L .- • , • , ... ............ " ....... . 4 . 500:0008000 

Reduza-se de igual Jmporta.ncl& a verba "Para. o En~ino genl" • 
. ....- M«acilhdes de Almeida. 
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O Sr. Acurcio Torres (Pela ordew.) - sr. Presidente; v. Ex:. 
·annunclando a votação dá. emenda 861 que Se encontra á pagina 367. 
de.cHi.tou que õ párece.t é cont.ratlo. 

Hã., por certo, equivoco de parte <le V. Ex. o parecer começa 
~m estas palayras : 

"A em~nda é ãcce)ta, p0Ls ãe tre:t.a.. de viagem teõulamen:tal' e 
·necessada'·'. 

Eº' s. reclamaç~o que tenho a fazer, afim de V._ Ex., na. t:ónna do 
pare_cer, declar_ar â Camara que elle é favora:vei á,, emenda e :não con
tra:rlo, como V·. Ex . sn,nunclou. 

O Sr~ Presidente - o parecer do R-éla.tor fol contrarto em 
·conseq-q.eni:la da parte finai, que mal'.ld~va.· reduzir a verba para. o 
ensíno gerp.l. 

O SR. ACURCIO TORRiES - Perdãôl Fico sem saber como inter• 
pretar o p~fecer, porque começa, :repito, com estas palaVl"as: º'A 
~menda é accel~a. pois, 5e' trata de .. uma v~~gem regulamentar e ne
~sarla.", A, nao ser qUe a GomJni,ssão tenha dito que à. .acoell.a 
.Pâra rejeU;ar . . . 

O .Sr. Presidente - Então; direl: pa.recel' favoraveL Eií1 todo 
cl\so, vamos ouvir <> relatõi;. 

Tem .a palavra. o nobre Deputad<", Sr. Amaral Peixoto. 

Q .Sr. Amaral Peixoto (Pa.ra encaminhctr a votaçao) - si.i
nhor 'Pre~klen~.. de accordo com o que ficou deliberado esta ma:nhâ. 
no estiido feito pelas varlãs correfit.es pólltlca· da Oamara, o -mett 
parecer é pela. approvação da prlmelra. part.e da e~enda e contrario ~ 
segunda. . 

O Sr.. Pré,siclente - Vou subm~tter a votos a emenda pór 
"Dartes. · · 

Approvad.a á 1"' pa.:-te. 

Rejeite.da. .a. 2ª parte de. "R~úza-se até o fim .... 

O Sr. Pr.esidente. - outro 

:Requ~l'emos destaque da emenda n.. 2.19, qu~ está consl_gna.da 
nn verba d~ subvenções no orçaménto d.a., ~uca.çÃ.o, afim de cons~i
tull-a. em projecto .separa-do, de ~c.coJ"<iQ com o pnreeer da. douta 
Commis&ão de Finanças . 

Saia das Sessões, 29 de Outubro de 19S6. ---. Dam4S Ortf;e. -
Abelardo Mq,r!nh.o. 

Vótaçiío dà. seguinte 
EMENDA 

Alinea 2 
~o : ooosoo_o . 

'N. 219 

Titulo Xl'V 

Eduoo.çAo ___; Annexo 

.Bubvenç.ões 

Bupprlma~ : "A Liga de Sports da Marinha" -
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Accre~qente-s.e: 

a) .A' Liga de Bports da Marinha - · 50:000100.Ó: 
'b.) N Assoçb:Lção do~ ~pregados no Qommercio de N'.1~ther<>y; 

eom -Sédé. en:\ ·N.lct}leroy, Estado <!o Rlq d.e j&.J;ié1~, ·,para. lJU:!,nut.etJ. .. , 
Ção de ·sua esoola ,prhnarta, nooturna. gtat1ll~a. 10 ::oo()eooJJ; 

e) Ao Synd.lcato dos 'J.'r11bal~adorea. ein T1'ansportes Terrestres· 
de Nlcther.ay, com· séde fim Nlcthei'Oy~ Estado dó Rtci d'e '.J'a.neiro, 
pará &UJ1:1~1~ , á.s _sua-s escollJ;.S' .i:i-.~turna.$, de chautleura ~ p,r!íll&ria,. 
gatµltál!, 10:000&000~ 

d.) A' Concentração, Proietnttn ~e GãO Goqçlilo,, .cam séc:le eui. 
·São Gon·çalo., Estado do Rlo de Janelr.P, pâra tnã.Iiutelição rde suli.s; 

, e.s~las pr~aria e de· costura, grâturt8s·, 1:r:oooeooo: 
e) Ào Centro Bene:Ucen~ de Chau.(!eurs d~ Ntcth~roy, com ~éd~ 

~a ci~ade de NJcth~rt>y, Estado d9 ·Rto d~ .Ja.nelro, para .tn.st.áUação
de sua eacol& prhn~rl~. D.O®j.u'na, gratultã, 5 :0001000. 

Bala da.s. ae·ssões, em 6 de Outubro de 1935. --- Damas Orl:tz. -
·SflvCJ Cos.tu. -- - · Francl3co llfourd. - Sebutilio Domingues. --'- 'Eurl-. 
C(J .Btbetro. - Aàalbertq camargo·. .- A.ntcmw Carvalhal. - Ch'ri:JO'S
t .(117&0 ae Olfvetra. - li1ra1íclscq r!t ;Ffori. - José JôiJ,Ó dp Ptitroci1Uo~ 

AbiUO' D' Assis. - ,Abel dos $«'tl.tQS. - ~niz Bcuir'a .. 

l!;' ~jelta:<i~ ª ' prhne.tra P.a~e. da ~en~a. 

O Sr. ~át~l :PeiXoto (Pàra, ett.Qtt1rdnhq.r a vottiÇ<'ió) .-... Coni 
re_l:a;çã.p á .se~d.a ·parte, é· apena~ para constltulr próJecto em sepa.;r. 
.rndo qµanto ás letras b, Çr d. .e e, por lsSO' que ·a. l~~ra :a. ,s·e têfere á. 
Uga. de Desporws ~a l\-tar4iha, que ]ã tem s.iibvénç(i.Ó Ql'çíí.tn.entWii.. 

O .Sr~ Presid~11te - Vou õuvlr a Camãra sobre a segunda parte. 
da emendf!... 

A'pprovada; a segünda parte <la. emenda numera 2191 nos. 
t~r.mos do1 pnre_~r v.~rbal do Sr. Relator. 

O .Sr. Presi~~il't~ 
REQUERlllENTO 

lieque~mos de·staque para as. emendas ·n. 22 
·clonai, ln!-glQa. ·84.. 

Jo'á.o Neves: ~ JQfW Cle"'Ph<Zfl. 

Imprensa. Na-

EJn ~~g-utt:ta, é approvnda .a; e~en(J_a n. 22. 

O Sr.. Presi~en~e --- A. emen<ta. tdi tnanti<la. 

Ha. outr·o 
R):UtrERillllEN'l'O 

.Réquerettips d.esta.que para ia emenda n. ~. 4a /commlsaAo de· 
Flnan.çe,,i;, ao QJ;'Qaui.ento do Ml~lstel'.io da Justiçà, ~a./ parte ~n.de ee· 
lê . .: "para pagaménto ae sti:bstlttilÇões e. ge cõnt,rãçt~oa. 78 ~80Pt''' -
~azendo-se· a deducção na verba e n!à.taheleçendo-$1! a qu~nt1.a. vot!Ula. 

.eJl! segundf!, ~h1cusslfo pela Camara dos: Deputados '(paglna '751 do· 
.a,l\."ll\SO) .. . 

Justtffcaçito 

Trata•se 'de .uma evfderi.te oreaçãp de· Jí.QVQs logni:ea .no S~íJàdP' 
feita ~m lei orçamenfarfa e pórtantó lmpôrtando num desrespeltó. 
a Censtttuição Fcd~ral. 
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o Regtllamento· do Sérul.(Jo bão çoglta de pés.a9al contractado . 
.Accresce o.Jnda mais que confotme ieza. o decret.o nutnero 45, de· 21 
o.e AbrU de '1936, a.rt. 4°: ,...NO.S CJU'.gos 1·nfcta.es :que vag,arem ·ou. ·q,u:~ 
vierem, ~ ser er~ados na. Secretar.lã d.M do.is annos apó.$ .a. apprc>VáÇiio 
del'!tá l~J ·serão aprovelta.d~ obrl(l4t<>rtam_e~~e; na. ordem aa respectiuci 
dassiffoa~ão, o:s cá~ídlda.tos habJUta.des .. nq Ultimo eonc:urso reaUzado 
n~ Cstnru:a dqs D~putadQS". 

Sala. das Sessões, 2Q 4~ Outubro de 1935 . ----. Jodo Ne'l!e,s . 
Jàão C.!eo:nhaa, 

O 'Sr:. Mor~~ ~dra·de - · Peçti a pruavrà pela ordem . 

O Sr. .Alde .Sampaio - Sr. Prealdente, ~ço a pala:vrà para 
~l;1caralnhlll' a. votação; 

O Sr. PresicJente - Teni a palavra o ·sr. reornes Andrade. 

O Sr. Moraes Ah.dráde - ~r. Presid.ente, J)!!ÇO a pnlavr~ peta 
órdem. 

O Sr. PJ.":esldenie - Tem a. pa.lavl'a pela ordem. o nopre .Dep1,1-
tado~ 

0 Sr, lUoraes Andrade (Peia. md,em') - Sr. Presidente, V. 
E,lt! ann:unc:1ou em votMão e. emenda n . 1 .. da. Coirimissào 4e F1-
nan.c.as. 

oro .. , verUlc9 qu'é a<is orça.tn~ntos de. cada. um dos Mlnistedps l,l;& 
u~tnend~ n. 1 da :càmntlssõ.o ·de .Finanças· . . 

1Côilãulto., portanto, ~ . ·Ex. , pã.ra. ·z:neu escla·r~c11Aento, 56J)re. de 
qqal dos orçionentos .oµ 4e q:uai: Q.Ci?~ Mln:tstei:Lo& é esta ~frienQ:a. ri. J 
da CP.D)nrlssáo G.e; F1h~~às. 

O 'Sr • . Pl'esidente - · V'ou :pr·i:>ceder á l~itu.i:a de.· propr1a ~mençta 
n . 1 de. Comm:tss~ d.e JrlnJ\'nças, .que requer o degtaque clJ\. aeg\411).te 
plU'te: 

"P~~ iingamento de &\ll'.>st11iulÇ.ões e de con~ractados, 
Vá: 8001000." 

o SJ:t. MO~S A,Nl)RADE - 'E' então, a. do .Mlnlsterto da Justiça,. 
C!üe . se e'ncon:tra ·& ~t~ .75 Clo ~i'Uls'<i>. 

O .Sr. Pl'esidente .....,,..-' Ex.aotiµnent~ . 

O :Sr. Ba~reto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidenw. pa.i:ee{?•me 
que es.ta. · ·emenda. nem poderia &el' submettida ao plenarlo, pela se
gu.lnte razão. 

De accôrcio ci:im o àv~ que fA!iib9 em il;lio; ,31 sub-ooilslgQàÇã.Q · 
i1. 3 ·d1Zle..: 

"Pâra )>à.ge.,tne~t9. ~e subatitub;,~a r~gul~~J):t,a.f:~s1 r~is 
50:060$0'00 .•• 

ora, a f'm~.nda. en:i questlk> é· para. _pa:ga.menw i.J a·nbStJt;u19ões 
e , de -OOI\~l'a..ct.e.do.s~ na. ~m~rta.ncla; de 78.~BOOtOOO. 

Pol:G Begtm.ento, em. tel'ceir~ diSCUf!Sã.ó não pode s,el' &ugn:ien~de. 
verba. 

O S$t , SALLEB $'1LH0 - Ma.s--nã.o ~ ~1n teHo out.ra. cõuaa. 
O SR. BARRETO PINTO - Aaahn, <:oin,ó de tnlç1o d~cJaré1, pen:s9 . 

. qµe, nest& parte.1 ·a. emend'a. nem podili. :Jei- submêttlda â: cQn~id.ef~9ã.CJ 
d~ Oama,ra.. 
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O Sr • . J.>te$id.ente - Voü. dar a pala.vra a.o' i'ela.tor do. Qr.ç.ame:nj;o· 
·do Exte~or. 

O Sr~ Alde s ·ampaio (Pela orllêm) ~ Sr. Preside.tite, eu havlp... 
JA pedidQ a palavra para encaminhar a. \totaçã.o. 

O $r. Presi4eg•e - Te~ a paia.Vl'e.. o st. Ald~ ~a.m,pato. 
, O Sr. :Aide Sampaio. (Para enco.min.liar a votaçao) - .sr . Pre

slden.te, o. dést·aque Çl~ta. emeJl.dQ. se refe,re unH:i~mente ao ~lna.l, quando 
·dêcla.ra.: ue de cont~ctactos". A .tmpo.rtancla é de '18:8QOS, .. . ~!ere-se 
ll allnea. que não soUreu 'numero algum, e ee. limita, como Jà cU~e,. 
·A expr~ssão - "e· de contTactado.s; •· - .. permane<:endo a outra. •parte.: 
"Par~ pagamento de su)>,stltutções". 

Assltii pt;àlrfa. a V. E:ic. . provoç~ informação do relator. do M.1:
ntBtéi\lo aa Justiça.. 

O Sl'. :P.residente - ,e) que :se pede ~· sóme_i:it.e o destaq~ destas.. 
palavras: "Para. ·pJlg*11Dento dê substltuJç~s e d~ ce>ntrae~l!odos -
7~ :B00$Ó.00. H 

Tem a palavra. o relli.tó.r do :orçamento para. dar pareeer. 

O Sr. Ol'laildo .(\r~ujo - De fetto, sr . Pre~tdente, ba. o a~:
gmento a que a.Ilude ó. nobr.e Dep.uta.do, e tenho de declarar á Oámara. 
e ~· V. Ex:': ·que ~ssa. ememia. -.foi votada pela. Comm!ssão de Finanças. 
com restrlc<;ões -do h1,lllillde relator que ora. fale.-. 

b Sã. BARJ\E'l'ó PINTÓ """""'" V.. EX:. ê um dos mala ·consplctios •mem
bros 4.~ O~tn1;nl~. 

O. SR. ORLANDO ARAO.JO ·~ F1Ul contre.J.io a ~a expi;e!!Sfto - · · 
••contraotados" - e,. em cõr.sequencla., .ao âügménto .reletivo a. é.s.S& 
clasae de ·f!trvldgre:s . 

O 'Sr. Barreto Pinto ('Pe_la ordem) .__ nea.n:te da.. declar~ão· qúe 
acába. de· ser- feita pelõ nobre 1'.elator, Sr. Orle.rido Alla.uJo, em fa~ 
dos terme.s ~xpllessos e~ nosso ~.imento, por .c~ja. obi;erva:n_c)a de
vem.os vel.ar e do qual V. ~. é o maior guarda, nl!.o pQ<lemos ·votár-
easa emenda que encerra augment;.o de 28 :ooo.teoo. · 

\'Faria um appello ao alto espll'tto llbera.l de· V. Ex. · no eentldo
de nÂo :submetter á CBsai essa ·emenda que, como d1sise, ln;lportal'.1a em. 
transgre§São. l'j!gln;ie~t!!-1 .. 

• 
O Sr. Acurcio Torres .(Pela ôh!em) - sr .. Ptesld~nte, V. Ex . 

decla.roú que o pcdl<h> de destaqu~ '.que nes~ momento se· sub~ette 
ao ·nQ_SSO voto era. dl!-S pa1avr$.9 "para p~a.m~nto ~e ,&Ubstituições e. 
co)l tractadoa • • • 
-. Estl\.~fMl a ·vê11, pelo pensamento' 'enunciado pelo bl'.t:lhal'it!:J I;>eput.att<> 
por. Per.iiambuéo, sr ,. À.Ide S.e.filpã.lt>', ·cfaé ó destaquê só '8e deve reterli" 
éii-, pale.vras· · ~·e •contrata.d.os". 1 

$ ... Ex. ·v.ls:11. o seg:ulnte: onde. se ci.iz, "para: pag!l-n;iento de li,ubetl
tutç~ e cou~actâd<>B - '78~,aoo•ooo", quer s. "E~ . ·~· · dêstã.que d.n& 
palawas "e coiitra.ctado8",. oom a. sübti':iCc;ão da; 1mportan la. de 28:000•• 
·que .se rerel'~ 1\98 c;ontractados . Os 7Q:BOQtQOO repre~ t&'J,il utn~ hn~ 
portanc~a g~9bal: substi_tu1ç6es 6Q:ooot: contrMtàdos 2B~QOO•o<fo.. 

C-Ohçedldo destaqu,e, esÉJo. cQn~tgnação. flcarã ~ln ~dlg14.a:. "para 
pe.gâ.mento de sulistltu!Çõée 60 :'000$000".. Detxarâ de existir: "para. 
p_aga.me,nto <\P. substituições e c.ontractados '78:800.000'' . · 

Màf.8 cl~ro que is'$<> ~. V. E.x. mesmo, .sr. Presidente. ha. 4e: 
.convir - só aguo.. 

O ·Sr. Presidente. ~ ESsa modJricaç·ão, no deste.que, para. ·(lue 
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este seja. isó das palã.'vras "e contractaâos"~ só poderá. se_r fe1ta.. pelo 
Sr. Qeput9;dó J-0áo Cleop.hns, slgnatario da. emenda.. 

O Sr~. Salles Filho (Encaminhando a. votqção) - Sr. Presidente, 
a emenQ_a cc~titue um cqnJi.motq, coin outrai que d1z respeito ~ Ca
mara d[)s Depntados . 

O Sn. PJIES:tDENTr. - .o destaque da epienda relativa á Cama.ra 
dos DepuPa_dns tol retirado. pelo sr, Deputado Joã_o Neves. 

O SR. SAI,LES FILHO - Nestãs con-d1ções, a êamara. deve ficar 
informada d!> que vot-0u UI.t) aug~en:to de varlos lõgares de contra
ctadoa ;n~ sua SecreoorAa. e de que a. em~nda. que V . Ex . vae !a7.er 
votar e_gora crea lgua.lm·ente lagares na do sena.do.. Na.da· ma'ls .• 

Sêfido !ncoristltuci'on.lll a. creaçá-0, a. Cà.mara. não devla. e.cceitar 
nenhuma. das duas eµi.endas~ mas a.cceftar a cr~ação de logares ·nesta. 
Casa e recusai-a. D!L outra é uma Injustiça., uma u:icoherencla, um 
absurdo. 

O Sr. Acurcio ·Torres (Pela orctem.) - o sr . Deputa.do João 
Cleophas nãi:. se en<:o.ntra J'le&te ~om~ntp no recinto; ~stá na. sala 
de ~o. ttas conunissões. 

Nestas êonâl.ções • .Pç<fltla a V. Ex. , Sr. Presidente, pàssas.se ao 
destaque ~gulnte, afim de que voltando ao rednto, possa o nosso 
coll.egs. di~r de. lnterpretaç_ão di! que dâ ao seu pedido ~e destaque. 

O Sr. P:residente - Está bem. 

o Sr. p;·esidéilte - outro 

Reqµelro que do proj~cto do OrçaIIJ.~~t-0 ~Jn dests:cad~ a emerta~ 
n. 53, do Ml_nl.sterio da JWitlça, TlttJlo XXVllI - TerrltotJo do Acre • 

.Sala das .Sessões, 29. d.e outub_ro d~ 1~35. - Gomes Ferraz. 

O Sr. P!•esidente -- Vou sqbm~tter a; vo~s ·a emenda. 

O Sr. Gomes Ferraz (Para encaminhar a vot~ção) - sr. Pre
sidente, a ln~lncerld~de da. proposta. da rec_elta e da despesa. para o 
exerctclo de 1936'; Jnslncet1dade. quê vefü matar· com tlro certe1rn no 
ooraç.ãó a co.nflanço. e &· ê.Sperançn. daquelles que ainda. acredltavàtn. 
rios propos1tc:" de econoril.la. do governo, Jev.ou-me a requ~rer destaque 
para · a. e-meneia.. n, 53, qµe, !!>Más, tem pareoor .re.v!)ravel da. Çommlssão 
d~ :F11nançns~ para. o effelto de ·.ser restaurada. a. verba. dê-460 contos .de 
.réis·, par·a .as Prefeituras a.ut<>nornas do Acre. 

llssa verba, Sr. Presid.ente, foi consignada. pela Com~ssã.o cie Fl
nanças, em cumprimento aq art . 16, li. 3º da Oons~itu1çã.o. Impu
gnei-a. sob o !un4amentó d~ que al_nda ~ão existia. Iiel Organ,lcs., ~sto ~. 
o. lei regUlatléJra da -ãdmlni&tre.ção do Terrltorlo do. Acre a que se refere 
o referJ.do :Pl'~celto constttucJona.1 asslm concebido: "O Terrltor.lo do 
Acre se1'á oruanfaado .sob o regime. de prefeitu,ras al.\tCl.l)omas •• • " 

Acont~ce. porém., que, :segÜndo infol'mações f-tdedlgnns, •essa lei 
está'. em a.ndá.mento na. Clamara; e o nobre Deputo.do St . Fernando • 
Ta.vQrn. trouxe lW ineu conheclmen.to. que· a suppr~slio dá verba. ou 
da dotaçãó acima descr!pba viria. camar profundos transt ornos no. 
organtzação polltíca. e a<iminls-trativa. do ~~re. 

oro._, sr. Pres1dentê, em nbsoluto de~jo ()ontrarlnr as nobres as
pirações ti.ó Povo f'Orenno e muito menos retardar ã. te<:>r~Mliilin9ao 
a(lm.lil1~fa~etlvn e pollhlca. daquelle g.r~nde fo:rriío b1•asllelro, -por n~lm 
dizer separado do· .resto do mundo civ1Uzado, mercê de, dUf.iouldades 
tremendas onundas da !a}.ta de vias de communlcaçôes, e que por is.s<:l 

54 de 73 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 73 

,_,..... 34 -

mesmô deve merec:er ,() ~pà1o; a. sympatbla e e. s<>lldadedade 4e to<ios 
os bi'asHetros, até poh\ue braâileire. é a ·popülação que tlelle habita·, 
sol!re e- i;r..a'!:>al.ha. 

ASsi'm, Bl' . Pi'esl4e~~. P-ar~ qu:e· seJ,a r~'tlture.da a dotaçã.o ,a 
fll:Vor tio .t\.Ci'e, deslato da en;iéilqa, ev_itahlio que .a.à d·esp~~ ·pa!'jl. esáa 
verba sejam .mais tnrde pagas pelo e.sgutcho,- lsto é, pel® êrêd1tOs ou 
'Vetbas s~pplem~n_ta.re~. ç~edit-OS qµ.e não o'pstante constltuirem. o cp
.rÕÍai:'lo ln(l,l\Hvel da IJieli~~ta. orça~entl!.rl.a. <?~usa. pr1~c1pa.l qua -serµ,p.re 
foram da, dei;orga.n,lzaç.áo e dp dea.eq'UlUb~lo orçi:\mentij;t:J,o; -qom..ba·tltiol'i 
vehementeméi1t.e no lth.perio por vuitos eminentes como snveil'.a Mai:
tj.ns, f9ram, en:~r!?t&nto, hontem. eiog.tados e qonsã.g_rades por· esse 
outro gaucbo u,ao menoa .mustre o nobre pep,uta.do João Ciµ-1,os, com 
a proíness~ que. fez, em. br,llhll,lltê discurso, Q.e apo~ar :~e.> otçn.Qtento 
vindouro. verbas .s:upplemên.tu.ré.s pa;l'a. as. despet:ias d11.s ob:r"às· de sanea
mento d.a Baixada. Fiumlne-nse. 

-CçhstlÍto .. pÇr co,nsegt.Jlnte. fi. V. E.x . , sr. f'.t.:eslden~ .. .se posso deststlr 
.dessài .ê.mend~, env~ando 1á Mtis~ '1ín r:equerlmentO •. • 

o ·SR-. NOGUEIRA PENmo ·~ Tanto mais nobre o procedimento de 
v. :E~ •• · qual;l.to ~néste . inonient.Q, o Acre nã.o ~m regresenta.ção .nª' 
Cat:n.ara.. 

o SR. GOMES ·F~~ - .••• an_m qu :que V': . Ex. o submetta.. á 
Cimwa pâl'u o eifelto de ser rest.~uráde. :a. verbo. de 466 contos e Ntl
rada a. êmenda. 

O Sr. Diniz J .üilior - Quero chagrar a ·~tten_ção dá. Camara. p_qra. 
~ s.egu1Jlte ff\t:.ttJ: li, emenpa '!!em pareéer tavoravef d~. Comin18sáo. Já 
niio .as&lste· ao re1âtól" o direlto de tetll'nl-a.. 

O. 'Sr. P1·esidente - V. Éx. deve esw eqtµv.ocado.. o part!cer é 
ci;>ntra.rfo á em~Íl4a, 

o SR. i:>I~IZ ;JUNIQ~· ___. Outros Depu't;a;dos lgwi.l~en~ a.!!1r~m 
que o. pare~ é fa.voriwel .. 

o. si: .. Presidente ~ ó ·relator e~larecerâ. a 9uestã.o . Têm a pa~ 
iovra o .sr. Qrlan~Q. Maujo. · 

O .Sr. Orlando Araujo ~ sr. ~esldente, e:tfec'tivaménte, ., 
emende. ·tem parecer fávoravei, mas a. Co.mril~sãO. de Fln~nças não .® · 
oppõe (L SUi!- l'etlr,a~ .. 

O Sr • . Acurei-o. Tor.res - :'81". Pi:'eslden-t.e. nã.c> sei se o Sr. Gome!J· 
Ferraz, dentro do Regimento, i;>óde retirar a. emend'e.. ·o q.~e a; Ca._ml>ra. 
deve fa~r Pl!Ii!o o .fim :qµe tem: en:i- vi.Sta; o ~nobrê DêpU~ado por são 
Pnulo, pnreé~-m.e. é acoett~r o. destaque é 'fe'jelt.a.r a. e.men'(ln . 

&. uma· o'.IJtr.Q. c1rcu:msta.p;ç1a.; a. emenda jâ está e.~provBdtl. em 
·globo-. 

O -~ l\t9ID'EB AND~_AQ.E ----" ~PP.1.'0Vada. , ~m pr~ju~ d.o destaque. 

P SR. AOURCIO TORR:ES - Eril breve rell\torlo, vou dizer o 

qlie ha:· .A ern.~nda. 63 .faz. parte dãcpllelle gr.tipo de emehdas a.pptovadiw 
ttion::tem em globo pela· 'Cs.mn.ra.. / 

.O Sr. P1esideilte - F01 approvQ.do o gz:upq de. em~n.du.s cóm pa
:recer . fa.voí:'~Vf'l, m<!!-Íl.OS: aquell.as cújo <:lest~qUe .60 requet:<?°ll, 

o · $~ .. ACURCIO ':L'OR.R]\iS .,.... J(!. .que ~:stamas d1~u~l.u.do a. ma
~lrla., J)éç'o -licença ip~r-(i; n.l\o acompailltar V ·. :Ex., ~r. Pres1dente, ne!i~ 
têdhhlca. · régiment§ll . Não e&tã.o &?m. :approvaçJ\o as· em~.ndlia âóbre· a.a 
qua.es haja destaque. To.das as eme.nd.as <:om ,parecer :to.voro.v.el estão 
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&J>P,rovadás, sem 'p.reJulzo dos destaques. Admitt'anlos que sob_te esta 
emerida. nlio ho-uvesse destaque. Pelo facto dé ~ave.r de:gtaque, póde 
um ~putadv dealstlr 11.gora. de eµienâa. que Já téve c.tíl Séü favo:r, 
&alvo 0 destaque, a.pprova.dõ da Cama.ra? 

O :Sr:. .P:r.esidente - Nãe pôde; mas pôde a camara, em vo.tação, 
approvar sua. tetirad:O,. · 

L 

o SR. AOURO'IO TORRES - Está bem. 

Consultada, ·a Camara. c:;o_ncede a tetlra.da da. e,menda. 
n, .53 .• 

O SI". Presidente - Outro -

_MINIST-EinO DO T~ALHO 

·Re.qu~ren1os êlei;tt!,que para. as eJll~ndas: 
N . 260 (pag. 290 do avulso) - Novo& contnctados. 
N. ~3 - .pa.g. 292 - S. no ll!xt.cr1or . 
N. 26'? - po.g. 293 - · Novos ~ontl'a.~te.dos. 
N. 26.9 - pu:g. 295 - Novos c<;intractftdos. 
N. 331 - pag. 295 . 
N.. i3 - pa.g. 2'78 --- Emende. da. d. Finanças creando .nova verba 

para ~soal encarregado da orga.nizaçã.Q do Registro lnduatr1al. 
N. 25-6 - pag. 288 - ~ovos cont.ractados. 
N. 259 - pa.g. 290 - Novós contrskttl.dos. 
Sal.é\ .das Sessões. ,.._ Noão Neves. - Btas Fortes. - João Cleophas. 

Cllrlstano M. Machad.p. - Ame Sampaio. 

Votação da Ségutnte 

EMENDA 

N. 260 

Verb~ 3ª - Departamento NaolonaJ d'ii Fropriedade Industrial'. 
Tlturo II - Pessoal varls.vel e gra.tlflcações tcgülantentares, nu

meras II e UI . 
"Manten_ha-se a dotação orçamentaria 'Vlgente, com. n. eCOJlQtnla, 

respectlv~mente, de .4o:oooe e ao:ooo,ooo." - João Neves. Lui~ 
Vtan114. ·-=- ·Cnrf#Umô M4C1tCQ.ó . - 81as Fortes. 

O Sr. Salgado .Filho ( Para enca;mhi1uzr a votfl9ãO) - Sr. Pre
sidente, flSSB. emenda., approvada, traria. a desorganlzaçâo de um det
vlço m<>delar que ·é o da Propi'ledad_e Industrial. Desde qµe ~sse ser
vi.ç:.:> existe,. não é nenhuma 1nrracção ã. C.onst1.tul9ão, nem o.o Regl
snento, a. do~tiçlio orçamentaria. que ~ pede. 

Alén1 disso, 1\ exélu.s!\o dessa. verbo. ã.carretnrla uma dll:xiinulção na 
a.rrecadn.9ãb, nã. renda desse Departamento, a qua.l_, ·ruié.s, não é pe-
quena. . 

f!r. Presidente, na segunda. d1scuS.São· de1$11a. emende., o iUttstre 
Deputado ~r . Jof\o N'~v.es,, Ú~M.er da m1no.i'la, dlase que essa.1 ~·encla. era. 
problema.ti_ca. Para provar o contrario, trouxe aqut documentos que 
poderei exhthir á Camara.. EXlst.e. renda pos1t1va, que vem a.ugmen
ta.ndo de anr:.o pará anno. 

o s_~.. J'oÃo Nl!:VES ~ Desejo esclM·ecer ao nobre- coUega que ·nt\o 
combatemos o serv.iço, J>Qliém, o augmel;lto da. dota;..;ào, segundo prln'
clplo gera.l em (}\\e se inspirou a; nççã.o da. i:nlnorla. na eln.bm:ação 
orçar:ne.ntarla.:. · 
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O Slt. SALGADO Ftt.'HO """'" Br. P.resldente, não dlseordo, em· 
these. da argumenta.ção do illustre Deputado pelo Rlo Grande do Sul. 
Accentuo qu·? o serviço nã.o póde ser realizado, nó que c9ncerne ao 
fichado dá. .F'x:opr1ed8((le InclQ.Strial, per exemplo, ~não par· melo de 
cantr-actados, uma vez que não .se traPa. de serviços permanentes. 
Dentro de_ um ou dols. annos estarão tertn~nados ; 

O SR. UBA.L_Do RAMALHETE - Nesse periodo os contractados terão 
adquiddo o direito á conser·vação do cargo. 

O SR . BARRETO PINTo - A estabilldaide ao ·é· adquirida. em dez 
annos . 

. O Sa . UHAJ..Do RAHALH.ETE - Não é a. questãô da rendJI.: he., twn
bem, a. de nilo ser possivel à. cre.açãó de cargos nO.s ótçamentos. 

ó SR. SALGADO FILHO --"- N·ão .se trata de cte.açã.o de cargos. 
apenas e pedida dotação para serviço Já organizado, mas que não d.e:ve 
possuir quadro fixo . 

Pelos documentos que teb!ilo em .mãos, verUlca.-se que, em 19·31;; 
houve um augmerito da. renda, d'e 31 contos; em 1922, de ~ contoe; 
~m 1933, de 123 contos e, flna.lmente, em 1934 a. renda. attinglu a 
cl!m. de 2f.l~ contos . 

.Pela r~jelçáo da êmelida., de aci::ôrd.o com o parecer da Con1m.lssão 
de Finanças, é que peço á Ca.ma1·a proceda nesta. vota.çãQ , 

O Sr. França ·Filho (Para encaminhar a votação) - Sr . Preal
dente, como relator çl.o Orçe.ment.o do Mlnlsterio do Trabalho, .faço 
minhas as palavras do Deputada Ama.ra.l Peixoto quando, ·em caso 1deri• 
tico, defendell- a questão dos contrá.ctadós no Min1sterfü da Mãr!llha. 

!De facto. o miistre collega. Deputado S'alge.dó Filho tem toda a 
raz.ão ·ao dizer. q~t} I1. pretendida ecónõmla de apena:s 69 contos, · )lesse 
Departamento lrá cert8.mente desorganizar esae lier:viço; ~ o Póder 
Executivô, natütalmenté, se verá obrlg~Q a. pedlr um credito supple
menta.r afim de fa.z.er fa.çe. a. essas despesas. 

Não quero, rto emta,nto, t~r empecilho. ·á votação desta orça
mento e, repito, torno ·mitnhas as palavras do meu Ulustre cóllegà. da 
Commissão, o Deputado A.znaral i>e1_:tcoto, quando S.C· votou eme;nda 
identlca a: esta, do M_ln1ster1o da .~lnha. 

o Sá. BARRETO PINTO - V. Ex.. entíí.o ~odUlca o Pailecf:!r? 

o SR. FRANÇA Fn.HO - .Perfeitamente; modifico. 

O Sr. João '.Neves· (Para. enoomin1i:ar a uot~lló) - sr, ~reslQ.ent.e .. 
a Clamara terá .sei:i:ttdo · que t. minoi.:la. ·nii.o se estâ. batendo cáprlchosa
mente ~la. a_pprovação de!lta. ou daquell.a. eménda.. Não está procurando 
.desórga.nlzai' os servlços pubUcos; está , na defesa de um: pr1.J;i.clplo de 
oraém geral, graças ao qual eonseguh'emos ·!a.zer, no ol'çàmento, eco
nomias aiprec1ave1e e, scibretudo, sal'var esse pr.1no1p1o . 

" o àa. :SAL!;ADO FILHO ~ ~nom.ia.s que depois redundarão ·em 
ci'editos supkmentares.. •. . J 

o SK .• PlfAN.çA Fii>Ho - Eimctamente·. 

0 SR. SALGADO FILHO 

mento réal , 
Quer dizer: não vemoo fa.zel". ~m orça-

o SR, JOAO NEVES - NA.O revei'tei;lí.o em creditos supp~emen
~ree se o. Governo, 5e ativer ao. v0tado pela Ca.ma.ra. e se .abstiver de 
fazer de&pesas extra-orçamentarias que não poderão ser def~ndlda.s em. 
plenariq. 
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O esftu:çp que· temOis feito, Sr. Presidente, é cer.tamente .dign!) qo 
.'àpplii.tiso do Paiz, porque.1 se r;er,tt1,:1ttlrm:os qµ:_e-. n9 pr1µx~lro oi'<;Íunen'to 
.d.a ~puqtiea.; se .J.i:p.pf~nte a. ~nxert.la dos ÇOQ.t!-°actados, !temos, de ex,r
.. clcló eíp exété1c1Q, <ifê.l!.ndó novos qú~flros p.at.a.Uelos•, com prejufzo dos· 
.serviços e dó proptlo ftl.n,<:clonaUsmo pubUcó. 

L1., hoje, em Um. jo.ri:lal,. que a minoria. abrira. mão d~ su:as rec1a
·.mações, em ·tr;oca. 9~ 1,11pprovação de 4eterµi1na~a.s eme~d~ . Contesto 
.form·aJme!).te . . A m.inorià. não. ~briu mão <ie uma só de suas ·e~end~$. 
Fez sen.t.lr a.penas é. dlrec~Jio -ad\'etsa.i'Jo. qâ Ca:ina,~a que ella. combterla. 
o. pas8agein de lei de xnefos, se não se salvltSSe a. :t>r-Ine1p1o contra os 
nov;o.s~ contractados-.. 

Es~ro confll!;l\té que a Na.çoo ~e~Q.nhec~rll o npsso, esfoYÇ_ô meri
.torlo en;J. melt).eró.r Q. ·elabQ.tação orçam~tnr).a. 

O Sr. Barreto l*i'n to .( Po:ra· ef iea minlJ.ar a vàtaçã.o) - Sr . Pr~
.:sl'çtente, é~9 repre!ff!ntànte .do funcclonailsmo ne~ta; ca:s_a.; nã.o ·~ 

Mncordíl.l' de Jíiah'êlfQ. àlgl.l,ma com o se querer fazer •eeonqpú~, 1cor
~~do pefbWal. 

O SR. Jo~o ~E-V.ES ~ ~Pe5$0a1 OOlltractada, ·novo. 

o SR . JoÃo Cz.EiQPHAS - C(>mba.tenêi9 a.s 'verba.s pi\t a. '.l1i:>vo pessoal; 
. esta.mos defendendo o actuai :!úncclo.nslism<l. · 

o SR. BARRETO PINTO - sr . PI'~s)çtente-, tive -~ -ro~tuna 9.e. ser 
o ·autor !ie duas emén~as que. trou'xeraril. êc.onom.!a$ no or~aineh~; .na 
.Jmpor.tancla cte 130 mil con.tos. Faço um appello ao nob.re neiatqr 
-~o .Interior~- qu~ me ou,ve ne.ste nwm~nto, _para .q.ue. $. Ex. ~ga. se 
_n,o :~ vcrdadelrã. à ml~ha. 4f!ltmatlva. 

o sa. oa·LANDo AliAu.ro - Períe1t.ameni:e. 

Q $ª.- :!3AR~TO PINTO - ~ão me posso cofiiotmn:t , portàint0. 
·com â. a..tt1tud..ê d.a. minoria.. querendió. reduzll'. ·runc.clona.rlos ·con'trácta
-dos. qua.n.dt, poderiam ser reduzidas outras verbas ·cie 'm.a;l;erla.1 perma
ne~te e ·q.e c~~um.o. 

O SR . .JoÃo NF:v:.i!ls - Estamos trat!Uic;lo tle princlplo.•;.. De lim mli 
Teia que !OSOO a. Vefba. para. llOVÓS. Cl>n!Ji'a.ctâttos, ,m.ésmo a.BSlm t\. COllÍ• 
. bl!ote.r1'aQ_l.es ·• 

o SI\, Jo:Ã.o O~EOPJi;AS-'~ o nobre .Déptttad9 sr:. Bar.reto Pinto ni)._o._ 
tem o direi t.': de lns1sti1• neasn.. c~rttce. i~. mitiot la, pQ.r'qutint<i, não es- · 
ta.mos, .. combatendo o ftmccfonallsmo e:iclste'n.te... Coil.s1d.eralilos, isso sim, 
pei'1l,lClos·a. a verba des't1J?:ad.ll. ai _npvos. :qon tra.ctados. 

o SR.. :&ARR;E'I'() P.IN.To - Reptto1 sr . . Presldenté, nio pos~ 
.. éonforma..T•mcr, Acabs:mos de ouvll' o Relâtor do Mlnlate·rto da Traba
lho que ~ecl.arou lll<Xl:iffon.r o ~eu pnre·cer qúanto a. emenda1 porque, 
~manhã,. se. 1'Csol'1etâ li- ni.qtédn. po:t; IJ.leio de c1•e_tUto, Eil:JPP.lem~:h~.1: . 

·Qúer· d1~t' . 'lih'ü.~se ~ql.1'1, paira l?e dli'r ~li. AJ,n:dn. bem. &r. Pr.esldente, 
.o qúe. nã<) .PPsSO coli:.córdal' é com. OS e11tend!m:~rt·t9s ,pom ai;; c;b)n,'Qil't~~ 
9õe~ pre4:>rçam~l)tarlas, ,feitos nos gabinetes,. e -attlnigldas, de .Pr-efé-
1:e.acln., as te!erentes aos c-0ntr.~i;it_~-0s . 

Es$'e i:n,eu pro:testô fiª'o - hhpôi't-tl, 11bis0Iut~ment~. et~ geseonsitj,'m:a
çiL.o a mtn·o1·ia. Nãê> po.s~. ·entr-e,t!lnW, deiXQ.l' d~~ fa.ze-l~o. como 1''3pré
sentante, nest;a ·Casa, dos Juncc.lof:üu·ro·s pul)Ucos, porque en.t-endo que 
esse pessoal .contractado se torn11< indlspensavel 'cte· acc6rdo .com o 
de·~·flV.l:>l~fme1,t'o que se v~m dando .ao ~érvJ.çQ, conforttni acaba: de 
aec~ntuai' Q llli.!15tr.e ·ex-~ll'}lst.ro g0 'TtJi.balho, sr . Sa.lgado ·Filha . LJ:t· 
vrandá este protesto,, êonfüt'líla.r-me·e1. ent1ietantQ, e.Cm. o que decla~ç lt 
"O.amar~. (Muito .b611t-. ) 
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O Sr. João Cleopha.s (Pa.ra. ,enca.m'iooar a votação) ..__ sr .. Pre
sidente, evlden~en~ o · nobre Deputa.do Sr. Barreto Pinto :não. 
tern razQ.o.. 

O Sa BARRETO PINTO - V. E:!f.. est á talando oob o ponto d.e vista. 
polltlco. 

o SR . JoÃo NEVES - Não estàmos 'trà.tandó de polltlca.. Que nos. 
interessa. a. ~lltica neste momentô? Esta.mos tratando dos 1nteres.ses .. 
do Pa.1z, eom patl'ioti~o e lealdade . 

o SR. JOAO OLEOP!iAS - o nobl'e Deputado Barreto Pinto .. 
llelll sequer leu a red;acção da emenda 260:· fez, ·apenas, ma.is um dos. 
lnihHtos d'.lscm.sos,, !alou em exploração· e em outr.aa cousM :m:a.ts,. 
qui~ ln.slnu.ar que pretendemos <ieep®..ti; !unccion'a.r~ós, etc... Entre- · 
tanto, a nossa. ~menda diz, s~mplea.mente: "mántenha-se é. dotaçfLo. 
actual". Não desejamos dispensar nlnguem;. não vamos :mexer com. 
nJnguem. Queremos, apenas, impedir a..s enxerttas p_ara effeLto ele1-
toral . Nestas condlçõe~, Sr. Presidente, uma vez que me.ntemos a. do-
taçã.o actual1 como ~e poderá dizer que vamQs preju(Hcar a quem 
quer que se.la? 

o Sa. BAR.R.E'l'o PINTo - NA.o ha. augmenw de pessoal. Estamos, 
cumprindo a 'iel n. 51, d.iscrimJna.ndo pessoal que recebl.a, quem sabe,. 
pela. ve-~ba material_. 

O SR. JóAO éi..EOP~ - Sedám dispenso.vele, Sr. Presidente;.. 
estas ligeiras palavra.e; que acabo de ptonuncltU. Qulz, porém, deixar 
resa.ltada. a absoluµ. !i,\,lta de fundameuto do nobre Deputa4a Barreto. 
Plnta; quand<, se refere por esse. fórma EV.>s nossos propos1t0_s. 

·o Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr . President.e. r.. emen(la . 
tem par.ecer contra.rio ou fa'\loravel, na ôommlssãd? 

·o Sr~ Presidente - Nem contrario, nem 1avoravel. 

O Sr. Barreto · Pinto - sr. Presldente, V. Ex,, vae submetter 
ao. conhecimento da. c ·asa. ·eme.nda sem parelier? E' contrario ou a. 
f'avor? 

O Sr. França _Filho - o parece_r da Conun15.sã<> ~ ta.vorav.el •. 
. !'ósterlormente, !lz1 po.rém, decl,Qfação verbal a propos1to .. 

O Sr. Presidente. - \Ta.e ser votada a emenda. 

O Sr. Aide Sampaio (Pela ordem) - sr . Presidente, V . E_x. 
n!L.o ouviu a declaração f·lnal do Relatai· do orça.m~~to do Mlnlsterio 
do nabo.lho, no ~n:t~do de ha.ver modUlca.do o seu pa.i;êcer. Este é, .. 
~rtante>, contrario ã emenda.. ! 

i 
O Sa. BARRETO PINTO - · Modllicou, assim, o seu pn~ecer. a~térlor. 

1 
Em eegulCÍâ,- é dado como a.J>provacla. a emelida-. 

O Sr. Salgado Fjlho (Pela ordem) requer ver1tlca.çii:o dn. \lotáçU.o. 

Procedendo"'se 1\ veriflcaç!io de \•otê.çãcr, reçonhece-se ·terem votado. 
a ta.vor 130 Srs. Deputados e contra. 26; .t,otal 166. 

O Sr. Presidente - A em~nda n. ;záo ·!oi approv'nda. , 

.Approvil.üa a seguinte 
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N. 263 

Verb~ 4.8 - Departi~~n~o. Naci~n.al da. i:Ql.Ustl1a e ·C:onunerclo. 
Tlt~l9 ~ - Serv1ço.s no e1'-ter.lor, êQnslgnaçA:o ''Pes;;oal". 

usvpprl_ma-eef•. - · .João 'Jle·ves. - Luiz Vfan,11à. - Ohrt1tt#áno 
lirachado. - s.,143 Fortes . - .tlde Bam:pqio. · 

R.~ttrada a emenda n. 267. 

·Approvad,a a .s_egwnt~ 

EMEN·DA 

N. ~69 

Vel'ba 1.on ·- : lnstltu'to Naç.1ona;I de· 'Techn~log1.e.. 

Tltulc;> II - Pesi>oal va.rte.vel ·e gra.:tmcações - Ns. 2 e· 3. 

:Mantenha-se a. ~otac;ii.o . orçam~ntart• Yigente; com ecQt;tóm1~, 
-re~peatJvame·n~e, de 130:000$ e 2!},:270$. - Jo'áo N~ve.t. - l /tii::. 
1Uanna . - C4rlstúi1io ltfacha~o. - Bías Fort#is. 

Retirada a emen~a 3~1 . 

E' à.ppr.ovada 8. emendBI il. 1'3. de. Commissiio . 
Se.tlradás as E!'mendas l!lümeros '2?~ ~ 2.59. 

O Sr. Jõ.ao Çleophas (Pelfl O'rilem} - sr. P·residJ!nte, deseJr.
r1a saber se jã. !oi delibera.do álgnma c.olsa· .sobre a. emenda numero 
~n. . 

O Sr. Presidente - Fol rettra~a .. 

O Sr • .Tóão Cléopbas ~ Pnrece•.fue haver combinação com ·o 
nobre Relator, no ·sentido de que a emend.~ pasee a. co~it1,lt~· 
.pr_ojecto em separado, pQ1s o prtt;to\p~o ~stallel~ci4Q :pefa ml:qorla. 
é. que e~sa. em~nda, como t!l.il'lias _outr~; ~gunt!Q class).tlcou o Sr . 
. aóãà 'Neves. lniportQ. em verd'adeli'a erixei't!'a. 

Pe-Ç.O. e V. ·Ex., 'pars, sr , ·Presfdente, .se d-lgi\e esclar.ecflr;.m~ ·a 
res.pe.l to. 

O Sr. França .Fifüo (Paro: en.caminMr à vataÇ,ão) - ·ai;, Pte~ 
dente, trata.-se de. emenda que (:te.a verb.ás p.arâ novos contracilos 
ho serviço de fiocallzação das leis trabalhistas nos :Estados , 

Comô. represen,tan~ doe empregados nesta Çaea., f!enti ... m e na 
•ohrignçtl,o ~e acceito.r a. vetb_a, vi.Sto que se cogitava,_ cotno cl_lii,se, de 
! r.sco.11zaçã·o de 'lelf? trab"a.Ihrs·tà,3 e e'l,1, .na <i.Uf!.lid_o.de. d~ -empregaclo1:, 
não poderia '<1e1:r;ar de ncc~itàl' veiba. de~~lna.~n. Jl. esse nm.. l\lln~. 
eomo a meolP.a. d-lz respel-to a contracta..dos, ma.ritenho o· meu pa
.rc.cer. e.ehe.ncl() que- !\", El.1'J.Cnd'a. deve ser considero;da projeet"o em iJe

pa:rsdo. 

O Sr. ;Presidente - 4' vl~tfli da dcc'UiraÇão .do ;Sr. Relator,. ri, 

emelii.fa figUl'l\TÚ. em ordem do t\la pl\.Te. éónstlt:Uil' prijjecto em Se• 
-p~rado. · 

O $r. Presidente - Vou sn~mette~ a. vçt qs o destaq"-e da part~ 
<ta ~menda. il. ?, da Clom:miasão de Flnançils, no 10J.'Çaril.ento da, .JU-5· 
tiça. . .. 
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Q S.r. João Cleophas (Peta orãem.) ......... Sr. Prealdet1te; o des-· 
taque ·se .l'.e!ere pre-clsamente .ás expressões i'tnaés ··•e de contre.cta,.·· 
d95' '; d~ vet.ba. respectiva, aecr~clde. l)a. !Jª dJS'cussfi"o d() Orçimie.n
to que estamos v.otan(}o. 

~. i;egulda. é· approva:da e. eU.niliui;çâo das palavras ''e· 
tje ton.tract~dos", reciuzlnd9 .. i;e o total da. verba, qe. etnend,a• 
n. i: da C<?m?Jll~sã.(I, é.o or~am_ento da Justiça . 

O S,r. P.residente - Out"r.o 

REQUEB:IMENro 

M!N!STERIO DA AOltICUI:.'TURA 

·RéqUerenios déstaqué para as ~men_das: : 

N. :J.40 ·--= pag . 429 do: Av·utso. 
N. 344 pag. 431. 
:N. 35.3 pag . 435. 
N·. 35!> pag. 4:,l6. 
N. 355: "'-- pag. 4aa. 
N. 357 pag. 437. 
N. 361 - pag . 439. 
N. sas - pa~. ni . 
Sa1R dtu> Sessões, 29 de Outubro ·de i9.3&. ~ Jollo Cleophas • . - · 

Ç_hristiano Mac.'tadQ. · 

Foi re.tlra.dà .n· em!mdn n. 94~. 

App,ro-vada a ~gUl;ate 

EME~ri.\ 

N. ·063 

Emen~a ao ·ttt:ulo 19 - ProàücÇão é Povoameii~o.. pag'. .12,: 

Onde se lê·:. 

"?.ara acqu1aiç,l:iõ no :Pá~ e' no estran:g~1rti de (lplm~as 
t.~prod~ctores, dest.ln11dQs, aô.:J plaritels dó.s estal)e
ieclmentos exper.imentaes do ·nepartame:nto, in-. 
•e.htlndo-se no preço dos reproCll,lctor~s todas ~ ~e~
p:esas 4~ acqul-siç'!iq, P~:igl'ée;s e tr?>nspc;>rté a.tê Q. 
po11to de <lesembai:q,ue .•.. , ... . ..... .. ; , •.••.•• ,), , 

. ·F 
.Dlga-.,..Ere: 1 

~·:r.~rà. acq:t,lisigão ge .repr.qd.uct9res no esttangeiro.J . . . 
Pãra nclfU151çãó .dê ~·t:pfoductqres no Palz . ... .... , ,/', .. . 
Par.a inc-entivO. e aperf.e1çoamento da cr.laçã.o do gado 

'Indú-B·rasH (,zebú:) • . ..••..... ,. . ...... . • . , .•..• • •• 
Pà,rà· s~re~ di~tr~b.ul'd.qs como '):tremioa nas exposU;ões 

ao.s criadore~ de rep~ócluctores nacionlies. bovinos, 
c.q. vfilla:res o.ti a:slnfnos . • ·· ... •.. , .....••... ,• . , .•• : 

.. 

900 !QOO$QOO'' -

~ºº :ooosooô 
.200·:.Q00$000 

1 QO ~ 000$0.àO'' . 

200: 000$000 ., . 

Sals das Sessõesi 6· ele outubro. de 1935' . ._...,., H·mnbcrto de Andrade. 
-Cid B. 4e Oqs.tr<J Prado. ..,..... ,C""rneiro dl? ~,e"?tend·e -. - Maéarto. de Al·
rn-etdâ. .. - crxrq.tlto .i t lho. - piw.ieitô· 01iaga:s. - Agenor -B.<J.b~llo . 
nowtra oostçi . - · Pedro de OtifoHm .......... ~etmete sn.vtt. - AJil~~ Paim<l .. 
- Bfm-to Costa .rm~ior. - Yttrf,o Cor1'é<t· da Cosfa. - Trtgo de, LPtt- · 
retro. 
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Rejeltê.dãs, successlvamente, as emend_as ps; 355 e 3159·, 

O Sr. João Cleophas (Pela 01'àé1n) - Sr. Presidente, eaao 
,,.emendá é rela.tiva a um accresclmo de verbã !)ara novo peuoal con• 
.. tractado no exer.c.lclo de 1936. De accordo c~m <> prln~lp~q aqul es~ 
tabeleeldo, a. e~enda não póde B!3r dQ.da. como approva~t.1 porq'Q.e 
v!Ba. JU.StâtJ!e.nte a ad'misstto de no:vos funcclonarlos, sem aa iormll

. .lldil.des para. tsso exigidas. 
o nobré relator do Orçamento da. Agl'lcUltura concordou até em 

:·modlfl-0ar seu parecer a re.speifo. 

o Sn.. PRESIDENTE - Já declarei rejeitada a ém~nd~ n. H8. 

Votai;.ãó da seguinte 

f;MENDt.. 

N. 357 

Verba 2!1- - Departamento Nacional de Producção Minorai -
':Pessoal variavel. 

Numero~ 12, 13 e 14 - Pagámento de oQntractadoa dó 8ctrYl90 
·cie- Fomento de Producção Mineral. 

RestQ.~leça-se a dotação do orçà.menfo actua.1 ndu11lndo·no o 
total de .750:\JOOS para 600:000$, e ~lsor_lmine-ae nomlnatlvamonte 

·o.s contr~ctados . 

Sala das Sessões. - João lleves. __,.. Jo(lo Cleophal, AI@ 
.Sampa:w. 

O Sr. Alde Sampaio < PGt a. encamiftfi:ar <i votaçdo) - Br. Pre• 
.aldente, esta emenda. se acha, no mesmo caso das antGrloro1: ;iu .. 
gmenta. os· oontrautado.s. 

Pe4lrfa 'a V. Ex. désse a pal~vra ao Sr,. Relator.. Jlflm do qQe 
,se. ma.ril!ests.sse, p~a. moolfloa:ção, supponho, do aeu prn-ocer, 

O Sa. PRÉSUJll!W'l'E ·- () parecer é favoraveL 

Ení si:lgulda, é approvada. a emenda. n. 3&7 . 

Approvadas. successlvamente, a.s sagulntea 

N .' 361 

Ver~a 3ª - II . Pessoal -varlavel.: 

N. 30. Para. pagamento df': 112 .mensalistas_, etc. : 

Re"duza-ié á quantia lncilspe_~sa:Vel ac, pagnrnentp do 1>0110AI 
~ctualmente e,pi. t1·abnlho, dlscl'lmlnando-o nomlnatlvamanto, - Jof1u 
:l!e·vtJ!I. Jgão C!eoplzas. 

N , ~63 

Verl:lo. ~a. - n. PRSSOal varto.vel: 

Ns. 36, 3'7 e aa, Mensalistas· do Servlço de Fomeo~o uci l't•nct.U• 
ieção Vegetal. etc.~ 

Reêluza·se de. 100 :ooos, restabelecendo-se a. d<>ta91\o d<> orçAmtln• 
'tô antunl, divtd.tndo·se o.s contt•actados em duas º"te1orlna, Untl\ dit 
:mensalistas auxutai·es, que devem sei; dlscrlmtnado8 nomU\1\tlY"mon• 
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te é. c;utíra de slmp)es ~ssniOil'l~os. - ,/Qtí.rJ Nepes. - JOão Ole01J.1ias;..-
- M.otta Mma.. · 

ReJeitacl.as, successlvament.e, as emendas. ·na, .364 e. 36!>.;.. 

A~provad$ a· seguh1te 

ElliíEN·.ôA.. 

N • . 37Õ 

Verba 3il ·- I!. Pessoal vàr1avel: 

iN, ·53. .Pagamt:n:to de Pessoal .m.ensall.sta e· 't;ritbaÍÍiadQ.res d8'! 
c~mpo.: 

Re<t'uza-se para -Q.0010.00$, appllcàdàs ünfoãmente. em . <l.1?SpesaS' 
coin traba.lhador~s d.e ca.mpc;> e a.8$ala:ri~des ruraes. - . :roao !fct1e:f1._ 
- Jotfo Oleqpfl,as. 

Rejet·tadas, successlvaniertte, as emendas ns. .371 .e 3!3?

Approvaaà a ~gu1nte 

EllrtÉND.A 

l'.f', 381-A 

Verba 4~ ___, n . . pessóal vartavel: 

N.s. 15 t\ 33 - MenSe.l~tâs, coi}tr~çtaci9s, eto. : 

Rtduza-se de 347:800$, restabelecendo-se a dotação do orç.amen-. 
to E\CtillaJ, dlVi~tÍJ.'dO"-!!e OS CO~tractadoS· em ~U88 categoria~, .Uma de' 
1n1xilla:res mensaUs~ que. ~evem ser 41scrim.1Iiad~~ ~9in111~t~v.a.Ii'1~n-· 
~. e outrE!i d.e simples IÚl!lalqriatl<:fs. ~ Jàão Nr.ve$ .• - Jollo Cleophas~ 

~ejelt!l!:la. a ti.mend~ n,. 38à . 

Approvadª a .segulnt·e. 

EM·END.\ 

N. ·387· 

Ver.ba 4a ('subvenção e a.µ~il'ios). , 
.StJb~on!'!lgnaçlU> n. 27: ·SUppr1ma~se. 
Sub-conslgn~çfi.o n. 29;. etn ·vez de 2(r:.OOO$, à,,t~a-~ 30;:oooe. 

oscJar Fontoura. , 
;Reprod·UZ-sê,, pai' ter· sido J)tlbll.cãdo com inoorrecÇões~ . (9 segµln-' 

te trecho .da Acta: da 155ª Sessá9,, .e.m 30 de· Oµt~pro, ipag111a. numerGo 
rr .167, 1ª col~ .. ~ !;!egut.ntes: 1 

VotaÇlí,o da. segutn.te 

Obl:R.$ 

Verba ·B.: 

~)lç\:Usl\•e re.ls 300. :oooe. para. const1"ucÇi5es ~ JinitallãÇõea de úti1.tt. 
;F'a2;ençta. MQd~lo de Ol'll\Ção. nó sé.ttãi> de· Petnainbuóod - ji:HJ.q meo"
ph<J•~ ......... So'liza Leãó. - Têixetra Ui'te. - Rego Ba1'7'0s. - A.rfüur 
Cavàlcanti. -.:. Ba~bosa. Linur. Sobrinho. - Heitor Mata. - A mal.do; 
Hastas. · · · · · 
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O St~ Joio Cl~Phi\S (.Para ~ncamtnhar a votação) .;...... Sr. Pra
~slclente, e. emencj._e. por mlm subs_crlpt~. 1letn. como. p0r outros coI
_legas da. banc~dà. de i;>er.narn.buco, vi.sa à c~_ação de uma. Ftiz~nda 
.mod~Io nó sért~p d~quélle E$tado. 

Ha.. .sr. Preáltle·nte, em Pernambuco, um ·estabeleciment·o o!!l
~lal, denommado Fazenda Modelo -de O:i\lação. F1lc~. pprém, loc~lt,za..; 
•. <J<:> e,m ''l'~Jip1ó, d~mtro ~a. Q:ldade de RecJte, de .motfo· qtte· não vt!m 
atte~d~r. 4e maneira algum.à, ao ptobtema da pec'4a.rJa. pernambú,
eana, ou inelhor1 ·a.o ,désenvolvlrnen:to .aotuai Cla.. Pecuai'Ia. nordestina.. 

Dese,Jarla, assim, chamar a âtten~ão da camara e invocar o apQlo 
.dl!t lll'll!!!tre bancada de Pernambuco, que tRmbem com.migo .s_ub_sc.re
:veu. a pr~sente timen~ô'.!-· !l(hn de que elle. f~e aj>provada. 

Era. o que tl~i.ia a d!v.er. (M!uifo bem). 

O .Sr. R3pha_el Ci.Q.C\U'á (Pa.ra encaminhar a votação) - Sr. 
:Presi~ente, à · ·cai:n~a. ouvltJi. as :brilhantes pa.lavr.a.s pt'Qfer14as ·pe10 
~ôbre ~present.ànte de Pernambuc(). sr. João Cleopbas. 

Plel.tela s. Ex., pêll!. emenda. n. 340. a consttucção ·e lnsto.lla• 
~âo de uma .Fazenda -MOdelt:>, no sertão de Pernambuco. 

Não ha ~egar, Sr. Pres~dente, a l_mpor~linc!f!· da. cdação naqu!'!}-
1~ ~tada; i?.~Q 3 mJlhões de oovlliqs que íner~cein. de f~~tó. do 

.PQdêr !ed~al, Inteiro 1af!plo para que se possa desénvo1ver a: crlação 
ne.sse Estado .do nordeite,_ o que, sell_). duvlda, tra:râ as maiores van
,tng~ns para 'ª industria pastorU do n9rte do Brasil. A tlme-nda, 
ent;retántg. está .prejutUcada pela. de· -~. 10, vet'b.~ 8 11,. que co;n,slgila 
.a importe.nela. de ·200 C9nWS. pwra lns.ta.LlliÇe.<> !ie um!l Fa7.e:nda 
MOdelo de Orlação em oombtnaçãó com os GOvernos ·Feêletal e do 
Est~d~, no sert_ão. qtl ,Perriamb~co. 

Deat'a.rt~ penso q~e cteve s~r reJ~ltada a ·eti1~11,da, pelqs !uncta
~entes, que ªcabei d.e d.âr· e ·de acc~0 cQm o on:pre Relator do Orça
mnt·o do MlntsterlO do. AgrJ.cult'ura. ·Sr-. Deputado Clemente Mar1a:ih. 
(.Muít.o bem) . 

O Sr. Barreto Pinto .(Para e_ncamtnhçt à votaçào) - sr. Presi
.d~nte: nata:-se d,a érei:1.ção de. Uni novo serv.tço. 

O SR. Jc:&o ·or..EoPHAS .- Não é ex.at:ito. Trata-se de; lnstltut~ão 
•d~e tJlil estabelecimento o!!lclnl, afJ,íi,\ ele o.t~ndçr ·aQS intere~s da 
· pécuaria db nofde.9té. 

O Bi:_t •. BARRETO PINTó - O nobre Oeputad,o,, Sr. .Jo.~Q Cleo
:phas, tfio :zectoso n:.o eq'\,tÜi,brio, orçam_entarlo, ·ião édgtm~e na. -~up ... 
pret!são de verbàS, parra serviços no~os, agora, vem d~f~nder à eman .. 
.d.ü. n. 840, .as4lm ·redigida: · 

"Acqr~c~lii-t~~i;e :. 1ntµU$iV~ aoo con·tQs ,para. co~trucçã'p 
e lnsta.llação ~e um~ Faz.end~ MQdelo de orla,Çáo, no sertão 
de l'ernamb-uco··. 

õ SR. ~~uRexo 'ToRRE~ .,_ o º~ncJ~l::v:e" tira; a. ·i:iovJdade -do ser
".tiJço,. 

O SR. BARRE.TO 'PlN'l'O - Trata-se, como se· vê, de constrü• 
. .cção e lnstanações da i.azen~a. ~e çrlaçã.o nio4elQ, no . .sertão de Per
.nnmbuoo, ~mend,e. que· ~m J' asslgnutura. do Deputt&.do B!:·· J·aáo 
. .Oleophal!I. 

o: B,R. JoÃo, O~E.9PJ:US - I;>a· bancada de .PerMbibuí;lo·. 

O SR. BARRETO PINTO - Pennitta.-me, porém, a Oãmara. de• 
·~larar ·que, reznió..do pela mesmo .qathecismo que s.. ~x., de fazgr 
-economl~. estou. certo de que o nob.re eoliegÉ\I vae retlrl\r sua em·en(l11t .. 
·-0,u prQpor a s\lâ. ~ropria. rejeição. 
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o SR Acua010 TOMES __. E' despesa ~eproductiva. 

O SR . BARRETO PINTO - Có~o era, tBD)bem, a do serviçOl 
contractado , 

A CamMa devé rejefta.r esta emenda, c~Jo de.ataque. é req·ue
rido pela minoria __:_ porque se trata de despesá nova, isto é, no~ 
ttle.$tnO · destaque em que se achavam. os cont1·actados. 

o SR " ACURCIO TOR~ - V. Ex. está com a preoccupação (le
·collocar nós outros. da: minoria, eontra os contractaé:lós. Nl!.o somoSo> 
contra os con'tTactados ... 

Q 'SR . PRESll>ENTE - Attençâol 

Q sa. ActtRe10 TORRES .- .• • . somes contra a maneira por qüé'· 
são executados certos servl'ços pubÜcos. 

o SR. .BARRETO PINTO São contra o pagamento aos cont;ra• 
ctados ... 

TerrrUnarel, Sr. Preslden te. Acompanhando ~s pontQs de vJst~. 
· manifes:tados. pelo · nobre represen.tantt:o de Pernambuco, e autor ela. 
emenda .. vota~l pela sua. rejeição. 

Em seguida, é rejeitada il emendll n . 340. 

O Sr. PreSide1ite - Estão c.oncluidas as votaç~~ das emenô.as
de.stacadas. 

,.Acredito que .nenhum Deputado rec~amará relativamente a emen
das cµJo destaq\le foi pedido e qU:e votadas não foram. {Patlt3âQ. 

A" vista. dlsso, dou por e.ncerradlis as votaçõês re!eren~s ao orça• 
mento, c\l.jo projeétó, c:Om às emendas approvadas, volta. â Comfnls .. 
eãó d'e F.lnanÇiUl; para redacção fi'nal. · 

DECL.\KAÇÃo DE vOTO ( • ) 

A approvaçã.o da.. emenda do n. 22, (pagina ll!l do 11-vulso) cons
tituiu medida. da mal.!;. inteira justl.ça.. 

ô pagamep.i!) do salar10 premio ~ão eonstltue fà.vor: é ex.p~si.. 
dlsposl_ção c!e lei . ' 

~ abono de- servtçós ex.tr.aordlna.rlos ao pe_ssoal 'da IJnpre1p1a. N.a.
clonal é o reconhecimento aos abneg~dos servtdores daquelle depar
tamento, que, n:i.~ttas dils vezes trabalhatn, duraJ,lte 20· horas, ·como i1e 
v~rlf.ica actualmen.te, tend.o â ~rente Carlos. Caldas, o inca:nsavel chefe, 
de. ot,ficina. e seu auxmar Manoel Amaral, exemplo, ta.mhem, seguldü 
pelo pe513oal dt.. Mesa e da Tachygra.phla. desta Ca.sa. 

Seria, tambem, Injustiça de m!nh.a parte, não a.sslgnala.r os nomes 
dos Dr. Murlllo. Alve~, Adolpho G.1gilott.l, MarlQ Alves e Severino
Corrêa. 

o meu 'ponto de 'Vlstà é conllecido: sou contrario 4s gratif_ioa
Ç6ea extraór~nárlas aôs :funcê:lt>riarlós que não tr"'balham além das 
horas do ex.pedi ente .. ; 

o que nã.9 :é razoavel ~ ex1glr~se o trabalho e n~o ren;iuneral-o 
convenie.ntemente a qttelb não mede esforços, rietn sacrlffoJos. .atru-... · 
vessando o dià e a noite, no desempenho dos. serviços publl~os. 

Ass1Jn1 tem oomprehehdldo o lllustre Dr. Vi térbo de j Ca.rvll.lh9 .. 
que nesse sentido vem procurando ~eleocio~r os valores.. fa7<endo
.Jbes a devida Justiço,, obtendo de~se DJ.~do a mala .rigorosa p(>ntul\li<la.-· 
de no desempenho dos serviços a seu cargo, notadamentfe os traba-· 
lhos· do Legislativo, tornando-se pbr· esS.a. fórma nllé> só eredor do~ 
nossos agradecimentos êc>.mô tambem. dê se\ls subordinados . 

. Sala; das Sessões, 3!> de Outubtó de 193~, - Edmu'ndo Bar:ret.<7' 
Pinto. 
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O Sr. João Neves ('Pela orciem.) - sr .. P.,r.esldente, ao se en• 
~rarem as votações do proJectõ de otÇtimento, que se de:ve tira_ns
torma.r f,!m lel, para o exerclclo vindouro, tenho o · dever de dlrlgll' ó. 

· ca.m.a:ra algumas palavras que tr::aduzam a orientação segutda pelos 
meus oompa-nbelros da nitnorta pairlamentar. 

PNcisp accentuar, Srs. Deptitadós, que a oppostção se enco~
trou deante de um gre.ve 4llemma: ou obstrula o ·orçamento, ou del
xzv:a pass~r a lei qf,! meios. 

E ~ase dllemm~. grave pàr~ n(>.s, pqtem muito mBi~ grave parai 
o Pai.Z, &uppomõs tel-ó resolvido trai tórroa. mais patrlottca. e mais 
ut~.l aos 1ntel"eSSes da collecttvldade. 

à 'SR. Bo'l"l'Ó D~ MENEZEs - Multo bem. 

O SR. JOAO ~VES - b orçamento que ahl está, e que acaba 
de ser votad.o pela camara, é orçamento copdemn.ado, na. sua. technl
ca e na süa aúsenCla ·de encom10s. pela pala\rrà. tnsuspelt!l' ,do proprto 
Wustre Presldente da Commi.sslio de Flnanç.as. 

o Sa. AcmicTo Totuu:~ - Apalado. 

O SR. !JOAO ~E\TES - E' obra que não honra o esplrito reuo
vador que devera ex1~tlr no Bra.sil depois da coinmoçáo de .1930. 
DefJCloura a legislação orçamelitarla do Brasil e ·traz em seu selo 
os meSlllo.s erros e os viclos do pilossBdo; 

Se nos insp1rassemos, tão só. no desejo de dar o cqmbate pelo 
comb!lte ao Governo Federal, ter;...nos-1amos re&ólv.ldo pela. prhneira. 
ponta do <lllemma.: obstruindo o orçamento. E consegüll-o-lamos. 
porque, cóm a quantidti.de de emendas destacadas e eom o numeró 
de Deputad_os de 'C}Ue dispõe a mfnor'ia parlamentar., Cien.tro do ~· 
~ento, elle J)ão seria votado até 3 ele Novembro. Resolvemo-nos, 
pc>r~m. pe~a hypot_Aése contrar!a. Mas, ante!' disso, entendemos' <to 
nossó devei• ·salvii.r· pa,ra a Naç.~o. nlio -SQ ·a_lguns milhares de' contos. 
sênlo, té.inbêm •. prlilêiplo.s que 'c'wnpre. !lqu~m ao abrigo de :rutµros 
desvios. -

Por iEso, S.r. ~sl~nte,_ póde V. Ex .. ·d84" 'seu testemunho insus
peito, de qU:e, co·nvocado por V . Ex . para dizer o 'QUé pensavamo~ e, 
o que :t'arlàmos na votação orçatnentarla, u~cle.rel a. V. Ex. , tre.él'ú• 
Zlndo o voto unanlme dó.s meUs C9lnf>o.nhelros da mlnorla parlamen
tat'., que tainos ~ obstruação, ,àpenas, porque, devendo ,entrar em: 
vtgor. no ánno pro~mo, a novà· par'tilha das :rendWJ, a proroga9ão 
era praticainJlpte lmposstvel e o Palz rec~hirla na anarchla. finnncei
r& .que é a aurora dn anafQhla polltica e social. 

Ast>lm1 1108 cómportarnos. acbne. doo odlos me3qulµhos, tendo 
deante dos olhos _apenas os 1nteresaea de. Nação. Prefêrlmos serv.11'-Ro 
e ntt.o deiµirvll-a com o voto :facclcsa. 

'Pensam.os tnmbem1 Sr. Presld!lJ)'te, que era dé nosso dever 1unto 
de V. l!lx .. , medlad.or Q.os µi,teresses nobres e ~ollectlvos de que .somos 
deposltartos que V. Ex. -a~!emdesse, perante os &eus companhelrós 
d() maioria, aquellas· economias que <ie~javamos tlgura.ssem no or-
9ainento da Re_pubUce. . 
· Sr. Presidente, essa é uma- conftssãQ q·Ue se póde fazer ao )nel;i 
dra, porque não f<>l tramada. em gabtnetes indevassavet.s nem em i:on:
chavos indecorosos: nã.o aproveita a lncUvlduo.s, não prejudica. n cla&
:aes, nem s.~uer beneffo1a regl~s. ·E' uma oJJrà lmpeSSQal,· de q~e 
nos 3ulgf11m,oa ndvogadoa naturaes. 

Tenho a C'àrteza de que a Camllll'a unanlmémente será a primeira 
a lhe dar o suffraglo <le sua sympn.thla. e, a.través dêlla, havem~ ele 
reQeber. cedo ou tãrd~, e. da. tot,~ildade dn. Nação. 

Nllo fugirei o. asslgnalar uma clrcumstanc)lo. dlgna de nota . Tôdo. 
vld~ · as oppc;>sições !oram, nos parlamentos, advoglida5 das clientelas 
elel~orJles, dos 11nse1oe reglonalletas, dos reclamos parttoular1stas' 
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vesta vez, justiçp. nos hão de !azer q;., no~ honrados advers!lrtos 
- nAO ,pleiwamos seX)ão econoinla.s nõs orçámentõs, não defendemos 
'llilla.. só · :J>rewnsão nem de, grupos, nem de castas.. nem de zonas. 

T!vemoo em frente nós .simplesmente a figura amargurada. · do 
!:3ras!l. 

Ainl:l~ ha,, JJQUCo ouvl, . .no g&blnete ,d~ V. Ex . , St . Presidente, dos· 
lal;>lo& dQ b,onrado si,-. Mlnl!l~o da. Fazendâ, que :S , Ex . • a dêsJ;H!lto 
das proíundas divergenclas doutrinarias em .que· se nos encontra
mos com o desempenho da sua tarefa, tem encontrado em nós de
.ff!Jlllo~ dos interesses do Thesour.o, l;l~mens .que nãó lhe reclá.inn
ram uma só pretensão subalterna, e q~e estão dando um digno e alt'.> 
exemp1ó de patrloUsmo. 

Não era posslvel que se encerra8se e8se grave passo da. vida legis
lativa, por .sem duvld& o mãls grave no conJuncto das nossas a.t
tl'ibuiçõe~, sem que !iZeSse, em nome do.s meus prezados cotnJ)a
hhCÍros; e~ta declaração, que não torna.mos> publica por orgulho, nem 
J>Ol'" 'tanglorla. mas porque synthettsa de verd1"!e o 1mmenso ·sacrl
ficlo que estamos fâZendo e que encontramos feltmnente éorresponál
do peios. nossos adversarios, na part~ das emendas que c:Usputãnios, 
ntr:w~s da mec:Uação nobre. justa e. honrada ele. V . Ex. (Jifutto bem. 
,flfuito bem. o orador é cumprlni!?ntaaoj. · 

O Sr: João Carlos· - Sr. Presidente. éncerrado.s os trabalh~· 
-reta.tivos · â qonfecção <>tçamentar~a. para o }U'Ol(lmo exerc1c1o, d~Jo 
tongratWar-me com V. Ex. e com a Camara, com o Oover.no da Re
J>Ubllca e com a Nnção Brasileira, ~lo módô como chegamqs &o 
t.6tmo desta tarefa. a.rd'ua e chela de réspoilsab1lldades . 
~ se quiur. setena:mehte, com seve.tQ eeplrito de justlça. e~amt ... 

nar a manelrà por que as nctividade.s a_qut se dooenvo}veram, e en• 
éatli.í' Çom perfeita Isenção de animo as asplraçQes que prevaleceram.. 
na alma dos congreasl'1;as', â fónna como foram co.noretlzade.~, a 
orlentaç4o que deram aos seus tra.b&lho.s, sem necesasrio desde ·1ogo 
d.lze:- qµe apenas Juntamos um mqtlvo mais de orgulho aó reilom,é 
do .Parlamento Brasileiro. (Mutto b~m). . 

E' exacto, Sr. ~residente, que n-ea.te moment~ de tumillto unt
verfijl-1, cujas consequenclae se refleê:tfi!m sobre todos os paizes, mesmo 
sobre aquellea de mnls .equll1bf.àda· organiz·ação, neste 1nst.an~e.. ~m 
que os problemas de ·mais d1Uicl1 solução inesperàdatnente se oppõem, 
á actividade e ao estudo dos xnelhores estadistas; é ex91cto que 11ão 
:podérJamps déixer de encontrar tropeçoa, Patz que somos infeltz
mente ainda em fase <le organlzação, que exige larga somma de es• 
iorÇos ingentés, para attlnglr ao que devam ser nossas legttln)as 
finalidades: é exacto que os tropP.ços ~ppareceram sérlos e fól pre
c.iso Utnl?. grande dó.se de patrlot~~o e de bóm senso, pa~a que puqes
.semos atravessar ma.is , de um pei-Iodo 11gltado e chegar ao termo 
<.test.a Jorii~da no amb~ente trânqUlllo em que estamos vivendo. 

O óoi:IJreSSO Se manteve com lndependencla. de esplrlto. ~as 
no11aas l'Csohiçõe~, algumas vezes, '·dentro da µlBiorla, dlv~glamo.s do 
Poder !:xecutJvo. Temos procurado, em um amplo nml;Hen'te arejado 
,pot boas ·insp.ll'a.~ões de olvl~o. correspo.ttder á confiança 'lUe em. 
l\Óa depoBlt~ o Povo brasilelrO. ,, 

ND.'o poderlamos de um salto cerrtgir todos os defeltos et:n mate
r!a. mç_aln.lintarla; ~as a propria mlnorh,, por 1nterm~d1o de. varlo111 
de seUll membros; poderá deput sobre ~ encontrou, ou não, quer 
no .i:,:sp1r.t.to de V. Ex . , Br. Presidente,, quel' nrus bancadas dà. mo.lótla, 
qu.ar :ntl Ccmmtssão de Finanças quer nos relatores de todos oa 
Ministerio.o;i; um dcc:ld.1do esplritó de c.ollaboração, no sentido <1e lnnc.'!J 
gi•adattvnm.e-nte no.S approi tm.an40 do d~sejl\do equÜlbrlo orçamen-
tnrlo . · 

Não ~ partlotpiµ- da. amargura. que tfanspo.reoe do commen
tarin .!~Jto p~lo brilha.nte leailer da pifnorla_, Sr. João Neves, a ouJos1 
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aenttmentos de patnot1smo. como aos de Sf!l.1$ companhel;os, rendo 
mtell'a. justiça.. TOd.os deram .boa.: collabOraçÃo ~ trabalhos que 
~stamos termJnando. Ao contrario disso. estou convencldo de que os 
proprtos ext!mplos, as proprlas suggestões decorrentes do :trabalho 
que v1n1os de reallzat. serv.fráo Pll.'.t"a. que adoptemos medidas utel.9, 
tecünttaa, opportunas, na Côntec~o dos :r:uturo1:1 Ol'çamentos. 

~ot ·motivo de dlscussii.ô e. acura.elo est~do, entre oútros, - exetn:
pllftco apen.as .para provar d~ que iíU\nelta a malorh\ da. ca,mara. se 
011ienta. no ,j)at"tlcula.r, porque deve ser um reflexo das S\!.BS demais 
atUtudes - o q~e se pa~u a ~speito .elos func:clonlU'los cont'r-a
ctados . 

'l'.od<>s nos incUnamos para umà soluçâ_o que eleva, coµi a maior 
prestêza po~lvel, regularizar os quadros dos Mlntsterlm;; quanto ao 
seu .runccionaUsm.9 pu~lleo, fazendo ·que apenas o lnd1spensave1 de 
funcelonarlos oontractados pela proprta natureza dos serviços !lgu
re 21os orç:amentos·. pennrtttndo-Sé ~sslm com J,IlAlor seg~llllç·a, e~ta.
belecer as verbas <le pessoal votad.as annup.lment~. 

Não vactll.amos cm _fazer córte.S, qu~ ség'ur.nmente ma.ls de 'Qm. 
Minlstr<• 'i;lmentará. porque representam. rest deções á. sua actlvida
de admlniStratlva . As.sim agimos, longe dn preoçcupação de oppór 
qµe.Jq_uer rel'JtTlc.çã.o uo loúvor que fq.ze:piÕs a esses· dignos servido·· 
res da RE!publica, ·ll).n.s, sob a pressão dS.S dlfficuldade.\l do momt'nto 
e convénctd·os de que a hora era de sacrlflcio co·mmum e que o 
br!Jho da administração. em porménores perdidos por essas restrl
cções. seré. am.,lamente compensado pela d~II}.on~tração que nó~ a 
ell~s da.i:emos, de respeitar o in.st{Lnte angustioso qqé o ll).wt~o a~ra
ve&fa. impondo mecÍldas de ecohom!a·. tle extrema· sobriedade :nos· 
~tos publicas, cl'lterio digno de ser encaradõ com thnlót ~ewt>ldade 
atndn,. correspondendo aos tropeços que se nos antolharem. 

Estou con ve.ncidu, e ô digo com a _n:tlÜs prófUJ:ida sJnoerlC:.ade, 
d~ que !ize:mos obra bôa. e patriotlca. Estou seguro de que a Nação 
ctunpreh.tmderá. que aqul dentro nào se fizeram sentir Jnfluc;incin:; 
.regtr;naltstas (te qualquer ~at1:ireza·. 

As propda.s lu~ partidarles. mais de ·uma. vez accesas pelo 
tem}>6ramento vibrante dos· nossos homens, salvo um ou outro ln~ 
cldente apaga.do, desde logo, pela Ptop.rl~ genero.àldade .de esptrltu 
Ups co.ntendorea, ·~rã.o outros tantos mo.tlvos p11ora podermos à!Zer 
que .não dlmtnultn:QS a. grandeza do no.sso parlamento. 

V. Ex.. Sr. Pr;estdente, tem incontestavelmente direito á. nossa. 
adm1ra.ção; (apoiados) peló muito que concorreu ,para ·o equilibr-io 
e pa.i:a o brilho ec;>m qúe foram 'realizados o~ ;nosoos trabalhos. ( Mt1.tt'o 
bem~. 

F !gura suggestlva e singular de parlamentar, homem Q.e cuI~ura. 
o de a.cção, qunlldades de espirtto que nãb sobrepujam o "gén-Ple
man" pér.t'elto. V. Ex·. deü', alndQ. uma ve~. opportunldade é. :Nação· 
Brããtlefrâ de vêl', l1b. tlg\lll~ do s·upr~mo dlre-0tor dos :nossos tr11;1:>a
Uioa. um homem á áltura. da. cultura. CQntemporanea nacional, cn,. 
carntmd~ as qual19.ades maf.s elevadas ae :nossa. raçp.. (Mu.~to bem) • 

dQm esta~ palavras, dese_jo slgnitfoar· a. esperan.ça. que nutro 
de que o ar.(lor e o enthuslasmo cios noosos cõllegà$ do Parlà.iiiéilt.o, 
não diminuirão num a.tomo sequer, 'relativamente (t.8 actlvldades q.ue 
aq~l ainda se devem deedobr"'r·· ,llJão vejo motlvo para que', d~ntro 
do noe.so ~ptrito, outras suggestões surjam que .não sejam. as -.ia 
crença, da fé, do anl,mo, para as l:utas que hão de vlr. · 

~· necesse:rlo, mesm<:i .dte.nte dns amnrguras e· das deêe.pçõés. da. 
ho.rà. pre~ntie, 'diante de.a desÜJ,UBões que a cada momento enchem çle 
fel o nÓiSSt> e_sp1r1to, qu~ encontrem03 reslstencla de animo para nos 
oollocil.rmos s'upeilor.es .a esses pequenas te~pora'es da ex·lstencla., lu
tnildó, deS.SOm·bradame.nite, peJ:a. grandeza.. :da Pattla <:ommum. 

Estou .segu1·0 de que, sendó es5n a v.ontl\de, a a.Splraçã.o ma.xims. e, 
li<>bretudo, o dever de todo o bra.slleiro, depois da. .gepáraçl\o ~mpor~la, 
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fUlul volveremes ,e c:;9i1thi,u~temos, .como neata jornaçla_, a at!li:Pl&r ·O 
nooso extremecldo· 'C.aJilnho pelo Brasil e a pe.rfelta.. êpnsc1e'.ílc1a. doe. de• 
veres que vimos de reallz:ar, ê continuaremos: cümprlll,a.Q; para h0Íll'8 
n~, e :dignificação .·do ma.ndato que n·O.s fól cotrl1ado. (Alui-to bem; 
paimaa-; o ~midor é ()1!,mpr1.mént'ado) . 

Vêm ·á )lesa. !is s(lgtllnoos 

DECLARAÇÕES. DE VOTO 

A b.a:~cads,. ~Q Pa.rtlÇlo Republlca.no Paul~t.~ .• ns. ·cato.ara Federai. 
"ototi a .favor da. ·emencla. n. ~· ao Qtça.mento da ~celta, a:s$lm i'19 .. 
di.glda: 

11Cancelle·:se· a verbai 1113 ·da Receite. (n . 75 -na proPQ.St• 
lnJ:cJal). qu~ d:lz: ;ra_xl!o, d.e ben~ffolo, pa.41·cmiza-ção e fl.scàllza. 
çãQ d~ typOiS de ca.fê exportrwets .... 

E àsshn procedeu por .ser e'.videntemente J'ilc9hst1tuc1pnal . a. re'f.,~ 
rld~ Yerba .• íJ)ois, no.s termos do 11.rt. ·8º, letra. / da Cpnst>lt~lçãn Fedt:r811, 
ca_be p~fv~tivam-enú;! a.oa· Estados o lançamentq àe iip·post.os de ezpor1 

te:ç-e.~ , .Embora dli:;fe:r.ça~e.· f!Ob ~- d~slgna.çã9 de taxa, a trlbutsção li. quê 
sé re!ere- a.. d:lspoolçã.<> lmpug~a~a. é um ·"'\~posto à.~ exportaçl\9'\ -visi9 
;:ecablr .s.óbre toda o cn!é ·e.;cpor.t;adQ. 

No. momento. em que todo o estorço deve· ser ,ór:fonta:do no sentido 
9-e ~ :racHJtar 'ª exportação dos produ~tos .dos Esta.dos. a taxa ·de "um 
tn:il r~U!·", côn~tan.te ao pr~!eéto .. de. Rece~ta, vem a.ggravar a. sltuaÇAD 
~A a.sp)lyxta-n~e da ia.vot\'ra nactona.i, e de modo especial, d~ JavoUTI\ 
pe;uH.sta. , 
· !A.Ssumpto dli inàxtma 1mpel't1!:ricfa, ·portanto, pari\ a economi~ doa 
Estados, que é, a'bànc·ada. não .ipodia delxar de· lr ao -e.neontro .doo altos 
!ntere~ d~ São Paulo .. 

â1úe. 4as Sesaões, so d~ <;>utub1:0 dé .1Ji.as. - Bqberto Moreira. 
Ci~cinato .BrqgCJi. - Alves _Pqlm4, -· - 'l'eb:etra :Ptnt~. -- Lãerte· S.étU.
bal, - ·Ct'd 'li-. de Castro Prt:tdo .. ..... GctMs. Ferraz. . . -:- Jorge Guedit•. 
_... Heitor !t!aced.oi .!Httenééurt. 

Q~ rep.reeenta~tes do 'Pai:tl_dp Republlptn)o MtneJro na oa~ata h . 
<t~rã,1. vota:ram á f~v9t. de. e'.llleilda.. n. 2 do ·Ql'.ç'amento çlá Recel~~. y ... 
:sltn :i;edtgldo.~ 

. '~Oa.turolie ... se. a . ·ve.rqa UG dà ;Reoet.ta. (n, 75, na prt>póàti 
lnlélttl), qys diz: "'J;'axa qe benertcencla. .• padronização t fb 
calliaÇão dos typo!i ele ca,fé expo.rta.Ve.ls". 

Assim prooecl~r~m por ser evid~ntement;e lnconstltuó.k>n.al o lm .. 
posto_, ·.p.ols, ,~lQ 8.l't.. 18°, letrl!o /, d,e. <lotts~itutçn.o :Fetlera1, ~&.'\>e pr~v~
·tJvarJ).enit!, aoa Est'(l.dOJJ ·Q láµÇo,mt1~to d~. trnpQsto de export.ãçio; e, ea. 
bóre. dla!a~f!. .sob à. ·d.eelgnaç11.o· de t~Jt.11i·, a. .ttlbutàçllo a. que ee iref~ 
a <l1S}XJ81Qlo 'impugnada.. é um .imposto :de e:i;por.t.açao, :v.lsto -~htr 
·fiobre 'todo o. cat'.ê .ex-portado . . · 

No m<>mento eµi qüe t.ocip ~o.rço deve .ser orlent!ld(,. no sentido ele 
se ·ta.cmtar a expôrtaçtlo. ·d~ p_r.~u·ctos d~s É.9tàd.os,. a} te..J.a de 11000. 
oons.tant:e dt> piioJ~. cto da. Recette.;. ve.m a:ggrâ.vilír a. .!ltu~ÇBo JA 11t8p~p,1. 
ante doa lavoura onà(llon:a.l ~ ge .m.o~o ·especial da i~vqura ni~nell'a. 

Assum:pto dê ma.xtma rele.vanclà, por~!mto, para la; eoonom1a dõl 
Eiitados, não pOdtamoo deixar de Ir aç. encontr~ d'Q.S altos i.n~~ 
de Mlni\s ~raes. e 

Sala das 6ess'Õe81 30 dé OUt'libro de 19.SIJ • ......, Furta4o de M6.l~;!!ea. 
-'- A"1:hur Betn<irctes. ......... L'evtnào Cé>elha. .....- A. BtrfÜJrdes. Fmio. ...... 
i'olycar:pd V'lo.~tt, - :Daniel d.e Carva.z·b,o , - SIM Fortes . ...-.. Macarfo d• 
.Umetctá. - 'Pin1toir.p Cha_ga8. - Christf.a.no .14. :Machado. 
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·~.ti.O ten'<to s1~o deatecada. a. étfien\ia n. 65 - 2ª 1>&.rte, ct>nsta;ritAt 
't'lo orçamento dó· Mtn18ter10 do ~terlcir, deixei de dar em pl~narlo as 
.razões pór que, a meu parecer, ella. não devia merecer a: approvaçãC> 
.da Cama.r~.. O nosso _governo vem de adqulrtr nos Estados Unidos, pela. 
.1mportanc1Jti de '3 lIJ.ll e quinhentos contos, um predto· pan lnst~lla
ção e Iuncclonamento ~ ,emba.txada braslleira~ sob o fÚnda.mento de 
ex<;>nera.r· o nosso The~uro d,e uma gl'Rnde des~~a de a.1,ugueres e con
servação da casa ·destinada. â no.ssa embe.lxad~ . Para occqrrer a. essas' 
despeses, de.Spendlamoo a lmportancta. de rêLS 7.80:000$000 . Pols, a.pesar 
de he.\·ermo.s a.dqutrldo um predlo proprlo, para cujo ar.ranjo Interno 
.1or~ envla.dm ~lo Govern.0 do Bi'a.sll mob111ft.ls de jooatandi\ e õUtroo 
ut.en.sllioo, a orçamento actual consigna. a mesma verba de t80:000,800!> 
a qual, a.nterlnrm.ente, .se destll.laVií. ao pagamento do aluguel~ con· 
tlêrvação, etc., etc. 111 

.Nênhuma. õütra embaixada do Brasil., no ex.terlor. mereceu do Po. 
der Leglslatjvo essa Uberallde.de o que torná. a consl~ação. além d& 
~.Sabildalo1111, pjjtque occups. ·actua.lmente o. p05to de nosso embsJxador 
~os Estados ~doa Unld<llS um dos poderosos da. sltua..çãio, u.m tant~ 
Jrrltantie e ·Injusta.. 

Sa.la. das SésSõe~, so de Outubro de l9.31L - Eurico de souza. Le4o. 

Venho· ta~r uma declaração. de· voto para expllca.r o motlvo por·· 
.que não pédl o destaque da.s minhas e.mendaa ao.s diver.906 orça.mentôe 
~ nem lhes flz a neoossarla. de!esa . 

. ReJeltad&!i todas elle.s pela CoÍ.Uinl.sSllo de Flnanças, nil.o deveria. eu 
Occup.ar n atténção da. Ca.sa, com a p.retenslo de obter a sua acceltação 
.em plénarlo. 

No pa.triot.lco lhtuito de collabora.r com ·aquelles que acrcdltar&lh 
i'.t~Jar-ee 4ê boa fé e de verdade, ~m equ111br1o orçamenta.rio, fol' que 
me abali.nqel a. trazer meu sµbs_ld.lo ao magno e.ssllµlpl·.o das nossa& 
prêóco~pa,ções. 

O QOv~rno .mandou a.-o n<>sso exa.me um orÇa.1tleJ;ito deflc1.ta:rip, pro
.mettendo que o Mlntaterlo ~a Fazenda collabol'e.rla. mais tarde na OC>m.• 
,pressão tt&Ê. d~pe.sas 1 

M~1 o que se vfu foi o .Sr. M1nLstfo cheio de um ri.sonho optlmls" 
.mo fazer .o preconlclo da. ·polltica. t1nan9e1ra. da Revqlução. em a.b8oluto 
êontriµJt;e com. outros dados e ·tnfOrml!ç~ de orl.gem a mais Insuspeita., 
.de tortna que os l~l~ em .a&Jumpto!í de co11ti.bÍl,ldade teem de flcar 
_perplexoo. êr.>mo perplexo. e con!usa deve e.star todá a Nação. 

· O Mln1stro logo .no lntrolto de. sli:a oração; pará. e"allia.r as va~ia
.gen.s da. Revolução de. SO, afflrtnou qüe não contrahimos dlvldas ext~r
.nB!; que c~egamos este anno a. wna situação tal pelo augmento da ar .. 
recadaç~. pelQs e!!eltoa salutares dos oónvenlos, . lntell1gentM como 
~~e êschema Oiswaldo-Ntemeyer, que até ,podemos nos orgUlha.r das 
.nossas finanças. em comparação a outro$ povos e~ crl.se 1 

Ora, uma dü.vldl\ surge lnexoravel, dâ. stncer1dade e da. vetda.cJe d~ 
.llua·s af!Jrm.ações, ~ que, realmente, a .moratoria provenlénte da falta 
de camb1aes· .para pagar os compromlsso8 dó cômmerclo, no exterior; 
trouxe, tata·l.m~n.te, o augmen~ <la <llvid·a, 1p<>1s que ós conselndos não 
IJAQ mals d(I que empres~lmos fõrçl'dQ!J , .. 

ActdJctonando-Be os· congelados c\o ~mpó <lo sr. Oswaldo Aranha. 
com os ôóngelado8 nétüiLes foi necesss,do pedir um oredlto de s~là mt~ 
lhões <1~ ~s~erllnoa, para ee evlta.r ei deolaraÇão ' <la baonoa.rroto.. 

!leso quer d·tzer, que· augmentamoa a noeea. dlvJdo. não Bó copi 
-estea seJ.s inllh<'les. como tambelil augmenta.mo~-a monstruosamente 
p~la desva:lorrzaçilo do nosso dln.hetro, 

Podêmos a.f!\rmar qué, ho)e, devemós em moeda nacional o trl
plo do qµe devia.mos em 1930. 

o c~IJlpUto da dlvlda nA.o deve B;er feito em mtl rêts ouro, :tn!U 
cnn lhil réls papel. 
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Estamos .portanto, em 19361 multo mal$ pobl'elf:l ~o que em i93~., 
porq~ .devemos me.IS em ouro, é porque a . . no~ moeda e!!ltá< tres ve~ª" 
mais desvaloriza.da do que no dota da. !u'ranca.da. d.e Outubro; 

Sé estamos m.ai& pobl.'ea e devemos multo mais, o nosso' dever pri~ 
mor.dUtl devia .s_e.r cortar as despesas· superfiuas·, f'.9doo os gastos ~uiµ-· 
ptuãrlos ~ lhutets. 

Pela nossa s1tuaÇ'Ao det,tclta:r.ta só devemos oontrahlr ne>'Vas div1d~ 
internas, com o .fim de augmentar a r1quéza., produzir utllldades que· 
pc::;ssa.m attrahlr O <>W'O, Utllidaides que OS ôutrõe povoo necessitem e · 
que ~jam ~orçados a. vir a.dqulrll.,.~. 

A,})atxo-, pàls, t:odos os projectos de pala.e!~ -imponentes, aba.t:xo n~ 
mLssões na ~opà., abtUxo· 8.$ verbas de gratlflei:i.ç_ões não ·estabelecidas. 
em lel, abaJxo as verbas para os rega.bofes dlplcitna.ticos, abaixo os ap
parelhos burocratlcos mystêrlosos e .sem. con~role, comi:> este cancro. 
do In~tltuto do Caté sobre cujos liVl'os de coiitabllida.de não µos !ol 
~rmltt1do lanç~ ~ elhos. 

Ab.e.ixo o c~t'ooo e 1nutil Oomselb.o de dontrlbulntes,. a.balxO. u. 
afllhadã.gem dos empresti.piC>.s· dos Estados .feitos na. Caixa. Econom.lca, 
abaixo, à fuystetlooa. eriitsSão do papel moeda. pel_a. porto. lncont1:ola.vel 
de redesconto, tão myste.r10$a que ·o M.ln!st:.erlo !aLa.vo.-nos em 400 . ooo 
contos e outros dJzem ser a.tê ma.Is de um mllnão de conioo. 

'Falenios claa:a.men;~ e sem rebuços. -
Se tivermos de emittir dlnhe~Õ quasl qµe ~lanciestiiiã.mênte com.t,. 

aquellas ilUtnlt:cl.das promlssorla.s do Thesouro, descontad.a;s no Ba.nco
do Brasil, emlttamos dinheiro lea.l e honradamente ... 

:Fata.m,os etn1ssáo para. gerar trabalho repród~ctlvo, (qq.e. é dlnhcl-· 
ro), plantar algodão .que o Jêca. ,produz em ·mu rélS, cavar o oure qüe 
o Jéca. recebe elll mil ré1s, ex.trahlr dM selvas. OIS ·n0650S oleos veget~es-. 
pa.ra. ·mover as nossas tnd,u,strlas, reconstruir a. noese. Marlilha Mercan
te em vez da Marmha de Guerra. reconstruir a C~ntral ~o Brasil que 
vl\'e ~arg-nndo os pedaços, tnoontlvsr a t.reação -de escolas pro!lSsionaes 
em vez das escoliµ; d.e doti.tores, dar, em:tlm, ® m\Jndo a. tdéa de que 
son;i.oa probos e tralbanhaéló:Ms, que ·estamos en,thesoumndo rlque~ 
pa.ra. chamar os nossos &redores a um ajuste de. oontâs equitativo e 
honrado... . 

_Fa;ç~oa a. ·conc111e.ção de todos os eaplrltos, sopltemos os nossos 
OdlQS e resentilnentoo para salvar o BrasJl emquantO é tempo. 

:Uma tregua, ,pol"tanto, na ipolltioa.gem milleã. que só vlsa. a.t posse doo 
poder :QO dia de amtmhlU 

Y.aÇamos um governo Il.8.clonal d.e Justiça, de ordem e de liberdade 
Deixemos este regime de camaradas e oompaçtres senão o BrB.$11 1t:â· 

ter :re.talménte, a· un'ih. dtcta.duire. mmta't,, ~tne.dtavel e l~gmt., :ou 
ea.hlrâ na dieta.dura. communista, coino a Eus8la., Hespanhjl.', Cuba. t? 

Mexfoo, ou peor do que isto, como a. Ohina, tetálhada., ensang.uenta.d'!l. 
e 1n1'eilzl - Ftgu.eir~d.o Bod.rigues. · 

J;JECLARAÇ:~o DE VOI'P 

A approvação d.a. emenda do n. 22 (pa.g . 8~ do avU,lso) :const1tulu1 
m.edidl\ de. maJs 1nteh'a. jústlça. . , 

O pagamento do sa:lar.lo premlo não constltue favor·: - ·/ ~ expressR· 
dlsp0o9l9Ao de · J el . 1 

. O abono de servlçó.s éxtre.ordlnarfos ao pêssoal da Imprenso. Na,
clonal é o reconheclmento aos abnegados servldoree daquelle depa.rta.
m~n.to, que, multas das vezes trabalham durante 20 ho1·a·s, como se ve
r1.f1c& actua)Jnente, tend() A !rente Carlos Ce.l<ias o incnnsavel chefe t\e 
ortlcti:ia. e. seu l,\UXill.ar Mianoel Ame.rB.l, exemplo, tambem seguido pele> 
pessoa~ d!\ .Mes~ !1 da Ts:chygraphla. ô.esta. oesa. 

O meu ponto de vlstâ é conhecido: - sou oontrarlo é.S gra.tmc~
çoes ext:taorainnrte.ã áos funêclonltrlos que não tra.biUham além dC\f'f 
hora.a do expediente. 

o que ~ão é ra.zoa.vel ~ extglr~se o tro.balho e não remunerai .. ~ 
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<(;gnvenlente1;11ente a . quer.n. não me~e esfo:r:ços, nem sacrlflclos, a.traves
.sanêlo o dia e a nol~, no .(lél;empénhb dos serviçoa pul:>lléo$. 

Sala da.s Sessõe·s, 30 de. Outubro de 193.5 . - Edmundo Ba.rrefo 
.Pinto. 

O Sr. Presidente - Vou levantar a .sessão .. designando para a 
-de BlJlanhã a. -Seguinte · 

~~DEM l)O DIA 

VOtà.çã.ó d.O projé'cto n . 290-B, de 1935 (111 legisla.turaj, dispondo 
.sobre ·o hlnccloriament"o da Cà.!Ila.ra. MUDJcJpal do D1s1'.ricto FlederaI: 
tendo parecer com subStltutl vo âa. Com.m,LsbtiO de Jlistlça ao projécto 
~ á emenda ( 2ª ãiscu3sâó) ~ 

:otsouss_ão un1-0a tdo ·próJéótó n. 44-B, de 1935, (1" ~gislatwa), íils
pondo sobre ·a promoçãO por merecimento ~os .tele~aphistas de 411o e 
se. cla.sses e p1'at1cantes dlplom.b;dos da R~pa.rtlçao GE!_ro.l dos Telegr.a.

_plío.s; com p6re-cer da CommLs$ão Especial de Estatuto doa Funcclono
rloa mantendo <> projecto veta.do pelo 5:' . Preisidente da. Repubiica. . 

Leva~ta-oo a .se~o â.s 17 ho.ras e 20 ~nut~. 
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1$6ª SESSÃO? EM 31. DE OUTUBRO D.E 1935, 

PRESIDENCIA DO SR. EUVALDO r.;ODI,. 2ô VIÓE-PRESIDENTÊ 

A's 14 horas, co.nipare<:étn <»$ .S:rs.: Euval<lo :l,.odl, Fe.telm Lira. 
Gene.raso Ponce;. Edmar' Càr.v.a.lho;. ·Lâuro Lope:i:, 'Marlo Chennont, J0s~· 
Plngarllha, Clementirro Lisboa., GenarQ Ponte; lienrlq~~ Çouto, Car·}.OS· 
.Reis, J!llJ.~ Morelr_a , OodQfr.ed,0 V.ia.nna, H'Qgo. ·Napoleão, Adelmàr Ro-. 
o]la, :Plr~· <le Gà;yoso, Fernande~ ·ora.vota, Ped~<? F~r.rn.es~ • . Jeho:vttn MO~~a. 
X,avler tte 'Gll~efra., ~OSé :A\lgtisto, Jós.é GQmês, ~ath18$ Freire, João 
Cloop:has, Arnaldo Baãtós; Antonio de G(>es, Artliur Cavhlcanti~ Heitor 
Mata, Teixeira. Leite, Húmberto Moura, Slniões Barbosa, Valente .de 
Lima, 'IFerna.nd~ .Lima, S&mpaio· Costà, Lauro Pa.sSoe, Prlsco Paraiso. 
Pinto Da·nta.s, Aiiredo MaiSéarenhM, Leonclo Galrãó, Arthur Nel:va, R~
pbacl Clncui4, Attna. Amar~, ~óm~llQ :P-lies, ~alro.·Toval', :Hemtq:ue :Dods
worth, Jullo Qe Novaes; IEduQ.rdo J)uvd,vlet, Lemgrubêr ~ilho, Ban<ie.lra. 
Vaughan. Levlndo Coelho, PolycQPo V!õtt'1, 'FUrtado de Meneze.s, 81,mão 
.~ C~n.lla, ~nthero Bo~lho,- Delphlm Morelr~, Belmlrl:> M~µelros; Tl).~o .. 
toiilo ,Moµ~tiiro de BB.l'ro,s, Barros Penteado, Aives Paln:u~0 Jorge Gu~·· 
de·s, Gomes Fêrr~11. Aureliano Let~. f'-&~1o Arn.n.ht\., Domfogos venasco, 
VJçrente Miguel. AttJ!.Ui" Saíitõs, paula. ·soares .• : Lauro Lopes, Dinlz Ju
nior, Vesp'ucló de Abreu, Rena.to Ba.ibosa, Joii.o ShnpUelo:, Adalberto 
d\rrrêe., Francisco df F1orf, Antonio Gá.tve.lhal,, AtiStro de Olheira, Fran,. 
cisco Moura, Edme.r Carvalho, José do Patrocinio, Rtcardlno Prnd·o., Fer• 
~ira. Lim!1'; Lima. TeÍxeirs • ., Pedro Ràe~e, Lo~n,ço Ba~ta N~.v~s. ~~~ 
11.\l'd.Q Mar1~~o. &alga,dQ Fl:tho. ·(84) • 

O SI". Presidente ~ .A H'sta de presençl!i acpus.a · q cotnpntebl.Jll'en .. 
to de 84 Srs. tieputa~o1h 

Es:tà aberta. a Se8S!io . 

·() Sr. Genel·oso Ponce (3° ~c:ret~rlo, s~vl.n~o de 211) pr.oced~ 
f?; leitu1·a d~ Act& da. sessão anteoed~nte, a qual é , sem observações~ 
~pprova~a. 

O .Sr! .Presidente· ;;;....;.. Pa&sa.ise A leitU:ra do l!lxped!énte. 

O .Sr. Pe.reira Lima (ln ·aec~etarlo). proeéde ·á Iertura. do' s.egµJn~e 
J!;x.l;'EDIEJ;ilTE 

Do Sr. Deputado Qra.tuU13ii101 de l3rfto, de 30 do corrent.e., do teõr 
segufnte : 

"'E' .tndlspe~~vel q;ue ~ 1ntercal~ no. .Sub-Çlonslg:naçií.o' referente 
~ áP.rv,JÇo .de InsP..ticÇão de l':'ton'tetras, do Mtnlsterlo dá. G.uêr;re.,. erça
tnento pàra .193'6, ·o. ~gutnte sub.:tituio ü.btà.ngendo as ver·'bas. dlg0 • 
.Sub-Ool1Slgnações concernentes .ao sérv1çc.:> de _prptecção e.os llid1los,. ~n
nexo.do aquelie· -outro: - · ~serviço de pratecçãó ,aos hldlos". - Grcttu• 
ZUlno de Brtto, ':Relator de Çlµerra;" . · 

.Publ1que-se. 
Dofa da Secretada. d!i. Presldendlâ de. Repübllcá, tle aO do ci:>X:J"9ll· 

te,. remettendó (J.ols dos ·aütogrli.phos d& rÇSoll.).çl\o legl.slo.tlvo., a~rtccfo
nada, ·dlsPóndo sõbi'e á ex}>Qi't.açoo· de O:b~axts: e esta~lec<3ndo ,os 'éli-
versõs !éi'lo;dos nacloiiaes. -

-._;i Ao Arch1vo. re~ett4'ntJo-~ um dos autogra.phoo ao .se·na.do. 
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Do Mlnl5:terlo das Rela·ções .Exteifores, de 30 do ~orrent.e e·nvla.n.de> 
11 segwnte, 

Senh&res Membros do Pode.r Leglslll!tivo. 

'l'e1_1}19 f!. honra de' subm~.tt.er á cons1.dera.çQ.o do Pçider Leglsle.tlvo 
.a: ~p.clusa. ~nuta de ProJ~cic> dê .tel, êJl!,bor-a<io p~lo Conselh.o ·~4er1\l 
de éommerclo ·E~terlõi;", .teg'Q.1~entando os r.retes ll].Bri~lmos p~ra e> 
,eXter.IOr. · 

Rlo de Janel.ro, 2.9 de ou:~úbro de 1935, - GetU.lw ~awas.. 

Conselho Fecforal. de Coromercio ~ti:trlo.r - Palacio íta.ma;raty -
'.Rfü de Jànéil'.o ___ ; N._ ·1.078 ~ · · 

Em 22 de outubro de .1935 . 

~~or .Presidente: 
;,Qa.~do ·c'ijmp_d•m.ent:o a·o que o õoni;relhq Fede:ra'l de Conimere:io 

Extetilçr del1'.J3e!'OU, .sob· a Presi~encla. Q.e Vossa Excellencla., em s'uR. 
~sã.o píenarta de ·2.1 do corrente m~z. tenho a non.ra de P~.a.r . ás 
mão.s de· V~ E~cellencla as d:U.as. 'inclusas cbpl~S··dO Pro}ecto de Le1 
regulamentando ós fretes madtlmos pa.ra; o extedoi', cuJa reds.c·çaQ 
.(inal o Conselho adaptou com a. proposta. de ser o reteti.dó projecto 
.1;ubmett1d.~: pQr v~à E:l_tceilencla., em. meruia~m, ao Congr.esso Fe
derai. 

Ap·ravel.t.ó é. opp.ó.tct.'Jnidade pf!ira renovar ·a yQSs_a E,xcell~R?la .. . <:>S 
prot.estQs do meu ·mais ptotüifüo :respett:ó, - ,Sebast~ão ·Samtpa.io; DJ-
i-.ect.or ·Executivo do. Collsillho Fedêi'a.l tle Cemmercto ;EXterlo.t. . 

A Sua. Éxcellencla o . Senh"Or Do.utoF Getullo Vargl;l.S ___,, Presldénte 
da Republica . 

:PRd.J~CTO DE, ;LEX REGULAJ'4El!'{TA~DO OS FRÉT.ES· l'i!Ãltt'llll!40S PAJtA O. 
ÊXTERIOR 

Art. 1.º AS' e~préses ~e navegação ~Ue mante.n.ham linll,WJ regula.
.res entre .os poft9-S-. naclo.Il.!ioes e os· ~o ~x~riól' ·poderâQ ce!_ebra.r ootíJ. 
9s ~&portado.res çonbractos pelos q'\!áê.s. ~fieg <:tin<:édam van~eíls es
.peeta.e.s, em troca. de pi'eferencfa. .pata. os. embarqües ein ·seu.s navloo, 
observa.das as 11ormas estabelecidas na: presente leL 

§ 1.,e N·e; deno:rninaçã:q d~ ''linhs.s T,egula11e~ ~e. nave~açífo'·' se com• 
préhenµem ·Wi lirihas de navegação que ~!f~ctuem ~vlço p!'!nnanen'te 
de t-i·Misportes; ci;>m es·calas flx~ precietenulna_das, e. nu.mera de \f.Ul'
g'éns pré'V1il.Ii\ênte ai:µl.unçle.do·, para pertpêló ~lnllt!o d~ um :anno . 

·§ 2 .. 0 Para .. ó técónheotm~nfo P.essa. qtialldã.de (le, "llnMs J:ég:ú,Ji:ü·~ 
de na.vegnçã.ó" deverão os fntel'eS.so.dos,. fazendo e. prova •dos rj)CJ.U~tto& 
menciona.dos nq § i.!>, pedlr esse reconhecimeuto ~· a.utor.tda;de .brasi-' 
3elra competente. · 

.Ar t -. 2 .~ Al3 vantagens es~ciae-s :ref'erÍdB.S no rr~. l 0 :po~e:rlí.Q. OOl' 
ás segqtntes·-. , 

1 
a) devolução e.o fl)ll de. c~rto prazo, de 1mp.olltanclá; cõbrad.n. com 

o fr~te.: nos termos d9' art. 17·, pé.r a.1 garantia. dos "c.ontra.ctb:S"; 
b) cojlcessãci de reducÇão ·de fretes;· 
e) conéessão de pret'.erencla :noR embarques... 
Paragrapho unlco. 'P:ma. v~ proya~io .. que· qua,lquer empres~ ~e 

navegaçã.o slgnatB\rl.a cie co~tracto esteja concedendo, no.s port~ de 
etnbat.qU:ê óU de destli;ío, fret;es Q,lffctentes Q,o~ e.S_t.a~êlecltlÔS, bonUl
C!iÇõéS 0\1 reà,uêÇõeâ' oo.nenctando exportad<>-r ou 1.rn.Porta.tlól' pôde ~ 
contrJlc.to ser den.unbla.do: perante o Conselho Federál .de Commerclo· 
.Exterior q.üe :t.erâ· a foouldnde de :suspem).er a sua erx.eeução. 

~t • . 3,P A.s empresas de n .avegação d~~ltar~o. ~ma. ~nução como 
$átatttla. ~ó transpor.te prev.lst!) ~Q coptrac~o, rever te.ndo ee8á. cau')ii:o 
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em :!a.vor do exportador no caso de falta; de praça. nos na.vlos da~ ~
,pr~sas . contractant!ls. 

Art . 4.0 o •exporta.dor ai~ tl_e> b"'neticio da :revérsão e-stlpUlá.do. 
no at:.t . 3°, ~od,ei'â et:fectuar- embarques em havias d~ ~m};)t~~l:i Q.áo 
contrac.ta,nte-s .que.hd9 níi.e ºb~veJ: tr~nswrte nos ·:navlos das empre
sas do oõntra.eto .a que Wliha. àsslgnado·. 

Art. 5;0 E' vede.d'<> esttpular que à. é:otice3são de quoosquer v:an.ta
g~IU! es_pec1:~ aqs exportadores de.penderá: 

a) de. não serem ef.t:ectu1J.do.s em.barques em. navios· bras~lelros eín
p~gado~ ~~ linhas regl:ilare.s; 

h) cre ser o~se.rv.ada. qv;_alqv;er .c.oµdlçao: .n.ã.o prevista. nesta t~l. 
~aragrap~_o ún!oo. Para ós- effelt!)S d,à a.Une.à a, excl4slvaqiénte, 

srlo eqUlpl'iraqos abs nav.1Qs n.ra:.sneiros os estra:ngelrós aft.etatl~ :por. 
eili,ptesâ§ iiâcl<inaes· e: por estas empregact:oo- em Unha.s regulã.r~s . de 
tránspe>rtes internacloilaes. 

Arii. 6.0 Pa:ra o;s effel:tos de$tn. l~l. s.ao ~qut·parados ·a.os navios em
p_re_g~ad~ eln. i;lnhas regUllU'eS os que ~ffectuem, por c·o.n:t~ d~ empr~· 
sas que as mante.Ul:mm, via-gens ext:raprdlnarias para a. ·con.ducçã_Q dE;l 
exce$~o de cargas ·verlflcàdo ·naquéllas llnh!LS-

A.rt. 7-.0 Os é~ntra.êtos· assegurarãQ lguald~de dti. tl'~tiam~nto ~ 
todos os exportade>res ·que delles pa.rtlc1páFem . 

~:r~ B.º Q~ depositas j:le gat:f!,'ntlo.-_nâq -poderão ser retidos, par mais. 
de .nove·nta. dÍQ.i?, éórttad~ da. .data. dé cada en1bn.rq_u~. 

A:t:t. 9,0 Do ~êXto do,s cont·r.acto.s·, os qµaes, como o.s sua:.s even
tuães a.lteraçõe_s, sérão- pülJUcadO.S no Di:arfQ O/f1.cidt. ila União ou cl.C>S 
Estados, .côn.stârão ·as .Segutnt'es. afü-Us:ulas: 

a) a nÜiileró de v.-lagená sematiáes, qufn:t.enae.s ou ,mensa.es que 
càda ·empresa. se obrigar a. fazer, com ·r:nenção das esca.las obrlg~t_e>ri_as 
e de..s r_acult~tivas no perlo.do DlinJgia. dtl um; anno, 

.b) -~ t~ifa dé 'fretgs, oou.s addlcl~n~s -é taxe.li accessorfo.s; 
e) a. t:órma. çle alteração qo~ ~te$ -e qu11.e5.q~er a.dd1e19:i;ni:es ~m 

t11xas aç~ssóJ:tas: 
ct) as ·vante.:getlB offerecidas -aoe_ expottil.lieres que der~:Dl pre-ferert-

cla, -nos seus· embarques, a.os navios das empresas · e.ccordante.S; 
e) as penllS: .appllca-ve~ 1!-0$ -1.nfracwrel',I l;lâo senç'to llpito comroi,. 

;nai-as sómente para. utna. ga.s pa.I'te{l; . 
J> ó ,P.roceS.So ae e~co~~a. dos ~embros do Tl:lbuna.l Ar)Jitral e .as 

normns que ~g'-ula.ii\o ,o runcc\ohamento de~e Tribunal, qua.nc\o .fõi' 
• cónvencione.do o arbitramento.; 

.g) .o prazo de duração -do contracto. que ·só poderá. ser a.j'ustaào 
119r ten;lpo ·deter.minado. " ' : '· • 

Art. to.. Ntíº pOdttr,ão ®r comininadas, para: as primelra:s infruoções 
dos oonvenlos, }lén.e.Hdades que 1ex~drun . . conj;w;ite.men~: 

a) . ii. perda dóS depositos de gara!ltta.;: 
;b) 'ª iJerde, dliTá;,n~ noventà dlàS, d~ .qv;11esque.r outi:as van.tagén$ 

convencionadas. · · · 
P.~ragre.pho l!tnico. Nas- _rel.nctdenciu.s,, :é ;permi-ttidG elevar até 

ao dobro a. penlilkl,a.de comn;tln·àda nn. 11.llllea. ".b". 
A-rt·. 1-l : E~ facultado denunclttr •O contraét<>.. a. qu,alquer témpt:t •. 

com ~ antecedencln de noyenta. d-ta.a, med!an:te· notlf.1éa91í.o. ás p~rte,5-
'é publiea.çjlo n.a.s folh.as off!ci~~s. 

Adi:. 12. Sã.o nuilas tooàs as· ~stipulnÇÕ'i)~ f~itas em des_a~oo1•do 
cQin, estP. le.1. ,ou q\:J.e Vise,m. CQht/r~rta.r- os sew ol:l~ectivqs e firtall
dndes. 

Art.. 1ti,. Além do procedimento de omcio ~tie oo~pre compe
*i:rá a<>.s. Potl.e.res PublicQS, qv;alquer pr.e~udlcado ou lntere.sSado nà.· 
execu_ção ctesta. lei, terá qua:ll,dade par~ a.gil! _o_tvll ou crlmlnalmente_. 
contra QS trQ·nsgrccssores, - quer adminlstratiVQo (!Uér JUdlcil\lm.en~, 
com ap.o10. no dlre.lto cônimilm ou .ne.Sta. ·lel. afim de ~ssegur~r a. sua 
execução. 
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Att.· 14 .. E~q~anto não: fôr ·Jnstltuido orgão especial para fJs
eaJ~za.ção e ,exe~ução de.ata 1~1, t1c~~- essas a~t,rtbulçôes coaunet'ticía~ 
aos Iilspeetores das Alfand~ga.$, ~ c:>nde ~ ~ão hou,ver, aos Adml
n.Lstra.deres das Mesas de. .:fflén<J.u., mJJ.dlal;lt.e lustrucções el~l:)ora.9-!I& 
pel9 conselho Federal de Com.ma-elo .Exterior. e mand·adsa .executar 
pelá Ml;ttis~ ~a Fazend·a·. . 

:paragrapbO u:nl90 ~ Das decl~Qes, ·dps Insp~tQres da ,Alfandega 
ou Ad.tnlnl·strooores das ~esàS ~e Rend~. cab~râ tecurso vQlUíJta
'r-lo tnteq>oato por slmt>les requer1m,eµtol qe.tit:ro do prazo· de 30 d~M~ 
da. .sc1encta. <ia dec..i:são, puril. o {lonselho Federal do Commei'clo Ex,.-: 
teriQl'. . . . 

Art. '1,5. E:mquanto nao fJ;r creado 'º QJ.'gão e~peeial, os , cont~a
ctos. 6Q p.oderão entrª'r em vigor depois d~ ·,~;uas taQella.s· (fe t_ret.~S. 
serêin a.pl>róvadas pelo Coii$clho Fed.era,1 <ie Commerclo EJç1terlbr., 

l>aragrapho ·unlca. Ca.berâ ,ao donsellio Ye<fera.l de C.ommerclo 
l!:~tettoJ'., de ~~lclo, ou por provoC9.9ão de qualque_r interessado, re.v~.r. 
e$sas t~béll~ (!e ~ret~s-. 

&.-t. 16 . Atim: ·de ser àssegu:i'ada. a. execúção <testa ~el, tic::nn 
estabe1ec14~1! 115 segu_Lnt_e.3 penas. -pars. os tra:nsgre~res di) qt1al
quer das .stl,as ptecel.tu.aç,õe.s: 

a.) multa. de 1 :,0001 até 50 :ooos1 pele. ·violação <ta. le1; 
b) l;lO caso de reh;1cl<len<:l.a, :além da ap.plfoação d,a. multa maxI· 

Iria, se~ãó o.s trans1'9rtad.ores 1mpedldos de embarcar ou· <{e tra.ns
pôrtílr c~tga. dQs pi:ütOS b.ràSUeirps. 

Art. 17. 'l'()das as lxnport'allclas ca.uotonatla.s, seja. a. qu.é titulo 
i_õr, ·se.rio. depositadas, obrfgat.orlan:iente, nas Caixas ·Eco.~9mlcas, .Fe• 
cteraé~ do Br&!!H. ou no Bacnco d.o ~rasll e suas Agencias. 

Parãgt.àpb.o únlco. Esses depositas serão fe1tQ4 <tentr,o do prazo 
de quinze dlas, a contW:' dii. dátâ da. s~hld& do navlo1 e seja qual 
fôr o lo_gar do pã.gamenk> do ftete. 

Art. 18". Todos os melos de prova do dlrelto oommum são ·a.d-• 
mlttlciqª prua os eff~lj)os desta l~l : . · · · . 

Ar1;. 1,g. o~ c9i)\fenl® ou contte.ctos ·porventura. e:i,c15~ntes que 
C;Ontre.r:lé.m.. qualquer. dlsp~ttlvo da. p?"eSeilte ~ei t;lelJ:$r~o de produ,. 
zir qua·es\')U.er effeltôs, ftcando assegura.do aos exp0rta.dores o dlrel
t9 ao reembolso dôs '"rebates~·. dentro.' do prazo de novel)t~ ti.ias_, 
<:cnt~d_ps das d.atas' d9s embarqJ,.-es a que <lorresponderem. 

:P(Ulagtaptio un~co, ~ta <l1sP9~lç.ã9 a.lô!J,nça. t_am~ Qs "reba- . 
,. tes" reeidos J.ndepe . .n(iên~e da exLstenclR d~ , c<>.nllel)ÍO ou t.-Oilt:ra.cto .• 

Mt . 20, ;Flca_m, detóga4o~ os d.~cre:tos· .numerQS 22. 845 e 2.3. tl53J 
respectivamente .. de 21 de Juti.hó é ·27 de DeZemhro de 1933. 

- Ar·t, ~1. Só será ·expeülcla guia.. ·de exportação para.. em.ba.t'qUeS· 
ll;ledla.nte preva. de que ~stá .ass:çgurado Q re.spec:tlvo tr~nsporée: :µ.or 
cont.t:acto ou se)n. este • 

Art . 22 . A }ite$.ente lel entra.tá em vigor ila. dl~.ta. dilo sua J>U• 
bUcaÇão, re"vQga:das- P.s dtspo.Sições. em ·contra.rlo. 

- 4• Çommlss_ão· de F!rµi;nças ~ Orçazp.e;nto. 

Oa~ta.: 

:/' ·no ·Sr. Deputado Rebedo M<:>re~a. de ao doj çorre-nte, no.s· se ... 
1ru1ntes· termos: 

"Rlo. ·ao. tle outubro, 1935. 

E"'111P •. SI;'~ Presidente da Co.mara 4os ~puta.dos: 

Motivo verd~de.Iramenw tmperloéo ltnpõe-me o dever de au-. 
~.entar-me do Palz .pelo espaço de dóis fu.ezes. 

Levando o (aoto· ao alto conhe~.!.mento de· V, Ex ...• apr9yelto o 
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ensejo para re~teni.r a. V.. Ex . os protestos da minha elevada estlma. 
e mul, dlstincta consldera.ção. - ~oberto Moretra 1

i . 

Inteirada.. 

·São, .sücoo&Shra;mente, lidos e . vão ~ imp.rlmir .os se.,. 
guln~s 

J>ROJEC'l'QS 

N . 231-A - i9ã5 

AutQrfaa a a"brír Q credito especial cie 58:44.7$500, para pagamento· de 
diarias de àUffié.ntação aos ·m.e:stres, motorist(J{l .e mackinistas da$ 
embar~ções da In.we.ctorla da Polfeia Maritit7ta. e Aérea do Dis~ 
t_rlcto Federal,· com - parecer favorável da Com?nissao de Finanças •. 

(Finanças 235 - lª Le·g1saltura) 

O projecto a·utor1za. o PQder ExeÇ.utivo a abrir o credito especial 
de 5B:447f500, para pagamento clâs dlâi'1a5 torrespondentes á ali
mentação. na ra~ d~ 3$33~. aos_ motorlstlio, mestres e m _e,chlrl.lstãs 
das embarcações da ~pectorlà de Pollcla. M&rltima e Aérea. do Dls
trlcto Federal relativas àos exetc1cios de 1932 a 1934, lnclusive , 

As dia.ria~ sã.o devidas aos. alludtdos .ser.vent.uarios p<>r !orça do 
disposto na· lei n .. 2. 738, de 4 de jànelro de 191;3 e :na. lei numero· 
3 . 674. dEi 7 de de~mbro de 1919 . Sem que as dispo.slçõe.s legaes ns
aec.uratorlas dõ direito cios mesmo;; á.quellas citarias. fossem revo
gada~, não foram. conslgliada.~ as re,spectivas dotações nos orçamen•' 
too de 1932, 1933 e 1934. 

O ptojecto corrige a.. omissão orça.mentar)a ~ rest~ura o direito 
1rrecuSíl.vel dos setventu11-rlos á. percepção das vantàgens -qúê lb~s 
cnbêm. 

A Comm~:;;ã.0 de Finanças e Orçairi.ento, cOJ.!L os fundamentos 
invocados, opina pela. :acceltação do ptc::Jjêcto. _ 

Sala <ias sess~s. da Oommtssão de Finanças, 30 de Outubro de' 
J9á5. - João Stm.pliclo; Pi·esid.ente . . - óriando .Arau.jo,. BelB.tor •. -
.Abekitdo Vergueiro Cesar. - Gra.tu.Z1a1!.o 8:-ito. - Arn-alâo Bastos. 
- Daniel d.e. CaMJalho, com restricÇ.ões. - Amaral Peia:oto juiiíor. 

Jôã·o Glith~iarães. - . Pedra ~trm_e:za. 

P}_tpJECTO N . 231, DE 1035, l _a LEGISLATURA, A QUE- l3;E: REFERE 

O PAREbl!:R 

Art. 1.0 Fica. autorizado o Poder Executivo a. abrir ao MJnhit_c ... 
rh;i dá Justiça. e· Negocios Int.el'iOl'J:t.S o credito espe.clal na. lmportnn
cil.a. de 58!447$500, para. attender ao pagamento ~as cliarla.s de a.11-
mentn.çãb, na razãc de 3$333. aos mestres, lll<>tóristãs, e m.aehinis
·tas das embarcações na. Inspectol'ia. <l.a Policia Marltlrµa e Aéi."ea dQ 
Dis~r!cto Federal, nos exerolcios de 1932, 1933 e 1934, podendo o 
Governo realizar as operu_ções. d.e. ért1Qlto que julgar necessar.la..s a<> 
cumprhrteÍ}.to desta lei. 

J\.rt. 2.1:1 Revog~m-se as dlspooJções em cbntrurlo. 

Saia das Sessõ.es, 9 de. Setembro de 1935 . - Henríq1ie Dod.s · 
wortii . 
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N. 357 - 19âo 

U" Leg~la.t'lil'a) 

.A'.pprova o· conveniO qtte fcwmta a visttct réctprocd iLe tech.rtfoos phyto
santtirr.ios, atistgnàdo entre. o ,:Sriuil e -a A!rgen.ttna, nà· c~de de 
Buenos Aires. em Z9 dé Mato de 1935, com par.eéer da Coni.m't$1tió· 
de Agricultura, favo.ravel a9 prójecto da Cotnmissli(? c;íe -Dtp1o .. 
macia. 

(De. Commis5ão de 01plomacla - Dlplomacla 22 e A,gr-lêult:ur.!i .3J. 

1Jl. leg1!;llitura) 

Um con11enlo, 1a.:a.tà<J.'b oü accordo, deve enéerra.r. s~'fmpre·, nas 
.suas qlausuias o{!.: condições, ·un:i. o\>jectlvq espec1flc9, inherente ·a. um 
cntendltnento. o'U ~ann<>nla. de lnter~sses. 

'.i"enba proposltos de paz, <OU nnall<}a.<ies t;iconom1ca5 e CQIDtn.:Ji-

cjaes, não se füe pode tírlll'. córno -razão prhl:uictal ao iunda.mento 
~a !Ma legltlmidn<ie, -~ remover dlfflculdildes ou embaraços, entre 
~s r<aíaç9e,s paita :vez ma.is pTonuac!ac:l&S' cie .p<>vQ a povo~ pa.rl!- que ·se 
~judeirt e s.e auxfllem. 6occorr.e11<10~ ode pretógattva:s .ie favores. 
que· cezi.stJtuem objec,t(> e dão. vnltment.o no c(>n~'t~lo .. 

Quando ell~ se !lrmã. OS re.spect1vos gove~nóà, através dos $CUS· 
~rgãos ooohnlcos, .submettem-no a um est11ào detathad9 e ·for
çpso ~ .eo11vfr que o ·melhor e ttl.~lor e:t:npenho at~-;Se a p_reven.lr 
e sol:uêton:a;r cr!i>eà, origt_nãQ.~. p.or veZês, na~· ·v1cissittidég .Pór que 
pàl>'sa.. éóm !requenciâ, o cottimerclo exterior. 

o convento que temos em. mãos para ~u.Igar. má.o grad·o a sUSl
-sunpUéldade e appnrente· inexpressão do seu slgil:f!Jcado, !Prevln~. 
-~l~ conjü:n,cto ti.as pi:ovi~El:J:l,Clas· q.ue. norm.ru_tz:a., p~jufzo~ e de&eJJ-
'tencÚmen,tos entre tr.QCas oomm!!rcfaes <lo ~rááil ·~- eia Al'.gen~lna, que 
i.lc.a.-r.ão l;lss1m mate <lé~mba:raçà<la.s ~ metllor incrementadas. 

Teve co.mo causa. êst"A! conv!!·nlo o !acto c:le. não serem ác.áta~ 
·das pelas n<:1sao.s a-utol'ldades, zeladoras da noss~ def-.e.sa; sanltnril;;.. 
vegetal; 9.s ·certU!lce.~oE! rorf:lepidos pe~o ·~verno argentino, o mes~(I) 
se t.end9 \'erl.fJca.do, em BuenO'S· Aires, pélas e.utc:>r.ldà.des :respe"Ctlvn.s 
lia .llaç~ amiga. ·óêc<'>r.re.1·e.tn, ·como bém se p6de. <lâtll deprehenô.er. 
lmirieçU~itos ,e ·a vultá,dns preJtiJZQs. 

o· iilust~. M!n,lstro ~a Ag-,rJcultura, Dr. Odllon Bte.ga, ~mpe:
tibo.d,o em prev~nl.t a repetl~ã.P d~gàes ta.e.tos, q.ue. :não só .a.<:lâr'reta.m 
pr\')'jUfZQ.8 econotnlcQS, c.oino ~anibe.m cooperam pa.rn o desc·r.edftó 
<ia producçli.o exportavel', 8Ugget'lu ·este conven1o. 

!No~ seus termos, o f:u,nccJonarlq que ·.4.e,sig~armqs pru:a a Reptr-
bíi:ca -At'gen~lnn, 'a.ss~trt. êortio .a.q:ue:Ile; qu~ de ·:iã .v,1~r par~· e; n,C>SSo 
P3flz. ente.nder.;,se,.á, com a:s autor.Idades lrrnutnb1.dª5 da. vlgllant:Ja sa
nlt.ar-fa . . J;.>ór elle flc!i,r(io os gp.ve.rno_s conhe~dores ~as legislações t; 
.l'.ogulá.Il'\en'tQ·s efu vlgor de. ·cada. patz, da sua. tntierpretaçã.o e cr1ter.l.o 
adoptad.o ~m 'to:dos ós casos. Poderão mesmq visitar Q:s pla_ntações 
dbs pro.duetos 1.ntere~ados petq interoal!lblô, aem QUe· t.sto· lm:portµ 
numa !lscaUz_aç_il.o ou .controle (la.à autortd~Ues de' d~f~sâ.. ~~~tm:la 
ae cada. pdz. 1 

Acred.lt!mqc> apécl~a.vets pór 'Utels P.:s pi'ovldericlas, neautelncto
r~s de m"Utuós fnrere,ssés, f1ro;iró.dQs neste convenfo, somos (fo pnrc
cer que rn.e deva.mas dar a. mais franca a;pprovaçfl<;?, pelo ·que. ap1'.e-. 
&entamoo o segU:1nté proje.ct'.9 qe lel ~ 

A:rt. Lº· Fica. iipp,.rovado o Col,lven.1.o .P~l'a.. taçll1ta.r a. yl~ltn ro(ll· 
v.r-0ca de t-Ocl)_n _ÍÇO.& p~ytow~ãiilta.rlo!i, a.Sslghil.do, entre Q 'Jlra:.slt e f\ 
~i:g.en_tl;n11, na cldacie ele .Büenós ,AJr~s. e.m 29' de M:álo dp corrente 

-~º· 
A;rt. !J,0 .:R:êvogatn·sé as d.!sposl9ões em çoutl'nl'io. 
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Sal& da. Commlssão, OUt.u,bro de 19;J5 , - Renato Barb<i>sa, Rela-· 
tor. - Negrão de Lima. - H111Jo Napoléão. - H<>racfo Lafer., -
E.urtcp de So.uea Le'ão . - Eerna:ndes Tavora. - Ofü.1etr"' Couttnho. 

' PA!tE~ DA CQMMISSÃ<> DE AGRICULTUltA 

Em face da exposição de motivos e dos demais informes con::
ta_ntes des autQs, dou parecer favol'.a.vel ap ©on.venio, entre o :Brasil 
e a Republip~ Ar;genttna, o qual se destina n :ra.cilltar à ..teclprocn 
visita i:1e technlcos pli_yto-sanltlQ'ios . 

Sála da <lommli11são de Agr1.cultu.ra, .19 de Outubro de 193&. 
Fabio Aranha. 

ApprovlllÍlos o P.resente parecer c·om o s~gulnte *1d1tlvo : 

Fico. approve.do o parecer da Cotrunlssão de Dlplomaclã. e Tra· 
tados, bem ~omo o respectivo projecto de lei apresentado pela. res..-· 

· pectlva Com:i;nlssãq. 

:Sala das Sessões, :J0 de Outubro de ·1935. - ,lltcardo Maaltacia,. 
Presidente. - Francisco Dt Ftort, Relator. --- E . Tetxeiri; Lcttte. -
Joaqufm A. Sampafo Vi dal. - Pires Gayoso. - Humberto R . de· 
A-n~racte •. - étct B .. de Castro Ptaâo., com restrlcçóes. - Deltfm .Mo· 
reira.·. 

CONVENIO ~TRE O .BRASIL E A REPUBLIOA ARGENTINA ;p~A 
.FACILITAR A VISITA RECIPRocA DE TECRNICOS 

PHYTO~SANI'J'ARIOS 

Os Governos da. Republtc!!. dos .Estados Unidos do Brasil e da 
Republica Argentina convencidos <{e que. o .mutuo conhecimento das 
condições de v!gilancla. sanltarla: multo póde contrlbb.tr para uma p1:;r• 
feitá aoorde_nação e ~ooperação· entre os dols palzes· em me.tert~ de 
de!cefsa, sa111ta·r1µ. vegetal, a.prove1Jando o feliz ensejo que lhes e!íé·· 
!'ece a presença em Buenos A.ires do Excellentisslmo Sr. Dr. óetJ.Ilh1 
Dornelles Vátgas, Presidente da. Republica. dos Estados UnidQS dO' 
Brasil, 'resolveram celebrar um oonvenl<> parã facmtar ·a. vtslta. rccd· 
proéa. de Te!)hnico~ Phyto..:Sanitar1os e com esse. fim nomea.ram· seus. 
Fleplpoteuclndos, a. saQer: 

O P.resldénte da. Republlca. dOS Estados Unidos do Bra.sll ao se• 
nhor D::..·. José Bon1,faclo <ie Andl'ada. e àHva, Embaixador do Brasil 
l,ls. Republica. Argenttn_a; e , 

O Pfêsl~en'te .da NaçÀo Ar.~entlna,.- ·ao Sr. Doutor ·Carlos Saa vect .1!\i 
La·ínf:\S. Mlnlst:ro das ~laç.õea Exterlores e Oulto; 

Os quaes, depo1s de ãe oo.r;nmun-1ca.re.r;n os ·respecUv.o.s Plen os Pn• 
deres, que foram achaçlos em boa. e· devida- !ónnn., Qonv!eram no se• 
gtt!nte: 

,ARTIGO I 

Os Mlnii;terlos da· Agricultura. dos 'Estado.s Unidos do Br.asll e 
da Republlcn. Argentina. dêslghO.'l'ão nnnualm.ente, um tuncclon11rlo 
espe.>lallza.do em v:Jg11.anol1t sanitll.rla vegetal, que lró. respecttvamen· 
te ·ao outro P.alz contractante, afim de se pôr em conta._cto curet:t o 
c~;n as autorlº-ades e~ vtglla.ncla· snnlt!irlà. vegetal. 

Esses funoolonarlos servirão de llgaÇão entre os dois Mlnist\e· 
í'l95' ~ terão a. incutnbencia de -communfcii.r n legislação e os regul.i· 
mentas dó seu: Palz ·élll relação á defesa. sanlta.rta. vegetal e l)em 
a.sSlm â int"érpretação e ·ao êtlterlt> adopt{(dos pelos respectlvos Go· 
\'ernos em todos os cn.Sos d.e trtt('r es!le reclproco, tmnto em rela.t.;_üo (~ 
expo1·taç.l\o, como {, .:.mporta.çlí.o de vegêtàes e dé pllrtes de vegetacs. 
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Iritori;nações sobre aa dliferen.'t4;ls medidas tom.adas pelos Go\ttirp.~ 
4e se1.l!! pa.lzes para. o c<>mbate e defesa cont_r.a. a.s pragas dos vege
taes r;; o~ resultados obtidos . 

..ut'rIOO m . 

0& · dols J'dlnlsterlos da ,Agricultura. 'facmta:rão ao funcclonado 
do ouiro Pálz il. vlalta ~ plarita(}ões e culturas ·dos productoo de in~l'.-' 
camblo corrénte entre as duas .naçóes .• ·ta~l.Utando--lhes O& dado.; e a.s 
.l_aj:~rmações Já. obtld11s so'b.re os mesmos. 

Esses !un.cclonarios· não terãó nunca a lncumbencla. de flsc;.>ll
znr e contrõlar os séiV1Ços de ln.specção san1tar1a e sua mlsSão pti ... 
morçilel ~onsls.tlrá ém rac1lltar a coordenâção e cooperação deseu
Yolvtdo ~los ·do1s Mlnfaterlos eia. Agr1eUltura. no combe.te e deteaa
contta. as ·pragas dos vegetaes, visando se_mp1·e ~aclltar o intercamb!Q. 
dos productos de ambos os pslze.s, tlehtra da.s :res~ctlvas legls!llções 
de q~i~~a. san,J.ta~la v.egetal. 

·cada Min1ster1o da Agricultura procurará faZer com que a vlsita.. 
do seu tuncc1onarlo no outr.o l;'a.iz colnclda com a época; da cultw.:a. 
~ da colheita <los productos «;{Ue mats lhe interessem. quanto A çie!esa. 
sanitarin. vegetal, o que nllo deverá. cqns~1tu1r ~pedlmento a que á 
notn_eaç.ão. e partida do rett?~ldo runcclonarlo se faça em .mom.ente>
Jui_gado ma.Is conveniente por q~a,lquer <lós Minister-1os. 

J.i'f'rGô Vt 

As d~pesas provenleilte:s da vJagêm e estadia. dos tunccio:m~ 

.tlos ·ço~rlió por conta. <los i'e,spectfvos. Governos ou dos exporta.d.o,rea 
de .seus pá1zes. 

o pres.ente Qonvenlo entrara. em vigor no dia. :seguinte ao da. 
troca <te rat1flcaç6es. quê .Se 'éffectuu.rá.. ne Rio de Janeiro e perma."
.necerá. em v.igor o.té tres mezea ctepols da data em qúe :tor de.tiun
clado J:>Or uma dwo duas par.~ cotitracta.g.tas • 

.Et:U re .elo que os Plenlpotencl_ãr!os ~cima. menclona<lo.s ass1gna
ram o p l'esente Tratado, em dois exemplares, urn ~m portug~llz e ·o 
outro em "héSpânhol e lhe.s appuzeram .seu.s sellos, em Buenos A.IJcs, 
hes \'lnte e nove diaa do mez de Malo fie m)l novecentoi:i e t.ri:nta e 
c::lnco. - José Boni/.wto de 4nàra.da. e Stiva.. - Oa.rlos $aavedira 
Lam;tt~. 

.M~SAGE~ A ' QUE BE! R~lll O PARECl!lR 

senhores Membras 40 POdêJ,' Leg.1$latlvo: 

De nccol'do com o p1·eécito constltuofona.l, sul>metto â. vossa; col.J,~ 
.sicl~i.ação, acompimh'aóo. ·de .uma. ·e~poslção. de ,,notl.\(os, o Oonvenlo 
para facllitnr a vlsiti;i. recipl'qca d·e teehnicos 'phyto-aan1tarl~ •. iucru~ 
:.s<> }>or copta: a~t'hentlco.da., nsslgnado en.tre o Brasil e s: Repuoli.ca 
Argentllio.-, em Buenos Aires. a 29 de Ma.lo do· co1·re.nte anno. 

Rio de Janeiro, 7 de Agosto üe 1935 , 
GETULIO V !ROAS. 

EXPOSIÇÃO DE ~ó'fivos 

A s. Ex-. . o Sr . Dr. Getullo bornelles Vargaf!, Presi<ie.nte dâ. 
Bep~bl.ica. . dos Es~a<ios Unidos do ·Bt'Q9tl. 
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f:lenhcr Presidente. 

Tenho a holifa de passar áf! mãos de V. Ex •• devlda:men~e au
thenticada, copia do COnvenlo firmado, em Buenos Aires, a 29 de 
Maio ultimo. entre o· Brasil e a Republlc'E!. Al'gent1Jl8., para .tacilltar 
~ v1Blta re~lproca de teohnlcos phyto-sanrta_rlos, afim de que V. Ex . • 
se :u1gar opportuno e conveniente ,J)ossa submetebo á deliberaçn.o 
do Poder !Jegl1:1latlvo. 

A pr.âtlca, conve.nlentemente observada, a.ttendendo ao tncre
me·nto sempre maior das relaÇq,es coJllll)erolaeg entre o Braslf é a 
A!êSDt1tla, chegou á oonclilsão d.a. 11.lta. comt.epiencia. que haveria em. 
assegurl!.r aos productos vegetaes 1ntercamtililivels doo dois patzes. 
lima cooperaçãp osslµua e eftectlva dqs Servlço.s technlco.s de v1gl• 
lailcia àatiltaria das a:utorldades de um 'em outro Estado. 

Não sé ãpagõU ainda. na nossa memo~l~ a -lembrança.· das medi• 
$s restr'Jctlvas tómád.Ss pelOs GQvernos db Prata por occa.slão dO 
~urto que teve a. peste bovina em Bãó Paulo, o <lUe tãó gr,aves 
prcjulzos ·11.carre'taram ã. exportaç~ dos nossos prodüctos agrlc'Jla.s, 
e l&So deyldo .sobretudó á impossiblli.dade em que se enc.ontravam 

. aq uelles governos e ó bràsllelro de reduzll'.etil. com facUldade e pres
teza, os mo.tlvos determlnantes daquella.s medldas As suas J11sta.s e 
verµadefre~. proporÇÓ!lS. . 

A collaiboração t~chnlca. ei:itre as autoridades phyto-sanitarlas, 
com frequentes vls\tM dos respectlv<>s delegados a µm e outTo patz, 
vlrá contrlbilll' t>oderosamente para. ? melhor conhecimento d~ pro
vld!!nclas· de sanidade vegetal tomadas nos doi.s palzes, caqcorrcré. 
para o oou apet1tilçon.mento e hablltll.rá alnda. am.bós os O<>vernós Q 

<i.onsldel'arem, em. conhecimento de causa, a ex.tensão o lmportanóla 
de qualquer enfermidade ou praga vegetal que possa surgir nos 1'es
pct1vos terrltorlos e a tomarem as me<Udas de prevldeuc1à ~ dere
sa, que, ~m realidade, con·espondam á gravidade ou benlgnld!lde 
<lo mal. 
· Aprovelt,o a opportunldade para .reitera.r ,a V. Ex. os protestas 
do meti pro.f,undb respeito. - José Carlos de Macec/.O Soares. ' 

São deferidos. os segulntes 

REQ'(:tEltIMENTOS 

N. 202 - 1935· 

. Oª Legislatura) _ 

R.eque1'~IQOs que o :Poder Flxecutlvo - Ministro de. Fazenda; !n
forme á Ca.mal'a dos beputa.dos, por in,téremedlo de. sua Mesa: 

l) Se ô governo da · Repl.J.blica pago11 ao engenheiro Gastão da· 
Cunha Lobão, qüalquer quantlll pela a}Je'rtura de estr1>d!\S no Ter
.dtol'fo do Acre; 

~) Na hypothese a!firmattve:, ·quando .teve logar esse pagamento. 
a !\\ln exacta quantia, o ·1·eq_uerfmento qµe lhe deu togar, os seus 
<lcnpachos e tocto o processo a elle refe.re.nte, bem como ~ dispool
çõe.s legislativas e- Os aotos do P<1dér Executivo em que se fundou , 

3') Se o engenheiro Gastão <la ounha Lobão !oi autor.lzacto a, rea
lizar B nbert.ura <Íe, taes estradas e, OS CqUtl'ã<itOS: 8.CBSO celebrados 
entre ene .. é o governo: . 

4) o orlghinl do reqüel'.lm~n.to do ~ngenheiro GR.Stli.o da Cunha. 
Lobão n Commlssão de verl!lcação de dJvldas !lti_ctuantes, sol)re o 
re!orldo pagamento, o iJarecer., a respeito, da m@ma. Oommfosâo., e 
tocio o . processado, a.té flno.1. 

Sala dàs Sessões, 31 de Outub1·0 de 1935. - Bias Fo1 l.3s. 
Chri:Jttnno 'MaclLad.o-. - t.aerte SetubaZ. """"" Uba.lcto Ramalhet~. -
Dotntngos Vemisco . - Jair ·Tovar. 
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N. 203 - ;1935 

·Oª Leglsl1i.tura) 

'Jleqüel'.lmento de !nfçirmaçõe,s. 
Req-µe~ro que, por lntermedlo da. M-eBa, 5eJ$-m pedldns l11tvmú1-

çõeã a~ ·Sr. Ministro ~a, V1-açãQ Bobre (t,Ue.es as provlde11cl~ tomadíts
péló .Sr . . Dlrec.tor do Departamento de Corretos e ·Telegr.a.phos· a »~.,. 
~lto. da. repi;ese.ntaç(LO qu~ lhe !-01 dlrigt~ pelQ Sr. Pedro de Ain.o-" 
rtm ... col:itra o -~gente Postal de Pires do :Rio~ Goyªz. - repre@nta
ç~Q reglstra.(IB. eob nwn~.ro .276,. ein 4 de; ,JUiho de 1935, ná Agencia. 
Postal de .Santa Cruz, Góyã.'z .. 

Sàla. das, âessOes, 31 dé. Outubro d& 193.5. ---,. Doming,ps Veltascd • 
. • . , 

O :S.r. Presidente - Está. finda a. I~i~uta dó exp~d,en~. 

Não ha oradores 1nscrlptos na hora d.estinacfo. QO exp.eiilel)·te. 
~~ nen.bum dos· srs. Qe}?Uta~Os quer uªar d~ palavra, v~e·-se passar-
á Ordem 4o Dlà. (Pa~a>) • · 

Cê>inp.e.recem nials os Sra. : 
A~eno.r Rabello, Acyl!no de Leão, AbgUár Bastos, Fennlon Petd:l ... 

g,ão, Freire: ele Anêltadê, Htimbel't.o de, An.dtade, ·S.amuél Du,a1·te, Bott&
de ·~ienezes, Qelo_n Bezerra, Buy car.nel;I:o, ~go Barl'.os, Osqrlo Borba •. 
:pBrbos~ ~JJ1Ei SObr.(nho, .Alc,1e ~pato, Aman'd~ Fonte!!, Pedto LngQ, 
Joli:p Mang~b~lr~.,, Frall:c!.,sco- Rochai ASdrubàl Soares, .Ubs.ldo Re.ma
.lhete.. Frlln.ctseo GonçalvéS. Nôg!Uell'a .Penldo, Pereira Carilélrt;, Ama
ral l'elxoto, Sa;ltes. Fllho,, Oó.mpâlo Cori'êa, .T<>ã-o. a~Jmerães, ,Aeu_rclo
'l'o~.. óardi.llo Fliho. .$'~1Q .tU"vareng!J, J;~~~l:no K'u:b~tscpek_, Poly
carpo Vtotti, Vleh·~ Marqu~·. N~gt~o de· Ll.~, W~ld~m:lr .Ferreira. 
M'orats An<;lrtlcte.. C'arctc;iso de M~Uo Netto, Joaquim Sampaio Vtdal •. 
Lnert~ setubal, .'.J\làto de Moraes, Jatro Franco. vand:>ni de· Barros • 
. Frnnclsco ·F.erreira, J<isé Muller, Dorval Melchiacl.es, Caries Gomes do
Ollveh'a, Borges de Med~lr~. '3aptJsia. Luzar~Q, Fi:l'lrlf.lrlc<i> WQlfen
but~el, l}.al'i:O~ Óa!l~l; João Nev~s. ~ca.r 'Fontomà1., An1z B:idr'l, l!lr
nu\lldo 09mes, .Atth:ur da. :Q,ocba. Silya. -OQstl}. Dama..c; Ortiz, Ricardlno.· 
Prâdo. Vi\'ente OaUfez, França. Filho, Moacyr Be.rbOOa; ThoJ.npson 
:Flores ( 63) . · 

ORJ)EM DO ])IA 

'O Sr~ Presidente =--. A Usta. de presença. ,ae::Qusa. .o. coµipareci
m~nto de 147 S1·s, Deputa.dos. Ntí.o l)l\ n-µmero pa_ra. a.· votaçi\o da 
~·aterlE!i .CQJU!ttln,te ~a Ordem do Dia. 

Pnissa-sê â. m·a'OO'ria. em: discusSã.o. 
\1 

D1SC'US,são 1mica. ao 1?J'Ojecto n. ~4•.:fl_ de 1'9;J5 (til legts--· 
laiurq.). cíuponáQ sobre a prom.oçao pot / mt?.r~.Qfmento àf3.S"· 
tet1wrap'h,iilt~11 de 40 e sa· cZasS"t;ls e .praticantes ,d'iplo1nadeíls cttr. 
Repa-rtigllo aerat c!os 'I'e1e.grap.hos1 com. P'i'tecer . ·da . Comtnis-
sêlo Espeetaz ,,de Estatuto dos Funccfona.~; manten~o o pr,o
jecto vetad9 1J~to sr. Pre~id~nte ~ B~pl~blica. 

O Sr. Presidente· - Entra em. dJscu.ssãe o ptojec~o. 
• 1 

·O S~. :Q:enrique Dods-worth (Pe'za orrtem)' --. $r. "t:>resléiente, 
·bJI. po~cos. dia.a, a 0-Qmml~li.o de F!n.e.nças éml~tiu parece·r solll'e' o · 
projecto. 267, de .1'Q3&, que se refere â c.onces.$iiQ- de ajudá. de cust.o· 
à~l ·menib.ros dQ 'corpo àtpfomatico e· c.onsu:ll\r. 

Solléltarra a V. 'Ex. a gentileza. de provl<Jenct:iir, no st!ntJdo tle
qú& este lJrcjecto &eJ!l- il):clu~d~ ~ Ordill'.ll do Dia., dBda & Ul!g.mcl.a d<> 
pronµncintnent<> Clti. C.n:mate. a. :respeito. 
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O $r. Pl!eside.nte. ~ it\ Mee.a prov1d~mmuã ·a· tespe.lto. 
O S:t. Prisco Paraiso ~ •Sr. Presidente, ctit:npre-:me ~presenta:; 

.:â c~marpi .o.s motivôs de )neu voto vehcldó no p.Ji.r'é~r 1em que e. Oom-
1nl.$ão Esf)eclal do ~atutó d<>s Fúh'cclóna.tl~ Ptíblico.s .J.>ropugna a 
appro:vaçâo do projecte n. ~4-:a. de ..1935, vetado pefo Sr. Presidente 
dã Republica. 

Sinto bastante d'lsco~al' do parecex, de auto.ria.. do nebre Deputad9 
.Acur-010 Tqr.re~, ·a _quem não devo sómente a. .. mfnha. admiração, .!PQt'qU~ 
3 , EX . . tem tllte1to taiíl.beni ao meu recpJ'.Íl1.e'Çltn~il~o . ::Por outrQ la.d~. 
ulío estimo ter-me i;eparado dos· múl dlstlnctos co:mpanhelroa de Com
mlssãO, que :res:olveram aoompa.nh~r ô Relator, é :tãó jfoucci me i\gràda 
contrariar ·pretençóes alheias, de funcêlenàrios 'ptibllcós tneteéedoi'eá 
ele mlnha conslderaçi!,o . . ~culpem tõdos a quem- cilverge pór obedecei'. 
.a:o.s conselhos de suai oo.nsc.lenclo.. Demais, o .meu ·intuito un1co não ê 
outro. neàte illolll,ento; senão ~xpôr 

0

0 niodo -de. p~nsar.. .. 
o débate, devo dlzer, eiívQlve questão em que :se pó_ci.e o.mnar ~ 

.abordo a.ssumpto ,&rave e. complexo~ a, irretroac'tlv'tdàde d~ leia, con~ 
.sideraciaB .PQr MerlÍn como o mals d:lftléil ·preblema, no ,campo d~ .solen~ 
ôl~ do birei to. 

Tracêl-me tln'iJ~ di,:dem !;\e expaslÇJi~. _po.r; amor ao me~llo<lo, que 
.oompre .e,pro.Vêita, e quanto á Slt\l.Q.ÇáO em que nestl\- trfütina Die eft~ 
con.tro, :váe servir d.e gula se~uro:. ~.ttl'Úttlnda, a.lém do mais, que me 
laça melhor compziehendldo. 

f1 ordem p~13ldh:á é.s considerações que t.:en.ho d~ fa~r s.ôbre os· 
.<iegµlntes por...too que jUlgo pertlne~tes . a:o deb~te· : ççnf'ronto .eP,tre o 
projecto ·e reguljlínent<>s que Jhe sli.01 l!-ttlt.enteSi. anàiyse do ptojecto:. 
exame dó parecer.: aptiectaçã.o da~ J'&:z:ões d<i> véto; e. po.r ultimo. o ar·· 
:gumento cio respei-to aos ·direitos a.dqulridOS.. 

Co~eça.i;_el pelo primeiro. Ímpõi-se 'O cotejo do projecto cqm o 
regula.mento v.igente d.OS· CQrl."e10S .e: ·Telegrapl;lns' e ~Qm aq~Ues qu~ 
íOt~m 11>9r este ~.ubstl.tuldos. 

A Camara, IIÜ~tilante Um.a bompa.;ra:ção desses 1ite.s estacÜo.s :BUC,~
stv:os de norinallza1tão ·dó ãccesso.' Q.os f:uncclonarloi> p~tnes e tele
gr~p,h_!sta.s, melhor pod.érá ·tirar ãs. consê9ilencia.s ·qµe -se Unpuzerem 
pa.r~ :µi;n~ justa; solução dp caso e_m apreço . 

TenhQ os. regula.mentõs ~- vou fazer u.ma. ·com}laraç~o .llgetra.. 
os ·r~guli>-m.e:n.tO.s da.s exthiotas Re.pa:r.t!çãó Qeral dos Têlegr.apbos 

e Dl!rectoria· ~ral dos Correios, &~provados, -respecttvam:ente, ·pelos de
cre,too n. 11.520, de 1_0 de. Março rle 191'5,. e n. 14.722, de 16 de Mar_po 
-de 1921, eat>P.beleeem dUferençà; de tratamento; qúanto á ptotnoccião, 
entre tel!lgraphiatas e os funccJonu.rto.s postaes.1 por.que sptnente ~t,g 
·-estão ~jél.to~ ao coneur.ao de 2ª enin'anc~_e.. Arguem, em ~avor deast\ 
cllfferenç-a., apotl,tan<la-se para umi;. eJ(lgetlbiiJ maió.r qtian.to .ás pro-· 
vás: ·de habmiaçAô; .afim· de se· 1n~~a.r no quadro do .funcclonãH.smo 
<Jos :Tele,graphos.. · 

A Crunara va:e ser informada ·do que· occorre a e~ .re~p~lto. 

ó:s tegui~entos . da,s 4U:lUI t;epa.rtlç~s e"'tin;ct.f!.S ~x.lge~ .con.~urso 
\ie pr~meltli. ent're.pc1a para. as· p\'fmel!as nonu~aç_Ci;es e .ampoo os con• 
êursos ati:ran~m ns mesmaa n,l.)i.tet1a·s, em :numeilo de. 91n.c·o: For~ugu~z, 
'Fraiic.ez. Arlthmetló&, ChCltógra.pht& e ®og.raph{a, aocre~c.lc\aii, em re• 
J(!.:9Ao· a'Os 'I'el'egrli.phos, de Oal:U~raphla_. Inglez ou Ane.m.Ei.o, e No96ea 
-de P:hY$1c-I). e ôhill)lc11, e augmentn.das, e.m reln9ã:o aoo. Oorrefos, de Es-

, cr!pturação Me·rcl!.ntJ:l e P~actylographia.. Nos C.orre'ios, 1uflue muitq para.. 
:ti ClaS'Sl!io~çãq s exhlblçJ~o de cc>~h~clment.o.l'I a r~pelto de qu~quer d.u.s 
llngun.s.: Jngleil;, AUemãt:>, 'Hespanhgl ~ lta.Hano óU d,o desenho- ll_l)ear . 
~<>a TelegraphQS, hll! ui:mi. o;pl"f:li::ld~za.gem de ail,Jio, em es'jiâ'çõe.s ap_rop_rla
dB.'3, .remato:dã. póii um êX-llJÍl.e. lipur11dór do aproveltam~nt:o dq ca.n.-
~ldato. - · 
- · ~ão v43~0. rg.zão, dtllinte. dessas dffiei'ençãã·,. pü.fa .sé dl.9P.êfu3B.'.i' o co.ii
cur.!lo de 2ª entr~ncla. ~!ll tele.Ção ,aoo ~Legraphista.s _. Ao cóntr.n.'rló, o· 
.cõncursô se impõe por .~btanger çonhecimento.s os .mats tnd·ispensa-· 
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ve.ls; não· só para. .estes •. como pa:ra tis t:unccloliat}os pós~a.es • Basta veJ:"" 
que elle se i'elere 6. liégtsla.Çã.ó Pô.$ti!.l TelegrapJilca Ihterna é IntéI'na
cional, Noções de Contà.bllléhl.de PubUca. e Práttcá de t.odQS os servlÇos 
<108 ·Telegraphos e corretes. Oomo quér que seja, ha U:m ·reglme de 
4_1f.ferenç~ entre t~legr~p~ e fµnçclona.dps post~. ~Il;l viSta .cJOE: 
i;egUlllmentQS· oas antlg~ :tei>a·rtlçoes. ' •t:iurge o Reg_ule.mento qo Go
\rétno Pro\ilso.i'ló, a.pprovado pelo d.ecretO ~.. 20.859., de 26 de .De
oombro de 1~31, qu~ eaten~ o 1coilcui'.aó de 12ª entt'._ancla. 80$ ~egr,1-
phlsta.s, e.sta.beleêendo um .regime de un1f9rm'ldatie. A.brlu-.se· ltgelra 
·exoopçilo, p.a.ra. o caso de promoção de t.ele,~a.phlstas por antt.gu:ldad~. 
·~n~epende.n:~mente de concurso, pelo decreto n. 21 . 7·5s, ·de 2S de 
Apto ·de 1932. Que pret.eu.4e, agpra, o projec.to'I Estabelecer 4~fferen
ç~ entre, (ún_Çclol;lart95 ~nt1gos e novgs. C<miparlfD;::lo-Sé o.s tr~ _regi
mes. vê-$8 que o Pie>Jec;:to ,re.sta;Mléce o regltt:Le d~· destgualdad.e, pros..
C-rl,1>to pelo "re~ulamento· v-lgéiite. Tanto bÍi.Stlt. pará se verJflca.r qµe 
D.lo 'devemos alterar o estado actú.al de! tol.sas ·e. &S$lm, dell!'ar o as
sumpto do projé_eto par~ se.r estudado quando t1vei'i:nós ·de elàbox:ã.r 
Q E$tt\tuto dtis F~cclonar1os Publl~. A ~EA1yse :~o .projecto. no.s 
l'OU.Veri~. tãmbem,, de qµe, pelo menos, se J.gtp·õe est.e ad~,s.m~nto. C9mo 
clltlsé, elle es~lece .• an;~á de tudo, d.if!ere~ça. en,tT~ func~iona.rios e.n.., 
t1goa e novoo . .Maé, pôr ser cesulstfoó, pfácede <:Qm ~n!:etra. ln,Just~ça., 
detx.ando de lado fu~ccfona.rios. ·antlg~, que estãe> no .?M$1ÍlÓ c.as1> . d_e 
receber o beneficio qú~ pre.tende eãtender. OS qunx!tos es<llllptUtárloa 
o os antlgós aUxlUáres áos '1.lélegraph~, hoJe respecHvamente a:ux.lua
res de 1•. ·e. de 3~ clll.S$éi9~ ·n!io go~m desse ben~flcio pe~ô P.l'.dj~cto. ··ri
veram :r.a~ão <>.s meW) ,com:pe.ilh.e~ós )lo cof.o -,..encldo,; q $r. Depv.j,:ado 
·nemetflo Xavlel" e o ex-Deputatio· N~eu Ramos. qu~ndo opl.naralJl. que: 
o . ~utt;lpto de\'i:S. ,ser ex.am1n.a:!iio p9r occã:sfã(:} ci.a eli.'bôtil.çã.o .do Esta
tuto dos 'Funcolonarlos P.ublJcôs. Tr~ta-se ~e lei :geral, ~m qüe c9Jla. 
classe de ~unccl0Jl·ar1os· póde ser co~lderada. detidamente,. e.11'.l con
!mnto umas <:õm as outras pare. se chegar a. uni9. SO:l.uç'lio conpl.lln
toria. entre os inter.esses do fúncc1onar.1o pl.iblloo e os do Este.do. . 

Pa.s,,5em~. ~gora, 0:() .exame do paroe<:er. cbin o dev.ldo 'Ü.Cat(j.T[lento: 
.que m~~m .os .tt-á.b&ilhos uo· nóbre [)é..putâdo AC\ll'Qlo Tor~.s, ·~tz o 
lUJ.Ui!tre ·:ae1e.~01f: 

''O p,arecer adaptado por esta. CommisSA>o e dp. quBl tiye 
a. ?lonra ge ser Relo.to~. ~ntrent'ou 8' q'qestl\:o ptoourandp ~
.solv.er, deqt;to da,s ·normas Jlil'ldlcaa, c.ompa..tlvefil com oá prln
clplos con.stttuclonae.a, umá sltuaçã.O -preclp\i.anienW êrea<ia. por· 
'uma. resoltição a1ctã.'tói"lã.l ·- êiiJo i"êsülliã.d& pratlõo côns'là;tihi 
em ferir dlr.eltos regularmente adq'ij,lrlid~ - E! ·q~. a. Lel Ç>r• 
g&_ntca 4o à9verno. Provl.sorio, d~ U de Nove~)?ro de 1'.930, 
~egwara.. e.rn sua plen!tu.4~. ora., de tàc.t9, a9 tempo . da.· 
lnstfo,Ução dQ co.ncurso à q\l.e se refere o deçteto b. .20. 859, 
de 20.859, de Dez.embro d~ 1931, aquelles tUnoc~onarloe d~lle· 
·estav1un 15entos p-ar.a os effêltos das ré.spec .. tlvas p.romo9~s. 
por· U:so ·que aa suas 1nve.stldüras .se haviam da.do ·na vl gencla:. 
l;,I.~ ~ lei que. o não -!i!Xlgle.". !, · 

g; o {lrgu~ento ?o re.l?<p~lto e.os <Ü1*_1_~Qs adquiridos,i' 'Ultlmn P!lorte
da.s .m1Ilh&s consldero.ções·, do qual o.pp.ortunamente tr~t.ar:el · . 

1 
Coip. relnç!l.o a .e~te 8.1'.gwnento, diz álnd.ll. o .Relator: 

"'Ale~ dlsâo .• ô ·projeeto tem em vista. résolveJ;' esponta
nea:ritente uma ·aitüaÇã.ó anormal .antes que seji:J. o propiio Ge
verno ohdgado a . a.ttendel'-a, e. com pre]\iizos prevl~lvels ~ 
'inevlfavels, em c_on!')equ~_l)çia. 49 :u.m provavel prõnunoiameiito; 
do Pod~r Judfol(!:,r~". 

Nãô na. i:]\1.e temer este pronun..cla.menta, <Ua.nte !io ·ã.rt . 18 d~ 
":DlspóàJ'çôês Tfans1toflas" dá . C.õMt1tu1çã<> e Clu. . jul'lsp.rutie.nclà do-
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outr'óra "Supre.mo Tribunal Federal", .a ciual é, justamente, iio sentido 
do nlk> rec~nhecl.mento dos direitos adqutrtdo.6,- relil.tivã.meüte á .pro
moção, an.tes de: preench~das as condições respectivas. 

COnttnµa o Réla.tor: 

'10 vêto presJO.enclal apresenta. argumentos, que, data ve• 
nia_, s.ão :1naus~ntav.ela. Podem tl).es argumentos .ser ·desélobra
dO.S da· seguinte fórma.: 

a) necessidade d.~ preparo teclínlco para. o. etfetto das pro
moç~, dadas a.s ex:lgenclas pe<:ulfares .ao ser·vlço: 

b) necessidade de oon:hec1meutoa e instrucção .sObte legls
laçio po8.t .al-telegraph1ca; 

e) exttncçã() <la F.scol~ de Aperfelçoa.ment.os Technicos.~ 

sancêlonado que fosse o projecto'' : 

Não. me parece que o Relator tenha. razãc. 

Quanto ao prlmell'o argumento, dlz S. EJC,: 

"O ~Ject.o vetado •não exClue. a. necessldad~ do preparo 
~chnlco para o effelto das PJ"Q.moçãies. por isso qu(! o mere
cimento no servl90, dada a. natureza deste. deverá, a. critetlo 
de U)ll& com.m.tasão, ser devlda_mente ·apurado, if;ndo-se em vl.s
ta a.quelle p:i:eparo o:l)tldo na pratica 40 serviço e até memno 
na proi>rla E9cola de ApertetÇoa.men:to, cuJa e'xtlncção náõ é 
absOlutament.e euggertda no ~rojecto e nem sei'ã, neste caso. 
consequ~ncia de sua. saricÇAo". 

Na aua ~iinelri pante, a reepoeta ~evela. o ponto de vtsta, em que t!ll 
colloca o Relator, o daquelle..s que sustentam & ef-ficiéncht bàStantê da. 
pratlc_a para a ass1m1laçAo do saber, quando melhores resultados advi
rlo da acção conjuncta. da pratice. e ~a th~r1e., 11endo ttue o ce>ncurso 
üitl'üê fu,ülto pã.tã. acqületção da. theo~te.. porque, ·pelo menos, obriga 
a eetud.!Lr. De referencla A exttncção 4a Esool~" diremos. adjant.e. 

Quanto ~ 2º l\,l'g·umento, .observa. s. Ex.: 

"A necessidade de conheclnientA, sobre lêg1slaçAo posial
telegraplitca é da esaen.~la meama. da. !uncçãa: não é preciso 
ser· exlglda por texto legal, porque p~rtlclpa, evidente e ne
ces$l!il'iaménte, de. .s<>iri:ma· dos Cõnh~ch:fi~nto.s q:ue ca.<fa q\'inl ·t; 
o~rl_gado a ter para. o cumprimento do devei' fúnc~lonal e que 
às' sii~rlorés aptiram p1Jfmanentemefü;e no trãto diuturno dos 
negoéfoa relatlv<>a é funcção e não na. precaried&de dai! prova& 
de um concurso --1 qúe & mór p~te. dt\s ve_zes - · nÀo mostra~ 
com exact1cUl.o, as hab111taçõeE do cilndldato .. . 

o .Relator baseJa-.se na pre.sumpção de que 08 funcolonarlos têlll. 
esses conheotmeµtos. mas, prete'r'fv~l será e]tlglr ó õiliiiprlin.ento da. <:>b.rt
gaçlLo de Q.dqulrll-os e não auppõr que ~~~ .tenham esse saber ·espe
dal~o. per(iue póde acontecer que oa nft.o possuam_. em rea.Udade. 
Quantp ao a.o argumento - o da . exttnc900 da Escola de Aperfeiço.a
mento - é bem: verdade que ·não fica. e~tincta, mas o.s seus .bancos ·!l
oa.i~ô. qUasi 'Vl!o&lt>S', porque o.g ca.ndJda.toe e-a.bem que dos tires mod~ de 
promoção qlsp~m de dols q,ue lhes proporcionam o accesso 1ndepen
tlenwmente de ~~lbJção de provas de habllltação. 

Quanto ás. razões .do véto, ha uma. quo, a meu ver, sobreleva. e que 
?IMISO'U despercebida a.o lllustre &elatQr . E' a. seguinte: 

"Asslm procedo por considerar que o qrl~r10 l>ara próm~ 
çOes qos telegrapbistas, in.stituldo. pelo regulamep.to em vigor 
(decret.o n. 21. 768, de 2S d.e Agosto de 1932, a.rt. i:.0 ) e que 
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s. ipré.Sente i'éSóluÇão ptet.endé derogar. melhor serve ·&O& in
teresses da admlnistraç~o postal tele~raphlca que as nov,11s 
noqnas adoptad.as no projectçi de lel. Tal crlterio, att.ende-nclo 
ás recommendações· da m~1.9 ·salutar orlent.açãQ .:ldminist.r.a~iva, 
tom ,permlttido :a. ~l:idlsi>?'n,savel s~~ecção doo valot"es nçe qu~
dras dos funcclonlitlos· do Dep~rtame11to d~ Coi:reios e 1'~-
legrapll0s'·' . · 

E' uma razão de ordem experimental, ·que t>e inspira na repetiçãO 
dos 1.aotoo, o executor d!!- lel está per!eita.mente apparelha~o ~a.ta Jul~ 
gar dali suas vantagens e desvantíe.gtirµ. 

,A meu vêr, não devo deixar que prevaleça a m1nha prlmetr~ op1-
n1ão. !av:oravel ao projecto,. diante de um depoimento, 1nsp1;rado na of>
E:ervação <los factos, de quem está a par das va.ptagens do concurso de 
2ª entrancla. :para a selecção de 'veli>res no quadro do tunoolonaUSJ:n~. 

Bem !;el que ha quem comba.ta. o con~urso de 2ª entrancla., 09mo 
Bonna:r<L e Vlvlen, mas .não me convencem. os seW3 a.rgumen.tos. 

Bonna.rd a!flrma. que o fuhcrilé>:Iiarlo publico ;não é um desc.oIJ.b,e .. 
cide> e que, portanto, não ha -neccSS:lda.d.e d~ concurso . . Ma.a, póde 
.ser oonhécldt> como um alheio ao lndlspensa.vel saber e. ass.hn, o con
.curoo, COllV1dartdO para O estU.dO, p~lblllta'°lhe galgar posições. áo l!idO 
<los outro\3 que tenham appllcação ~!ijlont~-ea . 

Vivien observ1;1. que esse ·OOOQi.\tso de 2ª entra.nota. póde .e~p~r a 
??eputaç.ão .de ·velhos funcc1onilr1o.s, mas pare. esses- .ha o . .recur.so da. P.r<r 
moç~o por e.ntlguida.de, independentemente de ooncul'SQ. 

Benh~res. ns v.ozes partem da. proprlà classe doo telegtaphlstaa 
.i;ob'I'e a necessl.dade de um processo que torne ;possivel o preparo intel• 
füctuM dó fUncclona:rlo. 

Te.nho aqul. em mãó.s, um ;{olbeto com o titulo '"Sul>.sidlo piµ-a t' 

novo estatuto do !Uiicclónâl.LSüió feQ.erai··., de' tün tei-e·gra.phú:lta. de ~· 
ciasae, :Pompeu de Barros. Elle propugná a creação de um curso es
pecl.aJ. e ~az vêr que ainda aprové lta. o conch.ii'BO de 2ª eiíti'ãncla, éôiiio 
"estimulo ao preparo intellecitua.l' '.t como "barreira que· se levanta A 
::ncompetencla no decorrei' da cart~a"' . 

Declara., entre outra.a coisas.: 

'"E' tendencia ma.nlfesta: cada. vez se procuta.· àpêrfeI~ 
m&iB o· tuncQlonausmo. di!!JcUlta.fldo a. entratla. a elementoo ~e 
(()Guco Yalor lntellectual. l&so é" um movimento t'!Ue .se J;lót& 
em toda. parte. 

"O íuncofonarlo federal é pre-clso que seja uni homem ln
teile~t\1al, expedente, pratico. e c~lto. Precisa. ser mals bomem 
é menos instrumento . ~is pensamento e m'Elnos machlna. 
E' tn!stér que se desperte nelle o 'desejo de aperrelçoamento 
·1ndtvldual' '. 

. Refe:ie-se. ~ institulções da. .Ahema.~a. e da Russ1' Sovletlca., e, 
<lepo~s; propugna. a. adqpçlk> de um processo para. transformar o 1unc
clonario publico de trabalnador materià.l em traba.lhadoi- 'lnte.lleo'tual . 

Passe111os, agora. á ultima parte. de minhas con.slder~ões - ao ai'· 
gume~to do rea~elto aos dlre!too ~qurrld~~ a ·parte ~rua importante 
do debate .. 

~'bem. Q8 que Sé entregam aos ei.;tudos, jlµ'ldicos, quei ·o cap{tulo 
da irretroa.ctlvlda.de das lei'3; é um ' dos inala casttga.dô.s ne. sctencla. do 
Dlrel~ pela agitação <ias <:ontrotrover~la.s, desde as -interpretaç~~ di
vergentes dos textós das COnst.ltulçõe.s impertaes romanas, ~r força 
dõS· quàell ãS fole i'espettâm o pa858dO, a; menos que deter.minem o con
trario, :até a celebre doutrina. do em.1nentc Gab,ba - a do respe1t9 a~ 
cil~~dtos adqulrldos - e ·ntra.vé_s das orientações dif!erent.es segul<lns 
pelos clvlltstas moderxio~; dentre ~ quaes., uns proclamam que a ir· 
ret:ro~vid-ade é a regra. em relação M leia de o~em priva.d(\, em quanto 
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a :retroaetfvtdade . prevalece quanto ~ tets de ordem P.Ubhca; outros 
n;i_ostram que a le1 nova tem de respeitar 0$ facto$ jé. realizo.dos quando 
eµ&. quer coh~ir a. suá .reproqUc,çQ.o; outros ainda p{)em em relevo o 
1mper1o da lei sob C\ljo. vigencia o facto .se c·ompletott como jurldico, 
para t4;lt a_ppllcação .â.:ós e.frei.tos rl!'..::1pei.::ti:vos; outras a.inda mala apê>n
tam pais a ·_autoridade da lef, do mome,nto em- que se constltue a. sl
tuáção subjectlva e para.- ser applica;da aos 'factos que1 como conse
quenoi.as, delJ.a. .tdlmel.ó.am.. Pa.r:ooia. que, com a doutrina ·de Bo.bba, a. 
controvers1a. tlnha. encontrado o seu. termo. Mas a doutrina trouxe no 
.seu bojo _motivo de clJ.Scordla, qual seja o çÓp:celto do direito adqu1-
rldó. 

B~ta notar que esses verda.delro.s êimôs do pensamento Jurldlco, 
a respeito da questão, Savlgn~. Lassale e Gabba, divergem por comple
to .sob:re o alluclido conceito. Em relação a .outros "Civilistas, é 1.nteres
sante J;ecordar que. uns são ~nimlgos at~ da; propria denominaçao -
direito a'Clquli:ida - e outros entendem que é i~possivei conseguir uma 
C()nceltuaÇão e~acta. 

Silvigny de.scobre Q direito adquirido no que resulta, de um f.acto 
que já aconteceu, mas que ainda não .se .fez vá.ler, emquaQt<> Lassale 
e a.pont_a no q.ue ;resuita de um o.e.to. 11 vre· e voluntario, e Ga.bba aó 
o reconhece incorpo.rado. ao patr.1-mon~o do t.ftular e é consequente a. 
um. facto ldoneo elll cortjuncç!ío com uma le~ adequada.. 

Esse conceito do gratJ,de elvill.st.a. .ltallano fez· acreditar, pela se
gunda vez, que la desappareoor a controversl!.l. Mas fo! énga.no. u~ 
corrente de clvíHsta.s franceZt:s coatemporaneos· propugna a substitui
ção do cri+.erip do respeito aos dlr.aitos adqu1rldoo pelo do .respeito ás 
situações jur1dlca,s constltutda.:; . Bonnecase, P.oubler, Dugult e Gas
ton Jere e~tão t\ frente de. nova orie~tação. 

Tamá_nhB. divergeriole. - e era ao que eu queria chegar - po.ssl
blllta o apolo douttinarló para uma pre,tenção a direito adqulrldo, mas. 
por outro íado1 em nada. impede que ~e assumB: a responsabilidade de 
uma opinião como me cumpre as.sumir, tendo sob as v.lGtas o Codlgo 
Clvll Br.asll~ll'.0. _ 

o n~ Codlgo, como sabemos, não .firmou uµi con~elto logtco 
eo direito âdqúlrldo. Preteriu, por. attenção- a.o nlc~nc~ pratico dn l_el, 
lndlca.r tres situações como· cor.respoilden,tes a estl? dtrelto. 
- Refiro·me ao ·§ 1 ~º do ar1l . 3,0 dê. IIitrod\lcçã,o. 

Para. que o dl_relto á; promóçãQ seja. il.d'qulrtdo, preclea, portante:-, 
aJustar·se· a u~a d~s ~ltuações jurldlcea, re.ferlda.s ne~ paragraphu. 

Quanto á primeira, não é possiv.el •. 'pqi:que a promoção depen4e de 
11conteclm-ento.s futuros . 

Quanto á segunda., tambem não é p~iv'el, porque são incertos ® 
aoonte·ctmentos _e. que está .subol'dlnada. 

Incon~a-velinente. o direito à pro~oção é. condlclona.l. W direi
to concillcional pór extéllené1a, potque aqui se verUlca.m. o dies in
ccrt~ an. e o cliea tncertu,, quando. 

·1Snbemos que o <ilrelto condicional. em sl, nAó é adqulrldo. 
o Codlgo 01".ll, li. respeito d.a influencia. das .modalldades dos 

actos .Jurldlcoo pa.ra. a ncqulslção e o exe_rcic:;_io dos direitos, assim es
tabelece:-

Ari., 12!1-. '"O encargo não ·su.spcn.J"o 'ª aoqulslção, nem o exercl
clo do dlreltó, salvo qurAndo cxp1•f'ns~men~ imposto no acto, pel<> 
dleponente,._ como condlção 6UspeD3lva" • 

.Art , l!õ!S. "O termo lniclal' .suspende o exerci elo, mns não a ac
qutaicAo do d_treito•• . 

Art. Uó, "Subordinando-~ ..... ef!icaoia do acto á co11cllção 6-USw 
pensh•!\. ei:Ü.qUJ!,nto esia se não vermcar, I)io se tem ~dqulrJdo o di-
reito n que -elle vl~". . 

Ver.ftce.-se, aas!m, que se o encargo e o tei:1no lniolal ·nl\o sus
pendem s ncqut1>.çí\9 do dfreito, esta a.cqulslç4o se não re~\lZa. em
qUll!Ilt_o se não vermcar ~ .condlçl\o suspensiva. 
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~ o .paragrapb9 lo sómente con.sidera adquJr1dó o dl.:'ctto condJ• 
clonai quo.nd'<:> .t> começo do seu exerclclo t.e:nl;ln. "<:ondlçi<> pt~.esta~le
élda, inaJtera·v.el ii al'bltrlt> de outrem.". E ' ao que se reduz to<la a 
q'l,lestão - sabêr 13c o <llrelto â promo.ção está subordinado a oondl• 
çiío inalteravel a . arbttrio de outrem. 

Pen~ q.ue os 1::.odere$ public<>.s p!)dem 'ªl~rar :e.a 1cQnd1<;óc:-,, em
quan.to não preench!das. ASabn p~_nso, tendo de meu Íàdo n razãp 
da aut,.•rldade de peso .no assumpto e, tambem, e. autoridade da 
razão convtncel),te. ' 

Quanto é, razi\o dR âutorldâd.e de peaó, são bastantes al.!'l. opl
nlões tle quatro grandes .tnibllciste.s: 

Diz OaLAN:llO: 

"Não e.xis'te o direito àO e'm!prego, tanto que pode ser 
suppresso, embora ~ regra geral pos_sa ser temperada pel~· 
eqUl(Jade, garantindo-se uma remuneração oµ pensão e~ 
certos cases ... 

Observa Mnrccr: 

···certamente, o lu.ncct~rio não tf:m ~ttrei~o 11p emp1ft.. 
90, más sómeµte a facüldatle de a.splr11l-o, consoante ás con
dições prt-estllbelecidas. Uma. vez, porém, preencihidas e:;ta.a 
condit•õe3, a /ac·Uldade se transforma em direito adquirido 
sobre o e~1prego e seµs effe1tos iionorUlcoiJ e u~.ts··. 

E~sinR LAB.tND: 

"A thE.~tla segundo e. qual o f:uncclonarlo ten1 dlrelto 
ito emprego e ao exerclolc:> de certas preroga.tivas é lntetra,.. 
1;1ente 111.c~acta . Est.ns. Prerogãtlvas não pertenc'l.n ao tun
celo;nnrlo. e sim, ao Esti\Jo. Fazendo uso dilhas, o .!tír)cclo
nado Íláó Rft.l.rma um. dl!E:ito pessoal: d~sempe.nhU., 1>'.!r.~Jl\, 
llm pupel que· lhe inct.:Ihte; não é o sujeito a qu~m EStes 
cl11'cltos s(!jnm _1Jgad9s, mas o füstrumento por m.cfo do 71iai 

o Estad-0 os exerce". 

D!SCt>.tl'e J)UG1'2T l 

"Os funcci9narlos estão exoluslvamente numa sttu<iÇ<ió 
de cUreifo (là~-;ctivo, tànto Eob o ponto de v1sta actlvo qua.n
tQ s:Jb r, pt'SL'lh•o; :riúO têm óI>rlgaÇ~s é d'lreltna. ~ubjec~ivos, 
mas r.9detes e deveres objr,cttvos. E' ·Uína. s~t\li\Ç~o qi1e deti
va cHrectan1enté da lel. Esta concepção expllcá ns. deõieõe.s 
d65 leg!sluç~.s positivas mOderuas. JUflrmar·~ tt. exl.st.éncla 
de um du:ti!to subjeotlvo fl pretender tle.termlcnr o Sl.}jeltO 
dt:ate: tlit'Elto é tel1tar o hnpo$s.l.vel e Ze-vGn.tM u171-a co"tstruc9llo 

, sem t1l1cicrcll''. 

Relativamente ã promoçã·o, argUmenta DVQtlri'; i 
"Existe um ciiretto objeottvo e 1J4o subjecttvo" Não ha 

wn 4lrelto &Ubjecttvo,. mas tima a(t1UJ91lo partiÇu.Wr, que se 
concede ao funccionarlo e que resulta. de uma rest~ici:ão 
PQSta ã liberdade cfo escolha da ~utor1<1ade auperio1.. . · 

'Não tenho Mment.e n. razão da autoridade doutrinaria.. A mE:U 
l!Ldo estit tambem a l'lizão da 11.uto1·lds.de Judiolarla. ·Vej~os q-qal 
~Ja. a j,urtsprudenc1a. do outrora Bup~mQ Trl);>unal ~eral. ~nho 
aqui ·alguns accórdãos. 

012: o de 5 de Outúbro de 1921 ~ 

"O direito . de pr!)maol1o por ·a1itt~td.ade sô se torna e/"' 
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Jeêtivo com a aõerl11ira de vaga, nii.o sendo antes de· vettn
cado este acónteclmenfo mais' de q.µe um<:i ezpectattva que 
ndo constitue obstaculo d acção do Poder Legislativo no exer~ 
ctmo de sua funcçâCJ constttucfonaL de legislar' '. 

Este· accórdão confirma uma sentença do notavel liabJano .Ap.to
:nfo Pires, quando JU;lz Federal . 

Accordão, de 24 de Agosto de 1924: 

"O direito ~ proll)oção .por a,ntiguJdàd~ só se torna oêf
!e.ctlvo, quando º ' offictal. ãtttnge 0. numero 1um da escala e 
se t1e_r1!ícn a vaga·· . 

Accordão de 6 de Setembro de 1924: 

"Ao Goverp.Q é' llplto supprh:nlr o emprego, Instituição 
de DJTelto Publico e não bem patrimonia·t do furwcianarlo 
desde que o não reputa.. ·mais nec~sarlo. Sóme11-t~; em · ~~ 
tratando de funcctonarlo vltaUCio, é . que a suppressão do 

<::arg-0 não exime ·o Governo de pagãr áquelle os vencimentos 
da. fuuc~ão .suppressa" . 

Dentre os accordãos, ·ha um que nos aponta !\ jurlsprudencla 
do Tribunal - é o d~ 3 de Outubro d_e 1928': 

., Segund.o a jurispr.udencta do Trtbunai - diz o accor# 
<Ião - o· direito A promoção por ant.igu1dadé1 só se torna 
ette.cttvo quando o o!flclal attinge o numero u.m da esc<•Ia 
e ~e verl/tc.a a vaga, não tendo o offiolal antes da realiza
ção· ·destas duas condições. mais no que uma e3pectativa ele 
direito que não pode obstar a ácçi!o do Poder Legts·lati11.o 
s·o~re a .organizaçdo ci.9 exere)ito. 

A se~tença estd de qccordo com o dfreito . 

Por ter preenchido o 1nterstlcl~ legal para a promoção, 
este, (o offloia.l) rião tlnha. ~m dl)'e'1to aélq\ilr!do ao aç(lesso: 
uma outra condição exlglda por lel não f&J:a .,l!atls!e1ta, qual 
a da antiguidade entré ~ seus. oãmaradas da mesmo pcsto; 
não se i'<!allzou, pols, a condição prceestabelecl1.a, 1ião tendo 
portanto a sua espcc~~tj.~a. nasqlcJ..o do lnt~rsticlo legal-. se 
cont~erttdo etn direito adquir:fd-0 inatti~givel pqr qMZquer 
tie<tó post.effm dõ Pdd:e1 ,Publico". 

Passemos, agora, á autoridade d11o r11zão convincente: A prómo-
~çn.o leva a uma. pos!çãó s:upel'lbr, do. qual decorren:i. provento('! ma .. 
texlaes e honorHlcos; para ést.e. eftslto, a. lei estabelece con'diçõcs. 
Temos, purtanto, 'ª dlstlngutr entre as condições que são os· meios 
e o.s próve.I?-to5 que são os :fins . Quando. e. lêi esta.beléce as conà1Ções, 
tem em vista. direota. e 1a;imed.1atamente, o interesse publico e só 

·níedlata e lndlróctame.nte se refére ao ln~resse particular, ao cer
cear· o arb1t.r1o do Gove1·no em ·:re1açl\o á,s promoções. 
. Nê·stes tci:mos, sé a predoll).l.nancia e do interesse pub.lic.o as con

dlÇões par.a. â promoção não podem del~ar Çe. soffre1• a.s modlflc-a.çôEis 
. aconselha.das pélâ; necessidade elo garantir ·O baa;i q~empenho das 
. 'funcções publicas: e o funàclonarlo não poderá se nrtogar o q1reibo 
de somente ·ser promov1do por c_bndl9.õés c:i.ue a lel jO. I)Qz de p1µ:t.e. 

~9r outro lado, se 9 dlrefto adquirido ·:tem por objéctó utJllqades 
1qdlvldua.es, como é principio comezinho; as condlç.ôes nfio .pen.em 
ser confú_ndldns com essá.s uttlldades lndiv14unes, e a Iel. quando ctn 
no Estado o pode'I' de astabel.ecel-as.. proporclonn-lhe eltercer .um:i 

. ncção · governamental, nttr!butó lnteg1·nnte ·seu e, poi s, ·cxcl~ivo e 
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Jnallenavél, nunca 'utilldades indtviduaes~ Quando ae . 'VêJ'lflclà o pr:l-· 
enchimento das cônCUÇ~ é que oa prove_ntos ,se incorporem ao patr~-
monlo do !unccionarlo publlco e p_asllam a ser, como utllldades ln~H- · 
vlduaes, obJecto de· um dlrelfo ádqUlrjdQ. 

A 1halter9'billdade das condições appo.stas no direito A promo-
ção somente se dá q'\lru1do reune o fuiÍcclonàrlo ôs :rilquisto.s exigl-" 
dos ·por lei v.lgorante ao tempo da. vaga . 

Objectar-se-á. que a lel, áo estabelecer as condições, ·faz l!r<-'-· 
,nessa que ao Estado c·umpre respeltal\', e, cânL maioria- de riu;ã'>. 
pata exepiplo ac.•s pa:rttc-ulares. 

Ha tambem, quem 11-.rgumente dizendo que a sltuaç·ão em que ~e
encontra o funcctonarlo, que tem citante de si as condlçôe.l? previs
tas ppr lel, p.ara. o effelto da promoção, .não é ver,dadeirã.m~nte uma 
s ituação de ~xpectativa •. porq\lé, pe·nd~nte a condição,. tem esta. e.ic
peçtatlv.a obtido o maximo da tutella jurldlca. diversamente de
outrM ex;pec1latlvas· que não contam com tal protecção, podendo, 
asslm, o funcêtonurlo publico J.nvocar uma· s1tuaçã0 ·1nterm..ecúerla 
~ntre a expectati'la. e o direito adquirido . As duas objecçõeS, nf\<>, 
procedem se examlnadas através <ia nature~ do v.Jnculo .JuridJco 
que llga· o funccionarlo ao Estado. 

São conheoldR.s" as tl:Xeoria.s que estudam .essa. natüreza de vin
culo; umas de Direito Prlva~o e outras de Dlreito Publléo, sub
dlvidld.as as primefras em thcod~ de Dlrelto Real e- theorJas de
Dl'reito Obrlg1iclona'l; e as segundas, em theorla da. convenção e 
theor!a .da. autoricil\cit; da lei. 

As pdm~1ras .!Oram 1'elegadas para um sé&iJndo plano, dada. 
n lntervençli.o do grupo social na ali.udlda relação jürldlt:m; quanto. 
ás seg~nd·as, não ê justUicavel o exciuslvlsmo de qualquer deJl.as. 
Láband procurou concUlal-as, formulando uma theorla conslderati.à. . 
comõ a. mais not_avel e interessante, entre todas . A,rgumenta ma.~s 
oü ·menQs nestes termos: 

Um cidadão podê prestar setvlços ao Estado de tres modos.: ou .. 
;medinnte UQ! verdadelro contracto, quando toma a f?l, ·por exemplo, 
n cobrança das rendas publicas· ou sujeitando~se a uma -~slçã<> .. 
dli lei, como relnUvam~nte ao serviço. mllltar, ao sei:vlço de jurad(•; 
ou tlnalmente, fazendo. uma convimção livre e voluntaria para a.c
<.~eitar o empregá, mas subordinando-se ás determinações legaea, â a;1- · 
to,ridade da iei, ·situação esta.. q'Ue reune· os tr11ços caracteristlcos elas. 
dua_s o~t,ras . 

.Mo~tt& (1Ue, na Edade· :Méd-la. havfü umc(L füstltutçãor denom1n~- · 
da comm.eJldação, .qu~ faz lembrar a .relaçã.o jur.lcUca eµtre o f~n
cdonnr!O ·pl.ibllcõ e Q Estado. 

Por forço. des89. in&tltulção medieva..~. o vassallo prestava sé_,~v~ço-· 
ao suze11ano com obed1i3fié1a é :fJcJell:i:làde, e, etn tróca, ·o suzera1'0 
lhe d!spensava. protecç~o e re:qiuileração. -

Não se tratava de um oõntr~l.Cto de Dlr~lto de· 0brlgaç_ãq, en~re · 
senhor e vasáanó. ex1stlá uma relação de natureza moral, assentun- . 
da-se sobre um devêr de- !idelidacie e da dedicação' pãrtleülar e qub 
creava um dev,er de serviÇQ t&.mbe~ ·particular. 

E ' o que se dá. quanto ao !uhcc.tonnrlo publlc~, dlz Laband, com. 
a. <llff.t>rençl\ que o funcclonario não promette serviços no interesse 
parflcular d~ um ·senho~ qunlquer e . em favo~ Ide .s:ue:S vantagens 
1ndlvldµa!!~. mas -vota. Qs seus serviços ao cumprimento de ~ncargos . 
peculiare$ ao J!lstado e, pl\ra o bem geral. 

Vê-se, portanto, que, segundo a. t~eorla de La.band, o vinculo· 
que prende o funccioná?lo aó Es~adó não norresponde a. Um. puro 
contracto de 'óirelto Publfoo e multo menos de Dir~ito Pr1.vado, mas 
r4 uma relaç~~ mi.~ts. de convenção e ·de ~utôrldàde, de convençü.o 
f'ntte o funcclonnrlo e .o Estado; conciiclonil.dll' pela aütotidade da. . 
lei. 

Se ha pr(lmessa ao estabt:lecer a lei a.s conà_ições de prômo9t1.o,_ 
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~ ha. o maxlmo de tutela jUrldlca., pendente a. concUQi!.o, tu_do se 
·mqdlfica. el_ll se tratando de 'uma. relação em que a. con~enção ~m 
..de se ajus~ar á autoridade da lel. 

Agora, pr-e-ciso conclulr. Jâ ~stou abusando da attenção dos 
.quvtnti;ls. lNQ.o apotados gera_e:d. 

Fiz confronto· do p.tpJe.cto cõtn regµlam:ent4:>s, anaty,sel projecto, 
,ex.aminel parecer, e aboi'del o· .ar_gumento do respeito ao dlreJ,.to ad
g_ uJr1'do. Neste particular, penso que não ha como sustentar direito 

-Jld_qu!rldo relativamente á promoção antes do preenchimento das con-
-<ll~õe:!> respectivas. 

Eu á,e,ahn: me p.t:onuilcla sem d~aconht:eer, entretl!-nto, que o res
.P<>lto ao d1reito O.d<J,ulddo é uma. necesslçiªd.e lmpoata pelo 1nstincto 
<ie conservação da sociedade_. que l'eclama. organlzaç·ão estavel, qunl 
níio consegulr/L, se, como dizem: os inestres, a ordem Jutidlca. e os 

':diréltos dellà. dec·or.rentes ;não :flca.rem a. salvo das mudanças 1mpre
v1stàts <tá.s leis;. sem d,esaonhecer que é uma áppllcação da 'ieién- cie 
justiça, mi:1.á da justlçil. 9ué impõe a cone.mação d<>s inter~sses dentro 
no cuculo traçado por essa mesma consêr'v~ção da sociedade e pelo 

..natural e necessario desenvolvimento. (Mu.tto bem. Palmas. O ora-
.dor .é cmmprtmentado). · 

Cómparecerarn alilda os Srs.: 
Caldeira de Al:varenga, Claro de Godoy. 'Ribeiro Jumor, Deodoro 

d~ Mendonça, J,1no Mact.iado, Magalhães de Almeida. Agenor Monte, 
Plinio Pompeu, DetllOCrito Rocha. Monte Arraes, Figueiredo Rodrigues, 
Alberto Roselll, Ferreira. ele Souza. Grat.~llano Bdt<>, souza Leâo. 
A~olpho Cels_p, Marlo Domingues, Motta Um.a, Orhind,o Ara\ljo, Carlos 
.de Gus:nfio, Barteto Filho, Arnold Silva.. Magalhães Nettô, Octavio 
Mangé.beira, Pedro Calmon, Edga._rd Sanches. CRndido Pessoa, Levi 
Carneiro. B.ento costa, Hermete. SHva, Cesar Tlnoco, ~lpio Costallat, 

. _Prado Kelly, Lontra. Costa, F&blo Sodre, Art_hut B~!'.~ardes, Car°tp.; 
Ll,;lz. NoralcUno Lima, Blas Fortes, Plnhe1r9 Ch~-o.s. Cleménte Me
à_rado, João Beraldo, ~thur Bernardes Filho. Chrlstiaoo Mãchiido, 
CelS<> Ma.chado, João Pentdo, José Bernardino, Matta. Machado. Bue
nQ Brandão, Jac.ques Montandon, Pereira Lima, Vergµeiro Cesa1·, 011:· 
.cinl\to Braga, Cas·tro Pra(!.~, Macedo Blttencourt, Teixeira P'.ln.to, Ro
berto Moreira, Laudellno Gomes; Tl'lgo dtl Loureiro, Plb;110 Tourinho, 
João Carl~, Di::metdo ··xa.vter, Pedro Vergàra, Raul' Bittencoutt. Nt-

-.colau Verguelro, EluricQ Ribeiro, Sebastião· Domlngues; Abel dos Srin
tos, Pedro .ror.gê, Ab111o de Assis, Martins e Silva, Rtcardino Prad(l, 
Vie1rn. Macedo; Mnrt.1nho Pr11do_, Ollvelra beutinho, Alberto Alvnre:;, 
,an.stã:i::> de Brito,- ~lfndo Pinto-. Sylv'!o Leitão, Paulo Màrlil.,nS; Ba1'
reto Pinto (82) . 

O &. Presidente - A Ust~ de presença a.cousa. o comparechneli
·.to agora de 228 Srs. Deputados . 

Achá-se .sQJ;lre a mesa, e vou submetter a votôs, ·o .seg"ttlnte 

~Jl:Q.UERIMENTQ 

Requell'o que ·o projeoto n . 44-B, seja ·remettido á, Conµnlssiio 
i de :Constltml'Çll.o e J ·ülitlÇa., ~ntes de encet:J;'.ada' a dlsoussã.o. 

Sala da:s Béssõe!3. 31 de Ot"tubro de 1935. - Cardoso de -..VeUo 
. Ne-ttQ. 

~pprovado. 

ó Sr . .Acuroio T()J'r~ (Pela ordem) - Sr. Pi;e~ldent~. como 
relator do proJecto u. 44-B - e,, portanto, do véto - rto se)o da. 
Comm1ss!\o de Estatuto dos Funocionarlos Publlcos, ·onde der parecer 
rejeitando esse veto, parecer que tal accéllro. peln maioria da Oom-

:mi.ssâ.or p1·ocurarel em tempo opwrtüno, r~spondendo ao emlhente 
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Deputado bahla~o. SI.'.. Pr1sco Para.1Bo. mostrar ái Oamara as razóe.s~ 
que tenho e qüe oom o. C<>mmtssã.o para. lhe pedir o voto na sus
tentação do alludido parecer. 

Pediria a V'. Ex.. entretanto, sr. Pre&ldente, que, an:tes de 
~ubmettei: á cons1d.ernção da. Casa o ·requerimento em que o Depu-.. 
tado pailllsta, Sr. Cardoso _d.e Melfo Netto solicita a. remessa dó. 
projecto á C.ol:nmlssiio de Constltutção e Justiça, ouvisse o· plenarl<> · 
.s<>'bre um requerimento que se encontra sobre a ·mesa. ha. varlos dias .• 
1'1rmado pelG meu collega de Commlssão, Sr.. DeJ>Utado Thompson 

. ~!ores, ~m que pede s . Ex. , em nome d11 Cõmmlssão de .Estátttto dos 
Funcclopar1os Publicas, que o referido projecto n. 4~-~. só vólte á . 
Ordem do .Dlã com. a; publicaç:ão, em avulso, d~ toda. a materia. que 
a elle diz i~spetto, ou mell}oi;, o projecto offereclda l_nlclalmente, -0 

pa.rec~r da Commlssão, as razões do véto e o pãi"ece·r rejeltahdo esse· 
mesmo véto, porque a proprlo. Comm15são, de ConstltwÇoo e Justlç~ 
isó Ucan\ be.Ql lntelra~a. da ma.ter.la se ho.uver publtcação de túdo 
quanto diga. res~lto a esse proje-ct~>. desde BU~ apresentação. 

Pnr outro lado, Sr. Ptesld.ente, se· é bent verdade que a. Com-. 
mlasão .ncará melhor esclnreolda com essa. pubUcaçãó, não é mcno.c; : 
verdad<: que tal occuri:enclai em multo adlantl!.rá o plenarl() no julga
.ment!i'I d(I parecer ctt.le emlttl~os rejeitando o véto opposto pelo· Pre- , 
sldente dR Republlca . · 

O Sr. Cardos·o de Mello Netto (Pela ordem) - Coll::\a auto~ 
dõ rêquetlmen~. ten.h~ apenas ·a declarar que estou lntebamente. 
de aocordo óóm e.S razões apresentadas pelo nobre Deput&<lo Sr. Acur .. 
elo TOrres, para quê vã 4 Cbrílínii;são de Cbn.stltulçiio e Justtça 
O projecto, jâ sufflcientemente brlónnado· é ncompa,nhad0 dQS dO-· 
c~entolJ' a que se ref'erlu S. gx. 

O Sr. Acurció -Tõttes (Pelct orde17t) - Sr. Pl'.esldente, atnda1 •• 

apenas para esclarecér. O meu pé~ld.P é telto porque .sa.be V. Ex. 
que, tendo de opfna:r sobre· a pr0jecto a. Cómril!.ssão de Cõfi~'titülÇã0 
e 'Justiça, o plenar[o.. por occaslãd da votação do meu pa.recer sobre -
o vé.to, no m~mo avul~ terá ~os os Pareceres que- antecederam C>o 

·vêto e àqúelles que llle torron posterlores. 

o. Sr. ~esidente - Em at.tenção á questão de ór<lem !evant~.- . 
eia pelo nobre Deput a.dp, a. Mesa deve informar que, approvado o re- · 
quertm.ento dó Sr. Deputado Oa.1·doso de Mello Netto, todos os pa- -
po1,s serão pTe5ente$ 1\ .COXIÜI!.isS,â9 de ConstlttilçÀó e Justtçfi, pAr" 
estudo da ma teria. e publicados. 

A proposição voltará á Onl.em do Dia. cóm todos os docUi:n,entO"s :. 
publlcadoa no 11espe~tivo av·ulso. 

Eni seguida., é. approv~O· o requerimento do B~. Ccrdo-· 
so de M.êlló Ne.tt.o e o pr<;>Jectó vae s.:r remetttdõ A com-
missão de Coi>.stltWÇão e Jü.St1Ça, com ,PfeJuizo da dts~ 
cussão. 

O Sr. Presidente - Açhn-se ~obre a ' mese, e vou t1ubmetter ·· 
a votos a redac!;ll.O final do projecto de Orçamento Gél'al d~ Rept'l- . 
bUca. 

Redoeção final do projecto n . 101-D, de 1935, orçandG-
a Receth e fixando a. Despesa para. o exe!plcio de 1936 

O Sr. Presidente - ~e. .sól:>iiê à mesa, uµJ.a em'énda qu~ vae set-..:· 
llda'. 

E" llrta a .6legu1nte 

EllllENDA A' ft!:DACÇÃO 'J'IN:A:L DQ PRéjE.C!:Tó N, 101-D 

Verba 3G -= Tdbunal de coutas; 
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;:sub-consignação 4: 

·Onde se diz : Mlh~téi'lo Publico - i 1'.êpresent,ant~ - 4B:OOOS; 
Dlga-se: 60:: OOQSOOO. 

~àla das Sessões,_ ai dê Outubro de 1935 . - H.enrtque J:!ods
-::worth. 

J ustUicrição 

Ha equivoco nA tabella . Os vencimentos do rep-resenta.nte do 
:Mlnisterlo PUbllco' de:Vem ser os determinados pela Const.itulção, 
-artigo 95, paragrapho .2°. 

O Sr. Ptesidénte - A M~sa não póde re.ceber a emenda, porque 
.a ta.be.Jla qüe acomp~iihoü o prõjecto de orçàm!!nw. discutido nos 
·varias turnqs, conE'lgiiou se~pre ~ um représêntante: 48 contos. 

Assim fel approvado ~la Camara. Tràta-se de ma.teria. venci
•da. e a emenda de redacção vlsa c9rr:lgfr um artlg_o. Nestas condições 
'l!OU sumetter a. re<i.~.cÇãQ final tal como se ac~ sobre a mesa , 

E' lida e, sem observações, approvad.a a seguinte 

RE!>_A.CÇÃO 

N . 101 E - l.935 

(Prlmeltn Legislatura) 

:neclacção #nat do pro1ecto n. 101-'D de 1935, que orçà a tecerta 
e fixa a despesa pa_t:a o ex.erdciq financeiro de 1936 

O Poder LeglsiR.tlvo decreta: 

Att. lº. O oi;-ça..mento da. Republlc_a dos Est~dos Unidos· do 
Brasil para. o exerclóia linãnc~lro de 1936, ~stlma a Reeet.ta cieral em. 
2.587.576:0ô0• e ca.lcmla a Despesa total em 2 . 893 .679:936$039. 

,Art. 20. A Bece'lta,. contorme o annexo n. l, ~rã realizada com 
o producto do que fô.r arrecadado sob os seguintes tltulos-: 

RENOA ORPINARIA 

l - llENl>A DE 'l~RIBU'1'0$ 

I - lmportação, entr11i:la, sabida e estadia de 
na.vlos e aétonaves e addiciona~ . ....• . .. , .. 

. II - Imposto de consuµio .•.....•..•..••.• , • . 
'.III - Impostos e taxas sobre· a circulação .. . .. . 
lV - imp.osto i!obté a renda .. .. .. ....... . .. .. . 
V - Imposto sobre lote.rias •...........• . . .. . . 

-VI - Diversas rendas .. . . ... . ........ . , . .. , ....••• 

Il - Rendas Patrhnonlaes . . .... .... ....... . . . 
:IU ._ Rendas Industriaes • , . ..•.......... .••.•.. 

Total ela. Ren<1â Ordlnarla . . . .. . . ... .... . 

Renda Extraord1nár1a. •. • . •.. . .. . ...•.. .. 
Renda. com appUoaçÁo ~speclal • . . •. • , •.• 

aa1. 750 :oootooo 
'501.150 :-00.0$000 
151. '100 :0.008000 
150.400 :000$000 

3.750:000$000 
60. 775 :OOOS.000 

1.698.925:000$000 

3.388; 000$000 
328.684 :0008000 

2 . 030. 992 :000·1000 

282 .984 :'0001000 
223.600:000i000 

2 . 537 .. 57.6: óõo$000 

Art. ·a<>. A despesa. se dls~Jbul,l'A pelos Mlnl.sterlos. r.Qnforme 01! 
'1lnnexoo nuineros 2 a 10.: 
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.ANNUO :N, 2 ! 

Ministerlo da Fazenda. • .•. , •. .•.• , ............ ~.&... ,. 

ANNEXO N. S: 

l\clln.t.sterfo da .Justiça ....•........ , .. • ... • .• ~· .• . , • 

ANNEXO :N. 4: 

Mlnlsterlo da Exterior 

ANNEXO N·. 5: 

Mlnisterio da Edúcação 

ANNE;KO N. 0: 

.. 1 •••••• ~ • ' •• ,., ........... ' ••• ~. 

Mlnisteilo do Trábalho· 

:4.NNEXQ .N. 7 :. 

Mlnlstedo d'a ViaçãQ 

.UUifEXÓ N. á·: 

M1nlster1o 'da :M:Bl'lnh~ 

ANNEXO N. 9'; 

:M,1·n1ster10 d~· G1:1erra 

ANN'E!XO 'N. '10! 

• ' •• • , •••• • - •••• • , ••• 1' • • • • • • 

124". 557: 57.7120(}< 

46 .. l83:85880CO· 

278'. 2!fü:-: 15217$.975· 

20. 077: 127$00C!J· 

687 .545!798~180 · 

247 .461 ; BBZSOOO· 

475 .. 201 :35'tí50<>· 

Q6. Q33·~ '560$000' 

2.893.679:9361Q39 

Art. ·4.º Fazem pal'te da. presente lêl, a. q"ue1 ficam ln.tegradq..s, os 
annexos1 que 111 a.companha_m. de mµneros .1 a iQ, e que espeoltlp~m. 
a Rec_elta e exp'llcani. a ~spesa,, dl;v1':i1Ado esta. ~ni. 1lxa e vartà.;,•e1 .•• 
e . especlallzàn4.o rlgpfosa~ente. a pA!'te V.i\rlavel , 

Ai't . ·5,o O. Presidente da. R.e,Pt(bllça· :rar_á proceder a arrecad_aç1'o 
'dQ. ·:aeoel~a no!J ~rmQs f;la lei. e 'fl'c9, ~utorlzad9 a. d~spel)d~r coll).. ~s
.se4•v1ççs e encargos da.· NaÇª-<> as dotaç~es constti.ntea. doa. ti1iwos dEL 
Despesa, podendo !s~r.. por ~ntecJpaç~ d~ R~o(!lta, ~· ópera,~&. 
de ctédlto qUe s.e tol'hem neoessil.rcl&-i;',. áté o maxlmo .de tre'rentóii :tnll 
contos -de r.éls lSó.0.000 :0008), 

A.rt. 6.0 ~vqgalD.-se s.s di'!JpQSlções e~ contrarlo. 

Sala. d~ Comm~se:5es, em 31 de Outubro de. 1935. ....._ Joilo Sfm_plf•· 
cfü, Presidente. - Joli.o Guimarães, Vice-Presidente. ;;;o.. Cardoso ele 
Me{Zo Netto, :Receita. - _Daniel cf,e, Carvaih,o,,. Pazend.31. 11

_. He1,_rtq~te· 
Dodswbrt.h; Rela.~or <te Orça.meilt"9 d.o Mlhls~el'•o das R(jlà_ç6es Exte-· 
rlorés . - Gratruz~anó dê Brftó,. Rielatór ira G'liétfü .. , - Aiitarai Petxott'.i,. 
RelatO.r dá ME>rlnhà. - Pedro F.tnneza, .Relatar da Educação e Saú
de l'úbllca . - ·orlando AT.aujo,, Relator ~.a Justiça.. - Fr.auça 2ó'Hho*. 
Rel~tor ~o Tr-ab,alb:Q.. -- .d~rJos L'!!-Z1 Relator da: Vl~ção. - Rap]taeli 
é~11cur.á, ·:aeiatór da Agrlcultl,lrà·. - Attiald.o iJas..tos. - ~belatdo· 
Vetgu:eiro c-e.sa.1'. · 

O Sr;. Presidente - o prqJeotó de Grç~Jl1étltó vae ser .remettid~ 
á sancção. 
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Vem á .M~~@. a seguinte 

»ECLARAÇÃO DE VOTO 

Ultimada a vota~ão dos orçamentos para ,o exerciclo de 1936, sfr
' Vo-me de inna .faculdade .regúnent_al, enviando é. Mesa, para quo 
•CODS~ dl\ acta <!CIS tr~balhos da Oarnan; ·a declara'Ç~ó d~ voto que 
.. se segue: 

Havendo sustentado. da Tr~bunft, e _no selo da. Co~ls.são de 
. .Finanças, a. neceaslf:lade impreáclndtvel, por todo"S reconhecida - m-'.lS 
que não se realiza - de se redUZireDi a,s despesas pul:>llcas ao nlv~l 

"das posslbllldades d& Nação e ·de crear novas !Qntes de receita que 
'.iPlirniltta_tn orientar, para outros rumo.a, a vld'a economlca. e flnnn· 
--0ell'& do Pãlz, Julguei-me no 4ever de negar meu voto a todas as lnl
. clatl vas contrarias a es5e 'PQii.to de vis.ta doutrlna~io. 

Apurado, pela votação que. 8e 11caba g·e tazt!r, que as despesas 
-ccmttnuam e:ttcedendo a~ arrecadações; que nada se f'ez, no sentido 
·de incentivar ou ctear novos campos d.e actividade ecónomicii. com 
..reflex.os nas contrtbulçôés flsoaes, havendo sldo, ao coJ;ltrario, adtada.s. 
para· outra opportunldad~ soluções Çt>Iilo as qué se reteriam â m:iue
.ração do ~UrQ, incrementada pela compra, o{!lc1al, não seria -fóta. 
de PTópbálto l_nquil'lr a quem_ se deve attrlbu1r a re,spon11abll1d11.dê 
..de havel'.ml)S perctldo a melhor opportunldade. de lançarmos~ com a 
adopção de um orçamento á altura das necess.ldades da Nação, a 
pedra. !un(iamental de sua recom1trucçlio ,economtci. e !Jnanceir.a • 
.(lOIDO determinam OS proprloa preceitos Cóiistltüclone.:eà. 

Não desejo, entretanto; .iazer o balanço dessa actlvldádé qué se 
.~erla. chamar negatlya., llln'1·tando-me a dizer, apenas, em .nome da 
Justiça, que o Pleiuirlo é, talvez. quem menos -~eve re~ponder pel9 
lnsuccesso qa ob~u. orçamentãila, havendo votado, de acco.rd~ com a 
iCoiD;n!BSã$ de Flna:nças, ~uJos relatores. !oram sempre multo ciosos 
-Oe ~uas óplnlõea ·e prerogatlvas, e, depois de debates tão amplQ!I, 
.como talvez iluhc& tlves&em ~corrido. 

M~ se lhe não cabe a. autoria .e a .responaabllidade dos erros éom
.m.ettldos, nem por Lsso menos lhe pe_ttencerá .soU.rer as suas con.sequen
claa. No regime anteder, o Congte;:iso era o 4\lvo de :t~as as accusa
ç~ O<;Jntra os .4esmandQS do ~glme e. entretanto, a .suá. culpa. n.unca. 

::fo1 a das l.rilclatlvas. 
~ revolução de Outubro, porém, clhltlgou-o severamente. o .menos 

-que lhe !!zeram. fo1 'retlrar•lhe. a f'.l\Culdad_e- p'ecullar 4e ~ constituir de 
6C®rdo çom a:s preroga.tiva-s decorrentes ·dó propdo mandato de sobe
:J,'anta . 

Nãó ·será descaibldo, pois, t"emeiµorar a. Camara a sorte · ~ o de.stl~9 
<de seus antepaS&ado<;, Justamt>nte q'!-iando ·ena homolôg'a, <:<>m o seu 
-voto, o orçamento deflcltárlo pà'rài 1936 - clJ,elo de tavores, creando 
'<la.rg(!s, at~ t;ie. propl"la. Becretarln ds Camnra, co_ncedend_o ·gratlflcaçõe~. 
-autorizando emprestlmos, entumescido, emflii'i, de t9das as ,benesses 
<1ue outrora. formavam a sua lQnga cauda. e hoje enchem-lhe o bojo. 

Comtudo o "deflolti''- dlinlnuiu .•. E,' certo que ;por um procesao, 
'multo simples. 

Para construcção dRS obras que deviam aer t-eltas pelo oi:ç9.lnento 
ida D!'!spesa, autort~u-se o Governo a <Jontra.h1r um et~1p:restimo de 250 
;mfl contos, ilogo averbado nas parcellas da. Receita. 

o que D.D.o se oomprehende bem é que, descoberto esse "ovo de 
-Colombo", ·em v.ez de 2ó_O mi.1 contos não se_ tlvelJ!*l autorizado logo um 
·emprestimo d~ dobro <>ü do trtplo; 8.S$1m,, C;I "deflcW • desa.pp~ecla de 
-ume. 'vez e, em seu logar, o orçamento osUinta.ria um saldo vultQS<>. 

Tambem econonilzaraJn.--se 100 mil contos, destinados .á compra 40 
-ouro,. e com esM eéonomla. de 1J,rtl.a despesa que não era despesa., ·mQ.S a 
·tr~ormação de papel flduolarlo emmetal preol950, al1getrou-se, alndá. 
ma..18, o \i'Ulto app'arente .do "deficit'' . 
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Em i889, ao ser ip~oclamada ·~ Republica, devia.mos E 32 mllhôesi 
iião éheg_a:vamó.s a. dever F.. 40 mllh'áE;s e ex.portava.moo perto de t 30:
e exportavamo.s E 2s· iiülh~. A órtc'Uláçã.o tio papel-mo;eda <>.rçave. em. 
190 mll .contos. 
traltBformaç;lío de papel ftduclario em metal precioso, allge1r0u-se,,. 
ainda. mais, ·o vulto aparente do "deficit;'•. 
milhões. 

o papel em circulnçã.o não ·excedia. de 7:50 mU contos. 
Neste momento devemos t 230 milhões. e exportamos E 35 mllh6és ~ 

O papel em clrculaçã.o exoede de tres e: melo milhões. 
lsaó,. ~ó campo ilnanciro. 
No campo e.conomico; o eafé que em '1927 e 1928 valia. ?50 tran<io.s .. 

por sacca, vale hoje 110. A s'ua. .producç~o continua. a Eer süper.ior eo· 
cons}.UD.o; havendo, ainda, apesar dli queima. de 35 nillhõés de 6accas .. 
um '\sto<i_k" vlslvel de 23 milhões e meio, o que quer dizer, o necessarlo-
para o consumo de um anno. · 

Nãó sé deixe, em todo o CSSQ, d~ registar uma grande alteraçáO' 
chronologi-ca, no que diz :respeitQ á elq:bor~çáQ orÇam,entar~: São ·syl.
'VA!Jtre, qµe antigamente era CUmmetn.orad~ ll(> dia 31 df;! Dezempl'.O., 
agora· passou a. ser ein 31, de Outubro ..• 

S~a :daS Sessões, Outubro de 1.935, - SaZtes Ftlho. 

O Sr. Presidente - Passa-se á me.teria em votaçiit> ccmstante 
da Ordem. do dia. . 

Votaçdo do projecto n. 290-B; de 193.5 (1ª Zegf.sUJtura), tits
pondo sobre o f unccionatn-ento d.a. Cam.arci Munü:~pa.i do Dis"' 
trfcto Federal; 't~ndo parecer com sub.ttittttivo c!a Comm'üsilo 
de JU.:St·fÇa, do 'P"ofecto e á emenda (2ª clisctüsão): 

O Sr. Presidente - D~nte a 2ª dlscussii.a deste projecto, fol 
ofte.reclda e. seguint.e 

EMEND.A 

Art. 1.0 A &eS:São o~lna.rla. da Camara. Municipal do I>Istrlcto F&
dera1 poderá ser prorogada.. até Sl de Dezembro~ no cori'ent.e &nno. 

Art·. 2 .!> Durante .o perlodo de .prórogàção poster.for., a. S de No
vembro; to(las· ~ reuniões serão dedicadas á discussão ~ vatação d~· 
Ol'çamento, não podend9' haver deliberação 11'.0bre a.sa.umpto 4é ol)tra. 
naturem. · 

§ 1.0 Se até 31 de Dezembro o or\)amento não estiver votado, con-· 
siderar-se-á prorogado o orçamento de _1935, com. as modtficac;ões constl-· 
tuclónaes l'efel'ent.es A dlscr~mlnaÇA? de ren~. 

§ 2,0 Os O<>vêrnós da U'iilãõ ~ da. Pre1'eltur8 do Dlstdciõ }l'edêtaI, 
celebr(J,fão nccordo conventent.e, ~elativo á tirreoadeção de ~mpootos, pàr~. 
cuja. percepção o novo regi.me de , dLscrlminaçlo -de vendas a.Iterou a , 
comp:eten_cia. 

Art.. 3}> ~vôgam. ~se as dlsposlç.ões em con trarlo. Í' 

Sala das Sess6e~, 17 de Outubro de 1935. - Pedro :' Aleixo. 

. O _Sr. Presidente - A~ emex:ida. e a.o p:r<>Jeoto P.~.lmi'tlvo .a, Coill-
mtssão ªJ?J:j!&entou o eegulnte r 

PROJECTO'-B~BSTITUTIVO 

"Art. 1.0 A .sessão ol'dlna.rla da. Cama.ra. Municipal do .Dlstrlcto Fe
deral pode~ ser 1prorogada, por deUbémção da. m11.iorla até 31 d.e De-
Zêmbro, no corrente anno. -

Art.. 2 .0 Durante o perlodo de prorog9.ÇÀo posterJor a. 3 de No-· 
vembrô, 't9<1ns as reuniões serão <tedicadBB, precipuamente, á dlsclJSSão 
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e votação do otÇamen.~. não pode:ndo haver deliberação sobre asaump'to 
de out.ra. natureza.. 

'$ i li> Se' a.té 31 .de· nezemb~o o orÇ?-mêtltõ não ·estivê·t votado, con .. 
$iderar-se-á prorogado o orçai:nento de 1935, com as modlticaçóes 

constttucion.aes referentes á dtacrJm)naçlio de Tenda. 
§ 2.0 OS Gpvernos de UnlÁo e .de. Pre!el.tara. d.o Dlstricto Federal 

poderãó celebra:r accordo ®nveniente rela.ti:vo é. iârrecadaçli.o de. im
postos, para cuja. percepção o n'OVQ regime ·de dlscrlmlne.çlio de renc\lia 
altierou a. com.petencla. . · 

4\l1i. 3,0 Revogiit:It-se as disposições em <:ontrarlo". 

Appravados, succ~lva.meiate, o& arts. lº, 2º e 3º 1o prc
jecto-sub~tutivo, flC'l\Ildo prejudica.do o primitivo. 

o· Sr. Presidente - o proJe.cto passa a. 3à discussão. 

O Sr. Nogueua :Penido (Pela ordem) requer e obtem dlspeJ'í.sa. de 
lnterstlclo para. 6 projecto n. 290 B, d~ 1936, f.igura.r na ordem dó dla 
ela Sessão seguinte'. 

O Sr~ Presidente - '.Esgot~d~ a me.teria. constante da ordem do 
dl~. dou a. palavra. para expllcaçã:o pessoal~ ao Sr. Band~lra Vaughan. 

O Sr. Bandeira Vaugban (.Para explicação pessoal) - Senhor 
F're$1dente, cumpro, nes!;e moment:i-, uma lm,posição do povo flumi
nense. 

Ba.be a. Oa.m:ara. e sabe a. Naçll9 a. verda.delra. otly~a por que. passa 
do Estado do Rl9, ha. um anno. O p-Ov.o fluminense oonS'llgl'<>u nas 
'Urnas a vlctoi'1a. ~êltoral do União Pl·ogresslsta. Fluminense e dos seus 
&lllados do Part.ldo Soéié.11.Sta, do Partido Evolucionista e do Piµtldo 
Be,pU:bUcano Flumineu.se. 

Sabe a N~ão que, atra.vez de longos deba.tes )ud.lcia.rló.S, e. ri.o.ésa 
vlctorJa, que se expressava. por w;n. totallda.de de. 27 Deputados eleitos, 
fitou, ·lnfellzmente, redUZ1da. a. mhiotla. por \Un, ~puta<to, o qua.l; está· 
hoje sobeja.mente comprovado, é 'Um cidadão da. nt'bre naçoo ita.Uana.. 

O Sr: Capitão Asd.rubeJ Gwyer de Av..evedo, .meu dedicado aniigo 
e ·riel éorreligJonarlo, tem toma.do pessos.~nte attltu<ies. que repre .. 
sentaz;n a altivez flumiense: ante todos os· attentactóe que óre. ;se ,con
sub.stancla.m na a.meaça á. a.utonomla. dó :meu Esra.do. 

A essas attttudes pe'sSoaes, eu me a.ssoclo frater.n'!lilmente, sem con
sulta ao dedicad.o e Ulustre leader de. n:i,lnha banca,d,a. e demais compa.
nheiro.':I • 

. A carta. que esse lllu.stre rollità..r dirigiu, ha. pou~os .dias, QO Exmo. 
Sr. ~tilstro Hermçneglldo de Barros, digno Presidente do Superl.Q'l." 
Tr.1'bune.l Eleitoral, {ol atnplamente divulga.da. peln. imprensa ao co
nhecimento do Bre.811. ~a ca:rt~. que i·~pl'eSl!nta, eviden.temente, uma 
attltUde pessoal do b .. a.vo (! le8l revoluctonarto, por· qualquer motivo, 
deve ter soffrido extravio posta.l, não· cheg1md.o ás iiilioe do iilustre des
tlnii.ta-rlo, 

Sei que a op1tilão pubUca. nacional ·tem dado ·a essa oarta varias 
J.Iit~rpretaç&;is : algumas. de iiltuitós de violencia e d~ desrespeito 
ã ' autoridade do mais. alto :tribunal eleitoral do Palz, outras - e que · 
são as Justas ·- moetrai:n que a.penas o .povo do Estado do Rio soll'
cltava, do mais' a.lto tribunal eleitoral J'\Jstfça e apenas j'ustiÇa. 

Que o ca.pttão Gwyer {le .M:evedo, t~a razlio de diri~lr, h,e. tres 
ou qu~tro dias.. aquella carte. em termos ca.ndentes, ao sr. 'tlerme
~egÚdo de Ban·Q.~. <JU-o â saciedade a nttltude de um dos· 11lusbres 
ministros da Suprema. dõrte Elel torai . 

Aprovelto a opportunldade, para desta· trlbu..~o.. dizer â Catn!i.~·n. 
e é. Nação que o meu partido, o.s nossos ·l!olllados, o Estado do Rlo 
l'eCOnheeem no Tribunal S:iipe.rJor toda. .n. o.u.tortci~e e fodo· o mere
olniento U.O ll'mpBTO á causa. sncrOsl\nte. un O..Uti_onomla fluminense. 
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N&o toe• a a~ittutle .desa.Bsàmbt.ada. do Tdbunat Superior, q~e 
reàglu Aa 1mpoelçõea estro.nhà.s do P:s:t:ado e a estas h<>ràS· ·n:ão .Bel em . 
. q,u' ~tuaçllo a : encontrari'a o Estado do ltlo. 

A O~ara. e a ?Ilação precisam saber .que hontem, ·durante 9-9 
debatM· do Tribunal Superior ~eitoral·, . o meu: partido tomou a :tn-1-
clatlva Qe mind._r tac-bygraph~l~os rtelmente. 

Num dada môniento; o UlüSt.re ·~nJ.Sttõ Ed.'líarao ESptnola, pto· 
terlndo o Béu voto, .ante as ·reclamações do delegado da. União Pro-
gr,ea?leta." Phuninense, decla.i:qu: · · 

"Sóü dê óptnrão f}ue em v1r:tude d~ t~·J'em as pattes· 
requerld·o, ou pelo menós, lima. a "União P·r<i6J.ieás1stia", qúe 
ae'· convertesse o julgamento em d.ll.lgendla, ~ara os. tlns. 
&liudldos e· mal!> . p11>rà ·a~rtura da urna, qu~ ~ja ad~cj9,_ 
o J.ulga-mento e oonvertld<> este em dJ.Ugen~ta, def.erln:cto, 
&Ulm, o Trlbuilâl, o que reqtiéreu o :recorrente . Fe.ltoà. u 
dlllpnclas en-tão requere1el .d-ta pan o julgamento. 

o sr. Mtnt#,To Litihares - V. Ex. entende enj;lO .quo 
• urna deveté.. ae.t a~rtá em. ~essão .plena? 

D Sr. Mtnutro Ed1.l.4riio Espfnqia . - P~rfeit"ll;m,nte, em 
~•ilo plen-... ne. lõéss!lo em que e:ste TrlbunaJ tenha .do j\11• 
.,ar 'º recureo. 

o Sr. MCn.fstro l,inh~es --- Estou de accordo,. 
O Sr. p1:ellden.t"e :---" V. Ex. deseja abrir a· urna agoia? 
O s·r, Mfnbtro Ectuar@ :EftpOtoJ.(t• __,, Não , 
o Br. PreMdente - !l urna está aqui. 
O llr-. MCnC1't10 Eduardo Esptnola. ,__ Absolutamente, eu 

••~QU do iacco.rdo que. ~ja d!?ie,rkfo o adla,mei;i~ do Jul_ga• 
monto,, para ~erem ·feitas á!t dlÍlgentta.s requ!!r'ldas e abettl\ 
a urna na &e.ll&Ao que venh·11> a .$r ma.retufa pa"- a JUlga-
·Mtnto ·do. Heúteo. · 

Ó Sr; Presidente ·- ô senhor r.elator converte o j"~ga• 
Jilento e.m dl)ige_nct~. · 

o Sr-. Min~tro ,t,inhare~ .- De ~poordo .. 
o Sr. Ministro João Cábral - De -ac.cordo C9m o vote

~º Sr. Belator. 
-O Sr: . MjnfstTó· PUJifo Casado - Xa.mbem con\'érto o 

Jul.Jamento ·!?m cUllgepol~. 
· o Sr. Mtnta"tro ColítJres .. .Moreira - De ftC<lordo •. 

o sr. !u(z 1'.firancia v~iver® - Qualquer q~e seJ.n ·o ré• 
IUl~l\êlõ iiit\ dUl~fit;lQ;, nàt:i Mt>ditJCál'~l o rq~U Pé)lltõ éUt 
Ylltl", 

. Sita .1lmpl~. p!)rase ~o Sr-. Mlnlatro .Mtra1c1da Valverde ve,tn• mos~ 
·trli' ((Ui ~ Oaplt&ô .Asdrúl:>lll ·a .w:y.er (Je .Ar.ev~do teve toda razão~ 
quando dlrl~lu ao ·si.'. liermêi_legtl<lo1 de Barros à c~da, que paeao a 
ltt ~üt" .ti'i'tbuni, pá.rã. !l'ue f1g,_\Íe ·o()nataniio dos noésQs ànn.aea: 

,; 1',im10. Sr. Mintstto m:ri:menegUdo · de B~r11(>~. 

lrn 1924, ·eu era segundo teilénte e vlvfa ·-bem em BAó 
Pio.do·, / 

· A l~te.rvenção ·:federal . no ~tado dô ·R.1~ '/Iev(>u•~e 6"11 
l\rma11 llQb a. ba..nddra - representl\Ção. e, justlçà.. 

,Jl1n l.930, ·:Minas, Rio. Grande· e. Pãrahyba. extglram novos 
.i•u••Ítl"-11-0a do Et.:~1'1 e, sob a -·mesm,a. ba11~e1ra, prestei () meu. 
QOOCUtl!IO de í;!O'Ídado. 

Jlfe111•11e um CódJgo Eleitoral e entregátam-se. ó8 j\ilga• 
muntoa " · ·~g;lstra.tura, · -

.PPi' õll.ll·C.Slfio da elelçllo à Ooiis~ttililte . r~üer-ál.- depõla 
üo il\crtnoad·Q. em votos .Jielo Tribunal Regional ·flWnlnew, 
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compai'écl ao superlOr Tribunal pnra .<le!-ender o meu recurso 
sobre a prõpõtçlonaUdade. 

Foi vencedora. a ºI?inião dós qúe lnventar~m ã. tal "pr.o• 
:porção jurldlca... af.lm de que o seguri.(lo turno . :rerorça.s~e 
o partido vencedor, o quaf .prec.l.\lava., pãra â sua. maior 
estab1llda44;1 no governo, não fic~r sujeitos aos graves 'i n
convenientes d~ uma. dif!ere.nç~ .pequenl!- na representação. 

Não desanime! . Depois de ·vencido, inten.iil!lquel o tra.
.balho eleitoral e cheguel á vlctoda de 14 de outubro . 

Cem.o os julgamentos precisavam correr favoravelmente. 
a êertõS medalhões, que f~zem polltlca sómenté etnpurr.a..• 

dos pela força dos governo~, a cxquisita proporção, qtie te
ria tan·ta 1Jnportanc1a, desappareceu, e 9s del.1cto eleUoraos 
deixaram de existir. (Até e.gera nãO rol punldo o autor 
daquellas certlcl:(?es falsas, com. <tUe ().s ã.mlgõs do Ttlbütial 

tnsir,uiram o recurso da: numeraçlio segulda) • 
Depois de. vergonhosos esbuillos, aa.h1mos <1_o Tribunal 

Regional ci>m 27 Deputados cont~ 18. Embora um dos 
18 tivesse preferido a. no.ssa companhta, sahhnos do tri· 
bti,n.al de \ t. Ex . derrotados. com 22 cóntta 231 

A demora dos alch1ln1stas em preparar a nossa derrota 
é a. melhor· (xpllcaçi\ó de tudo. O~· p9lit icos julgad.otes do 
pleito. dá ParahybB'. em 1930, ficaram sax;itmcnd9s depois que. 
os Julzes Julgaram o pleito !luminen8e de 19S4. · -

'!'.oda o -arasll sat>e, ·hoJe, que os p rogressrstas venceram 
o :ple!·to no Estàdo do Rio. Até os nosso& advêrsarlo{J o reco
nhecem, quanc1o no seu impertwba.ve~ cynlsmo, tentam hu
.mllhar-nos com a. sua pbra.se costumeJ~a: "ga_nharam, mas 
não levam., porque o governo estt\ comnosco". Ape:na.s a 
Jwst1ça Eleltóral o ignora .. . 

O j-Ulgame.nto da - ·opinião publica é confortador. 
Não pódêiido !h'.mar-~ n~ terra. fluminense. os tae·~ 

"colliga~os1 ' escolberám pat~ .seu can<Udato, o Ministro da 
M.adnh~ não o Sr. Prõtóg~fiés Gulnw.rães . Lembra.ram ·se 
do irou :nome, porque precisàm da õ.utorltlade que, no dll,l: 
da posse, dê ordens aos navaes J,>ara. fardatlos ou á pai.sana, 
hnplanta.rem o terror na te~ra., q~e os recebera. como usur
pat!..orcs. 

Aos homens de bem apo:p.tar&o a cadeia. o~ o cemiterlo. 
vae nqut u~a consulta a. V . Ex . . mas desejó q u~ V. Ex. 

,medite sp_br-e os ;juigam.entos a . que assistiu, antes de re.spon-. 
der·me. 

o dos vptos ~tn. brartco extinguiu qUa.Jquer resto de con
!ie.nça, que nlnda se pudesse depositai.: nos trlbunaes . Na. 
11resença. de V . Ex·. , depois da,quelle brilhante voto do 11-
1\il!t.l'il Jurlsta, :õr. JO"lí.o Cabral, q0e !e~ parte da Çommis.sã.Q 
ele.):>or~dora. do Codlgo Eleitoral, a. mal.orlá. aihda. teve cora
gem de amnn~r qu~ quem compal'éce á. eleição é-· ô voto e 

, não o eleitor . .. 
· Depois, á hora de saber, pelo numero d,~ ·v.otos, se o Sr. 

Watlz estava; eleito, ót'l não, apparece, nlío m.als um ctaquel• 
lea sabidões 'da Velha ~publica, porém. um Juiz vlta.Ilclo, 
1naniovivel. multo bem i·emunerado, com attestado de tro
tavel saber, pru·a ex!gtr, ~e. uma asslsteücia alpha.peti.sada, 
respelto· ao seu •voto 1nCl'~,v~l: o homem era. eleito no;q.uEille 
moJl'.l~m.to, porque .a. copt agem dos votos já havia pils.Sado 
em julgado .. . 

l!;xpUcar-se, como, per outro lado, a convocação do sup
plente <J,e. ~ juiz, em exerolclo, quàndõ o Sr. Mlnistro 
Pllnlo casado, estava afasta.cio por suspelçllô. 

AqueUes votos· vencidos no ~ltre.~escnntte.losõ cãso da 
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urna. ~e õa.mP9S, e_m cujo Julgamentp .f:om9s affrontad<>.ii com 
a süpp~stçc'i.o dê 'Uih ·e. Cf?111.peW1a.çéfo de .011tro, dtspe~m· 
quesq.uer cqJiimêµ.~iµios. E o escand~lo_ da ·trumeritição stgül,. 
~. qúe. sõ attingiu a.s il.rilas pi'(i)gressiSta:s? 

V. EK. ha de reconhe®r· que ·sómen.te Um.a .revolqÇãó 
orga_nlca. mttlto f'orte pPderla. ptêdtspór um cerebro norm1.1;l ª' 
ilccelta.r áquelleÉi liisUl.t°oil ás 1ntelllgenc1as ma.is reduzi.das, 
contldo_s no monstruoso p_are_cer dq porlia-vóz do Sr. Ráq, 
tecet;tido e :n;i~da.d.o publicar, sem prQtesi;Q, por e~ E"gre-

E'' d13ma1.s, .Ex~e;nclal 

Nic> .reconb.eqe .eil~ qu~b~ ~e- s,~gll1o _no-. :Vl>~ que sahtu 
d,e um.a: sobrecarta lÍl;&llChàdá c1e· sangue; po,rqu.e a reclaó:i.a
çãó toi postêrtór-t. . . ~tórçe. a súa dete.;a ®in o pãreêe.t 
de outro advogado do partldó .ta<llcal. 

E' <1emal$ EJÇce~iencia.i 
Urna· n:ban<lonada, :poii- 10 ·minutos, mesa assáltada po.r. 

Jay.m~ Figueiredo, qu~ eX)ltbe â assi~~ncJe, a sobre-car.ta do 
"~rtyr" par{l provar q~e- ~lle votó~, . . Em .seguld~. abrtn
do-a. tiroú a ce<!Ula e dttO\I. ·pa.~a. o .se~tlí~lo-: ·•,•Pl:Otoge?le-s. 
G'uim.arâes. um voto .. -, .. 

A 1~1 exlgé do Deputado um ®l:Jlprôml8$0 at'l~s _de 
en:trax: JJ.O e:xer.clclo de;> ma.D.dato . v.. E21:. de:ve estar lembra.dQ 
do q'ue se ,passou com o Dep,it!ldo lútegnllst11. na _constituin
te de São Paulo. Aqui, porém, é.. hora. <ta defender os lnte
r~ase's -tradtcallst_a.s, .a. J~t"tça- ele.ltorat- v:'I e~ comproml&&> 
da Iel êOtiiô tUíle. sltrtples penna de pa~4o ... 

V. Ex.. ha- de c0mprehender q\,1.e- esses ·votos parttdart~s 
da. dlctaCi,ura judt:c11µ11a nllo ~a~eJD. no ' ·seu b~Jo e. oppres

·sãÓ ~_pcnlis - ell~s dl$Sentl,nãm e esttmu~t\m -a- c9rtupç.ào. .no 
melo em que !()ram tQle:r~d-os. 

,t.cba, acaso, V . Ex. • que. se .cruzarm.Qfi· àâ braços- numa 
impercio~vel p.,_i;s1vi<làde, nós,, que fomos esb~lhado.s tão e_s
cil.nd'illóa&;mênte. flcD.r.emQs ·oom 1a.. :menor pai-«ie}la -~e a:utl!lri
da.d~ moral para, !uturamente·, ·nos. d1r1gttm_os a. alguem, eo

--ilcl-ta];ldo um vofol? <>u d~veremoa augme.ntar. a. legtão dã.
qu_el_l~s QJ.te, f_atalmeµte ._ .delxl!iii.o d~ -exercer. 4 dtre1to do 

vo depots· que os lwzes se àTVoratem em úm.fcos capaze~ de 
~$.coUier os eleitõs.1 

_Fico.remo~ ~-m per_ante 0 1 nosso se~o. ae, dêpol& dé.àsas 
~eipo~ave-is câmpan,has pelas al'.maS do d-e:Vez e pelas pala;. 
vra!I do Qlvwi;nà, àbJl:htlon~os todõ.s aqueues sól,lhos de pa
triotas. todolJ .aqüelles plànos de trábalho hon~sto •. to<Io aq:uel-

l e ideal, pará de_sa.p~ai-e_cermo.s na. -~ª ~orine ~ hieolor 
dos fracos, vencidos e a:P.a.thicos, que, d~s8mpQradóé p.!lo 

l>Qder da. von:tade, perdel'.:J.m os· mals <(llgl)lflçan~s predicados 
é.o~ qu~ se apr~hta. a. espeéle humana.'? .' -

Na itnrolnenc.ta de macular a mi-nha <ie.,cer;id.enclQ; c~m 
{) e_st!g,~a.- ~n~xttng~lvel eia cqviirdla, $e b.k> .qülZér deixar 
.mulher e .filhos ao dé~mparo .. conàolados apenas pela. 80In
bre. d~ um l'Uto honroso, ,eü peço, .a V. lllic.

1
· qµe ru.e :res-. 

pouda, ·como homem e- cemo brasileiro~ . 
- Éntre o 'f?ruto e o covarde_, para .onde c:lev<> _pender? 
- $t;tquanto nlío me vl.~r üiUÀ. 1'.!'!Sposta ãia;ltura, V. Ex. 

~Iihà a ~oJJ.d~e de aSáwn,lr; ~l~ Justiça l!jlel:torail, ·inte1r&. 
r.espvnsabllldade pela,s conStiqu.encla.s que sr deri:varão,. i,ne
·v1tavelmertte, dó.s desatinos dos seus J,uizes. 

A.ttencla.ções sa~clações . , · 

NtctÇ.eroy., 28 de· 0\1.tubro de 1935. 
d_~ A~eve<io. 
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Esta carta, Sr. Presidente, está perfeitamente Justificada pela 
.attltude ln·concebivel do sr. Mintstro Miranda Valverde. 

O Sa. JO"Ão GUlll: . .vtÃES" - Não apo•adó. V . Ex . tenha a bon
<lade de justificar o conceito qp.e acaba de· ern1tt1r a respeito de3se 
-magistrado. · 

o SR. BANDElRA VAUGHAN ~· Esae conceito o emttti. meu 
nobre collega, em face do Julgamento systematlco de B . Éx. , o Sr. 
Ministro Miranda Va1verde.. em todos os casos que fo1·a..n em.·olvl
dos os Jnter,e5ses éleltoraes da União _Progressista Flummense, per~ 

-:feitamente ·explicados hontem pelas notas tachygraphlcas diante das 
declarações de S. Ex. 

O Sa·. JoÃC 'GUIMl\RÃES - Todas essas declarações ~ão cnberen
te3 com os seus votos em cada um dos casos jUlgados. V. Ex . não 
.apontaria qualquer lncoherencla. 

o 'SR. BANDEIRA ·v:AUGHAN - A prova. é que s. Ex. fez 
llonten1 um jl,llgamento preconcebido . 

o SR. JOÃO GUIM.o\KÁ.t;S -- Não é exacto. V. Ex. está ÜS.ntb â 
SUi!. phr~ uma ~a.terpr,etaçiio pejorativa. Tenha a bondade d.e a 
-:i-eler. 

o SR.. BANDEIRA V.AUGHAN - ~quanto todos os collegas 
-do Sr. Ml,nlstro Miranda. Valverde aece<llam á. oph:11Ao do relator 
<Jé que devia ser dado deferimento á peti~ão da União .ProgMssista 
.Fluni1ilense. para q,ue o caso ba1~as$e em . diligencia, . aqueUe lW· 
·ntstro respond.lá: "Qualquer que seja o i:,es'U.ltado da dl11gencla, ~ão 
modlf!ca-ret· meµ ponto de vista". E' um JulZ que julga. al!tus de 
conhecer a. essencla do. causa. 

O SR. JóÃo GuíMARÃE!S - V. "Êx. está julgando a éssençle. ae 
causa; em seu conceito, mês não pócle afflrm.ar que o conceito do 
Juiz seja identlco ao seµ. S . Ex. certamente Já estudou ·~ !lxou 
.seu ponto de v111ta, .lnde,pen'ientemente dessa dlllgenol.a e. por i:>:Jo 
mésmo. qualquer que sêJa () resu).tndo <!a mesma, não mocilflc1nA 
seu ponto, d~ vlstn, Jã. p·reUmlharmente àssente, antes do resul'ta.do 
dessas dlllgendlas, que não podem influir no seu julzo. ~· es·sis 
~ interpretação que deve ser dada ã.s palavras de B. Ex. 

O 8R.· BANDEIRA VAUciH.AN - Este é um ponto de 'Vlt t ·e. 
}lesimal de V. Ex. Tarito que, em consequencla: d~sa d.lllgencla, o 
Juiz póde mod.l!lcar o seu v.o+.o, pois, dQ c<>ntr9:rto, oêloSà. ,serlà a. 
<tl)J_gencla . 

() Ba _ JOÃO OUlMARÃZS· - As· con.shiere.ções que !aço sen•em, ape• 
nas, para demonstrar quant~ V. Ex . av-!lo~çou ao Interpretar as 
,palavras do Jutz em sentld!> peJoratlvo. 

o SR .. BANDEIRA V 4UGHAN - ·Transmuto â Oamara a· ·minha 
interpr.eta~ãô, )l:s~a. que a Julgue . 

o SR.. Jo.io GuxM~Es - PepolS Q'Je ó . Julz. ttv·er. julgp.do . ., jus,.. 
tiOcatlo seu. voto, V. Ex. J;>Oderá, talvez, tnQrlmlnaH> de ter ponto 
<te vJ..ste. parolai. Antes disso, porém~ só porque s. F;x. atrtrme. 
que tem panto de vista formado, anterior ás dntgenola~r. não i;e 
1hc póde a_ttrlbulr um julro preconcebido parcial . Não é tss.o o que 
s. ElC. exprime em suas pa.lavrM. 

o SR. BANDEIRA VAUGHAN'' -- Pelo menos, fol o que com
pre1iendl, e ~stou cefto d._e que a Camara tambem o terá enten
dido, na analyse do.s J>áfavras de· S. ElC. o JÜl2i Miranda· Valvercte. 
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Q ªª'· João aunuaÃi:s -- Acredrto que se ttata de um pdnto .de 
\'~t8 penSQal de V. E)['.,_ qü~, ·r~~lto, querer attribul~ '8 pa1,llvra,s· 
do Juiz um se:otid:O peJo~att·vo,. qµe ellas :n~~ têm. Nen.hum d~ 
·nós, acõstu:inados .a ~catar a Justtç.a, avllnça.Tf\ um conceito çoni<> 
eãEie q:ue V. Ex, avan.çou. · 

o ·SR. BANDEIRA V ~UGHAN - Avanço-ó por .mln_fíl\ conta' ... 
cunsdentemente. 

o 5a. Jo.io. GUIMABÃ.ES - E' de laaiim.ar. 

O SR. ·BANUEIRA VAUGHAN _... Na. oplfüão üe ~. Ex. 
Desejaria, agora, fi'lzar ·Um caso Jmportánte: que ora. 0:eêorre 

na. p91ltlc~ do . ín~.u Ê.stacto. Reduild.a .a vinte e dóis IJeputa4.oo a. 
V~·iã.o Pl'~g~1sta.-E~o1'.\lc,lontsta·-Socta1Jsta, te~os 'Contra nós v.int& 
ti ttes constltulntes ou .malorla de um voto, que se re~ere ~ pessoa 
do ddadlio Lltiz Guarlno, subdito. 1.taliano. A.Ptov:elto e; op.portunl
daclc p:n-a_, 4esta tritn~.na, solicitar dos meus mustres adversados 
nestª Çlasa 11 apresentação de. p~ovas lncom~ussa:;; de que o Sr; L:uJz; 
Oqarlno não .nasceu .na :Italii:t. · 

o Sa" Jolo GunJARÃES - Convldarla· V. Ex. a dar uma. prova 
<l~ que o $r. l.iulz Guari.no :n~ccu l)8I Italia . 

O SR .• B,.~DEIRA VAVÓIUN - Era o que. lnha, a <l121er ~ (}ltuito· 
·bem), 

O Sr. Acurcio Torres (Petn qrdE;tn) - $r. Prealdente, li.a' 
aessão ext1'8Qr<Íina1'la, d-0 -<UI\ 29 -d~ corre,p:té, no momento das rec~tf.1" 
cações d.a e;cta, tive opportunfüad.e de le.vantar questão dê ord~ 'ém. 
:tom.o do pãr~r üti.dõ pela CómmiáSlio de Fh11inças .sObre a emendl\.. 
n. 34,11 apre.senta.da PE!Íó.s >&.rs. Jo4o Clêophas e Alde· sampa-lo ào 
orçamento da Agrlo~ltui:a, manda;ndo que o· g~btnete do. )!lnlstr.q fósSe 
con.stttuld,o pela. :rorm'a estabeleçlijã. nb decreto n . 23·. 9'76, de 6 de. 
Ma1'.Ço de 19.34 ~ 

V. Ex., Sr. Prooidente,. preeidlndo cs trabalhos, e tesolvQndo a . 
m_ln;ha. qµestão <Je o_rdem, q~estl19 em que eu <!ecfarava

1 
a Camara. 

não &&'ber ~e a ~en~a. tjnhllo par~cer favor~v~l· ou conj;ral'to, pois a 
CQ~!Sàã9 aubomin.a.va a. vota9ão dessa emenda 'á ap~1ec~a~iío p~ parte do ,plenarlo, V. Ex . -repito., <l~a.t'QU qtJe a MeSá. l\!!ovla ~nten
dldo G páreeer <:cino ·tavora.vel 4 emenda:. ii:. ,s~1 . sí:i~11e â. quwl existia.. 
-~ ,M,esa, pedido de destaque tQrgiJJ}.ado pelo primeiro. .signatado., 
Sr. João O~eQp~a.f}. 

·ipots b~: dentre oa ·p~ldo1:1. éie _destaque .submetitdoa ho~tem _ ao 
·voto da ca.mara, n~ó c:oiist$ o d6"ta.que els. em1;1ildil n . 34.i. Aered!to
~ue não ·flguré porque tenha Sldl> ret.lriC!l\ J>(!IO Deputado J.ôãe Cleophaa. 
ú;i~ se Q p-e,dt~o de destaque não •0,1 ~ubme.ttldo .ao voto ' da. <'ll8a:, 
·por ter sido, retLra.do, é cI_~ro que ó. ~me11d.a, .qu~ t~ve ó pa_recer ~n-· 
t~ndldo péle, Mesa r.oroo favdravet, Jâ estav,a. approvado Iio g.rupô-
da$ eme.ndas com :pa.ré<iér fa voi:a, ve1 d.a ean:tml~s~Q. /' . · 

·sendo asabn,,- e· não tendo sld:o publicada a Teda~ç~i:> rtnál para., 
Cl\l~ puµes.s~ ler, . pedida. a V , . Ex . f.fzesse chegar ás mf n'h.a.s . m~os o 
&Voto~apho do orça~ento pa· parte reffµ'ente ~ 4eap~ dq ~llllste-, 
rio da. Agt!clilt'ur~. .afim d~ que 'Vet}ti'que, na falta. ,kia publicação· 
da redacçâo tlnal, se a :ma.~rla que enyolvta a emenda n. 34l. esta 
oti nã.o ln<lll:lid'n. no ·autogropho que deve aer rmnettldo ao Sr. Pre
~ld'ente da. Repu:blloa. 

ó sa. P.nEsmE'r'iTE - V. EX·. q\ler q\le ·lhe m~Ilde o àU'tograph,o·? 

Q SR_.. ~ÕURCIO' T()~ - ,Exe.qtamente1 oµ, ~ V. Ex. n'~ 
gulzer agir: a$81m • •• 
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O Sa. PliE&JDEN'B - Enviarei a v .. Ex. o autographo. 

o SR. AOURCIO TORRES - . " . pbdéftla man~Sl' vermca.r, ou 
·.,..erlllcar V. Ex• mesmo, Sr. Presldente .-- a maJs arta. autoridade 
.ho.)é aqui na Caínare. - se & tnaterla cotµ1tante d,â emep.ds. n. 341, 
ao Orçamento d.a Agri.cultura e approvada pelo plenarfo figura. no 
. .respectl vo autogtapho. 

O Sr. P.residente - :aie~s.tlvamente á qui!t3tão de ordetn levan~ada 
.Pelo nome ;Depu~o Aeu.rclo Torre·a, .sobre a emenda n .. 341, a iMe.Sa 
.l~ol'Ílla que essa emenda obteve parecei; !l;\voraveL 

Havia sido a.presentado requerlmente de destaque, que rol retl
. .rado. antes de ser votâdo. Em consequencia., a emenda foi approvada, 
·<lODl as demaLg que o taram cm globo, por terem parecer ravoravel .. 

Os a:utographos', portanto, rê.speita.rão tl voto da Ga,m.ara. 

O Sr. Acurcio Torres {Pela orclem.) - Sr. Presidente, V . Ex ... 
-terminando a so~ução da questão de ordem por mim s'USCltad.a, ~ou 
de pal1wra.s que me tazém voltar â ·tribuna. 

V. Ex. acaba de diZer á Camara·, - não sel se repetirei teX.tual
.mente, - que a emend.a. tendo GidO a.ppJ'.OVada, OS autographos l'éspel
.tarão o resultadQ . 

Ezse xnodo de· dizer me obriga a vir deante, de V. Ex . e de 
meus paret;, declarar que Jáma.iG acredltel que oo autograpbos não 
:i:eapeltassem o voto da Casa. 

M!nha duvida era levantada. antes da Mesa asslgnar os autogrâ
]Jho.S, afitn de q'ue ver)t:lcasse a razão de se'r d·a 'lnterrogagão que as.Sal
tava o meu esp~rtto .e o 'dé meus dJgnos collegas. 

Nunc11 existiu. em minha. rili:nte a. supposição de qu~ ~ Mesa cta 
-Calnara, com ou €em os discursos J.u.sto.s de hontem,, d.os leaàer& 
·das duas. correntes de>ta Casa., .fosse capaz· de mandar ao .PrJ:Sidente 
da ~publ.1~a autographos que. nãg respeitassem, nos se\is liiliilinos 
-detalhca, os trabalhoo desenrola.dos no plenal-io da camara. 

Des.eja.va a.p~nas resolver esta. d.uvlüã. e vejo que ella tol e.:claí<e· 
. .claa ·por v. Ex. (Muito be11.i) . 

O Sr. João Neves (Pela or.dem) - Sr . Presidente: <ia.usou-me 
~fundá· estra.nheza; a referencia. que me !ez, ha poucos m.ome.ntos· 
num dos corredore~ da Ct!iSB, o presado çoUega, Sr, Peputado Blas 
.FOrtes de que e. emenda n. 341, houves.se sldó coll:31derade. rejelta<Ja .• 
·na .redaeção do Orçamento. 

•De.saJo. apens.S, emb<>ra. já súfficlentemente c1aro o assumpto ,t>éla 
declsâi:> de V. EX., explicar que essa emenda:, éQin parecer t~vor.a
vel, . fól das que a mlnorla conslde_rou como indlapensavels de serem 
.approvadaa no corpo da lei orçamentaria; na véspera. da ultimação 
.da. votação, tive oppor.tunldade <\e con-ve1~ar, no gl\.bim:e·te da Pre:sl"" 
<iencia, com <> 'Sr. Antonio Cl!>rlos e com o leader da malorla, Sr. João 
<Carloa iMãcbado. O Presidente da Carnara, considerou a emenda defi
nitivamente approvada, 1pola que eBta.va tncluida :r:io grupo geral das 
~pprovadas, nli'o tendo sido o d~staque requerido no t.êmpb oppór
'tund , o :nobre :Presidente desta. oasa deu testemunho do seu respeito 
~ ~lmen1i0 e., nas combinações teitl!.B, p.a.ta o acto de receblm~nto 
.dê destaque, era tilateria pac1flce: e.ntre n;ia1orla e m.lnorla a appi:o~ 
i'áÇão dtl. emenda. •D , 34'1 . 

.E3tou, portanto, seguro de qu~ !!lle. f1gUi'o~ como tejeltadf\ no 
-nutogre.p~o. J>Qr m.éro eqülvoco d.a. honTSda Secrêtliria da Camarr. . 
Mas n lio era ~óra. de pro.pCMlto o prot~to l&va.ntl\do pelo nobre collega, 
Sr. Aourclo Torres, pols que, mais '<J.Ue .a discussão e v.otaçÀo, inte
.ree.sa á Camarn que a r«lacção flnal seja o espelho tlel das decisões 
d~ casa. 

Neatas condições, !olg(), t~mbem, tanto .qug,nto o npbra 'Depu
tado, sr. Aturdo Totre.3 em que V. l!Jl(·. , Sr. Pre.'Jid~nte, tenha dlsSl-
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pado ·est.a. d~víd_n, que é; a. ~~µ parecer\ producto d*9 &ltfipl~s equi ... 
voeo. 

o SB. .. Jôio Ct.IX>PUAâ - E o equ1~000 não tol dá Secr.etaria. ,., 
citação e.m:.da velo .na pr.opoata do_ -ecuttvó, env1~ ~lo ~tro .• 
Çonvém ~Ç<}entu~i: pJwa d~~ da .B~retarla .. 

o ea., Acrictó Toa~l:s - ~jo esclaYeeer, que, qUa.ndo · há.. 
pouco ti\Iel que .a Mesa não serla ca·paz de enviar &ut;ograpbos que
nio f088e'Dl o espelho da ·vota-çAQ ~ Sr. Presl<Je11te <ta Biep~ça, en
volvia, ne~ ~eu ·n>,Odo de dlzer juato, ~ probidade ~a.~a.v.el . c:los· 
ftlncc1en$tlóa d• $ecretatta da Cãmara·. (Mt.dtó bem) • 

o f31l ' PAUI;Q MARTINS - l>tobid8dé, áliáa, tradfo1onaL (Apó«idé>s) • 

o SR, JOAO NEVES - ~ pequeno Jncl<Iente rêtra~ a · phy~io
noi:rila «la ea.mâr~ . .tnrere&iadâ e.m quê á su.a vontade seja re&.pelt$da. ~ 
a n9f36e. a.ttltude, <:omo rh!tiorta, !fS.cã.llza.ndó, com exacttclão, as de..,· 
liberações cfo p'l.~n~r10 .. (M'.uit~ ~em). 

•Da!Xam dê oompar~r. o8 ~rs.: 

Antonio CarJ~. Arruda cama~. éaté F.Uh~. Agostinho Monteiro. 
Qer,so·il Mt.1-ques, o~vo Oliv~lr.a, José. <le Borb.t\; Martins. Ve?Q.fl, Gr-a~· 
tullano Brito, HerectU\no ~iu~1(1e. Dom.'Jngos Vieira, Oswaldo Lima,. 
severino Mariz, Emllio de. iMil.ye., Mello l\(ach8do1 Deod.~to ,Ma~, l\ifel
ebtse<i.e'k: 'MQnte;, Ma.nqel N~aes. Cleµiente Ma~~n_i, LU!z v~nn.• iRUho. 
3. J. Se&bra, Baphael Menezes, .Artb'Ur Lavlgn.e, Caldell'..1\ de Alva
:rengll!; lienrlque .Lage·, naui :Fet:nancles~, ~lna Soareâ, .iPedro Aleixo •. 
José Bta~. Theodomlro Santiago, AdeUo Macle.1, Augwito Vtegaa, 
Wash1Dfjton ·pires,. Carrieil'Q de Rezen<Je, Macarfo 4e Almeida:, ~ezen~e· 
To.tt.e,s, J<>IO llen~riqu~. ~r_eu ·Sodré, P~Ulo ·Noguelr~. Santos· 'Fllh9·. 
o~r "Steve~on, Ca:rl9tt?. QuelrQz, 0$.na Cerqoq~ra, Bl~s Buen~. ltypp.o
llt<J dO .:Sego; ~·li$ R1Í>8:8, !M~l~ Junlor1 ~anda .t~n1ot, Hpra.clo
Làter, roaé C&ssfü, Cortêa.. da ·costa, OCta.vfo dã Bllvetra_. Rupp. Jünkir, 
Albelardo Luz,. Anhea Dtaa, Vfotor R\uisomano, Asc'anlo :Tubino, .Qarlp.. 
<'re.spo, ·~.nta R1J>as, AQ.alberto Camargo, AJ°bel't(> S~ek,. Chrys_oBtomo 
a~ .olivétr~. Paulo ~ump.çãQ, Roberto SlmQI)aen, ~nçlo ;f\rª'uJo • . Qe.s
tão V:ltltgal, A'ug-us:to ôo~no, ·C~moso ~yrt?S, Vtcente (ioµvêa (417) . 

·O Sr. Presidente . ._,. Vou levantar á seeslf.o.; ;. dealgnando para a 
de aman)lA ·a segul~te 

ORDUot DO DIJ.L 
1 

Votação do. reqµerlm.~nto n. 1·98, <Je f9Sõ (lP. Jeglslaturã.), dQ
:Sr. ,Agenor Monte, de mc1us·t.o em otcl~tn do diá do proJecto n. 88. 
dtt 1!986 ( ãiso"'s~ao. ~n.féa) i , ' . 

Votação do requerimento n. iaa, <!e 199~, · (1ª legls.Ia~ura,), aor 
·Sr. Gomes .Forraz, d:e ·inclusão em :arde~ <Jo dia/ do ·proJectQ :tl. 2§8 .. 
de 1935 ( do~sc1J:Sslto unlca) ; . _ f 

Votl\ção ~o .çeq~ertmen.tõ n . ·20Q, de 11lS5,; (lª .lêg~atu.ra), dê>. 
.sr. Ba'rreto Pinto, ~levan~o ·l)ãra .U . o numero de m.émbl'06 é~ Com
m~Ao !!speclal <iP &m~amento das EmJ>resas i d.e Serviços JJubl.lcos 
(4(Sô~sifo U.n.féà)·; 

Votação . . do requ.er-lmento ·ll· ~01, ~e :n~sei, (lª le~tura.), do . 
et. 'Bailes Fllhoi <lé lnol'\1$1.(> em ordem dQ dla do projêêto .n. 339 • 
.de 193·5 · fct.~cussão 1mt<xt) i · 

26 discussão do projeoto. n. 388, dé 103ó (U' leglsl~túra), ~tfle 
candQ a composlçã.o <io q\ladro do ServlÇo· .<le mntermagem da. Baúae 
~ublica. d$. ·(Ojtectó:rla.1 ~ral de Sa.u'de & A&slBtencla Medlco-Boolai do 
.Mlnteterlo dâ Eduóà9ão' 13 Baude Publica: ten<Jo pa~~r .da Qóimnlasão 
de P'lna:D:ç~ iavórav.el a.o projeQto da GqmmlesJlo d"' ·saudo~ 
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2• dtscwi869 dó ptoJecto. n . 265-A, de 1935 (•1ª leglsla.tura), reergn
JilZ8ndo o CQ.nselho Naclonal de Educação~ tendo pa:recet com emendM 
da COmmtssão de Finanças ao sub.stltut..lvo da. Commlssão d~ Edu• 
cação; 

:.,a dl&cusel\ô do prolecto n. 306, de 1936 Clª legislatura.), t~an.ste
r.lndo •para a IDlrectoria da Despesa, os serviços de que trata. o de· 
ereto n. 23.298, d.e 27 d~ outubro de ·1.933 (D1vlda. Flu<:~uante); 

l" dlScuasll.O do projedto n. 340, de ~935, (lª leglSlatura), man
da11do que a Dlrectorl.a. Nacional de EduCll.ção receba e use os dlplo
Iil&IJ ds.8 J!',s<iolaa de Pharma.cta e Odontolôgla estaduaes; tendo pa
recêr ~m súbstrtutlvô aá ()OJD.l:rl'lásão <ie Eduça.çã.o, <:om dedaraçãQ de
voto do .Sr. li4'.ónte Arraes; 

lª d1f;.c~ do prQjecto n . 106; cfo i935, (1ª legl~latura), sus• 
pen'dendo, p·or dolit anilos, a 'l'.eforma Çompulsotlà.; com. parecer con
trario da éominlesÂo de Filla.nça.s e Orçamento: 

l" dlscU&São do .proJêcto ,n. 242, de 1935, (1 a leg~l.atura), col}
&lgna ga.rantlas ao recebimento do t;A.llµ'io; com parecer cc;>ntrarlo da. 
Commls54o de Justiça, e parecer com s.ul>stltutlvo da. Commlssáo de 
Legislação Social e voto em separado dó ·sr; Moraes de An<.rade; 

1ª d1sctls$áe do iprojeçto n. 131'-A, de 1935; (l• legislatura), ir...et1-
tu1ndo premias sobre o convento de lnte11c,am~-to .iI).tellectual entre a.. 
RepU:bUca. Ar.iwnttna· e o !Bra!Jll, asslg:nado peloa dois G<>vernbs em. 
Buenos ~.rea, em !Malo d.e 1935; 

DJ.scllàslio unlca do ·projecto n. 267-A, de 1936 (1ª .Iegtsla.tura) r 
pror-0ga.ndo até Sl de Dezembro de 1936 o regime e.ctunl da conoeaão
de afudas de custo aos membros doa Corpos D1plomatl®4 e Consular; 
tenc1C> parecer da COm_mtssAo cie Flno.nças contrario á émenda em 
Sª dlBOUSlíÂQ! 

~· 41..sclJSl!A.o dó p~Jec~ ~· 290-B_, de 1935, (1ª Jeglslat:urá), dl.S-
po.ndo sabre o junoo~onamento 'da O!Unsl'a Municipal do 1Dlstrlcto 
Federal. 

~evanta~se a. .Be6são ~ lõ horas e 50 mlnutoo. 
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157~ SESSÃO, EM. l DE .NOVEMBRO DE 193'5 

P.RlESIDENOIA DOS SB;S. ANTON·IO CARLOS·, P.Bl!)SI•DENTE E 
EOYAiúDO i.ODii .2° ViCE-~Esli:>BNTÉ 

A's 14 horas. ~omp~in, os sra. • 

Antonl~ Carl~. :Euvaldp LocJ1, Pereira Llt:a; Ge~_ero.so. :Ponce, E4'Jnl.\l"' 
C~valho, ClarQ de Godpy, Bibeiro Junlçr; José 'Plnga'rilh_o, tino ~
õbado,. G~rla~ RA;lts, GOdO!redo. V1an'n{l, ;Hugo N&poleão, 'Pllnlo pompeur 
Pedro Firmem, .Htimbêrto de Andl'&de, J'osé Augusto, José: Gomes, Ma
·thlás Freire·, Botto de Menezes, :Ruy dátnelrq, Antonio de ·Qóes, Héltor 
:;M:sJ~. Alde sampe.10, TelXetra ·Lelt_e, Sl.m~~ Bal'bosa.; Fernandes 'Linfa~ 
~-· 3. $a·bra, ~l.sco 'Par.ca.tso, Pinto \Dantas~ Octa.'!io Manga~irii,, At~1i~ 
AttlarAJ, ;HomeJ"Q· Pitea, AattUb.al Soares, ·Npguelra ~enldQ; Henrlcfue 
Dodaworth. Ed.unrdo DUvlvtéí'. Cald'lllo· Fllho, .B.and~lra V'S.Ugh&n, Blas
!f'eries, Pinhefro C'b8gas, .i\ugueto . V!egas,. Arlhur ,Bernardes Filho, 'Po
lycarpo V'lottJ, Furtado de ~enezes, Qhrlsttano Machado, Theótonio· 
Mont.eiro de B~r.roo. ·santos Pllho, Ba:rroe P~~~Q, OtJi~lnairo 113ragn., 
Alve$ -P~ínia, .ratro ~co. illOn:i:lngos Veliasoot Vicen.~ Miguel, ArtihUr 
·&mtos, l\'anc~ó ipij,relJ.:a, ·0ario&. -Gomes 4e Pllvel_ra, Veàpuclo de 
A_br~U;. RienatO Barbo6a. Jol\o SlmpUcto, Adalberto O<:>l'rea, J<>t\G Neves. 
Antz Badrl!o', Francís.00 dl FioJ'l,. Da~ Ottiz, -Ohrysostoini:> de OUvelr:J.. 
J~ do Patroeinlo, :Ric~Tdo Machado, .Alberto A1vares, Pedro Biache, 
RQberto ~mçm&en, Vlcente G6Ul~. Mo~cyr B~bQSo., Lourenço ~eta. 
N.e.v.es (73) • 

O Sr. Presidente - A lista de presen93 accüsâ o compa.récl· 
mento dé ·7s srs. Deputad~. 

•E&tà aberta a Ses.são:. 

O Sr .. Generoso Police. (.3° -secr.f!t'q.rl~, .s1:1rv•nd.Q de ::li!) , proc~d.é' 
A leituni. <1!' Acta <lª' -ses&~ 1mtecedente, ~ q\,a.l, é, sem observações. 
opprovad.a. 

O :S.r. P.reáidente ,_ i?~a·~ ~ leitura do .Expediente. 

O Sr. Pereira Lira (lQ ·Secretario) procede á leltum do segufnte. 

EXPl!Dm!lm'E 
·01i~clea: 

Do Mlnlaterlo df\I Agrlcult~. de 31 d~ OútU~~ d<:J corrénte ª~no • 
. enviando nova rélo.ção de emprego.doa oontl'.actooos da,queue. Ylnls
terlo e ,q\l~ c°'n:tam mais de ,10 ·Ãllnos de seritço publlco fed.erãl. 

--.. A .qu,m tez a iri?Qu_lelçã<>. 
00 ~lniSt~rlo d'88· \Relaç.~B E~terlore.s, de ao: do mez. findo, en

viando ·a.a segulil~ 
.JNJ'QitMAÇÕi!S. 

senl_lor Prhne.ll'Q ~retl\lilo ~. ~ma.ra dos Députadoo: 
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Te.nho a. honra de a.ccusar o reeebl.mento do offlc1o fi . 1. 26'7, 
de 11 do cor.rente, enca.mlnhándo a esta. Secretada. de Estado o re
querbnento de Informações do Se®or Deputado souza Leão. e de!er1Clo 
pelo Presidente da Cam~a. dos Deputados. 

Em re&posta, cabe-me remetter a V. Ex., a.nnex~ a este, .a; rela
.ção do pessoal que Mtualm.ente constl1;ue a· ~l~gaçA.o da B.rat?il 6 
Coni'er~ncl~ da· Páz, em .Buenos· A1res, com os reapéctl.vos venci
mentos. 

,t\ccreEICe tambem informar-, COM referencl& ao articulado no 1tem 
·..., ·tio :retei1do requerlinento,. que não <lOnsta. doa assentamentos d~ 
~ln.1Bterlo ter sido a.p!)Sellíado qualquer tun~clonai'io ez-o/ff,CW, In
dependente de :ped-ido e cónti;a o est!lobelecldo ~ CoMtitulção Federtll 
e leis em vigor, tudo como se ·podei:á. 'Verltica.r 4;\a. ·PUblleação do expe-· 
dlente do Dtark> 01/fcfal, ficando, por sua vez, tJrejudicada a l'esposta 
ao Jtem e do mesmo ,requerimento. 

~proveito o eOGejo para renove.r a. V. Ex. o,s pr-0testos da m-lllha 
perfeita estima. ~ dLst\ncta. consideração. - José carlos de Macedo 
soores. 
I_ielaçã.o 4o pesaoal qu,e act1'4Zme.nte co1Utitue a Delegaçdo do B·ra.sfl d 

Con.ferencja da Poz em Btrenos Atres 

Em'bJt1xador Joaé· Paula. de Rpdr1'gue.s AJvea •. . ..•• . ••••. 
Conselheiro J~ ~bertQ de Macedo ·soares ( •) . , . • .•.. 
;2,ô 6ecreta.r10 Carlos da Silveira Martins Ramoe ....• . .. 

•• •• Of:swaldo iF1J.rt.s li •••••• '• .... .. .. . ~ •••• , • • •• 

" ' ' Orlando Le·lte Blbelro •.. . •••. , .. . .•. .. •• • 
" ,. Vasco Tz·J,stAo LeltAO (1& Cunha " .••...•• • 
'' " ~rnando NUo de Alvarenga. •.• , •.•. . . .. .. 

,GoD.liul de 2ª e~ WB.nda Vianna. Rodrigues • •. •• •• . •• 
. Consul de 3ª classe ·p1tygua.r Fleury cJe Amorii;n . ..•• •.. 
AWllllar de éonsulado Pern.and.o M'IJrtl~ho Braga .. .. , . 
-Oryptographo de 1•, Lulz .Pa'Ulo de Amonm • • . •. ..••.... . 
D~ctylographa d~ 1a, .B.11.Chél Crotman ...•.. •• .. •• • ... • . 
.Arch1y18~ de, 1• Zllah Ma.era Pelx* .. . ... .. A, •• • , •• • •• 

'' " 2" Lul'za -Ribeiro de carv~lho . , , .. , ..•... 
· • ·" 2• ~e lena Barreto ~ .. .- . ~ . , ...... , ..• , .. .. •. 
,, '• 3" Nadéje de Aleíl.cal'. Pinheiro ......... .. . 

<iontillu.o Frano!B<'.o Jceé IG<>nçalvf'.s ....••....••• , • •••.•. 

'3: 6(10to00 
2.:000toOQ 
l:5oOloOO 
1:500f000' 
1:500IOOO 
1:~00'600 
1:600f000 
1 ;600IQQO 

900to00 
a :125eoóQ 
1:000.000 

&OOtoOO 
5008000 
4õ0t000 
450eGOO 
400.0.00 
MOt.OQó 

( •) O Coneelbetro José Robél'to <le ~~edo Sóares ri.inda não 
par~lu~ 

Qa funcclonarioa a.clllla mem:lonacloa recebem pelo Mlnlaterlo daa 
.Belaç6ee Exteriores . · 

03 4é~ats :rééebem, res.pectlvamén.te, palos seus Mlnl"sterlos. 
Coronel Francwoo Qll de CasteUó Br&.nJJo . 
()~pitão de Mar e Guerra AI varo R . de Vaoooncelloa . 
Capitão Joaquim Alves Bastos. 
O~plt'ão.-T'enente Antonlo Roger_lo óoim~. 
Oa.pHão Armando Pereira de Vúconoello.s , 
nr·. Edmundo da Luz Plnt"o . ,, 
Oon!el'e; 1-lka 'IJ . Lin:ez.. Chet:e do ·serviço de t>actyl~graphla . .-

Co~i>nné: José oiweira Ahneida, pelo Ohefi! do. 8er.vlço1 do Pe.saoal. 
-- A quem 1ez a nSQlllslçA.o. / 

•' 
Sft.9 lidos e vão 11. hnprlmlr, 08 segullltl!.? l 

PROJECTOS 

N. 286.·A - 1935 

(1• Logialat\l_l'a) 
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Eatabe'lece· regr48 sobre a construcçào de ediftcfos publtcos, tendo pa
recer t.ia Comm'tsª4o de JU8tfça sobre tis emendàS em 3a· d.iscmsão, 
com. emenda~ da mésma Comm,fsslio. 

fJu~~lça - 179, de 1985, prlmP.~ legLslatur~) 

Ao proJecto n ... 285, que, .regula. a construcção 'ele êdl!1cloo ptibll
C:oe, !oram .apresentadas, em 3ª dlscus.sãói aa emendas que paàsamos· 
a apreciar: 

Emenda n . 1 

"Ao t 10 do art. 10 -=- E:m vez de "ou alinhamento" .. 
diga·_•ae: "alinhamento e nivelamento'' · - Bar.Tos Pinteacto. 

A emenda m~rece approvação •. Quaet tanto como o o.:lL."llia.mento .. 
1mporta ·o nivelamento .. 

Emenda n. 2 

''Ao 1 20 do art. 10 - Em vez de '' ltnpootó&''. diga-se= 
"l·mpostos, .taxas e lloeuçaa". - Barros Penteado. 

A em~·!lda vtsa, ·prooe<ientemente, esclarecer du\'1da re~eva~te . Pn
recé preterlv.e!, no emta_ntQ., com e&:e obJectlvo, outr~ emenda que· 
adeante apresental'emos, sob n. 6. A.s'.stm,- esta, do nobt·e DepUtRdO
ppr S. Pau_lo, não deve sei'. >approvada. 

EmE:~d_a n. 3 

''Re;dlja.-se, !!os.'lim o art. ao: 

"Em caso de êxlgencla ellegltltna das autoridades ãdml
nlstratives, a U1nlão, ou Estado, atém do ezeroWto de mcm
dado de segurc:owa, poderé pr<>Jt1over a competente acção aum
maria especial de a.nnuiiação do acto, se não occorrer a bypo
th~se de oonmcto prevista. no aTt. 76, ~ d <la Çonstltu!çll.O' 
Fed~ral ''. "-- Gomes Ferraz. 

O lll~tr~ autor da emenda deseja perniLtt~r o USI;> do ;mandado
·de aegurança, que o proJect.o parecia exclUlr. E' attendlvel à .sua. .pre
oooupação . Ass.tm, :parece pre!erivel n~ .fixar llmltatlvamente aa me-· 
didas prooessuaee cab1vels. OplnamOfl pela. rejelç'Ao de. emenda; ·porqttc, 
1mplralld,o-~ nella; of.terecetemoa ·outra einenda, mais ampla (vt ... 
de .D. '7). 

'Emendas ~. 4 e 5 

"'~edtja..oee aasitn ·o final do art, 40: 

•.• . que se far~. ® pteferencf.a, por mandado fíUL'l.cial" . 
"Accrescente-se ao· a.rt. •º: 

"Paragrapho unlc9, A' Mu.r!lclp.allda(le é Uoto, .entretanto .. 
se o caso fõr ur1Nnte, f~r o embargo olttm-Judlcial_, .. per&nte
duae testem).lnhas, req:uerendo· ao Jütz, dentro de 48 horM, 
e.· s~e; tomada por tel'mo, sob pena. de .. nullldade do ooto"'. 
- Gome" Ferr4as, 

Não .pareée oorivenlente taomtar o emba.tgo extra~Judlclal.. A pro~ 
prta emenda exlgo a :rati!lcaçAo J\idlclal, dentro de 49 horas. Bei;n 11Et 
'ft- que pouco a<leantarla a d1Ugencla, podendo, no emtanto, mõtivar
lncldentes de'ae.gradavet;s. A emenda nAo merece a.pprovaçi!.o . 

. Eml!tidM ·da Com:fn.'8.94a 

Em.onda n. 6 
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"Ao &.rt. í 0 , § 2o - em vez de - "impostos"-· dlga-se -
·"tributos". 

Co~ponde aos lntuitoG da ~mend·a n. 2. Evita-se a enumeração 
-00nstante dessa emen~!J.. usando-se a exptessll.o generlca. ®optada pela 
.!Pl'ôprla ·Constituição. · 

Eménda n. 7 

.. Ao ar.t. 39 - em vez de: .. a compet~te. acção s~
rla espee-tal, etc.; - dlga-.se: "as medidas judiclaeá ad«IW\das 
a annullal-a ou ~xc1ulr-l.he o,s effeltos. •.• 

~i;re.sponde aos intuitos da emendii. n. s. acl.ma -preclada .. 

Emend!J. ·n . S· 

(Da. Comml&ão) 

'"Ao art. áº - em vez de: "quem lhes houver· deieymi.
nado o inicio de execução", - dlg&-àe: "quem a houver detet
nilnado ... 

Trat.a.-ae de déflhir á respbn.Sa·l)11,Id&.de pela ll1fracção da posturn. 
-0u deliberação muntcl·pal. Não ae- deve alludlr a. quem tenha de~r ... 
.minado o µi,!clo da execução das obras; rnas, sim, a. quem houver 

· .d~ermlftàdo a propl'.la 1n!racção. 

Eiriénda n. 9 

Ac<:rescênte-®: 

"·Art. Ne~'UJJl. ec:Uflclo pubi1oo de gr~dtta proporções· 
aerã cdn$trulc~o sem prévio concurso pa.ra escolha. do projecto 
respootivó. 

No concurso tomarão parte sómente pro(i.&s1onaes babill
tados legalmente .. ' ' 

A ~enda supra. enéel"re. os. dl.spOOitivee prlndpáê$ dó proJecto 
n. 321: offerecido .pelo ~obre Deputado ar. Daniel de Carvalho, que 
"'fol 11ubmettldô ao exame desta Comm~ão. 

Introduztm9s, porém, certa Mten~Ao no rigor do prtmel:ro <11!1• 
-positivo; nêm pa.rà todo e . qualquer edl!iolo publloo hayeri\. nece.351-
dade d~ concurso ipar& escollla. de projE:Ct.o. Llmltamo.s a regra ·ao -caeo 
·d06. <'dUloio.s de grandes proporções. · ' 

Omtttlm~ <> ar.t. s0 do projecto do .001fu.ente .i-epresentante de Ml.
·nas Oe"1oés -- que manda.vá :r~zer ·"por cidadãos lbra~ilelroe <le notor~ 
.compete.ncia têchnica'' o Julg~mento do coneurso. 

Porque, em parte, o pl'ecéit.o $e1;la. J1.iloctyno, ou <).esnece&sa.rto: o 
'Poder .(Executivo, D.omeando 08 Julgadorês do OODCursà, eac<>lhe1 :rle.cee
-SA1'18.lXlente, pessôas <:o01petantes - aq menoa segundo o; seu crlterlo. 
e nen'h:um <>utro podera. prevalecer. Noutra. parte - no que concerne 
â eX:.lgencia da <:ldadania. brMileira d.q~ membroa da cg~J.ssão julga
dora. de t11ee. concwB!JiB -=- parece que não serl!\ a-c.oeJ,tl\-Vel; por certo, 
em regra, serão nomea..dos brasUeirós - se:n.Ao estrictamenta ''cldn.dlioo 

·1b.r~lle~ros" - pai:a taes !uncçõe.s; não se deve impedir; todavia, 
.que, ao mení>s em ça&Os excepoionaes, ou por motlvoo eepeo1aea, t!4' 
-tenhâ de nomoor algum ~stre.ngelr() pllra oommliSaão semelhante. 

-Oaif.'>S ha, até, c0ino Q8 ct.e coope~çao int~tnaclon~l. eni que é im-
·presclndl vel comp.ór a Junta Julgadora. com péSãõá.6 de ·nãelonalldadei 
·dlver&M. 

ISa.la. da Oommlssã.o de ObnstltUlçãO e JWitl9~. 29 de out.ub~ ne 
'!193'5 • . - Leve Carneiro, .Rélatõr. - Waltiemar Ferrctrã; Pteslde~~e. --
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~etlr_o Verga:t:a. - Arthur Sanfos~ com re!3trlcçã:o, eis qu~ so~ !avora
vel ~ emenda que o'bdga. ~ e.x1gen·~1a. de 001_!cur.rene1a pubilca ou con
C\U't!C, para a escolha de projectos de construcção ~e edl!1cios publicos, 
em tod0& oa casos. - Adolso aeisio, oom reatrlcçtí.o, -por conalderar· 
Jmprectsa a. expressão "de gt'a.ndes -proporç~•,•, contida. na. emenda 
n. 01 da Çomm1ssão • ..-:..... .1Jeódbro Mendonç'.li. - Ped.ro .AZetco, - Cario& 
GOme~ de O~iveiro .. 

E~DAS OFFERECIDAS EM 3a DISGUSSÃO AO PBOJEGTO N. 285, 'ÁS QUAES. 

SE llEFE_RB O PARECER 

EMENDA N'. l: 

Ao § 1° do nrt. 1°: IEm vez de_ "ou ~lihb.ame~to", dlga-se·: 11.11-. 
nhamento e nivelamento·". 

Jmttficaç/LO. 

As ~posturas munlclpaes de nosso conhecimento não pérmltt~m o
Snlelo de nenhuma. .<:0nstrucção urbana. com 1aee nas r-ua.s, sem nxnt' 
o altn1tamento e- dar 0 nivelamento, á v}sta das con~çõea da. vlu. 
publlca. Falto\\, a n~ -vêr, t'e!ete~~ta; ao nivelamento. 

Sala. daa SeáSôes, 12 de .outubro de 1&35. - Barros Penteacf.;J. 

EMENDA N. ~ 

Ao § 2° do art. IQ: Em vez de "1.mpqsto.s••, dtgl!--se: ''impostos,. 
taxas e llCénçaS". 

J'U;Jffffei:!.ça.o 

A !lrma contractante da ex~cução da obra· deverê. estar suJe1u., 
ao pagamento do lJhposté> de industrias e pro!_~ões, w.as alnda está
suje1ta ao pagâmento da ia,w r.le· oomtimQ. d:agua, 4ua:n,do este se~1ço 
é m.:unlclpal cu ~-ta.dual e bem Wislth ão pagamento de Ucenç11 ptll'a 
UJ.pum.~ na vi.e. publica. 'Penaamos não &er pensamento do 1llu5tr& 
autor do projecto i~mar o co~t,ru-ctor .do pagamento dessas tau.s e 
·ucenÇas. 

Sala dás 'Ses.sõ~; 12 <Í!! Out\~bro <1~ 1935. -.. Barros Penteaflo. 

Ellili:NDA ~. S 

lUdlJa-se ~h:n o e;rt. ~0: 

"Em caso de ex.lg~ncla Ulcgltlm!l (l~s autoJ;ida;des admlntstratlvns,. 
a União, ou o Estadu; altm d.o ex.ercfcto do ma.n«aâo de segurci·nça,. 
poderá promove!' a. competente u.cÇão sumn:mrla. espeelal de a.nnulla
çãQ 'Cló acto, :se não occorrer a. hypothese de oontUcto previsto. no art1-· 
go 76, 1, d., da constlttLlçãó ~eder11rl." 

Jmttfi,caçtt-o 

Dar-s~-á. mand.u.do de segurança p&ra ·a <le!esa. de dlrelto t:értiO
e lncontestavel. ameuç.ndo ou vlolBido •por aeto manl!~_m.ente 1ncom1~ 
t_ltuctonal 011 Ul~a·l de. qu~lq'lier J\Ut0?'.1da.dé, (Art. 113, 3S tla Constl·· 
tulção Federal). · 
· Da. tribuna tarei a juatmcaçno. 

sala das .~ões, 14 de outubro de '1935. - G<>'tM3 Jt'erra~. 

EMIÍNDA N. 'l 

lRt!dlJa-se assim o !lnal do aí:t. 4°: 
1 

f " ••. que se fará, de preferenaia, por mandado 1Udiafc.i• • 
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&M!:l'il>A N. ~ 

~ccrescente-ae ao art. 4°: 

•Paragrapho unicó. "A' MUnlclpaUde.dê é llcl·to, entretanto, i3e ó 
-0aso fôr 1,ltgente, _fazer o embé.rgo extrajudicfal, perante 4uas teat.e
.munhás, ~equeren.40 ao julz, dentre dê 48 hor813·, a sua. t9ma.de.· por 
termo, sob pena. de nullldade do acti,... · 

<Sala das Bessõ~. : 14 de Outab~o tte 1935. ~ ~s Ferta.~ .. 

P'ROJECTO N. 28b, •EMENDADO .EM -3ª DJSCU·S~o 

Art. 1.º Na con-Strucç!lo <!e edltle1os publicas .se ob~rvario ~ 
leis estaduaes, e as posturas e <lellberaçõe~ mun1cip11>e3, sobre às mat.e
r18.ã de C<J:m'pete-ncl_a dos pod.erei3 la:caes, em vigor ·ne locallda.de l'e.S
peetlva. 

§ t.o A Mlinlélpo.lldade darA a li()ença, oti o alinhamento que.nao 
_p.ece.qsalilo, depois <ie approvar os pl~oa ~ projectôs apre.sentados, ru
·dependenwmen-te d-e qüãesquet emolu.tne.ntos, taxas ou tmpo.sto.s. 

§ 2.0 Serão, em todo o caso, exletve.1.$ oa impostos devldoa peloa 
-éontraotantes, ou e:!f;ecu~. d.e obràs,. ou .s~vlços relativamente F.O 

-~xerclc1o de .suas industrias OU pTOf.lssÕ'.es, 5e não decouer de C:S,TgO, OU 
concessão de sérvlço publlco federo.l. 

Art . 2,0 O procer.so de Ucença para o~a.s ~e edlflclos publtcoo sefâ 
-expedido com.. a µiaio~ presteza, ·tendo pre.tcercnc~a sobre quaesquer 
-ouiros, pena de n.sponsabilldade. clvt.l e crlínlnal, dos funcclonar1oa 
-culpados da. demora. pelo <iamno cau.Ado ao poder publico 1.nter.essado, 
na.s mesmas obras. -

Ar-t . 3.ó Em caso de exlgencla lllegltlma das autoridades adnil
ni.stratlvas, a Uruá~, ou o E'itadó, prõmoverá a comp~tente acção ·sum,
marla especla.l de .&nnul.l.ação do neto, se· liãó OCCCirrer .a hypothese •te 
con_fllcto prevlsta no ~rt. 7.6, 1, d, da ConstltliiÇAó Federal • 

.Art. ~·º A lnfré.cção de pn.stura, ou d~llberação munJclpãl êajeltara 
-õ adm1nlStra.dor ou o contr~tante das obras, ou quem ·lhea dewrmi
.nar ó 1nlçlo de ~~uçáo, ás multas ~1pule.d&S, sem prejutoo dp em• 
bargo da obra, que 6Ô a.e fará-. qua.ndo eablvel, por mànda4o Judlcl~.l. 

Art. 6.º Revogam-se a .s dLGp<>slçõe.s em contrario, 

~. 358 - 1985 

( 1" Legt.sle. tur~.) 

.Au~oriza a M~3'a da Gamar.a. cr.· T'eqidsttcir db Mttt.isterfo da \Fa,aendti 
a q-mmt~· d.é 4:500$0Óf} para payar a cr.judà de custo devida. ao 
Deputado Jo.sé Ferreira de Souza, 

, (Da. ÇommlE~ão ·Executiva .- Ex«:ut1va ·n. 43, 1_ã leg~ln.tura.) 

.PJ.. Camara dos ·Deputadoo resolve: 

Artigó untco . Fte'!l- autorizada a '.Mesa dã Camara dos ·~putados 
·11os termos do art. ao da lei n. 67, cie 18 de Junho d-a 1935, e. . ' ) ' 
iequlélta·r do Mln1.ster1o da. J<iazeridn·, a. quantia. de 4':5008. (quatro 
contos e quinhentos mil l,'él.s), para :r;>agamento de ajuda de cu;i;to 
-ôevida ao Deputado · José ~rrefra de SouZà, répresenta,bte d~ Est,f,1.UO 
do Rio Grande do Norte, pôr conte. do saldo da verba· - Subslctlo e 
Ajuda de cu.ato de DeJ.>Utados - do tH;u}o1 IV, do •nitt1~o 5°, ·do orça
mento , vigente; revogadas a.s disposições em con~r~lQ. 

ªala da.s Sessões. 31 de Outubro de 1935, - Eluvaldo Lo<U, Prt)$1-
-tiénte interino . - José Pereira Lira. - Generoso Ponce Eilh_o. 

LEGISLAÇÃO ClTADA 

Art . 2° da lei n . 67, tte 1s de ·J·un110 de 1.985: 
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Os saldas apurados, ménsallnente, tlerftr<;> das conSlg.liaÇôes de
cretada.e, no p,agamentó do .su'bSldlo de Deputa.dos ~ Senadorcã, terão 
para cad11. Oasà do Põdér Léglillã.tlvo, a. segulii'te e.ppllcaç.ão: 

a.) pagamento de ajuda. de ·CU:Sfo a novos Deputa.dos ou Sena-
4ores:· 

b) MqUlslÇãô dé .. matei'lill petmanen.te. ptectso e oon:vetllelitÍ' ~ 
melhor execução dos serviços a cârgo dás c·onunlse&es ·:echnléM; 

e) instaflação matel'ial de novos se.rvlços; 
d)' !ormação e manutençiÍo ma.ter.tal de blbliothecas cspeclallza

-das para as co~mi~s techníca.s, e melhoramento e aper.felçoa.
mento da!> Blbllotheens Getil.es e Arch!v.os; 

e) mooiflcações internàs <IUC se tornem lndlspensa.veJ,9 uos ed1-
.11o~os, . repar~çõe.s que se façam preclsa.'5, limpesa perio:llc:i. e con
Eérvaçã.o dos mesmos. 

São, sucoesalvamente, lidos e vão a. lmprlmlr os se
guintes 

PARE~ 

• (l.ª L~glslatur;a) 

'N. 37 ._ 1935 

.Apprcva o actp df1 Trib'~1UJl cie Conta.s que recuscu regfs~ra ao con
t1 acto ~Zebrado entre a Dírectorla da Defe$a Sanitµrla I1iter-
11.aclõndl e da Capital eia Rep1Lbltca e. D , Iaabel P . ;ie M:agalhc!es. 
iiaru o aluguel dó prédio 3ito ci rtta Pauio de Frontin 11. 751 

~lP.sta Capital. 

. (:rrtbuhal de Cõll'tas ss. de t935 - 1° ·:ueg!slati.tra) 

Fl>lo otflclo n. 3.719, P•35, de 18 do corrente mez, o TrlbunaJ 
de Contas çommunlca, para· os nns de dl!elto, que em sessão de 15 
de Julho deste anno, feCUSOU registro ao contracto ccleb~·ado entre 
a DlrectorJa. da. Defesa Sanltarln .Internaclo)lnl e da Capital da Re
publit<P. e D«. Iza.bel da. PorcLuncula de Magalhães., como Presidente 
etfectivn. da Ctuze.da. Na.olonal contra a ·Tuberculose, par,\. o - al:uguel 
do ptedlo â ru.a Paulo_ dé Frontln n. 7$', nesta Oapltní. destlnado 
A instaaação de um Dispensa.rio para dts~~bulção ti~ roup1µ>. roedi
c:amentôs e v.lveres aos "túbei'culo.sos. 

Determ!no.u ·o acto 'do Tilbwial nto- ;ar a slsnutairla elo con
t,rncto :,.rovado a sua qualldade de Presldt!nte da Oruz~dd. Naclom•l 
contra a. 'l'uberculose, e bem aaslm. não constar do processo qual
quer cte;cum.ento pelo qual se verlfi~ue ter a me.;011\' l\Utorl-znçáo· 
bo.stãnte pat à !ltmar te1:IIJ.i:>s <i~ .ci:>ntra~t<> • 

• -\Inda .nCl clt.ado O.ff.fclo ·se d~clara que o prnzo de 1S dias, 
concedtcio para o pedido de recõhsldéi-4ç'll.o, fot esgótürJo sein q\le 
o Ministerlo da Educação apresentasse reo\irsó. 

A exlgeno4i, do ifrlbunal de õonta.s e procedentt: por . ser 1nd1s~ 
perui11ovel o. garo.ntia que o.s contraotantes devem dar para- nssegu:i.-ar 
o tmple.mento das obrlgaçõe~ estlpulnda.s . 

:Ai:&lm considerando, a, C<;>mmls!>ilo de Tomada. de Contas é ele 
parecer 'QU<E! O acto dó· Tr,ibU.i:Ull deve ~r mal).tldO. 

Sala dRi; Cbmtnissões, 31_ de Outubro de 1935. - Viei r.:: Mar ques, 
P11·sidente . ·- Maria de Morac3 Patva, Relator. - Frcuiefaco Gon
Çaives.. - Moacyr Barbosu Soares. -· Buertc Brandc10; -·....., Frederico 
fVol/tenO.uttel. 

"Dlnrlo O!flolal ", de 2·5 'de Junho (je 1935. 
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'l'ERMOS DE COMTKAcTO 

Mtnfaterfü tUJi Ed.uccu;.do e s~u,tie· PubUca 

DJ.rectorla d.a Defesa Santtarta. InternacfoJlal e da capital 
d!l. Republica 

~ermo de contl'&<lto ®lebrado entre a Dlt'ectória da Delesa Sanltft
rla internacional e da Oapltai da Republica, e dona Izabel da.. 
PorciunçUle. de M!lgalbães como presidente eftectlvs dR Cruza.
da Nae1<>,n'al Contra a TUbe.rculose, c_ase.d·a e_ ·r<!s!c:i'ente á t;Ua. 
Ramon Fra:Qcó n. 9, nesta. Cápttal, p~ra o ~~u.~uel do predi<> 
dto é. rua. Pàulo de Frõnttn n. 75; :nesta Caplt'l. 

.Ao:s 20 dias do mez de Jut:iho da mti novecento!l .e trlnta. e .clnco .. 
comparf!ceu na Dlrec_toria da Defesa Sanl tarta InterhaclCIU:d e dl\. óa
p!tal d• Republica., a .senhora D. Izabel da Porctunc.1.1.~~ de .Mtl.· 
gelhães, que, na quill.ltjade de presidente da "Cruzada Nacton.ai c.on-

·tra a Titbetciil"3e" neste i:nst.rumento denomlnndo "contra.ctánten, 
~esponsa.vel JN!lO pred1Q numero setenta é cinco (75), da ru_a. 'Paulo
de Frontín. ·nesta Capital, e · declatou ao Dr. Eder Jansen de 'Mello; 
d1rect<>r da. ,.supra me_.aclonada dlrectorla, qt!e se achava pl'.Qmptà a 
hSS!gnar O cQptrS:cto ~eferente â l~BÇÀO do predlo Sito. á füa FlâUlC> 
de Front1n n. 71>. da. qual é arrcndlltarla a ''àruz:ida Nacional Contra 
a Tuberculose". anm de que a D~ctorla de Defesa San_lt_arla Ino. 
ter~clonal e da Capl·tal da RepubUca, ali 1nstalle um DÚJP,erisarlo 
pàrn dl~tr1bulçà<' de roupas, med1amentos e v!veros aos tuberoulosós 
de accõrdo com. as clausulas e condições seguintes: 

Pr.IJnt\lrb. - A D1rectotla da Defesa, Sanitarla In~maclonal & dn. 
Capit_aJ, ·da Republ:ca, to~a. ,pt>f aluguel mensal {i Cruzit~'.\ Nnc.l.onl!-l 

•Contra a Tuberculose; representada .Por sua presidente ettect1\la, D. 
Iza~l da Pol:cluneul!l de Magalhães, o predló aclm!i. tetettdo; pt,lla 
qu1intla de quinhentos e setenta mll réla (5701(100) mensa~s. 

Segunda - O prazo de vallmento do pre_serl!.e contracto que . .eó 
ontril1á em vigor dep.ola de reglstr~dQ pelo Tl'lburtál de Contus, ter;.. 
mtnarâ a trinta e um (31) de Dezembro prox.tmo v1nciQlírO, obrl
g11ndo-se a "Contrac~ante", cnso isso s.êJa nece~i:l.rJo á Dlrectorla 
da bd"esa eanitafií\ lnternactonal e da daplta1 da Republicll, a iie• 
novar este contracto, wb as mellmas coruilç6es no exêlrclcb de lil36 
(mil · n.oveoentos e trinta ê se1s), desde que aejn concedldô .o neces• 
sarlo eredlt.o para ó pagnmento do afüguel em que.:iti1o, não se 1'.88-., 
pousablUzando o. união por lndemnlzaçlo .algti.mâ, se ó Tflbü'iial d~ 
oontna negar registro ao presei.te t~rmo. 

Tercell'a .- A locadora "colltractan~·· oi>rlgo.-se a.. nãc pedi!' r>
re!etido px:edlo para. el, para ós sew ou parl\ qua~~quer outros fl.ns. 
durante n vt-gencla. 4esf.e tér.rno de oontraçto que .fól pr~vla. e d~#
n1ttv'amente approvado pelo Sr. Dlrector g.in-al de Contabllldade, de
accordo com a delegllQ'liO de competencia. que ü1e foi outQrgada. 

Quarta - A lÕca'tarta não põd_e_rá re.cla_m:ar cio loc&.dor neuhu-· 
ma. tucif.mnizaçâo por qualquer beínteltorla que !1!.ltlt' nQ predlo ~ 
que se l'da-e este termo . i 

Quinta - A '1espesa. de que Be· tr.at:a corrern por , COl;).ta dtl sub-· 
óômmlss&o n. 73; dª verba; 121 o.rttgo 7°, da lei :nümeio olnco (li', ge 
12 de Outubro de 1934, ~a .qual foi deduzida. , 

sexta ~ A locataila "cõntractante", receberá () pred1o ~m q~e13· 
tão em pl'rf~lto estado de. conservação e 6:S$e1o e com todas aa suíls 
1ft8tàUaÇõe~ em funcclonamento, obrigando-se a Dh·eotorla da J)ete
!la Sanltãtlt~ Internao1onal e da Capital da: Republlca )1 entregai"º• 
finda 1\ loêãÇAô, pó_t qualquer motlvo. rui.a me-smns condlç&es rece-
bJ<!,as, e, com o respectivo uhablte-se"· da o.utorld:\de .so.nlt~r11' com
petente. 

Para !ll:m.eza e valldade. deste. contraótô hi(}I)(IOU. o Sr. Dr~ 
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Ecte1• JáiíSen de Méllo, Dlr~tor do. Defesa Sanltarb. Internacional, 
e ela Capltnl da Republica, tosse o ·mesmo lavr~d'l no Uvro compe
tente ·para .sei· asslgnado por eUe, pela "contractan.te" e pelas teste• 
·nmnhas abaixo citadas-. 

E, por estarem assim accotdes1 lavtou-Se o presente contracto 
Q\le, lldo e àchádo conforme, é da.do por firme e vaUoso, sendo re .. 
duzldo a termo, datado '3 as.slgnad@ sobre eatarnpllhas federa.és, no 
valor i:ie vinte e um rnll e duzentos réis (21820Q)., inélustve. o seno 
de Educação, pelo Sr . Dr. Eder Ja.nsei:i de Mello, ,dlrector G.~ Detesà, 
Sanit_~~I\ I~tel':1;1acl9nal e• da Capttal da Republica, ~la cont,ractan
tP. D . Izabel dl!o PorcluncUlà de M!igalpãeá, como presidente e.tfe
ct1và da "Cruzáda. Nacional Contra a Tubêrculose"1 e co·mo teste ... 
munllas o Sr. Alberto d~ Gw;mão Lobo e D. Lygia Pltta. que assis
tiram ao acto. 

Sobre estampllha.s federaes devidament e lnutUl~çlas. 1.'.lé> valor 
total de vinte e utn Jnil e duzentos réis (21$200). sendo um seflo 
de dúZe:ntos réis da ~ducâção, estava datado e ass1gnado 1:c.mo se 
segue: Rlo de Janeiro, 20 de Junho de 1935. ~ Dr. Eder Jati.<Jen de 
MellD . - IzabeZ da Porciuncula de Magalh<!.es, ptesi~ente da Cruza
da Naclonai Contra a Tuberculose. - Com:o testemunhas: Alberta 
de Gus~ão LobÓ e 1:.ygia Pttta. - ConferlQ.o. A. ·G . Lobo, 3·0· o!
ficJii.l. 

l'ARECER 

' 
N. 36 - 1.935 

0" Legislatura) 

Manda arclt;ifJar o processo do Trflnmai de Contas - que recuso1i 
registro ao nQVf> contracto celebrado entre. o Commandari!e da 
8" Briçada de l'n,f tmtaria e D . Masma Dias ccmttjo, para Z!>cação 
de um: predto em Belto Horizonte . 

(Ti'IJ;>unQ.l de contas, 22-A. de 1936, lª Léglalatura} 

Em sess~o de 20 de ~etem:bro u1~1tno, te~do presente a pronio• 
~lio n . 47, -Oo Sr . Repre$e~taute do Mlnisterto Pl.lbllco, de 12 do 
3 .683 - P ~ 35. de 9 do• corrente mez, annexo.. --- resolv.eu, prel1ml· 
~smo mêz. o Trttmnal de Coritas - como consta do of!i'clo numero 
uarmente, recusar registro ao contracto eelebrado em 2.2 de Agosto 
p. !indo, entre <> cOmmando .da 8ª Bl'lga!'.la (fe ln!antarla e D • .Ma
.Janeiro, etn Bello Horlzonte, destinado à séde do Quartel General 
sllla Dias Oont1Jo, para. locação do ~redio il.. 1 . 594, da rua Rio de 
da refel'.lda. Brrgada. visto se achar dépend~hdo do pronuncla.merito 
do Pôder Lêg1Blát1vo, contracto ant_eriOrincnte cél*!brado para o mes
mo fim, entre as mesma.s par tes, e no qual tambsm rec\LSOu registro, 
l'm ses.são de 1 d ,e Julho deste anno. 

A Oamare. dos Deputndos, em sessão de 3 do oorrentr; mez de 
Outubro, a~pr.ovou o parec~r abaixo: 

PAl\l!:CER N. 29, DE 1985 . 
O· Tdbunal de Contns, em .sesaao de· !ó de Mato <testo ~nlio, e • 

.POr despacho -proteridé> .so}jre a protnOÇãó n. 25, ciO $r, Repl'eeen• 
tante ·do Mlnisterlo Publlco, de 2 cio mesmo mez, reCU.90U registro 
ao contracto celebrli.d:o, em 4 de Abr11 anterior, ·ent:e o Oommnndo 
da 8ª ·Brigada de Infant&ria e o. M:asiila Di~s Contijo, para looaçAo 
do predlo n , l .G94, da rua Rio de Jo..n(lh-o, em Bello Horizonte, des
ttnado n séde do Quartel Ge_rierni da re!edçta Brlgad,e., 

Foi motivo da recusa de reg~stro a !alta de cumprimento úe dl
i'ersns fonnnlldades, entre ellas a de nâ-o constâr do contracto a clau
sula de que tráta a letra. •1t" do paragrapho 10, elo artigo 775 do Re-
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gul~n.to Geral de. COiitab111dade Publfoa, isto é, a. declaração· ex
pressa· de qµ~ "o contracto Jiló ·~ntra,N.. em vigor .Sém QUe tenha· 
stdo ,regt:strado pelo Tribunal de Contas, n'Ao Se ·fêsponáablU~nd<> 
<> Governo por- lndemn_ização alguma ae nquel~ lnstlt.uto denegar o 
~glstro". 

Deliberando· póstetlormente sob~ 'º pe419.o de .reconslderRção, 
feito pei~ MlnJstel'io da Guerra, em avJ8o n. 20; de 28 de Junho, 
o ~i~unal, em ~.ssão de 1 .de Julho aegutnte, resolveu m11nter a 
nec1B6o .de r~U.sa. de registro; po~ s~J>Slstlr um de seus tundamep
tos - a taltà da cla\JSUlà deternitn.ada· na letra "·f' 1 citada, do pa.-
ragrap,ho 1 o do art. 7'75 dó alludulo Regulamento. -

Feita a devida ~mmuntcação A Camarâ -dos Deputados pelo <?f,.. 
ttclo tl,. 3.310. - P - 3&, de 11 de Julho Ultimo,. esta Oomml.ss~, 
a. quem o mesmo fol presente. =equlsltou oo docUm.entoã referentes 
ao assumpto, tendo Q Trlb'U'.nal de ContllS envia.do o respectivo pro
cesso com o of!lcio numer-:> 3.647 - P - 35; de 2~ de Agosto pro• 
xlmo !indo. 

·Examinando .minuciosamente o proc.es:m verl!leõu ·a Commlssão 
que, para a t~éusa do regtstro ao primitivo contracto; .. foram invocad.'l_~ 
as ségulntes razões: 

a) não flgura11 nas Clausulas do contraeto os nomes cJáS .partes 
contractantes; . 

'b) não ter sido observado o d1sposto na letra f do § lº do artigo 
775. do .Regulamento Geral de Oontabl~dade Publica: 

.e') não co11Btar ter sldo o eontrá_óto a.ppJ.'.OVàdo pelo sr. ~lntstro 
da Ou~rra, de accõrdo com o ar't. 787 dó mesmó Regulamento;. 

4) )lão estal' o c~ntracto a.sslgnado por duas testemunhas, 

TOmaD.:do conhethnento do pedtdo de re.conslderação, fónnulado 
pelt> Mfü.láti'Q d!\ Oue~a •. o Trlbun~l c:onsld.e.rou dirimidas sa.tls-!actorta
men te· as razõea detennlnaD.te/3 da r-ecue:a de registro, exoeptuando apé
naa a lndioada acima, .no ltem b, .telatlva. ê. falta da. ~lausuln. a que se 
refere a letra /, § lº 40 artigo ·775 do Regulamento Gel'al d~ ·conta
billdade PuJ:>i~a, e; .sob este fundamento, man~ve ·a. recusa do :e-
glatro . -

·Duas veze.s 'º Tr~bunal equlvocoú-&e: 

lº - em fazer tal exlgencla quando rec\lsou registra ao p:r:lmltivo 
contrac~o: 

20 - · em mant~r a reeusa por este !undámento, ao aprecll;\r p p~
dido de recowilderaÇão. 

No contractO prl.mltlvõ lê-se: 

díatt.su'la· quarta: 

e .... . " •• <li .. 1 e ••• =. • • t • .._ 1 • • • f 6 • f '• • • 1 • • o Ili ~ • ,., • L • • • • • 1 t • • •4 1 • t • , • • 1 .. . . . . 
Este contracto flêBrâ re.sclndldo immedlatamente se não totem dla

trlbUldos os recu1•sos paro custeio do respectivo aluguel, sem que daht 
resulte ·onus para a Untão , .F'lca.j.'A ·Blrída resoindtdo n(!S se~utntea ce.-
808: I 

i 
······ ·· ·· ·· ·· ·· ··· · ··· ········ ~ · ···· · · · ···11•· ~~ 11•tt•• '••····9'6 

e) .se !~r negado reglàtro deste eontracto pelo ·Tr!-unal Ide Cont:is , 
âiausuta qtnta - ó presente cóntrQ.Cto só ehti•l\:trâ em pleno vigor 

depola de regts~rado peío Tribunal de Contas. ' 
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No cont~oto segUl::nte, ·mootfícado, lê-se: 

Cidusula '1_1fitntà; 

• • ... •' •' .. . . ..... ' • • • . •• iij li .. • • • • ... -.... , ... . ..... . ... ... ....... ~ .... .. . 
Flca,rá alntla. resclndldo nos segui·ntes casos.: 

••• •'li•.•··-······ ······· .. ~ ...... ........... .. .. ........ ,.-...... ~ .. -. 
e) .se !ôr negado reglst:ro ·de"st.e :contracto pelo Tribunal cie CQn~a:s~ 
·d) a Jufzo do G.overno, em todos os casos ·não cabendo. nenhum 

onus para a. União, · · · · · - · 
:Ck11µmJa ·s~ta --- ó p~ente contracto só entrará em pléfio VigQr 

depoJa c!é ~gl.Strli(ló ·ptí10 Tribúná.l de contaa. 

C'o~q se vê1 não proce_9e o açtp dê> Tflbup.al de Contas m~nte.ndo 
- réçusa do registro, vJ.,9;to .ser desc11>blda 1Q. u111ca. râão ln.vo.cada.. 

Atém dls.so; e. Cama.t a.. já de<::ldfu ·que, d·ie.nte do novo pre.celt~ 
constituclonal em relaçãq a. .contra.ctoo, a extgenc1a contida .na segu,n
d• :pa.rt;e ~!!> letra; f 40 f. 1°, do a:rt,tgo. 7'15 do ~.eguJ.s;men~o Geral de 
CO.ntabtl16adé ~ub•t~. ~rdeU: ª' ~ua. maior slgnlflca_çlio, .não· .copstltu
!Jido pôr ~. motlvó b4sta_ílte, para. toi:'nar ~m con;tra.ct.o .nuijo. 

Pelo exp.o.sto, a Commlsslio de tomada. de Contas é de parecer .que 
~Ja. appi;ova·do o ·conp~act.o ceie~ra4o e~ 4 tle Abril de Í935, entre o 
Commando. da. {ili> Brl~áde. tlé Inf@ontarla. e D . Ma~Ula. Dia-a éontljo, :para 
loca.çã.o dd pre1Uo n. 1 . 59~. ida rua Rio de Je.nélro, ém Bello Horizon_t~. 

-.dMtinado ·á. s.éde. do Quãrtel General da referida. Brigada,. e ·réa-tmcaQ.~ 
pel9 Mtntstro da Gúerra, a- 25 de J~rihó de. mesmo a.nno, devendo o 
~lbunal de donias 1aze:r ·o c9mpeten~· registro. 

A .re&olução da Oamará. !ól coinmunlaa.da no di.a 1nimedla.to ( 4) ao 
~af~rld9 '.l':rlb~al. pelo o:ftldo n:,._ 1 .. 220 .• 

As!l1Pl. estando o co;sg em ~P,r~ço E1oluc~ona.do,: Qpi_nl!o a. Co~_ã.o 
pelo al'chlv~enW do proee&So. 

Sala das :Comm'lssões, 31 de Outufüo de 1955. -~ Viettti Marq~s .. 
Presidente. -- Marlo de M<mr.es Perei'r:a, Relãtor. - MQ(l(:yf ·Barbosa· 
Soares. :_ F,ranc~co Gonç.alt?es. __. B.ium.o 8randik1. ·- Freder:f.cQ 
W.olffen bu-ttei. 

TERMOS Dl!: CONTRACTO 

M:lNl!'IT!lJUO ;:QA OUEIHt~ 

O(tav.a.. Bttgddct cie l.n/ã!'titatiii 

Quartel General 

Teríno <le contraotõ ·celêbrado entre o oominan.clant'.e dQ. 01ta.va. Brlga,41\, 
lJ.e Intantarla. e pre.sfdente do Conselh.o de Admln.latro.çllo do 

. .q~rt;.el gener~l <J.a. re!~rlda. b,r_1gatda: ~ a senhora :Masilia. D1o.S Con
t,1Jo, para locação fdo pte(llo n:umero ·1, 694 (x:nil qu!nhentos e .nó.• 
v~nta. _e qu~tro) da 1'11.á :ij,lo ge Ja,ne1~. nesta cJdade 4.e Bello Ho~ 
Hzonte, c.J.eatll'.),Qdo á Sé.ile do qu:artei general. ®; refe~lda l;!rtg~á.. 

Aos vl·nte ~ ~~is 4las 4Q mez de Agosto de mU novecentos e trinta 
.e "Clnoo compai't!ceu na séde do Quarte.1 aenero.l 4~ aa Brigada de. ln." 
1a.n:t~r1a l\ sênhor~ Màama Dla8. cont1Jo, dOD:}lç'tul\da .nesta :capital. à 

11 de 68 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 68 

- 98 -.:--

rua. Rio de Janetró numêró mll quinhentos e oitent·o. e quatro, e peran_ ... 
te o Eenhor Coronel Alberto Duarte· dê Mendonça., commandante da. 
reterldo. briga.da, devidamente autorizàdó pelo ãebh(>r· .Mln!..strt? da Guer• 
:ra, em oft:~cto ·numero se-Isoontos e quarenta e seis, de olto de Agosto dlJ 
corrente. a.nno, pata ettectuar contra.cto de aluguel de predio destin.&4() 
a séde <leste' ·quartel general, d'ecla.rou que alugava,. p pr~lo nupiero 
mil qulnhenoos e noventa e quatro, '.de sua proprledade, sito á rua .Rló 
de Janeiro, nesta capital, para. nelle 1nstallar a. sua séde o quartel ge
ner.ãl da Oitava Briga~a de Inte:ntat:ia. mediante a.a se.gutnte.s· co!l~ 
dlç~: 

PrJmêira - O Qm1:rtel Genersl da Oitava Brlgada de lnfalitaria. 
representado pelo senhor Coronel Alberto Duarte d.e Mendonça, com
~an.dcn~ da brigada, e a sebhora Masllla ·Dias Oont1jo, proprletarla. 
·do predio numero mi.l .quinhentos e ~ov.enta e quat,:ro d& rua Rio de. 
Jane4'0, em, Bello HorJ,zonte, lle.ste. contracto. denomine.dos, :re.spectlva
r.n~nt.c. locata.rlo e locaqor, contra.cto\l o alúgüel do referido predto para 
nelle lnstallar ia séde· ;do refer1úo qup.rtel general . 

Segufidll - O aluguel será de quinhentos mil réis (5009) mensaes. 
pago pelo Con.i;elho de .Administração do Quartel General da Oitava 
Bilgad11. ·de ln.flinta.rla após o .teceb1rnento do quanitt.attvo que ~lhe é 
attrlbU:ido e pago por trimestre pelo · serviço de F\indoa do. 4ª Regi~ 
Militar . . 

Tercel.ra - O a;;.selo e cowiel'Vação d.as dependenctas do immovil 
11ca.r!Lo a c~rgo do quartel general . · 

Quarta - Tpdo.B os impostos íederaea, estad~aes e munlclpaes a. 
que estiver ou vier a ficar suJelto o ptedi() cwrei'Aó por conta da 
j>roprletarta. 

Quinta - b pr~s~nte contra.e~ vtgorarA até ·trinta e .um de De
·~.MbrQ de mil novecentos ,e trl'.nta e cinco e ser~ renovado n~ al}.noa 
subQe·querit.es, úma vez dbtrlbul.do a.o quartel general o he~n~l~ quan
titativo pa.ra aluguel de casa e se aashn. fõr conve.nient;e aos lnteresse.9 
do Quartel General da Oitava Brtgad&. de Inta.ntarl.a.. Este contractio 
ficará rescindido bnmedb~tamente se não forem dlstr1bu1doa recursOI! 
para, os respeqtlvos alugueis, sem q~e dahi Tenult.e onus pa~a. a UnlAo. 
Picará a1nàa résclndldo nos .segulhtes caao.s: a) &e o quP..l"tel gener.at 
fõr extfncto ou transferido d.e ·aéde. d~ta capital pàra outtti loca.UCJ!Mie; 
b) ·se na mesma o MlnLstcrlo da Guerra adquir,tr' p0r com.pra ou .n>.àl1. .. 
dar· construir predio de$-tlnado á" aila séde e) B.l fôr negado registro 
deste contracto pelo ·Trlbunal de Contas; ct) a julzo do Governo, e111i 
tOdós às casos não cabendo nenhum onua .para a t1n1ão. 

Êf!3xta - '.Findo o cõntrê.cto, pod~rá o que;rtét general ·oecupar até 
ma~ sel3 mezes o .r.e!erld(> lmmóvel, ficando livre. ao mesmo O dlrel~O 
de ~tirar os apparethos e as 1.nstaltaçõea que no ·predlo venha a colM 
locar. 

Sethns --- O pre11enta contrack só entr~rA ~m plêhó vlgór depois 
de ~gistrado pelo Tribunal de Oohtas. nao &e rêápo0$Bblllzando ~ 
Góvemo pôt' indenmlza.çli.o alguma &e aquelle instituto d~nêga.?' o re
gt&tro. 

Oltava - A despesa .ftl!!últante da a.sslgnátura deste contracto çor
rerá por conte. da. súb-eónaignação nUínero quatorze, dai verba. oitava. 
do actual orçamento da. despesa do Minlsterlo da .Gueria, e da qual 
;f ol p_revla.m.ente deduz1·da.. 

;Nonà - Seré. lmp~ta. â proprle.tarlo.. a multa d'e treJentoa mil ·réls 
.(3001000). caso falte ao cumpl'lm.cnto de qualquer dâs clausulas cons
tantes do presente contracto. 

Decln:ia ..,- O seno proporcional do villor <lo p~nte contracto 
l!erâ cobradq no actó de sua a.eslgnatüra.. E por est,a.rem aooordes, la
vrou.se o .ptbãent~; contracto, que vae ~lgnndo pelas p.a.rtes cont~açttin
tes e a.s testemuilllas abaixo a.satgni\dl\S. Bello H9ilzonte, vinte e d918 
de AgostC> de mll .nõv'~ntoà tJ trinta. e olnco. "'- Coronel Alberto Dti-· 
Grte d.a Mendonça. ·- · Ma.rllia Dtas Con.ttjo·. Estavam· collMlas e devi~ 
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damente lnUtillZM!as, estamp1lhaà federaes n<> valor tdtal de nove :m.11 
ré1B e o sello ·de Educação e Saud:e Publlce.. Cont.1nha as. asslgne.tu
ras das testen:iunha.s josé Modesto Sobrinho e Sylvlo :M.oreire. , 

Col1:fere con,i o orlglnaL Bello liorlzonte, 2_2 de Ago.st_o de 1935. '
Asàlgne.tura. JlleglVel, tenente almcpcarl_!e-pe.ga.d~r, servindo de secreta
rio do ç ... A. 

Confere, asslgnatura. 1llegivel, càp. e relator. 

O Sr. Pres\denté - E.stà finda. a. leltura; do Expecilente·. 

·o Sr. Vicente Galliez (Pela ord.em) - Sr. Pres1dent.e, na st!l!são 
de 29 de outubro ultimo tiVe occáátãó de apresentar um proJeeto 1s~n
tando do imposto de cQnsumo o alcoo1 destinado a. materle. prlmà. para 
industria.. Como, até ~ora, esse proJecto ainda.- não tivesse sldo jul
gado objecto de drÜ1beração, <:onsulto a V . Ex. se o mesmo deve St?r 
renovado ou sé e. Mesa póde considerai-o apresenta.do, estanda elle no 
CQrpQ do disctirso 1que tive <>éca.slão de pronUI}.clar na rere~ld~ sessão . 

O Sr. PreSJdenie - o proJecto de V . Ex . será ~ubmettldo á Ca
màra, plira que o julgue ou nê.o objecto de ~eliberaçã.o. 

9 SR. VICÊNTE GALLlEZ - Agrade<:ldo a. V. Ex . 

O Si'. José· Gomes (Li!, o seyut11,te discurso) - ~r. ~~idente, 
agai'á que e.st·á terminada. ji. tarefa orçamentar.ra. com approvação dó. 
redacção finai do orçamento, occarl"ida. em ses8A.o •1e hontem, animo
m_e a.- trar.er -ao conheciment o de VV. EEx. mat.arla outrá que, sem. ter 
cára·cter de urgencla, e se.~dD 1.mmedlatame_nte de int.!:?res.se local do 
Estlido d& Parahyba, não qelxa de interessará :Ne.çé.p. N~ hora· en:i. qu~ 
o principal dever dos ·bra.slleirO.S é estudar e t:Otnar reajldaide o plano 
de reconstrucçll.o econo.miêa ·nacional, imposto peio artigo 16 das Dt_spo
slções TranmtQrlas da Coruitltulção Federal, ju.stlflca.-5e plenamente 
que cada umll das unidades da._ 1'"'e~eração venha prestar contas aos rê
ptellentantes de toda a. N:àção, par.a. que as reaUzações e as ne-ooss1da.<le3 
de cada uma da.a pa.rcella.s feclérattva.s •. ~Jam conslder_aélas na reltura 
desse plano, que é ·um plano de sàlvação pubUca. commum. Venho, as
~lm. em. nome de minha bancadá, oi:rere.cer á Oamarâ. dos Deputadas 
os aubaldtos que a. .rea.lld..ade parahybana nos !orneoé, oonsuootanclados 
na Mensagem. qt:té o Chefe ·db i!oder Executivo do Estado da Parahyb.~ 
- Sr. Govenui.dor' Argeinlro <le Figueiredo - teu â Asaembléa Legls• 
la.tiva daquelle Estado no dia 1 de Out.ub.ro 'ultlmo . No. 1mpossJ.b111da.de 
d~ :repettr as informações, os numêros e os tdado.s estatlstlcos contl_dos 
nesta Mensagem, fol ell_a. posta a\ 'dL!u><>stç.ão d.o.s ·Sr~. Representantes da. 
Naç~o. na. Blbllotheca desta Ca;mara. e na do Senado Federal . 

.A:11 se !Qcállzo~. em plnceúada.s mag-J.straes, o problema. ·econemloc 
paràhybano e rot detalhada ~ organlzeção de cll.Jll~~ benemerlta. 
do. Fomento Agi'lc\>la, é, em pa:rtlcu~. do tomento da cmtura do al"
godão - "esplnha &>rsaz da. economia paral~ybana."'. constam daqueúe 
doi;iumento as ltPlias gerae-E! dê pró.pagailda, em moldes nov.o.s, ll!>rgos e 
owrados; com que os homens publlcos da Pàrahyba prb-tnovem para 
os cà.mpone~s a iiberia.ç'° da. rotfna e a. fan:illiarlciade· êôm os ' pro,. 
oeasoe da novo. tecbnloa-. 

-Ha um ponto culminante s saJlentar: é a. acçll.o co_nvergente e a 
~Uabaração d:~ Prefeltiin'as corn à Adm1nlstráçA.o ESt~dú,al , na con
Oépçll.o e rea11za.4'l\o do plano systematlco de consólldo.94o· ida econoín!B 
pamhYbQ.na, hllclado no Governo de Jot\o Pessôe., re1nlcln4o _wt An· 
tenor Na.vo.rro e continuado por Grs.tuuano <J._e Brito, José Mariz e Ar
_gemlro de Plguelredo. 

Os capltulós e re-terenót,ns da. Me~gem eobre ~anna de SS!;!~Ca:I.', 
iumo, arroz, batatinha., In.á.mona.. ml.füo e abaicax1, merecem ser medi• 
tados ·pelo.cJ que não acreciltam no !~turi> do Brasll . A resenha. da que 
se vem ia.zell4P. na. Parahyba,_ no sentido de ãtti'ãhtr oapttaes novos e 
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na .organ~çfi;o elo 'tr!!-.balho sobre. bases· é<>Ope-ra.tl:V~·. t>em assbn na m:>.
te.rfo. de Irtettuc~P.o e sa.ude Pub.11ca, .dJz. bem da mod~tle. e{4ulllbr:a
da, inaa bêm lnúúicJonatla. dbs n~o.~f recw5os e esforçós, para. ass11111-
laF inJcln.ti\ta.s CuSto5as e pr.ogtes,91.stá.S de ce.n'trós n:Í.B'i.5. 11.vançadoS e 
_mais r'1cGS. No tocante 8. Iastrucção, ba.sta sa.Uentar a comprehenaão 
do papel e do ·a~Jlo· do c_1~eIJ1ai e do ra.dlor equcatívqs, 

o capiitulo .O.as· Qbra.s ·Públtca.s é apre.n,gentc 'd~ .mtilts.s e teéUndas 
1n!ctatlvas e ~e-~llzaç"é>es occorridas nos 24() 1 dias de a.dmlnlsti:l\Çáo do. 
Goveriladór Arg~mtro F lguel·redo, na. sua proficua, actl'vldade rio 1â.lto 
posoo que o Partido Progressista Parahybano lhe confiou. Aclma. de 
tud~, po~étn, se aUftn"e o .. elev.ado teôr polltico .!Jo ~u: gove_rno e- ~ 
llnhR de al~a WlerS:J:!t:Ia para., com t<><lo,s -os .para.hyba.nts; ~dependen
temente de mat_lZéS pa,rt;ldanos, sem -embargo da es.trelt~ .. solldà·rledir.de 
entre º ' ·n~ Pa.i'Udo .progesãl&tl\ e ô GlJ.e!e d.<> Execu:tlvo ~o nosaó 
Estado. 

vou· dar ri.· pslav.r.a a ·s. Ex-. º' Sr. ·qovernactqr Argeiµlro de F1guer
.redo, no i:;egUhi te to;pico ida .StJ.'B. Me·n.sa.gem sobi;:~ a .pol)Mca do ~tad<>: 

l'OLlTICA 

·E• o u.ltlino capitulo da mensage[ll..· Re!i1gltti~i-o com 
emoção .. sentindo o. ~alo17 d~ um ~rhimp~o· que ni:µguem .l\06 
pµde :l'.E!U~ar .• ·1>9r9ue elle é n:ien.os meu e' çlo méU- Gc;>verrip que 
dó pôVô p~ahyba·h9 BP, mais elev~_da expreSsãO dó SeU VB-
101' cultura~ . QUe:ro referli•me ó. ·mentalidade p.oUttca .que, se: 
âccentúoti no Es'tado, éu:lmlnando em traços ·d~ ma-íor s,lgn\
.flcaçíi.o democratica 'no ·r_e_cen·te pleik> de 9 de ~etell,lbr9, A Pa
ra'byba .póde apr~senvar~ a.ntíe as detna:is ·un1id!lidc& d.a Fe
<ieração eom o titulo de suâ. cultura poutica hom'ado, não para 
humilha·r &S demais, .stm pari;l. lguàlãr-se As que m&1s sé dls
tlnguem: pela. eleva.Ção dbs processos :eleltoraes e :Udelldade, aó 
regime" Flnnet'. dqpumentos puplfoos para. 'BdVe'l'ISartq,s pCJliti
cos- que o.a soUcltnram, a~eg~a:n.do-lhes tOda.s· .as gara,;i1tl~ .~ 
~us dlí'e1to.s é. Ubel'ld,'°çl~ . Isolei em absolü.to a.s !\Utorttl.~des 
pól1c~ de q~ã.eSquer lh'ter!ere.nctlia polltice.s e man,4ei-as 
garan·ttr.. indlStlnctamente aos, elemen~· de f.odM oa' !:acções. 
partl'darlas. E o pJelto :toi ,re~mente d_os mais . livres que â 
Pa.rahyba aaaistt-u. Fma~o oo Pa.rtld9 q\le me elegeu e · que 
centt:nu~ ~~tendo as !orçf\.s ~1!1 pondere.veta , do eleltorado 
)1arahybano, os meus aot<>S, ·se repreeentam de facto· -meu 

, pensãmeuttt peàsoal e de meu governo, toram tampem_ a fiel 
iuterpreti\ção da. vol)t.ad~ e_ <lo eent.ir elos m~t:IB cor.reUglonarios ~, 
·.t_\ }Jar_ahfba l>ein conhece a. sua proptla. btsçorl~. ~m c<;>bhec9 
a v,!da de seus· pa:rt1d0$ _pollticos re o p&Ssa(lo de se~ 'hoinéns 
JJ'Ublloos,, os feltO.s. doe· qti'e doiiilnaram ·e &S credenciaes doa 
q:Lie eetãó1 dóminaxido . E nessé pMnomeno de, co·n.sc.iencl11. ~01,. 
le.ctlva tudo .se pOdéré. negar, menos a. grand·e evol~ç~ qu~· 8" 
~m operado no 8ent140 liberal dem_9CI'at1co. Qs q\1e eram idea.
li.stQs n~ passado e _combatiam. e.s miser~ d.D reglme, contatnto 
cpm a .$ElgU_rançe. (las let,, )haa sem a ga.rântla c1Q8, pc,lmens, 
e·xpondo-~ ã_ tmia t\Ql! pot;entndoa·, .encón.traram nó pirJsefüe 
ea opportunl'dacte de revel·alf a pureza de. sue. ideologia. Desl~
bra e commove 9 sc_enado !C_le· nossa vl~ publica': a Parahy'b3 
~,f;ell:a, ve.n~ndo os ódios e as dlssen9ões· de. outf ora, ei.tenden
do-se C01ª0 uma ,grande !ttm,llla, ~!·noe a lmpr~o' de uni 
teµipl<;> onde f?0 filf!un<Je a. p~a~leà., o amor e.d tr~bàlho num. 
ambien~ de ansek> e de !é' ~lrt, grandeza da. Pa.trlli l Os tra
·ços. que mereçam as divergencla:s dO:U.trlnnrias, d1Btingu1n<lo a.s 
corrente8 politlcns que ~ bateiµ, na; !titÇlí$) de s~ id'é&i ~ ob• 
jeo~lvo.a, n.lo sacrificam o. senj;imento da qommunhão gerai, o 
p.dnc_~i>io tta unld~e .no ;plano el~vad!) do i~te.re:ssê. :publico. 
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Encerrando e~tã. menaa.gcm, quero congr~tulil.r-ine ·OOmV:as
·e:o j)êlá. 1I1Stat1açl\o: dos vossq_s tra~alhos otdib.a,r1o.s neAt~ no:va 
phlM!e co~itU;clonJ!,1 da ~pU:bHq~, fe.cto vente;delrameiite 
ht~tor:tco_ ·~ sobret·udQ a~pioie.sei pel~ certeza. que fodos nu· 
tr,t_mqa de que a v<>ssa aqtull;ção ·ttá ser a ma!s fecunda em 
trutol8 de be~ collect1v<>"'· 

tl:odo.s os. h:otn,~ns pµbltCQ_S _par~hyba.n.<>~ Ç\Ué· ro\J,1.t~ni. i+â.s latS;J:i da 
JJ.OSSS orga.n;tzaçi:o part)da.rla, e além_ âe.sees, to~os os pli_rS.hyba.nós 
~qu~ e.stlmãm ·a .. ilàaS.a terra no .seu patrl.môn1o moral -e Jnaterlal~ 
--,;- têm. oi-gtilho• dá nova ordem de coisas que· fot !nsUtutlda · na. Pa~ 

•_ra.hy~a nos, p_r.odt:o.:m.os; da. Revo_l'µção e n·o curs;o della. atê nofe, sendo 
-de tudG um dos a.ttestados ma.lá eloquentes a Méll.~ã.g~m e. que. ·tne 
.a:cabü ~e re!et1r e qlie honi:a. á Parahyba e ·aos seu:s· Olho·s . { M:Utt:b 
bem.. P<i'lmás) • · 

O Sr .. _ José. do. Patrocinio - l;lnbe V. :E>e." .SI'. ·Presldente. 
tjiie 't0d1;> l\omem sen~w. que. asf!úine um cargo pãra o qual ccm
cor.r~u p voto oollecf.fvo, é obdgado s. estar de áceot:do com tod<,>s 
:,aqµeUe$ que o elegeram, soti _p~n~ 4,e SE!J" c}a.sll1:fkado ·tomo cretino. 
-0U: cotsá se~el~ªn:te; a1.ndi!o mesmo .que a. op1'nlã'G r,\O .so}ictta!lo este
~âo eJn, d~l\céó~ó êom a clp ,soll~ltante. 

Est<>u nest;ãs 1condlçõêa, isto é, não <UvJrJo do pêd1do que me .fel 
,feito, jj a traria 1guaimente á trih.una. en;ibor8. .d~lle discordasse. 

~~~1. ·hontêt;n, (la UJ)l~Q syn(\leal da ~Ba.Ma., ún\ mil.nUe.Sto 1J.o 
quli.1 esta aai;oc1aQíio:, que. representa ·50 .. ooo trabálhad.li>l'\;9 syndfoa.
lizados, vede 9'4?. !n.ça da tribuna. da Ca.mil~B:• mil$ Um:a. vez, u~ 
:protes~c contrlt- a l\Cç® tµ:a1ef.1éQ q'!le vae. de,senvQl\'en·do ne;queU~ Es
t~o. o l>artf:t<> Inwgrnlldta. 

Ha. pouco, <isse partido anpunclou à. ~aUza-çãp· d~ um CQngi;,esso 
que, f.etttmente, gr.aÇas ã. ácção dos sylidlcMtsa<fos e ã mail.há dos· 
mJl!chin~S. nfi.o oove lógar , ·ContlDUll', porém, a . liglr ii:á. ·SOll;lbtfa., 
como na :sombra costuui~tn se_mpre a.glr aquell~s q~ µ:ão estão cóm 

1& v~rda4~. r~ultando dahl dlscol'dl~ e- iuctás 1que grandes préJUlzo_s 
trazem oo ·traba.lbadõr. · 

·..Se ~toniru'em. attftude; fav.or.avél- terão contra; sl a. o~:Uó.sldade. dos 
. ;p~trões: que n~o e;stã<!· de accordo com o· seu modo ·.(fo' pensar. 

T~_ltt. razão, poi'tanto, a .~niãe àynd~cf!.) do. ·:eshl(J., fa~ndo est.e 
pr<>teM.o q\,lé tratu;ínlt~ á. oamara. _ 
- ~º' .cUtlo. 16 dé Julho d~ 1934. todo o Fst~ ~pplau,dla satJSfeJto õ 
gesto da conetituln~. d~nd<> nova. Qonstltuição - ti.o I3rasn. Hoje, ;ã 
ha d.iverge,acia~ µns, qom razão ou não, ata.calll· it nosso. ·carta. Ma" 
g.na:; outros cootln.ua.tn n appl~ud,l-a, ,J»rque 'V~m n~l1a a- le1 de 
que )lec~ss1tav~ Q P.at~. 

l!ln.tré.ttl.nto, tio n\t~ieo provll\cial tntegraOs~a. da àapttaí. aslilstl, 
·na. sessão qU.otHUana. .todo.a ós. àeua Ql'-adore~ aliacarem \'Umefite a 
nossa. Qonst1tuJção que· nclibavá de rer dada. ao ·povo e que dQ povo 
.reçebia todos o~ appla~~, 

A fÍnallda.de, :portanto1 Cle~a. g~.Q.te é, _ p~rversa·, ~oo ~~ por ·que 
.tJ Góverno à~noa éonoont:e qu~ es.;sa. n\mora orga.~lza~ p·a,.ra suftçcar 
.a l1be.rd(l.de, se e11tpanda ,.pelo PaJz a. t:óra.. 

FM.emoo ·COll;l ·just.l.ç.a:, ~ig~os_ a ·verdade; a Allfança. Nacional L1-
'b1lrt.~dora não era. i~t1tu~ção tão gra.ve, quant.q é o .tn:te,gra~oi 
,:Nà~ :$\las• ~\Pl1Óes há:Vi~ prot,e~lios, 'pBclavrae, dls~soà, .ptocuran<;l.o 
a.s;ilmal" o povo ape.nM por e~ melo. EntretantQ;. ~ Jt,cção t._ntegi:a
lfsta reage ·com á·rma.S. JtJ. !oram cncóntrad8S 3t.é, como· ·é aa'óldo e 

·notode, metri:l.lh!!-dote.a. ~m. .su:a.s sédes. E o Gevemo, . q:ue raz? Jillsu 
-en~ão que e$sl\ gente· estâ t\}le~:u1.s· ·~pre.a5nta~.~o fantasia.- no uB.<> de 
uma· c_aírtlSa ver,d~~ :NãoJ. A col~ 6 outta., E é· p~ctso r~l!.gir contra, 
emquanw. é .~ntpo. M.q-1Ef tàrtlé isso- talv~z nã<> seJo. tne~s po;>atvel .• 

:oe:us nos llvte de que ess11. gente trlumpb.e . . Setia e~t~o o ·de.ác!l-1.a.Qra_, 
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O B.l"aSll, habitado por um povo liv~. não supporta.rla lllB.18 o deepo
t!.mió, iitinct\. o .áupportqu, diga.mos, porqu~. nQ t.empo de sua; monar
chia o rei tol màgna.nimd. JJ~ outros que di'zem. que o chete ou semi
deus· desse partido é um ttoente, é um de~qüll.lbrado. Não p~
admitttr que o ·eeja. um homem que, dentro de quatro annos, pro ... 
<luz vtn_t.e e seis obr~s. attestando sadia. 1nt.ellec.tual1da.t3e, apenas tenM 
c\entce ao rQal, âo desejo .de mandi!-1".1 embora com prejuim. da Uber
<iade, nesta ewca em q~e a vlolenc;:ia é recebida coni despreso . 

~dmlttamos $da. que m1llc1as especiae<.1 se organizem e que o,s. 

1ntegi11Jtstas marchem pelo interior dos nossos Estados, deaatl.ando· 
as e.utorldàdes e quantos se opponl)am ao seu .oredro. E' .preciso que 
protestemos, afim de quE! possàmos reprlmU: esse m9Vimento ne.fas-
to, sob pena do desastre .ser lnevltav~l. 

O SR. DAMAs ORTIZ - Segundo se deprehetí~e do nottclar1o dOS' 
jornaes; parece qu~ oo integralistas não estão sa.tlsfeltos óo.m o seu: 
chefe. Propala-se que v:ãQ convidai: o ex-presidente da Republica.
Sr. Wáshlngtõn .Luts, para o substl~ulr. Acredito, pois, que V . Ex. 
está. mal in!otmado. 

O SR. JOSE' DO PATROOINiO - Não estou ma.l informado. 

O SR. .DAMAS ORTIZ - V. Ex. falou em che!e .. . 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO - No dla elll que os integral!.s-· 
tas estiverem mal Se.tls!eltos com o seu chefe, a miUcla desappareca
rá. F..'.!.s.a doutrina tem uma especie de feição lnythologlca; os seus• 
adeptos a.doram o seu chefe como se . .rora um sem:l-<leils. Estes· 
tactQa .servem ainda pa,r,a _mostrar n m.y.st1!1caçã:o de. trilogia sym.boll
ca por elles adaptada - Deus; Pntria e Famflta . Aquelle que QS guia 
é que é tido como Deus; .s6o !orça<l~ a adora.1-0, Não é o respeito,. 
que o che!e .1.n:ip(>e e, sim! a obrigação de admtral-o para que ,POSSa. 
mais aceentuar a acção male1'1ca dessa. horda no dia em que <;j,U~r 
m.áfchãr parà ·cúm~rlr, os seus des_lgnt~ . 

O SR. DAMAS Oanz - V. Ex. então diz que os 1htegrallst~S: 
apenas: aguardam que o '•'chefe nacional" baixe o decreto atlm de
mnrcha~m. pe.ra. (!. capital da Repu~Uca? 

o B3 . .TOSE' DO PATROOINIO - V. Ex. se retere ao chét~· 
naclo,tta.l do Integl'Qllsmo ou da nação brasllelia? 

O SR. DAMAS oanz - Evidentemente, do IntegTallsiµ~. Estamos: 
talamio sobre o. Ihtég,ra,USino, 

O SR. JOSE' DÓ FATROOINI_O - He. ,poucos dias, num con
gre$SO, que i:e~Uzaram a portae-.t~hooaa - porque eneontram humo-· 
diata. rencção dos que n~ communga.m com ã exottca doutrina - · 
congresso esse reallzado em Cachoelrã do Itapemerim·, nó Esplrlto
Se.nto, dlsseram ·que já estavam pri:lpara.dos. para. tomar co·nta do go 
verno. · 

,, 
o SR. Ál!GÜAR BASTOS - v ·. E.X. acha que o governo aa. RepubllM· 

, ca não é solldarlo com essa ordem de coisas que v·. Ex. eatà en-· 
tendendo nllo se ~armonlz111r ao .nosso regime? V. Ex. acha Jque o Go
verno da ~pugllca não deve tambeni ser censurado p~lo dbScasot pela 
que.si cumpltclda.de com e.asa. sltuaçdo, deSde que, da. trlbu.'l~, desta.. 
Oamaru., :os representantes Llbertádorés, ha clols mezes, deliunoiàram 
à Nação esses ·:tactoa e ess.es attentad08? 

O SR• D .AMAS ORTlz. - E' J.ustame_zite é> que o orador est6.· fazend_o~ 
.tesaltàr .. 

O SR. JOSE' DO PATROOINIO --. .Já tlz oonsura ao governo •. 
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o:I'~nso q'Qe ene ~e lllude com a form,~ phãntl\Stlcii. êóm que marcham 
pelllg, rU.l!;S os inillõti'~Qa , 

Ex~mln1u.ldó-se àt~ntã.meiite, a. 1sltuQ;ção,. dada a toieranqla go .. 
·vehiámc3ntal, cbega-rse i\ ootíclU:São de que. os int~gralls~o.s àpellaa. es.• 
'pernm o mom.ento decisivo paTa. ta~r a reáeçjf.o. Entâ.9, 'talvez~ ~ja 
tarde p11ra ~ P1'9V1~ent:laa do governo , · 

()SR, DAMAS 0RT..J.Z -V. Ex. naturalmente nao lgnorl!< .que t~lnO!J 
'ª Lel de ·segurança Nac1óna-l,. que. pi:ohlbe ~ss11os l'f!unl~i:f. 

o SR. JOSÉ" DO PA'rROQINIO - .N.ão pt<;>testef ·contra a. .Lei. 
de S_egúra~ça .NBéi<>fial. ape2ar cle ainda n'áo me achar na; éamara. 
·E não lànéei meu• prot.esto pes.Sõal'. porque esperava que, por esse 
meló. fossé sustada. a Acção lnteg?_allsta, mUtbo mais per.n,\élo.sã. 

·1·e.plto, do. <l~!' a ~JHa.nça ·Nacional Llberta~o.r3.! Deu-se; · entretaP.
t-o, ·a contta~ro . Es&e.s· ·ho~ens C<>fitlP.1\am com todl!i a 11b!lrda.de !le 
propagat),dli das ~l\S ldéas .eJil todo o Brasil. 

Declarei que -0 niovlmento integrallsta Qffereoe me.Is perJgo !is. 
no'ssas 1lnstitulções.1 porque a II".aloria dos que a .. CiJ~põem. é consÜtU:iga. 
·d~ lnteue.ctue.e.s. 

0 Sa. DAMAS ORTIZ. - Péçp no nobre orador esel11reaer: ·maior 
P,êdgo :{>Or que? · 

O SR. J~E' DO P:A't~OCINIO ~ Sjio :mals J)erlg®os por sei'C'm 
fü~llec,t\laes. E V. Ex. nã.o descQUhece i:t.Ue ~ .tnstrúéçl1o dómlna !n,.. 
clltnente a lgnorancla... Por conseg_u1nte, sendo. os chefe.~ ·int'eg,rallsta.s 
intêllectuaes .. homens lntelllgentes, co~ve_n_cem as massas <:o.m as Eíui\s 

·pa~vras e cpnstrguem. adbesões cóm #J.atot: !ó.cllldii;ãe .do que -aque}fes 
tiue ·ape~as filzeil). ·a verdade... 

o ~R. ~~uac10 TORRES __,, V. Ex . acha qµe a · .intenect~a.Uda.de 
áJUdS. a adhe~l!'? 

0 SR. JOSE" DO PATROOINIO - Ajüda. a adherlr?· OR , gülás~ ós 
<chefes qo Partido, são ~ que mais conhecem e o aonh~tme.nto 
vem da ~ns~ruog~o. a qual, .por ~a. vez, é um de.senvolvlmento ºº in .. 
tellecto. Ahl està, pols, o mal, nbl es~ a nece~s~dade de ·.!1e combater 
eaaa llorda. quê vae crescendo de m.od.Q multo l\lartnQ.nte. 

Para tal combate, entretanto, na.da maia precisamos senão da Lei 
-de ·&egurança, .que impõe .i>énalldadei:s a todos ·quan,tos- se i;evoitmn 
coljtr:e. n Qons~tu.1çf.~; e ·.O In~greJ.!Bt.a ~. c.l~ra e PQSftlv;am.ent~, um·~ . 
~eaqçll.o 09nt1'11 o :t,egltrie.. Por Q'llª• ên~lio, esse d~;1caoo? .Por qu:e ªludo. 
·vamos tolerar que se· prepare mna revoi~çj!.'Q, cQJo tlm· é llnplantiu· 
•ein ·ÍlOl'iso Pat~ .. 'uii1. Té'giíne incomp~tlvel com a. indole do nosso Póvo? 

·O $R. í;>AMAS CRTIZ _,_ o regime; fas()~t~. 

O .SR. JQSE' J)O PATROOINIO - Pei<)r do qúe ó !ascl&.no: Ao 
.:fálar em fascisino, não .Pretendo -referir-me a ciiltro q·ualquer pa-lz. 
-Quer~>. porém. notar qµ.e esse reglm~ que, .l!i- prlnc1p1o, :rol quallfl• 
c(!:do como ~xceuen.te, como. devendo ser ~.dop,tado. ,pi>r todos es p9v911, . , 

_.mostrou, i!ntret.:i.ftto mji.ltJ te.rei~. não $?r t'ão bem adequf!db pâta.· 
nô• . 

. ~a Europa. ifl.a .mlserfü, ha. !ome.. ha penurla: e alguns são, até 
-de op1nlão que 11o guerra actual !ol .provocada pelá ne.cessldade de 
se dar ilm aos ~em ~r~baiho. 

o SR. DA1'4AB Onm - E. de· -se ~vanç~r nas tema dos .óútl-rdll . 

Ó ' SR . .íóBE' DO PATROOiNIO - Detxo de lado esse aspecto. ·da. 
·Çf\\estão, ·~porque ~ ambição. ê. rn~ltô com~Úín ent t'e tOdos· oS povos. 
;J!!ntendo que ·a m !kldnde. é q.ue devê ~r reprlí:nldn .. 
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Brs. Deputados, como dlzia, não dewmos consentir; por mal.s 

tempo, que essa horda se avol~me . Quando se olhe. o mar, de longe; 
parece que 6 sereno: na realidade poJ:ém, é. uma tormenta,. que ·ha 
de nQ"s :fazer naufragar por completo Se com o ma.Xlmo de. sacrlf1Clo 
não nos abrigarmos em um porto. ·E digo que o na.ufraglo ·St!t:B
'cqmpleto, porq;ue desapparecerão e.qu~~les meam,os que o prov0car~ .. 
Se trlurnph!li"em; não hastêarlí.o eiles a bandeira da .vlotorla, porqtiê 
os sobre.viventes, até então lllu,didQS. conhecer-lhe-a.o a :n&nlia ner
''ersa. de que se serviram, plira ludlbrlill-os, e. 'reagirão. Surgl-rão, 
ent~o novas lutas. novos d~turblos. 

Pod~reínos, entretanto, sem. grànde esrorço evitar que todos ess_es.: 
mates recaiam sobre a nossa. patrla. Basta que, conforme já flzemoo,.. 
relativamente é. Alliança Nacional Libertadora, appllquem<>s a .L.eí 
de Segurança ao 1ntegrallsm9 qu~ é muito mals grave e preju-. 
illclal. 

o SR. DAMAS Ottnz _... A Ui de Segurança fol npplicada t\ Alll
~;né;ü. IJbertad.ora. porque os chefes desse nú~leo poutlco partid,ariC>' 
·l?ão poosuem mentalidade ,de tnteilectu_aes. V. Ex. mesmo aCllba de.
citar o :facto de que os prlnclpõ.es .chefes do ~ntegr~Usmo posauçm.. 
el~va~os conhecimentos inlellectuaes. 

o SR. JOSE' DO PATROOINIO - NA.<> existia, pottantÇJ, seguD...do
(i aparte do nobre Deputado, em. ·relaÇáo á A111ança Ll~rtadora, :a. 
mesma gravidade q.ue se oh.serva quanto á Acção Integralista. 

o SR. DAMAS ORTIZ =- Não obstante, a Alllança possu1a élemen
~ de grande valor no ll,lundo intellectual. 

O SR. JOSE' DO PA'I'.ROCINIO - Elementos que se enthusla.s
mavam. no instante em que ouviam a palavra dos oradores allfan
~lstas, mas qu·e, p~ado o enthu.slasmo, estavam novamente dispos•· 
~O,S a $ê~lr o reglttle actual. que. ê, a meu ver, o mel}lor po&Slvel, 
sanadas que seJarn algum8$ talha-a. 

·A Alllança Nacional Liberta.dora não .era mal intencionada·. 
A~hn é que, nas vezes em que ·a policia deu busc~ entre ~ai;; 
que asslst.lato. as suàR reuniões, não ~noontrou qualquer .. de-Ua.s eondU
Zlndo aona:s. Is~ prova. apenas, que ó !?()vo a)lt: era, cond.\1Z1do exclu-
B1vamente pelo d~Jo de uma epoca melhor. 

0 ·SR, DA)!4AS 0RTIZ - ·~r d:lzei' que ·a. Aliança não possula. nu~ 
llclas, cpmo o Integralismo. 

O SR. JOSE' DO PATROOINIO - Não possula. Era um Pov& 
9~e sa congxegava em torno de um ~artldo. 

o Ba, ABOVAK BA!jTOs - Não apenas em torno de um partido, mas. 
tambem, de um nome que representa, actualniente, uma das malore& 
go.rantlas da nossa n·acionalidade, do .nos.ço futuro - o Capitão Luiz 
Ce;rlos Preet.es. l!lm torno desse nome é que o proletariado e o Pov~ 
6e. pril:plirám .Para, um dia, fâzer vale1· ·seti.s dlteitos. 

1
de justiçll e de 

liberdade. · ' f. 

o .SR. <TOSE' DO PAT~OdlNIO - v. Ex., um dos .repl'ElSentan
teS da. 41111tnçâ. Nactõnal Libertadora, d.~1 com, ma~s· clareza, o gu~ 
slgnitlca esse Partido. 1 

Alh\s, comparando•8e ó pasaado e as àt'tltüdes de LU.lz Carlos 
Prestes com os· do Ohefe nacional do Integralismo. ha. raZão para que 
se apoi~ o pri;me1ro, cuja vida tem sido pau.tada, na Unha de to4o <> 
tdeauata sincero, emquanto o . segu1,!do; explorando os seus aillados. 
tem sido malleavel. nas posições assumidas, o que o torna pn.sslvel <la. 

·d~sconflanç_a do obs~rvador imparcial, 
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Córitlhüó a. a.trttiiiiii'., entretanto, ser elle menos prejudroJal do 
•que a Acção Integralista, 9-üe Jtilgó crlmlnQsa, que considero maJEí!lca 
e .que, por isso, precl..aa. &f3r extlncta já e jà. pois. dó contrar!ô~ vere
~.mos. a cQn!usil.o esta.belecld.a em todo o Pa.lz. quando nos é dado 
-evital ... a . 

Sr. Presldefite, d,lz o Chefe do IntegrRlism9 que o seu Partido 
:li está preparàdo pa-ra dar um pont~-pé i:io Governo. Isso não deixa 

.. de ser um ultraje a toQ.os os brasllelros. Se bem. que o Gover:no .nem 
,sempre seja a enoarnnção viva do Povo. é 1ncon1;Elstayel, entretanto, 
.que elle representa esse .mesmo Povo. As'slm, um Partldo qun, de 
publlco, declara ebtar preparado par_a dar um ponta-,pé no Governo. 
de.ve merecei' de todos os cidadãos a necessarla repulsa. Podiam os 
Jntegrallstas empréga.t outros termos, outr~ expr~ões: entretanto, 
tizeram como os analpha~tos, q'ue hilo sabem $e exprlmlr ou, tál vez, 
no auge da sua ·Ind·lgnaçáo, não tendo ína.ls o qüé d~r. lançaram 
"ltlâo desses voe a; bulos tão grosselros. 

O Governo da :.Republlca, níio obstante, c9ntlnú.a. a agir de 
:fórma. extremamente tolerante. em face do Integralismo. 4cho que 
s a~tltude do .Çhete da Nação devia. ser muLto outra.. 

o SR . . ABGUAR BASTOS - ls,50 não é posslvel, porque o Chefe da 
<Casa Milltat é}a. ·Pre~idenc'ln. da N.epubllc.a , é, tp,mt>em, uqi dos chefes 
1ntégra11stas. 

o ·SR. DAMAS OR'l'IiZ - L1 num joi:nai desta Capital q~e $. Ex . , 
-0 Sr. Getulio Vargas, dentro de pouco tempo, Seria o chefe do lnte
grallsmo , .• 

O SF:. JOSE' DO PNrROCINIO - Isso é grave . Peço a V. Ex. 
:retl,~ o a.pa;rte, po1s, do contrario, fico em sltuaçâ!) melhld..rosa . 
.Julgava o Presidente da Republica toleran,te, mas. com a lnforma.
-ção ~.restjlda, \tejo que V. E.X. e compa.rtlclpante. 

o «Ba. DAMAS ORTIZ - Deularel, preliminarmente. que havia lido 
:,TI.um jorm~l cles'ta cidàde que o :Sr. Oetullo Varga.15, dentrõ em pouco 
. .seria. o chefe do Integralls?1º· -

O SR. JOBE' DO PATROOINIO ~ D'á.qlil li. pouco te-mpo? SalV'O 
.~ S . Ex. Jtzer agora sua. adhesiío, porque o proposltõ da. Acçã,o In
-tegralJst& é ou'tro: renovação rl\dlpal e.m tQCias as leis do Pátz. 

Com este Informe, o meu pensamento se mOdiflca, p.oJs, desappa
"l·eee a presujDJ.da tqlerancia, Se na Casa Militar do o.hefe do Estado, 
.ha. Pe-Sáóàá qüe Já partt~h&tn desse; mllfo1a, a. gravld,ade aug_menta, 
não restaudo ma.is 1\ Oamar-a. dos DepQtados-1 ao povo, ás 118Soclações, 
que lavra.rem seu pro.te.sto, pois estou certo de que1 apesar .das afnr:.. 

'matlvns, nii.9. posso acred!t.ar .aJ>solutamente, que o. esplrlto do Sr. 
-Oetullo Vargas ~ coadune com. o cyedo 1ntegraU.sts.. 

o SR . CARLós REIS- - Esse credo é até combatido pelo ar. J\ion~ 
'Arraes no .. seu ultimo livro P~r q<>vemat~vo, aobr.e côoperatlvlsm\'J, 
õomntunismo e tntegrallsmo. Qúe .Diabo/ é d<m co.pltuloâ rnals lnte
,.essa.nte.s do llvro, O autor ~ttí. presente e póde explanar o as.• 
.:s'i.lmpto, 

o SR. ABGUAR BAST<>s - Fala. o npbre orador sobre e. necessidade 
-das a,ssoclações do Pa.lz e do povo se ·~eun:irem. pare. protestar cm 
conjuncto <!Ontra a.e; actlvldades da Acçll.o Integralista . 'Preciso lem
brar que .a Ca,lllara J_á pediu ln!orttiaÇões ao Ml·nist~ do. JuetlÇa. 
quanto ao moo<;> pól' ciue o Governo da Republica encarl\va tal Acção 
em face <la Constituição e da Lel de Segtmmçe. .. . Iàso ocoorreu ho. dois 
:~ezes, mas atê hoje ·n. Oama1·a não .:recebeu .resposta a.ó r~querJmen~o 
:.i:orrn·ulado. Pnrece-me que, em vleta. de~ta !nlta do attençtio lmme-
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dtata, o Govénio mo.Is uma vez mostrou cµmpllcldade patente com. 
a oi'dem de coisas que or~ vimos a.sslti,ndo, a.través da.a manlieats.·· 
ções integralistas. E ' apart.e que dou lembrando a. V. Ex·. que a. 
Camara, por melo do Te!erido requerimento, Já 1nl<:1<>u aéu prote.st<>
oontra às actlv14ades da Acção l:tltegrlil!sta. 

0 SR .• CARLOS R,Exs - Ó ·$r. Mo11t-e· A.l'raes, no seu· llvro, nÃo trata 
desse ponto.. . (Biso) . Ffoa apenas nas idéa.s:. não" entra. ·ilo iadet-
pratlco. .. · 

o' SR. J06.Jll.' · DO PA~OCiNiô ..,,..... Quanto a esse ponto, apro
vei-to a.. opportulildade paro. fazer um a.ppello lio sentido Q,e ser dti.1.a. 
resposta ao reqüerhn~ntO aqul feito . 

N§.o posso c:.rer, com-0 di-zla, que o Chefe do Governo, que vela
da campanha.. da Alllauça Libera.1 trazendo um programmà cheio de 
promeãs.ns, das qúaes alguma.s têm_ sido cumpridas-; não poaso acre
ditar ·que elle sé desvl'e do iunio traçado pan 1$egU1r uma. rota. pP.r
:cletosa; não posso crer que e&Se J:ioinem, que vem se·ndó cómbatldo. 
pela opposlçã.o .;:,__ a.Ués, · é preciso fazer Justiça, as oppostções sã9 
neces...qarlas, ~Tlnclpalmente, quando iguaes á que existe hoje. no 
Parlamento Bfa8llelro, composta. de 1lomens Jntelllgente.s, sensatos ..• 

'0 SR . OA.MAS OaTIZ ......,. Sobretudo cultos. 

O SR. JOBf:' DO 'PA',t'BOCINIÓ - .. .. de homens que, pelOS' 
car.gos occupadoe em epocas pa.sse.~·as; são dignas de .toda. confiança 
e que, embora ás vezes eiaggeran<i<>,. procuram. ·sempr:e flscailzar os: 
~~tos d.a. adlnlnistração - não }:X>BSO crer, ·repito, que o Sr. Oetu
llo Vfil'ga.s se detxe empolgar ·pelo programma da. Acção lntegrallsta. 
E se a.Sslm áêontecer eat11r4 levando a. Naç·ão p_a.ra a derrocmfa de que· 
elle mesmo procurou tfrál-8.. t~ndo cumprido; em parte o progr&n)"':
ma que pi:0metteu desenvolwr. 

O Si\. Mó~.\ t.IMA - Parece-~ que, nesse ponto, ~ Presld'ehte
àa. ~_publlca está apenas satls!azendo as aspirações mJn1mas conti
das ho seu pr-0gramma. As maxünas fi!Jiml pa~ depolá. 

O SR. JOSE' DO PATROc»n:o -- Devemos evlta.r qúe ó Palz se 
con!lagre e que. tome vulto esse partttlo maleflco qiie_ abusa- do
nome de i:>eue e ultraje. a. nossa bajl,délra. 

o sa. :Morri LlMA -- Abusando do nome da. .soctédsde, qul'I tam-· 
bem não· eétá ameac_;adl\, co.mo ell~s di~m. 

e SR. JOSE' DO PATROÓJNIO - Tudo quanto e.idste de oo~ .. 
<lé ütll e proveitoso terá de desappa.recer ante ó programma ranco
roso, ·ante a pe.sslma. orga.n1mção que é a. Acção Intiegralfs~ . 

E d(~vemcis · .ficar hla.ctl:vos, de bi'a!;.<>s êruzadOà dlanté do perigo> 
que nos· ameaça? NAol ·Precisamos· agir desde Já. E' necessarlo que
vénha a resposta.- do requerimento !eito .Sr. MlnJstro da JtiãtiÇQ.. E"" 
preciso que ee !ale alto ao povo brh.sllelro. qµe está. sendo v1cttm~. 
da malP.dlcencia de uns e dà bô"° ·:fé de outrus. 

o SR ·. DAMAS ó.RTtz· - Dêsejar1e. saber $oe V. Ex. ~t'(I. lnterp!=e-, 
tandô os· sentimentos da bancada. trabalh'lata., ?leste a.ssumpto. 

UM SR. DEPUTADO - S . Ex . está de!!)fidendo pqn,to de v1st9'1. 
~eS:-'!pa1. 

O SR. JOBE' DO PA~OCINIO - Não sel ·se estou 1nterpret'i.nd<> 
os se.ntlmentos da bailéadã. trabalhista. Recebi, henwm, um. manl..,.· 
:testo da União Syndical dâ.. Bahta. PeillS<> que p. bancada trabalh1s• 
ta tem obrfgnção de ser solide.Tio. commtgo, porqV.e a;<therlr ~ integra-
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·.s1smo é crime. O lntegrallamo não quer, aboolutamentc, em seu 
6élõ Qs trabalhadores, se .não para. massacral ... os. 

O Sa, DA.MAS. Oanz - Nesse <:~. com essa declar.ação, V. Ex. 
-vem. 1n!rlnglr o programina trªç.ado pela bancada trabalh.tsta, que é> 
-0 de _pugna.r p.elas relvindlcações das classes trabalhadoi:as. 

O SR. Mo'l'TA LIMA - S. Ex. esté. de!endei;ido o proletariado des 
1m1~aÇQ.s· do ~nwgrallsmo. 

O Sa. DAMAS OJtTIZ - ~vem.os collocar-nos acltnà de qual4uer 
-competição .pol·1tiCa. O 1ntegra1\Slll.o é· partJd9 'r>olltl~. 

O Sa. Morra. LIMA - Partido que pretend• ánillqtillar os 
.outros. 

o SR. MA.Rto CHERMONT - E que combate 9.~ r~lvlncUcações prq· 
3.Étarlas. 

O Ba . DAMAS ORTIZ - ComP.ête ás autoridades constltuid~ 
.cob1blr a. sua açção. 

o SR. J'OSE' DO PA'l.1ROCINIC' - se o 1Uustre éoliega ach.a 
.que estou !n!rlnglndo o prograµuna da banca.d& trabalhista a que 
pertenç'o, e, portanto, delta. me devo ~tirar, desde já. ~enuncio meu 
loga.T all, comt'.anto que meu dev~r de btS:Slleiro seja: cumprl'do, 
.acima de tudo. 

O SR. D.ú.iAS Oartz - Acima dó programma da hancada? 

O SR. MAAro OHERMONT - Até :Porque o ora.d.or está aqul p.ira 
iietender os tnwre.sses do proletar1!14o bra.slletro. 

o SR. AaauAR BASTOS - o orador, na. attltude que est.á tomnn
.do, póde não hiberpretà.r o· pensamento da. sua ·bancada, ma.a lique 
.saben~o que interpreta o seritlmento de todo o pro1etarlado na
.clpna1. 

o SR. JOSE' DO PATaOOIN:IO - Aliás. não acredito que • 
. bancada. te.nha para c<>mmlgo éSSe gesto. 

UM SR. DEi>-UTADo - Em absOluto, porque ha 'bln1ead'à traba• 
1hLsta não existe integralismo, mas defesa <lo trabalh~dot lbrasi
lelro. 

o ea . :AaTn.-lm RocHA - E é o que a nosso eollega. está ra-. 
~ndo. 

o Ba. DAMAS ORTIZ - Não qúero dizei" que a bancada trat>a.
.lhl!ita., ou psrte dell~. não ~eja correllglônarla oi.i adepta. do ln~· 
,grallemo. Apenas desejo !lque resalta.do que nlfo pôde ella. linni.ls,. 
<ilulr-Be em partidos j>ollt1cos, · 

O ·SR. .TOSE' DO PA'IIROOINIÕ - Se el!Se pà.rtido polltico é 
·um. polvo, qUe tenta. extend~ até nns oa aeu.s te.ntaoulos, pãra. ti.os 
.n1'1.S8acrar1 nos per~rter, -nos fazer mal, vamos ficar calados? Quer 
-.o collega qµ,e ,. bancadà. !1q ue ilá meSm-à s_ltuaçAo ~~ qµe estli. 'º 
.Presidente ·da J.?.epubl1ca? 

o SR. DA~AS 011.Txz - V. Ex. não está, pugnando pelos· tnterés
.ses proletar!o.s. Erstá !.azendo _protesto J>Qrque o Governo d6. llber
-dade de pensamento ao lntegrnllsm9. Quer V'. Eli:. fazer i>revu.lecel" 
:seu l;lO:nto de vista, em bene.noto da Ailll:ll9B Nacional Llbertndoro.. 
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o SR. ASGUAR BASTOS - o orador, ~a. expG&tção que eStá fazen-
do; l1m.1ta·-se a clamar contra. a to!er_ancla do GQverno, em mante~ 

áté -~oj~- a Acção lnt.egrallsta, Es1;e ó .seu ponto de vista. . Nem 
outro pôde s. Ex . .de!ender, po.tq'Ue !Ql <1 prlmeiro a ·-declarar· que pre• 
fert:. o reglme actual,. considerando-o o melhQr de todos, o que é con
trári_o á All1anç.a. Nacional Liber.te.dorá . 

O 81:1. DAMAS ORTIZ - Devo esclareper que não sou adepto do in-
~egràllsm.o . ' 

b SR. JOSE' :00 PATROCINIO - Nem deve ser. 

b Sa. DA.MÁS 0~1z ~ Apenas que.ria que V. Ex. declarasse d& 
tribuna .se está falando baseado no -seu :ponto de vista pessoal. 

o ~R . JO.SE' DO PATROCINIO ___. O operarlado nactonnl, conscl
t?n.t<>, se, levanta cofiti'a. o ihtegralli:;mu. V. Ex •• np seu aparte, devia.. 
perguntar-me se- eu !alava por -mhn, ou tomando a. defesa; do prole
tu;ad0 brasllelro. Se meu proposito fosse particular, devia a~ve,I'.tir
me n~ s_entldo de al~rgal-a_, e.m nome .<J,e t~dos os bta.siletros que amam. 
seu torrão. V . Ex._, que é lntelllgente, é dlp,l~mado, e é um compa.,.. 
nlieJfo· 1qúe hon.ra ~ no~a panc,a,da. . • -

O Sa. DAMAS Oanz - 'Obrlgado a V. EX. 

o SR. JQeE' DO PATROOINIO - ... ha de me .perdoar que dlga. 
esta.r interpretando mal a minha att1tude. 

O SR. ~9UAB BASTOS - De:Séjo repetir o que já d1.sse ha pouco~ 
V . . Ex, pôde não lntêi"préta.r a pens'ãmento de sua bancada, o q~ 
supponho não ser verdadeiro. Ju1go, entretanto, que a repreaçntação 
t~ba.~!-Sta, para ser coherent.e CGlll o regime soelal de renovação que 
o B_rasll a.trave~a e nece.ss,l.t.a, deve estar com o nobre Deputado que, a. 
met\ vêr, interpreta acima de tudo o penSa.r do iprolet·ar1il.do nacional. 
~ não pôde ser a favor de quaesquer activldades como essas q,uer
'tOlei'ád.as pelo Governo, veem se tornando prejudlclaes á socied84~ ê 
aos destinos d~ nessa Pa.tria-. 

o SR. JOSE' DO PA TROCINIO - Agradeço o ~pa_rte do nobre 
coliega. 

o 1Uust re Deputado sr. Dam!:IS Ortlz &.fflrmou, porém, que tomo
ª responsa.b111da'de de pr.otesto.r, não só no meu proprio nome~ como U!> ' 
da Q'n1A9 .Syndical da Bahla, no de to4QS os trabalha.dores do meu.. 
F.àtad~ e no de todo o povo braslle~o. contrai a. propo.ganda integre." 
U.st.-a. que vae poi• a.hl afórá., ~. entretanto ao -~esmo tempo desejo que c
Gov~iilo exerçâ 'umã reãêç'ão complétã., no a.en'tido de extlngülr do nôs· 
so melo a -onda. maleflca que procura. arrastar o nosso Palz ao ce.hos., 
A an.arcbla • 

O Sa. PnEsmE:N'T'E - Lêm.brõ ãQ otji.dbr qüé ó tempo, está flnc:Jo. 

o SR. SiLvA CosTA - O nobre orad9r ln~rpreta o pehsam_ento da. 
bancada classista, ,que . jul~e. deverem ser as ma.ssa.s oorit:i;a.rlâ.s áS Qi<ga-
·n1zaç6€s· it,ltegra.üsta.s. .j · 

O SR. JOSE' DO PATROOL.~IO - Essa.s Ul.!LBSas, senhorefi', ou se'"
rão ai:tvel'.sas é.s organizações tntegra;Ilstns, ou np1-esentar.-se-l\.O lndlgn'P..&, 
do Brasil. (Palmas . O orador. t c~ntp!f111.etttaào) • 

O Sr. Presidente - Estâ fj.nda. ~ hora de.atinada ao Expediente~ 

Vae•se passar A Ordem dô dia .. (l:'au.sa). 

GomP-arecem mais, durMte a. ~ora do e~pediente, o.s Srs. l Agenor 
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Rabeílo, C~~e1ra de AlV!ll'etign, Lauro Lope$, M.allió dh(:ltfilont, J)eodoro 
de ~en~on.ça., Acyltno ide Leáó •. ~bg\ltJ.r Bá9t'os, Féti~lón P~rdlgil.o, Cl'e
méi):t1no. l.ill;lbôa, Genaro :Póntii. Ma:gàlh.W?s de Almeida, Heni'lq:ue Oo:U
tó, 1EUezer. Moreira, Agehor Monte, Adelmat R(>clía. Frelré de Andrade, 
Democrito Roeha, Fernandes ·Tà.vora, Monte Arrh.es" Flgue!rêdo Ro
drigues, Xavier de oi1ve1ra, Alb~rt<J RoseH'l, Feuefra cie Souza-, Gra.tu• 
~1a,no Brl,t'ô, S1u1iuel DQarte, Odon ~ze.rrs., Souza I,..éáo., '1t>~o Cleóph~·$. 
:Rego Bartoa, Arnaldo ~~. Adolpho c.etso, Barl:íooa. Lima SQbrll!lh.o, 
M~rlo Domil)gilés, Artnur Cavalcanti, Humbe1•to Moina. Mot.tã. Uma, 
Orl11ondo Araujo. v11o1en:te -de Uma. S!i-mpa.lo CJõstã., Carlos üê Gtismão, 
Deodato Ma1a·, Amando .Fontes,. Bal'retO· Filho·, .Manoel Novae$; Daurv 
.J>~. Ped.ro L,ago. João Ma.nga.belra1 Alfl."edo Mascii,:renh~. Ali'nol~ ~ll
yg, ~gaJb·ães Netto, ~ra.nc1sco Roch,a., Pedro Calmo.n, L_eon.cio, Gflilré.o., 
Arthur .Nelva. R_i!.pha:el Clnc.utá, Egg_a'.rd Sanêhés1 Ubaído R.arpaihcte, 
Jalr Tovax:, f':ranêJSéo· 'Gó.n9aJvçs, Pe.teliía Ca.rnel:l'o .. Amaral Péi;Koto,. Ju-
11ó cl~ Nova~s. êand·ldo Pe~ii. Salles FHho, Sampafo Coi'rêa:, João Gui• 
lclla_iiães, t.~vl é.arnelrQ, Bento ·costa,. Ac'qrc1o Torres, ·eesar Tinoeo,, Nrlo 
~vare~ga, LeµigruJ.)er Filho, G1JI'los· Lu~. ;NQrald_mo ti~_a, C!etr.~te M:~~ 
drarlo; J~é Braz, TP.eodomiro Santiago, .Joao Betal·Q.o, JusceIÜ10 ·i'rubJ.
tschek. Macátfü de Almeida, Vtelra Màfqu<:s, Ne.grão de Llma... Oels~ 

Má.cha.do • . João :Penido,. José Bernardtnq, Matt11 -M11chado, $1mlfo da 
qunh~. A.nthero .. B9telho, .Ja.cq~es Montp.gdôl;l, Delphlm Moreira, Bel
:n:ilro Medelro.s. Waldema.t Fertêlr~. -~ot.aies Aildrad:e, V~guclro ce:snr., 
Card~n •de Meno N_etto, Joaquim S'âmpaló Vidal, Castro Pra.do, Macedo 
B1ttencour"t, Laerte ·setubal, ··Tetxeir.a · Pinto, .Fabro Aranha., Lâuaenno 
GOmcs~ Trigp. dê Lõure1ro, ·vandonl de. Barros, PUnlo Tourl.-nho, 0ctavio 
d~ állvelra:-Pa~ So~es, Jooé· Mul_le.r, Abela_rdo _Lµz, Dii:úZ Junlolj, D~r
vai M°.elchiades, JQlio O!lr.lOs. Borg~s d.e Med-OirQS, Ba_pt1sta !,.uz~do, 
Fredcrleo Woitenbuttel ;Raul Bltt~court. Barro·s Cl\.ssat .l\n1z .Badl'11, 
Eurico Ribeiro. Errm.1.ndo GOmes, .$e.l)ãstJãô DOml_ngués, Abel él® Sa'n.:. 
tGs. Pedro Jorge, Abllio de Assis, -Antonio CO:rvalhal, Aiüitro de Plivélra. 
Arihur da Roeha, Silva ·costa, Martins e snva, Adalberto Cama:rgo, 
Alberto ·Surek, · V:leJra Mncedo; :Ma~tnho ,Pr11do, :Ferl'eira. Mma, Ollvetra. 
CÕÜtt-nh.(I . . LltnJL 'l'àtxeí~. oàstõ.o de 'Brito, G!l.IStã~ Vtd(!.), França. Fl:lhp, 
Arllndo Plnto, Augll$to Corslnp·, Al;)elafdo Me.rh'l'l:lo, Sylvio L.ettã.o, · Pau
:la Martins, Meraes Palv.a, Bfirretó Plnto, Thompsón Flores (147). 

Deixam de ~omparec.er os Srsc. i Arruda .cainara, Café' Filho, A.gO'>'
tlnho M'ontel..ro, ~r59n ?y:l_a.rquf3~. Pires de. Ge.y9sq, Qlavo Ç>livelra:, Jó.sé 
(ie Bori>p.,_ Jef1ovali Mptta, l\{~t.tfis VeJ:'~ He~Manq Zen:_o.ydet 0$0r1o 
Berb~. D0njln:gos V.teil'a, oswa.ldo hitna, severlfio Mariz, Jl:n1lll~ , d.!!' 
Maye.. MeUo :Má.efü~do, Meloh~eüelt. l\llontei Alta.mtranc:to Req_ül!io. Ole
m~nte Marfanl, Ltil~ Vfanna. F11lho, Raphllêl Menezes', Art:hur .La.vJgrie~ 
H~nrlque be.ge, Raul Fernandes, AÜple Costa.lfat, Prado Kelle1" Lontra. 
CG.stá. ~àb1o soei.ré. Al"thur Bcrna.rd~s; Mo1rlJ.ns Soares, l),~.dro Aleixo, 
~vlndo Coelho, Adello M~clel, Washingto~ Plr.es, Daniel Oaryti.iilo, ·car~ 
iiEi1ro de Reze:r;ttle, Rezende Tostei§,, João Hetu'ique, ·Bueno Brand~o, ~b1•erl 
&>dté,. Paul.o Nôgucira, Pereira '.41~, 0.SÇã.l' eSte-vep.spp·, Co.i;-lót!l de 
Quçlroz, dáma. Cétquét.ra... Bi'ã.s Búe~no. Hyppolito do J:Wgo, Jotg~ G:ue
des, FE!11X Ri~~. Gomes Fe.rraz, ltobe1:to. Mo.r'elrp., :Miel.ra. Junfor, au
reuano Leite, Justo de Moraes, Miranda Junior, Horacito Laf:er, .• Tosé 
0~10, corr~I\ dil. Qos:t.a.. ·Bupp Junlor, :Pemetrlo Xavier, A~n.es Dlns; 
-Pedxo Verg~a. Vtct_or Ru~omnno, Ascanlo Tttbin_o, Dario cres~cr, F~nfa 
Rlbas1 N1co1âo Ve:r.gue1i'ô., Oscar Forttoutà:, Franci~co Môüta, l:t~~ai·cJ.1no 
·P .m.do; P.auló. Assümpção, Leonc1o· .Arn\lj9, Cardo$Q fl,yre~. Vk~nte. oou,.. 
v.ê~. s .11olgf!.dº· F1iho (75) .. 

GRD~ .t>q D1A. 

O Sr. Ptesidente ---.. A, U.sto. de J)~~nça 11.ccusa o. é:'óJ:Ílparçctroen~. 
to de 220 st.a .. nep,tita.dOiS·. · 

V,ae~ proé'eder a v0te.ç1í.a tl.~ ml'.J.ter!.a. que ~ a.c::t1a s·obr~ -~ tjle,sa. e 
d.a e(?nsta~te da. Ordem do dia . 
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Vão ser julgados O\l• não objectos ·de deliberação dois projecto3, 

Sl\o lidos e considerados obj"cto de dellberação os se
guintes 

PROJ'Ecro 

N. 359 - 1935 

Proroga o concurso de candidatos a sargento da Po«oia. .)fiHt41' dQ 
Dístrl.cto Federai 

(Educação 71 - Segura.nç~ N~clonal 51 - 1ª legislatura) 

Art . . 1.º E' j>rorogado por dois (2) annos, a parttr de 9 de Feverei
ro de 1936, a va.lldnde ~os exames flna.es <l~ Curãó de Candidatos a 
Sargento da Policia Militar do D~t:rlcto Fedé~al. 

Ji>aragrapho utiicé>. Revo.gam·Sé as dls~lções em con.trai'lo. 
Sala das Sessões, 21 de Outubro de 1935. - A_cu.rcio Tqrre;J. 

Jmt(ftcaçÍí.o 

Dolorosa e sem equlda.d.e, é a .eituaçJ.o de cento e trinta. e doJa . 
(132) terce.lroG: sargentQs gráduados da Pol1c1& Mllitar do Olstrlcto 
Federal. 

Cada. companhia, em qualquer unidade m11lta.rm,ente otganlzada. 
poa.sue dez (10), terceiros sargentos. Na. Pollçlo. Mlutar extn.tein il.penã.s 
cl.n.co (6) . 

Para !nzer taçe e. e$S8o anom&.Uã, na lmposslbtlldade de pxomover 
mais clnco1 (5) terceli'ó6 sargen:toe, attend~ndo ~- situação ffilancelra 
do PB.lz, e, como eerla. de direito, na Polleia Millta.i: do D~strlcto Federal. 
oo éábos d.e esquadra d~ mui~ bom comportament1;>, após o exame de 
admlssão !oram. ma.trlcule.dqa . .no Curso ele candidatos a Sargento. 
onde, durante todo o perlodo lectivo, estudaram, de accortlo com e> 
progr8i,Dl.Il\a. orgafilzado. as segul.ntes materlas: - Portuguez. Arlthme
tice., Qeógrªphla, Historia. cio Bras.11. Noções de Scle!lcla:s .Physlcas e 
Natiuraes, Instrucção ~ral e PoUclal; Organização do Terreno;: Leitura 
de cartas topogr~pblcas, leva.ntamen.tos expedictos e confe.cção de cro• 
qub; WI"~~ml.ssão_:. :Armamento; Equlpamen'to; .Regulamento de Exercl
olos e 0QD1bate de liifil.nt&rla; .Iru:trucçãa de Oampa.nha; Instrucção 
P,hyaléa MUitar, etc. 

Essea anonymos e. humildes· servidores da.. ~ação, terminando, .o 
0\U'SO, sob o regiro.e -de sab.ba:tlnas me~s obtlgato.rla6, ·sl?.bmetttd.os 
a ~xames. toram, logo ~pós o aciampamento que fizeram na Inverne.d'° 
dos .t\.ffonsos, a.pp~ovadós e graduados no ~to de t~reelro sârgentci. 
na média. de. cinco (5) por sub-U.1J.1da9e •. sem n~nhuma :remu:ilei'a
çll.~1 fazendo e concorrendo em ~o o 1:1ervlÇô de escala dõ& iJargentos 
e!tectlvos, com:pl~tando wlm, ó respe.ottvo quadro,. isto, desd-e o dla. . D 
de Fever~l.ro de 1934, aeil!dO ainda óbr\gad.QS a se fardarem ·'1o proprla 
custa, pois o uniforme de sa.rgent.o é , dlfferente d-Os das de~als pra--· . Esses .servidores do Estado, derensores da Ordem, Segurança e 
Tranqullltdade Publlcas; na sua. maiot'la, cliefe.~ de familias liumerOiSas, 
ha cerca de 'Clols u.nn~, após .a fel t .ura de :um êurso regular\ passando 
4s ve2iCS· prtva.çõM pa.ra ,poderem frequentar as aula.e do Outso que n
~a.m, .lleni prej.lilZO do rervlço, estão na immlnenola. de verem pres• 
crlptos oo seus exames t-maes e .se-re.m destltüldos de :JUNJ• graduações. 
isto em face do ~ovó Regulamentp de Instr.ucção dos Quad1·os e da 
.Tropa (R. ~ - Q. T . ), poaterlor ão Cürso que possuem, pois, o ci~ado 
Regulamen,.to, foi àpprovátio ~r a.vl.So numero cento e setenta: e oito, 
de t~Ze de Janeiro do a.uno de mn novecentos ~ trinta ·e cinco, quan
do os nctunes sairgen.to.s grad~dos dll. Pollola MIUtàr, terminando o 
~u curso, pelo ~ntlgo negulamex:ito, se encontravam acampados na 
Invernada dos M.Consà!I. - . 
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Esse~· sargentos, por taJtl\ de verba., a.~e a pre,Sel1té da.ta. nl!.<> fo• 
n(m e!fectlvàdos no p0stq que de8cmpêrai8'm. Foram grupa.dos i>or or
dem ele cl~ssiflcaç,ã.o Jntel!lecfual; a.fim de serem promo\!ld.os. é. ·medida. 
du vagas que 5e verl:ttc~m ; 

Sucoode,. porém, que pern pou~os ·d~Ue~ toram: e.ffectívatlo~. De 
lµlla t:tµ"~a. .de 144 (cento e quarenta ·e qua;tro). ·apenas doze (12) i.o
g'hl.ra.ui. .sér promovidos ~ posto de t~rcetro· ·~arnento, vwtr,> a. ~~agiia
~Ao Ô.<>$ qui\dros naquellà. milicia, onde .nãP e~te let ~lguma ·qe. r~
fOnílJ\. comput&órla. 

Deante dessa tão a.ng~stlo.sa ,sttua.ção., é de Justiça, .sejll. 1_1totóga.d.o 
·por dois {2) aqno~. a vâlld_ade. ~oi:! ~~am.~ r:inaes desses dec,tlcados. e 
!lumild~ f\~ncciQna.r~os dº &stado, atten:~endo,,se 11iío sô_ment~ 'ª el'.tpo"' 
BJ,ção ~ct~a. como t~mbem, ·~ mui e'$J>ec1àhnente, que os ·c~soo ~t:l 
. .PreParaçli.o, F.scola PJ'.0Uss·1ona1. Gúi"so de Aperfelçóàlll.ehto p[!.ra. Ofti
cle.és, Curso :de. EllfennetrosJ :Ferradores, etc.. êtc. , tb~ôs da p:i.e!jnl& 
Corporação, nê.o prescrevam.. · 

~da. ~ pqµco tempo,, ~r a.v1ªo numero :n·ovecen,tos ' ~ no\'éntP:. 
ele o~Zé de Junllo do córr-ente al).no d~ mtl hovcc:~.ntQs e trl.J:l,j;a. e c)il:
co, do Mlnfster!i;> da Jus.1'1ç,a. e Negocl0s InterJores, fol dlla.taci'o· por mals 
dois ( 2.). á.nnos. ô prazo par.11. val1d~de <io conc.uxso teallze.Clo · naqüelli'I. 
Oorporaçlh:>, para preenchimento: de ·ul.Ilª· vaga de pi1me1ro tenente me
d:l~o. 

N,. MO - .--- 1935: 

(P.r~meira. legisla tui<a. j 

J3enta, rJô imposta ele consumo e a.lcooZ emprega® cdmo <>'natena prt
m:a pe:la indu.strta e d4 ·ou.fra8 pro'Vittenci·a;,, 

(AgtlcUltura 41 Fine.nçn.s ~32 

Art:. l .ó ~i.ca. ise.nto cfo impqst;o de (lQnsu:mo q a.lcool de grão BU
per~or· .a aoo GW'tlel' -emp.t:êgadp ~orno materla p.r:1~ pela: industria. . 

Art. 2;0 Entende-se por aJ!:obl emp~gado como ·m~tllrl~ Pt:im'1- pela 
lndüstl.'ia, pal'a ·oe 'éffeitos desta. leJ, todo alcool ~ue, pelQs ~ratMrientos 
cb1mlcôs á' que fôr submett1do, seja effeêtlváíneníe decomJ><>sta ou: 
tran11f9nn:ado em produc1;o.g possuindo ronnula. ch!mlca e car'~'Cte~ 
.chlntlcos dlf!erentes dos do alcool. 

Parti.grapho ·\Jnlco •. Fica exchÚ~o da ~n,ç_ã:o de que trata ó 
art. lº o aloQQl utOlzaçto p~ QS sêgulntel:! r~~: 

14) ·preparo: de ooluçõea, tinturas o'Q extl'áctóS alcoollcos, V~l!J.lizes, 
ioç&s e quaesqüer prep«rados. 'dos qitit;es, o alcool põ{lsª" ser ,reg1mere.do 
poi; ·atmpies o:per.açâa1 physlca .. 

b) 'fa·brlco 1d~ qU;aesque.r bebidas; 
e} u.so como combustlv.el, e~cepto o a.lçool motor. 

Ar.t. ·3,o Os· esta.beleclm,éntos· iç.dust;rJ.a~ que cmp_regarem al cool 
IBentb cie lrnpq.sto ~ c0Mum9, c!e accõr~o com este .decreto, ficam 
$Uje\tos a um regl~t~i:> eapecle.l. no Mlnisb·erlQ da Faze:nda., pelo que.J 
pagn,rão. annüãlmente, dôze contos ·de ·reIG (12': 00ótQOG) . 

. Art-. 4 ,0 q Exeou~~vo ~gula.mentará, no pttazo de 90 dlus ô J!>ré
se:qt.e decreto, Cl.r'éando .!l:&çallzação espeol.àl Pl'!ira 1a.s· f o.brieas, que se r..ê.
gls~farem n~ ·forma QQ a.r~. 30, não pôé\endo noIQ.ear .maµ; de µip. i:isca.l 
parà càda uma. 
· Paragra.pho unloo. Aos :tiscaes. o Eíce.cutlVo .t:bca.r.I\ ordenado:i 

'CUSPe~n40. e. r~sp~tlva despesa :com o p.r.G<iileto do regist ro esta.belecldo 
no ªrt .. :3ó, · · 

Art. 5.º A p~nte leJ entr.ai'á' ~m vlgor na dilta da suà pui>i1.cação, 
revagadBB EUJ d1&põsiç.ões cm contrario. 

Sala d~ $1:!sÕe~, 29 de eutubro d~ 1936, - V.foente .d.e Paüla Gcll.w 
·Uf;Z. --- F~notsco cte Moura . - Anf~ Badra·, 
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Esse projecto, que, como a Camara vê, tem tambem as asslgnaturas 
.dos pRza.doa collegãs Franctaco Moura e Aíliz Be.drl\, pód.e ser j~tlfl
càdo da ~egullite !órma.: 

Exposiç'1o ãe· motivos 

!l' lnnega·v.el o ir...~re~ que. apresenta, para a economia ~actona.t. 
·o d-esenvolvlJD,ento da. exploração dós nossos ·:recursos agdcol~, A cuJ
tura dá. terra de libertar a população da obrtgaç,ão de comprar no e8-
trange1ro os generos de primeira nee:easldade, representa, para os. pa.1· 
'?.es relattvamente novas, o matur factor de civilização. Fixv., esta.µllíza. 
a J,tnm,lgração pfõpugna. o desenvolvimento daS ~rras ylrgens, e per
·mttte <> desenvo\vltnento dos meios qe communlcaçáo,. a1qda. tã.0 d.efil-
clérite:s o desenvolvlmentoan .. ( ............ , . . .•. .... ... •• ..• 
cle.ntes eritre nós, e tão nece$sar1Q.S.á, valorlzâção. exploração dos nossos re .. 
cutsois naturaes. Só esses beneficias bastariam. para justificar qúe os 
poderes pQ..bUcos· dêm toda. a sua. at~enção ·aos problemas a,grlco~. 

Entre il.s c.ultoraa l>artlcülannente adapte.das e.o nosso cllip.a. e 8Q 
nosso sólo, a da; canna de assucar é incontestavelmente um:a. éias ma.JS 
J>'rovett;osas e que .maiores bene!icios ·pÓde trázer é. 'iiossa econoJnla. To
davia, a situação mundial da prod'qcçiio ~-µcaret.ra nú.Q nos perrtiltte 
~sper~ a conquista do.s merca.d.os e,strangelr"os para o nosso assuéar, 
·de 'torma qu.e. a. producçlio deste ameaça. torna.r .. se superior ás n~ 
necessiài.de.s ln ternas, o que, lrla prav9car ~ma cilse. de .superproducç~. 
com. todos os habltuaes· lnconvenientes. 

FeUzmente. o. cultura da. éanna gósa dessa vantagem de possuir 
dois escoadour06 para a sua producçâo: o assucar e o nlcool .. Sendo 
n~cess,ari~ ihnitar a pt<>dUCÇOO' d.O tl:SSUCa.r, 1.sso não llcarretará Unl. 
rec\lo nó cu,ttlvo da calina. po~s o excédente deSt'a podera ser mwto 
taclliriehte transformado em alcQOl. 

ô ;probiema da canna. e do assucar têauz-se portt:\nto a. a.ssegui:ar 
~ó· alC<?Ol .sU!!lcfentc consumá, posta de ladó, naturalmente, a hypo.
tnes;e de se fomentàr appllcações noc1vas l) saude publica. . 
. ~ta situação do problema jâ foi., _allàs, perfe1tament.é compr~hei:i,
\(}ltja. pelo Governo Provl.sdrlo, e a. cre.açáo, em, bõa hora, r;io InstltutO d.o 
A~~car e do Alçool, ~stemunha a crl~riQSa orientação lmprlmida aos 
·-e.9tUdOS emprehendldQs para sanar o mercado do assucar .. 

o prtmelro p8.S$0 de.do nesoo sen.tldo fpt o foint:lnt.o do émp~gÇ) 
·<lo. alcool co~o carburante, .15.to é,, do cb.am~·cto alcool-mqtor, oUeré
éell.dP a d,upla vantagem de g;pf'eentar gra;.nd'?.S posslblUaades de con;. 
~utn~ para. o alc0.0l, e de llbe:rtar o n·ósSO' Paiz da obrigação de lmpor-tar 
'U!D& :quantidad~ cótiélãtlva de <Jarbura.nt;(!IS estrangelrOS', 3ll1ViandO M
Bim a nossa balanç..e. co.mm.erclal. Fol n~s.se proposlto que fol ~nadà. 
~~rlgatorla a. a.ddlçã<:> ge determinada proporção de alcool á gazollna, 
~ qtie, multo crttetloeamentc, f-0rám co.nced1das facllldade~ e favo
res ás Usinas productorr.S, de alcoól-motor, affm de fomentái' o seu de
.9envolv1merito . No mesmo intuito, o e.lcool-mot.or ioi isento dei trl
bruk> do imposto de consumo, a.tini de tornar o seu preço accesslve~ 
iPa..ra. o flm a. que se destina. 

1 
Entretanto, existem. outras pos51bl.11dádes de emprego da alcool, 

rle grande .sfg,n1ficnção par~ o es·coa.mento da producçio'' deste, e de 
8!ande proveito para. a economia do P.al.Z, ·para as quae.y não cs:) vol,.. 
tou atê ag9ra o. attenção q.o.s poderes publ1coo. i' 

iSa.be-se que, .noa paizes t:ndustrlallzadosl o a.lcoo'l conatrtue matertB 
'pr~m_a de relevante lmportanch1. pa.ra. numerosas lndustr.1a.s, e not,adal'" 
'niêílte para a. industria chimlcs; que trà.n.Sforma o a.Joqol em derlv~d!Xt 
de g-~a,nde utlUdade. Em nooso ;proprlo Pa.l~. va.rlns fabricas Jé. SP. lín
planto.ram, que, utmza.ndo~se dessa riÍáterla . prima. genuinamente 11il.
eto.nal, a trail8Cormam em productos de grande c.orummo entre n6s. 

araça.s a. esse facto, numerosas 1ndustrlo.s, e notada.m-ente a. tndus
ttta ~rlll, éhcÓntrnm no propr!o .Pai~ .aa productos auxl)la.re,s dê que 
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nt!céssl~a~. n_íio sendo pottan:to obrlgaâa,.S a r~correr é. lmporfie.çáo, o 
.que evita a evasão d9 n~o dinheiro• para. o estrangeiro. 

E '. de noba:r qu~. deste pontó de · vleta, a trans!ol1Inllçá9 do alcoo~ 
etn p roductQs ch1m:1cos apresenta 'interesse ~conomlco. multo maloll' do 
f:1Ue · â sua utlHzaçlio. como c_a.rbura..n~, .porque ~· .p~ro:CÍ~ctoS possuem 
·valor multo ma.is ~lev~d.o. que .ó alcooi ut~U.z111do pará produztt~os, .ou 
que a .ga:zoJina. que· esse alcool pefüitttltla· .StJbstlt"~Hr . 

Por e~emplo, Uína· d.as prtnolpaes i"eaUzaç~s dã. nossa !ndustirla. 
·éhltntira é à prodücÇil,o, a partir' dó' alcool,, do. acldo acetlco, e dos seus 
iiumero.so.s deilvado.S: aé.etatos dlverso8, Rcetona:,, etheres, ac~tico, a.my
lytlco, etc. Orai. Cad81 1. oi>O litros d:e a.tco9t ·~.mpregados ·pa.r11 esse .tlm 
evitam B.Q Patz a sahl~a ~e utna. lmportanp.la equl::valent.e á. 20Q ~olla.m 
'V .. 8 . A . , q'l:!.e é o valor Ct/ médlO. dós pr<>ductos fa.hrÍ:Cados, emquiintQ 
que .LOOO· ütros d~ âlc,p(1l, utmzarlos como àJcoo.1-motor, evitam ao 
-~111Z Ullla :àahld!l de 40 dollárs apenas, que é o v~or Oi!' 'da gazollila 
que- sil.bstlt.uem.. · 

HBI, portanto, <> ma.ler iD~res.se em ~ome~tai: o desenvoiv.l~m;ent:o. 
do emprego 40 atcool na hidUStrla . ESse de.se~:vol-Vlment~. todavia, 
:acha-sé, am,ea.çaqo pelas ten.denel~ de <tola !actóres qúe COtilpi'Omettem., 
"º •equllJbdo dE!iS 1naustr18$ sus·ceptfvels de empregal-o, e que sw: a. di

.·mlnuJção dos. preços a que os ·ae·u.s productós podem. ser vendl!do8. e o 
augmen:to Cl+escerit.e dl), custo dQ álcooL 

O pr1~efro !11.ctor é a éonsequencla dos ;preços ext.raotid\nJlrlps ba1-
.xos. ·p11átlcacios pel.t;>s !a.brii;:á.nt~ ê.,tr.a)lget~· alléio.s_í>.s de encontrarém 
ein llOSSOS mei:c:aüO.S ê,óllo.caç.ão par.a .sua. i>roducção. A.ccresée.ilta..-se 
.ainda a l·tiUuenc1a. <ta nossa. nova ·tarifa. ·aduànelra,- i.qüe reti.uzlu c.o.nst
-der.a.velmente os cUreitos de en~ad!I. cobra~<>$. anterlorm~nte .s.ob.i:e a. 
maJo~la. dq.s P,roduºtos o.h~qµC(:}s. 

No qµe Se ~e!ere ·ao segundo f.actor, cbnvem s!lllent~r ql,le as 1n· 
·<m~trlas ·mllizãd.orils do a lêool lnstallnrnm-Sê nnws da v1ge.ncfa ao d~· 
ereto n. 22 .262, de 28 de Oelllémbro cüe. 1932, qulind:o o nleool t:fa.ta 

:fins lndustriaes gosa·va. <j.a isenção. cio -lmposto de consumo . A revoga.
··ÇÃo de~~ isenção acarretou c<:>JlS.là~r11vei a~~~mto do .c~to .d.O atçool 
parà .sqü~lla,s indostriBS·, pols o Imposto a. que se achou submetttcio 
:riipreseJ~tl\V~ nada- menos de 50 % do valór lntri'nseco do alcooL Em 
oon:.Cfequcncla, certas utmzaç.ões lndu5tr1aés <to l.'Jcool tlvet"am que ser 
a·ba.ndona.da.s, e outra.s, qµe poderiam ter sldo emprehendtdas1 sem: e.ssa 

.. c1rcunu;tJ1.:ncla~ .não o !oram~ 
E' qever lm,p:resclndtvêi do& pQderes ·publicas org_anlza.r ás. lmpQs .. 

t9s ~e maneàa que. os mesmos não co .. t1tlJl?;Dl. () QbSta;ouro '1ntraruipo
:nJvel lio desenvolvlmento ·economlco do P~lz, Verl{Jca.da n. Jn!lue.ncla 
hnped!.tlva; do .lmp<ísto de consumo sobre 0 1 en'lprego lni:iustrial dó al
.eoo~. em}>l'ego ~· cujo deae.n:volvimento serla. de grande alcance para 
os· nossos 1.nterb&se!i l!ogricolns, con,elu~~se 'll conv~nlenpla qe Isentar d.e~ 
trrbutó o alCool destinado à. fhm tndustrl.~s; 

. .. Eis o motivo justj°ftcQ.tlvo do ptê:$ent~ pl'oje.ct9 de lei . 
Altí\S. ·.se já reconheceú 0; nece..sS1d,e;de de 1sentàr d9 Imposto o 

.:alCC!Ol-moto1\ é· justó, é loglco, q.ue o .1.1.lriool' de_stlnâdo "&. e.mp.tegQs que 
deverão trazer freneficlos .Slmllares e pr.opórclotialmente afnda.. :tnalores • 

. éstéJa tam):>e·z;ii · 1!$e·nto. · 
Ao ·estatuir-se tal lsenÇâa, é necess·arte, t oda.via.. tomá.r .ns neces

·f!arlas. cautéi'as .contra os e.ven·tuaes defraudadores do fisco . Ao lado do 
.afoool 4e,stfn:n.P.o a. (in.~ 1,ndw~trlaes, ex:lsté o alcooi destlnndo 11.o pr~pS.t''l 
'4e bebidn,s, de JM!r!ums.rlas, etc. . . o qµ11-l ~1c11rt} .sujeito ao ~posto ,de 
oqnsumo . 

Evltar o des:1do para. estes empr.ee;os de ·a.lcoo1 d~s'tlnad'o Aq.ue.lles 
·Coll.St!~u~ um ,s,1,mpl~s pro~letna ().e tlscallzação que já se. aprescnt.ou 
.no ça.so dó. n.I.cool-tnotor; e c"1ja. soJ.uçã.:o nãq sevâ, ·wrfümto, mn'ls cfu·notl. 
-O .p<>.nto ptln cJ.pal cónl!J.$.te cm Ltlip.Qe.slbllltar interpreta,ç.ões nbllf!1V~ 
da lel, e em. de(lnlr êxaeta·menté o que s~ deve. ~11ténder por e.lc09'l ln
dua'trlal 'Isento do 1uip.os.to. E' o ·quê fijii!l o a;rti· . . 2º do proJeoto. 
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Este aitlgo esttpU:ia. que ••entende-se por alcool empregado com~· 
máterla prima para industria, todo -alc~l que, p~los tratamentos elli
micos a que !õr stibmettldo, seja. effectivam.ent;e d.ecott1_posto ou trans-
1'ormado em produoto possUt:fidP fórmula chlmlca .e can..ote~.s chlmicos, 
dl!·!erentes d.OS do alcool" . ·· 

Tal def'ln.lção não deJxa. margem para. q:ualquer duvida.. Determl:na 
elle que .seja considerado como atcool industrial, isento do Imposto .. 
o alce>Ol q,ue !Or súbmettldo a ~r·atamentos 'chh:n·icos que uie modlfl
quem completamente, a indlvld\fal}dade, _represen~4a. pelJL formula. 
chimica. E,m tlada. caso concreto, uma 13imples an~lyse do prod.ucto fa
brt:c.ado, e atê o simples enuncladó do seu nome chhnlco, ba&tarâ para 
dêtel'.Dllnar o direito á isenção • 

A ddlnlção exclue da isenção o alcool destinado ao preparo de 
soluçõe:a, tinturas ou extractos &loollcos, ve~n1_1;e6, loções e quaesquer· 
preparados <,tos qu~ 9 al~qbl possa. se.r 1egener~o por slmples o_per.a
ção physica. 

Essa exclusão é necess..arJa para. delimitar exaeta.mente os empre-· 
gos do alcool que flx.eram Jús â isenção, bem como para evitar que. 
alcool isento do impo.Sto aej_a. desVia<lo do aeu verda.d~lro destino • 

. Nas ope'.~Çõês cil~cas C!leflni4&s no art;. 20 do projectó, o a\cpol 
utillzado ·como mate.ria prima <leaappJJ.rece. E ' transformado em pro
ducto d11ferente que n!o apresenta. mals os caracteres proprl05 do al
cool, e eate não J>óde mala ser regenerad~. s. nãO ser poi: processos çte 
laboratorfo, onerosos e oom rendlmen~os d~!iclente~, que.· tornam .a.. 
operação irreal:J.zave~ do ponte;> de vistQ. eoonomlco. 

O mesmo não &CQntece com os preparados em que o alcool entre 
apenas como as>lvent:e ou diluente, taea com~ os proparadoa vlsadc.S pelo
parg~pho unlco. •etra a, do projectó. :Nestes ·prepárados o a.Icool, em
bora misturado a outras· sub.stanclas, permanece inalterado, e póde ·&er
facUmente rétlrado por uma .slmple$ operação, physlca, como seja uma 
dtst.lllação, afim de ser apl'oveltado para oütros nns. Se esse alcool f~ 
Isento do ·1:mpooto de consumo, po<;Jerla. elle, porta.nto, ..ser ulterlormente
reg~ern<lo e uttllzado para fina que exij6m o emprego de aJcool su-
· Jeito ao imposto, cQm prejtllW do f~co. Els o motlv.o por que o a.1cool. 
destinado ao preparo de p.n.>ductos dos qU:S.es· ·eue po.sse. ser rege.n~radO. 
ta.cllmente, ·tstQ é, por simples o~r.açã.o physica, deve ficar sujeito Q.o 
imposto . . 

Elaborei, tambem, Sr. Presidente, duas notas, tenden.t.es a. de
monstrar que, se pór um lado .deve merecer todo o ·nosso cuidado r>• 
de@envolvlm:ento do consumotide a:lcool-motor, não deve igualm_enta 
de:txar de ~ereccr a noasu. attenção o emprego do alcool como µia.~rta. 
prima utlllZe.cla ,pel:as lnd.u.strlas. · 

ô emprego do alcool, sob o ponto de· vista liidUStrlal, é ma.is van-"!
·tajoso, ma·ts -fs.voravel aos 1~teresaes naclonaes, do que quando erapre
gado como carburante. 

Isso nãu quer. d1zer se devam abandonar as medldas JA tomâda~ e
em pleno v~gç)r, .rela..tlvamente é.. prot-ec1ião e ao incremento do uso do 
· aJcoot-motQr. Stgnlfica, apenas, que ao lado do .surto, ao la.uo da.. 
utlllzação progressiva. do aJcool-motor, devemos tambem coDSlderar
com carinho do a.pi~veltamento <:lo aléoól, como ~teria prima, ut1-
Uzada. pa.ra a. !ab1·tcação d eoutros pr~l.lctos indUSt',fiaes. · 

A segµinte comparação é sutticlentemente eloquente p&r11 mos
trar a nece.sslde.de da approvaçã.o do projecto que n:ce;bo de apresentai:
,, Cà.mnra doo Deputados. 

NOTAI 

Jl'fnBESSE QtJE .APRESENTAM OS VARIOS EMPREGOS l~DtiSTRfAEB DO ALCÓOL· 
NACfoN.AI, NO 'poN.TO DE VfSTA DÁ Rl'!DUCÇÃ.o DAS Il\U'OR'l'AÇÕ28 DE MD
CADOIUAS ESTRANGEmAS, 

1°) Alc0<>1-motor : 
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"Um lttrp d.e ga.zolin-a. cu.ata . , .. . .. , ... • . , , . , .••. , . , 
.llépo1s dl! ter paga, de db-eito.s B.l!andegarlo.a, õef\~•· 

de •· i . , . t • I> .l .... i. • '• • • • 1 'e • 1 • Ili 1 • • - • • e • IL f f 1 • , a, 1 e • ' f 1 41 

..De 011-de ·àe ded~ que o cus~ O!F ~a~Jn:io ccu~re.s.· 
poJl.cle, por llt~. a • ~ , ............... • ••• ,, •• . • •• 

1'200 

·'400 

•aoo 
deaprez~ndo-.se as despezas de iUstrlbulçáo no Pilz e · ó lucro dos· 
J.nterm~dlarJos. ~a ·melhor 4&$. ~b.ypo~heees - qu~. alh~ir. l'clão !'!e v~ritie~ 
prati<?aniertté - · 1. litro de .afaool utilt.z.ado como carburan~ pode_tá 
.~"!-lbatltUlr 1 Ittr-0 de• gazbllila. 

·.rortanto, cada. 1 . .00.íl litros de alcool, utllJza~O. como 
alcool-motor, evlta,_m a.o Pa.~. no maxtmo, uma 
.sahlciª' id.é .num.e.rarlo <{e aootoo9, ·ou •tJ.a; 'º 
cambio de· 18$000 . . . ,. •..•. ' •. • • ..••• . \ •••. '· .•. 

2°) ~roducç~ ·40 a;cl.t:l<? acettoo: 

<::am l. ooo lttr<>e· ele. alctool, pJOdut.êxil.·IJe 700 kª. dilt. 
ácido aC:etfoo concentrado, · cú.ja custo Olll', qu~d-~ 
importado d9 e.stran~trp. ~ de cerca rd~ uu o.~á 
por k.~, ou, ~Ja, r-a.ra. os· 7()() k.º. • ••••••• , •• , ., , , , 'Q'l8 ;. 15*··-

3°) PrOducção de aceta~ d'e 10dlo: 

.éom l • .OOó lJtros· õe ~10001, p.rod.~zem-ae 1. too ,1co~ de 
acetatro de oodlo, <:U)P custO OlF. quando. lmpor-
tado do ·estrafigelro, é de trts ·o,U por "º·• a~. 
seJai os 1 .400 kº. • .. . , •.• ,, , .•.. , , •• , • , , .,., , ,, , ., UI$ ,J64.,-

4.P) P>:Gducção de aoetat:o ele óh Uri\bo: 

Com 1.000 l~t:ros de alc~t .pNthi.zem-:u a. QOO 11,0, ~e 
a~ta.to de chunibO, cujo .ou.s~o OlP1 quando· hh· 
P!>J."tádo .d~ est:tan.gelro. é <te Uts ,0,1'7 p·or. Ir.º·• oü 
seja, :par~ os 2. ooo kº:.. . , . .. ............ ..... , • 

5°) Acetona: . 

.09m 1.000 :utrhs de oalcool, pr9duzet4oole 83.0 &o, dt aoe· 
.ten~. c~1o e~to CtF, qul\n.~1> 1.:íXiportado do oatran .. 
~Jro. é de UtS o.a~ por k0 • ou seja, para OI 010 ll?. 

6°) Etl;ler acetJco: 

-O<!)ni L oou htiro.s de alaoól, pr<id·üzem. .. .., aao kª, dt1 

âther acêt!oo, cu30 oeust\) <:!IP\ qual)~~ lmP.õJ\~J» 
do ~s.tllaug~lro, é ~e cerca d.e .ues 0,SO por li~ •• ou· 
·seja., ~ 9S 620 ltº. ·· .. .. . ... , . , , . : , , , , , , . , ,, , ; 

~.º) Eth~1'· anestbesico: 

º'ª lÕÕ,60 

'VIS 166,-

·Com: 1 . ooo litr.os Eie afoool .p.re><luzem·ae '10Q kº, 
.anest~esfo41, pvoprto .pa_ra. w~ çll'W'1foo•1 Ckt qu* prod.:UZ1t1os ~ 
P~llll, cn,e~ltari.pt para. .<>· seu tl.C~rp.dtci~nt.mon~l>. tm 1impolu, por e!i'em .. 
,Pló, ~~luslvàmente produoto e inater111 lia.olua\MI. · 

q~an~C? ~d'qu1rtdp no estl'a.Dg~iro. o .produot.c>, p:a" oftor~er ·S.S. ·n.e~ 
eassa~la.s. garantias, deve ser !mpprtacto illm emball1J•m .Qtljlfi.Q.l·, prom
ptó pa.rn o uso •. Q q-qe enc~rece aQb.rem.antOra, ·à NU o.u1to OD\ 

Péi>J.' exe:mpl~, wna. a~pole. de 100: 1.!o. 4• ethe~ 11•e1t_bealco custa.rã 
<::l.IF'. K'8 030, ou seJa. pa.r.ii. 7.700 ·~mpc)l_.. reprltielsttand0 os· 77ó llt~ 
que 'podem. oor 'prodúzklos com: 1 • .ooo ·ut:ro1 dl alc0ol4 ues ~.310.:

.Em resumo, o emprego. 1nd tistrlal de 1. 000 utfõi ele nlcool ev.ltam 
~m Pall!l· ·uma. .saWda: de .puro, ~l',1"e~po~dente a\·: 
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. ·44 dollares USA, quando ·utilizados cQmo aicool-motor. 
IM dollares USA, quando -qtil~zadqs pa·ra. fabricar acido ac.etlco~ 
154 dollates USA, quo..ndo utm21a.4o.s ·para tabrtc~ ac.e.tato de sodlo. 
·34.0 dollarés USA, quanclo ut111zadoe pa..ra fabricar aceta.tó de 

chumbo. 
105 dollares USA, ·quando utiltzados para fabrlce.r a~.tone. .. 
156 d.ollares 'ÇTSA,· quando ut1.ll~d(:)S pai;~ fabricar ether a.·cetl~q, 
2 .310 éiollare~ USA, quando utiU~ad.Os para fabriçar productqs. 

ànestheSlcos. 

' .. .. . .. 
A economia que p-ropt>rclofta. aO' Pa:lz. o emprego do alcool pru:~ !1~· 

chlmicos industrle.es é portanto multo superior. àquella que propor
ciona. o emprego do rnesmo a~cool como carburante, em UIDJ' propor
ção nunca inferior a. 25 vezes, e que pôde elcanç.ar a.té 50 vezes · ou. 
má1&. paJ.'a c~rt.os produ~tos, tae's como os' productos para ~1rw-g1o. 9U.. 
médlclna. . 

Flz, a segu1r1 uma. comparação da.. tncldenct.s. d.os diversos impostos 
de coiiSumo, qua.nto aos produqtos chimlcos, mostrando COJllO ~ Q.o 
unposto de con..r;umo .sobre o a.lcool, étp.p_regado como inn.terta prima nli,. 
fudus~la, está .sacr1flca.hdo o aproveitamento dessa. mesma .materlá. prl· 
ma. e ·1mposslb1Utando o desenvblvim.ento da nossa industria. c~.1-
mlca.. 

NOTA II 

'fNCIDJ;NCIA DO IMPOSTO DE CONSUMO SOBREVARIOS PRODU<;;rOS FABRfCAD.QS COM. 
O ALCOOL 

A mt\lorl~ dos pr<>ductos chlmlcos .te.b'ricadós com o e.lcool, materla 
prima suj~lta ao 1mpo.sto de consumo. sã(), por seu turno, tributados 
por novo imposto, o que ba..stant.e sobreoarrega. o custo dos mesmos 
pa.(a quem os utlllza, devido a. superposição desses impostos. 

o qu.adl'o seguinte m.ost.ra a lncldencla. d~s lmpoatos sobl'.e 
alg\ins dos maJs importantes entre os .productos tabricadoe com 
alcool: 

PRODUCTO 

Acido acettco com-
m~rdl.111 (80%) 

Acfdo acetico puro .. 

Apeta.to de sadio . . . . 
' 

Acetato de chumbo. 

Acetato de chromo. 

---

Imposto de <1onsumo 
por· Kº d._o produçto 

fa.brlçado 

taxa AddJc. •rotai 

~ºº 50% .$900 

$600 50% $900 

$400 10·~ $440 

.$400 10% ·$440 

'400 io.% '440 
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E' de notbr, outróslm, que os produetQ.s fabricados. acima refe-· 
ridos, não são productos de cQ:psumo p1.fbl1co. c:omo são a. maio_rla. 
dos artigos sujeltQs ao tmpo.sto <le consumo, como sejlln'l. o fumo. 
as bebidas, os calçados, as conser.vas; etc.. . coµstltuem elles ma
terlàs prlmas ou adjuvantes para. g_rande numero de 1ndustrla.s1 que 
com elles·, ou .pom o .a~Ub delles, fabrlca.m pfoductos mais uma. 
vez sujeitos a novo imposto. 

Por ex_emplo: 

o acldo acetlco é uttlízado: 

- Para. !abrlcar vinagre artJf°lcial, sujeito ~ ·tmpo&to, a razão· 
de 30 réis por lltrô (mais addlclonal de 50 par cento); 

- Para. num~rosos ~ratamentos a.pplicadog ne. 1lndu.strta. textllr 
L'ecessarlo para a obtenção dos tecidos, sujeitos es taxas cónstantes 
do parag:ra.pho 12· do artig9 30 do Decreto n.. 22. 262, de ·2e de pe
zetnbro de 19.32., 

O ac~tato de sadio, o acetato de chromo, são utllizados, tam
bem, paTS. o tratamento de tecidos. como acima . 

o acetato de chumbo e util}za.do Jgua.lme'I)te ~ara. certos tra
tamentos na;. industria teJt~U. e , tambem, para. "fabricar tintns. tr!
butadas na taxa <ie 40 réis por 100 grsmmas. 

Portanto, ·uma peça de tecido de algodão estampado, por exem
plo, ficará sobrecarregada çom a. lnctden,cla dos .seguintes ·impostes: 

Impoc;to de consumo. de f.íUe ~ grava,do :pelo par~graplio 12 d.o· 
artigo 3° do Decreto n. 22.262; 

Impostos :pagos sobre o 11eldo ·acetlco·, acetato de sodle e even
tuõ.Imente acetato de ohromo, u.tutzados no.<; processos .de ia.J:>rlcação. 
trng1m.entõ, 'estamp'ariii.; 

Impostos p~gos sobre o alcool utlllza.cto pal'a fabricar os p1'0-
ductos ac,hna citados. 

Tal superpostção de 1,mpõstos accumulados em um mesmo pro-· 
duc.to acabado, entregu-e ao cqn.sumo, sobrecarrega consideravel-
mente o seu custo para o consitmidor, e ccmstltue um considera-· 
vel empecllho é. eitportnÇAo doo prOductos acabados. - Vicente de 
Pat.ulo Gdlltez. 

O Sr. Presidente 
votos o se~nte 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a. 

Requeremos urgencta para as· 1mmedtat·as dtscu.s.sã.o e votação· 
do projeoto n . ~QQ-B. de 19.35, ql,le dt~põe sobre o :fu:r;icclonamento 
da Catnara Munlc1pnl do Dlstrlcto FEderal. 

Sala. das· Se.c!sões, 1 de Novembro de 1935. - Nogueira Pen.'illo. 
Barreto Pinto. - Edmar Oal:-valho. - E. Pf:!retra Carneiro, --

Amara·z Peixoto Filho. - - CaUf,etrà. à~ Aivarenga·. - .Juiio Nóvaes ;· 
- Frei:re de Anãrctde. - · Atigtisto Oorsino. · 

Na forma. do Regimento, tem a pa,lavra plira justmcar. o re
quer1men-tQ, o Sr. Nogueira. Penldo. 

O Si·. N~gueira Penido (Par.a encaminha.r a. vot ação) - sr .. 
.Presidente, esta Cà,~a vôt0:u. ha. mezes, proposição no sentid9 de' 
ffoar a Caniilra M'Unlcipàl desta. capital ~utortzada a proro·gar a ses
são ordlnar.I.o. inaugurada em 3 de Maio deste anno até 3 d.e No
vembro conente . 

sucoede, porém, ~ue, v.essa. m~sríla pl'ôpósiÇtlà - lét .n. 19, d~ ll) 

de Fevereiro ültimo, - o Leglsla.ti'vo Federal, que é, nos term<>S dn. 
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Magna Carta, o Poder coDBtltutnte permaneQ.te do Dlstrlctb ·~
-<ieral, provJ<lencipu sobre a creação de Secretana.s Geraee· Junto ao 
.cheie do Execut1y9 municllial , 

Col;no t"1 cre.ação 11cou dependente de acto da ~mbléa. ?ocaJ, 
só cónsummado ·no começo d0, mez <Je outubro, o Governador d& 
.oeldade se vlu na ünposslbWdade de enviar a proPQsta .da de~pesa. em 
tempo utli: e. ~lm. Br.. Presidente, se !az mlst.er, para que seja 
vota:do o orçamento para o ali.no vindouro, !ique ampliado o prazo 
da prorogâção até o dia. 31 de Demeinbro. 

Com e~ objectivo, tive opportunldade de offerecer A consldeoP 
ração dos Sr&, Deputados, com o apolo dd8 .meus collegas de banca
-da., um proJeéto de lel ·au~lzando a. Camara MUnlclpal a. decre
tar essa medida tão soment.e para. estudo e . ·resolução da. lel de 
me!os. · 

A semelhan~ projecto a douta .éommtssão ele .Justtça apresen
tou um substitutivo, acceito llm plenário nâ pegunda discussão . 
.Nelle se e!J1;abe.leceu que Q Legislativo. dá r,ldade, a caminho de 
uma autonomia mais dilatada tJcar' hablUtado a p1opiover a ela
boraçt\.o da lei orçamentaria; pa,Ta 1936; e ao mesmo t.empo, se dls · 
.i><n q~_e os govern9s Ioca:l e federal poderão celebrar accoi'cte>· no que 
concerne á arrecada·çAo de lmpostQs, pai'.& cuja percepção o n'>vo 
Teglme de dJscrhiilnaÇãó de rentlas áltero11 ~ competencia . 

. PÍ\rà- que cone.te do elemento htstortco da lel que vae ·ser vota
da, càbe-me .1flzar, sr. Presldente, que, "ex--vl'' de dlaposltlvo claro, 
-terminante. taxa~lvo da .Constltulção, os supposW& a que me re
ierl, os de inciustri.s e prof189ões, vendas mercãntls e sobre. con
.sumo ·de gazoUna ·e· renda •cedulo.r de lmmove1s, Já pas:se;ram para 
a eool:loml~ da .Mq.ntctpalldade, devendo se.r por êlla. &iwecadados, ~ 
ptirtlf de 1 de Jaileli'o dê 1936, de accórdo com o artigo 8° da.a Dfs
podçõ~.; Tran.rit<>Hiu. 

Asslm sendo; accentuado, ~o .tl~ou, que ellaa clausula referente 
-~ .fa·~~ade de ac_cordo º'º éonstit~~ de forma algúm.a 1mped1• 
.mento, - net;n o pod.erJa cons·tltut.r em facé· dos termoe expres!!(>~ 
da Oon.stltulçãõ, - para a a~cadação d<>a .referidos trlb~tos. aqul 
Aincerro minhBS cónslderações, sollcltando à Ca.mara, a.pj:>rovaÇAo do 
Tequetlm€nto. que. tl.vc a. .honra <1e deixar .so~te a.. Meaa, para 41.8-
.cussão e votaç41) J.mmed.l_at_as do sub.stttutlvo óffereC!do péla Ulue
trada Comm1Hlcl de oonstltutçlo • '7Ust1ça, ao projecto, que, como 
rei)reséii.tnilte do Dlstricto Federa!, submettl ao apre90 qeata. Ceea .. 
1 Muito· 'fjem) • 

Ein s~gulda, é, approvado o ,req_uerlment!) qe urgencl.a.. 

O Sr. P.residerde - Em 9bedl~ncla a dellberai;ão da. oa~ra, 
-voü submetter t\ immedlat.a. disoUSGAo e votação o prt)Jeétó. 

Tercetra1 dtséu.ss.c2o dó prgfecto n. 290,;Bj àe 1935 O>ri· 
.mefra U?gúlatura)., dispondo · sobre o _,,u~ntento' eia 
camara Munwtpai dó Dtlltrtoto Federai,; (eml vttt'u.de ele ur
gencfa) . 

1 

O Sr. Presidente. - .Entn. e.rn dlscussão o projecto.. 

O Sr. Bar.reto Plnto1 - er. ~aldent.e, sou um dós signatarlós 
<lo p1;0Jecto n . 290, que suspende, nê> presente anno, o dklposto no 
:parag~pho 10 d? artigo 30 de. lei n. 20, de 19 de Fever~lro de 1935, 
-e o·nde se decla?'a que a. Sessão Ordh;1arla. da. Oa.marn. l\4:ul1iclpal do 
D1str1cto Federal, no an1'-o corrente, podera\ l!Ell" ,pf9J;'ogllda at~ 31 ele 
•:óeZembro. 

A CommJssãO de Const1~u1çlio o iT~tlça entendeu de apresenta~ 
-um. substitutivo pefo qudl a .se~ ordlnarle. d.a. Cam'lµ"a. M~oipal 
:poderá eer prorogada., por dellberação da maior.ia, até 31 c;ie .Dezem .. 
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b.ro do corrente a·nno. e.. dw:ante o pe:lodo de prorogação pé>sterior· 
a: 3· de .Novembro, tod'es as :reuniões serio dedicadas, .pr.éclpu.ameut.e, 

.. ·à. ~Use"'813ft.o. e votaç:ão c;Jo orçamento, nã9 'P9<f~n4o· haver dellbel'açlíG
·sobte assmppios de o~~ra. :natUJ.'eza . . 

Vê'-se. qu~ lntiutu ·pata ~.se . ·sub.stltut!Vo ·a emenda apr~ntadã. 
~m plenario pelo· nobl'e .l'epresentRnte de MI:nB.s Oetaes, Sr~ Pedro· 
Aleixo, qüê naquella Conu:i1tseAb tot tj;mbêói o relator da. milterla,. 

Nã9 · figura:va, porém, no partigrapho 1° do artlg9 ~11 -a palavra 
.,precipu(\niente~· , Cojno l!a.tà ~dlgtcto o dJspqsltr\ro - e alndil- líB. 
pouco ·o nobre - "leadei''' da bailéada carioca. Sr. Nogúelr:á Penldo, a 
isto alludiu -:- tornava-se· desnéêe.ssarlo ·tig\,ll'àr o voca.b\~fo. "pre.ct
puam~~te", porque :s_e ~er~flc& ~escJ,~ IQS0"1 pelo fln.a.l <,to .e.rttgó, que· 
na pJ,'Otogb.ção não j>Oderla. -haver .deliberações sobre. ~~pto de outra 
natureza q~ não· tossem àq,uell~s· çotioernenws á. proprta 1Cama1ra 
:Mun1clpal, · que tem. excluslvll Cc)m,iM:tenêlo., pela süa lei Inter.na:. 

Não posso comprehe_ncier 9 motivo por q\l.e fol !ncluido. o PB.l'.~g1a .. 
t>hp 2P no "rtlgo 20, pois a · C<>ns~:Itu1çl9 Já. decl.~ que 0 8 Eàtád.oa e 
Ml°mlclploii podérã,o ~lébrar accor.d.o. pa·r:a fLscallzação e anecadaçá<> 
de impostas. 

E ; ·t:e~ttr o que está; na Constlt'ulção. 
Quan~ ·li cobrança. <less_e$ lm_postos q~e pertençem • Munlclpali~ 

dade..- por 'Wna da.$ mtnh~ eJnendas, _at:oelta peló rele.·tor; <ia r.eceita, 
Sr. O&rdoso de. Méllo .Netto, a Pret:el~uta. ªu~ni.l!.t1camente, no dt!lo 
p_rlmelro terà de fazer a arrecadaçãó respectlvà. 

Concec:ill:J.:, comQ fol, wgencla para o prqjecto no pê em que Já 
· ·&e encontra e aflm de q11e flque bem esclar:ecld9 o aaswnpto, é pre

clào· CiJ..U0· se ~1J>a o se·gutnt~: -~ partir d,e l de '1anetro ~ rendas' pl,'o
ven·têntes de: v.êndaa ~r~ntls, g_azolt.nâ, . . renda cedular de lmmo•'· 
veis ; . . · · 

() Sa. Noom:mA PENIDQ - Por fór9a. da. CóD.BtltúlÇão. 

O .SR. BARRETO: P:INTO =- . •. por força da Conatltu1ÇQ.o, ~rl!.'0· 
·~e ser "'tt,eqa4~áe pel~ P~teliUra, ~.ndep,end.~11te dé qQ,MqU.er accQr
do ou entettdlniento. E~ tóra d.e dllv"ld~. 

A8BJ~1 ç paragrapho 2º ,poderla. deBA.ppG.recer. 
Fel'tas ~ rest.rlcç~s. pat.~ 18 qu_estÁo 1icar !bem ciara e não 

haver per.furbaçÀ<) :na artecadài;lk>· dõa 1m}X'ãtQs que pertenceni á. ~u·· 
nl~lpalldade, <l.~1 -meu voto a\ pr~poslçA,o. · 

O Sr. Acurclo Tol'res - sr. Presld~te. relatlv~ente aQ. pra
J~~to ·ora. e.m ci41cussão, eolJ numero .290·B1 do corren~e anno, .~ .. 
duvldJl. ~ assalta o eepJrtiQ, d~e logo , 

Na.da t _enho .a. 1restrlnglr' no tQCante ao tuneclona.mento d11. Cl\ma:
ra M:up:iQ1pal 40 Dtstrict9 ~deral até ál de Dezembro. Não ultlm.a
dO"s e.tá ·hoje, -an~-ve_spera. do BC'1· 1~.h.amenta ~e~mu·n,ad~ pot1 ll!l', 
os trabaih<>s da. Oam.àl'a 1,rq.ntcip1tl, justo se tne àfJgUra, qu~ ·o l.legJs.
latlvQ d:il ·til~a<Jo fUJlCClone lité o Ulttmo 41a. do anno, tJRra que· soltl
clonil.dos sejam .todos ~ ca.soB st:tbmettidó& ao examé e ao voto ds 

1Srs. vereadore_s .• 
E' par 18.so, Sr-. ,Preeltt~D:U!~ que re~trlc'ç,ão ·algtµna posso ou devo 

eu :t~r CQJn r.ererencl:a. á mfl,tefla contid~ no artigo 2°, pQiragrapllO 
1° do projeétó· n. 2go1-B, o q"ue ;tillo á.con~ce .• entretnntO., com á m~
terla.1 contida no p.aro.graphe 20, ar:tlgo 20. ón.de a Oain&rs autórlza 
n· ~feitura. ,a; cele.brar com a. Un!Ao, o accorqo irelatlvo '4-. ru:re9'~açQo 
E!ef .1mJ>ó6fos.. · 

se ã, oonst1tu1çãQ, 'J,la. no\·a. dioor1minação c:raa tendas publtc~ .. 
attrtbülu 'umas t\ UnlÁO, outras ao D1$tt1otó ·Feder~l'. Reiídàs dõs E!1-
:to.dps, o que c~prla á Oa.ma.í'a 'Muntétpal~ na f.efüura do oi'çam.en.to 
para o ete.rõlc:io1 d~ 1936, e;a; lnoh~tr as impo~a,n!.'1.ae estlma:d_e.s· pata 
a~ t(tversaà ver~as e estabelecer o ~Odo por ,que deviam -s~r e.treca.
.ta.<tos os 'tmPo'!ltos. 
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·Não ;h.e. n~cessidade, J><>ls, da Oamara dos 'Deputados votar upi 
'(Uspos'ltlvo, estabel~cendo qUe êntrem em accordo a. .Prefeitura. ê a 
Untii.o, pa.ra. o recebimento desses impQ.stos, quando a. proprla. Con-
1:1tltu1çã.o jâ. .regulou a. ma ter.la •. 

O sa. l3ARHE'l'ó FlNTo - .N'este ponto, discordo de V. Ex. A . pro
. ptila Cõnstltuição per.mitte o acooi:do. 

O SR. ACURClO TORRES - Não se trata de permi'ttlr, ou não~ 
-0 accprdo. A Conatltulção de 1934 de~rminou qu·aes· os inipostos. 
qu~.r peitti?ncem, ao Estado. 

O SJt. UBALDo RAMALHETE - Na votação do orçamento. o Poder 
:LeglSle.ti~o Federal considerou integralmente esse principio aa Con
.r.tltllfoão? 

o SR. ACÜRCIO TORRES - ConsldeTOU. Pergunto a V . Ex. 
qu~ est~do-µ o orçamento, encanta~do,..nos a todos çom a su8' wnde
xada oração... 1 

O Sa. UBALDO RAMAL~f:l'E - Multo grato a V . Ex. 

Ô SR •. ACURCIO 'l'ORRES ,..,... . ... acaso a Oa~ara dos Dep.u• 
tados fiiclúhl nas renda,s da UnUiQ, <j_ú!i>lquer daquella:s q\'e a. p.rqprt-a 
.ç.0,nstl~utção $ttrlbutu· aos Estadt>~? Não. ~e não attrlbulu, se ess._s 
rendas que pertenciam á Unlão. pas.sam a pertencer, de 1 ae J11-
nelr.o de 1ÓS6, em dlo.nte, aos Esta.dQS, e se .não foram tncl:Uidas n~ 
,orçamento da. Republica, é claro éotn.o agq11 que deverjio ser lncút'
porad8S, pelos Estados, em seus respeÇtlvos OrÇamentos . 

O sa . u11.u.oo RAMALliETE - o me\l apat té veio. Justamente. em. 
apolo df!,,S OQnstderâções de V. Ex . 

Q s,i. AC~CIO TORRES - Mesmo que o aparte de V. E~. 
não tivesse apoio, não qelxarl!!o: eu de {'alar DO encantamento de &eU 

dlscur.so. !ião pense e nobre collega .que essa expressão, usada pQr 
'llllm com toda j.ustlça, tenha., tra~uzido apenas um 11gradeçlmento 
ao concµrso que V. Ex . prestou ao que disse. 

Quando~ Sr . .Pfe.sldente, eu não tivesse esses mot~vos p~r&o fazer 
·1·estrle9ões absolutas f\O pe.ragra.pho '2º do proJeoto ~ln d18cu.s8ão, alm:!a 
as.sl.m., V, Ex. nã0 poderia. subxn~tter o s'ubst'ltut1vo ' com efl.'le pa·l>a-. 
:grapho 20 ao voto c\a Camâra, porque a Slia. inclusão no pro:Je-cto 
Infrlglrla o art. 4Q da Constltutçáo -FedMal~ que diz:· 

"Os prpj-sétos de ~e1,. serão apreeentado.s com a respe
ctiva eme.nda. enuncia11do. de forma succtnta, o seu obJectl
vo e, (ê aqul o ponto), n.ão poder~ conter me.teria ~tranha 
ao seu enunciado" . 

A ementa, Sr. Presidente, sabe V. E~.. ·que é &/ seguinte: 

"Dlspõe sobre o funcdiorio.mento de. 6amara Munlclpal 
do Dlstrfüto hde1·al'' . 

ErO:. o que 'tfaho. a· dizer. 

O Sr. Presidente - Aoha•se sobre a. meaa uma emenda .. qu_e v.a-e 
ser Udl;l.. 

E' lida, approvada e. }>osta conjunctamente em cllscu11-
são a sêgulnte 
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EMENDA AO PROJECTO N , 290-B; DE 1935 (11 LEGISLATURA) 

('3ª cUscu..o.são) 

Supprlma-se o par~pho 2° do art. 2P. 
~ 

Sala das Sessões, em: 1 de Novembro de 1935. - Nogueira pe
ntdo. ·- .Barreto Plnt~.-

En~rrada a. discussão , 

O Sr. Pl'esidente - Na forma. do Regimento tem a palavra <> 
8r~ . . ~lator do , projectó, na. Oom.mtssão, pára. emittil) pa,recer sobre a.. 
·émenda . {Pínt3a) . Não está presente o Rel:ator. 

Tem a palàvra o ·Sr, Waldemar Ferrelrã, Prestden-te da Comn:tls• 
são ,para offerecer p!U'eoer sobre a emenda. 

O Sr.- Waldemar Feueiia - Sr. Presld~nte, o Relator do· pro
Jecto não se acha no 11ecJnto e eu~ con1o Presidente da· Oommlssão, não· 
me sin:to com o direito de proferir o parece;r verba.i que V. Ex. -so
llcita, em razão do precedente, já adaptado peio plenarl.o, de que QS 

pareceres ve_rbaes devem se1· en.un.claclos em Commissão . 
.Nestas condições; tequel..ro a V... Ex. . Sr. Presidente, consulte á. 

c~.a se me c:oncede o p"i'azb àté a proxlrna. Ses.sAQ, p~ra · dar PBFec~r. 

O Sr. Nogueira Penido (Pela ordem) - s ·r. Presidente, autor 
da emendri, V:eI\ho requerer a V. l!:x . a retirada. da mesma, atte~t.a 
a tmposstb1l1dade em. q_·~ se encpntl'a, peias razões. exposta~. o Jl-· 
1.~strado !'residente da commissão de ·Ju.sttça.. pa,.ra exa.rar ó seu pa• 
zecer vel'bal, e ten<!"') e"lll vista a necessidade urgente de ser apprõ
vac:to o proJêcto, para. que possa s~r votado o orçamento mü.nfCipal 
do exei'clclo dé 1936 . 

O Sr. Presidente"-'--- Estâ det_erl(Jo o ~quertme.ntd do nobre Depu-· 
tndo. 

O Sr. Acurcfo Torres (Pela ordem) - sr. P~sldente, vou en
, vlar á , Mesa um requerimento, ·se1_1c!ta~do i;testaquQ dQ p!Ll'agrap.ho· 

20, do s.ttlgo 2°, do proJ~o. afim dê ser es.se àlápoá1t1Vo -?eJéltadc, 
J>ela Oamp.rn . 

Vem. A· Mesa o 8egulnte 

REQUERJMJ:N.ro 

N.eqüeiro o de.staque do paragra.pho :;!o, do artigo 20, aflm de ser.
rejeitado ·pela Ca1J1ara. 

&.la das Se.ss6es, 1 de Novembro de 1935.. - 4ourcio 'l'or:tes 

O St. Prêslilente ·- Vou submetter a votos o iprojeoto, saivo º' 
1 2º do.art ~ 20, que !oi-requerido destaque e_ será votado depois. 

Approv.ado, aalvo a parte destacada~ o segWnte 

PltOJECl'O 

N. 290-B - 1035 

(l• Legll!Ia.tura) 

.,Art . l ,-1? A s~_são ortilnnria. C}a e-amara, Munlci~l.i:il dô oOlstrlcte> 
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Feiierãl pod~rá ser. prorogade., por ~-~l:Lberaç~o da .maior.la · até '31 de 
!oe7.êlttbro do cotrente anno . 

Ar:t. 2.o ,bura.Jite o pE!riodo de prorogação ~tenor a. 3 d~ NQvem
·bro, todas as reun16e.a serão dedice.das, -preélp~mente, á dlir.cU88ão e 
votação do orçamento, 'IJé.o podendo haver deUbéração so~r~ asgumpto 
d& outra natureza.. . :i .-~ . . 

§ l.º s~ até 31 de ;Dezembro .o orçamento não 4!,Ei~l-ver_ votado,, 
considerar-se-á prorqglldO O orçamento de 1935, oom as mO<ll!caçõe& 
cónstituclonaes, ~ferentes t\ <11.oor1m1n.e.ção de ;renda. 

f 2.0 Os governos da. Uillão e da. Prefeitura. do Dlstdct:> .Federal 
(p(Klerio -0elefüoe.r accordo. cçmveniente nla.t1vo _A arrecâd.ação de lJn
~sto.is.1 para cuja P!!rcepção o novo regime de diSêrunihação ~-e rettdaa 
altAlrou a competeneta.. 

Art. 3.º Revogam-se as disposições em cohtrarlo' ' . 

O Sr. P.résidente - Vou subinetteí' ti. votos ~ par~ que fol ~e
q'1erldê. o des~aque . 

O Sr. Levi Carneiro (f'ara eMam!nh.ar a votação) - :sr. P.ç~
sldente, não me convenci da pTocédencia da pondera.çãq. to-.rmUl_ada 
pelo meu dlgnó collega., Sr. Acurc!o Torres, quanto Í' lnadoalssil>UlM 
de.de do paragrapho ara; destacado. do. projecto de lei ein debáte, em 
~aoe dos termos ~tr1ct-0$ da e.menda respectJva. Realmente, seria to
lher o pr~ao normM da elabôl'ação· le~islatlva considerar que, no 
curso dos debates. nilo f08oo pos.slvel 1nclu1r no projecto 4lsposJ~lv<> 
n!W abrangido .riogoros&.1nente ,pela. emenda • 

. p,. conseque_ncta loglca dessa inclusão aerâ a ãlteração ufüérior do 
enuncJado da enjenda . 

A questão, entretanto, merece uma outra oonslderaÇão. o pro
jectQ prlmltivo detcrmlnava lmpêratlvr.mente a reaUzação de accordo 
entre a União e. o DliltriçtQ Federa•l ,sobre a arreêadação üe. lib..postoo . 

o 611. NOGUEIRA PENlDO - V. Ex:. estã eqUlvooado. o J>l'Ojeeto 
prlml'i<ivo é de mlnht. e.utO'l'la ~- ahl não se verUka ~sa deten:nlnaçlo 
1mperatlva. 

o SR • . LEVI CARNEIRO ,..... V. Ex. tem, razão. Qutz re~erfr-roe 
.ao proJecto prtm.ltlvo da. commlssão. Fui eu que.m. :no selo tta CommtsSAo · 
de Constltulção e Jus~iça, sliggerlú a.O nobre relator à <:õnvenlencia 
<le não exe.riu n~ projecto uma. detel'_Dllnsçlo tmperatlva. 

l])lihl súrglF a !ormula ora a.presentada, pela quat o Gó1erno tla 
-União, poderà ~elebraT ·o accordo com. o Dlstrlctp Federal. Pon:nulado 
nestes ter.moa, e-ntretan,to., poder•ae•A &ze·r -q)ié o· dlapoaitívo neda mais 
:raz do que reproduzir, e desnecessariamente, a disposição <iona-tltucio
nal. ~· euto, no emtanto, que ea~ wtimo, .por si sõ. pode :não a"Uto• 
rlze.r o accordo e não dlspenso.r a a:utorlzação leglslativa em eada 
caso. Fol, POl' COI.l&egutpte, oôm ,a ôbJectlvo de Téallzár, .4,eB([~ logo. 
essa. delJbera,çAo leglalat:lVa <íUe J>OSBlbllite a appllcaç_ão 'do dbpos1tivo 
·<:on.stttublonal, qúe 8e lru;erlu esta determinação. M&a.f etn verd.a4e, ;;e 
se c-ónsldera d.lspensa-ve! a dlsposlção legislativ,~ neaaes ~rníos, o dl·3-
~os1t1vo. ellmtnMlo do proJecto, não rará raitg, alguma. ·Pol- conae· 
q~enola !i~A o. projecto l'fl<luZ1do -ao eeu obJectivo prlijiltfvo q;ue véi:n 
a oor: regul~ o runoc1ouaniento da Cam.a.ra Municipal·., (Muito bBm) . 

O Sr. Presidente -· Vou oúvlt" a casa svbre o,. po.ragrapho 20 d~ 
.artlgo 20 que !ol deat.écado . 

~gel tado o § 2° do· artigo 20. 

O Sr. Presidente --- o projecto va.l é. C'omml.ssão de Retlncção. 

Tenho sobre a mesa e vou submetter a votçis. ó aegutnte 
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REQUERIMENTO 

E"xmo. Sr. ·Pr~si<tente da .cama.ra doa. beputados. 
Requeiro urgencia para ·iinme<liata. dlscuss_ão e votação do pi'o

jecto n. 340, de 1935, inclW.do na Ordem do <lia tle. hoje , 

188.la das Sessões, em 1 de Novembro <te 1931L - José f ingartlho ... 
- GocLo/réd'o Vfanna.. - J. J. Seabra. - Lino Mallhaclo ... - Barros: 
.Penteado. . 

Alpprovado. 

O Sr. Presidente._... 1Sm obedlencia a dellberação da. Camars. entra. 
em lmmedlata discussão e votação a projecto: 

1(1 iUs.c::us~lf.o do p~o1ecto n·. 340, de 1935 (1" legtSlatu.ra).+ 
mandando que a Dtrectorla Nacional de Educação receba e· 
me o3 <f.íplomas das Escolas de Pharmacía e Odcmtolbgta, es
taàuaes; tendo 'fXirecer com s1.1.bstftu.ttvo da Commtss.iio de Edu
cação, com decla'raçllQ de .voto 40 Sr. lf.tonte Arraes; tem vtr
ttl(i'.e ·de urgencfa.) , 

O Sr. Presidente - Entra em.. d!.s<:usaão o· projecto. Tem e. pala
'Vra. o ·sr. ·Sylvló Leitão. 

O Sr. Sylv.ió Leitão (Lf! o segutnt.e dtscurso) =- ..Sr. Presidente,. 
é com $t1sta~ão que occúpo esta tribuna 1para Justlttear ~ emendllH 
.:POr mim apresentadas, ao projecto n . 7l que se acha. em p~enart<>, re
ferente ao recQnhec:lmento de <l1plomas el(pe<lld~~ pot Faculdades es
taduaea de odQntolog1a e phannacla. 

Dentro .<leáte prppoalto, a.qul me encontrá no de;empenho do 
numdat.o que ºine !"oi confiado pela <:lasse.1 a que tenho a honra. de· 
representar nesta Casa . 

rC-Omo o~ontologU;ta, o meu objectlvo serâ no sentido de ré1vtn
dlc&ção de; dlrelto.s postergad95 pdr succeisslvM legislações e dl..re<:ta
~en~e. peto aoverno l'e<t~•. que tem prôcurado collocar essM· im
portantes' 'pm!lssõea em .plano de ·1.n!erlortdade, :17-~ 1nj'Uâtl!1caval 
attentad9 aos noS&Oõ dJreltG!J de proflssionáe~, tã_o dlgn~ de respeito· 
~ de melhores considerações. 

Illifelizmente, Sr. ~stdente. e. altuaçf;o de desamparo ~m que ae 
encontram., poi' culpa doa poderes a que jê. iID.e referi, n odontologia e . 
com· esta a pharmacla, vêm .s:e mant~ndo nwn verdadeiro desequlllbrlo1 
quando é certo que fóra do nos80 'Pqtz, gozam da.9 mesmas ·preroga.tl
vas e vantagens Q$ demais pro!issO'es, merecendo dOlJ govérnos as ga-
rantias a que tazem Jús. -

·A :de~pelto, porém, desse descasa q'i;le lhes é op,posto péla :ni,â V<>n
tad~ a!flcl~, .ellas têm reagltio e podem d.ar º att.estado. de suà evolu
ção, por- m~lo da êllte que as i'epi:eaentaxn aét'ua;i?nente no .mundo sci
entlfl~o dos grand~ centros pop-ulosos da. Feiiem.ção. 

Fosse menos atroz essa campanha negatlv1st!I. a odontologia, IXJ.O• 
vida surdamente, sem que se torne po~lvel :tlxar os seus ver<ladetr91t 
rel!'poll!av~ls, que preterem àglr ôccu.ftamente, pteva.lecendô·se do es
t~o de l~<iultlsmo em que lamentavelmente permanece a maior parte 
da populaç!Q· nacional1, já de ha t'luito este.ria vencido. e~ barreira 
.tJ.ite tem sido o grande obstao~o qu~ lutamos na nossa trajeotôr1a., 
!Porém, q .ue e. bexn <la aaude puhlloa é torçoBo <tue eeja tra?ulporto. A 
Qdonotologte., parte integrante das sclenclas médicas, deve merecer a 
melhor attefiçll.o dos ·poderes 1publlcos, j>Orqúe, quelram ou não, 011 

:ft0!!8o5 1Dtm1goa gratuitos, ella e um.o. gra.nd~ constructor&. de urna. 
aaude pe~elt~. 

Não se caP,l;pi:ehende que se :pretenda pov.o forté, hlgldô, sem o.s 
he<::C-S$arlo.s oU1d$dos propJ:\ylatlc:o.s da. ca:vldade búc·ar. t!in povo quê' 
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. se descuida e não comprel;lende o 1mpo1·aa:nte papel d~en:rpenl~_apo. pels.
:rn:astJgagão como !a.ctor prJm~rdl.al da .saude, não Sf; acha. em. con~J:"" 
ções C!.e a.Sp)rar o ~~r!ef·ç~e·nto da raça por ,proçes.so·s blo1og1co.s muito 
Jhjli.> cõnipte:,.:~ do qué e. simples 'idéologla dé>s que Julgam ·pesslvel 
.ohêgar-,-se: a bom terniQ d·e: tã.o gfande .tareta, por enunelados lnocuõs .• 

·Bem pouco faz. des't.a tribuna, .lllus~ra~p ,teprese1:tt~nte chi ·P!?r
·nambuco, ·no'bre. Deputado ~dg!!td Tel:Xetra t.elte, ocêupou a attenç~ó 
de. seus pares para triostra-• a lndeclfüa vel clirencla. da crea..c;ão de Inat l,.. 
tutos de allm:entaçãQ, :no intulto {te ~ns'inar ao ,povo a allmentar-se. 

·Os. seus. argu:mentqs irrefuta"Vels ~vldenÇJara.m que ()) b!°llf,!ll~tro, em. ~ 
;patz como o no.z;so, :rartõ de v~fü~.tlcs .r~u.rsos 1;1i1m~.n~il.res-. ~ão se 
alltntinta <til accordo com as pr.eceltos. de. hygiene, nem con!orri\e o 
clima. das variadas re.g1'ôes ao .pa1z. 

Se é cer.to q(;le se to.rhli. ~ne.c~saria. i\ cr~.ação <lesse5 lJ;lst1tlt.tJ;~:1s 

de nutrição, ·não merl.ô.s Importante é o problema dli. san1d_ade. da êa:vl· 
da.de- .orai. Antes, pols, de· se preterid.er o ·habito da. escolh~ Judtcfosa e 
.acertjtd'a do ·aU!l}ento, .~ evid.ent_e q~e .a reparo d~ arcada d~ntar~!L 
devt: aft.tecedet ó prellinl:tf~r sobre a ~scoibà do a.llinento. 

Effectivam:ente e nlnguem poderá eon:usta:r, de:: ntt.d:rs. ·servir.é. 1:1\ibs
tahcio.sq nllmenio, se~ ·a convel).l~n:te sanl~àde· dos orgãos d'~tü\ados 
a9 pt'epe.ro d~ bôÍO ~U'l'Qentar. SÍl.o QS dénte.S, CO'mo ~ã.beµiOS, que 
!PT-e.param o a,Umên.to. para o s~u a.pro-veitameri~ pO:>tetloi' p~lo orga
:n1smo ~ O ·melhor alimento rfoo em :1,;ubstanciás n"Ut1'ltlvás. poderé. tor-. 
nar-se .o mais pedg!JSO agente d.e perturbaçõe!', do appa~lho .dige!)tlvo, 
quando triturado por ~ ~ppa~lno de11t~rlo em_ tJeS,Sttllas ~ctlçõea 
do asepcla . Pô'I' conseguinte; ann:utlam-se todo.$ .Qs esforços· em .benefiçlo 
aa escolha de uma alimentação sadia. 

A 1.n.st1tu1ç~o da· nutnção ~~ll\rt.:;a.d& -por d.ipatta.met1tol!I ~pe·• 
<.:la:Ullad'as ~ de. inco:rítêsta\"ei lm,portane1n. coru;~4era·ndo.-se º ' -:v~lor e ()S 

._resultados, qµ~ de~orr~rão e?Jl benefleio «.a. ~a.ude _publl~~. 'inlW' nelle ~om
pre.hendep.cto o .prévio exame e. prôphyl~xfâ na boeca. e seus annexos. 

Nos 'Ésta.dos · UniQ.9s. e na. R~ssla, ·para s.ó c1tar dois exemplos ~a,s
tante stgl11f\cat1\'os. do .po~to de v1$ta. soc1ologloo, os 'Institutos df! nu
trição d~empenhe.m papel i~portante na vtd9. ·des.-ses dól.S ~v()S. &o. 
pql'ém, comple.menttis d~ m.<>d~lar0S'. orga,nlz"ações cil:! ass1stencla p:U'blh:a 
de.stinade.s •a. asseg\ira.1' a !armação d.e .indtvidµo~ perr~tamet:i.t~ sa<ll.oa 
~ a,p~ para a il.uta con.stl!-nte :nos d~ve~sos sectoréB eia. actlvi~ll<le hQ;
.m~l:!a, peÇullár e.os gi;:andes pe..izes itidU:St:tlaes e agr1.C<>l~ . Jê. ni!.o ~e 
C01llptllh,!!í>,d,e med1<'1llo- 4e a..s'ststeu~ta, dé atnpl\ro <).ff1c1al, &ein o· êul.

.-c:lado da sa.nidale integral., o ,zelo que se deve ter com a· arcada den .. 
i;aria. <letxa. d~ ser ~ a<lly.vel ~~te.ih~ da. ~sthet~ca ~aclal pi:\~ ser 
ums nece .. &,\ilcillide hla41av:el n~ cortoo.lenQia do seu gr.a)lde ,$1eance. 

·Onde .a cuttúl'à -da. collectlvldade se ·résente. de capacidade :para. se 
o:rlenta1~ n~oo sen~l~~, cab~ a.o, F.s.~o. a· lnipc>~tan,te tl!.-r<ifa de: .,Promp·• 
ver os DJ.élos, para evita.l.' .os màl.es col)SéqU~ht:~s de 1<te~c\H<J0& tã(l no

·êlvos quanto a.as "rderldõe A. lnj;egfidad.e plly~lca do. põvo. 
. 4.cis1~. cabe ao govffi!no, faclll~àr os .recursos p~ct&Q.s .. ã d1f!usQ.o 

· ~a . a.o-.eistel)cia odoli1iol9gk:a, so.b a t6r.ms; de órs.anlzações tech"n1c·a·s 
grli.tu~tas, tal, <»mo. se prooed.ení em relaç~ .A il.ss~t.éncla. ·~ed!oa. n~· 

. lli.m~\llatt)rlo"· n~ tlÍ'éCbes. nos ho&pitt.t.e,,, coJtoe_ando no/ inestno pé ue 
~g:uatd&de medicos e ~onto1ogls~s. [\'fato .Set · est'a. pro!liõ6Ao Ull\ll 
e8pec1al1qade, cen:i~ at1Jrrta. .me r~tetl, <iO.S' Bçi~nclas medlcaa e. q.1.\al 
E!Xlge <ionh~~mnen.tos próíuJictos do organlsino h\lmano le conseguinte."" 
nl:~'nte, c<>ll~bara em des~acada poslgão, para a robust'Jz (fe u _Jl) povo 
f-0rt:e e r,es~lta.do . · · ' 

ó adontQl~glajla. é u:m e~pectaJlsta com ·as meaJ118~ tirede.QOlijeei~ 
.com.o é o 9tbot1n01armgo1og1s~a. o oouUsta, e~. E porque não lhes· .são 
dí.speXl$i:dl\s a.a meamas. ;pretog'!J,tlvo.s? 

Na situação aêtual em ·que se. enepntra. o próf~sstona.i de Cíd.on
·tologla, é que nl16 p(>.de pe_i,nanecer. 
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Aos oih:~ qos nu&!o.s 1nhnlgos graturtos, o con~ito desta profissão 
J'OU<:o evoluiu 4,o em que era. tt<1o na. socled~e remota. do Bi'tUIU 
colonial. O en'o, ).)ois,, vem de longe e tem· i'eslstfdo á acçã.o modiflca
dora do teinp:O. Ainda boje, -.se pretende · por nefandos decretos des
trülr todo la.borla~ trabalho q.ue esta classe ,honrada. (t ln<tepen<tent~. 
tem. ~uzldo e lhe ni?gar o.8 d.1re1tos e ·8.'3 garanti~ a;ssegvradas por lQl, 
.çomo se S.lJl(,Í~ perm.ane~essemos nos t.empos da nossa. colonisaçãó. 

•Éntreta~to1 a; odontologia. tem a lhe con.!Qrte.r- opinl.Jes e.ballSt\d.as 
<J()m.<J a d<> Ili;. Cl;larl~ .M~y<>, notavel crrur(!;láo .no~-a.merl~no, qun.ndQ 
af!irina que a n~~ profissão evolult\ multo nials neste.a ultlmos dez 
.annos, do ciue e. :Medicine.. Allás, a opinlõ.o hicon'testavel do concei
tua.do cli:úrgiã.o éstá. assentada. n<> grão de progresso que temos con
q~t.ado, q~cr no campo das nass!ls expertm.en~çôes clln1cas, q~er 
com a apre..;entação da appare1hagem mod:er.Q.isslma com que assl.Ste 
á. ·hum~n1d.,ade, o od<>ntologo çlos nossos dlas ... 

St • Pre~i::lente, ainda para. evidenciai' os progressos da odonto
logia moderna, p~er~ citar longa serie de casos cllnicos que Ulustril
z:lam exuberant~mente Q'~ conceitos J?Or mlm emit.tldos. Entretanto D.ti.o 
quero findar, sein resaltar o valor· da e.3peclaliz.a.ção odont<>loglca nos 
domln1os tta cllni.ça medica e clrurgicá onde já não é p·ossfvel ao 
1Jl~dlco combater as cã.usas das molestlB.lS nervosaa, mentae,s, nephri
tlcãs~ artlc.ulares, asse.as, card1acas, etc .• .sem o exame radlologtco e 
cllnlco' ·~a· b.occá. onde .se encontram a.s mals das vezes .• infecções que 
são caus.as origina.rias dessas doenças . ~sltn é µ;t_uito conµnum. encon
trarem~ portadores tl.e epilepsia, de ne.rvoo!smo~ de cegueira., de dia
bete, de cl.\rdtopa.thia, 1'estabelec1dos a.pós o tr,atámento das aftecç~s 
bucaes . 

~egundo a. ·palavra. a'balf.zad" dos notavE?lb sci~ntlstas Oleà e Kltgl~r. 
numa bôcca. regularmente lb:õpa., encontram-se ·quatrocentas e no
venta tl clnoo ri>.11.hôes de ·bacte.r!ns., .por mHli.njetro quadrado. Allit!à. 
sr:. Pre.s1dente, gostQsamente, trago a o,Pinlãõ dê úfri d<>a mãls .:?m.1-
.nentes mestres da. nossa med1c,lna, o ill1,1$trado e saudoso pro!essor 
\Dr. Nrusclmento Gurgel, qu~ se e}Ctetn9ú da àegulnte ma.nel,ra, quando 
sollcttado par~ dar .seu valioso parecer ácetcá do livro Odpntotechnlca 
em Pedlatrlã., de ãüt<)ria. do no.sso chorado mestre R . Oba.pot Prévo8t: 
"Q Çot!,nt1$ta de hoje, para. desempenhar consclentemente os seus mis
t.ér~ profli!slona~s. é' obrigado a possuir uma .sérte· de cen.heclm~n~ 
de b~ologla. e pathologia, - sem o que não poderá interpretar grande 
numero tl~ estados inor1'htos buccc.-dentn.rlps, capazes de uma. ·reper
cUS3ão ~ràl ~bre o -orga·nlsmo. e_, não raro. oom .e.s ma.la graves «)n
aequencias . Tudos nós, medlcos, e em pa.rt1cUlar os que se dedicam 
a <!llnlca. pedfatrlca, .possultnos e.m ..nossos archivos .numerosos ca·sos 
a confirmarem ~ses assertas . 

.A!J 1.plportante.s questões atti.nente~ ã n~trição são hoje est'lidadns 
1\ J.u:ii da. chhnica. blologicil., o problema do metabPllsmo •bo.Sa.1. ó valor 
d11.e grandulas c;lê secreção interna. o interpretação moderno. da pa.tho-
1og1a do r achitlsmo, 08 estudos da· ~yphH~, a~ doençJl.S de carençla, os 
pon~os- t'e!~·tmte\3 é. herança morbida,;· a. }'.\emat.opo1ese e ll-nmntoll&á, 
etc., etc . sãQ outros. tantOll capltulos a. tnJ;eressar ·multo· direotem.en'te 
a ódont~loglã., e a tornar d1f.t1c11 ,~ multo seriá a inlssão do dentista 
·digno d.esse ·nome.". 

•Em 'fac!' do que digo, Sr.. Presidente, é 1,m.perloso colloca.r a oc1.on .. 
tologia no ):Jl1mp que ft. meama é devlc!.o . 

.1\ m<idernlza.ção do ensino, a fl5callzàgt\o do exerclcio p:tóflssfoliàl, 
o amparo offloial, e. regulamentação da classe, a. disseminnção de JJe;. 
partaIJl'entoa o!.f'iclaes de nssiatencia. gra.tulj;ii. e outras mecitd~ rie 
qué iére! opportunldade de tratar nesta Casa, são providencias da. mafS 
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alta relevancla Pl\ta c~Ja solução esp~ro contar com o apolo, o descor• 
tüiõ e a altA sabedoria dos Srs. Dep~tàdos. 

As emendas e suggéstôes por lillm a.presentad{l.S ao projecto nu·~ 

mero ·7i, ora em p1eriar1o, visam précisamente aquellas medldas: sã.O' 
~a.as~ <f.!ldoa á !]:ente a. fa.vot <ia. Nst1.ss1ma re1vlndicação. de innumeros 
collega.s que lutam com as m.a_iores dlf(lctildade.s nº ex.erc1clo de. sua 
profJ.ssâo, posto que as leLI '11gent~ que :regutar:1zam. o ex.ercició ·pr.o
!.l.ssfona1 do odontologista. e pharm3ceutlco estaduaé,s,. negam-lhes o 
pleno gozo das suas ll-ctivtdacles, ttrando:-lhes a liberdade de locomoçlc>· 
re5tring1tldo-lhes· o espaço, como se seus eatud~s estivessem em. rela-

. ção aos 1ndlv1duos das regiões de or_Igem dos seus diplomas, o q,ue é 
uma ve:Odadeira excresc.encla em ma-tcrla medica. 

Alé~ ~o rne.ls, deseJOiGo d~ sol!Uêlonar de vez tal situação de préca·· 
rida.de, n.oa cursos pharmaceutlco e odonto1Qg1co, o Governo Fedê:r&l'. 
baixou o •Decreto n. l:O .852, em 11 de Ab~11 de 1932, reratlvo a. orga.nt
záção da Universidade ·ao Rio de Janeiro, onde se encontra o art. 313 
com o _segulnté teor: "Os actuaes a1umnos das Escolas de Phatillaciá. 
e de oéiontologia, não :(iscaUzadas pe19 Governo Federal, e cujo funcclo
nahiénto !lca pe!o p_r~ente decreto Impedido de continuar, poderão 
tramfer1r-.se para. ~ série8 corrc.spo~dentes dns escola.a offic1a.es ou 
equ~paradaa, provado qi.1e as escolns: de. origem têm pelo menos dOl,s· 
axinos ·<ie :runcciona.m~µto ef!ec:<t1v~··. 

ln'Qt.scutlvelmcnt«:_> a ll)e<il<la. cio Gov~rno !01 das mais· açertadas. 
uma vez que ·pr'Oeuro_u. extinguir as esc.olas esta.duaes que :funcclotiàV~IJ1 
sem s sua dlrecta :f1scallzação, ao me.smo têmpo que amparou os: 
ah1ll)ncs ou candidatos dentro d<i reg1me actual que regula· o ensino 
no nosso Palz. Mas· não occorreu certa.mente, ao espirlto do Governi:> 
:iProvlsorlo os gra.ndes choques de inter~s que fat-6lmente surglr!a.m 
come a a·ppUca.ção da lei referida. E, a.sstm, ver:.i!lf::e.mos eil\ llnnas 
geraes o seguinte: 1° - Em v1rtu~e ·de.- enorme e:it.t'enslio do nosso.> 
ter-ritorlo e d.as 1nnumeras. dlfi'iculda~es dos meios. 4!! oommun1cação, 
quando o.s actoa. ti.o Governo cheg~m é.s mais longa.í! pe.rs.gen.s, já em 
muitos casos não pó<ierão ter ~pplibaçlio visto a sua. extemJX>rane.idàd~~ 
IE' o que se ver1.í1ca.. eom o Decreto n. 19.852, publlcG.do ém 15 de
.Abrll. e corrlgidó ·a 4 de -!'unho do ~esmo anno. Como poderiam os 
Interessados locupiete.1,"em-se de tai favor; desde que o prazo para. ta.es. 
trails!ereuclas extlnguiJ:a•se no l'nlclo do anno le:<:tlvo de 1932·? 

Os àlumno.s enquadrados na re!.e.rlda. lei est_ariam em cond1çõe& 
de se deslocarem de regiões onde se encontravam cursando uma esca~ 
la sell'i recursos pa.ra. ~ntr.enta.r def!pesas com a mudn11ça de domio111o
~ sem contfil.r com o Iactor t.empo? Comó se so.he, a. percentagem de ~ .. 
tudante,s, em no...~o Paiz, que lutam com d1!!1culda4,ea flnancell'QS é· 

... bem ·grande .e. em regra,.,lu·tam sobretudo para a-tt:eh:.tlê't ê'rn 'tempe> à&• 
exlgenci0cs· de ta.xa:s e~oiares excessl.vas, e para a acquisição de .liVl'os, 
glli.!lto.S abr.lgntor1<>a qUo º.!! ·a·ssobcrba.1º-. ·coll:),o, pois, se ·transferirem do 
um Estado par~ outro sem .recursos çorrespondent~ para reaJlzarero" 
grl\nde déspesas a. que teriam. de entrent&.'r? · 

T11es estuda.nt.es foram c.ompêllidos a. aguardar os ef!e1tes do p e-· 
ereto n. 20.1791 de 6 de Julho d.e 1931. ~om â. creaç.ii.o de novo.s e1;
oolae dentro dos prh_icip1os pelo nassp decreto ' defendido. Espera.vnro. 
elles esan. oppoi'btlntdé.de ãfl.in de ~e val~rem ·1os di,reltos outorgados, 
pelo art. 313, do Decreto ri . 19 '852' 

Entrctan.to, o tempó se eacoott e qua.nrlo ilhes foi posslvel v:el.tár· 
a.os ~studos, 1.sto é, quando lhes foi poss1vel aproveitar as gu1a.s ·19 
transferenc.18., o Cônsf\lho Nacional de Educação negou esse direito, 
f!pproyando o parecer n. ~4. de 1935., q1,le concedi~ o prazo até 1932, o 
que _nã·o consto: aQsolutamen~ de lel alguma a.nterlqr e que l'il!ellzmen
to, so fol tratado q-Uatro nnnos ·depota, o ·projecto :n. 71 refere-se. ã.. 
regulariza.çlio do exerolclo profissional dos odo11tologoo e plla.rma.êc-U
tlcos !o~ma;dos por Fueuldades est ad.uaes. A sun. a.pprovaçtl:e vfrá nor..
ma.llzã,r a .Sltuaç_ão de coll~gas; cuja. cnpnclda.d~ prodssiona.l, incontester· 
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:honra a- pro!Ís?ão, em qualquer logar q.'il'e se !J.ptesentem, dàqa a. ldo
.neidn.de das Escolas por onde foram dlplomii.dq.s e o cabêélnl de conhe
c'biiéfitos de que são por~ador1?5. Estou certo d,e que, asshn ficará. ll.'3-
.:>égurada a .sei.ecção entre. os verdadelros. ~r !al.sOs profissiona.es, este:i, 
nrlundos de p_s.eudas. Faculdades que proliferam em todq .pµ.1~, graças ,(t,. 
benevole'ncía ·dae 'leis e ·regulamentos off,iclnes do en.slno, cuja. fl.scB.ll
.zação parece não dlspô.r 'd.e elemEinto.s para ·cohi:t>lr o ab\LSo merca.Jl
$lll.Sta da e~~d1ção de tltU.los 1nldoneos, 

o ,teg~tro de diploll}a.s de ongem idoneâ, quãndo () .nepartam·ento. 
J:l;í11clon$l de Saude Puolfüa, passa e.t~st11-r regularidade, atrn\·é.s de ml
.nucloso e.xame dn vida escolar :do candidato 'e determhmr a:s respeét1-
"\"ru! provas de sut:ftclencla., flcaré. pleno e ca.balmente justtflca.cl.o. 

Antes,. porém, de deiXar· esta. tr~buna, desejo 1nz~r. um appello aós 
metis collegs:s d,esta. casa, quê me ~uxm.em a. vencer o5 em.pecUios que. 
-0.1tficultani o de_senvolvlmento das sclenclas tidotitólog1cas e pharma
c.-euticas em nosso Palz, consclos de que ·estão .servindo a uma grande 
.causa, com.o um: d~ver, sobre tudo, ·4e prótec·ç,ao á sa.ucie da pqpulação 
nacional. 

corno prqva do apolt> da cJü.55e: odontoJoglc.a, piJ.ssQ a lêr, Sr. Pre
sldente.. os segurnte_s dócumentos. que !ará.o parte integrante d'o meu 

· discursa~ 

"Deputado Sylvlo Pelilco Leitãp -- Camar:a Deputadd"· 
Rlo. 
Dê· São 'Paulo - Tomando conhecimento projecto grande 

alcance cla.=se odontologlca numero 71 apresenta.do banco.da 
pauilsta que aguarda parecer Commtssã.o 'E~uca9ú.o Cultura vi
sando registo diplomas estaduaes cQ_mpetentes depa.rtamentos 
!ederaPs Soclednd~ Páulista de Odontologia se encontra dever 
tomar attitude inteiro apoio projecto lei eom vocenc~ lado Just$ 
causa nlio é de hoje que nossa sociedade vem se batendó, éonse
gl.ll.t !Jnalidad.e referido prpjecto estã. certa vocenciá. será patro
no .dentistas estaduaes mesmo porque esp11'.lto como vocenc1e. não 
póde te,r outro lugar s-enão junto aos que p_leli!eam acto equidade 
jüstf.ça. Cottll.~es aatJ,dações. - · Octrlà8 cunhei, pre.sidente". 

'"Oep.utado Pelltco Leitão ___. cnmara Fédera.1 - Rio. 
De ~llo Hqrlzonte - Den~1stas mineiros soUd.arios su~ 

brllliálite actuação project.o 71, conclta. a continuação. pntrlo~ 
ttco trabalho. So.u_de.çõee. - Carlos Alencar, preslderite Syndl
c.a.to Odontologlco" . 

"Deputado PelUco Leltão ~ camnra. - R io . 
. De Manâo.s - EspóSãnêic;> vbsso ~cto api:esentando emen

da p:roje.cto 71 Syndfoato 01rurglões Dentlst.as Amazonas hY· 
potheca inteira sóllaariedade qua.:iquer attltude vossa bene
:Cicto classe. Saudações . - João Netto om·neiro Leão, px~
sidente·• . 

"Deptttatló sylvló !Jeitão. - Oama.ra Fe·deral - nto . 
De Recite - Accusn:ndo. pedido comm!.saita collegas dahl 

5ocledo.~e CÍrurB16es Den'tiste.s leva brl'll\~nte. r:e·presentan'tc 
ol~e IntQ.lrn c::olldarleda.de sua at:tltude respeito emendár pro
jecto 71. Saudações . -~ Severlua Ptnto, v1ce.;p1-es1de:r.te", 

"~o. .sr . Dr. Sylvlo Pelllco t.e.Ltão, D . D. representa.n
t~ do. cla.scse Odontologica r - P..to <l~ Janeiro. 

De Jundlahy - Sã.o Paulo - lnterpretand<> o anseio da 
grande classe dos odontologistas e.~taduae-s desta.vorecldoa 
QlUI r~gallas }lrevlstas por lel qu~ ~ acba. em exeouçã<> a res
l'"lto d.o exerc1c1o da. protlsslío, - · e rep~ntando~11 na ooin-

41 de 68 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 68 

-1.28-· 

prehe:nsão da jus~l,ça. que jhe ~1.ste, ~ ·alAda que. pela. se
gtll'&~ça· do nosso éttrso e dos nessos éUP.lomas é6tej'~oS. ... 
si!olvo das àppr.ehensões que· af;&oberba. essa clá..q_ge, - vtmM, 
com este,,. pel~ $eg;unda vez, â pi'~GE!nça de V . Ex.1 nó 5Qn
t1do d'e, comp representante desta. .. classe, pedlr vossa. imprescln
ciiv~l ÇOOPE!ra:çãQ, vossa. at~ltu.cl~ mais· iranpa e. en~x:gl_c~. _seja 
lem}lrado no .seio .d!! Oa~a:ra. Fecj.ers.1, o pro'.jecto apresenta.d-> 
pélo Deputado Dr. Card;oso de .Mefle> Netto, pelo q'Ua1, ds di
plomas <-tos ofrurg{~dentistl!,S: est.adu~&· ser~<> aceeltõs. a ye
gis.to no O~partamento Nactonal de: Sa.ude. Publica é de Educn
çã.o, para validade e segura.n~a do e:tercíc1o d!!> irua prof:lssãe> 
em to~o o ~rripot.:l:o .na.ciQnal . 

A tJ.e.triora t\a solução d~ssa caso tão ms.gno, peia: profun
déZS. Q.as lntéte~s q'\.!.e. vem ~unpai'àr, - q.µ.ae.!! &:eJa.m· os da 
hannQniia e igualdade de d:ireltos, --.. tem 'trazido a mesma 
classe num: c.on:stante d'êf;ãssocego, cuja· untes ·solução: -se ~n-. 
contl'.a. na. comp~he~o cl·a alta v.1.são de V . . E)f. ~ tr~ba· 
·1h1,1.r etn pról 4é nossa élM!$e. 

Cmlfiados .. Jl(51.s, IíQ Interesse que. V . Ex. e.ertamente aco
lherá eSte j'usto quão benettco appelo, ·deixamos de outras. 
quaesquer c.onsideraçõe-s apresenta"nd-0~-v.ós sinceros votos pel11 
vossa. feUcidll(Je. ~oal.. Cord!a.es ·~aud~çóes. ·Re,s~e1 fasam.ehte . 
__:, · frtt1ii::l.sco de Paula Xav~r. ...-- .!?J.lf.o ~ . Paiv_a. ,,___ Alberto· 
Pintó ;Tunior . - Jair .P.írito. - Celso Xavier". 

t:ioêie.tla.-dE! Pa~ltsta d.e Odontql<>gis - Pre:ça da Sê n . 59 ~ Ca.1~a.. 
Postal n , 3.001 - Siió ·Pái,llo. 

sa.ó Pa~Io,. l,~: de setembro d~ 1935. 
Ji:xmo. Sr. Doutor BylviQ Refüco Le:ttão~ _ 
~ •. D. Depütacto á Ais"sémtiléà LégU>Ia.tiva Federai. 

Êrfl. addltâ.rnen-to ao t~iegramma, ~.via~Q n V. Ex. pela 
il'!!Oeie_dàd.e Paulista de Odontologia, 1·e~Iveram ~ membros tlu
IS'il.é. dlrecto'd'a, coníiànte de possü.fr etri V. Ex.. lnca.usa.vel e 
Zlrci.oroso defensor das· .. medidas :de jW>tiç.li, h.i.stort:ar o caso as-· 
sâz cfobatldo ciq registro dos ~plom,~ est~uaes.. ·fot'.nE!ceJi!.dO • 
Jb.e ·por ~~ª :tórma· algU'~ dados rque por .certo Ule serão uteJs . 
. n.a defesa. do ptojecto let :m,tm,eto 7:1 de cüje. solução depeíi.(lerã.. 
certamente;. o saér1f1clo ou o ~p.eflêJo de tóda. uln.a. cóllec.tiv!,.. 
d:ade profl.sslona.l . 

. A .socteda.dé ,.P.aU,Usta. de O(:io'ntQlogfs. tnlel-ou .seus -ir.ã.bâ.-· -
lhos ~~ fl!.\roi" tlo regr~tra d.os diplomas esfauiue.es na gestão ·lo 
Dr. Ftia.no!.sco de Ca.mpós .tzuc, be.netlcla:ndo oo alumn~~ dl:>S· 
esta'1ele.c1ínentos de ensfoo estaduaea ~ran.sf~rln;à.o-o.s para. ó 
cur..so federal em obecJlencla ao pe~retQ n:u'µl.êro ,19 .'852,, cié 1l 
de ~llol'ÇO . P.«: 1932. DeVe!la, por' :f!quÍ"cl!lde, . c<Ylloc&f os dentlstesi 
Já. d!plo~ados por e.!!éOlas tec~>n):lec~da.s pe_los góv~rnos· éstn.'"' 
du.a~ no me.s:rrip nlv~I de. tg.uald..u~e. T:al niío se d~u e, ape
sar d<> lfsong'elro e pli>misst>ii o!l'kló envJado é. .Sociedade Pau
ll$ta de1 Odontolo~la pel:o Dr:. Aloysio (Je Ça~trô, eIJ:l: reSP.Osta. 
a um :seu memorial, o caso .nliQ oo·nsegufu :soluç.il.9 por ·ter sido., 
>aqUell~ tltul~ su.bSt/1tuldo •. ~o Depat.tamehto ·1'fl\éio.111ª1 do 
~nalno, pélo Dr. Belt$a.rfo Pe11nà. D11'1glu-:se· entãp a; Socle<;láde 
~ô Chefe ~o .. Qoverno1 Pr:ovlso:rlo, ·1en1:1"1".ando-lhe <}U.á'@ jústa em .. 
~Ua pret~nção. téildo. te-1ta ó mesmo COnl· o D r . Washington: 
.Ph-es, nevo Ministro da Ecl'uc.a.ção e Sau~e Publica:~ Successões 
mi.nister!aes, ent~re.t!!.n't.o, impediJ.'am. l!I solu~lto ~o momentQ.ál!) 

,, , ~roblé:JAt\ durante ~ vlgé)lc~'li da Ooverrto Pravl,Sol'.lo. d\imph'-
noa escla.rec~-r a V. Ele< . que por . ~sso. occnslã.Q todas as MBocla-· 
,ções de classe foram unarumes e·m .u.p:plauélir o nosso gesto~ 
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C9adJuya!ldO-~Qf! ~a m~di!'.fa. de seus· ~;g!9rços· patil- a eonse.cução· 
do n~ .oqJêctivo. EncqIJ.tre.tâ V . Ex. • .nQs perlodicos 
qu~ op:pottUP'amên~ lhe eíiv'iiL.reinos, a. affU'maçãq ·do que 
áõima. !lco'u dfto, pJlra. que ~ nio pes.'!& con!iulclir. attitudoo 
bem def-lnlda.s ant.efioi'mente é.om. tnter.e.sSes do mom-ento.. Com 
a. vôl.ta. e.o regime constitucienal a $ociedade .Paulista de .Odo~
t9!ogta; não esttlore~~m. .e~ruiante i!i~mpi;~ n~ obten,.ção de 1.un 
direito lnc.ontesta.vel que ter1á o ~po.l'o $egm:.o. d~ lei. ~fféc1;i
v~men,te, cc'!lbe á bancada. paul!sta. a apresentação do projecto 
M li. '11, ic:Uj~ appar.tçfi:o e:m plenarlõ set~ p.of multo breve, como 
V. Ex. bem ·O sabe:. .S .eria. deiotosissimo pa-ra nós vermos ru.1r1 

~pós Ingentes esfprç~. o tr_a1>a.lho tenazmente <:;onstrui_do. 1a~rn: ... 
vés de io.J;l·gc:>s a.nn95. Signlfic~ria., in,dUb.t1;a.velJne·nte, o. mai1ot'. 
deuota ~offrtda por tod~ üw.Ji. collecttvld~cJe. que te-ri~ d,é: cut· 
vãr-se á esmagn.dQra. realhlade, de ·ver â.é&~r.Uida 'S\JS. jUSt!l. as·• 
pire.ção. Anitna.-nQS, entTeta.ntó, a eertez~ de contannos êom 
os altos valor~ representativos da. classe, da. qual .é V, Eic o 
ml1la elevado expoente e a · quem_ confiamps 'Serel)ament~ ~nossa 

eâlisa. 
·Pennltta-nos V. Ex,. d.echl.r.a.r que tOdo o ~r,oposltQ com 

o~Jectlvo. d~ impugnàr ·semelhante medldâ de eq.utdade ê digno 
de .repulf;a e só- poderâ. orJg1na,:r-se· de uma 1~1gnJ:ffoante mi
'Ii!'Jrltl. 

Flnalinente; e.póã esta succlp~ expo.siçãQ •. deseja.mos. relte· 
rar a V. .Ex. os; nossos mais altio>s protestos 'Ele ,confiança. e 
.eleV,aQo ,apreç<:>. - · ·darlbs da Silva> Oitnha, ~residente. - An
,geio 'Ve'll(!, Vfoe~Pre.sidente. - '°r.ancisco J}.ngelo de M9~ra, Se• 
ereta.rio Ger~. - · .Fra·nci,sco d.ós San,·tos . .Pinto, 1·º Sec.tétar,to .
Ber.tfa_o· A·lves de Oliv.#ta, 20 Sieç~ta.tlo. - E11,demio MütteL, 
Bibllothecarió. - Péd.ro Zi.gtati; Tbesomelto. 

Syiidloti.to Od.óntologico Brasil~ro - Séde:, Rua· l"a\.ll:o. de. 
Ffüntln, 128 - (Aaajsttmola. Dentarí~ lnftintll) - mo de 
Ja~eito. 

Officfo n. 417. 
itlo, de .t~ne1ro, .1 de ·No~e:g1b..to tl.e 1:.935. 
EXmo. sr. D~putádo Dr, Sylvio l'elllco Leltãõ. 

O Sy.nr:Jic~to Odoutqloglco Brasll~lro,; ~nterpretandó o pen~ 
samento ·d.os cir-ut'~lõe.s ctentlsta.s. léga.lmente n,abUltados de ·~
côrtlo com as le.l.s· :fedetae~, 'Vem pei:a.nte ·v .. E11:., 11dlmb repre• 
s~ntsnte da Odontoiogia :Naofonal na Cámaira dos. Deputa.dos~ 
protestar .contra, a. h:Úole.1' redacç!i'o do p:rojecto :ç. . '71, cte lq35., 

·âsSlm como ·prestru- .a.. slja. soli_d1µ:1eda4,e ã~ erp.enda.s apr@Sen· 
tã.Q.~ ao me.sino por V. Ex. ,, 

Com os protestos da mais' ~levada e.stim.a e dJs1ill'l.cti!i. con
~td.~re.çã.o. __. Dr. B. Góes. 

J!ira .o q'1Ei tl'nhA. a dizer. (JJIUit.o bç-m ,, Palma'S,, 0 ' oracior é 01.1.inp11J• 
mentaaoi. · 

-nm:an~e o dLscurso éh> sr.. SyivJo Leitão., 0 1 sr . Anton:10 
Oarles, Presfdênte,. deixa a clideltã dP. ~slü~ncia, Cl,Üe é oc
;qupe:da. pelo ar.. Euv.e.ldo L'E'di, 2º Vlce-Presl.dente. 

·o Sr, José Pipg~rilho (U 9 segu'ln.tc éLiscúr$o) : - sr . :&e$l'· 
4eilte, Srs. Deputados: 

E'~me e.gta.c{avél faZêr ~ntil' a VV. ~x. que nnilnacfo por .um de·· 
ver dê oo.nSêlenCia. tesa1v1 oc.t;'Qpt\r ~!>t!L ir1buna ppr algt:,tns mlnµto~~. 
fünn a intenção \lnlcà de esclo.recet 1JlllfttQs, ~ue dizem ~speité> ó;s Elu~.-
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:gestõé& ap:res:entâdas pôr m.tm e pelo meu nobre collega. ·Dr. :Syl\'fo .L-e!• 
tl;l.o, ao pioJectD .n. ii, de· 1935, Q.\le ve.m de· v,ez; ;spN~iQn~r, d~~tro d~ 
um direlto !rrefµ_tavel, -~ situação angustiosa. de c~i'.ella.$· de tn9ços 
preJu_dtca~o.s nQ termino de :Sê~· oursoo. de odon:toiogln. e pharjlláêl~. 
c~mo t~mbeól a. de ~d<:>!'! ·agµéUes qtie. Jã dlplomoope ~té o a.niià tle 
1931., àchiµn-se 1m:p9$Slbll1tatlos do exerélcio de ~as protlsSóelf em tOdo 
o Pa.1z. At3 reférlda.'> suggestées :toram apre.sentadas ,â·. douta; Comm:tssã:o 
de Eéiúcação e Cµltura., . Q\la.fidó reuhid·~ e.t:n ~ssão extra.ordlna.ria. d.e 
19 do mez proxln;ie flndo, tendo o seµ h<>m~a.do Presidente; 5r. ·nr ~ 
:àaetai N_eves. as en~aminhado ao t~iator. d~ materta, º. nosso illus~ col
lega sr, Dr. La.udell.no Gomes, 'que deu parece;r adoptlltldo-as cQmo Wll 
aúb.S't!tU.1i1vo ao proJecto a.cima referido. Depol.s de wna. discussão g~· 
neralizada.~ foi o ~ecer a.cce.it.o e .~ssigtt:e.do por todeB oo mustres' .IJlem:• 
bro.s da. Coln:mlssão, S€m q:y.e hou\less~ a. m~nof dlscprdancia. de !'P!
niões. .As suggestões, que !ora~ ·adoptádà.S como tim .su1:>.st1tutLva vie
raµi en,quqdr~r o p"rójepto .n. a~o .. ôx:a em cUScussão, dentro dps cUreltos 
com a Intenção de: e,sclarec~r· pontos que dt.zem. respeito a. intex,ição unt
prevlstos pelo Decreto n. 19 .~!i2, de.· 11 de Abril ~ .19~1. 
· O ~ubs~1yutiv~ dl.Z! · 

'~Art:, 1°. os álü.innos das escolas .de odontologia e da 
ph_a.rmllo.9Í&,., a que se re~ere o ~- 313, do Decreto n·. i9.86l2. 
de u. ~e Àbrll, de. 1931, que por motivôs ~previstos. 116 nij.o apro
vei'~am da autor1za:ç;iio ooii!erld1:1o por e.queUe artigo. podéttLe> 
fazei-o na época leg.al de 1936, tambem para. OS lnstltutOB' em 
1nspe~çáo ~rmllo.nen~. provado q:ue a,s: escq_iss 4e orl~m :to
.rain. qpportunamente consl~radn.s ldoneas para esse llm . 

. Paragrapho: unlco. A guia de trans!erencia podei:ã ser re,que• 
rlgo. de~e Jª ã. Direototta N:àé~on.~ d~ .Educação, que, pagl!.!I 
as d~vldas taxas, proIJ1over& sua urgente expedlçá9 a.ó .. l~tJ
tuto indicado no req'Uerlmento, o ctual â U.êce11iaià pAre. fuatil
cú.la., .nos ten;n.OB des_te ~rttgo.. · · 

&-t. 2.ç os alutnn~ rererfdos no art.igo. a:ntertor, qué op-
po11tuna.tnenté Sé tr[ln:~erirem pa~&. a~ lnstltutQa eongenerei;. 
q\le se encontrem. sob o reghne de :tnspecÇilo preliminar na.· 
época. da uó:nclustfo do clirso, t.érão se'\is dlpiómas sujeitos aos 
ldi.spoa1tiv05 legaes vtgo:rantes para o 1nst1tujlo, q~e Qs ·diplomar. 

Arj;·, s.0 Os piofissionaes (ln:í odontologia ôu exn ph~~
<íla, dipiomQdq_a av~ o ª~º l~"tlvo «:ie ~931 por escÓ)Q.8 õmcta
llzad~ ou .re:conl,lecld.a.9 ao tempo por góvernos esta~u~. de· 
ver.ão su'bmetter~ as exlgenclas a·s. validação de seUs tltul0a. 
de ~ccôrdo éom a portaria. :d.e 22 de. Julho d.e l9S5·, do Mtnts~ 
terlo da Ed.uc.~ção· ·e Sa'Q(;te .Publfca.,. pnblt<:ada no Dtarlo O/ficl.al 
dEi 9 de Agoatõ (Je 1935. 

Art· •. 4..0 .Esta ·1el entra em 'Vigor na. <!,a.ta de .sua publlc!.'.çãch 

.sala das Se.ss~s, 14' de outubro dei 1935 . ..-- Sylvfi:J Utt.ao. 
- Jos~ Pín,garlZho'' .. 

·NãQ d~aêJó fiitlgar a ó!l.nlara.. A ju.stlflbaç(l.O que a.presep.tãmoa· 
.!ói pul:>Ucada. Em· t.odo cas0, quero Hlr o Dec~tO. bàixa.dO em 11 de 
.Abril de 1931, e pe~ a; at.f.ençãO" d,_os collegas para. a. narrativa.,, afim· 
de jlOdermos tira.r a çon~l,us'.ão l~gica. do erro que ·houv~ na. 1ntei'preta
~ão de~ deé~to. DiZ a. j~tl!ica.<}lio·: 

' 'd Decret_o ;n.· l!:J•. ~52, ge 11 dtr Abril ct~ 1931,. q:uti "~;. 
p6e sob~ n, .. orgnn1za.ç~o éla Un1v~r~l$de do .Rlo de Ján,~tto••,, 
comportou o arl·. 313.. que teni. a. ~guln~ redl\cÇ.l\o • 

"Os aotunes áltllfi.noo das ÊsoolllS' de :Pharmacla. e de Odon• 
tologiª'- nij.·0 .f,l.Bco.UZíµlàs _pelo Gov~rno . .F.edem1: e ctijo fµ'ficõlo• 
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namen~o ·ttca pelo p~sente decreto ifupedldo de cantlnue.r, po•. 
de.rão transferir-se pe.ra. ~ séries eorrespondentes dl!-S escolas 
officlaes ou equipara~. prov~do que as escolas 'd~ .origem 
têm, l)elo menes, dot.s fl.~õs de !uncclona.mento ·ef!ecttvo", 

·Tà.l Decreto fol ptib1lcado a. 15· de Abrll daqU:elle arino e 
corrigido pelo Diario O//ícial de 4: ·cie J\.tnho de 1'9311 qu:mdo 
pud.e,re.m ser ef!ect iva.dl!>S todas as medidas tendentes á sua exe
cução. Bando dê ob.<;ervar que o orgií.o o'!flcia.t chega a.os Es
tado,s mala longlnqtlos com grande a.traza, o que in;l.plica d.lzer 
que SÓ CQm grande atrazo h& a pra,tlê:a. de· muitos 9.ctos . 

Por aquelle artt~ de lel, os a.lumnos das escolas de pha·r
inacia. e de odontoiog1a. foram obriga.d.os a transf~rir-.se Plll'.ª 
os lnstltuto.s congeneres o!flctae_s o~ equiparados, e suas es•. 
col~· de origem tiverem. . .suas ports.s tranc~a.s • . em 1~:u, Ines
peradamente. MUltos de taes estud·a,nt~ não pudera;m aprovel
tar.~e ds; autorlzaçã.o pela. tnexlstencia, ao tempo, de ·e~olas 
congen,eres, off.1.ciae.s oú equiparadas, nos respectlv<>s Est'a.dos . 
Desta .a'rte 1.icarrun cóm seus cursos prejudica.dos, porque nem 
~O!io5 dispunham. <:omo não dispõem, de meios par~ .proêurGr 
a C$.pltal da RepuJ,Jiica. ou as capitaes d~s poucos Estaqos que 
po.ssuem lnstltutos da.qtieJle type. Tnes. estuda)lte5. 11.gua.rdn.
vam. os ef.Ieitos dó Decréto n'umero ::i0. l'T9. de 6 de JUlho de 
•19s1, publlcado no Diario Of/ícfal de .. d~ de 1931, para 
que n.ovas escolas se fundru;sem, ~ntro dos pr1nctp1Q& nells 
condensados. afim de se valerem dos dlrettos outorgado$ pelo 
art. 313, do Decreto n. 19.8.5.2, tra.llScrlpto. Entretanto. o tem
po s~ t:scoqu e quando· procuraram ingreS:Sar novamente nos 
estuqo.s·, ls.tó é, quando .foi possibUits:dl!- legaim~te a uttU.za~ 
ção <las· gulas de tra~erencla, .o Conse1ho Naclo~.l de Edu
cação, 'invalidou esse. direito. quando ap,pr,ovou o pa~ecer n. 24, 
dà 1935, que comminou o prazo até 1932, para. uso dellas, prazo 
que ~ã.o oonsta. de le1 alguma . 

o art , 1.º d.o substitutivo pr<>cura. justamente remediar essa 
slt:uaçã.o, de :flagrante prejuizo, flxando a. épocl'!- ~ega~ do ter
mino da. valldade de taes gula$ de trar.s!erent:ia, pai:& que o 
PlanQ Naç'lonal de l!:ducaÇã.e> desconheça a& situações exce
pctonaes. 

o paragrapb,e> unlco do nrt .• 1° do substitutivo; determl
na.nd9 que a.s gulas sejam requeridas á Dlreotorla. Naolonal de 
Na.clons.l de Edúca,ção, não s9 proparciona. renda. ao el'!l.rJo pu
bllco como permttte exacto Qontrole ttos nom~s elos estudante!?. 
que pe-rten·ciam ás i!~colas o!ficia11zad:~; !Jéfos Estadós, como de 
todas a.s. o:utr~ que naquella ~poca.. tinham me.is de dois annos 
de funcc1on~mento eff~ctlvo e f9ram co~ldeJ:'.adas Jdoneas 
pa.ra. expe_d.lçfio de &qtas" . 

E.c;te DeCTeto não precJsou a. data. para. que Ct.S altunnós fa.varecldos 
pelos seus qlspositivos .pedtsseín a. sua. transferenc1a, mas determinou-!' 
p11ora qu~ntos podiam gosnr das preroga.tlvas do mesmo Decreto, 1sto é , 
~ustamente, ós .estudantes ·que esta\•am. matrlcul~do.s nas respectlvo<J 
eséol&a até 1931. 

O nepa.rtamento Naclonal de Educação, entreta.rito, não 1nt.erp1·e
tanélo o .se1'.ticto dó decretq; no seu parecer a.pprovado, unanlmem:ente. 
em Sessão de i4 de Fevereiro. de 1935, qufln<Ío alguns alutnl;los a.presen
tav~m suas gulas de. hra:nsfe.rén,c1a., dentro ~e um perlodo qu:e lhes as• 
slstta, declarou que só ppderll!Jn fi\t.el-o até principio.s de 1932. Quer 
dizer: o Conselho arrogou-se. o direito de revogo.r um decreto. quando 
Jsto não ,he era. pertÚittltlo. · 

Deixo de lêr outros pontos da. ilO&Sa. justincl:l.ção, porqllti .é do plene> 
conhecimento dos Srs. beputudos. 

As nossas sugge.stoos. que foram, unanimemente.. accéftas pel~ 

45 de 68 



Anais da Câmara dos Deputados - Páginas 1 a 68 

- . 132 .-. 

dout~ CoDU:nisaã.e d~ Educação e Cultura., l1ã:o' 'lf:lvóca~ fav.or~; pelo 
cc;n:ttratlõ, exJgero, .ó ÇuJP.pt1Utento d.a lel e plêlté.a.~ }US1íiÇ!l pare. ceu .. 
tên~ de mo·ços, ·~ns lmpoSslb!Mtados de ~rm4:iar Qs se~ citri;;o.s,, ou~ 
troa lmj>et:Mdos mes.ino da exerClcló da p:roffasão; sendó· de. v.ccreSÇ.entiar 
que, ha pouco tempo, alg:Un.s .:fo.ram. prê5os como charlatães, pei:oogtild~tJ 
pe,la PQ11c1a, impondo-se a ii:iterlerende. .dps meus 1llustres. éollega.s, se,. 
nh'.9res Deputados Lomenç~ B~_ta. Neves ~ Sy~vl,o t.;e~tã.9, além ~& 
tnJJIJla. 

Appelo, potlt, para. a conseienti.ia. de· VV. Eillx •. , Srs. ·Deputados, 'JlD. 

sentiQo de q~e ~ste ·pr9Jecto, ~asead~ na mera.1 e no cll.te~to, .seja. a.p,. 
provác{o. una·ntm~~~m~. (Mu~to bem. Paima:s. o· ora.dor é c:um_pn ... 
mentado). 

-làn següida, .é encerrada. a discusslio e arinunc1adá ,a votàçAo. 
Apptovaàe o .s~gü1íite 

N, 340 - 1935, 

(li!. d:l.sc~ão )' 

O Poder Leg1s1at1 vó decretà.: 

Art.. l:.Q :()s diplomas c!e pb.~rmsçeu:tlcos e d.l_rurglões denttstl!S ex.
~didos pelas .E,scohts de P.hãrtnacla. .e Odontolo_glã. r~conhecid,~ pel~ 
Estqdos -até 193'0. e reglstx:ados nâs· repartlç~s sanlt~rla.s te.spéctlvàS, 
j>od'erão ser recebldbs e Visados pela b.frectorla Nadonal de E(luca.
ção pars. o effelto de se-~ ~eglst_o no Dep~rtamet)to ge ~a.ude 'Pµ.blica. 

Art. 2.0 Re.vo.gam..-Se as dls,Po.Sl9ões em oon'trã.rlo. 

O Sr. Presidente ~ o projeÇto pa.s:;~ á. ~ª dlSc11$ãt> e ~lgU1'8il'à 
na prox'im!l <>.rdeJU çlo dla, em vitt-ude de u:1;.gêím1~, 

Ácl,la.-~ .sç>bre· s. mooa e vou. ~ubm~tter .a. votof; a redf!.cçíW. t:1nal: 
do ,projecto. ~-· 290~, de 193~. em vJ.rJ;ude <:!.e urgenéla. 

E~ lldn ~. sem obsei:ivnçõe.s, àpprov,ada. a. seguilite 

N. 29.0.o.C '- 1935 

RecUicçã~ fina,l. do 'P'f'O./ectQ ·n.. 290-B, 4e. '1,935, 1ª fegismtúra, C(tté ·ctupõe 
sobre o funcmo:nam~rr.to dâ< Gamara Municipal dõ Dl:lt.Héto 
Feclerà'J. 

o Po~er .Le_giS14tlvo decréta:· 

"Art·. 1.o A sessão ordlnarJa da; Gamara. Munlol
1

pal do D!Strléto Fa .... 
~ra;l poo~.rá. ser prorogada., poi: déllbe~l\çfto eia ma.torl.a, -~~'é Sl de :Os• 
.zembro, no corrente· apno.. I· 

.Art : 2.0 .D\l\'ânté o pe~r1odo di:! prorogl!oçã.o posl16.r10r ª :S de. IIJ(>vem
l;>ro, toda.s as l'eu:nJ.õ'eá ~erl\o. dedi<l.ádas, pfoclj>ua.Ínente, â dl.Sc:ussfko· e 
vQtação do orÇamellto, não J?<idelido há.ver. de1lberaçã.o.so'bre assumpto do. 
outra natureZa:., · · 

·§ 1.º ,Se ·até S1 de De~n;lbro o o_rça.m~nto nã.O ~s'tlver \liótiado~ cop-
1?ldérar-1::1e-á pi'orogacJo Q •otçame·nto. Cl.~ 11}35, co;rn as Uládl:rlo!iç-õcá oons
ibltuclonae.$ j:efere:n~s á <ils.crlJ;nlnação de ,ren<Ja. 

Art. S-.0 Revogàm-se as dtsposlções em coritrarlo.. 

Sal'a. da Goinmlfl.Sã.o, i de Novembro do 1985.. - . V.a,~ttte d.e tim_cs;. 
Pteslêten:te.. --. Vicenre /4.ip'!l(?i. "----· Matl~tds· Frejfc·. · · 
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<l ·sr. J:-resiJlente - o projecto. v.a.r â sancção~ 

;Passa-:se A vôtação dá mate.ria. constante, da Ol'dem do dlJ\• 

Vot®do do tequertmettto n. 196, de 193:5, ·(1ª ZegtslaJura). 
do Sr. Agenor do Monte' ~ inclu.são em Ordem do dia do ffro:
fecfo n. 88, de 193,5 (d!scus.são unica) • 

App~ovado. · 

:vota_ção cio req;uertmento n. 198, de 1935 ,, (i~ legts!Gtm"<J), 
do Sr. Go~s Fertaz, de tnclusão em Ordem .do dia do iff'D· 
fécto n. 2'.58, de 19351 (~~~uss4o :uniç~). 

,Approvado. 

Vo!~çâo do r~querimento •n: .. 2001 ·de 1:935, (.1ª tegi$.iat.uta), 
dl> S't. Barteto Pirt.~o, ewvq,ndo par.if, 1.1 o numero de· me?nbTOli 
·cU C,ori'Pni·fssão EspecjãZ do B~gulamento d.as Emptesas .de ser-
vf~os Publícos ·(discüssfio unica:). · 

Approvaao. 

O· Sr. Prestdehte .......... vou su~i;nettell' à. vo\;-Os o pr"Ojecto. 

ó Sr, Theotonio ·Monteirô· de Barros ,(P«r.a. .enc11~in.h,ar· à. vo-
· taÇaoJ - iSt. ~.r:esl(lente. o 1'.e~Uertmento · Y'lsa o . add1c.1onamen-to d~ 
malS doU> nieinb.r~ á. Commtssão ESpeda;l de R:egúlarnentação das Em· 
presas. d~r ::Jervlços Publlcos, a· qual se cqmpõe act~almente de nove. 
~lemen t<.lS .. 

Não ve,Jo, Sr. P·re.c:ildente, a ~~ca.i?Sidade de tal me.dlda ·e isso pQrq,ué 
~tanÇlo à · re.r~rtcJ..a Coll)irü5sãó em f:Uncclonani~n't.o. jà. c.om a suri. coi:i.s""' 
tituiçfü> 111t.erna de!inlt!va e nio tendo ella. pr-.oprJS. tromado ·a 1n!.clatlva 

,(le reclamar e.sse a·:Ugmen.to, é de suppôr esteja se sentlncfo ple:n,ax:nent:o 
cap_az d!'> d.Erempenhe da !uncção .q~e lhe toi con!~r~df!<·· · 

Ora., se ~s Cómmls.5õês quer· as permanen,tê.S, quer .e.a es,pecli.\e.S • .Sã~ 
oi'gão.s. de contlanç& de plénãrto, hãó psrecerla Justo nem opporluil.!l· 

·.que este. llltlmo alterasse a c~nstit~lçÍio de ~a ,QesSDS Co.nuµissões 
~m, ·~lqull,r:, audl~ncl_a d~ rn.e,sma.. bemaLs, .á sabiuq d~ toqqs qµe ã· 
sempre tncpnye~J.ente. crear org'áÇ) colleglal núme.toso par~ !:!, l'eallzaçã.a 
ou execttçA.o d~ quà,lq\.ler tare!Eli·. Qtu~nto màts b.ú'fQ.i:lroso é ó orgõ.9. 

· tanto :rfiaJ,, ~tilbaraça.d<> fica, pelas dtrUcilldades de reunião e ai:tl<:ula.-
. ç~ doo var-los elementos que a . compõem, para. levar ·a ·e-tfe1'to a.. tare(a " 
vis_ada'; 

Por e$$é. .raz!lo fol que ~iil a pala..vr~. afim de lemprar ~ O:;i.ma1~ 
:a ii>.conveill~ncla. dn medida. preposta no 1·eq\!lêrl.nient0 e a conv.enlen-
, eia (,\.~ rejeição d01 moomo . · 

Em se,guldli1 é dado come &pprovado o requé~lmentu. 

O ·Sr. "Jlbeo.tonio· Monteiro de Bar.ros (Pe~a ord~m') ,_... :re·qu~r· 
:.a ver.J'fici,te}ií'<:> d~ votaç~o, 

Procedendo-se ã verlflca.çá.o Q,e votação, ~ccorihece-se ~rem votad:>. 
1~ fãV,or e Sl's. D~pu~~de e contra. 111; t;ofai: lHJ .. 

·o .Sr. t>residente ~ Não hB numero. 

Dé ãccõl'do eóm. o Reglmeli.tQ 'VOU á U:)Jm!'!tter a votos, pelo pro
-ce:;so uomtn.al, o :requerimênto. n. 200, de 1935, (fll.' legislatura)'. 

Os. Sra. que appr.ovarem, o ~quetlmezyto respond~rão s·i-m - e ~ 
,.quê réJeita.rem., respondE1rlío ·--- não .. 

Ví\Í Sé .P.rQce(ler á'. ch~_ada. 
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O Sr. Claro dé Gódoy (Supptente, servindo de· :recref.ti;rio') pro ... 
ced,e & énan}àtla. d98 l;:!Jis. Deputadô$, parn. 'ª votn.ção nominal. 

O Sr.. P11esid~nte :-'o- Responderam á. cha.mada. 157 Sta. Depu- · 
t.~dos . 

D Sr. Secretario v.al pi'Pce.d~r á leJ.tura. (los ·:o._omes dos s:rs, ~pu-
tai;lo.s .que responde11am ·......,; .fim~ · 

O Sr. Clal'o de Godoy ($11,ppzen.te, s~rvtnt#:> de se.~tario) 1>ro-, 
cede á leitura dC1>s no?Jl,es ~Qs seg~tn~s sra. J;lepµta:c:ío.s. q~e l'espoµile-
ram - sim: 

Abguar Bastos, Fenelon. Perfügão, Genaro Ponte, Amará! Pelxot~. 
Ca.r<i1ll9 E.lho, MartJM e Siiva, Cheysostomo d~ 911.velr~, :Pa;µl0 Mar-
tws; .Mora~· P~iva, Bar.reto ~into, TboiilJ>S9n Flores. (tí) .. 

O S'r. Presit}ente - Respond_er.am - siin _;..... U: Srs. Deputados •. 
o l;i~. Secr:etarlµ val proced~r á leitura dos n .on;ies doo .Srs. 

Jleputados que responâeia.m - néJo. 

O 1Sr. Vicente· G'alli*'t ($ervindo de Seo/etario) proeede á. let
t.urEJ dos nome5. .dos seguint·es sr.s. ~putad<>S que responderam -
não: 

Rlbe!ro Juntar., MS'r1ó éh~ônt, DeQd_oro qe Mendonçâ,, Acyllnõ · 
<"4e Leã·oJ José PingBi'.llho, Clement.ino Lf$t>0~. Ma.gallíães de Almel
i:ta-. Henrique Couto,. Godo.t'.r.edo Vfa.nnn, Ageoor Monte, Adelrilar Ro- · 
cha, P'i:e.ire de Ap.dr~de, Pl.J,nio ~otnpeu, ncinoert~ ~ctu~. ·:F~rnan
des Tavo_ra., Pedro l,l'it;meza, H\ml~rto ,de ~tl,rtide. FLgue-1.l'edo RO .. 
<l.rJ.gues. José Aâgw;to~ Alberto Rosêlll, Ferreirá. de Souza. Qra.tu1fa,. 
no Brito, Pereira. Ltra, Jo°Fíé Cfumes, Me.thias Fre!N, í;lamuel ·nuarle. 
~tto de Mene~'~, ridon Dezerra:, R·uy CarneJro, ~ouza Leá~~ .Bllrhosa.. 
Lllna 'Sobtlnho, AntohlQ de Góeã, Heitor M!llà, Ald~ Sampa.10, M.ot.ta 
Uma;. Orlando Araüjo, Vâl(mte de l!Jma, Fernandes Lima, Bam1YRlo 
Costa, Carlos dé Güsmã~. ·Melc:hfsêdek Monte; Amando Fóntes, t!ar-.. · 
1-eto Fll~o • . ~dl'Q La~(), Pr1s~o Pataisq, }>into Dantas, Al~redo ~a~c:a
l'~nhn.s) Magalhães ~etto, O<;'tàNlo. Mangabe:tra.. Leonclo Galrão, .Artiiur· 
,Neiva, ·RapJl~l Ctn.curá,, E·dg~rd :Sá.nches, Att1lJ1. At.nil<l'ál, .Homero 
Ph."ês. Asdl'Uba.1 So!\res, Uba.l(lo Rania.Ihete, Jair 'l'ova.t,~ Fra.nci!wo Oón-' 
ç.alves, Pei;eira. darnelro, ·Salles Filho, Sampaio do~a, Leví .OarpetJ:o. 
Eel',ltQ Qost:~. ·l:ÍElil'.Jl)e~e · SilV'!., Aq~rqlo ~orres. Nilo ~va.r~l').ga, Lem-. 
gruber Fflbo, 'Bandeira Vaúghan, Carlos LU?i, Noralcllno Lt.m~. Bias 
Fortes, Glêmente Medre.Cio, Jolfo Beraldb,. Artbur Bernardes Fflho, Jus
ceMn;o Kubftschetç·, Poly(lil,rPQ Vlôtti, ttii-tacio de: .Mene~es, Ch~tsttano .. 
Macha.do, Vieira Marq:U.és1 Celso· Me.cha_cto, JOão ;Penldo; J"asé Ber.nar'· 
<llrioi ?«atta. Machado, $1irt_tí.o .da. Cunl)1t, A:jl:thel,"o Botelho, Ja.cques 
Montandq_n, Délphim Morell'a, Theotonto Monteiro de. Barros, WaJr 
!ieífinr .Ferreira,. Barros Pet?.te-f!.d_o, Molines An~a<le, CardóS'<> de MellQ· 
N'ettQ, 01hÇ1ha.to Braga, La.ert.e RetUbal, Alves ~ahtía, Teix~lra. Ptnr.o, 
Fa'bló Ar~ilha., J·airo 'Era.nc.o. Pomlngo& V~lle.!:iOO; L&Ud~l1no GQme!i,. 
Vicente Mlgúel, Ola.to Godoy, Trigo de Loure.1rÓ, Vo.nâ.ónl de lle.rr~i · 
Pli:nlo Tourinho, .Arthur Santos. ócta.vi() .da ~ltveira, Paul.e. soa.res1 

L!!-Ul'? Lopes, F.rM,rcisco _Plµ'e1ra, José M~n~:r. o
1
b !'Ya.l Me1ch1.ades, .as.r .. -

los Gem,~ d~ <:>11ve4'n.. João O&c.rlos,· Borge_a <;le MeU.ettos, Renato Bar
bosa., Frederico Wolfenbuttel, Ra\il Bl.itooncourt, Barros· Oa:.ssa.l, Adal
~rto Corx.êá; EUrico · Ribeiro: ÉrmanéÍo · GoP>.es, 'seb~t_tão noin'lngues, 
Abel dos Santos. Pedfo Jorge, F.ra.notsco di líli<>r.i, Abtlió de Ass~, An
tonio .Carvalhal, .A:rthur dai Rocha., Sílva ôosta, Da.mas ort1z, José .do 
Pat1-00:ú1ió. Ricar<;to ~Íaeh_ado~ 9UveJra C'out.lrillo, 41~e).'to Alv.es, uniil. .. 
TelxeJlle.; 'Pe~ro Rno~e, ·oastão de Bri.to,, Rol)erlq Simonse.n, V1cen~e 
Ga'lltez, . ,AirlÍni;lo Pinto,. Lourenço ;Baeta .N.eves, J\;belur,do ~ª-i'!b~ô, Syl:vl91· 

Leitão. 
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O Sr• ·)_)residente - ~esponderBm 
-tadóS. 

o requerimento n. 200 fol rejeitado. 

Votaçllo do re.querlmento n. 201~ de 1935 (1!1 1.egfSZatura), 
tf,.o ~r. Sq.lle8 Filho, de tnçlusao em OT'dem da Dia c!-o proj~
•Cto n. 339, de 1935 (dl~cussão un~ca.: 

' O Sr • . Presidente __. !Ia. sobre a mesa e vou submetter ,a votos 
-0 seguinte · -

REQJJEJl:T~'l'U 

Req:Uel'emo.s _pi'éferencta para o proJect9 n. 106, de 1935. 

Sal!l-· .dM Ses.sões, 1 de Nov~bto de l935, ---"" ,A.curcfo. Totr~ • 
. Dbt.i2 J1tnjo~, - B0.'1.dé!ra Vaughinn·. - Bomtn:gos Ve.llascó. Bt• 
·bet°r<;? Ju111Uir • 

. Approva4o. 

1ª ·ai,cusS.ão dq pro"j~cto· n. 106, de 1935 (11t legiStatura). 
!mtpenden.cio, por dob· . a.n?J:Qs. 4 reforma C91!1Pti1"07;a; com 
pateçer· da acm:r:m~sí'lo à~ ·Ftnàn.ç4s e Orçamento; 

0 Sr• hesidente - .Entra. ·em dlscussão q pi;oje~to. 

Tellht; sobre a. ·mesa. d:ols requerlm~iltoS otterecldos. 

PapjEcro N. 106:; DE· ~935 

Requ~lro. ee-ja o.llvlda. a OommlSSAo de Segütança Nàélonal, .Sobro '° :proJéet.o. ·n. 106, de 193:ô. - süspende~do, pot d:ols annos . ...,....· a ·re· 
to~ ~~mpulB:orl~.. · 

Sala das sessões, 1 .de, Novembro de 193.5·. - .Paulo MartiM .• 

PRO;JJIJctO N. 106-4, ll!i' 1935 
{ . 

Requeil'P seja: om•fda, sobl'e ó pri>jecto n. lOll-A, de. íD3tl, .a com. .. 
. 'tJ:llse~o de Segurança ·Nacl9nal. 

Sala dàs. ~ess6ee; 25 de OUtubro d·ê 1935, -= Mo'tta ~itnti. 

Approvad<>s o:s ;reque~fm,~n~os. 

O S'r. l•i'esidente· - b pr.ojccto vai ·á Conn:nlsâll.o de ~~àn.ça. 
·Naélorial. 

'l;'enh.o ·>BC)bre· a mesa e. v,o~ súbmetter &' votos o seguJ.nte 

JlEQtrER·~1'Q. 

Requeiro para ·que, ~a Grde,m do Dia d·e thoje, seJa. ·dado preterên
--ei:& l>~ª a; ~e~un<l& discuss(l.o <to pr9jecto "D.~ s~. de 1:935 (1• leg~, 
"latura). 

•$eJa. das. ae~~s, 1 de Novembro dl:l 1936. - 'Thompson Flore; 
,.Neto. 

.APJ>ro:vado. 

211 ~i.!icuss(lq do p:rôjeoto n. ~0.6~ de· 1-935, (14 Jefjl31.àtii· 
ra) • tramf~nd·o .par a· Dfrectf>l;fa d4 Despesa. os ~erviç08· .de 
que tratá o D(?c:reto n. 23 .2liB; de 27 de Outlubro 4e 1933· 
(Divida .:fluctuante,); 
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O Sr. Presidente - Entra em dlscussáo o art. 1°. 

Ha .sobre a mesma cmendaS que vão ser Uêlãs. 

S.lio successtvamente, lidas e envladé.S ã. Coumitss~Q de.-, 

Finanças e Orçamentos as .seguintes 

EMENQA AO J>.ltQJ~Q N, 106, DE "1935 (1ª 'LEGiin;ATUll.~) 

(2ª dlsétlSSãQ) 

N. 1 

·:midJja-se o ar.t. 10 peta. f~rma segu.tnte~ 

Art. 1°. No processo e Uqutdação <ia. divida passlva dQ. União, . 
. não co.nsoildacia., a· que se referem ó decreto nWn.ero 23 . 298, de 27 de 
Outubro de 1~33 e a lel 69, de 20 d.e Agosto de 1935. ~ão óbsetva- · 
das, cJ.~sdc a data da publicaçãti âêst$- lei, a3 seguln·tes pi:escrlpções: 

.a).· as contas cujo proces.so uão se tenl:ta encerrado, ou cujo pa- · 
•gamento dependa âlnda .de .r.equlstÇão· mtnlsterlal voltarão ao· Mtnls- · 
ter!o de origem para nhl serem proces8adas. ·eom. observa.neta unlcu. .. 
·mente das edgenclas dó Cod.'igo de C.ontliblll<lade; 

b) as contas proctSSbdM, de· ecc_<>r<1v coJD.. a leglslaçtl.O etttA.o em 
v1gor, cuja procedencle. e reco~heclmento pelo respect\vo M1ilf~tt'o, 
tenham sldo re.ttas, serão, sem nove.S formil.11dade3 rem~ttlde.s á OJ- · 
rectorta da Despes~ do M1n1ster1o da. Fazenda desde que o pagamento. 
respectivo tenha sido devidamente S911dtaélo; 

e') l'ecebldas as contas a que se refere o ·numero ante:tlor. a: OJ-.. 
rectorte: da Despesa do Mlnlsterio da F~zenda., depol.s de preen~hldas : 
a;s .formaUdades do Oodlgo de 'Cbntab.lllaàde, ptocessará a conta e 
classlflcará a. despesa no credito especlal abertó pelo Decreto nume:
ro 2~. 29Q, de 27 de Outub_ro de 1933, çujo saldo, se houver, no llm: 
deste exercfoto, flca. desde Já .revlgorad0. para o .seguinte , ·' 

A.rt. 2c>. Encerrado o exerqlclo; s~ ,se verittcax- saldo no .credlto
aberw pelo Decre.to numero 23. 298, dé 2'1 de Outubro· de 1933,, será. 
ell'e. considerado em vigor para o exercido segutnte, a.Um de que pos.,, 
.sam ser a.ttendldas ns despesas restante$",, que devàm corréJ' á s,Utt .. 
conta. 

Salã. dils Sessões, 23 de Outubro de 1935 . - Daniel de Carvalho • • 

iustl/icação 

A emenda. visa dar ao projecto tormn. consentane" com a l~gis- -
lação que es;npre Ngulou o processo de '1exerctcloo findos" • . Attende" 
m<ll!l.or é. proprla !tnálldndé do p:roje<:to que é e. de paga.r todnlJ ns 
contas que correm. é. conto. dô éredito especla.1 c1tú.do. Pela. emend&, 
quer o .p·rocesso. quer a. forma. de pagamento, quer al.,uda, o ·modo de· 
conslderar o saldÕ1 ~e. houve.t;, esMo previstos, c~n\'et;l1~ntementv·! 
Tem-so·, assim, obtido o mesmo obj~t1.vo .se_m. os ln~onven~entes .qu~ " 
po!isam sobi'eexiettr, quando ff;r da exeol,l.Çlio da I~i. - .DanieL !le 
ctttvci1t.<:>. 1 

N. 2 

Art. 2°. Substltun-se pelo .segútnto: 

A Dlrectorla. da Despesa estudará est~s processos com obecUen
cl.a rigorosa â ordem chronologlc:a. ~os mesmos e os 1r4 oonsecu~l.vo.- · 
mente enviando, por canal co'mpeten~e. ao Pode.-r Leg1!3'labivo ·para 
que lhes autorize o pagamento pol' m.alo dt:l verba. geral aborta no 
órçamento ou pelo credito éspeclál 'lnstltuldo pelo De.ereto n . 23.298 •. 
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<ele ~7 de OUtub~o de 1933, e QU.tros que venha a instltulr pará .á 
:mesmo nm. 

·Pnl'agra:phó 'iltifco.. A ordem cht,-onoio~ica ~ e.Sta.belece péla qata. 
•dá fórmaÇí\o do debito .PaJ'!!. ás dl'Vldns· conununs e pera: data de apre
--~entação· das precatorlas para as. •dlvtdas em vlrtucfe de sentença ju
·d.tclarla.. 

J-q.sti{tcaçó.o 

O P()der .Leglslatlvo não póéfe abdlo.ãi: d.os seus 41relt!Qs de ·a:utiJ
~ rJZa.r despêsas á que conduz· o pre.aente projel;:fo de t.nlcl.atlva do 
·Poder Executivo. A .tanto equivaleda., em ve.rda.de. só o 1'11cto de en.• 
·tregar n~ mãos .do Executlvo, um credit<:Í de 250 mi1 con.t()S,, em vista· 
·d<> quai ~~ ápre~nta -o prôjectó d~ 1ê1, · ;pÍ,u:a. 1q;ú~ · <llspuZe~e ao .;éµ 
sí:l.bQr. fü~ Uqutdaç.l'i.o de d1v!d~, ~ã~ ~putada,s.., d.e Wda ·natureza, e <J:e 

~ i.•atlas proc.édenc.las. 
Da m~.sma ~onna. a verba.· .orçamezitntla •de 15 mH CO%l,tos 4e retS', 

· con~.tant~ para. o mesmo fim ha. proposta rnh;i.1$t'eri!ll. não ~ e<>mpie
hend~ que s'eja útna dQtação glóbal de. i>agam:entos nã.o especlf1cados e 
~e 'º ' ·r.egtslativo a ad.ml.tte é 'Un-icá ~xc.lusl.vamente no ~resu,ppos.to 
de que a. Contabilidade Publica, em ~enn~ atra.zo,. nã9' é câpaz 
Qe ~UscrltXlin~r oom. a~tec~dencla os cred1tos desta nti;tureza, por 
pagal' .no exerélclo. 

Se M .despesas de. se~vlço ·reclamam. a. fixação .da sODl!ll& que 
·cada: Ml~lster.lQ é a.u.totlzado 8.· gastâr... ~xlglll4.o-~ n d1scrtmlni..çá.ó 
·mais· minuctmJa. posslvel; para que ,se não <ie.sviem ~m: má âpplic~
·ção os dinhefros publfoos. ~ inconceb1vel e 'toca á' rala. do ina.credfta• 
· vel. eJÍl conce:pçã.o ~e· gov~n9. org~.niza.dõ., ·que se prete~4a que uma. 
'répar-tfç4o minlsÍér:lai {;e énten~a. partlcttlarmente. com, pessoas cre ... 
1iora.B. entre em aJus·t~s de. aba·t'hnentq <te creâito, dectda. d;a. legitt
·midQ.de di!.ste, e. aluda re.qti-1$lte os .m_eiQS· ~e ptlg!lm~nto· que fiel'ªº ou 
não ordenados, pelo Mlnletfo da. ll1ilzenda, -más que não sã.o. mais 
SW!Ceptl~eis d~ dl,lVl'da. · · -

o . ól.té.õtor 'élas1 .Qespesª$ da Fazen,da Nacional dev~rla ten:m· de 
arcar com ;responsablUdad~ ·déste vulto num .Paiz. ond.e não .se es .. 

'J>~ra dóéumentô ·para accusar. 
Mas não ·~.averla Il)ister· a manlte~tação de repulsa, pelo deten-. 

ior do. éÉl.F,g9. A tarefa incumbe 1»91t·1va.ni.én:te .~ Poder' Leglsls.tlvo 
. e este, c1oso de suas at'trlbW:ç:~,, n~o delega. A tatefl.l.. de repl!ort!r 

-despesaã ê f.uncçllo sua e o :Poder ~gljil_atrvo não pode cô~~pr.dsr 
,.com: uma. proposta ·que, errt ulthna analyse. eni race (lo nosso direito 
~dmtnia~rativo, transfere ao Dlractor 'da Dêsp~lll a respónsab1ltdade 
4~ .estudar, j:\\lgar, ~·~~nd~r-se com aa part~s. e por /im deeldlr dr. 
)U}g~n,l~nto dê um~ ~'ivll:ta párcelJ."4a qu~ ~cende a um nrlihão de. 
·tont?a. na. e$ttme.:tlva. do ar. ~nLstrô da. 'fitizeni:ia.. A hól1Jla vae. 
como ·mau ha.blto, ae ·generalizando. o émtnente Depu.tado B!"Ptif:lta. 
"Lusai'do, ~osttou éomo .das quót~ da arrecadó.Qão ·do jogo, varias 
'teem1 aJ>pUcaçllo ,Pelo. crlter.fo pessoal dos: dU'ectore.s de tepQ.rtU;ões 
1iUbl1cas: a.gqra ae qQe1• levar ,a mesma r~gro. para o Mtn.isteri9 
ide,, Fáz.ehda, . . 

A ca.maY.'Bt, PQJ:'é'm, e~tt\ convené!dB :d,e' que o te,gtme .do. Dl~to.dura 
·jã acabou e oom el)e 'tem de: desappãrecer· o p.roées,so dei PO<ier Eze'" 
•cU:tfvo dispor, a seu. Julzo, de ·aV\J,ltad'â,9 quaI)tl'-9. para distd~ül· 
-çõ~s· pa.rc1aes. 

Bali}. c;l..a!i SéssÕé81 23 d~ OUtu"'ro. ~ê 1-935. - ~ia.e Samp~.io. ~ 
.Jo4ô C-le-opb.a-s. ·- Ptn.Jteiro· 01J,ag#8. - iJMT.o~ cassai. - Pe"<lro 
Calmon. 

Qllsetvação: ó D-ec~eto a qu~. se .refêre e. eme~ds. estóo cita.do no· 
4ét>rjro do ~tqJecto. 
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N. 3 

Substltua-.se o a.Ttigo 20 pelo seguinte: 

Art. 20. Flrmatlos pelp· dJ.rectQr qa. .Despesá os áccol'd<ls cQi:n oS; 
l'eSpec;hivos credores, serão elle.s submetttdos 11 approvação <lo Minis
tro· (Ja Fazenél.e.; que poderâ, então, ·ordenar os pagamentos na fórma: 
p~$Crlpta. no art. 60 do Decreto numero 23. 298, de •29 de Jµnho de-
1932. 

Sala das sessões, 1 de Novembro de 1935. - Paulo Marttns. 
J. Ferreira de Souza. - Alberto Surelc. - Baptista. L~rdo. 
José MuUer . - Dorvat Melchíades. - Figuetreclo Boârlgues • 
.AcU:rcto Torres, 

~eerradl\ a. discussão~ ficando adiada a votação até q'Ob· 
a. re~erida. Cofrlli\f5sii.o dê pareoor sobre as emendas off~~e
Cldes. 

2a discussão do profe~to n. 333, de 1935 (lª legfa'Zatu.ra), 
modifi éil.ndo a corr,po$içã-O do quadro do Serviço ele Enfer-
11uzgem da Sati.d:e Pub.lica. da DtrectoriQ Geral de Sauãe e· 
..tsS:l8te.ncfa Medico-Social. .do Mtntsterio 4a Educaç<U> e Scw
de Publica; tendo parecer da 'dómmisstfo· de Flnançaa f av<'>T.a
vei ao projecto da Com missão de Saucte. 

Encerrad11. à discussão e annunc1ada a votação. 

Approvndo..s, succeslva.men·te, os segutnte.s a.r'tlgoe do-· 

N. \iªS - 1935 

(l~ Legislatura) 

Art·. 10. o Serviço de Enfermagem <la. Dlrectorla Nc.cionàl de> 
1Saud~r e .Asststencta :Med.lco ·Social fica. assim org'ánizado: 

i Superintendente gei;al •••.. .. .. . • • 
1 DkeUtprà. de Dlvlsll.o de Entertne.1· . 

. :ras· de Saude Pu))Uca •. . .. • .· ••. 
12 Enfennell"a.s che!ea. •. . . .. .. , .. , .• 
58 Enfermeiras de Saude Publlcn. .•. 
60 En!e_rmell'as adjunctas ....... .... . 

1 Secretaria estenographa .. :· .. .• • . . 
4 Dactylogrs,phas • • ••.. , • . . •.• • . •• 
1 .Alrc.hl vista . . .. , .. . . •. , . . ...• :. .•.. 
1 1Cont1nuo . . ......... . .. .... . '• •.. · · 
'1 ~sl.nrec~a.dor • . . ..... • .... " • ·· • • · • 
2' Ser.v,entés de 1~ c.lnsse .••..•. ..••• • 

Grat1flcação 
24:000$000 

13:680$000 
12:360$000 
8:4008000 
6 :0008000 

12; 000$000 
7:2009000 
7:200$000 
4:800$000 
3:600$qoO 
s1eooeqoo 

24 :OOó.$000 · 

13 ; 680800()' 
148: 3.201000. 
·487 :200$0.0(} 
360:000$00ó 

12:000$000 
2.8:8006000 ' 

'7 !200f000 
4 !80QtmOO• 
3:600$000 
7 ·:20!)$000· 

1. 096 :'800$00. 

Art . 20. As despesa.s dccorl'iffite'll tia. creação dos c;lnco logares: 
de êrt/eftn.eiras chêfes e sessenta. de enfermetras adj'ttnctas, lio. lmpôr 
in.nCie. de 421: 800.$.000 ( quatroc~ntos .e vinte e um contos e oitocen
"to.s mil l'êis), &.nJl\taes serjlo c'll.Steadas ~las dotações orçamentari11.s·.
~latlvã.s aos cl\l'gos a.baixo dJscrn.ntnados que ficnm. desde já ex.~lnctos:: 
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:ntrectcn.·- dé Contribilldade da. Secretaria; Gére.l do •ex
tlncto Departamento '.Nl;lclO.I)_a.l Q'e · Sa~d~ -Publl_ca 
(v·agQ) . .,_ .. .. .... .. .... .i..•• ····· ' ·L · · · ·"'"''···) .. ..... . 

_secretario d .á . Directoria da. Défe-sa Sanitarta (gra.t1-Clca-· 
_ç'ão (vago) .. • ....•..•.••....•. -· .•. •... -.•.•..... ...• 

MlcroscQpist:a. (la Secção de 'M'-cro.;copia do Labora.to-
:rio B:romatólog!co fva.go} ................. . .. . . , ... . 

· CP,1rnJco e~a.1ã.dor do Labol"a~l'.lo Brom,ntologléo ( v.á,go) 
· ~IicálT~g~o -:te SecÇtí.ó <ia. ~nspecto:d$ dps Senr.tçqs de 

Pi'.ophylax1a (v·ago) .•.... , • .•. .. ~ .. • ....• , . ... ..... . 
·2: AW_d~lares de es_c'rlpta dó SerV:lÇo d~ Sanea;mento ,Rtit~.i 

49 Dlstr}cto· Federal, ii. réis 4:800$ (va:gels) .••. , , • , 1, 

· j_ Auxt-ltar de escripta ·(qu.e: se vaga~ por pre~oçã~ a 
<:lll'g~· de nc~. pre_sentem.cnte -vago.) •. ••• .• . ..• • • 

-2 Chetes de Turma. da. Iíispectoda dos Serviços, de Pro-
_phyla~la, a '1:200$- (vagos) ....... , ••••. • •.•.•••••.. 

·Che.fe de Turma d<:> Lazateto- da Ilha Grande (vãgo) , .... 
Fle~ d~ de_po-slto do centro. de ,iSaude d~ Inhnuma (vago) 

'J\!estre de. Sub..;Inspectorla Sanltarla do Perto de M111-
·c~tó· (vago) • -... . .................. . .. ... . , .... ..... .. . 

l l't4~c.hln1Stà. ou motorista. de pox:to de Esta.dó (que se 
Yngará põl' pl"omoÇão a. <:at:g? de -aocesso p-resente-
ment~ ;vago) .. . . ... .. ............ .. ..... .. '' . ...... . 

· .2 FQgµlStas ni~saitsta.s da Ins~ctorla. da Yarlnha Mer
çall..te e des Portos, a. ré!S' 4i2l0$ :(que -se 'vagará 
por promoção a. cargo ·de accesso _prese o. temente i{(!iga) 

''F<>gulnt_a m.~nsatrsta.· d&_ InspeÇtorl~ da ?4arinha M;êr-
can:te e das Portos (vngo) . ... .. ................ ..... . 

· -M~inheirô de 2& classe d·a. Insp~ctorla -Sanita"Tl~ 40 
pq.rto . .Muttlnbq (-VMà) •.••• : , •.• • •••••• _. .. " .•• , • .• 

''Marinheiro d_a. Inspec'torlJ\ da. Mtu;n:h_ã. :M:erc~nte e dos 
P<>rtos (vago) • _. ...••••••. . .•• -. .......... . . .. .. .... ., 

'3 Guardas desln'fectadores de lª classe da Inspe-ctorla; 
dos Setviços de Prophylaxla l!o &:39.0$. ,(vagos) : . ... ... . , 

·7 Quai-:das desln~e.ctadares de 2"' êlasse -da. lnspector18. 
dos &lrViç_0s de Própb.ylB.xla. ij 4:,390$ fvagos) ••• •• • 

.l 'O Deslnfects.dores da ~spectarla. 4o~ ~rv·iços à_e }>ro-
phyl_a)d!l a. ~ :6QO$ (vag(')S) •..•..• • . , . . ....... .. . .... . 

;Des~nf:ec:t\~çt9r da, lnspectotla. dê Ptoph.Yl~~!a. da Tu~,r
'culà.':lé ('vage) • .- .. .-... : • ...••• -• ... ~: •• . : . ·: . ~ ...• -~ -~ , .-. 

· Gua;rd~•port~o cf~ Inspectoria. dos· Serv.1ç~- de· ~rop}\-y-· 
ll\x.1.a- (vágo) ••• .•.• • •• •••• -. ••••••••.• • •••• .•••••••• 

. Po.rte1ro auxiliar du; -Inspeotorfo. dos· ServlÇos de Pr9~ 
phyla.xil:!-. (vago) ••. -..•..• •.•. •. • •.••..• ; . ..... ...... •-

·-C<>nt1nuo dil .Seoretà.rla.. Gera.i 4,o ex:t~.ncto Depa.rtatuet;tto 
Nacional de '8ã,uqe Pública (vago~- .. . .....• ..•.•.• 

Servente dê. ta clàss_.e da. 6eéret~-rla. Gera.l -da extlncto 
Depa.rtnmen-to Nacfonàl1 de :Saudá Ptiblli::a (vagõ) •.. 

::;;ervente de lª cliUJse d:ti -~cretnrla ~ral (lo ·e.i~tnoto 
Departamento Naclonal de $aude Publlc$ (que ,Se. 
vagará por promo.ção a <Jargo de e.cbesso presente-. 
!1X_1e:il.~ v~go) • • • •.•••••••••••••••••••••• .••••••• • , ••• 

;serva1;lte de. 211. 1cla.sse da Inspéct~ria. 4e Fl.OOa.llz_ação 
do Eiterdcia P.rofisslonal (vago) •...•. , ••• , ...•.. , , 

;t-l SerVeJ:l.fais de ·21\ class_e da. ln.speçtorra dos S~rvtçoo 
d!3 :P;rophylax!" a. ré'ls .3-:13Q$' (vagos) .••. • -. -.. .... ,.,,. 

:2 Se:rvc-ntes de .2ª classe da. .tnsp·ectol'fá, d_e Prophyla..:. 
xia ôa· Lepra e das ~oenças! Venc~as- a. ;rêls . • .• 

"í 3: i.so$· C-vngos) ..... .... . . . . _ .-.• • ... • . ; • .• -.. , •.• •• • -•••.• 
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Servente de 2~ classe do Labore.totl<> Bronuitbló.glco (qué 
se vagará por promoção a cargo de acce13so _pre-
~ntet;nente v.Q.ga) • , ............ . .. . . ..... . . ........ . 

2 Ser.vente~ tló ~az!Lr~t.o da Ilha Gta!)de ~ ã :6.ÓOfQOO 
(v.a.gos) •••••.• •••...• ~ ... ..... .. .... 1 ... , . . . .. . ... . .- • •• • ! ••• -•• -. 

servente de. i:nspe(ltor~ de Prophylax1111 .da Tu~ulo-
~ (v~g~) " ••..• • .••• • .: .. .... ........... .. .. ~ ...... ·-.. .... ' •• •• 

2 Trabalhadores· do str-Vlço de :s.~neametitQ Rurl\l rio 
Distrfoto Federal a · à :210$ (ve.~os) . . ...•.......•..•. 

Vlgta da Iilápeétorh\ d.os ·serviços de P.iQphylíi.ida. (\lagó) 
1 Inspe~tor d9s Sel':v1ç-os d~,. P.rophyle.~a. (vago) ....... . 
2· Óhe!es de turma. da. ;rn.spectotiá dos .Servtços de· P.to• 

phyla.~fa. a. 7:200$ (vago) .•....•.•..... , . -, ..... •. . 
2 Quarda:S; qe.slntediJ,<ioNs de. la ti~ n:iesma. inspectc>ria 

a 5º! 39{)$ (vago) •• • . •• .• ••• •••••••• ' .• ' •••••..• ••• .• 
5. Gu.~rde.s (les_ln,fe.~tadores de 2ª d.a; mesmo. Inspect.orl_e. 

·a 4l.:·390S (vago) • •••••.• • .. . • •.•. •• • • •.••.•.•• •• .•• 
8 Desltllectadores d'a ·refe.rlda tn.spector1a: a :3 ~~QO$Ooó1 

.~vago): •... ·~ .. .. ~ .... ~
1 

. . ..... .............. -. -... _ . . . ... . ' ".; • .. . . .. , . . .. 

7 : 200$0.0() 

3.:600.$CQD., 

6:420.$00~ 

'3': 600$00()1' 
28~800tOOI>· 

t4 :40él$óóó 

10:780f000· 

21:9508000" 

2~~800$Q00'· 

423·:.97osooo-. 

~li". 3°, ~ provimento dos cargas de enfennelras cheies será.. 
1ert:o· meó1ente promoção ·de entemelraa. de sauàe p·ubltc.a, PE!l'.ten
ce_ntes e.o q:u~d.ro do Bervlço ije J!;.Ji!ermagem, á r!lZ'ao de Ufi1 11ox· 
àntlgUJ.daàe e dois por ~erecunento, conc·orrenc:Jf:> a todali -~ promo
.ções não .. sontehte ·&S ente;rmetra.s· dlpium.a<la.s pela primeira - EScolR: 
.Pra.tlêà. dé Enfermagem. da, Batide Publica.~ mas tatnbem ás <Upioma-
daa pela. Escola· Don·a. Anns :Nery. 

Pa.ragra.phó unico~ o mesnio ci:lterJq regerá a prôgioção das ·a4-
.junctas :d~ cni'ermctra.s- a e,li!enn~lta.s ~e a.a.ttde publfÇti, 

.Art. 4°, .As Sú.b-lllsped<il"las de sáude dos ·por~ f-'1lleclona:ão· 
de: aecor~o coJ:ll a. :s~gu_iri.te o.l'ganiZ:&çfio: -

A - J.iES$0~ 

PQr·to' de S.ão Lu,tz; 

J. sub-1.nsp~ctor· (Je sau.tle • ' ........... ' ..•.•.••.. 1 • • •• 

1 Eserlptu.ral'lo~rchlvlsta .. · ... ... .. . ... . ..... ~ •••. ;. ; • ,' .... -. 
~ Gt!..!lí4as sanltãrlos .•• ,. .... .. ... , . ,. • ., • , , ... .... .. . · .. • 
1 Mes.tre .. . .. . ... . .... . ,., . .. . , ........... , . ......... . .... . . . 
t Machlnista. o~ Il),otods'ta. 
4 ~arlnhe1l"os de 2ª ~las.se 

Porto dê Amiu'raçA<>! 

••• .• ,, .... .. .. . .... .. f ... . ... . . 

••••''•• .i fi ···· ~ · ~·· ······· ··· 

1 ·BUb-lnspe.ctpr ele ~u,tle • • • • , . . .... . . , , • . , ••• • , • •' •••. 
'l ~rlptutiwip-a.1'Ch1Vlsta •• , ... . , ..... , ,. , ....•... • .. , .. . 
1 a ·uardo. .sanlt.arJo . ..•..•..•• • ' ........... ........ ..... . 
l Ma;chínis-ta. ou ·moto'ilsta: ... , . ... . . .. . . .. ...... ; ...•. ! 
2 Ma~JpheJros de 2ª clâl!se . • , ...• , , .... , ., ... . , • . • ••. .• • • 

Po.rt..o de .Na.tal:· 

l, sub.iJnspect.or de sa.ude 
l l!;sQrf.I>turarlo-:nl'chtvista 

' ' ......... f, 4 p · - ~ • . • , •• ' • , , , • ' •• • 
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io:sao.Oo°' 
·11·:aoo~o.oo 
6.:!720$000 
5 :840'$000 
·5'.:8!0fPOO" " 

1.1 ! 680J00fil;\ 

.45:260'·ºº°' 

l0: 360to00' 
4;800f()00 
3 ;360$00(). 
·5 :480$000 
5 ~Bj0$00<>· 

,30:220$000 

10:~3808000' 
4:l}OOi0õêJ 
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2 011,ai::_d,a.s sam\;a,1'1os •••.• -•• -•.• . • • .• -•• -.••.• ; ••••.. ' .... ... . 
t Me~t.re ..... ' ,._,. .. ......... " ..... ~." .......... 1 • •• 1 • • ••• •• 

I Machi-ntsta. ou mqtorLsta. 
4 -~lnhei~tl dê 2~ c~a_sse 

Porto .de CabedellQ-: 

.... '• '• .... .., . .. .. .. . • ~ .• .. -... . '•' • . 

i ~ub,,inspeetor. de -~ude ... ••. ..• • , .....•.. -... ~ .. . ···: 
i1 Esct.lptur.afl~-ª"-rCh\V.1sta. • . _ . • ...•• • •• .•••.•..••• .• . . •.... 
1 G.uar.da. sà.nlJia.r-io ...••• •. ••.•. ••• • , .. '• •• ., • " .. -.-... .. '- . . • 
l Machinlsta ou motorist·a ... .. . ...... . ..... . . ... .. .. 
;I ~rinhe_trQs· de :2& clas·se -•-·-·, .• .•..... • • , .-•. • ...• •.. . • •.. 

_PQrt;t> de MaceJó ~ 

[ Sub:•lnspector de saude ·· . • , • •. .... ..• . ••. ._. • • .. 
l Escrtpt1:µ1arlo-arch1vist.a. . . .. . ... _ ... . . •.•..... . 
a Guarda$ ~an~llà-rle!)$ .. • L • • • • . - .. .... . '" . ... ...... ..... . 

1 M_est.re .. • . • • • •.... .•. . , • , • . . • . . • . • . . . .... .. .. ..... . 
1 Machlnlstá ou niotortstD> ....•. . , . ... .. . ...... • • 
4 1.larlrihelros de 211 classe . , . . ....... .... .... -. . . . . 

Porto de ArMa.j:ü: 

~ áub-1:l;l8pedt(!t CÍe S~tide ,• • . . , • . , . , .. •I• _. • • •••••. • •• 

l -Escl'iptllli!.1'19·~1'.óJ'llvtstll. , ... . .......... , .. .. . 
il_ QütJrda. san.tt.!l;rlo . . . . ... .. . , . . .. . ..... .. .. .... _ . . . 
1 :Macbl11la.t11- .ou :motorista • . - ..••• .. _, • . , , , ...... ... . . 
-2 :Mar1nhe1rqa de 2a cl_l!SS_c • • • . • •.. •. ..•.•••• • .••••• 

Porto de, Victoria-: 

1· àub-lnspector cie sa:ude 
1 EOO:rlt>i:w.:aJ·io-~r_c~l viSta 
2 Guardas santta~1os . . 

' • • • . • ' ... .. ......... . , • , •• • f ~ •• 

1 11.testre • . • _ . • .. .... ... .. . ., .. , .. ...... . . .. ..... . ... ..... .. ,, 
l :M:a-ch'ln;tsta ou motorista. ............ .. .. .. ... . , 
4 .Ma.rhihel,ros -de 20. cías;se- • • • . .••...... ! • •• • -. . ... .. 

Porto de Paranaguá. ·: 

' 1 Sub-lnspector <le sã:u<ie · . 
l EStirl_pttirar1o-ai'chlv1&'ta . 
2 Guardas san:ttàrtos .. . . 

~ t 1 .,. ~· I ' • a. • 1 1 ' ~ • o ~ ~ , • • • t • t • 

1 :JMJeatre . . . . • • . -.. . . . ... , ... .. . , ...... -... .. .. .. . ... . 
1 ~e.chtntst~ ou rnotottsta , . • .- ._ . . . .. .• . . -· .. -.... . ... . 
4 M~rlnhelros de 2a. çÍ!IS-Se • • • • ..•••••. -• • -. -•. _. ..• •. , • • 

Porto de Flori·!!J:lopolts; 

1: Sµl>.-lna_pect°"r de sa.µde
l ~rlptumrió·arqhlvts-ta . 

li.. . . ... . .. ~ • ;._ • 1 • • •• '• ...... 4 ' • 1 • • 

• ... . ~ •• ' • •• ~· ••• ' ' ••• t t ' 
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6:'72'0$000 
.5:840$000 
.q:840$QOO 

U:6BOiOO() 

to:sso100Q 
7:2005000 
3 '!36061000 
õ :·s4óSô00 
:5 :8.0$00.0 

32~62Q'SOOO 

10 ;~80$000 
4:800$0.00 
6:720$090 
5:840SOOO 
-5 :84DSOOQ 

11-: 680$000 

45 : 2&0$00~1 

10 ::aaosoeo 
4 :8008000 
3:360~00 
$:840$000 
-5 ,;'840$000' 

30 ,:2_20S001)1 

10 ;380$000 
4 :800$0()0 
-6·:720$000 
5.~840SÕOO 
5:_84ó$ooo 

u :6ÕÓ$000· 

45 :c260S000 
~-----

10 : 38'0$000 . 
4:800$000 
6:72Õ$(10Ô 
5 :,8'40$000 
s ~--s4ôfôQo 

11 :_.~80$000 

45 ~ 26Q$QO.O. 

10 :_380$Ó00 
4:8oosbóó 
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~ Guardas . .Sanlvarios . • . ····· · ·· ~ •t• • •···· ·· · .... 1t • ·~ 
1 ~'tre , • .. ,. . • . . . .. ... . ...... ... . . . ,. ... ...... . . , .... .. 
.1 Maoplhtsta. ou i;notorlsta • • .. . . . .. .•. • .•.. . • ... • 
.4. :r-;làrtnhelrps de 2ª clasSé • • •. • •. . . .• . • .. . ••.••• • .• 

·13 - MATERIAI.r NAO PERM!ANENTE 

Stib-IllSpectoria de Saude do Porto de 
São Lulz ~ · 

Njater1a1 de consumo ou. cie transformação . . ,, .•.• .•• • . 
'Diversas despesas . . . • . • . . . ... . . . . . . .• . . ... . . . • • . . 

Sub-Inspectorla de S.aude do Porto de 
Amar.z-açií.o : 

Material de c9nsumo ou de· trans!prmaçãa . . . . • •.... . 
Diversas 4espesas . . . • • . . . . . . . .• • . . .. .... . . . . ... . . . 

Sub•InspectoriD. de Saude Q.o Porto ele 
N~taI:: 

Material de cons.umo ou de tra~ormaçáó . . . ,. . . . . .. , . 
Diversas despesas . • . . • . . . . . .•.•. • . •••. . .. , . . ..•• . 

Sub-lnspectorla de Sau_de do port<l· d~ 
Ca.bedello: 

MQ:terlal tie cons:urno ou de transformação . . . •.. ... . .. . 
tnversas despesas • . • • ... . ,, ... .... . . ..... .•. • . . • . • .• ~ ••• • 

S~b-I~pectol'la de Saude do P(frt<> de 
Macei~: 

"M~terlal d~ consumo .ou. ,de transíormaçã·o . .. .. .. .. ·~ .... . .. . 
'Dlv.P.rsas despe.sn.s . • . • . . . ...... ... . • l· •• •••• • •• • • •• 

SQ.b-InspectQrla. de aaude do Porto de 
Aracajú: 

M~ter!nl de cons\lmo ou de tra.ll.Sforrna.çãa . . .1 ... • .• 
·:r:nvet.sas cte~pesa.s • • . • . ......... . ..• . . .• .. ... ·, ... , .. 

àub-Inspec~l'.'la. de Saq.de Q.o Porto de 
Victoria : 

Materle.! de consumo ou de transfonnâção • . .. •• .. . .. 
P1 vera.as despêsa:s • • . .• •... .. • . .. ..•• •. .••. , . .. ••• • • 

56 de 68 

6':72Q1000 
-0:840900.0 
6:840$000 

1l :68Úf000 

45.:~~º'°ºº 

6:800t00() 
f : lOOt'QDO 

ll:!,100JOOO 

1:250,ÔÕÔ 
1:7QQSQOO 

2 :950$000 

a:500t()OO 
1 ·:5001003 

5 :09osóoó 

3:2008000 
3 ':250S000 

6 :450f000 

6:2~01000 
3~ 6001000 

s :aOOfOOU 

1 :600$000 
3:100f000 

4 .;700J()QO 

4:.11009000 
5 :9008000 

lO:OOOtQOQ 
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sub-In.Spector1a. de Saude do Porto d~ 
Par.anaguá': 

ll!l&terlil.1 de consumo ou de transformação . • . . ••• _ ..•. 
DlveJ:'.80.S despesas . . . . , .. _ .... .. . ....... . .... ,,. ..... . 

Sub-Inspector1a. Q.e Saude do Po~to de 
·Flc:>rianopol!B: 

Jl,fatertal de oorisuoio ou de ti:ansformaÇií.o . .. -.... . - . 
Diversas despesas • • , .. ... .••• ... . .. •. .. .... . . _. •. . 

Sub-lilspectorla. de SO.úde do Porto de 
'São Franctsco do Sul : 

Material de consumo ou de t i'.ail.sformação . • . . .... . •. . 
Diversas despesas . . • . • ..... . ....•..• •. .. • ........ . . 

7:5õõSOOO 
;3:900$000 

11:400$000 

!'(:800$000 
6:200$000 

14:000$000 

2:200$000 
2:~5-0$000 

5:150.$000 

80:960$000 

Art. 5.º As desp~ com o pessoal dM sub-lnspectorl.as se.rã.o oustea
~ pelas· reGpectiv.a.s- dotações orçamentarias. As de.spesás i'élat~vas a;o 
·material não pei;manente setão providas pela.s dotaÇões <Jrçamenta.1"l,1s · 
<lestlnade.S aQ.S cargôs constantes da tabelle. s·eg·u1nte, p~sentemenle 
-vagos e extincto.s pelo Decreto n. 19.8$5~ cie 13 de Abril de. 1931; tOdos 
40 ·an;tlg9 Depsrtam~n:to ·Na.cl~>na.J de saude Publica. .. 

3 Stlb-Inspecto~s ·61!.nltâl.·ios ••• •• • • ••• ., , 
2 Delega.dps: de Sa. ude . • . •. ..... . . •. .•..• 

14:40U$0Õb 
21:600$000 

43:20!)$000 
43 :200$000 

86 :400$000 

Art . 6.0 Quando estiverem· em tuncclouament~ estações sanitn
rtiw marttlmas, destinadas á prophylaxil.i. de doenças epidemlcas, o go
verno poderá supprlmir Qs serviços de ~ude nos portos dos Estados 
que. tenham o,rga.n!zaç6es sanltàrias te11rest!"es comprovadamente- eftl-
~ieJ).t.eS. .. - . . __ 

:Art . 7.6 NãO ·serão . providos,' em caracter effect1vo ou: 1nte.rlt\o. os 
Iog~res de sub-lnspéctores de sa.ude das pqrtos dos EStndoo. Esi;;i;is ca::
go.s será.o preenchidos, em com.mlBsão, por medlcos a.'l.O{ll~ates, su'b-ins
pectores e 'lnspecto~-es sa.nlta.rlos. dos quadros da Directe>rle. dê Saude e 
.AsststencJa Medico Social. 
- §, 1_.õ A designação de fülicê:lonlirlos, dos quadros :x-eferidos neste 

árttgo, ol,iedeéer á. a. seguinte ordem ·de p~feNncia: 
Íº, os que a. requererem dentro de tr~nta. cllas, co~tados d'a data 

em que se · declare a extstencta. de v~ga: , . 
20, .os· ·que não ténhiim ~1do admittldos ·na. re,Pa.:rti'ção m~cilant~ 

c9ncurso de pro'Vas: 
3°. dentre os mencionados no ln~isq anterlor, os q Ué contem 

menor tenipo de ~rvlço, como funcclonarlo e!!ecttvo, :na repartlção; 
40, <leíl.tre OS meilclona.d<;iS 'J;lO inciso p~coden~ e que se enoon• 

i;rem em lguctldade d~ oond1Çóes, ·OS que, no exercielo de carg~ te
clül1co de SS.ude publfca, contem menor tempo de servlço eIQ. qunl-' 
·quer ca.'racwl' . 

§ 2°. TOd<>s quantos na de.to. de 2~ de Junho de 1935, exerclam. 
1Jltcrlnamente, ca.rgós de sub-lfu1pectores de snude dos porlios_. pode
.rã.o ~er mnn.t1dos nos mesmos, em cal'a.:cter tntel:'lno . . 
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~. ·8º. o ~unc«io~~o qu~ conttib'µl,1.. _p _e.Ta. a '1nobse~"-nc'a 
·das l');ormas .contidas no ·à~lgo p:re~tlente, fncldlt4 ém pena. <te db• 
m1i'lãão . · · 

.,/U't-. 99. o !U;.r;i.cclona.r14{) ,a~s1g.nado .p~a ex~rcer asi :f~cções· 4e 
.,ub-~nspector de saude dos' portoa do.a Estll!iôs Ç()~ena~áo os· vi!.ll
cb:ne-ntos i;t9 :.se\1 cá,rgp eif~<:ttvo, ~· estes ~fQ-!'~m ..suMt;lores âqueile.s. 
Na by'pothese -oontrá.rla, terá. os -venclme·ntos de sub-4nspector de 
sa.ude das: portos d.~ Estados·. Eµi um e outro caao não · será pr&-o 
enchldo, :de qua.lq:uer f~rma. o cargo que. i'l~r vago·. 

Art. 10. As sU:b-inspectorl-as· de ~ude dever® est!U' em. .!W:l
ccfonamen-to dentro de se~nts. dlac:; contádos da data. de-sta. lei •. 

Art • . 11. fara as primeiras de81gnações, .o praZ9' tefert<lo ·no µ.µ• 
!Der~ 1, élo paragràpho '4tt1eo, do arttg~ '7Q,_ .se:rcÁ d,e dez d.ia.s. · 

Aft. 12. os .!\.lncclonarJ.<>s que contrtb.ultem p~ra. o não cum• 
primento do dispos~ no :a.rtigo 10, se forem e1'fectlvos, tncldirâo Jilª 
pena: de su,i;pensão por s~i.s m~~. se fórem, l:ntei;lno,s ou em com-. 
oi!Ssi\o, na. d.e- de~ã.o, Çom Jncapaçtd3<ie par1;1.. e.xetclc10· de tun
éçã~ ou ca,t'go. pubUêo PQr um •ntto.4 

_Arj;. 13 . ;Rev.Qgam-s_e as <JlspQS~ções em .contral'.lo. 

O S:r. }>residente - o proJectO l'·a:ssa.. é. 311 discussão. 

O Sr. Abelardo Marinho (pela 01~.,;i.) --- Requer e obteni 
di.spensa: d.e iD.t-erstfo10, ·para. 9 pré>Jecto n. 333-, d"e 1935, !lgµrar na, 
Ol'd~m do ·Dla. d!.\ ~~o segajn~e. 

2a di:Jdusslip .IJ!,o profeeto 265-A. d.e 193'5 (1ª· l.eg(sJcitura),. 
r:~orgo.ntzando Q. aonse_lh.o Nacionac ele EciucaÇão; '(emfo pll'" 
tecer com e.mendas da Com1Jii8Slíó dé F.tnança.s ctl> substit.tt
ttuo d.à °C<»n.mtssão ~- E4·ucl)çãp. 

O Sr. Presidente - ~n~ra .em.. disc_u~âQ o ,~rt . ·1°. 
:àa sobre a l'MSa emenda.a que vlfo i>er· lld.as. 

·Silo, s;11c_cesslvam.e1100. lldl!;.$! .~po.la.4~s e enviadas ás Com
in1s$0es de Educação e Culttn'a e <;\e Flna.n,ç·~ e ·Ot,çaíO.enio 
as ·seguintes 

Diga-~~ 

~iJ:ND.{IS àO ~ROJ'EC!~ N • 265-,Ai. tUC 1035 

.(2n discussão.} 

N·,. 1 

_ o OQl!-seJho ~aclonM de F.duéaÇãé> :aerái oonstttW:µo .jd.~; ·80 _mem..
brO.s. no m.a·:dmo. sendo 28 re-nre.senta.nte.s <lo ensino, etc.. étt. 

• ~ 1, 

Jmti/icpção 

O a~ento mo numero de. mem~:i·os do Conselho Nílciona.l de 
-E!J-gca.Ção Justifica-se .em .!ace da tnolUS"ão 1$ ca~egorlà. à. (lUe se te
·!ere o paragrapho 1 o do .a,rttgo 30; áos rep~sep.ta.n;~ d&e ~sp~~lall·· 
da,des odontofoglco e _pbanna~utlco . 

Sal,e. ctB$ Sessões, 2~ dê pqtubro de 1986 • ..,_.... .. snvio I.eitao. -
.. A44tbet;tó Camaryô. - ...trfüia<> Ptnio . ..__ B«rr~to Pinto. -""' José Pin
!faritho , .......; A 1iton1o de Gó~s . 
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~. 2. 
Accresce.nte•se: 

No ~. à, p·~ra.g.r~pho i 0 cio artigo 30., ·ensino me'11co, odotitolo
.glco e pliàr.mac.eublCo, em vez de ensJno mediéo·. 

Ju.stificagao 

F~z-:se lntpiescfo.d1ve1. à inch,t.São de i·-eprésé:nt\!.iltes doo· c\nsos odon
t'ologiCQ e pliiarma.ceV.tlco 'é.m f~e d.li nêQes,side.de ;dos mesmos serem 
·Ou:vidos· como tiJchtiicos, em SUl'\S es.iJeola:lfzaçóes, nas questões rq,u~ ·!o~ 
. .tem suscltadus no Oo:ns-êiho ·Nacional de Educaç·ão. 

~Sala. da.S, ~s8ôe.s, 2!1. d~ Outul>rí;l çl~ l9,35·. - SiJVio Le.itã.O. - Ar
.füi.dô Pin,to.. - 4daibert.b Camargo.. ~ .Barreto 'l'i'nto. - :JosÇ P1nva"' 
.rllhO. - An:Mnto· de Góes •. · 

N. ·á 

SubStltul.r ·o § 1° do a.rt , .12 pelo segtilnte: 

§. 1.Q os priqieiros cónseihet.res repre·se,ntaptes dQ enslnq offlc!Bl 
seiãO ll\tt.l;lmente nomeados J>Ello Presidente d.a Rep.Ubllcn e Q..s pt.tmei
·rós conselheiros •repre.senta.ntes do ensl'fio pa.rt'iéular ·serãO e,scàlhldos 
dentre ll .. -;tae tr1pllees organizadas p.elo· aetu3.l Cónselho Naclón'al de 
.Educação, t:1nde~ndeI1.tell!.en~. de in~cações f~1tas pelos c9nse1hos -es
taduaes de edúéação; obédecldas às demais exigen\::ia.s dos ·arts . 3°. 

,l)O e 60·, 
Sala das Sessões·, 22 de Outubro de 1935. - Vi.eira Marq,u(?s. 

:~ . 4 

Accrase.ente~ i letra b. do o.-rt. 3°, § 40 - "ln:d..lcádo pela.. ~Q
.claç~o. Bi:a.s_iletra de Imprensa·••. 

Stl'la das .~ssões. 22 de Outubro de 1~35, - H:enriqµe. Doclsworth.. 

O .Sr~ J\,(lylino de L~&o - Sr . P·residente .• . de inicio . . achava que 
.con:vu·fu; ~ossem as emendas apre.sen·hadas dlstribüldas entre os Sra • 
. l>epütados, posque, â. sJ~les lelt_ma., fei~a p.eólo Secretarlo, nâo é ev,1-
-fiieil.temente, ouvt(!á.. pela. Çam;am., no zum-~tt?n natural do plen~rio, 

r.l'rata·ndio-.5e., ppls; de ·u1n pr~jeéto multo serio. que pre~)..Sa ($.is
·cussão acui·ada, me~dlt.ada, s.ei:ena, julg'ava, repit.o, convtintenf.e f'{ue 'nã.o 
'9 ~ppr,o.vassem<>s , assi:m de, .surpreza,. de, sopP.tão,. e f·Oss'em as eínencÍM 
-41Strtbuldas hu1tJnn~nte .09~ o a:v~.l.so a.9s ::i:rs . Dep~tada$i ~.!hn .d~ 
,qu~ .bem,. nós or.tentasse~oo ~o}?re a ·materla pentJe11~- do nosso v.oto. 

ô Sa, MoN'BS ARitAE!!l - 'AS ~meudas ~rão, ar.riànhã.. püblhlnü1U1· 
.no D.tari~ ci'.o PoiLer Leefislattvo e rémettldas, em segulcfa, á. CommlsSão . 

o SR. AOYLINO DE LEA:o - oontlnua.nc~,1.>, natma.lmente, a 
"disc\issáo? 

O -Sa.. PAULO M;ARTINS - Nilio. A filscussãi> set:á encerl'ad~ hoje. 

O SR. AOYiLlNO DJ!l Ll!lAO - Exa.ctamente,. pot'que tenho nJgu~ . 
. moo observaç'ões á fazer sobre o projeoto, eml)ora, embõra rilto ttvesse 
' '1.n:do pr:epara.do ,com .e.rnendo.s, vls~ comp não contava. entra.'SSe, hQje. em 2.~ gisc~?. p;riqp~.nlia ti ad.i.l!;mento. do 4'ebate, a.t-é q-µe tomassemon 
CQUhéc1men·to d<;J contéudo .d.n,s 1'J,o'tllflc_a.,çõ:es ~uggl!rldM . 

() Sn. MoRAES ANDfüU>E --· Só tem o nobre· Deputa.do 'UlÜ rémed{o 
~ ae me permtt~ ,_.. é d~c~.t1r 9 projecto durante· . as duás horas· q'ue 
o Regtmento lh~ ta.ou,lba.. 'F.sg.qtndo .o ·prs.z9 ti~ se~ãQ fica.rã, ~~ nãó .·tet
mt~~r. coin a pn1avro. para. a Si:iss{\o de ~gun~·~el~a. 
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O SR. ACYLINO DE LEAO - Ceimó, etn primeiro togai', J;lão m~ 
àtreVO ~ encher UnguU(a, dtirante duas longilos. horas;. e, depo.16-, não. 
desefo ... 

o ·SR. LEVI CA~Ê~O - Ha o-q.tm ,remedlo, atnd_a., para v.. EX. :.
~~ryar.:.se para emend.11.r o }ll'Qjecto em 3" .dlscusãã,o. 

o ~. ACY'.LINO PE. :LE.Aó __., • . • ionun:, por ttit.tlto .t,e!llpo; a at
:tenção da Ca.mM"à.,_ vou, 1mme.d1ata:m.~~-te. _ap~s~n'tar aJg~s raz6es. 
que demonstrarão não es't.a;r eu lnt;elramente ~ccorde QQlill a opi,nlãlo da. 
CQmmissáo de Educaçã:o e Cwtura. .. 

Prell,:oo;lna.rmente, ~ulg0 . qµe o Conselho -Nà.cional de. Eêluc.a~iio, ta·L 
como se pretende ·in.stltuh., é mrt. ~onjunto o~mplexo .e dU:penpiO!)o. 
Não ~1 mesmo se .lá téndo ~ós, a.nte~lormente, um ~nselho Supetlor 
de Ensino. que. ·sê 'Vinha especlal.lZll.nd.ó, ha m:ulto à;nllo&. ~b. µ11'5tér 
de auxlíla.r a .direcção da. Ecíucaçã.o PU.bUc.a, não valeria, a. pe}'.]Jl a.pro
vel~r:...ae j~tamente esses hómeris que :.;e têm decUpado a.o.s a5sum,ptOS. 
·attme.ntes ao ensino naciQnal_. · 

() B~, l\i{ONTE ARRAES - Essa .e afulb.ulção do. Executlvoj i\C S.SS~ 
.ó 4;1.Iíteµder, po~erá !a~el-o. 

o .SR.. ACY.LINO PE ~o - Além do mats. não sei c;e, talvez. 
e.onvlesse mais- ã Camara, tómar a: sl. a. lncum.beticia. de· orgaruzar ·o 
plano tta.cJona-~ de educação .. 

. ..__ o Sa. MPN'li: ~ ___. Penmt.ta-me wn apl,\11;e para. ~sóla.re.cer:. 
'º nobre .Depl:ltad.o de''le coru\e<ier o idtsPoaltlvo c oo.s.tltuct'onil.l, que 
m,anci~ dar l!-O ·coru;eI.bp NacJon.ai d~ Educação a prioridade de. es
tudo é ap~ese11tação dQ· plano. 
I ' ·-

• ;_ o SR. AGYLINó DE LEAO - se somos obi'iga.dus pela.. canstlt'.ül-, 
çio & . crear '!Jll). appareího espechtl para elaborar o· plano., accelto .o
}1!'.()jec~o. desde que a. CcmunlSs~o a.dm:ltfa autr9 :retnedlo, qua.1 Ç> de
reorgn.n1za:.r o conselho S-µp~.rlor de Educaçã.O. 

9 SR . .. :M'.oN-r·t .AaitA:&s ~ .'Essa. or_g!ltiiZ~ção ta:tn.llem te.rã. de s:er· com.,. 
pie~. a,ttendensio aos fntere~.a 4PB vat;ioo org~ que, eoon9miça. ou 
.t1nan~1rãmente, :tj...ev~lf(\o gastar bas~a.nte. E V. Ex. s~be qUé te.mo~ 
ve:ba. espectal para 1s.so .. 

o SR, ACYLINO DE lJEAó ~ Exactáme·nte ·porque 'temos vem& es
pec_ta._1, e grandE\ é q.ue entendemos que se uomeça -e. igasta.r em'. coisas 
Ul-$ ou tnenó.S sumptuarlas, cómt> ~ré.' ·o Oonselh.O .-5il~r1õr dé ~ãu:
caçãp .. 

0 ' $R. :MoNTE ARRAES ___.. Absol,uiiamenté. 

o SR' ACYLU'lO DE J.,.EAÔ .,,.._ E . é Jwta.:niente .para. j)i'O~S.tfu.' 
ooiltra. essa téndenc.1a• sU.m.pt-u.arla, que noto na Cofumisstí.à de F.cl'U'"' 
cação e . oultura, que me apresentei a. esta. tnbune., embora. nli.o es-
teja dev1dnmen~ a:pparelhad'o para tal, / 

DeSej~ só:rnell,te chamar a a:ttenç,ão da .c:Jame.~a. par,a. o assumpto, 
1 

o SR,. RIBEIRO JUNlO,'\. - o. Conselho de Educa.çll.o é "N.a.ofu.nal": 
· •is9per1or" é o da· de!es_a.. 

O SR•, .ACYLINO' DE. LEA.O - -Desculpe-me a ilomenolatura; nAD 
estoU: m.ufto a.fiei.to a ell.il.. Comprell.enda.· como eu queria. diz~r ~ n~e> 
~~· -

O Sit. RmEtao JUtiiO~ ........ ·NflotUrQ.}men.te, nn.o ·q~lz saber ••• 

Q SR; -.A'.CYLJNO PE LEAo - Perdoe-me V • . Ex. , <>lapso. 
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Êrttre as attrlbµ.tções do Oo.fiselho encontel uma. expressão qu!! me 
:pareceu fellclsslma ~ é onde ise diz que o co~lho collabQra em um. 
sentido "pre:"Ieglslativo", ptU-1!, Justamente ela.borff.r o PJ.ano Naclon:.l 
'<le Ecl'ucação. 

Vej,o, porém, que. logo "!ldeante,. a Commls$íio enten~e que, além 
-<lesta. tuncçã.o pre-1egLslativll', o Conselho deve ter outras . 

o s~ . MONTE AaRAES - ~s a Constltu~ção ~ que ~.Im dlspôe. 

O SR. ACYLINO DE ,LEAO - Nãó dete-rmlna -aSslm. 
,A Constltulçé.q dlz: "E, preclpuãmente, elaborar o Pls.~o Naclo· 

.nal ~e Educação'• . 

O SR. MoNTE AlUlAES - i; prescreve multas outras obrigações. 

O SR·. ACYLINO DE LEAO - Não decla.t a, <iüpels, se o Conselho 
!loa mais ou menos permanente para flscallsar a educãçã.o nad<>nal. 

Ent~ndo que. o Conselho d~ve ser pre.,leglslatlvo. Elabora ô Plan'); 
·depois, ó Congrçsso. legisla; ~· ~m terceiro ~ogart o Minlstei'lo da. Sdu
•Caçii.o, representahclo o Pfesldente da. Republica., ex~cuta. o Plan.o. 

I;&o é que é clltelt<>. 
Organisando·se ó Conselho tal' qual a Comml.!;.sã(> pretende - €on

.mlho que se deve reunir duas vezes ná Capitál ela ReJ,>Ubllc.a. . •• 

O ~R. MONTE All.RAES - Tem !un~óes adnúnlstratlvas ~ dida.ctl
caa :de varias espécies .. . E~ orgjío especlal,lzado ne~e sentido. 

b SR. AC~INO DE LEAô ~ . . . Con.selhe que vem de tO<la. 
_parte do Bra.su, Conselho cuj~ IhembrOG percebem a dlar!a. de 2oogooo. 
Oonsêlho que, além dessns duas conVOC!!>Çóes annua~s. poderá. ser cha.o 
.mado para tanta.s outra.s q~an.tas Julga.das nf!cessarla,s =- será appa
relho, que, em vez de 800 contos·, como, é t!e.terl:n.lnad.o no. prQJetto, 
·custará m.llhares, em pr.ejuizo da e&ecução pratica do epslno nacional. 

- ~ -.!"' • 

o SR. ANTONlO DE GóES - Isso é Verdade ' 

o SR. MoNTg ARRAES - Ma.s o Coruielho nli.o é. orgão que collabor4l 
n.a execução prat~ca. 
i. .... 

O SR. AéYLINO DE LEAO - Não é l5s oo CJ.'l:le se vê na Constl-
:tu,lção. EllB :d.1z que "é pre.clpuamehte "para organlsar o Pl~o Nacto
.nal de Educs:çâo"; ~;, depois:._ esse Plano serâ determinado pela. Cama.ra 
.dos, Deputa.dos~ · 

O Sa. M~NTt ARlitíl!lS - A Oon.stittilçtl.o não póde dizer tud0. De
:1ln1r as a.ttrJbuições dçs orgãos nórmaes de governo é ft.m~çli.o do 
Jé.gislatlvo ordinarlo e nlí.o da OonstltuJnte . 

o SR. AOYLINO DE l.J!!Ao - Acho, j,ustamente, que a. Commle
Sãõ de Educação e Cultura. exag~ra. e.s :fup.cçr:>es 40 Con.seiho, de modQ 
~ ta.zer a.pparelha.gem vulto~ e exoossiva.m.ente diSpendiosa. iaata.ndo 
o dinlie~o de. NaÇão em pW'o. perd~. , 

E ' para protestar oontra 1E\S<> ·<lW! a.q,ut estou. 

o Sa . Mo~ ARRAltS - Então V . Ex. nôha. qll.e o dlhllelr<? ga.sto 
,com a. educação do põvo é em p'ul'a. perd.e.? 1 

o SR. AOYL.QJO DE LE)lO __. Náo é pnra. educação do povo; t\ 
para t> apparelho admiµi.stx:~tlvo e ·bu.rocra.tico . E' muito dií.ferente. 

ô SR. MoNTE .Aaaus - -· Então os orgã.o.~ techn1c~ são a.penas 
burocra.ttços? 

O SR, AO'YLINO DE LEAO .- O que ~ }Jreteftdê fazei'. é orga.nl• 
~ Co~ll.10 para fins puramente deoo11atlvos; sem útilld&4e maior .• • 
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o SR. TEI~A. Pmrt» .._ V •. Ex:. esta :fulminando o Conselho ant.es. 
deíle .nascer. · 

-O .SR.. AC.YLl:NO DE. L:EAO ~ Pórque ~1 çomo ellê vae nMéei'~ 
x.·eJo-o pelo pl!lno aquf exl,S.te:iiw , 

Quero assim chaJilal'. ·à. ·atte:_nção .da Camar.a para não passar em. 
branca 11\lVern ~sse pr~jecto, qu~ o.nera. a. ®onomi.a nacional, çte.n~o..., 
lhe pTejuizo enorme ~ 

O :SR , 'RA.UL B·rrri!:NcotrR'l' - Quero: saUentatt que nisso tudo .:Qs. 
um!\. dl_verge~c.iü. de p<>~tleraç~ d"-· pru:t~ do llQ'Ql'e or~~r. coin· ;.i. 
qu~i não ·pôdemo.s <;onc<ll~~r • V , Ex.. diz q1;1e o CW3to do Cónsél.ií.ó· 
~rã âl:;peil._dloao, Por 1~0 que elle tem multas a.ttrlbulções. Si!,o cst.sd.:» 
dU:feren~ . Pod.er-la. ter poucas áttrlbi.ílÇões. é cU.stó elevã.do, CQmo po,.· 
derla.. ter multas attrlbúfÇões, e· sei! gratuito •. São col.sa.s cõmplet&ment~ 
1ndepe~nd~tes . V. Ex. ê'lltão terá; Qe f.erlr em separado & queatão das. 
âlatlas qJ.le o9 conselheiros dev~rão ga.~i:. nã.o «:om:bllia.ndo o quan;;., 
tut~ d~ dlarlàS 1com as *1otti'Íh'1i ções. F.lxan,do-me n~ att,ti:~tµções. 
q,uero ponderar a V. Ex .. quê, sé a CQns,tltulção nãO declni'Qu d1.scr1-
mlan:damente o.útra.S conipetenclas, at!ir'rna. qU:e a ·compe~ncla prtil-· 
clpal sei& organlzar o plan9. Se o Conselho tem essa. competé:il.cia.. 
p~l!lCfpai. slgp.a.l é qué lJ~e e de·Ve tet: outras •. A1.t_ás .~.$~ns ·o~tras ,nã0: 
1ci:IJ1átltu..em .inilovaçáo_ . . Ell11$, 8ª,lvo. ulll.~ o~ outra. excepçã<:>, ·ser~-o ~ rn~
ma.s que tem o ac·tual Conselho. que está fup.ccionando no:nna.itneI1-' 
tet com prpvet·to para o Pa.iz. . 

o SR. .t\O:YLÍNO DE LEAO - Allâ8, :m.e.ts barato d~ que ~.s ap
part!lhos q.ile VV . EEx . querern o.rglhi'12ilit. 
. Se os Sr~ . • que são cons.t.ltuclonaU.Stas, entendem que .ha. neces-

.Sld_ade ~a orgl!t.~çã.o de u .m ~pparelll!) especial para ficar ao la<io dQ! 
M.t~~rJ.o da EdUcªçª-o~ êxeout~do B.!l no~ qu~ torf;lm cUsc~im,lna
dB.s para a ensino il~clolil!J,l, eu accétto . 1\gpr@., o que njo pós.Só ad.mliitlr 
é · esse ·systema ·de o.t'ga111zar Utni\ e.Specle c:le novo congte!Uio. 

O Sa:. l\.ÂONTE ARlfA.E,S - N,a~ éli5.5o,; elle :não ·tem finalidades ~
glélatl~és; nem polltlca.S. 

(;) ·$~'. AÇJ.~o DE LEÃO --. Sér~ constltuidt> d~ doze· pessoaa. 
q.ue v-trã.o .c}'e toüã a. p!itte do Br~il pat a aqQ.1 8e reü:Q.lrern,. com a.Ji.1.• 
.das de cust<G. d.uze'ntos mil .r ê.is dfarlOiS. e ···otra.s c.oslfo.s rnás' ' , nã.o só
mente· para elaborar o plano, man para todos os annos se ·réunfrem. 
curante .dQi.s m:f;lzes no lnlclo ti dOts. m~zes nq ~rn. quer dl~r, qua.trcr 
mez.es por ~m:io ... 

O Sa. PEDao RAC'ÍIE _,.. V. Ex. est'á t:om. medo das prorogações? •.•. 
·(Risos). 

o SR .• MoNTE: Aít'R.U:s -. Actúalme:Pte Jn acotitece ~tm. 

ó SR... ~ôYLINO t>E LEAO - . . . e ·noo rendo outra. coisa a fa,.. 
~r senã.9 es~_r&r . à, . exeeuÇ!t<) do pla:n;o, pót'<íUe, . B~iºal de c()htafi, ~&SG 
pl~n.o ser~ d~terínlnMo _}')or um J>tazo t\e te.mI;>o. dlg\\ltl.élS, quQtttQ: 
annos .• 

Stgn:mca isso ·que. se re\ine· áqut com: dlspem110 (ie Rei~. 800.:000fO!)b· 
annüaea, tim ápparelh!l ad.rn.1n1$tre;t1 vo, con;i o ihn ·unico de verf.flear 
se .o Mtn!stier~o 9.a. ,Educ,a<;l1o· está 13:i.:eo'qt'e.i:t.do. aq nã.o o plan:o n.a.<ilónâl'. 
de educação. 

O S.a. M o N'l'E ARnAEs - Esse nã.p é o fim; mas· que tt!liha opl
nlões é emit ta. J>Srf;lc;;~r.. Estudar os ca.8()s concretos, ~x!únlnal:-os El so
bre ellea dar op}~Ui.o oochtilci'.li .. esto., ..sim, a fuilcÇã.õ ~à,l • . flU1damen
ta1 ·'d.O co.~iho: n!\o ·~ que V . Ex. h:ilagina.. Istó é, que fique como 
mét o espeçta'dor, ap~land.ó sé b Mlnlstêrto d.a Educe.91!.o estã agindo 
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bem OU mal para se tn.al'l.ife~ta.r cleJ::iOlS. N:ão \ em e.5.sa lnercfa; e um. 
Conselho !1-Ctlvo. 

O SR.. ACYLINO DE LEAO - Eiabora(,lo o plana ~aci.ona.1 de edu
caçií.Q pqr um conj.unto de sabios gue se mandam vlr de toda. parte~ 
com uma vt.irba. ma~ 'OU ·m.erio~ onerosa par"" sua. .esta.d~a. J.\qul' ; .• 

. O .Sli. Jost .Aü~uS'Jh - o d~.tetto é que esse orgão não seja. ~e 
funcciona.mento permanente e pouco nlpnerc:;o, 'llém de composto d~ 
pe&oas d_edicad.as1 e.postola.rmenoo, â. causa dà. educação, com<> acon
t~e na. .Argentl.nfL e no Uruguay~ com grande proveito . o defelt:o e8~á. 
na quantidade dos membros que o fortn:am.. Deve ser pouco numeroso,_ 
mas é organJ..sDio politlco fmprescindl\iel é. orfontação da educação nli.
clon.aL 'Todas as nações que o adoptaram, como a Aigentina. e o ·Uru,. 
guay estão tlrandG ~rande proveito . 

Quanto ao numero, estou de accordo com V . 'Ex. Sou, até, um 
dos autores inlclaes da 1dén do CQn.sE!Ího Na.c1ona.l de EducaçâQ, por ... 
que o primeiro apresentado no Par~amento, ha vinte annos, foi por 
mim elabo.raéio. · Era, p<>rém, pouco µ.u.rneros9. No primeiro, que da.ta. 
d~ 191'5, não constava. a remuneração.; no ~egundo, Ja se cogitava de 
conced~l-á. Ach<>' mesmo, que deve 5er o Conselho multo bem re~u· 
nel'a.do~ n·ão v.\nd(), entretanto, o.s se·us membros de toda ·a .parte do 
Brasil,. nem ~e reunindo eaporad1camen~. Deve ser um orgão perma
nente, c~ ct:1co ou Sét".t! membros apostolarmente dedlcadqs á causa 
dB educação, .para tra_çar oa rumos e'ducá.tJvós no Palz . Este o meu pon
to de v.J,sta. 

O §ia·. AC-n.INO DE L~O - DJzi·a. eu qu~ .. existindo, como existe',. 
entrê nós, o ;Mlnisterlo da. F.d,uca.ção, e sendo õ .nosso regime prea1-
denc1a.l, a execução de qu~lquer plano dêtei'mlnndo pelo Poder ~ -
g.fuíãtivo,. devi&. ser .fiscalizado pelo otgão natural dessa execuçâo. 

0 SR. TEI,x.EmA PINro - Mas e; con.s~ituição mandou crea.1-o. 

O .S~. A.CYLINO DE LEAO - Se ~mos .o M1n1.sterlo d~ Educaçã;o
p~ra. nad.6 fazer, porque tu~o vae sei: :rea~za.do pelo Oo~lho de E<lll·• 
caçã~>. tlce;re.IX).o..'> com uma. fub.cçlio e~ercida ~9r dols p~ã.os .. 

• O SR. MONTE AllRAES - São 0011stl{uciónaies; estão prevlst.os u:l. 
constl tuição. 

0 S)l,. MORAES ANDRADE. - A .proposito da or.g:a.nJzação do ··Constr-.,. 
iho Na_clorui.l · de Educa.çA:o, quem o déter·mlne. não somos nós, mas ~ 
propria ConstUuição, no seu art.. ·103. 

O SR . ACYLINO DE LEAO _, Quer dlter' que vamos organlznr 
conselhos· pa.ra cada. mlni&terio . Já. ha gente demà.w, nos mlll lsterlos !il 

vamo.s at.nd·a crear em cada um dell~ .uma. ex.crecencia, um appendlee .• 
Vamoo gasta-r todo o d1.nhelto da Na.çã-o ~tn me.ls a..pparél,lla~m t?u
:rocratiàa-. 

o Sa. MoRAES ANDRADE, - .Pergunto 1a V. Ex. se admltte. eu não, 
o ip;eu a;par.~? 

O SR. ACYLI~O DE LEAO - Aüntltto .. 

() s~. ·MpaaES ANDRADE ____. Então1 p-ermij;ta. que o conclua. Quem 
determina. a creação do <:Jonsel-90 não é este projecto que V. E.li:. ~stá. 
ôiscuttndo com 'tanto btilhautlsroo . .. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Agradecido & V. Ex. 

o ·sn . Mol\AES ANllR'AllE - • • • ctu~m detemilnn. ~ta. creaçlio é ~ 
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Constituição. A critica de V. Er., quanto á creaçáO dos conselhos 
technlcos - e V. Ex. a ente:nderá. muito bem; seglll!dO seu crlterlo 
:fndlvldual --'- é agpte. descabida, porqµe é a €onstitu.lçã.o que a d.e
:termine.. 

o ·SR. ACY.LINO DE, LEAO _. Flelizmente, não :ful constituinte: de 
manelra que .não pesa. sob1-e- mim- a responsabllldade desse ex~ggero d~ 
.appa.relh11ogns e pla.nóS com que 6e encheu ~ Cónst.1tulção. 

o SR .. CARLQS GOMES - Um~ dás grandes coisas feitas pela. Constl.
tulnte ~oi exaeta.mente o Conselho :ffo.ciónal de Educação·. 

o SR. ACYLlN'O DE LEAo - Será inSils ~a. à.ppa.relhagem admi
nistra.tiva noo nos.o/.>S ·numerosos m.in1ster1os, já tá.o 'lheios de funccio-
~1arios que nada. fazem, na. mór parte da.s vezes. 

o $R . MoN'tE .ARRAES - V. Ex. está- fa~ndo inj ustlça e.o c:prpo 
de funccionarlo3 pu_blloos bt"'51lelros~ Todos trali)albam com dedic11cÇâo 
~ dev:otame_n~. 

O SR. ACYLlNO DE L'E!AO - A esses· tIµnl~terJ.os vão se Q.carescen
te.r nüníerooos outros conselhos ~ddlclooaes, pa;ra- avolümarem cad.~ 
vez ma1.s a. nosss. orgfl.$aÇão burocratlca. .. E' á. lmpre.ssão que tenho. 

O Slt. MONTE ARR~ _... Este Oo~lho não é orgão burocratlco. 

O Sa. RmEIRo JUNiqR - V. Ex; • não jurou .re.sp;ltar os preceitos 
da Çonstitulçãoi 

O SR. ACYLIN'O DE LEAO - Posso recJe.nm.r, respeitando; e 
ta.nto me submett.o que accelto que o pro1ecto reorg_a.nize n-o pl_a.oo 
:nacional de edu~ç~o um Conselho SU:perlor, com_posto de homens emJ.
ne~tes, ma.is emine.ntes e.té do. que aquelles indl_vld'uoo que .• isolados ..• 

O Sa. RIBEtll.O ,JUNIOR - V·. EX:. ba de cónvlr que ea.,c;e jus es-
pei"niandi é ex..temporaneo: - • 

O SR. ACYLINO -DE LEÃO - • • • cot1Segul11,m fazer as nossas re
.fi:>tina.s de ensino. 

V. Ex. sabe multo bem qu~ e~ outras éras bastava. um Ru)' BM
b~, um Benjamin Consta.nt, um. Fra.ncls.co de Oa.stroi para tanto. 
Ac_f.ua.lmente, poréxn, O\! porque a. êomplexidade extraorcUna.rfo, dos 8.$
.l!umptos t~vesse ~ldo ti:i.l que uma cabeça só' não pude.s!e elaborar plano 
:de tnmaxuto vulto, :ou. por-qtie 1a. intelllgêncla "humliP4o dlmth'UÍ&se de 
1~ pal'a cá, o oêrtô é que precisamos de um grupo vultoso para. tazel-o. 

O Sa. LEvI OAJt:NEJRo - Ne~ pa.rtlriula.r a. preoccupo..çã.o da Cons
tttugiã.o !01. prlnclpalmenté, estabilizar a orgã.filZáção do ensino, a.soo
gurar-lhe a contlnuldade. Para. ~o fizeram-se duas determlna.çqes 
!unda:mentaea: Um.a, foi e. duração do plano n~ion.al de e~lno, du
rante oortó periodo; a outra, a crea.ção de um ol'.gão ~rma.riente, não 
um br~ãó ofuê>cfratico e admlhlstra.tlvo, mas, um orgão technlc.o, que 
é o Conselho .N~ctonQ.l çle Educaç_ào,. para. velar sobre ;todas as ques
tões de ed.ucs:çoo; coordena.do com os orgâ.os c_orre-spo,b.dentes que os 
Estàdo:J ficjl.ra.m obriga.dos a crea.r. Esta a. preoccupaçã'o. 

O SR. AOYLINO DE LEAO ·- Ass.!m, pediria então é. Cam.tu-a. que. 
·não. podendo evlto.r a crea.ção sumptuada. do a.ppar~l_ho, a.o trl.enl:>s o 
-crea.sse menor, em numeroº a.pena.a' nece!>Sarlo ~ ma~s barato quanto 
ao pagamento. 

O SR. MONTE Ali.RAM ~ E' questão á parte, a ser consli:lera.cla. , 

.o SR. PEDR.o RACHE - E', questlí.o de êa.ra.cter ecónom.lco, 
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O Ss. Ma.NTE AKu~ - Não procede, porque o aasumptó .:tol con· 
venlentementê estudàdo no .selo (la. commlssáo. 

O SR. ACYLlNO DE LEAO - Sr. Presidente, era o que tl~ a 
dtzer. (Multo bem.) 

Em seguida. é encerrada. a. discussiió do projecto n. 265 A. 
de 1935, (lª legWMura.·). ika.ndo 1l4iada. a votação atê que a& 
.referidas Commissões dêm pa_recer sobre as emendas ot1ere
éldã.s • 

.za âiscu.ssão do pr:.ojedo n-. 242 cLe 193..5 (1ª legislatv.ra), 
constgna gatãntta::i ao recebimento do sa'iario,· com parecer con
trarló dá Commicssélo de Justi,ça. e parece_r com substitutt1,10 da 
Commis'são de LeflÍsZação SocúJ,l e voto em 3epa1'aào rlo se., 
nhor Mo/aes de Andrade. 

O Sr. Presidente ---. Entra em. dtsc~ão <> -prQjecto. 

Ha. sob~ a mesa e vot:t submetter a. votos· o ~guinte 

Requeiro que o project.o n. 242 seja retlrado da ordem do dia. e 
Yolte á Comm~são <;le Oon.stitUlção e Ju.sttça. 

Sala da.s Sessões., 1 de Novembro de 1935. - Laerte Sefübai. -
Vicente Gâ.ltê2 . 

.&pj;r.<>~a.do. 

·O Sr. Presíc.aen.te - o pl'ojecto vae ã Co~~o de constltul-· 
ção e Justiça. 1 

ta ttiso'USsão ão· fitófccto n . .Ui~A, de t935 (l<i legisl~
turq.), ~mtituinào prem.ios ~obre o convenio de intercambia 
1.ntcJlectu.az entre d Republica Argentt1U;1 e o Brasil, a.sst
gnad.o pel08 do!$ ®vernos, em Buenos Aires, em Maio àie 
1935. 

Encerrada. a . dts~ussl\o e ann:unç1ad!' .a votaçãQ. 

Approvado o seguln•e 

N. 131,.-A - .1935 

(l" Leglsla.tura) 

Art. 10. Fico. crea.do um premi<> denomtnn..do "Republica. Ar· 
gentinn. ... , que será. concédido ao _mell::l.or Uvro pubUcâ.do em portu
guez, e editado no 'Pa.iz, co~Si~thido n~ .sommtii. de 20~000$000 (vmte 
contos de r~is), moeda nacional, :;iob as &éguintes · concliçôés: 

a) o auto:r deverá. :ser c1~o.d!i.o brasileiro; 
b) o IJ,vro deverá ser um estudo origln·a.i e ~ctua.I das aotivida.

<!f.ls. econolllicas, socla~. pollt!cas, arllstieas e m.Ulta.res da. nação 
~gent!na~ 

e) o premio sei:A dlst'rfül.ilélo de· dois em dois annus, entr~ o.s 
livros que te'nhlJJii ~do depóslta<ioa na Bl.bU<>tlleca Nnclonnl, Cíle a.c
coi:do com â. lê1 que rege a. ma.te.rJac. 
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Art, 2º, o Poder Executivo designarà. o Instituto de Oultur& 
Argeµt1no-Braslleiro como Jury, pa_r~ CQ.nceder o premio a que ee re• 
.fere o artigo an~r1or. 

/lrt'. 30. Ficam crea.dos 'llm primeiro e um ~~gun'do premloa de· 
plnturo. ,e u-m primeiro e um segundo pre.m.los de escultura, q.ue lm-. 
·portarão num tot.al de 20:000$0001 (vlil.te contos de l'é~).. oa quaea 
~er4o dlstrlbu.ldos cada. do"ls 'alln'os nas· expo8tções de árle argen~ln~ 
-que se organiZa.rão no Blo de Janeiro, de accordo com as dJsPo,siçôes 
do Tr11it.ndo éle Intercamblo Intelle.ct ual asstgnado em Buenos Aires, 
ein -Maio de 1935 . Estes prem·los ~râo concedidos ás melhores qb1·as 
apreaentadas por pintores e escu).ptores a.rgentlnos·. 

A:rt . ~º. o conselho Nacional de BeJlas Artes deslgnatA ó Jury 
~nco.rrl'gado da dls.trlbulção dos p:rem.los <estabelecidos pelo artlgc:) 
nnlo.rtor. AS obras premiadas passarão a ~r propriedade da Naç.ão . 

. Art. 50. As import~clas para as despesas nccessar.las p~ra exe
tUÇAo desta lel serão fornecidas pela receita geral, n" part" reterct\
U> "° aello de Eductição. 

Art. eo. Revogam-se ~ tlispos_lções em contra~lo . 

O Sr. Presidente - 10 próje·cto passa ó. 2• dlscuasAo. 

Dtscussão uníca db ·p.rojecto n. Z67-A, ·d;e 1935, Clª li!
·"f.slatura), prorogando :até 31 de Dezembro .de 1936, o re.gf111a 
aotuaJ da conces,sii.o de' ajudas cie custo aos me11lbro3 d"" 
C~rpo~ Diplomaticos e Cqn;iutar: tendo parecér da Comm-ts
lcló ' de Finanças, contrario ã eme1lda é.m Jc& dfscmsdo . 

Encerrada a dLscli.ssão ~ a.tmunclada• a. votação. 

O Sr. Presidente. - Durante a 3t1 discussão deste projecto !o\ 
Qffaroolda e vou subm-etter ~ vo\.os a segu1nte 

Art. u_nloo.. Os tunccionsrio~ ddplo~atl~oo ,e cop.sulares ~ce
'berlo, afim de seg~lr.em, para os seU\> p<>5tos •. o quantltatlvo dâs: pás
""ll'llB de prlmelra cl~ e -uma ajuda de custo, que não poder.A 
e11:oeder a dois mezes de venéimentos. 

Rejeitada. a emenda. 

ºO Sr. Presidente - V'óu submetter a votos o pr0Ject0! 

Approvado o seguinte 

PROJECTO 

N . 267 - 1935 

( 1 ª· ·Leglsiatüt'a.) 

_Ar.t .• 10. Ptc111 pror.ogo.do ate. 31 de ,,J'.>ezemJ;>ro de 1936 o reglmé a 
q~., •o _l'efere o. let. n . 24, de 13 dé Fevereiro de 19as;1 que Tegul~, a· 
conoc;uAo de ajuda5 de custo aos, membros dós OQrpos, Dlplomat1co ~ 
ooniulal'. 

() Sr. José P~ngarilh<t (Pela otdepi) - requer e obtem dlf!pen· 
•" do impressão da. ,redacção !inal do px:ojecto n. 267-13, de 19:35. 
Rflm de ser tmmedlâtmnente votada.. 

E ' llda. e ~m obServações, approvada a segilinte 
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N.. 267-.B - 1935 

(1 a :i;,egtsla tljr~) 

~'e~<i.óção Ji7J..Oil; <fio ,pf&j_ec.to n. ?67:-A, cLe 1935 (Lá.. leg1.stn.·tul'a), guct 
'P"'Ofoga até 31 de Dezembro de 1936· o fegíme. a!?tuat. da conc~ssão· 
de ajudas. de cust'O ao~ mem"Qros élos 097poa Dit?Zomaticó ft. C'tm.-
suZCJ-r., 

(~ln. 256;. de 1935 

O Poder Legisla tlvo decr~ta: 

1ª Lêgls1ã.tura), 

Art , lº, Jricac proi;ogado a.té 31 de D.e'zemài'Q de 19.36 o reglm:e' 
a· gue se ~iere a ·101 numero 24', dll ·13 Ele 1''e-veretro de tea·s~ q_ue· 
.regula t1 concessão liie aj~das d~ custo a0$ mem}lros· (19s Oorpós D!"' 
.plomattco e Con_suílar . 

;.'\rt.. 20. Revogam~ as disJ><>sfÇQ.es em contr~rlo. 

~aia da Colll.mJssào. ~ln l .dft Novembro d~ 1935 , - Va{ente de· 
Lim:.a, Pte~idén·te. ,...- ~ath-ta~ t•reir-e . ~ Vicent-e Mig~l. 

O. Sr. Presidente - o proJecto vae ã sal)~ç&o_. 

N'ada ma-is havendo a .tratar. v9u levantar a sessã~, 4,esigD.ll~dO'· 
para à de segup.Ça.-felra.. 4 âo -ec>rtent~. u, seg.\llll~ 

Vot·ação· ao projec;to n.. ~2ô, de 1935 (le. IeglslatfHa) . reg.ulrm
dp o proceSS(J dó mandado de segiltança.; ·tendo pii~Cêr. da Com
mlssão d~ Jústíça, com súbsbltutlvo ás einendãs em 2• discussão 
ao projel}to. · -

Votaçã9 (lo· proj'eeto l_1. 258, de l 935, dlspon.dc;> sobt'e a organlZa
Ç!io l!dínlnis~r.a·nva üo Tex:rrtotlo' (j..o Acre:, tendo1 parecer do. commis" 
São de- Justiça, éom ·sübstitutlvo ão pi'.ojectó e ás emendM· em s_c .. 
g·unda dIScüssií.o. · 

,2a tjlseussã9 do projecto n~. 340. de 1935 ·(11!>· legislatura.) .. :tna:n" 
dando .que a p1.rector~ Nacional ·de E9V.el!-çáo, receba e use os· Cilplo-· 
mas <tas EséolGS de P~ar~e.Cilu, e Odón;tologif}. ést~Çt\i.aes~ 't(endo pa.•· 
recer com .subs_titutlvo era. Comn-tlssã;o de EtlucuÇoo, coru.. decJant.,çã~ 
t'te, voto. do sr..... Monte An'aes (em vlr,tuclé .ele mgenela.) . 
·· .. Dlscussão ualca. do projectO n. 343, de 19.35 (1 e. leg1sla.tura), 
approva:ndo. C> t.ratado :an_ti-beUlco d~' -n,ão .aggresSâo e co~clliaçã'<>, 
I!rma.do. ·entre o Brlisil e a Republie~ Arge~tln~. 

1n Q:lscU.~iW élo ptoj~cto :n. s~, d~ il.9\iú, cqhbooendo V.~:ntag-e,n_a. 
.aos serven.tes do, '\Quadro de Escreventes" do .Mfn1sterio da. 6tierra. 

l!º discu,ssão do· ptojecito n. 339,. de 1'935 (1ª legislatura), auto• 
riz~~do o. eqv~rlló O. adquirir a til~Hotb_e.ca; que per_tenaeu. t\O Mi· 
nistro Ronald d_e carvalh°'; teµd~ pate~e.r ooro. subst~tutt.vo da dom" 
1nlS:Sll.o. dec Fina.nçils~ 

,2a ulsc.uSJ>ão do pfoJeêto n. 344, de 1935 (111 leglslátura.), autc
ri-zando abrir, ao Ministerio da Fazenda, o credite especla,l_ ·c1e rêfs 
J)79: 7.QQ$, pl.U'_a :p_ag!!.r· ao pes.sqal da Dlrecforia d~s Rend~ Ad_uane_iras. 
e ctà. f1sce.llzat;:á9 dos impostos 1nterrto.<; na.S estradas de todagex;n. 

3~ disuusi;âo do pi'oJeoto ,li. 33;3, de 1935 (10. leglàli:tturá.)' mool
flc.nndo 'ª campo.s1ção do quadro dô ·se:rvlqo de E.nfermagem ·da Sa-U
tle ·Ptibl1c~ da 'Direo~oJ·ln' 10.eral de Saúde ·e: A.Mls'tenola Medlb.:i• 

,f?Qeial. do 1'!'.fiu:l~t~do ga E_d·U,P~çâo e Sau~~ Publlce.; tendo pa:recer' 
de. Çomtnlssti,o·. de l"lnà.~ça$ favora.vel a:o ,projecto de. 'Commissã.o .de
snude. 
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158ª SESSÃO, EM 4 DE NOVEMBRO DE 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 

A's 14 horas; comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Pereira. Lira, Generoso Ponce, Edma.r Carvalho. 
Claro de Godoy, Lauro Lopes, Mario Chermont, Acyllno de Leão, 
José Pingarllho, Geno.ro Ponte, Henrique- Couto, Godofrecto Vianna, 
Agenor Monte, Hugo Napoleão, Freire de Andrade, Pllnio Pompeu. 
Pedro Firmeza., José Augu.o;to, F'errelra de Souza, Mathlas :Fre.lre, 
Botto de Menezes, Ruy Carneiro, Antonio de Góes. Ma.rio Domin
gues, llcit-or Mala., Simões Barbosa., Valente de Limã, Fernandes 
Lima., Sa.mpa.lo Costa, Deoda.to Mala, J. J . Seabra, Prlsco Parnlso, 
Octavlo Mangabeira., Homero Pires, Asdrubal soares, Jalr Tovar, Hen·· 
rlque Dodsworth, Sampa!o Corrêa, Eduardo Duvivier, Acurclo Tor
res, Allplo Cósi:allat, Prado Kelly, Lemgruber Filho, Bandeire. Vau
ghe.n, Bias Fortes, Clemente Medrado, Levlndo Coelho, Juscellno Ku
bitschek, Poiycarpo Vlottl, Furtado de Menezes, Chrl.stlano Machado, 
Jacques Montandon, Theotonlo Monteiro de Barros, Waldemar Fer
reira, Barros Penteado, Cinclna.to Braga, Telxelra Pinto, Justo de 
Moraes, Domingos Vell&sco, Vandoni de Barro.s, Arthur Santos, Pàt.ilá. 
Soares, Francisco Pereira, Dlniz Junior, Dôrval Melchiades, Carlos 
Gomes de Oliveira, Borges de Medeiros, Adalberto Corrêa., Aniz Badra, 
Francisco Moura., Alberto S~k. Rlca.rdlno Prado, Vieira. Macedo, Pedro 
Rache, Salga.do Filho, Paulo Martins. {77) • 

O Sr. Presidente - A lista de presença. accusa. o comparccl• 
mento de 77 Srs. Deputados. 

Está aberto. a. Sessão. 

O Sr. Generoso Ponce (3° Secretario, servindo de 2º) procede
ã leitura da. Acta. da. Sessão antecedente, a qtlá.l é, posta em dis
cussão. 

O Sr. Lauro Passos (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, recebL 
dos 1ndustrla.€s de fumo da. Bahia. o seguinte telcgramma, que vou. 
lêr para que a Camnra possa tomar cónhecimento dns justas recla
mações que elles fazem: 

"Industriaes fübrica.ntes charutos exorrun preciosa. 
a.ttençã.o V 1 F.x. po.ra. d E-sproporclona.l majoração taxas 
imposto consúmó <:harutos bem como lnnovações contidas. 
projecto 311 regulador cobra:nça. fiscalização citado impos
to, porquanto, além contrariar artigo 185 Constituição, pra· 
tlca tem demonstrado tal majoração ser contraproducente . 
alcançando a.penas finalidade a.nniqullladora actlvldades p1•cw 
ductlvas , Approvação projecto referido força.rã suspP.nsil.o f a· 
brlco numerosas maroo.s já. o.e.reditadas com fortes dispendlos 
sua. propaganda., que se exttnguh'iio ante imposslbllida.<le sup-
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portarem majoração projectada. Além disso; 1nnova-ção con~ 
tida nota primeira. mesmo projecto llmlta.ndo dimensões cha·· 
rutos importará morle determinadas ma·rcas acarretando sus
pensão serviço fabricas dtlrante cerca. seis mezes e.té novas 
organizações com material adequado, redundando ainda 
enormes perdas avultado material como sejam formas, ~caix\
nhas, rotulagem apropriada cada bitola e dema1s accesso
rtos fabricação gera.l. Fabricantes charutos, trazendo a.lto es
plrito Vossencia. esclarecimentos supra o 18.Zêm como velhos 
technt~. visando, apenas. equ111br1o prOducção para recl
procos ·beneficios, pois, embllra capacitados de que podem 
~obrar directamente do consumidor valor 1m~osto sentem 
todavia necessidade mailütenção citado ~quJllbrlo, conclll
nndo differentes lntei'esses, fim assegurar esta.bllldade in
dustria . Deante ponderações :feitas, industrlaes in:!ra-aS.c;t
gnados confiam patriotismo Vossencia, bem como Ulustrada 
Camãrá, farão escpima.r, dito projecto dos inconvenientes 
apontados, conservando taxas actuaes, porqusnto · maj\>r·Q::. 
ção projectada. longe bene!lciar era.rio prejudicará. ante 1ue
v1tave1 decresc1mo producção, como .Já ficou provado em antes. 
Attenciosas saudações. - Suerclíeck & Ctci.". 

Era o que tlnha. a d12.er. 

O Sr . Abelardo Marinho (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
os agrlcultores do C~ará e o Presidente do Partido Agrnrlo Cearense. 
tazem, em telegrammas. reclamações contra dispositivos do proje
cto de lei que regula o art. 177 da constituição que, como se sabe, 
diz respeito ás obras do nordéste. 

Trata-se do projecto elaborado pela Comm.lsslío Es}M?cial de Es
tudos das Obras do Nor<iéste, constitulda. de onze dos nossos 11lU5-
tres collegas, cujos nomes tomo a. liberdade de referir, accrescen
tando, em relação a cada. U:m. o Estado d.a. Federação que representa. 

Presidente - Sampai<J Corrêa - Dlstricto Federal. 
Vice-Presidente - Agenor Monte - Piauhy. 
BarboGa Lima. SObrlnho - Pernambuco. 
Herectiano Zenalde - Parahybn. 
Arnold Sll va. - Bahia. 
Em111o de Maya - .Alagõas. 
Martins Vei·as - Ri<> Grande do Norte. 
Xavier de Oliveira - Cearã. 
Melchlsec!eck Monte - Sergipe • 

.. JoAo Cleophas .__ Per.n11;mbUcó. 
Botto de Menezes - Parahyba. 

ôontorme os referl~os telegrainiU.as, o proJecto. ora no Senado, 
IJlOdl!ica, 1nconven1entemente, o regime de parttclpaçãl) dos p11rti
eulo.res, nas despesna com a construcção de açudes ·do proprlecla.do 
privada. 

Pela lei antiga, o projecto cio açude e o orçamento eram feitos 
pela Ins~ctõrla ac Seccas: o açude eonstruido pelo lDitere.ssado, a. 
quem aquella repartição, em seguida, pagava um prem.lo correspon
dente a 50 por cento das despesas. Pelo projecto de lei: continuam, 
cs projectos de açude e o orçamento, fel tos pela Inspectoria. .Mo.s, 
a construcção flca o. cargo do. Inspectorle.., que cobra. ao interessa.do 
uma quota equivalente a 30 por cento, que deva ser paga em presta:
çõe.s, e a. primeira das que.es antecipa.damente. 

Contra isso reclamam proprleto.rlos e !azendelros do Ceará, por 
melo dos telegranunás jó. allucildos e que pnsso a lêr: (~) 

De Fortaleza: 
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"Nova regulamentação trabalhos secca.s determina que 
aÇüdes particulares a construir~se cooperação $rão executa
dos proprla inspectorta. com o auxmo, trinta por cento sobre 
orçamento part:.e cooperador. Não temos nenhum fazendeiro 
possa dispor cem contos e mais para taes serviços . Pnrt:.e fJ. .. 
zeudelros devem concorrer, é Justament:.e que elles ganham na 
administração que fazem referidas obras no trabalho seus ani
maes e lucro fornecimento. Convem bem interes..">C nordeste 
conseguir taes construcçóes flquem cargo cooperador com fis
calização assLstencla technlca Inspectoria como vinha se· fa
zendo até agora com optlmos resultados; não trará. tal medlda. 
onus ao Gover.no. - Alexandrino Diogenes". 

De ':Portaleza: 

Regulamentação serviços seccas determino. obras coopera
ção seroo executados dlrectamente Inspectorla com auxlllo 
trinta por cento coopera.dores e se <>br1gará. entregar essa per
centagem. Assim sendo não deve proceder esse cr1ter1o por 
que nenhum fazendeiro notdeste dlsp0e cem a mais contos 
pnra uma obra dessa. Sua parte é represent.ada na economia 
que elle obtem anima.e.S. Convem lnt:.eres.c;e nordeste. conseguir 
~o Senado que fiquem serviços a. cargo cooperador com ns
cal1zação e àsslstencla technlGa Inspectorla como vinha sendo 
-até agora com opttmoo resultados sem occupaçiio Inspectorla. 
como trata projecto, medida que afastará. proprietarlo um ou 
mais annos sua fazenda.. Abraços cordiaes. - Linll.ares Filho. 

De Fortaleza : 

Modo HcoU redigido artigo 8, proprietarlos grandémente 
prej udlCil.dés. Citado artigo devi e. determinar construcções car
go cooperador fiscalizado InspectorlA ass1m proprletario com 
économla realizadas construcção, sua admlnl.Stração, traba
lho sem a.nimo.es e lucro fornecimento poderem couGlulr obra 
dentro premio setenta. por cento . Elevação preço materlaes. 
carestia e esca.s.sez braço em desaccordo antigas tabellas orça
mentarias não permlttem actualmen'oo se construir com pre
mio clncoenta por ~ento e nossos fa.mndeiro.s não dispõem grnn
des quantias construlrem açude accordo artigo 8. Só pOder'ío 
construir dentro proprio premio auxlllado recurso de.s vanta
gens falei acima. Que prejuizo trará União essas obras ficarem 
cargo .. ,proprJetario desde· são · flscaUzadas Inspectorla? Utge 
emenda. Senado. Contrario veremos completo desinteresse par
te cooperadores por tl\o utel.s economias roservatortós grand~
mente .eff1clentes contra effelto calamidades -'OE!cca.S. Abraçon . 

Lbthares Filho, Presidente Partido Agrar1õ. 

De Fortaleza.: 

Regulamentação serviços secca. parte relatlvn a.!;udês par
ticulares 1mprat1cavel determina sejam açudes construidos d!
rectn.mente Inspectorll\, tendo proprleta.rio paga.r In.spoctorta 
trinta por cento orça.menta além medida vexator1e. por pn.l'te 
Inspectorla contra fazendeiro dada nece.s.Sida.de In.spectorta 
apo.ssa.r-se propriedade durante ' prazo com1trucção desorgani
zando serviços fRzenda não temos 1'àzendclros disponha quan
tta trinta por oonto entrarem construcção e constttuida pelus 
lucros obtêm fornecimento seus opera.rios trabalhos seus ant
maes aux111o se·ue amigos, sua admlnistraçl!.o e esforço tenaz 
que ces5arâ0 ~õm que dispõe a1·ttgo 10 novo projecto. lndis
pell!'lavel lnteresse nordestinos seja. lmmedlatameute a.present~-
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do ainda. Senado ficando construéção cargo proprietario com. 
!iscal1zação assl.stencla technicã. 10.Spectoria como se vinha fe. 
zendo, deve pois ultima parte artlgo olto ser assim redigida: 
e se proponham acceitar setenta por cento do orçamento d!> 
custo prov~vel obra. Artigo dez deverá. soffrer essa modlfl
ca.ção: As obràs e serviços de que trata essa lei serão a.chnlnls
tra.das construidas pelo requerente, coopera.dor 1'.isca.Uzada. as
sistida technicamente pela In.spectorla. physlcamente deve ser. 
supprlmlr por desnecessarlo o que dl.spõe artigo nove nóvó re
gulamento contamos -presa.do a.migo prestará mais este grande· 
serviço nordeste. Cordial abraço. - Maximo Linhares. · 

Aqui está.o os !undamelltos ãpre.sêntados pelos reclamantes. E .. 
usando da palavra. neste momento, quando o projecto não se acha. mata. 
nesta Casa e sllíl no sena.do, a minha intenção é apenas fazer um 
appelo aos Srs. Senadore.c:;, para que examinem o ~"5Umpto, verifiquem. 
se assl.Ste razão aos que protestam . . . 

O SR. ALBERTO SunEK - Pergunto a V. Ex. : nessa. Commlssã.o 
Especial de Obras contra. as Seccas nã.o ex\stla um representante d<> 
Ceará? 

O SR. ABELARDO MARINHO - Per!elta.m.entei o Sr. Deputatl::> 
Xavier de Ollvelra. 

Como diria, Sr. Presldent.c, rematando as minhas considerações. 
apenas desejava eu que os Srs. Senadores, s.preclando bem o assum_pto,. 
examlnnssem, corrigissem, as reclamações, e, se assim lhes pareça. de 
Justiça, introduzam melhorias no d1to projecto, no sentido apontad<> 
nos telegrammas. _. (Muito bem). 

Em seguida, é approvada a Acta. da Sessão antécedcnte. 

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

() Sr. Pereira Lira (1° Secretario) Proéede á. lelt.um do seguinte:: 

EXPEDIENTE 
Offlctos: 

Da Secretaria da Presldencla da Republtca. de 31 do mez findo, re
mettendo dois d.os autographo.s da. resolução Legl>la.tiva, sanccionad:l, 
rela.tiva ao accordo celebrado, em 27 de Março do corrente anno, ent!'s 
o governo <lo Drasll e o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. de> 
Norte, -- Ao &·chivo, remettendo~se ·u·m. êlõ.s llUtographos ao Senado. 

Do Mlnlsterlo da AgrlcUltura, enviando a seguinte 

Exmo. St. Presidente .da' ôamara. dos Deputados: 

Attendendo ás razões êxpefidldas pelo Sr. Ministro da Agricultw·a 
na e>tposlçã.o de motivo.s em que mostra os Inconvenientes do Umlte
ma.xlmo de vinte cinco annos de idade para a admis..'lfi.<> na E.scola. Na· 
ciona.l de Agronomia, tenho a honra de encamlnhnr a. Vossa Excellen-• 
ela, para. os f1ns reglmentaes, o incluso projecto de lei revogando a. parte
:flna.l do disposto na letra. a do art. 393, do Decreto n. 23.979, de 8 
de .Março de 1934, que estabelece a.quelle limite. 

R!o de Janeiro, 7 de Outubro de 1935. 

Excellentl.ssimo Sr. Presidente da Republica.: 
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~gulamento do Departamento Nacional .da Producçã.o Vegetal 
diz: - Art, 393 - "Para lnscrlpção ao exame vestibular, o candidato 
deverá requerel-a ao Director da Escola. Nacional de Agronomia, ins
truindo a petlçáo com documentos que provem: 

a) ter no mlnlmo dezesels é no ma.xlmo vinte e cinco ann'JS de 
idade; 

b) . ..... . ...... . ........ . · ....... . . 1. • • a ••• • •• •• ••••• • ••• eac •• 
Comprehende-se a limitação mlnima. da idade para impedir o in

gresso de candidatos dema.slada.mente jovens em uma Escola Superior. 
pois, de outra sorte, concluindo o curso, teriam de assumir as respon
sab111dades decorrentes da. .pro.fissão a .ser exercida .sem maior experien
clã. individual. ó limite minlmo, fixado em dezesels annoo, está de 
.accôrdo com a nossa legislação, uma vez que o curso da Escola Nacio
nal de Àgronomia se faz normalmente em 4 annos, pelo que a sua. con
clWJã.o .se dará aos 21 annos. 

Entretanto, a llmlta.çã.o ma.xtm.a: estabelecida. constltue lnju.sta 
barreira aos que, por ella alcançados, pretendam seguir a carreira agro
nomlca., dest'arte contrapondo-se aos interesses geraes que são o de 
torna.1-a acces.slvel em qualquer época, a. todos aquell~ que sat!S!ãÇam 
as condições necessarias á. matricula nos respectivos cursos. 

Attendendo a que varios outros factores podem concorrer para 
·embaraçar o ingresso mais opportuno, dos que sejam porta.dores ds 
verdadeiras vocações pro.f1ss1onaies, o qué não raro acontece com as 
cla.sses menos fa.voreoldas, economicamente, submetto á approvaçã:> 
de Vossa. Exoollencla. o projecto de lei que deverá. revogar a restricção 
contida na allnea. a do artigo 393 do Regulamento do Departamento 
Nacional d.a ProducÇão Vegetal, at'lm de que seja encaminhado â deli• 
beração da Camara. dos Deputados. 

Sirvo-me do ensejo para reafflrmar a Vossa. Exoollencla. os protes
tós do meu alto apreço e sublda consideração. - Odilon. Braga. 

PROJECTO DE DECRETO 

Decreto N. o .......•...... , de. . . . . . . . de. . • . . • . . . . . . . . . de 1935. 

Re.voga a parte ftnal ão dísposto na: letra a do art. 393, do decreto 
n. 23. 979,, de 8 de Março de 1934. 

O Poder LegLslativo 

Decreta.: 

Artigo '='" 10 ·=-:o Fica. revo·gada. ·a · pil.rtê flhal1 do dlSpo.sto na ietra 11 .. 

do artigo 393, do decreto n. 23.979, d1~ 8 de Março de 1934, que diz: 

,;e no maxtmc vinte e cinco". 

Artigo 2º - Revoga.m-oo as dlspo.s19ões em contrario. 

Rio de Janeiro, .........•.. de ..•...•.. , .. , de 1935, 114º da Inde
.PendencJa e 47º da Republica., 

...... A' Commlssão de Educaçll.o e Cultura. 

Do m~smo Mlnlaterlo, de 30 do mez findo, remettendo as se
gutntes 

lNJ'ONAÇÕES 

Exmo. Sr. Dr. José Pereira Lyra, 10 Secretario da Cairiã.tã dt>s 
Deputados: , 

Tendo presente o o.melo de V. Ex. n. 1. 097, de 29 de Agosto ul
timo, relativo éS tntormaçõea solloltadM em requerlmento doo Srii. 
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Deputados Arthur Santos e outros, e ccmstantes do dito offtclo, tenht.>• 
a honra de respondel-as, pela forma abaixo, sendo obedecida a mesma 
ordem em que foram pedida.e;: 

l.º Quantos matadouros frtgorlficos estrangeiros existem actua.1-
mente no Brasil? 

São em numero de sete os matadouros frlgorlficos de compa.nh1'3.S· 
estrangeiras actua.lmente existentes no ErasU, sendo tres da S. A. Fr1-
gorlf1co Anglo, dous da Amour of Bru.zil Corporation, um da Compa
nhia. Frlgorlflco Wilson do Brasil e um da. companhia Swift do. 
Brll.511. 

2.0 Onde se acham situados esses matadoUros? 
S. A . Frigorífico Anglo, dos seus tres fr1gortflcos, dous estâ.o sl-· 

tuados no Estado de Slio Paulo, nas êldãdes de Barretos e Santos, e um 
na. Vllla. de Mendes, no Estàdo do Rlo de Janeiro. 

Armour of Brctzil Corporation. Possue um frigorlflco no bairro d~· 
Santo Ana.Staclo, na. capital do Estado de São Paulo, e outro na cidade. 
de Sant'Anna do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul. 

FrigOrl/ico Wilson do Brasil. Este frlgorlflco acha-se localizado em. 
Presidente Alttno, Estado de Sã.o Paulo. 

Companhta Swift do Brasil. O frlgorlfico de propriedade desta.
Companhia. acha-se localizado na cidade do Rio Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

3 .0 Qual a tonelagem. de carne que cada. um delles exporta. e qual. 
o .seu valor por tonelada.? 

O quadro li. 1, annex.o, contém os elementos sollcita.dos neste 
quesito. 

4.0 Qual a. qua.ntida.cie de gado que cada um a.bate para o tol1Sumo· 
interno? 

O quadro n. 2. annexo, contém as lndlcaÇõés . 
5.º Quses as quantidades, em kilos, destinadas mensalmente a. cada.· 

mercado · interno? 
No quadro annexo sob b.. 3, encontram-se as informações. 
6.º Se · os matadouros frigorlflcos fabricam xarque para consumo· 

interno? 
-·com excepção do Frlgoriflco Anglo de Santos, os matadouros. 

:frigorlfloos fabricam xarque, estando a producçã.o de cada. um ctelles. 
registrada no quadro n. 4, annexo. 

70. Que favores da. União u.su:fruem os mata.douros trlgoriflcos. 
estrangeiros? . 

Pelo Mt1go 2° do decreto n. 3.347, de 3 de Outubro de 1917, 06· 

frlgorlficos que se 1nstallassem no Bra.all teriam 1.9enção dos dl-· 
reitos aduaneiros para todo mRterlal l!llportado durante o .prazo de 
6 annos. Em consequencia de duvidas surgidas, quanto ô. interpre-· 
tr.çâo desse dlsposltlvo, pois queriam Uils que a Isenção fCBse an'lpla. 
e outros que ella só attlnglSse aos artigos que não tivessem sim1la.r· 
no PaJ.:z:, foi ·novamente regula.do o assumpto pelo artigo 45 da Lei. 
da. Receita n. 4. 230, de 31 de Dezembro de 1920. 

Decorrido o prazo de 6 anno.s, foi ainda pelo artigo 50 do decre
to n, 4.458, de 19 de Junho de 1932, proroga.c!o por igual perlodo. 

Pelo decreto n. 21. 586, de 29 de Junho de 1932, fol concedida a. 
reducção de 30 por cento sobre os direitos de lmportaç~o de mn.chl
n1smos e ma.terla.es destinados á construcção, installaçA.o ou funcclo
nl\mento de !abrlca.s de productos cc.rneos, quando importa.dos por 
associações de classe conetituidn.s por cria.dores, invernadores e outros: 
proprleta.rios rure.es elo Pàiz. 

Finalmente !ól sa.nocionado o decreto n. 24 .023, de 21 de Mi:ü'çO. 
de 1934, que regulou as isenções de d1relto no Palz. 

Este ultimo decreto ma,nt.eve os mesmos favores que eram con
cedidas aos criadores, lavradores, etc., conforme estipula. em seu ar
tigo 14, Que dlz: 
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.. ..................... , ......... .. .................... . ..... . 
> 

§ 4°. Pagando 70 por cento dos direitos: as machinns, 
instrumentos, apparelhos, utens111os, vehtculos, destinados 
exclusivamente ao transporte dos productos ~ matertaes ne
oessa.rios a construcçáo e funcclonamento de entrepostos e 
fabricas de productos carheos e seus derivados, quando im
portados por associações de classe, const1tuidas de criado
res, invernadores, grangetros e outros prpprieta.rlos ruraes, 
que tenham por fim a. intensificação da industria e do com
merclo de productos derivados de animal de corte ou de 
açougue ... 

ao. Qual a situação legal, soh o ponto de vista. hygle111co, ent 
QUe se encontra o matadouro de M~ndes? 

A Dl.rectorla. Geral do Departamento Naêlóna.l da. Producção Ani
mal, aguarda o parecer sobre a vistoria, a que se refere o final da 
:xesposta. do item 9°, para. convidar a S. A. Frlgorifico Anglo a rcl!.
lizar os melhoramentos, que forem julgados necessari<>s ao preenchl
mento das exigencJas regWa.mentares vigentes. 

go, Se esse matadouro recebeu intimações do Mtnlsterio da. Agri
cultura. para satisfazer exlgencta.s de ordem technica. ou hygienica 
e se as cumpriu? 

O Matadouro de Mendes, ao tempo do extincto 8el'Viço de In
dustria Pàstoril, foi intimado a reallzar algumas reformas tendentes 
s melhorar-lhe as condições hyglenicas . Emboi'à. não as tenha con
childo, realizou, todavia, as seguintes t>brás; lmpermeabtiização do 
piso e pnre\les da sala. de matança.; ldem dos corredores por onde são 
transportadas as carnes para. a. pla.tafoi·ma. de embarque; remodela• 
ção da. sala. de salsicharia. e hyglenlza.çã.o das respectivas 1nstallaç6e;;. 
Mais recentemente, ainda., na vlgencla. daquelle Serviço, foram. rem-:>
deladas duas camaras frigoriflcas das que haviam sldo abandonadas 
por occaslão da deliberação tomada pela. S. A. Frigori!lco Anglo, de 
transformar o seu antigo Matàdouro estylo "packlng~house", all lo
caliza.do, ho matadow·o simples, hoJe existente, tendo como final!~ 
õade principal, a.penas. sub-productos. As duas camaras reformadas 
c!estina.m-se á conservação de miudezas. Pela revisão, presentemen
te em ,plena. execuçã,Q ... ~e toda.s _as . fabricas .. d~ · productos· de · origem 
·antnúü, estatÚ!da no Regulamento em vigor, será. attlngido o Mata.
douro de Mendes. A DJrector!a. Geral do bepartame11to Nacional da.· 
Producção Animal, at'tendendo a uma sollclta.çã.o do Serviço de Ins
pecção de Produc.to éle Origem Animal, em officl~ n. 1. 92"1, de 22 de 
Agosto, provldenClou pl1.ra que, por eng•mheiros deste Minlster!o, fos
se feita. uma vistoria nas lnstallaçõe.q do Matadourt> de Mendes. Essa. 
vistoria. foi realizada. e este Minlsterlo aguarda ó rela.torto que será 
apresenta.do, para. tomar as providencias que se to'rnarem necessa.rlns. 

10. No caso de não as haver cumprldo, que sancções applicou o 
governo ao referido matadouro? 

Neste MtnJsterlo não consta. que tenha sido a.pplfoada. qualquer 
sancção ao Mata.douro de ~ndes. 

Reltero a V. Ex. meus protestos de eleve.do apreço e considera
çãQ. - Oàilon Braga. 
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QUADRO N. 1 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

DEPARTAMENTO NÀCÍONÁL DA PRODtrCÇÃ(> ANIMAL 

Serviço de Inspecção de Productos de Origem Animal 

Tonelagem de carne exportada. para o exterior e seu valor 
por tonelada 

Frigoriflcos 

s. A. Frigorlfico Anglo (Mendes ·"""'"" Es• 
ta.do do Rio) ( •) ............... . 

s. A. Frlgorlflco Anglo (Barretos -
Estado de São Paulo) ........... . 

S. A. Frigorlfico Anglo (Snntos - Es-
tado de São Paulo) ............ . 

Frlgorifico Wilron do Brasil (Presidente 
Altino - Estado de São Paulo) ... 

Armour o! Erasll Corporatlon (S. Pau
lo - Estado de São Paulo) .••...• 

Armour of Brasil Corporatlon (Santa 
Anna do L!.vramento ~Estado do 
Rio Grande do Sul) ........... .. 

Companhia Swlft do Brasil (Rio Gran
<ie -- Este.do do Rio GTande do 
SUl ••••••••..•.••..•..••••.•••... 

1934 

7.487 

16 

11.847 

7.729 

4.700 

10.314 

lº 
semestre Valor por 

1935 tonel&cla. 

7.632 

. . .... 
106 

7.295 

6.706 

~.500 850$000 

7.276 800$000 

( •) Não faz commercio 1nternaclonal de carnes . 

NOTA: O valor por tonelada refere-se a carne bovina.. 
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QUADRO N. 2 

Matanças effectuadas nos frigorificos estrangeiros existentes no Brasil em 1934 e 1.º semestre de 1935 

FRIGOlllFlCOS 

•.... ~ . ..._.. .................. ·-- .. --·-·-

d. A. Frlgorlflço Anglo (Mendes -
Estado do Rio) . .. . . . . . . . . ..... . 

S. A. Frlgóriflco Anglo (Barretos -
Estado de São Paulo) .......... . 

S . A. Frigorlflco Anglo (Santos -
Estado de São Paulo) ... ....... . 

Frlgorlflco Wilson do Brasil (Presi
dente Altlno - Estado de São 
Paulo) .. .... . ... . .. .......... . 

Armour o! BrazU Corporatlon (São 
Paulo - Estado de São Paulo) . . 

Armour of Brazil Corporatlon (Sa.nt'
Anna do Livramento - Estado 
do Rio Grande do Sul) ........ . 

Ola. Swlft do Bra.~11 (Rio Grand() - · 
Estado do Rio Grande do Sul) .. 

1.º SEMESTRE DE 1935 MtDIAS MENSAES EM 1934 1 MÉDIAS MENSAE:S NO 1.0 SE-

l 
MF.STRE DE 1935 

1 Ovinos ---·,- 1 Ovtnos 1 Ovtnos j ) . 1 Ovinos 
Bovinos ! Suinos 1 e. ca- Bov·:nos 1 S1itnos 1 e ca- ~I Bovinos 1 Suínos \ e ca- ~· ovtnos j Sui:os • \ e ca-
··--.. - ··-·j--··-·-- --1·-Jl~"-- _____ I _ -· ·----L..P.i::t ... n<?~ prinos prinos 

• , 1 ; •• - ·------ .. , -······-·r---·-- ·· -·-··-··.,.....-....... . .... _ .... _ ........ __ 

\ 

1 1 - l 1 \ 1 
97.:112

1 
9.244\ 1.507 46.965 3.408 431 s.092,11 770,3) 125,5 7.82'.,5 568 ) 

129.9901 52.5701 2 . 764 74.2581 18.555 824 lo.a32,5\ 4 . 3ao.81 23.3 12 . 376,5\ 3.002.5\ 
.. 1 1 1 i 

39.032 5.674 48 :n .948 s.958 1e2 s .252,al 472,sl 4 3 .658 659,6! 

142.2711 78.5811 634 83.493
1 

39 ,753 263 11.855,91 6 . 548.41 52,8 13.915,5 6.630,51 

156.~52\ 90.4951 11.294 94.883 38. 966 6.124 \3.071 1 7.541 ,21 107,8 15 .813,81 6.494,31 1.020,6 

1 
1 

1 

1934 

71.IJ 

137,3 

27 

44.6 

600(*) 

- 7081 

120 ;,;.;.;.;.;,;. -
! 

- 100 (•) - 20 

840(•) 144 - - - 140 (*) 118 24 

1 1 1 
·--~-·· ·-- - .. -·- ·------------··----- -- ·-.-.. - ·-

_, 

( ~) Nestas quantidades não estão lnclutdas as matanças dos frlgorlflcos para a prod.ucçil.a de xarques destlnadós ao consumo interno. 
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QtJADRO N. 3 

Médias mensaes; em kUos, de carn.e desttnãda a cada mercacló interno no 1.0 semestre de 1935 

l'RIGORIFICOS 

;R 
co s. A. Frlgoriflco Anglo (Mendes 

- Estado do Rio) •..•........ s 
Ol 
--' 
o 
o.. 
CD 
(Jl 
.!>. 

Frlgori!icos .estabêlécidoo fio Estado 
de São Paulo ...•..... .. ... .. . 

Frlgor!flcos estabelecidos no Estado 
do Rlo Grande do Sul . ; ...... . 

PRODUCTOS 

f Carne fresca ou resfriada : 
1 
~ 
1 
l 

de bovino •........... • ... 
de sulno ................. . 
de ovino • • ·· • . • • • .•.. '• ..•.. 

í Ca1·ne fresca ou resfriada: 

1 
~ de bovino ...•............ 
1 de sulno ...............•.. 
l de ovino ..... , ......••.... 
l de caprino ........••.•.... 

í Carne resfriada ou congelada : 
1 

l de bovino . ...........•. , .. 
de .sulno .. . . .. ..... ........... . 
de ovino .•.• . ........ • .... 

Minas 

Geraes 

1.323.468 
43.948 

989 

188.900 
227.058 

/

. .Rfo Grande 

do Norte 

l.867 110 !º 

50.177 1 
4.986 

471,31 

• 

bESTINOS 

Bahfa 

22.406 
1.248 

14 

20.124,6 
189 
5óô,3 

Dfstricto 

Federal 

231 
11.077 

1 Slio P•ul-0 

2.240 
2.240 

1 
. 1. 

Pernambuco 

71 
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QUADRO N . 4 

MINISTERIO DA AGRICULTURA 

DEPAllTAMEN'I'O NACIONAL DA PRODUCÇÃO ANIMAL 

Serviço de Inapecção de Productos de Origem Animal 

Producçilo de xarque noo frigortftcos estrangeiros existe1Ltes no Brasil 
em 1934 e 10 semestre de 1935 

(Em kHos) 

Frigorltlco 

S . .A. Frigorlflco Anglo (Mendes - Estado do 
Rlo) .. . •.. .. •........ ... ........ . .. . . • . 

8 . A . Frigorlflco Anglo (Barretos - Estado 
<le São Paulo) . . . ..... ..... . . ..... . .. .. 

Frlgorltlco Wilson do Brasil (Presidente Al-
tlno - F..~tado de São Paulo) .. . . .... . . 

Armour ot Brasil Corporation (São Paulo -
Estado de São Páúlo) ... . .... .... ... . . . 

.Armour ot Brasil Corporatton (Saht'Anna do 
Livramento - Estado do Rlo Grande do 
SUl) . • ...... · .. · · ·. · · · · • • • • • .. . · • • · · · · · · 

Companhia Switt do Brasil (Rlo Grande -
Eeti:\do do Rio Grande do Sul) .. . . . .. . 

- A quem !ez a requLslção. 

lº 
semestre 

1934 1935 

77 .303 71.567 

6 .888.558 4.007.265 

8 . 535.828 6.708 .631 

4 .942.192 3 .130.564 

4 . 776 .799 4.900.000 

2.806.277 4 .460. 000 

Do Tribunal de contas, de 26 do mez !ludo, communlca.ndo 
haver recusado registro ao contracto celebn:.do com a Empresa. de 
Construcç&s óeraes Limitadas, parti execução de obras no da De .. 
:legacia. Fiscal do Thesouro Nacional, no Esta.do de Minas Geraes. 

- A' Comrnissão c\e Toma.da. de Contas. . . . . . . 

Da Associação Commerctal de Passos, Estado de Minas ~raes, 
de• 25 do mez passado, sobre a questão de lacttctnlos nactonaes, em 
:face do accordo economtco-commeroial celebrado com a. Republlca. 
.Argentina.. 

- A's Commtssões de Dlplomll.cia e Trats.dos; de AgricUltura. 
Industria e Comm.erclo; e de Finanças e Orçamento. 

Telegramma: 

De Cachoeira - Estado Bahia - 1 Novembro - Presidente Ca.
ma.ra Deputadas - Rio. 

Industriaes ta.brtcanteis cha'tutos exoram. prec.tosa atten9Ao V. 
Ex: . para. desproporclone.l majoração taxas impostos consumo charu
tos; bem oomo lnnovaç6es contidas projecto 311, 2-eguJAdór cobrança 
:fi.scallmçã() citado !mposto !P(>rquanto t1.1ém ®ntrarlar artigo 185 
Co.ri.9t1tu1Çtío pratica tem demonstrado tal majoração s&r contrapro
ducente alCa.llçando apenas flnalldade annlqullladora aotivldades 
produQtlvas. ApprovaçA:o projecto referido força.rã suspensão fabrico 
numerosas marcas já. a.credltadas com fortes dLspendios sua propa
ganda que se exttngulrAo anté tmposslbllidade supportarem majora
ção projecta.da. Alóm cUsso 1nnovaçã0 contida nota. primeira mesm.o 
projecto, llmitando dimensões charutos importa na morte determi-
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nadas marcas acari-etsndo suspensão ser.vlÇo fabricas durante cerca 
se1,s mezes, até novas organizações com material adequa.do redundan
do ainda. enorme& perda..c; avultado materJal, como sejam formas cnJ.
xlnhas rotulagem apropriada. cada bitola e <iema1s accessorios fabrt
cação geral. FabJ:icantes charutos trazendo alto esplJ:ito vossenc1a es
clarecimentos supra o fazem como velhos technlcos visando a.penas 
EJqu111brlo producçl:\o para reclprooos beneflcios, pois, embora. capa• 
citados de que podem cobrar cUrecta.mente elo consumidor valor im.• 
posto. sentem, todavia., necessidade m~nutençáo o1tado équlllbi'lo. 
c::onc111ando differentes interesoos fim assegurar estabtlldade indus
tria. Dln.nte pondarações feitas, 1ndustrla.es intra. asaignados con!lam 
patrlótlsmo vossencla bem como mw.trada. Ca.mara, farão escolma:
<i!to projecto dós inconvenientes apontados, conservando taxas actuaes 
porquanto majoração projectada., longe beneficiar erar1o prejudicará 
ante lnevitavei <iecrescimo próducçã.o como já :fieou provado. 

Attenciosâs saudações. suerdieck & Cta. - costa Penna & Ct.a!•. 

- A' Commlssão dé Finanças e Orçamento. 

E' lldo e val a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 97 A - 1935 

(Primeiro. legislatura) 

Institue as profissões de advogado-academico e de advogado-provbo
nado, regula o exerctcto dessas profissões e da de solfcitador,. 
cont. pãtecer da Commissão sobre as emenda8 offerecidas em 311 

àtscussão e emenda da Commissão, e parecer da Commisstfo áe 
Educaçao . 

(P.rojecto. n. 144, de 1934 ~ Justiça. 33 e Educação 20 - is legislatura) 
L ....... 

1. Ao :projecto n. 97, de 1935, foram offerecidas as quatro emen .. 
das, que esta Commissã.o tem, agora, de e.precia.r, a. saber: 

.. 111• - Do .Sr . . Deputado .Pereira Lira, juatlftcada .. em notavel . dls· 
curso (Diario do Póder Legtsla.tivo, de 15 de J·illbo proxlmo passado). 
peia qu.al, no art. 1°, onde se dlz - "a lel de organização judic1(\1'1a 
local determinar" --4 se deverá dizer: "a lei de organização JUdlclarla 
federal determine.rã", , , O iilu.stre autor da emenda invocou o art. 50,. 
n. XIX, letra. k, da. Constituição da Republica, que contere compe· 
tencla. á União par.o. regular as condições do exercicio das profissões 11-
bcraes - e como tal conside1·ou a de .sollcite.-dor. 

A observação do nobre :representante · da. Parahyba. é multo ?e
levante, e tem inteiro fundamento. Realmente, a. lei federal deve re
guiar as condições de exrclclo d.a · pro!1.s.são de solicitador - as requi
sitos de ldoneldade profissional, como já. lhe regula, desde o c\ecreti> 
n. 2ó. 784, qe 1931, os limites da actlvidi\de. · 

Mla.s. não se ha de fazer a regula.mentaç§.o na "lei ·de oiga.nlzaçúo 
judlclaria. federal" -4 mesmo parque dessa especte ha varias leis ~ a 

1 
ela. justiça fedel'al, a ds. justiça do Districto Federal, .a da justiça. do 
Ac1-e - e, em qualquer della.s, o assumpto não teria compieta e bem 
cabida explanação. 

Nesta mesma. lei, que ora oo vote., a ms.terla. pó<.le, entretanto, :n
ct\r bem regulada.. Asshn, a Oommis3ã.o attende é. ponderação do no~ 
bre Deputado - ilõ.o para acceitar o. emendn., tal como fol redigida,. 
ma.s para !ormüla.r outras em~:..-1das, que adiante a.presentará. 

~o. - Do Sr. Deputado Peréli'a Lira, tendente a. supprimlr o P'd ~ 
riodo final da emenda otrereclcla por está Commtssõ.o, aó art. 20 do 
.tieu proprio substitutivo. As palavra apontadas .são estas: "As cartas 
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.de solicitador, conferidas e a:l.\unnos de Faculdade de Direito, vlgora

.:rã.o pelo prazo mal<imo de tres a.nnos". 
O Sr. Pereira Lira alvitrou que se delx~ para. a lei de orga.nl ... 

. .zaçii.o juclicla.ria a tÍ1'açã.o do prazo de vlgentla da.s cartas de sou .. 
citador. Resolvido, porém, que, nesta mesma lei, ora em elaboração, 

-~e deve regular a profl.ssáo de .solicitador, ahi tambem se deve fazer 
.n. determinação do prazo de vigor das cartas expedidas. 

Além dlsso, o illustre Deputado invocava as dlfflcuidades, quo 
retardam, multas V{lzes, o curso a.cademlco, accentuando que, impos
.sibnttados de conclull-os, os a.lumnos de Faculdades de Direito fica
riam, ahida, privados de continuar a exercer a profissão de solicitador. 

Attendendo a é&as pondereçõ~. e desejando adaptar uma for
,inula geral para. todos os casos, a Commtasão opina. pelo. nxa.çã.o cm 
quatro annos do periodo de vigencla. das cartas de soUcita.dcir. 

3º - Dos Srs. Thompson Flores Neto e outros, mandando â.ccres
centar dois novos dispositivos, que passamos a apreciar desta.cada-
.mente. · 

O prlmeiro acha-se formulado nos termos seguintes: 

"Os advogados admlttldos noo quadros da. Ordem, de ac .. 
côrdo com o disposto nos artigos 2º e 30 do decreto numo
ro 21.592, de 14 de Julho de 1932, poderão exercer sua. pro
fis.São em qualquer pnm do terrttorlo naciona.l, expedindo-.se
lhes nova cartéirà, sem qualquer restrlcçáo, nos termos do EU."
tigo 20 do decreto n. 22.478; de 20 de Feverelro de 1935'•. 

Acce1ta. a emenda, nes.sa parte, !!caria facultada. a advocacia, em 
t<>dt\ a ptenltude, em todo o Palz, aos que - sem nenhuma. prova de 
habllltaçã.o profi.c;sional, sem qualquer titulo ou diploma. - a ex.et'
ci.a.m, antes da. cre~ção da Ordem dos Advogados, em certos Esta.dga. 
especialmente no R1o Grande do Sul. 

O decreto n. 21. 592, de 1 de Julho de 1932, cita.do na emende., te~ 
uma concessão, talvez demasiada, InEiS que se justlflca.va por um pen

. samento de equidade: admi ttiu como ad v-0gados, .µos q ua.dros da Or· 
dem, 06 que assim exerciam a advocacia, <ltipols de in.scriptos nos tri
bUnaes superlotes dos Estados respectivos. 

Mas, por j,s.so mesmo que se !azia uma concessão por eqUldaüe -
.8ssegurando.:se a. ta.es prollsslOnaea ã ni.esm-a -attuação que haviam· 
obtido á sombra de leis esta.duaes, pass~vel.s de arguição de inconstitu• 
clonallda.de -- permittiu-se-lhes continuarem j!, exercer a advocacia. 
a.penas no territorlo dos Estados respectivos. 

o art. lº do decreto n. 24.185, de 30 de Abril de 1934 ·~de qu:! 
e. emenda não !az menção - l"ea.briu, por mais 90 dia.s, o prazo para 
as 1nscr1pções do.s pro.tJssionaes alludldos nos trlbun~es superiores doa 
Estados. 

Agora, a emenda pretende co.ncellar a unica. restrlcção mantida.- e 
_proporcionar aos p1•o:flsslona.es, assim· inscrtptos, todas a.s prerogativas 
dos bs.chareis e doutores em Direi to. Nenhuma consideração - nem 
.mesmo de equidade - justificaria ta.manha. a.mblção do favor já. con
cedido. A Commissã.o é contraria á emenda, nessa. pa.rte. 

.... Na segunda parte, a emenda se acha. assim concebida.: 

ºAos funcclonarios eia Fa.zenda, ex'úotores oú Il.Séáes, em 
geral, !lcam oppostos os mesmos lnpedlmentas para. procura
rem em julzo constantes do art. 11, inciso V, do decreto nu
mero 22 .478, de 20 de Fevereiro ci.e 1933, revogada a prohlbl
ção institulda. no a.rt. 10, inciso V, do mesmo decreto". 

Visa-se, pois, .revogar a prohlb1ção constante do nrt . 16 n. V do 
Regúlã.mento da Orclem dos Advogados, (deo. 22,478, de 20-2-933 • 
. 24.185, -de 30-4-1934 e 24.631, de 9 do 7 de 1934) nestes termos: 
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"São prohibidos de processar em Julzo, mesmo em caus.,_ 

propria: 

V - Os funcc1onarlos de Fa:i;o.enda, exactores ou fisc~e~ 
em geral, não lncluidos os incumbidos simplesmente da es
crlpturação de rendas, sem encargo de 11scalizaçã.o directa d06· 
contribuint.es; e os que só eventual, ou secundaria.mente, 
exerçam tal fLscallzação'". 

Essa prohibição desappareceria, e os funccionarioo de Fazenda •. 
por ella attingtdos, ficariam apenas com a. restrlcção, constante do• 
art . 11 n . V do mesmo Regulamento, Isto é, á proh1blção que attln
ge os funccionarios publlcos em geral e os memb~ do Poder Leglis
Iativo federal, eStadual ou municipal, e os funccionarios ou dil'ectores. 
de e.sta.beleclmentoa, ou institutos, mantidos pelo Governo, ou de que. 
este nomeie algum dos d1rectores - a prohibiÇãb, apenas, de serem.. 
advogados de empresa concessionaria. de serviço publico, subvenciona-· 
da pelos cofres pubUcos, ou de que a Fazenda Publica seja ácclonistJ\. 
ou associada, e, ainda, em toda e qualquer causa contra. a. Fazenda. 
Public~. ou em que tenha interesse, princlpai e dlrecto, o ramo da Fa-· 
zenda Publica, a que, por seus cargos, se ncham llgados. 

Não parece, entretanto, conveniente a modificação proposta. A ra
zão, em que os lllustres slgnatarlos da emenda a apoiam - e vem e,. 
ser que "fiscaes dé outros serviços publlcos, de a.ttrlbulções amplas. 
para examinar e controlar a actlvidàde do cidadão, nenhuma restricçfü>; 
.soffrem no exerclclo da advocacia., a não sér os impedimentos consta.n
'tea do art. 11 n. V; a.cima reproduzido -<essa. razão séfta, antes, ten-· 
dente a Justlflcar a ampliação da prohibição contida. em o n. V d(>..o 
art. 10 do Regulamento. 

Não Seria., porém, justo levar tão longe o rigor. Em these, e. pro• 
hibição da attvõcà.Cla por funbetonnrios publlros - consagrada por Ãel. 
em varias paizes - seria., até, justiflcavel. Nessas condições não per-· 
mittem estabelecel-a. 

o primitivo Regulamento da. Ordem dos Advogados coruilgna.va. 
ein termos bem mais amplos, a. prohl'blção em fóoo, atthígindo os funo ... · 
cionados "ex.actores e fl.scae.s", em geral. Mala tarde, por lndlcaçiO· 
do Conselhe> Fede::al da Ordem. foi addltada a. parte final, acima tranti
cr1pta, tornando-se mais restrlcta a prohlblção. 

Parece á Oommissão que assim deve .subsistir - e, por isso, recom-· 
meil.da a rejeição da. segunda parte da. emenda. 

4ª - do Si'. Deputado Luiz Vlanna, do teôr seguinte : 

"O pl\recer do Conselho da Ordem dos Advogados, quando, 
favoravel á concet3São, não poderá ser oontrarlado pela Oôrte de 
Appeláção do Estado, que .terá. o prazo de SO dla.s para. expe
cilr a. carta de provl.sloilãdó ou sollcil'tador". 

Tal precisamente como se acha formule.da, a emenda ,nio parece~ 
accelta.vel. Porque o · conselho da Orciem é ouvido apenas sobre a con
cesaão de cartas de sollcitadó1' oü provtsões, nas coma.rcl\S em que haja. 
deflciencia de advogados em exerclcio . Não é ouvido, nem deolde so
bre a concessão de carta, ou de provisão, em caso concreto. 

Portanto, o parecer favoravel do Conselho da. Ordem fómenv.i po
derA valer para tornar a.dmis.slvel a expodlçio de cartas/ a. quem se 
hablllte.r na forma da legislação appllcavel . 

Acceitando a suggestll.o do lllustre repreS(lnta.nte da Bahia, para· 
esse effeito, a. Commlssã.o opina pela rejeição da .sua. emenda., ofle
reôéfido, nó emtanto, outra que o.diante será Justificada. 

s - Em conclusl!.o, a. CommlGsão de Con.stitulção e Justiça, act>
lhendo, em parte, ~ sUggest ões contidas naà emendas lª, 2ª e 411. - é : 
de parecer que essas emendas, e a. 311 sejam rejeltà.dàs, orferece, po
l'ém, as emendas que, a seguir, passamoo a Justi1'1car . 
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4 - A primeira. emenda da Oommlssão vi.se. ampliar o dlsposltlva 
.do art. 2° do substitutivo já. approvado, pols, referindo-se restrlota .. 
. mente a "comarcas", não abrange certas situações veriflca.das '!lm al• 
.guns Estadoo. 

Assim offerecemos a seguinte 

Emenda. n. õ 

Ao Art. 20 - depol.s de - para. Coma.reais 
diga-se - termos, ou dl.stri<lt<>S Judlclarlos. 

Outra. emenda, que apresenta.mos, acolhe auggestão do Sr. Luiz 
·vianna, nas terme>S Já declarados. E' a 

Emenda n. 6 

Ao art. 2° - Accrescente-se: 

§ - será conclusivo o parecer d.o Conselho, quando !a
voravel â concessão de cartas, ou provisões. 

As ultimas emenda..., que a CommLssáo ofterece, inspiram-se nas 
t0bservações do Sr. Deputado Pereira Lira, de a.ccôrdo com as ponde
.xações acima. desenvolvidas. 

Emenda n. 7 

,fo art. 1° - Substitua-se pelo seguinte: 

As provisões, óü cartã.s, de pi'ovtslt>nados, ou sollcl tadore8, 
lnscrlptos na Ordem dos Advogados àntes da vigencla. desta 
iei, poderão ser reformadas, até 3 mezes depol.s de ffüdõ o 
prazo respectivo, por acto do Presidente da Cõrte de Appeln· 
çt'io do Estado, do Districto Federal, ou do terrltorio -do Acre, 
a. requerimento dos titulares respectivos, que não hajam ln·· 
.corrido em prohlbição, nem perdido algum dos requi.aitos ~xl· 
gidos, para. a concessão inicial dos mesmos titulas, pelo art . 
. so letras b, e, d. 

Emenda. n. 8 

Accre.scente-se: 

.Art. 3i:i - Para. obter carta. de sàllcitador, na. vlgencl.a. '1es
·.ta le1, fará o requerente .prova, perante o Presidente da. Oôrte 
de Appele.ção, dos requ~ltos seguintes: 

a) naclonnlidade brasileira, de origem, ou adquirida, ten-
·do, nes~ ultimo ca.so, pre.i;itado .serviço mUltar ao Brasil; 

l;;) alistamento com<> eleitor; 
e) folha corrida; 
d) attestado de idoneidade moral firmada por 3 advoglid.0&; 
e) hab111tação em exame, perante Oommissão composta de 

·julzes, membros do Minl.sterlo Publico, e advogados, e na. !ól'· 
ma. regulada. pela Oõrte de Appela.çl\o respectiva. - sobre as 
ooguhites tnnterla.s.; composlçl\o em idioma. patrio (envolven
do demouatraçãõ dé cohhe<}lln~ntos 'de geog·ra.phla e historia, 
especialmente do Brasil), organizaÇi\<> constltuclona! do Bra
sil; organização Judlclnrla federal e loca.l; .prócé.sSo civil e cri-
minal. ' 

§ 1.0 Pnrn -obter carta de provlslonado, o requerente fará, 
no exame de hablUtaç!í.o, prova de r.onhecimentos cie Direito 
Clvll, Direito Commercial e Direito Criminal, além tias demata 
ma.terias supra indtco.das; 
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§ 2.0 Aos alumnos matriculados no 40 anno de faculdade-. 
de Direito mantida. ou reconhecida pelo Governo Federal. serA· 
ot1noedida. carta de so11c1tador, meclla.n% simples requerlmen-
to ao Presidente üa. Oô~-te de Appelação, provado o requisito da. 
letra a supra: 

§ 3.0 Aos esti'angelros será. concedida carta. de solicitador.
dispensado o requisito da. letrã. ã supra, sómente em cnsos de 
reciprocidade internacional admlttidos em lei; 

§ 4 .0 As cartas de provisionado, ou eolicitãdor, vigora.rã.o 
por 4 annos, podendo ser renovadas, excepto as de que trata. o 
§ 20, tnde~ndentemente de nevas provas de habilitação, nos 
termos do art. 1°, principio. 

No texto da. emenda supra foi transfundido o dispositivo da. emen
da additiva, que a. Oommlssâo of!ere~u a.o seu proprlo substitutivo . 

Por essa clrcumstancia se justlflca a ultima das emendas o!fere .. 
cidas pele. Couunlssão - a saber: 

Emenda n. 9 

Supprimam-se as pa.la.vras constantes da emenda additiva . 
offereclda pela Commlssã.o com o seu parecer de 11 de Julho 
ultimo. 

5 - Com as alterações ora recommendada.s, o .projecto regulará, . 
de_ modo sattsfa.ctorlo, a expedição de cartas de provl.stonad~ e soiic1· 
tadóres __. devendo, nesses termos, !onnular"se o. sua emendl\. 

Sala da OommJQ'lão de Justiça., 17 de Setembro de 1936. - Wal
demar Ferreira, Presidente . - Levt Carneiro, relator. - Ascanfo Tu- · 
b'ino. - Arthur San.tos. - Carlos Gomea de Oltvetra.. - Clementi-r ' 
no Ltsbôa. - 'Pedro Aleixo. - Domingos V'ietra.. 

PARECER DA COMMISSÃO DE E:pUCAÇÃO 

A Commtssã.o de EducaÇão e Cultura, tendo exam.lnado as vn-· 
rlaa emendas offerecldas ao projecto n . 144, de 1935, é de parecer que. 
já tendo se pronunciado, anteriormente, sobre o unlco aspecto em que 
lhe pode Interessar o. projecto, o relativo a.os advogados ac.a.demlcos, ·· 
nenhuma materla nóva adveiu capaz de ju.stlflcar novo . pronuncia
mento. 

Sãla. das Sessões, 31 de Outubro de 1936 . - Lourenço Baeta. Ne
ves1 Presidente. - Monté Arraes, Relator. - Pedro Calmon.-Th. Mon
teiro de Barros Ftl'ho . - Bau.i Btttencoutt. - Eàgarci Sanehes. -
Francmco dle Moura. 

SUBSTITUTIVO AO PROJECTO N . 144, DE 1934, DA COMMISSÃO DE JUSTIÇA, . 

l!:Ml'El,l.\DO EM 311 DIBCVSRÃO 

Art. 1.0 As próVlsõea, ou cartas, de provisionados, e sollcltadores,. 
ora em vigor, serão reformadas pelos prazos, na forma e sob as pro
vas ou condições de idoneidade moral, e de competencia pronsslonal,. 
quo a lei de organtzaçAo Judlclnria looal determinar. · 

Art. 2.0 A concessão de novs.s provisões, ou cartM, de provisiona.
dos e soUcttadores. .se fará, na vlgencla tiesta lei, sómente uara. coM 
marcas em que, por de'ficlenolü. de numerb de advogados em ~xerc!clo, 
a. corte de Appelàçlio do Esta.dó o âdmitt.ti', depois de ouvido o Conse-· 
lho da Ordem dos Advoga.dos no ineamo Estn.do. 

Paragrapho unlco. - A Côrle de Appelaçáo fixa.rã o numero ma
ximo de provlsiono.dos e soiicitadores o.dmittictos na. mesma comarca. ~ 

Art. 3.0 Revogam-se as dlsposlções em contrario . 
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Se.la. da Commissão. 30 de Mato d.e 1936. - Godofredo Vian:na,~ 
.Presidente . - .úevt Carneiro, Relator. - Ascanio Tubtno. - A . Al· 
vares . - Domingos Vtetra. - Deodoro Mendonça. - Antonio Santos. 
- Carlos Gomes de Oliveira. 

l'ROJECTO N. 144, DE 1934, QUE RECEBEU SUBSTITUTIVO DA COMMISSÁO DE 

JUSTIÇA 

A Camara Nacional decreta: 

Art. l.º E' vedado '!m todo o terrltorio nacional concederem-se 
novas provisões de solicitador, excepto nas comarcas de me nos de dez 
m.11 habitantes, onde não existam pelo menos, dol.s advogados, com re
sldencia. effective., respeitados os direitos dos já. provlslonacos, cujas 
provisões serão refonnadas e por tempo indeterminado desde que os 
requerentes apresentem, no mlnlLl.O, os certificados dos exames de Por
tuguez, Oeog••aphia, Arithmetica e Historia do Brasil . 

Paragrl'.pho unico. Os que nã.o apresentarem os C<lrtificados aci
ma, só poderão reformar as suas provisões de dois em dois annos, sendo 
que a terceira reforme. só poderá ser feita nas condições do pr1esente 
artigo, salvo continuando em vigor sómente o regime de exames se
riados. 

Art. 2.0 Os alumnos das Faculdades de Direito offlciaes ou offlcia
Uzadss, após haverem sido approvados no concurso de provas e:.dgidas 
para õs ãêtuaes soltcltadores, poderão advogar: 

a) em todas as causas crlmlnaes e administrativas; 
b) em +;octa.s as causas civeis, cujo valor não ultrapa.~ar de dez 

contõs de téts; 
e) em todas as cà.usâS civ<l1s de valor superior a dez oontos de 

reis, quando asslstidos de bachârêl êm Direito . 
§ l.º Para. to.l fim, os candidatos ao concurso de que trata o pre

. .sente artigo, deverão 1ruitruir o seu requerimento com o certl!lcado da. 
Faculdade em que se achem matriculados e com a carteira eleitoral, 
e, Uino. vez approvados, ser-lbes-â. passada. a. provisão de advogado-a.c!l.
demico. estabelecendo-se nesta. o tempo de sua. validade, o que nó.o 
deverá. ser inferior ao de que necessita o estudante para terminar o seu 
. curso e mais _ um anno nem superior . a. seis annos . . .. . 

§ 2.0 Pàra <>S acade~icos matriculados na terr.elra série, incluslve, 
·-do curso de bacharela.do em Direito, em diante, não sera exigido o con .. 
-curso a que se refere o presente artigo. 

Art . 3 ,o Serlà.o provl.slonados como advogados, pratléã.ildó tódos o~ 
:.actos que a lel conte1:e aos bacharAis em Direito, todos oa academicos 
·de Direito que hajam. exercido a profl&são de solicitador por espa
.ço de tempo superior a dois annos antes da promulgação da presen
te lei. 

§ 1.0 Bastara um simples requerimento ao Presidente dB Cõrte de 
APpelação, tratando-Be do Dlstricto Federal, ou aos presidentes <tos 
respectivos trtbunaes de justiça. local, tra.tando-se dos Este.dos, e.com
pe.nhado de uma> céi'tldAê> da Faculdade ein que o academico de Direito 
se achar matriculado. da carteira. eleitoral e de uma certldtí.o em quo 
prove haver exercido a. proflseã.o de S<>llcitador por espaço de tempo 
superior a dois annos, para que lhe seja passa.da a. provisão de advogado. 
a qual só será valida durante quatro annos, e não poderá ser renove.d" . 

§ 2.0 Os emolumentos a cobrar aoa requerentes pela provi.são de 
advogado ou pela de ~dvogado-academlco não pode1·ão ser superiores 

.e.os c<>brados nos tlacha.rels em Direito para registro de se\16 dlpiomo.s. 
Art . 4.º Serão registradas na Ordem dos Advogados os provisões "' 

.que se refel'o a presente lei, para que ella.s prossam produ~lr os seu:> 
~f!eitos legaes. 

Paragrapho unlco. As provisões de advogado, uma vez registra.aa1> 
. .na Ordem dos Advogados e nos tribunnes respectivos, di\o dlrelto u.0& 
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seus porta.dores de advogar em qualquer Julzo, tribunal ou lnstancls.i 
da. Republica. 

Art. 5.º Revogam-se as d1sposlçõcs em contrario. 

Sala. das Sessões, 19 de Outubro de 1934. ____.. Thíers Perissé. - Ãi'-
be,~o Db1.iz. - Evalclo Posso lo. - PUnio T01Lrfnho. ' 

EMENDAS OFFERECmAS EM 3ª DISCUSSÃO A.OI PR~JECTO N . 97, DE 1935 (1:1.. 
LEGISLATURA) 

N. 1 

Ao substitutivo da C-OmmJssã.o de Justlçti. 

Ao a..-t. 10: 

Onde se dlz: "a lei de organização judiciaria local determinar· 
diga-se: "a. lel de organização judiciaria federal determinará''. 

Justi/íe4çllo 

A letra k, do n. XIX, do art. 6º, da Constituição -da. ~publlt:ft' 
parece ju.stlflcar que as condições de capiLéldade para o exerclcio d~ 
pro!Lseão de .wlicltador sejam reguladas em lel federal. 

!Sala das Sessões, 25 de Julho dé 1935 . - Pereira. Ltrrz.. 

N. 2 

suo-emenda é. ~menda da com.mlssáo de Justiça ao projecto l1l4-

mero 97, de 1935 (lª legislatura). 

Supprlme.-se da emenda o perlodo final que está a.sslm concebido:. 

"As cartas d;e solicitador, conferidas a alumnos ele l"acu!
dades de Direito, vigorarão pelo prazo maximo de tres a.nnos". 

· Justificação 

Deixar, igualmente, o prazo de vtgencia das carta& dê f.iOUcitado
res:.academ!coo para cer regulado, como no art. 10, pela lei ® or@:tml-
zação Judlclarla. · 

Por outro lado, em multas Estados, onde não ha Faculdades e onae: 
moram acactem.lcOiS, ~ a.s condições de vida. não permittem que estes. 
façam, sem interrupção, o seu C\.U'SO. 

Mesmo neste Dlstrlcto Federal, s!i.o frequent.es os casos iem que ett-
tudantes cursam a Universidade num anno e outro não. Bobretuac •. 
agora, com a frequencla obrlgatoria. 

E' de ju.stlça., para a classe estudantina, não crear a <!eca.dencta 
au~matlca das provisões, que aos estudantes são copced1das, pelo só· 
decurso do prazo de tres annoo. 

Dif!iculda.des correntes da. vida podem obstar q~e el~ concluam 
o curso dentro de tempo tão exlguo. : 

Deshumanidadc será arrebatar a um estudante 'pobre o eJrere1c.o• 
legal de uma profissão llclta da qual porventura. elle estará ttl'f\.ndo a. 
sua subslstenoia, quando só lhe faltem um ou dots annos po.:e. rece
ber o titulo de bacharel em direito, cuja. obtenção haja., multa vez, std~ 
procrast.t:nada por motivos de ordem flnancelra. 

As lllilllttés oomm.tssões de Educação e Justiça dire!.o o qu~ Justo< 
lhes pareça. 

Sala das Sessões, 25 de Julho de 1935. - Pereira Liro. 
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N. 3 
Onde convier: 

Art. Os advogados admittldos nos quadros da Orctem, ae accet• 
'do com. o disposto nos arts 2° e 30 do de0r~to n. 21. 592, de l.4 de Ju
.lho de 1932, poderão exercer sua vrofissão em qualquer parte cio tia:r.• 
.rltorl<:> nacional, expedindo-6e'-'lhes nova carteira, sem qualquer r~s
tricçllo, nos termos do art. 20 do decreto n. 22 . 478, de 20 de Fevere1I<;> 
.de 1933. 

Paragre.pho \inlcé>. Aos fUncclonarios da Fazenda, exactores ou r~
ce.es, em geral, ficam oppostoa os mesmos lmpeéllmentos para. procura
rem em julzo constantes do art. 11, inciso V, d.o decreto n. 22 .478, 
de 20 de Fevereiro de 1933, revogada a prohlblção 1nstltulda no art. 10, 
.lnclso V. do mesmo decreto. 

Sala da& Sessões, 18 de Julho de 1935. - Thompson Flores Nero. 
·- Maraes Pa.iva. - Nogueira Pentdo. - Barreto Ptnto. 

JmtiJicação 

A emenda, em sua primeiro. part.e, visa. permlttlr a.os advogados que 
-tenham sua. acção profissional restringido. aos limites territoriaes dos 
Estado.s em cujos Tribunaes Superiores estejam lnescrlptos, a po.sslbl
Jldade de exercP,r a advocacia em todo Patz. 

Não é a emenda uma. porte. aberta {.;. charlatanice, pois attlilgê l~t~ 
.sómente aos já 1nscrlpto.s no.s Tribunaes superiores dos Este.dos 'n'l. 
da.ta. em que entrou em vigor o Regulamento de. Ordem dos Advogadca 
.BrasUeiros. 

Trata-se de proflssionaes que satisfizeram a todos os requis1ios c..t
.idoneidade necessarlos .para o .registro na. Ordem e que receberam car
teira de identidade G.e que trata. o a1·t. 20 do de.ereto n. 22. 478, de 
.20 de Fevereiro de 1933, a.penas oom a re.strlcção de que sómente lhe.:i 
~ facultado advogar dentro do terrltorlo de deterinlnado Estado. 

A emenda Justifica-se pela ob..serva.ção de que o. hablllte.çd.o que 
deve ser exigida pare. o exercicio da. profissão de advogado defitro d.ó 
·terrltorio de um Estado, serve, sem duvida, p.a.re. outro qualquer Es
te.do, e, afinal, para todo terrltorio nacional . 
.. . . A objecção posslvel de que a <Uver~ldade de codigoa processuaes_ 

·tornll.SSe aquelles profissionMs, talvez, verdadeiros praticos de proces~. 
-de formalistlca, deaappareoe dee.nte do preceito constitucional que unl
"formizóu o Direito Proeessua.l, nos termos do art. 5°, inciso XIX, 
.ietra e, da Constltulção. 

Quanto ao paragra.pho unlco da emenda., pretende-se estabelecer, 
•<:om elle, para. todo funcclonaU.smo publlco - excepto julzea e .sel'VetA~ 
·$uarlos da Justiça - a.penas o impedimento de procurar em Julzo como 
"procure.dores de empresa concess1ona.r1a. de serviço publico; subven
cionada. pelos cofres publlcos ou da. qual a Fazenda Publlce. seja. a.o. 
clon.lsta ou associada e, ainda, em toda e qualqu..?r causa contra a. Fa

:zenda. PUbllca. ou que tenha. interesse principal e directo o remo da 
.Fazéndà publica., a que por seus en<largo.s ae achem ligados" (a.rt. U, 
inciso 5°, do decreto n . 22.4:78, de 20 de Fevereiro de 1933). 

A prohlbição constante do art . 10. lnclso 50, do decretó n. 22 .4'71'1. 
citado, estabelece uma prohtblçã.o por demais rigoroso., umll. vez que
·véda., sem qualquer resalva, a possib111dade de procurar em julZQ ài) 

.exactor ou f.t.sca.l, tuncclonario da Fazenda. 
IA <::ircunistanclo. de serem taes tunccionarlos fiscaes directos 

do óóiiti'ibUinte nli.o pode ser o motivo détermlna.nte da. prohtblçã.Q, 
·uma vez que 1'1scaes de outros servl'ç06 publlco.s, de attrlbuições am.• 
:plas pa.ra examinar e ooiltrolar a a.ctlvldade do cidadã.o, nenhuma re~. 
;trtcção sotfrem no exerciclo da advocacia, a. nã.t:> ser -OS lmpedimcntot 
.constau.tcs do a.rt . U, lncl.so 6º, acl.nia transcrlpto. 

Seda das Sessões, 18 de Julho de 1936. - Thompson Flores Neto. 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto n . 21 . 592, de 1 de JUiho de 1932. 

Art. 2.0 Os advogados lnscrlptos de accôrdo com o artigo 101, do
Regulamento approvado pelo decreto n. 20 . 784, de 14 de Dezembro d• 
1931, que não preencham o art. 13 . n . 1, do mesmo Regulamento. 
com.binado com o art. 1º deste decretó, serão tainbeiil admittldoo no:4· 
quadros da. Ordem, expedlndo-se·lhes a carteira de qUé trã.ta o art. 2U. 
apenas para o exerclclo da profissão no terrltorlo do Esta.do ré.9-
pectivo. 

Art. 3.º Os tribunaes superiores <lo Estado, atê a data do inicio da. 
vlgencla do citado Regulamento, admlttlró.o á inscrlpção, para. o ef!eito 
<'.o art. ~º deste decreto, os proflssiona.es que, na conformldnde da 1 .... 
gt"slação estadual, estejam exercendo advocacia. 

Decreto n. 22.478, de 20 de Fevereiro de 1933. 

Art. 10. São prohlbldos de procurar em julzo mesmo em ca~ 
propria: 

• • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• • •• • •••••••••••••••••••• 

V ___.... Os !uncclonarlo.s da Fazenda, exactores os :fiacaes em geral,. 
nê.o incluldos os incumbidos simplesmente da escrlpturação dlrecta <!it 
êóhtr1büifite, e os que só eventual ou secundariamente ex,.:rçam tal 
fiscalização. 

. . . . . . . . . - ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ........... .... ........ -
Att. 11. São hnpedidos de procurar em julzo, mesmo cm ca\IS3' 

propria: 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• t •• • ••••••• ' ................... . 

V - Oe runccionarios publicas e admlni.stratlvos e bem assim 08>
membros do Poder Legislativo federal, estadual ou municipal - todo\J , 
como procuradores de empresà. concessiona.ria de serviço publlco, sU'D"" 
venc1onada peloa cofres publicas ou da qual a Fazenda Nacional scJ.a. 
acclonlsta ou n.ssociada e, ainda, em toda e ttua~quer ca.u.sa. contra ~ 
Fazenda Publica., ou que tenha. interesse principal e dii:ecto ou ramo
da. Fazenda Publlca. a. que por seus encargos se àchem · ligaa~. 

N. 4 

Ao art. 2b do sub.;;tltutivo da CómmlSSão de Justtc;à. n.ocrescente-se.~ 
§ 2.0 O parecer do Conselho d.a Ordem dos Advoga.doá, quando ra· 

voravel á concessão, não poderá. ser contrariado pela Côrte de Appe· 
bção do Estado, que terá o praoo de trinta dias para. expedir & cartai
de provisionado ou ~ollcita.ctor. 

Sala r\as Sessões, 23 de Julho de 1935. - Luiz Vfanna. 

N. 5 
Ao art. 20. 

Accrescente-se: resalvado o disposto no art. 14, I, d~ decreto n~ .. 
mero :12 . 478, de 20 de Fevereiro de 1933. .As cartas de so~lcita.dor con- · 
feridas a alumnos de faculdades de Dlrelto vigoro.rã.o pelo prazo
maximo de tres annos. 

Ju:stifi'caçno 

Ao offere·cer o substitutivo approvado, em 2ª discussão, o. com
mlssão de Constltulçlí.o e Justiça a.ccentuou as vantagens decottento.:;·. 
dó dtspo.sltivo a.cima referido, que ~rmitte expedir co.rta de sollcitaaor. 
mediante simples requerimento, aos "alumnos da.s f~uldades de Bl-
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relto reconhecidas pelo Governo Federal, depois de concluldo o 30 ~nne> 
do curso jurldloo". 

Esse dlspo6it1vo fica.ria, no emtanto, derogado, pelos termos do 
a..~. 2° do mesmo substitutivo. E é o que a emenda procura evitar, ~ 
sua primeira parte . 

A .segunda. pal"OO da emenda restringe a. tres annos a vlgencia. da.s 
cartas de solicitador, conferidas, nessa conformidade, a alumnos da.a 
faculdades de Direito, acima referidos, afim de evitar abusos que se 
poderliun praticar á sombra dessa concessão, em sl mesma bem Jus• 
tiflcada. 

Sala. das Sessões, 11 de Julho de 1935. - Wftldemar Ferretra. . -
Levf Carnetro . - Pedro Aieixo. - ATthur Santos. - Homero Pires. 
- Godófreào Vianna. - Carlos Gomes de Oliveira . ---- Ascanio Tu.bino. 

LEGISLAÇÃO CITADA. 

Art. 14 : 

I - ter a. provisão respectiva, com prazo legal, passada pela au• 
tor.ldade judtclarla federal, ou local, competente, e registrada na Se~ 
cretaria da. Ordem. 

Os alumnos das Faculdades de Dlrelto reconhecidas pelo Governo 
Federal, depois de concluírem o terceiro anno do curso juridico, P«>" 
<lerão, mediante simples requerimento, obter carta de sollcltador. 

E' lido e vae a imprimir para ser i'emettido ás Conun1s .. 
sões de Educação e ôult.ura e de Finanças e Orçãmêntõ, d• 
accôrdo com o § 3" do art . 146 do Regimento, o seguinte 

PROJE~O 

N . 361 - 1935 

( 1 a. legislatura) 

Di:ipõe sobre au.zilfo federal t10s estabelecimentos de fnsino S1Lperl01'; 
estadua.es ou. pa.rtietLlares, baseado no a.rt. 150, àlinea "~'. dw:i, 
Co_nstit11:tção. _ · 

(Educação 72 e Finanças 333, 1a. legislatura.) . ..... 
O Poder Legslle.ti \IO, para. dar cumprimento ao disposto no ar

tigo 150, allnea. e, da Constituição ela. Rêpübllca, decreta: 

Art. 1.° Fica s.utoriiado o Poder Executivo e. despender, á partir 
de 1 de Janeiro de 1936, e.tê a iihportancia. de 12. 000 : 000$ (doze mil 
contos) no pagamento dos protesso~s cathédratiooo, õü quem Iega.1-
ment.e os substituir, dos estabelecimentos de ensino superior, reco
nhecldo,'!I ou equiparado.s, mantidos pelos Esta.doe ou lnstltulçóes par
ticulares . l 

Art. 2.0 O ordenado seré. de um conto de réis meroal por cs.t>;te
d.ra., quantia. considemda sala.rio minlmo da funcção de professor. 

Pare.grapho unlco. Sã.o os .seguintes os estabelecimentos benefl
clados, indicadas as quotas respectivas, por Estados da Federação: 

Amazonas --1 Faculdade dé Direito (17 professores do curso de bs."' 
charelado) 204 :000$; EScóla de Pharmacia, quando f.tscaliz.11.dn. (12 pro
fessores) 144 :000$; Escola de Odontologia, quando flscallzii.da (10 pro
fessores) 12o:oóôSOóO. 

Pará - Faculdade de Direito (17 proíessores) 204 :000$; Facttldti.de 
de Medicina. (31 professores) 372:000S: Escola. de Pharmncla. (annexo.) 
H4:000t.; Escola de Odontologia, qunn·do tlscnllzada. 120 iOOO$; Escola 
de Engenharia, quando flscal1zadn. (32 professores) 384:000$000. 
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Maranhiio - Fa.culdade de Direito (17 professores do curso de ba
charelado) 204: 000$; ESCOia de Odontologia, 120: 0008000. 

Pia.uhy - Faculdade d~ Direito, qua.ndô ffscallza,da, 204:000toOO. 
Ceará - Escola de Pharmacla, 144: OOOS; Est:olo. de Odontologia. 

120:000$000. 
Pernambuco - Faculdade de Medicina, 372 :000$; F.scola. de Pha.r

macla (annexa.) 144:000$; Escola de Odontologia (annex.a) 12ô:Oôôi: 
Escola de Engenharia, incluindo o Curso de Chlmlca Industrial, réls 
4éô :ooõeooo . 

Alagôa.s - Faculdade de Direito, 204 :0008000. 
Bahia ~ Faculdade de Direito, 204:0008000 . 
Espírito Santo - Faculdade de Direito, quando fiscaliza.da, réis 

204:000•; Escola de Pharmacla, idem, 144:000$; Escola de Odontologia. 
·ldem, 120 :000$000. 

E!ttado elo Bio - Faculdade de ~lclno., 372:0008: Escola de 
Odontologia (annexa), 120:0008; .F'a.culda.de de Pharmacia (12 profes
sores do Curso de Pharmacia) 144:000$; Faculdade de Direito (17 pro
fessores) 204 tOOOS; Faculdade de Direito de Campos (quando fiscali
zada) 204:000SOOO. 

Districto Federal - Instituto Hahnemannlano, Faculdade de Me
dicina e Pharmacla. (31 professores do Curso Medico e 12 do Curso 
Pharmaceutico) 516 :oooeooo. 

Minas - Escola de Pharmacia. d.e Ouro Pl'eto, 144:000$; Escol& de 
Pharmaeia. e Odontolõglã. de Juiz de Fóra, 264:000$; Escola. de Phar
maéla e Odontologia de Alfenas, ~64 :OOOS; Escola de Pharm.acia e Odon
tologia de Pouso Alegre, 264 :000$; E.scoía de Pha.rmacla e Odontolo
gla de São Sebastião do Parn.lso, 264 :0008; Escola de Phannacia e 
Odontologia de Ubá., 264:000$; Escola de Pharmacia e Odontologia. de 
Uberaba, 264:000tOOO. 

São Paulo - Escola. Paulista de Medicina, 372 :000$; Faculdade de 
Pharma.ciR e Odontologia de Santos, 264 :000$; Faculdade de Pha.rmac1a 
e Odontologia de Ribeirão Preto, 264:000$; Faculdade de PharllUl.cla e 
Odontologia de Campinas, 264 :ooo•ooo. 

Paraná - Faculdade de Medicina, 372 :0008; Faculdade de Odonto
logia e Pharma.cla, 264 :0009; Faculdade de Engenharia. (32 professores) 
384:000$000. 
· Santa Catharina - Faculdade ·de Direito, 204:000$; · ·Institute> ·Po-
lytechnico, se de novo. fiscalizado, 384 :000$000. 

Bio Grande d'o Sul _,_, Faculd&de de Direito de Porto Alegre. 
204 :000$; Escola de Pharmacta e Odontologia. de Porto Alegre, rél.9 
264:000$; Faculdade de Direito de Pelotas, 204:oooe; ESoolã. de Pbar
macia e . Odontologia. de Pelotas, 264: :0008000. 

Matto Grosso - Escola de Pharmacla e Odontologia, quando fis
calizada, 264 :000$000. 

GOyãZ - Faculdade -de Direito (do Estado), quando !lscfl.lizada, 
204:0006000 . 

.Art. 3.0 A somma que ca.iba a cada estabelecimento será. entregue 
á respectiva directorla, no todo ou mensalmente, como melhor convier 
á Fazenda Publica. 

Art . 4.0 Tal importancla sahlrá da. verba resultante doe 10 % dCl 
i-enda. disponivel da União, destine.da á Educação Nacional (art. 166 
d~ C(>nstitulção) . 1 

Art. 5.0 Os institutos que se fundarem desta data em : diante, s6 
go.sarã.e> das mesmas regalias decorridos dez anncs de tuncoie>nament!> 
sob flsoallzação. 

Paragrapho unlco . Se o montante total já exceder do. som.ma de 
12. 000:000$, haverá ml.Stér de lel especial. 

Art. 6.º Revogam-se as disposições em cont.rarlo. 

Snle. das Seasões, de Novembre> de 1931>. - AcyUno de Leiio. -
Fenelon G. Perd.iglio. - .Btbetro Junioi. - José Ptnga:rllhb. - An-
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ton.fo de Góes. - Heitor Maia. - Abguar Bastos. - Martins e Silva. . 
- Olementtno Lisbôa. - Mario Chermont. - Vicente Miguet. - étaro 
de Godoy. - Bento Costa Junior . -- Hermiete Siiva. - Agenor Ba
bello . - Freire de An!traàe. - Bandeira Vaughan. - Plinio Tourinh-0 
- Octa.vio da Sílvetrci. - DorvaL Mlelchiades . - Arth.ur Santos. -
Paulo Soares. - Francisco Perei1·a.. L-. Genaro Pontes Souza. - Deo
dmtJ Mendonça.. 

Justificação 

Desde o 1n1cio de ttOSQL organização polltlco-a.dmlnistrativa a.té 
a actual Constituição, o encargo do ensino superior co·ube sempre 
ao poder central. Nos albores da. Independencia, o Governo d'El Rey 
creou as Faculdades futidamentaes e, por dilatado tempo, as unicas 
de que dispoz o Pa1z. Essas e as ol.itrils que surgiram durante a 
Monarchla, foram custeadas pelo centro e não p()la,s provlnclas. 

Com o advénto da Republlca. posta uma tendencla federativa 
ás vezes demasiada, manteve-se o crlterio original, incumbindo aos 
Estados a. tnstrucção primaria e secunda.ria.. gtiá.i'dando e. União n. 
direcção e estlpendlo do ensino superior. E' verde.de que não lhe 
deu o preciso desenvolvimento. Emquanto a. Nação augmentava de 
habitantes e em necessidades cuHuraes, a 1n$trucção superi<Jr se limi
tou ás faculdades de antanho, no Rio, Bahia, São Paulo e Recl!e. 
Fol então que Estados e particulares, sentindo as premenclas locacs, 
tntromettera.m-se hó emprehendlmento, e :fundaram as escolas que 
pontilham a enorme extensão <la. Patrla, tnéritorlas na intenção e 
no esforço. mas talhas na apparelhagem, e, sobretudo, na paga ao 
professorado. 

Com a chegada da Republica. Nova, de incllllàções mais centra
iizadoras, quando os pobres provincianos espêràvam e reclãmavam 
pelo ensino universltario federal em todo o Palz, vem o legislador 
constituinte e lança ao ca.rgo dos Estados a realização pratica de 
toda a tnstrucção primaria., secundaria. e superior, reservando para 
a União, apesar da vultosa. verba obriga.toria, quasl que apenas a. 
direcção suprema e ft.scal, com o apparato porventura. sumptuarlo 
e altamente burocratico e dispendioso, do Plano Nacional de Educ:ição. 

Pout-'<>s Estados poderão arcar sozlnhea, -com <> -onus .formtda- . 
vel dos tres grãus do ensino publico. Não sabemos de putros, 
além de São Paulo e Minas, que supportam o peso <to regime unl
versltarlo. Alnda nesta legislatura, a Bahia. reclamava uma. Univer
sidlido Federal, e Rio Grande do Sul havia acceito, ila pouco, a cn
cMD.paçãó central de alguns de seUs esta.bcleclmentos de ensino su .. 
perior. 

Felizmente, a Constituição deixou wna. porta, embora. exigua, 
pa.ra., o auxmo aos Estados, sob !Órma suppietiva, no disposto do 
artigo 150, allnea "e' '. 

Movidos por um anseio collectlvo, e emquanto se não cream as 
Universidades de que o Brasil ha mister, aproveitamos o texto consti
tucional e a sobra. de verba da percenta~em de Educação, para. lev•.~r 
o Governo Ft!dera.l a. tomar a. si. como parco auxlllo á população 
dos Estados, a paga dos professores das Faculdades estaduaes, man
tidas preca.riamente pelos governos locaes ou instltutç6es parti
culares. 

!Ficando exoneradas desse dlspendJo, o mais travoso de st>us 
gastos, poderão ampliar laboratorios e bibllothécas, ao mesmo tempo 
que diminuir a. contribuiçl\o dos estudantes, actualmente ex:ccsslva, 
tendendo âquella gratuidade, de que lhes faz mercê o mesmo const i
tuinte (artigo 150, paragrapho' unico, allnea. •ib;'). 

As despesas irão, no mómento actual, a. uma. som.ma de réis 
ll.950:000f000 (S.E .o.) - Acyitno de Le(J,o . 
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O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. · 

Tem a palavra. o Sr. Acylino de Leão, primeiro orador inscript.o. 

O Sr. Acylino de Leão - Sr. Presidente, vou apresentar um 
projecto concedendo auxillo ás escolas superiores, iestaduaes, que 
arra.stam vida precarla., pagando mal os professores, apesar de exi
girem dos alumnos taxas excessivas, porque a apparelhagem é grande 
e dl.spendiosa, sobretudo, nas Escolas de Medicina e Engenharia, 
e o corpo docente é obrigatoriamente numeroso. 

Nos Estados que não têm amplos recursos, de populações geral
mente pobres, taes estabelecimentos estão que.Si sempre ein difficul
da~es para renovar seu material, .melhorar suas blbllothecas e, prin
cipalmente, remunerar ca.pazraente seu corpo docente. 

Muitos, Srs. Deputados, e provavelmente a. Commlssão de Edu
cação e Cultura, acharão que é lnopportuna. e prematura esta minha 
1nterferenc1a, porque está em vias de execução o J:>lano Nacional d-5 
Educação. 

Ora, é talvez, Justamente, por Isso. Nà minha lnsanavel mallcia, 
não fio no Plano Nacional de Educação e, assim, vim <le.sde Já 
apresentar meu projecto. Mesmo que elle não passe, mesmo que a 
Camara o rejeite, ficam as minha,s palavras como uma suggest6o. 
lnc!icando as asplraçõe.s mlnlma.s do prores.sorado estadual. 

() SR. HENRIQUE COUTO - V. Ex. conta. desde já, com méü 
apoio. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - .A minha desconflahça em relação 
'áquelie preceito oonstituclonal rei.ativo ao Plano '.Nacional de Educn
-ção, talvez seja devida á. vulgarização da palavra pelo regime sovie
ttco, e, talvez, seja devida. tambem á manifestação alarmante do 
plano decennal do Deputado Ludellno Gomes, que é, o mesmo tempo, 
lllustre Vice~Presidente da Commissão de Educação e Cultura. Tol .. 
vez, ainda, de O'Utra. parte, seja devida. é. sua. significação rastelra 
e capoeiros.a em llngua. brasileira ... 

Esta minha. descon:fla~a. aliás, e.ugmentou enormemente por 
occasião do debate dos orçamentos, quando analysei em mente, naa 
·Unhn.s ·e nas entrelinhas) a.s emendas· da Comm:l.ssão ... 

Na minho. ignorancia e irreverencia. (não apoiados) • pelas flll
granas da hermeneutlca jurldica, não cheguei a perceper bem por
que a Vi!rba destinada. ao Archivo Nacional não pudesse ser inclul
da no }>la.no Nacional de Educação, conslderii.ado a.qu.ellê instituto 
nacional como de fim educativo, desde que é ne,s suas poeiras que 
os sabedores de nossa historia vão justamente 'rebuscar as causas 
profundas, as causas reaes das s11ccessiva.s mutações que temos sof .. 
!rido do ponto de vista polltico e institucional, apesar deste féti
·chl.smo que temos pelas leis e pela Constituição, derrubando, ho~c. 
em fúria iconoclasta, aqumo; que no. vespera, tinha.mos adorado. 

Não sei tambem porque não se podia, oom um pouco de elastl
-ctdade e de bôa vontade, oollocar o ensino mlllta.r nq mesmo Plano, 
pelo menos no ponto de vista financeiro. 

A que mais me impressionou, por(!m, das emendas apresentadas 
- e que não discuti, no momento, porque havia miSter :tr depressa, 
afim de chegar ao !hn da votação, do orçl\l'ncnto .;- fól a de nu
mero 205. 

A Oommissão ci.e Finanças m!l.ndava que o sobejo da verba dos 
10 por cento da educação !os.se appllcado ao ensino, distribu!do pelo 
ensino. 

A êommslsA.o de Educação, porém, não achou os termos precisos;. 
cxactoa, e qulz lhe dar uma largueza maior. 

E' o que se vê, justamente, da justl!icação que apresentou: 
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"JU3t!ffcação - - A verba em apreço é um saldo resUltan
te da. percentagem sobre a receita. constitucionalmente des
tina.da. á educação. ·Sua appllcação depende de leis ruturas. 
Ha., pois, todo o interesse em não se pre-estabelecer no or
çament~ uma finalidade, menos ampla., como seja a especl
!icação: e1U1ino. A fónnula educação e cultura em geral, rea
pettando o artigo 156 da Constitu1ção, pennltte, e.o mesmo 
tempo, que as providencias legislativas, a serem ulterior
mente tomadas, encontrem na verba em qu~stão base or
ça.mentar1a, sem nenhwna. limitação que não seja a imposta 
por ellas mesm.a.s. Alem do ensino propriã.ménte dito, a. .l.m
po.ttancta da vérba. poderá ~r utlllzada na fisca.ilzação do 
cumprimento do Plano Nacional de Educação, em vl.a.gem 
de estudo, em expedições de Investigação cultural, no ampa
ro de iniciativas particulares a:rtisticas, lltera.rlas ou sclentl
flcas, na. edição de obras de vulgarização da. cultura, em 
premio.s de estimulo e em outroo quaesquer fins que a 1n1-
c1atlva do legisla<lor indicar, dentro da larga. esphera. da 
cultura. e da educação". 

Estou convencido de que, em questão de ensino, occotte o mesmo 
-que em questão de imposto d.e co~umo: quanto maior o numero 
·de fiscaes, mais a Fazenda é lesada.. ' 

A' proporção que a i'isca.Uzação augmenta, em numero, os !1scae.s1 
-eates . mais numerosos e mais "necessitados", recorrem justam.ent.& 
aos burladores do fisco para dlm.inuir a. renda. 

Estou convencido de que o mal dos nossos estabelecimentos de 
-ensino, dos rtossos irtstitUtos de educação - ó n:iM maior - é, sõ
brett.ldo nas particulares, depéhderem da renda proveniente dos es
tudantes. () estabelecimento necessita. de .certa. quantia. para. ma.nter 
<>s seU.s serviços, e desde que é o estudante que concorre em ma.lar 
cópia com a. renda, natural é que se queira o numero desses estu
dantes cada. vez mals elevado. 

Ora, repr'>var o estudante é contribulr para. a sua. perda; por
·i;anto, a. regra é não reprovar. Justamente por isso é que, nos esta
belecimentos de ensino, sobretudo, nas particulares, não se reprova 
suf!lcientem~nte . Dahl a . regra. que te.nho., de que, para. Qbter-se 
·ensino "Ç>erfeito e capaz, é uecessario tornal"o gratuito, efficiente 
pela ap)areihagem, ao mesmo tempo, que se dê ao Dlrector autori
dade e prestigio. 

O SR. JosE' ÀuousTO - .Mas, nos estabeleclmentos particuíe.ros 
é impossivel o ensino gratuito. 

o SR. ACYLINO DE LEAO - Direi a V. Ex . ' qunl é ó meio 
·Que alvitro. 

Estou certo de que o unico fiscal efficiente, nos estabelecimen
tos de ensino e ed ucnção, é o proprlo director. Para isso é mister, 
.naturn.lmente, que eilo seja sufficientemente pago, e, principalmente, 
que tenha autoridade e prestigio, não sómente em relação ao corpG 

•discente, aos estudantes, lllt\s tambem no que concerne . aos profes
sores. 

Nos nossos estabelecimentos estaduncs e pa.Ttioulnres , cumpre 
-á. co1igregaçã.ó indicar o Director. 

Sei de certas !lgurn.s da congregação que têm interesses lncon• 
'1"essaveis e que, toda. a vez que o director é rispido e severo, tratam 
de derrubai-o para continuarem a oor vadios e relapsos. 

o SR. DINIZ JUNIOR - Os professores? 

o SR. AOYLINO DE LEAO - Slm, os professores. Relapsos. 
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procuram derrubar o dlrector que não lhes convenha, por excessiva-· 
mente severo ou energlco. 

o SR. WALDEMAR FERREIRA - V. Ex. Se refere aos profes.sore.s dos· 
estabelecimentos de ensino superior ou secundarlo? 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Aos dos estabelecimentos parti
culares, por em quanto. 

O SR. Jost:' AUGUSTO - Em geral, os dlrectores de estabeleclmen
tos particulares; são os propr1etar1os <tos respectivos tnstltutos; não· 
são eleitos peias congregações. 

o SR. ACYLINO DE LEAô - São indicadas pelas congregaçõeo •. 
O que eu esperava., é . que, justamente com a nova. ordem de 

coisas no Brasil, todos esses estabelecimentos passassem para. o do-· 
m1nlo da União, atlm de serem por ena dlrlgldos. Foi, entretanto, 
verdadeiramente, com grande magua. qUe li na Constituição, tice.ria 
lançado todo o ensino primario, secundarlo e superior, éa costas. 
dos Estados. 

o s~. JoSE' AuousTO - V. Ex. desejava federallzar o ensino •.. 

o SR. ACYLINO DE LEAO - Perfeitamente. Eu queria que v · 
ensino fosse intéli:'àmente gratls a.os estudantes; que, não dependca-· 

·se da contribuição destes; que o d.lrector fosse nomeado pelo governo 
e tivesse autoridade e prestlglõ, D.IS.ó .sómente em relaça.o a.oe estu· 
dantes. como em reiação aos prote5sores. Era. o .meu desejo. 

o SR. PdRo ~cilE - Mesmo que não fosse gra.tts o ensino, a. 
questão estal'la resoivida. se o dltectór dô estabelecimento tivesse 
a autoridade e prestigio a que V. Ex. se refere. E' o que falta. 

o SR. ACYLiiNO DE LEAO - Deu-se com o ensino o xn.esmo· 
que occorreu com a. navegação. 

o Sa. DINIZ JUNIOR - E quando o dlrector não pode a.dualizar 
. a .:nenta~ldade do profe~r? 

o SR. ACYLINO DE LE..\O - Sempre poderá fazei-o. Oaso con-· 
trarlo, escolhe-se o dlrector que cohveb.há.. 

ó SR. DINIZ Jti'Nióit - Acontece, ás ve?Jes, que essa mentall-· 
dade está estratificada.. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Não pugno pela. constanc1a. do· 
d1rector. Desejo que seja um que tenha autoridade e prestigio. 

Dizia. eu: acontece com o ensino o mesmo que'. se deu com a. 
navegação. Quando o commandante era um pequenô rei dentro do 
seu navio, havia presteza, morallda<l.e, honestidade 1 Desde que se· 
começou a dividir a autoridade do comma.ndante pelo plloto, pelo• 
immediato, pelo mestre, pelo oommissarto, pelo ÕlSi(>enselro, pelos 
chefes syndica.es (e estes existem entre os runcclonariosl), foi o. bal
burdia, a d.evnssidão e a. rouba.lhe ira . 

Quer dizer, desde que deixou de existir essa autoridade á. moda 
mllltar, para. dirigir o na.vlo; desde que deixou de existir esSa. auto
rldade 6. moda m111ta.r, pa.ra dh:iglr o estabelecimento de educação 
- lá se to! tudo por agua a.bruxo. . • · 

O SR. Pi!:DRo RAc~m - V. Ex. préga o oezarismo em todas as 
suas m<>dRl!dades. 

o BR. DlNlZ JUNIOR - E' o metbodo Japonez. 
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O SR." ACYLINO DE LEAO - Terei occaslão -- em outra op
·portunidade, que não esta. - terel a. coragem de propor aqui um 
syst.ema governamental. VV. EEx. verão qué tudo andãi'là dlreltõ 
-com uma Constituição om tres llnha.s. Aliás, sou inteiramente con
.trarlo ao regime parlamentar, preconizado pelo nobre Deputa.do Sr • 
. José Augusto, porque é um systema de palavras e de quéda. de ga.
·blnetes. Meti óbjectlvo é o de tornar cada vez mais forte e mais 
. energlco o regime presidencial. · 

O SR. JosE' AUGtrsro - Estou vendo que V. Ex. quer um Mus
. sollnl pedãgõgléó. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - O unico llmlte que imponho no 
-que devemos continuar a chamar o regime democratlco é a. tempo

: rorledade do governo. Quer dizer, devemos ter mn dlctador por 
..quatro annos. 

Outra questão multo séria, em nossos estabeleclm.entos de ensi
no - e nesse particular, tanto nos mantidos pelos Estados e tnstl
tulções particulares, como tambem nos esta.beleclmentos publico& 

·federaes - é a questão da. dlsctpllna. Actua.lmente não ha dlsclpll
na entre os estudantes. 

O SR. PED~o RACHE - V. Ex. póde generall~r: não ha dlsclpll
·na no Brasil. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Mas, sobretudo, não ha na mocl-
· dá.de. Os estudantes troçam dos professores, maltratam-nos, debo
cham-nos. Quando o professor é esperto e geitoiso faz-se camarada 

-dos alumnos . E' o unlco melo de poder supportar a sua ca.thedra. 

O SR. PEDRo RACHE - Assim, ha. sacrlflclo da autoridade e, por 
·<:onsegu~nte, prejulzo para o ensino. · 

O SR. ACY:LINO DE LEAO .- Exactamente . Um professor de um 
.desses esta!>eleclmentos do Dlstrlcto Federal - aliás, pessol\ culta e 
muito tntelUgente, mas tntetramente liberal - contava-me, que, na 
ve.spera, um alumno lhe pedira a.utorl:?1Bção para fumar em plena 

. -aula-. E d-is.se-me o professor: "Eu · inunedla.ta.m.ente ·a oon·cedi, -e até ·· · 
com certo prazer, porque, afinal, se elle não :fosse bem cria.do, não 
me pediria licença, puxaria do cigarro, o a.ccendertn. ~ fumaria. som 
me drlr satJsfações". Tal :facto, occorrldo em estabelecJmento de ttn
.slno .sooundario, é amostra do que se p'óde :fazer em tOdos os 1fisti
tutos, pela falte. essendal da disciplina.. 

O Sa. PEDRO RACHE - E' verdade. V. Ex. está focalizando uma. 
!ituaçao real, 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Outro cancro do ensino, é, justa
mente, o en.slno equiparado. Tolero tal ensino, até cetto ponta, nas 
escolas superiores. Estas estão isola.das, distancia.das uma.s das outrns 
e seria penoso que, por exemplo, um estudante de direito ou de me
dicina do Pará. tivessa que faS'..er uma. viagem até Recife, ou Balda, 
par.a prestar seUs exames. Em relação, porém, ao ensino prima.rio e 
Becundarlo, acho que nãb ha· motivo algum (tue justifique a. equ1-
pal'aÇãó doo institutos particulares . NAó ha duvida. qUe é bom quo 
haja multos collegios, sobretudo porque a. lnstruc9âo propriam.ente 
governamental é tnsufficiente pnra todos. 

o SR. JoSE' AUOUS'l'O - E então? 

O SR. AOYLliNO DE LEAO - Portanto, aquell&s pessoas que 
pc>dent ter sel1s filhos em colleglos pã.rtiõtilã.res, r icos e bêm pã.gõs. 
é natural que o !nçam, deixando os estabelecimentos do Estado para 
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os menos fa.vorecJdos da. fortuna.. Não entendo, porém, que esses. 
estabelecimentos devessem ser eqUiparados, egualados, portanto, ao 
ensino publico apenas porque má.D.têm um fiscal, ó qual, sabemos, 
faz questão de conservar o seu collegio, porque é donde lhe vem o
oontlnho de rél.s, que percebe. Por couscgulnte, não ha fiacal, em 
parte. alguma., que concorra pai'$ a.nlquillar o estabelecimento cm. 
que é empregado. Bem ou mal, elle Se empenha para. que o iustt
tuto continue. 

Cl Sa. PEDRO RACHE - Mas o fiscal não Se destina a. anJqutllar· 
o estabelecimento que va.é fiscalizar, e, slm. a morallza.l•o. 

O SR. ACYLINO DE LEAO --.... Mesmo, porém, que o estabeleci
mento não deva continuar, por estar desm<>rallzado, o fiscal não 
den'Wlclarâ tal facto. 

<> Sit. DINnl JUNIOR - A flsca.llzação só é concedida. depois de 
se v-erl!lca.r a moralldade do colleglo. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Entendo que esses e~te.belecimen
tos particulares podem pel"Iila.necer. Os exames, porém, devem ser· 
- oomo eram no meu tempo de estudante - !eltos no grupo escolar 
ou no gymnasio otficial, onde os prófesSóres não conhecem. os alum-· 
nos, e, portanto, podem agir com multo maior energia. e seriedade •. 
do QUe os professores particulares dos ditos estabelecimentos. 

o SR. PEDRO RACHE - Isso .seria, porém; de pra.tiea. 1mposslvel •. 
pele> DUJ?ero de alumnos. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - ·Relativamente aos professores of
floJaes, devJam ser t.ennlnantemente prohlbldos de exercer a sua. :fun
cçãc> em estabelectmentoa ou cursos particulares, sob pena de demfa·· 
sãO do cargo. Emquanto não fizermos isso, podemos nomear milha-· 
res de fiBcaes, gasta.r todo o dinheiro do sobejo da educação illa fi.s
ca112Rção e não conseguiremós <:otsà alg"Uma. 

Conheço, no Pará., sete estabelecimentos flscallzados, entre as fa
culdaclee superiores e os de ensino secundarlo. 

Desses; só conheço um inspector que toma a serio suas fU.Tlcções, . 
verl..tlcando os programmas, indaga.tido se os lentes compareceram 
ou não, e, no ·momento do exame, controlando a.s questões apre.sen
tadas, procurando evltàr e, colla e expulsando os estudantes relapsos •. 

o sa. MATHIA& FREIRE - Isso não se observa. a.penas no Pará, 
mns tambem nos déma.l.S Estados. , 

O SR. AOYLINO DE LEAO -= Um entre sete: quer dizer ql\e· 
seis deixam tudo entregue ao secretario, que faz o rela.torto, respon· 
dendo ás perguntas do Conselho e do :Ministerlo. 

O SR. Jos1:• AuousTo - Se V. Ex. toml\l' em consiaeração os. 
Institutos offlclaes só enoo'ntrará coisa. pe~elta. e pura.? 

O SR. AOYLINO DE LEAO - Nlí.o dlgo ..• 

0 SR. JOSE' AUGUSTO - Els a.h1. 

O SR. AOYLINO DE LEAO - Tenho a tmpressli.o, eiltret~nt.:>,. 
de que se nesses institutos officlaes dennos, como devia.moa dar,; à.u
tcrida.cie ao dlrector para. que fosse elle quem de facto mandasse, nãc» 
apenas no corpo discente, como tambem no docente, podendo a.té
mesm.o gritar com os profeSSQres, tudo andaria. bem. 

o Sa. Ruv C.4.RNEIRo - Quer dizer que V. Ex. é um desilludido 
da. tlsce.llzação . 
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O SR. ACYLINO DE LEAO - Acho que ella. nada vale. O mes
mo, aliás, observam<>s em relação ao imposto de consumo ... 

Sr. Presidente, a parte da emenda numero 205, que ma.is me 
alarmou é a relativa ás viagens de estudo, ás expedições de investl
gação cultural, ao amparo de inicia.tivas pa.rtlculares, artlstlca.s, llte• 
rarias ou scientt!icas, á edição de obras de vulgarização da cultura, 
nos prem.totJ e estlmulos e outros quaesttuer !ill.s que a in.lcla.tlva ô.o 
legislador indicar ... 

Vejo, logo, meus senhores, aquellàs embaixadas magnlflca.s que 
o Rei de Po11iugal mando.va., á custa. do ouro do Brasil; aquella.s co
mitivas numerosas e espectacuiosas que o nosso primeiro Impera
dor enviava. ao Velho Mundo, em buscu. de noivas para si (riso): 
_veja logo as commt.ssões de ouro, como a. do General Leite de ClW• 
tro, que .se eternizam lá na Europa 1 E a grande difflculdade, depois 
d.e enraizadas, está em tlral-as de lá, a. não ser com o au."Üllo da. 
Providencia. ... 

O SR. DINIZ JUNIOR - E essa missão está com sua. tarefa desem~ 
penhada? 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Ha. muito tempo. 

ó SR. DINIZ JtYNIOR - V. Ex. estâ enganado. Não se trata, 
porém, de assumpto que devemos debater, neste instante. 

O SR. ACYLINO DÉ LEiAo - Positiva.mente, nossas esptngal'das 
sabem muito caras, compradas por essa mt.ssão ... Seria. melhor encom
mendal•as ao consul ou embaixador. 

Por todas e.s.sas coisas, justamente, apressei-me em ap~sentar meu 
projéctó, que pas...."-0 á. lêr. (LI!): 

O· Poder Legislativo para dar cumprimento ao disposto no 
artigo 150, alihea "e'', da Constituição da Republica, de
creta: 

Art. 1°. Flca autoTiza.do o Poder Executivo a. despender, a. 
partir de 1 o de Janeiro de 1936, até a Importa.neta. de réi~ 

· 12.000:000$ (doze mil conoos), no pagamento · dos pro!esso-
tes ca.thedratlcos, ou quem legalmente, os substituir, dos w
tabelecimentos de ensino superior, reconhecidos ou eq'4-1pa.ra
dos, mantidos, pelos Estados ou instituições particula.r:?s. 

Art. 20. O ordenado será. de um cont<> de :réis men&Ll 
por cathedrs., quantia. oonsideracta sa.lario minlmo da !uncçé.o 
do professor. 

Paragra.php Uiiico. São os seguintes os estabelecimentos 
ibenefldados, indica.das as quotas respect1vas, por Esta.dos da 
Federação: 

AMAZONAS - Faculdade de Direito (17 professores do cur
so de ba.chareiado ). , 204: 000$; Escola de Phnrn1a.cia, quando 
flscf,l.ltzada (12 professores), 144:000$; · Escola de Odontologia, 
quando flsca.Uzada, ( 10 professores) , 120: 0008. 

PARA• - Faculdade de Direi to ( 17 prore.s.sores) , 204 : 000$; 
Faculdade de Medicina (31 professores), 372;DOO$; Escola. tle 
PharmeiHa (annexa). 144:000$; F.scola. de Odontologia., quan• 
do fiscalizada, 120:000$; Escola de Engenharlil., quando !ls
call~da, (32 profé:3.ilores), 884:000$. 

·MARANHÃO - Fo.culdacie de Dlrelto ( 17 professores de 
curso de bacharelado) , 204 :000$; Escola de Odontologia, réis 
120:0008000. 

P~AVHY - Faculdade de Direito, quando f1scal1za.da, réls 
204:0008000 .. 
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CEAl\A' ....-. Escola de Pharme.cia., 144 :ooot; Escola. de Odon
tologia,. 120 :OOOtOOO. 

PERNAMBUCO - Fa.cul<lade de Medicina., 372:0008: Escola. 
de Pharmacia. (a.nnexa.), 144:0oo•: Escola.· de Odontologia. 
(annexa), 120:000$; Escola. de Engenharia, incluindo o CursG 
de OhUnica Industrial; 480 :OOOSOOO. 

ALAGôAB - Faculdade de Dlrelto, 204:000$000. 
BAHIA - .Faculdade de Direito, 204:000$000. 
EBPUU:TO SANTo - Faculdade de Dl.reitio, quando fiscaU

zada, 204:000$; Escola dé Pharma.cia., idem. 144:000$; Esco-
la. de Odontologia., idem, 120 :000$000. . 

EsTADO DO Rxo - Facuida.de de Medlclná, 372:000$; Es
cola de Odontologia. (annexa), 120:000•: Faculdade de Phar
macla. (12 profesosres do Curso d.e Pha.rmaceutlco), réis 
144:0008; Faculdade de Dlrelt.o (17 professores), 204:000t; 
Faculdade de Direito de Campos, (quando flsca.Uzada.), rêls 
204:000SOOO. 

DIST1uCTo · FEDERAL - Instituto Hahnemannle.no, Facul
dade de Medicina. e Pharmacla (31 professores, do Curso Me
dico e 12 do Curso Pha.nna.ceutico), 516:000SOOO. 

MINAS - Escola d.e Pha.rma.cla. de ouro Preto, 144:0001; 
Escola. de Pha.rme.cta. e Odontologia de Juiz de FÓra, réis 
264: OOOt; Escola. de Pharmacta. e Od()ntologla. de Alfena~. 
264: 000$; Escola. de Pharmacia e Odontologia de Pouso Ale
gre, 264:000$; Escola. de Pha.rm.a.cta. e Odontõlogla. de São 
Bebastlão do Para.iso, 264 :OOOt; Escola. de Pha.rmacla e Odou
tologte, dé Ubâ, 264 :000$; Escola de Pharm.acla e Odoht.ologla 
de Ubera.ba, 264:0001000. · 

SÃo PAULO - Escola. Paulista. <ie Medlclna., 372 :oooe: Fa
culdade de Pharma.cia e Odontologia. de Santos, 264 :OOOt: 
Faculdade de Pharma.cla. e Odontologia de Ribeirão Preto, 
264:000t; Faculdade de Pharmacfü e Odontologia de cam
pinas, 264: 0008000. 

PARANA' - Faculdade de Medicina., 372:000$; Faculdade 
de Odontologia e Pbarmacla., 264:0008; Ftl.C:ulda.de de Enge
DhEµ"la (32 pro!essõtes), · 384:-oootooo.-

SANTA OATHARINA - Faculdade de Direito, 204:000t: Ins
tituto Polytechnlco, se de novo flacallzado, 384:000tOOO. 

Rio GRANDE DO SUL - Fa.culdaicie de Dtrelt.o de Porto 
Alegre, 204:000$; Escola de Pha.rmacle. e odontologia. de POr
to Alegre, 264:000$; Fa.culda.de de Direito de Polte.s, 204:000$ 
Escola. de Phanna.cia e Odonto.togia de Pelotas, 264:000$ôô0. 

MATro Gnosso - Escola de PhB.rma.cia. e Qdont.ologla, 
quando flscflol1Za.do., 36.4: 000$000. 

GoYAZ - ;Faculdade de Direito (do Esta.do), quando .fls• 
ca.llza.da, 204 : 0008000 . · 

o SR. CARt.os GOMES - Estou inteiramente de a.coo.rdo com as ob-
$erva.ções de V. Ex., . . . · 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Menos com o projeci/o ... 
1 

o SR. CARLOS GoMEs - • • • menos qti!i.hto á substituição Cia. pa.-
.lavra. ensino, por eãucaçlio, porque, assim... ' 

o SR. AO'YI!INO DE LEAO ~ Ma.s emprego eàucaçllo no sentido 
de enstno. 

o SR. CAl\Los GoM:ES - • • • V. Ex. incldlrá no mesmo mal, pro-
· curando :fazer aquillo que oo tem :feito na educação !edern.l entre 
nós: subvencionar o.penas o ensino superior, abandonando o secun-
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· darto, prlmarto e protisslonal, que, é, a.Uás, o de que o Brasil pre
cisa.. De doutores, toda. a gente o sabe, não precisamos mats. 

. O SR. ACYLINO DE LE40 - V. Ex. não tem razão, permitta 
que lho diga. Lamento não dispor de tempo, agora., para. dar res
posta. 1Jaba.l, sobretudo em relação ás Faculdades que conheço, as do 
Pará, creadas por verdadeira. necessidade local ... 

o SR. MARio CHERl\ctONT - Regional . 

O SR. ACY'LINO DE LEAO - ... quando niio tl.nhamo.s bacharels 
para. nomear julzes e nomeava.mos leigos e analpha.betos; quando nãc 
tinha.mos sequer medicos sufficlentes pal'a. os serviços de &i.ude 
Publlca. 

Como isto, porém, me levaria a despender muito tempo, é a m1nh~ 
hora 3.Stá a esgotar-se, volta.rei ao assumpto em outra opportunldade. 

o SR. DINIZ JuNroa - Isto slgnlflca tambem que o Esta.do paga 
mal e, por isso, os moços preferem os empregos de fazendn.s. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - O Estado, em verdade, é pobre, 
não póde pagar bem; os bacharela e Os medico.s do sul não emigram 
para o norte. Tivemos, assim, necessidade de fa.Zer nossas Faculda
des, pois, do contrru-lo, o nlvel tntellectue.l aerte. mais baixo que o 
razoavel. 

Ahl está porque incl'ui no projecto, sobretudo, as Faculdades 
mais neceS1Jitadns, é e. não ser dos Estados menores, menos prospe
ros, as escbla.s do interior e as de cidades de segunde. õrdem. 

Hoje, uma pessoa, lembrou-me que, em relação a Sã.o Paulo, ti
nha-se esquecido de. Escola. de AraraqulU.'a, que é bem. organizada, 
com verba aliás grande de intclo, disseram-me de 1. 000 contos. Do 
facto, não a esqueci. A lista. que apresento, !oi-me :fornecida pelo 
Min1sterio da Fazenda, e lá não figurava. Araraquara, de sorte que, 
se o meu projecto tiver alguma vitalldade, espero que um paulista 
.a.presente emenda. incluindo Ara.raquara.. Esclareceram-me que e. Es:. 
cola de Araraquara. não t!nhe. sido accelta. pelo Conselho Superior 
de Ensino - a.inda. não é Conselho Nà.clonal de Ensino e digo asslnl 

·porque o · meu collega. ·do ·Amaronas sempre me emenda quando não · 
digo exactamente o nome á coisa - porque o professor de chimica. 
não era. ainda medico, embora estivesse já. no sexto anno de medici
na.; no emtanto, em chimico notavel, e. pessoa. mala sabedora. da ma
terla. que existia na região, e a untes. em condições de ser profe.s
sor de chimlca da. Escola de Pharmacla de Araraquara.. 

Confesso qUe nif.o chego a. comprehender como é que a gente se 
apega, se a.ferra com ve~dadelro fervor religiosa aos textos legaes. 

o SR. TEIXEIRA PINTO - Quando convem. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Não comprehendo, dizia, -- pbls 
se sabe que, no particular, sou liberto desae pyrrhonismo legal. O 
titulo de medico, é, apenas, a. presumpçli.o minlma. da capo.cidade do 
individuo para aquella funcção. · · 

Ora, se esse sujeito apresenta signaes evidentes e reaes de uma. 
capacidade verdadeira., não sei porque não pudesse ser professor, sim
plesmente pelo facto de que, em vez de ser medico, era. ainda estu-
dante do sexto anno. , 

Assim, foi, penSó eu, a. unice. cidade de segunde. ordem de que 
me esqueci. 

,. 
o Sa. TEIXEIRA PINTO - De segunda ordem, não apoiado. V. Ex. 

~stA mal informa.do: de 1n:lmelra ordem. 
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O SR. ACYLINO DE LEAO - De segunda. ordem •. em relação 4 
Capital de São Paulo. Não ternos, como os tnglezes, palav.l'as que 
indiquem as cidades capltaes e as cidades segundas. Por isso, uso da 
expressão "cidade de segunda ordem". Relativamente és demals ct
dades do Brasil, Araraquara é, de facto, de primeira. ordem; mas. 
quanto á Capital de São Paulo, é 'de segunda ordem. 

O SR. TEix.EmA PINTO - Del o aparte porque Araraquara. 6 
talvez, a cidade do interior do grande Estado de São Paulo onde o 
progre&SO é mais accentuado. 

o SR. ACYLINO DE LEAO-' Julguei que a mals lmponta.nte fosile 
Campinas. 

o SR. TEIXEmA PINTO - E' igual a Campinas. 

O SR. ACYLINO DE LEAO - Campinas é a cldade do interior que 
nós, os paraenses, mals conhecemos, por ca.u.sa. de Carlos G<>me.s. 

Diz, por fim, o projecto: 

"Art. 3.0 A somma que ce.lba a. cada estabelecimento serà 
entregue á respectiva dlrectoria, no todo ou mensalmente, como 
mellior convier é. Fazenda Publicá. 

Art. 4.º Tal 1mportancia. sahlrâ da verba resultante dos 
10 % da receita cilsponivel da. União, destine.da. a Educaçãó Na
cional (art. 156 da. const1t1:1lção) • 

Art. 5.0 Os institutos que se fundarem desta data em dean
te, só gozarão das mesma.s regalias, decorridos dez annos de 
funcclonamento, sob fl&;allzação. 

Paragrapho un1co. Se o montante total já exceder <li\ 
somma. de 12 .ooo :ooosooo, havera mistér ,de lei especial". 

Isso para que não seja feita uma. industrie. de escolas superiores. 
Do eontra.rto, as escolas se Iílulttpllca.rle.m. Assim só poderão ser at~n
did.a.s dentro de 10 anno.s. 

Agora, reaponderet ao aparte do nobre Deputado. 
. Da verba. sobeja. da. Educação ha, mais ou menos, actuaJ.mente. 

·tio.Oõo:Oõõ$, penso eu, porque aquella.9 verbas ·que thiha.m de ser em:.. 
pregadas no Ensino Militar e no Archlvo Nnctonal voltaram a. somma. 
.global. 

ora, aessa somm.a retiro apenas 12.ooo:ooosooo. Que~ dizer ·-
12.ooo:ooosoóo que sonegãmos ao ensino mlllte.r, para empregar no en· 
sino civil superior. Fica, portanto, todo o resto para. as escolas ruraes e 
escolas primaria.a, de que tantó necooalta. o Brasil. 

O SR, OARLos ·aoMEs - Todo dinheiro pare. esse fim : será pouco. 
Foi meu ponto de vista na. Constltulnte - e nesse sentido a.presente! 
emendas - que .a percentagem coubesse apenas ó. educação prlmarll\. 
m3cundaria. e pro!lsslonal. 

O SR. .AOYLINO DE LEAO - Entã.o V. Ex. entende: que devemos 
baixar o nlvel 1ntellectual do Bra.sll, acabando com a.s escolas supe-
riores. . 

O SR. OARLbs OóMES - Não; seriá. chegar ii.o absurdo, concluir dP..s
se modó. Entendo que devemos aperfeiçoar o ensino superior naqWl· 
lo de que elle se resente. Mas nã.o tol esse o mal de que sempre nos 
queixa.mos, e, slm, da !alta de cultura., do ane.lpha.betismo, da lgnora.u
cla da 1tuU1aa, 

Esse fol sempre o nosso ma.l. Vivia.mos a.pregoando que eramoo 
Po.1z de bacharela, quasl como Portugal, em que se dlzla. "ba.clw.rel e 
analphnbeto". Decerto, alnd.a. temos que melhortlr o enatno superlor. 
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mas ahi não 6 que estt\ o nosso grande mal, e, sim, no analphabetls• 
mo, na tgnorancia. da. massa. 

O SR. AOYLINô DE LEÃO - Diz a JustHlcaçáo do proJecto: 

"Desde o lntclo de nossa. organização poiltlco-admlnlstra
tlvi.. até a actual Constltulção, o encargo do ensino supertor 
coube sempre ao poder central. No.s albore.s d.a Independencio.,. 
o Governo d-El Rey creou as Faculdades rundamentnes, e, por 
dllat"do tempo, as unlca.s de que dispoz o Palz . Essa.s e a.s ou
tras que surgiram durante a. Monarchia, foram custeadas pelo· 
cientro e nt\o pelas provlnclas. 

Com o advento da Republica, posta uma tendet'ltia redera· 
tlva. A.ti vor.ea demasiada, ma.nteve-se o crlterlo orlglnal, lnoun•· 
blndo t\Oft Esta.dos a lnstrucçã.0 prima.ria e secundaria, gunr· 
dnndo a Unido a cllrecção e e.c;tlpendlo do ensino superior. É' 
nrdMlo que não lhe deu o preciso desenvolvimento. Emqunn
to a Nação augrnentava de habltnates e cm n.ecessldades cul• 
turao1, " lmtrucçi\o superior se limitou ás faculdades de an
tanho, no Rlo. Bahia, São Po.ulo e Recife . Foi então que Es
tadOA o pnrtloulares, .sentindo as premenclas locaea, intromet· 
temam-ao no emprehendimento, e fundaram a.s escolas que pon
tllham !\ enorme extensãe> da Patrta, mcrltói'la.s na lb.tençã.o e 
no flllfOf90, maa falha.e na apparelhagem e , sobretudo, na paga. 
•o proteuorMlo. 

Com A chegada da Republlca Nova, de inclinações mais 
ceutrnllr.Bdoras, quando oo pobres provincianos esperavam e re
cJnm"vam pelo ensino unlvereitario federal em todo o Paiz, 
vem o legislador constituinte e lança. a.o cargo dos Estados a . 
re1U111açllo pratica de toda. a tnstrucção, primaria, secundaria e-
1upei'lor, reservando para a. União, apesu.r da vultosa veri>a 
obrlgatoria, qua.sl que apenas a. direcção suprem.a e fiscal, com 
o n.pparato porventura l:lumptuarlo e altamente burocratico e. 
(llapendloao, do Plano Nacional de Educação". 

m• UIUmpto que discutirei depois, na opportunidade da apresenta.
~lo do rnlnhu emendas a respeito do Conselho Noolonal de Educação. 
Continua 11e>1tea termos a justmcaçã.o~ ·· · · 

"Pouooil Estados poderão arcar sozinhos com o onus !orm1• 
dnvcil <loe tres gré.us do ensino publico. NA.o sabemos de ou
tiro•, n!(im <to Sã.o Paule e Minas, que supportem o peso do re-
1hm1 unlvorsltario. Ainda nesta leglslo.tura, a Bahia. reclamava 
uma Uulvorsldade Federo.l, e Rio Grande do Sul havia acceltó, 
h._ pouoo, a encampa.ção central de a.lguna de seus estabeleci· 
1m1nto1t do ensino superior. 

f'ol1111mente, a. Constltulção deixou uma porta, embora. exl· 
11ua1 J>Rr&\ o auxmo aos Estados, sob fór.tlU". suppletlva., no dls- · 
pOlito do art . 150, allnea. e . 

Movtdos por um ansêio collectlvo, e emquanto se não 
qroAm na Universidade de que o Brasil ha. mlstér, aproveita.
hU>M o tcixto constitucional e a sobra ele verbs. c!a. percentagem 
do lldUol\91!.0, pa1·a. levar o Governo Federal ~ tomar a. si, como· 
p1m10 ~uxllio á populaçiio de>.s :Esta.dos, a paga. dos profes.sorM 
d111t Fl\oUldades estadua.es, mantidas procarla.mente pelos go
verno• looaes ou instituições pa.rttculnres. , 

Ficando exonerados desse dlspendio, o ma.is gravoso de seus 
•IUitoa, poderão ampliar laboratorlos e blbllothecas, ao mesmo· 
tampo que diminuir a contribulç~o dos estudantes, actua.lmen
tct exccwalva, tendendo áquella. gra.tuldn.de, de que lbes !az mer
o& o mcamo constituinte (a.rt . 150, po.rngrapho unlco, a.li-· 
nea b) , 
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As despesas irão, no momento actual, a um.a. somma de 
11.950:000$000 (S. E. O.)", 

Era o que tinha. a. dizer. (Muito bem; muito bem) . 

O Sr. Presidente - Está. finda a. hora destinada ao Expediente. 

Vaé-se passar á Ordem do dia.. (Pausa). 

. Comparecem mais, durante a hora do Expediente, os Srs. Euval
do Lod:l, Agenor Rabello, Caldeira de Alvarenga, Ribeiro Junior, Deo
doro de Mendonça., Abgua.r Bastos, Fenelon Perdigão, Clemen.tin.o Lts
bôa, Lino MachMo, Maga.lhães de Almeida., Ca.rlo.s Reis, Eliezer Moreira, 
4delma.r Rocha, Pires de Gayoso, Demetrio Rocha, Humberto de An
drade, Monte Arrae.r;, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Ollveira, Albert.> 
Roselll, Gratullano Brito, José Gomes, Samuel Duarte, Odon Bezerra. . 
.Souza Leão, João Cleophas, Rego Ba.rros, Arnaldo Ba.stoo, Adolpho., Cel
éO, Barbosa Lima Sobrinho, Arthur Cavalcantt, Alde Sampaio, Teixe1-
ra Leite, Humberto Moura, MOtta Lima, Orlando Araujo, Carlos de 
Gusmão, Armando Font.es, Barreto Filho, Ma.noel Novaes, Clemente Ma
rlani, Lauro Passos, Pedro Lago, João Mangabeira, Alfredo Mascare
nha, Arnold Silva., Magalhães Netto, Francl.sco Rocha, Pedro Ca.lmon • 
.Leonclo Galrão, Raphael Olncurâ, Edgard Sancfiés, Attlla Amaral, Ubat
do Rama.lbete, Francisco G<>nçalves, Nogueira Penido, Amaral Peixoto, 
Candido Pessôa., Henrique La.ge, Salles Filho. Levi Carneiro, Bento Oos~ 
ta, Hermet.e Silva, Cardlllo Filho, Nilo de Aivarenga, Fabio Sodré, Carlos 
Luz, Noraldino Lima, Pinheiro Cha~a.s. Martins soares, José Bra.z, Theo
domiro Santiago, Augusto Viegas, João Bera.ldo, Arthur Bernardes Fi
lho, Daniel de Carvalho, Mace.rio de Almeida, Vieira Marque$, Negrão 
de Lima., Cel.só Me.Chã.dó, João Penldo, José Bernardino, Matta. Ma
chado, Simão da. Cunha. Anthero Botelho, Bueno Brandão, Delph1m Mo
reira, Belmiro Medeiroe, Moraes Andrade, Castro Prado, Macedo Bltteu
court, Laerts Setubal, Fa.blo Aranha, Jairo Franco, José Casslo, Laude
llno G<>meR, Vicente Miguel, Pllnlo Tourinho; Octa.vio da Sllveira, José 
Muller, Abelardo Luz, João Carlos, Baptiste. Lusardo, Vespucio de 
Abreu, Renato Barbosa, Pedro Vergara., João Slmpllcio, Frederico Wol
fenbuttel, Raul Bittencourt, Barros Cassai, Eurico Ribeiro, Ermanclo · 
.O<Jmes, sebastião Dotn:tn·guee, Abel d·oo Sant.os, Pedro Jorge, AbiUo rte 
.A.s.sls, ·Antonio CarvÔ.lha.l, Austro de Oliveira, Arthur dA. Rocha, Silva 
bosta, Martins e Silva, Da.mas Ortiz, ChrysosWmo de Oliveira, José do 
Patroclnio, Martinho Prndo, Ferreira Lima, RiC&rdo Macha.do, ..IUberto 
Alvares, Lima Teixeira, da.stlo de Brito, Vlcent.e Ga.111ez, Leo~cdo Arau
jo, França Filho, Arlindo Pinto, Lourenço Baeta. Neves, Abelardo M'al:l· 
.nbo, Sylvlo Leitão, Moraes Paiva, Barreto Pinto, Thompson Flo~.s. 
(137). 

Deixam de ~omparecer os Sra. Arruda Camara, Oa.fé Filho, Agos
tinho Monteiro, Oerson Marques, Fernandes Tavora., Olavo Oliveira, 
.José de Borba., Jehovah Motta., Martins Veras, Herectiano zenayde, Ozo
rio Borba, Domlllgos Vlelra, Oswaldo Lima., Severino Mariz, Emllio e.e 
.Maya., Mello Mac'hR.do, Melchlsedek Monte, Alta.mtran(lo Requiã.o, Lu.lz 
Vlanna Filho, Pinto Da.n~. Arthur Neiva, Raphael Meneze:s, Arthur 
Lnvlgne, Pereira Carneiro, Julio <iEI Novaes, João Gui.ma.rtí.es, Raul Fer
nandes, Lontra. Costà, Ai'tl).ur Bernarde.:i, Pedro Alelxo1, Adello Maciel. 
Washington Pires, Carneiro de Rezéfide, Rezende Tostes, João llen\'1-
.que, Beimlro :M:edeh·os, Abreu Sodré, Paulo Nogueira., Pereira Lima, San
tos Filho, Oscar Stevenson; ôa.riota Queiroz, Verguetro Cesar, Gama. 
.Cerqueirn, Cnrdoso .de Mello Netto, Joaquim Sn.mpalo Vicia.l, Blas :Bue~ 
no, Alves Palma, Hyppol1to do _Rego, Jorge Guedes, .FelJx Rlba.s; Gomes 
Ferraz, Roberto Moreira, Meirà Junior, Aurellano Leite, Mlr.an~a Ju
nior, Horacl() Lafer, José Onssio, Trigo de Loureiro, Rupp Junior, De
roetrio Xavier, Annea Dias, Victor Rus.somano, Asca.nlo Tubino, Da.tia 
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Crespo, João Neves, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Oscar Fontoura, 
Francisco di Flori, Adalberto Camargo, Ollveira Coutinho, Pa.ulo As
sumpção, Roberto Slmonsen, Leonclo Araujo, Gastão Vldtgal, Moa.cyr 
Ba.rbosa, Augusto Corslno, Cardoso Ayres, Vicente Gouveia. (77). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença. a<:cusa o colllpareclmen
t<i de 214 Srs. Deputados. 

Vai-se proceder e. votação eia ma.teria constante da Ordem do <lia .. 

Vótação ão projecto n. 325, àe 1935 (1" legislatura), re
gulando o processo do manãaclo de segurança; tendo parecer 
da Commtssão de Justiça, com su.'bstttutfvo ás emenda.a em 2" 
discussão ao projecto. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto - (Pela ordem) - Sr. Presidente, até que 
afinal, vamos votar o projecto que regula o processo sobre o manda.d~ 
de segurança, proJecto nascido de um trabalho do qual rol autor, em 
1934, o actual Senador e antigo leader da ban<:ada paulista, Sr. Alcan
tara. Machado. 

Lê-se do avulso d1strlbuldo a .seguinte declaração, e<>nstante d<> 
J>&recer da Commissão de Justiça.: 

"Ao flm de seus estudos • . chegou a Commlssã-0 de Consti
tuição e Jus.tlça ao substitutlvo de seu projooto Inicial, que 
offerece, de novo, é. apreciação da Camà.ra dos Depul;ãdos, e em 
que procurou apróvéltar tódas a.s sUggestões que lhe toram 
encaminhadas. 

F..ste é o que a este se segue" . 

Mas o que se .segue é o voto do nobre Deputa.cio por São Paulo, 
Sr. Waldemar Ferreira, e não o projecto. 

E' verdade, sr. ·presldente, que ·ã pàg. · 9 vãmõS enéõntrã.r um ·pro
Jecto subordinado ao titulo -:- Do mandado ele segurança - e tendo o· 
n. 197. Mas, o que está annunciado tem o n. 325. 

o SR. Hüaõ NAPoLi!:Ão __... Parece que o projecw deve soffrer a.inda.. 
uma discusslto. Não é a conclu.são a que V. Ex. quer chegar? 

o SR. BARRETO PINTO - o que deseja. saber é o que vamos vo-· 
ta.r. i3e V. E:c. tiver algum elemento ... 

o SR. HuGo NAPOLEÃO - Não tenho elemento algum. Apenas 
tambem quero me esclarecer. No o.vu.Lso, poréxn, leio: "votação". Acho,.. 
porém, que o projecto alndl\ deve ser s~bmettldo á dlscWltlã.o. 

O SR. BARRETO PINTO - Não estou longe de a.ffirmo.r que Se· 
trA.ta de um simples equivoco. 

Pediria a. V. Ex., entretanto, Sr. Presidente, fizesse a. gentllez~ 
de ,me indicar onde se encontra o projecto que vamos votar. 

() SR. PRESIDENTE - Pagina 51. 

O SR. BARRETO PINTO - Agradecido a V. Ex. 

O Sr. Waldcmar Ferreira. (Para. encaminhar a votciçlio) - Sr. 
Presidente, o projecto que vae ser submettldo ãgõra á votação da, oa.-., 
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Jljará dos Deputados é o de n. 197, de 34, que com este ·numero fol 
.enviado â Commlssão de Constituição e Justiça e por ella devolvido • 
.com. o mesmo numero, á Oommlssáo Executiva., 

o parecer daquelle orgão technlco está multo claro, porque o voto 
do seu relator, que se segue ao parecer, é exa.ctamente a.quelie que o 
parecer determinou ao pé delle fosse tran.scripto.; e o substitutivo d~ 
Commissão de CõnstitUição e Justiça que vae ser subnwttido á vota
ção é o que se encontra á pagina. 9. A numeração con.stantt: do fron
tispicio do avulso que tenho em mií.O !ol dada pela Mesa, e e. Com
Jnis,são nada tem com isso: é questão de ordem que a Mesa ad.optou 
.e não implica absolutamente em duvida aiguma. 

o projecto a ser votado é o mesmo que Jâ entrou em segunda dt.s
.cussáo em 1934. 

O Sr. Barreto Pinto (Para. e?Wamin;i.ar a votação) - Sr. Pre
Eld.ente, ouvi <:om a maior attenção as palavras do Sr. Presidente d~ 
.commlssão de Constituição e Justiça, declarando que o que vamos vo
tar é o que está na. pagina n. 9. 

V. Ex., entretanto, Sr. President.e, a quem tanto dP.vo e a quem 
considero, declarou antes que lamos votar o que está na paglna nu
mero 61. 

Estou ainda mais confuso: 51 e 9 ..• 
Peço, pois novos esclarecimentos, se não fôr trabalho a V. Ex. 

O Sr. Presidente - O substitutivo a que me referi cómo devendo 
' servir de base á votação foi a.presenta.do pelo Relator da Comm.lW.ó de 

Justiça. e, depois do dJ?ba.te havido e emenda.5 offerecidas, se convert.eu 
no pi'ojecto ciue se encontra â pagina 9. 

Assim, esse projecto é o que va.e ser submettido á. consideração da 
Casa, segundo declarou a CommiSSá(), pelo seu orgão competente, e em 
.assumpto des.sa. natureza a autoridade é da Commissão respectiva.. 

O SR. BARRETO PINTO - Obrigado a V. Ex. Agora .sim; estou 
lntei.racio. 

Approvados, succe.ssivamente, os seguintes artigos do 

J:'RO.J'Ecro 

N . 325 - 1935 

( 1 a. legliJlatura) 

Art. 1.0 Dar-se-á. manda.do de segurança para. defesa de direito ccr
t<J e lncontestavel, ameaçado ou violado por acto manifesta.mente ln .. 
. constitucional ou illega.l de qualquer autoridade. 

Paragrapbo unico. Consideram-se aotoe d~ . autórldade os de pessOaa 
naturnes ou jurldlca.s, no desempenho de ser'llços publlcos, em virtude 
.de delegação ou de contracto exclusivo. 

Art . 2.0 o manda.do nl.\o preju<;llca as acções petitorias competen-
te.!!!, . 

§ t.0 A decisão do manda.do de segura.nçe, não im~de se lhe rel
·tere o pedido pelos meios ordinarlos, nem por estes se ' pleiteem et-
feltos pa.trlmoniaes nlio obtidos. .' 

§ 2.0 Poderá. renQvar-se o pedido do manda.do .sómente quando ~ 
.decisão denegatoria lhe não houver apreciado o mereciment·o. 

· Art. a.o ô ciirelto de requerer mand.ado d~ segurança prescreve eiíi 
noventa dia.s, contados da sclencia do acto impugnado . 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro a. 
votação em globo dos arts. 4ó a. 18. 

O Sr. P1·esidente - V. Ex. devêrã. ma.ndar p()·r oocripto esse re• 
.querimento, sobre o qua.l a Camnra. terá de pronunolar-se. 
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O SR. BARRETO PINTO - E' o que :tarei em seguida. .. 

Vem á mesa e é submettldo a votos o segUlnte 

REQUERIMENTO' 

1

Requeiro votação global dos art.s. 4º a 18 do projecto n. 3:.liJ. 
Sala das sessões, em 4 de Nt::rvemorõ de 1935. - Barreto Pinto, 

Approvado. 

São dad<Js como approva.dos, em globo, os seguintes srts. d<> 

PR::>JECTO 

N. 325 - 1935 

Art. 4.0 Não se da.rã manda.do de segurança quando se trate: 

I, de liberdade de locomoção, exclusivamente; 
II, de acto de que caiba re<:urso com effeito suspensivo indepen

-dente de caução, fiança ou d<:po.sito; 
III, de questão puramente politica. 
Paragrapho unico. Não se inclue no n. 3 deste artigo questão ide 

competencla da Justiça Eleitoral. 
Art. 5.° Compe~ processar ~ julgP.r o pedido de mandado de se .. 

gurança: 

a) contra actos do Presidente da Republica ou de Ministros de Es
tado - ã. éêrte Suprema; 

b) contra actos d~ quaesquer outras a.utorldades federaes, lnclusl
ve legislativas; ou de in.stltuto ou serviço, creado e mantido ou dele
gado pela. União - aos tribunaes ou Julzes federal ou de primeira lna
tancla.; 

e) contra a.cto de juiz ou tribunal federal ou do seu presidente -
.a.o mesmo juiz ou tribunal pleno; 

II, nos casos de competencia. da Justiça. EleltQral, TJ.Os tribunaes 
.e ju1zes designados nas leis de sua <Jrga.nlZação; 

· · · · · · UI, nos· casoa de compete nela âa · ·Justiç11 local: 

a) contra a.ctos das autoridades determina.das nll. lei de organtza.. 
ção judiaria - á Côrte de Appelação; 

b) fios demais <:a.soo - ao JUiz competente do <:rvel. 
§ 1.0 Quando o aóto impugnado fôr da Côrte de Appelaçáo; ou 'de 

alguma de suas Camara.s, será éompetente <> TtibUha.1, que a lei de or
ganização det.ermlna.r. 

§ 2.0 No bistrlcto Federal e no Territorio do Acre, .sera. compe
tente, nesses ca.sos, a propria Cõrte plena. 

Art. 6.0 Só o titular de direito certo e incontestavel, ameaçado ou 
'Viola.do, poderá, por advogado legalmente ha.b1Utado, ,;equerer mandad~ 
de segurança.. 

§ 1.0 A pctiçáo lnlcla.l, em duas vias, contera.: 

à) o nome, o esta.do civil, a profissli.o e o domicilio do impetrante~ 
b) ~. exposição circti.mstanciado. do faqto; 
e) a demonstração de ser o dlroito a.llegado certo e incontestaveJ: 
d) a. indicação precisa, lnclu.slve pelo nome, sempre que possiveJ. 

da autorldadE', a. quem se o.ttrlbua. o acto impugna.do; 
e) a. referencia. eixproosa., ao texto const1 tuclonal ou legal em que 

se funde o direito ameaça.do ou v-tolado por aquelle acto; 
/) o pedido de gf\rantio. ou de resta.urn.çü.o do direito. 
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§ 2.0 Dever·se-á instruir a. petição quando necessa.Tio, com do-
cumentoo probatorios do direito allegado e da. sua ameaça. ou violação. 

§ a.o Se o requerente allegar a.eha.rem-se os documentos em poder 
de autoridade publica, o juiz logo lhe requisitará. a exhlblção, em orl-
glnal ou copia a.uthentlca., no primeiro dia utll subsequente, ou, so 
estiver a autoridade em outra localidade, no ma.is breve prazo posslvel, 

§ 4.o Se fôr lmposslVel a prova. documental ou não se flzer a. exh1 ... 
blção, nos termos indicadós no para.grapho anterior, serà o impetrant() 
admittido, querendo, a Ju.stl!lce.r ós factos allegados, no prazo de tre~ 
dias, com citação do representante do Minlaterio Publico. 

Art . 7 .0 A inicial será. desde logo indeferida qUa.ildõ !ôr caso Cl& 
manda.<lo de segura.n.ç.a. ou lhe faltar algum dos requlSltos desta. lei ou. 
estiver prestrlpto o direito no pedido. 

§ l.º Conhecendo do pedido, o Juiz: 

a) mandarã logo solicitar informações à auroridade coactora., en
~lando-Ihe cópia. da petição inicial e dos documentos: 

b) encaminhara\ ao representante judicla.1, ou, em falta, ao repr~
eentante legal, da pessõa judlclarla de direito publico interna. lnte
r~àa no caso, a segunda vla. da inicial e cópia. doo documentos n?o
pectivos; 

§ 2.º O escrivão, sem nenhum retarda.ment<>, Juntará aos autos. 
cóp1as authenticas dos offlci<>s expedidos e 6$ recibos dos destina.ta• 
rios, certlfkando a. recusa. destes em pa.ssal-os, quando 1sSo acontecer; 
é, decorridos dois dias uteis, terá. os mesmas autos concltisós ao julz... 
com as informações ou allegaçõe.s, que haja. recebido da autoridàde e 
do represêntante da pe.ssâa Jurldl<:a. Este prazo poderá ser razoavel
mente dila.ta.do, a crlterlo do Juiz, attendendo á dista.nela em que se
encontre a séd.e da autõr!dade. 

1 3.0 Se pelas Informações se veritlca.r que o fa.cto !oi ou vae ~r 
praticado por ordem de autoridade que, pela sua hierarchia, esteja. 
sujeita. a outra Jur1sdlcção, o processo será remet.Mdo ao .Juiz ou tribunal 
competente . 

§ 4 .0 O juiz proferirá o julgamento dentro ~m cinco dias depots 
que receber oo autcis . 

. § 5.º Qunndo se evidenciar,, desde logo, a rel~vancie.. do !~damento
do pedido, e deccrrendo do a.cto hnpugna.do lc!'l?,o gr.av~ ln-eparnvel do 
direito do impetrante, poderá o Júiz, a requerimento deste, mandar. 
Umtnarmente, .sobree.star ou suspender o acto -alludido. 

Art. e.o Serão representados: 

a) a União, na Cõrte Suprema, pelo Procura.dor Geral da Republl .. 
ca, e, em qualquer outro JUizõ, pelo Procur"<lor Seccional, designa.do;. 
em caso de pluralidade, pelo Julz 'Federal respectivo, ou, perante ..
Justiça. local, pelo Procuro.dor Geral da. Republica; 

b) os Estl\dos e os MUt\iclpios, em primeir1.1. e em seKUnda 1nstan• 
eia, na con!ormidade da.s leis re~pectlv~ 

e) o Dlatrlcto Federal, em qualquer i~taucia, por a~us procura .. 
dores, na tórma. da. legislação em vigor. 

Att. 9.0 Julgando procedente o pedido, o juiz: 

a) !ará expedir, incontinente, como t itulo executorlo em tavor c:lO' 
quem o impetrou, o manda.do de eegurança, dett'lrminando as prov1den
c1as especlflcat\rus na. sentença contra. a. ameaça. ou n violencla~ 

b) transmlttirá o inteiro teôr df\ sentença. ao repre.sentnnte d"' 
pessoa Jlti'ldlca de direiro publico Interno interessada. 
. . Fa.ragraphó uhico. Reoebendo a. cópia. da .sentença, o representan
te da pes.sôa. jurid1ca de dlreltõ publico, dará immediatamente as pro
vldenclas necessarln.s pars cumpril-a, sob pena. da responsabllida.de, 
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Art. 10. Ca.be, a.ggra.vo, dentro em cinco diw:;, contados da lntt
mação, da decisão que lu<letertu "ln llmlno" u peclldo ou q\Je, &flna.'l. 
conceder ou denegar o manda.do . O recurso não terã effelto suspensivo, 
.subindo, porém, nos proprlos autos orlglnarlos. 

§ 1.0 O recurso pOderá ser lnterpooto pelo lmpetrante ou pela 
,pessôa jurldlca de direito publico interno interessada, cabendo :re• 
curso extra.ardina.rio para. a Oõrte Suprema, nos casos do art. 76, n. 2, 
m, da Constituição Federal. 

Da decl.Sãõ do Tribunal Superior da Justiça Eleitoral haverá re· 
cur.sé> para a Côrte Suprema .sómente quando pronunciar a nullidade 
do a.cto ou de lel em face da. óonstitulçao Federai. 

§ 2.0 Terão o aggra.vante e o aggravado successiva.mente, por tres dias 
cada um, vista dos autog, .aflm de offerecerem allegações e documen
too. 

§ 3.° Concluso.s os autos, em seguida, a.o juiz, em quarenta. e oito 
'horas, manterá elle, ou não, a decisão recorrida, mandando que, num ou 
noutro caso, subam os autos á. insta.nela superior, sem mais allegaçõea . 

§ 4.º Recebidos os autos na. insta.nela. superior, serão prepara.dos, 
dentro em dois dias uteis, penB d~ deserção e immediatamente dlstrl· 
buldos e conclu.sos ao Relator designa.do. Este os apresentará em 
mesa, nn primeira sessão sub.sequente, procedendo-oo ao julgamentl. 
com preferencla a. quaesquer feitos, excepto os habeas .. corpus. 

§ 5 .0 Quando a decisão da instancia superior conceder o mandaJdo, 
ou confirmar o de que fôra suspensa a execução, proceder-se-á na. 
conforcildade do &.rt. 9º; quando o cassar, logo se fa.rã a. communica
Ção ã qtte oo retêN> ~ mesmo ã.rtigo, expeàlildo-se contta-mandãdõ para 
intimação do. lmpetrante e da autori:dadc coa.ctora.; quando confirmar 
n. concessão do mandado, jâ expedido, far-se-á apenas a communlca
ção, nos termos já aliudldos. 

§ 6.0 A' declsão do l'ecurso podem oppôr-.se sómente embargos de 
<ieélaraçio. 

Art. 11. Nos ca.sos do a.rt. 7.0 , § 5°, e art . 9º, poderá o Presidente 
da. Côrte Suprema, quando se tratar de declsão da Justiça Fedetal, ou 
da Côrte de Appelação, quando se tratar de doolsão da justiça local, 
a requerimento do representante da pessôa. juridlca de dil'eitc pubilco. 
1nterno, 1ntereSS81cla para evitar leSã.o grave á ordem., á sa.ude ou á se~ 

. .gura.nça publica. manter. a. execucão. d.o acto impugna.do até &o julga-- . 
menta do feito, em primeira ou em seguucia insta.nela.. 

Art. 12. Nos ca.sos de competencia orlginarlu. da Cõrte Suprema. ou 
da Oôrte de Appela.ção, caberá ao relator designado a. lnstrucção do 
processo, procedendo-se ao julgamento em Côrte Plena.. 

Art. 13. Em ca.so de urgencin, o pedido de mandado de seguran~ 
ça. com 06 requlsltoo desta. lei, poderá. transmitt1r-se por telegramma. 
ou radiogramma. bem &sSlm as communicações, mandados e quaesquer 
tteterminaçõe.s de ltilz ou Côrte. 

§ 1.0 O mandado serâ transm.lttido ao juiz competente da locall
<lade, que o fará. autuar e expedir outro manda.cio, em que se trans
creverá o teôr daquelle, afim de ser cumprido por officl~es do julzo. 

§ 2.0 Os originaes serão sempre a.presenta.dos á agt'ncl~ e~!pedldora. 

com as firmas reconhecidas por tabell1ãq da loca.lldade e esta clrcums
ta.ncia declarada no clespa.cho. 

Art . 14. O processo do mandado de esgurança póde iniciar-se e 
correr em férias. 

Art. 15. E' admittida a ln tervenção de terceiro como assistente de 
qualquer das pa.rtes. 

Art. 16. Os prazos ou termos estabelecidos nesta lei r.ão contlp 
nuos e Ímprorogavel.s e a transgressão ou inobservancia de qualquer 
delles, aiém das communicações estabelecidas nas leis de proc~sso, acarre
tará, para. o juiz, escrivão, e representantes do Mlnisterlo Publico a. 
pvna de suspensão de .suns funcções até sessenta dias. 

Art. 17. Esta. lei serú. communicada por t.çlegramma aos Governe.-

Página 39 de 54 



200 ----

dores e Interventores dos Estados, afim de ser immedla.tamente pubU_. 
cada em todo o Paiz. 

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrario 

O Sr. Barreto Pinto - Requeiro verificação. Entendo que pro• 
Ject.oa dessa natureza. devemos votar conhecendo o numero exacto d~ 
Deputadoo presentes. Vota.rei a favor; declaro-o, desde Já. 

Procedendo-se á. verificação de· votação, reconhece-se terem votado
ª favor 156 Srs. Deputdaos e contra. nenhum; total lõ6. 

O Sr. Presidente - Os actos de 4 a. 18 foram approvados em 
globo. 

Vou submetter a votos a emenda de redacção, da Commlssão, da. 
Justiça. 

Approvadâ a. seguinte : 

EMENDA DA COM114ISSÃO 

A Comm.lssão de Constltulção e Justiça. propõe que se dé so § pri
meiro do a~. 10 <io ~u substitutivo ao projecto de mandado de se
gura.nça, publlcado no Dtarto do Poder Legislativo, de 18 de Outubr<> 
de 1935, pag. 6 .178, esta redacçã.o: 

··1 prlmélro, O recurse. poderá ser Interposto pelo impetran
te, pelá. pés5õâ. Jürldica de direito publlco interno interessada .. 
pelh autoridade coa.ctóra. óU. pele. pessôâ. natural ou jurldica. 
que explore o serviço publico e contrã. a qüal o ma.ndado 'te
nha. sido concedido, cabendo recurso extraoidlná.rio para a. 
Oôrte Suprema., nos casos do art. 76, n. 2, III, da Constl· 
tuiçã.o". 

Sala da. C-Ommtssão de Justiça., 29 de Outubro de 1936. - Waldemar 
Ferretra, Presidente e Relator. __.. Levi Carn.eiro. - Pedro Vergara. -
Carlos G-Omes de Oliveira. - Arthur Santos. - Deodoro de Mendonça. 
- Godofredô Vüinoo. - Adolph.o Ce'kcro. - Pedro Aleixo. 

O Sr. Presidente - o projecto passa. á terceira. discussão, 1ndo 
antes ã respectiva Comm.1.ssão para ser redigido, 

Votaçao elo projecto n. 258, ele 1935, dtspcmão sobre e 
órgcinizàçllô' aãmtniS'trath'a do Terrttono do Acre; tendo pa
recer d.a Commisstlo ele Justiça, aom :mbst(tuttvo ao prO'jecto 
e ds emen11.as em 211 d.tscussilo. 

O Sr. !'residente - Vou submette1· a. votos o projecto. Ha. 
eobre a. mesa e VúU submetter s. votos o segülnté 

REQUERIMENTO 

Requeiro votaçt\o em globo dos artigos do projecto numero 258 .. 
de UJ35. - Abelctrdó Marinho, 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a. votos, em g~obo, o pro-
~~. 1 

Appro\·ndos, em globo, os lll'tigos do 

PROJECTO 

N. 268 - 1935 

Disposições preliminares 

Art. 1 o. A orgal!lzaçl\o poUtlca_ o.dmlnletrativa e Jur1dlcl\ d<> 
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Terr1torlo do Acre, continua a tegular-se pelo decreto numero 14°.aes. 
de 1 de Outttbro de 1920, mod1ftca.cla pela presente lei para a.da.
ptar-se a<>s novos dtspositlvos da óonst!tuição Federal. 

Art. 2°. A nomenclatura do decreto numero 14 .383, fica alte
?&da do seguinte modo: "O Tribunal de Appellação" passa a deno
mlnar-.se "Côrte de Appellação"; os "Intendentes": "Prefeitos''; os 
••vogaes", ou membros da Camars. Municipal: "Vereadores": ó "Con
selho Municipal": Camara Municipal. 

Do Governo Te1 ritortaz 

Art. 3°. O Governador do Terrltorlo do Acre perceberá os vcn
<:lment<>s de cinco contos de réis mensaes, além de uma ajuda de 
custo de seis contos de ré1s, a titulo de primeiro estabeleclm.ento, e 
passagens. 

Art. 4º. O Governador, ou qualquer outrD funcctonarlo, tem. o 
praoo de noventa. dias para a.ssumtr o exer<:icto do cargo, a conto.P 
da expedição do titulo de nomeação, reduzido esse prazo a trlnt~ 
~las se o nom.ilado re9ldlr no Territorto. 

A.rt. 50. São substitutos do Governador no8 seus impedlmentm1, 
eu: durante as ~.iuas ausenctas do Terrltorlo. um Vice-Governador. no
meado pelo Presidente da Republlca, e, na sua falta ou ausencla, o 
Presidente da Côrte de Appellação . 

Paragrapho unico. A nomeação do Vlce-Govern · ~or só poderá 
recahlr em pessoa que resida effecttvamente no térrlt0rio. 

Art. eo. Alêm tlõs êãrgõs éxtstehtes, podérá o Governador, ouvi· 
do o Ministro da Justiça, crear outros cargos, não vitallcios, que torem 
JUlgado& lndlspensavets à boa execução desta lel. 

Das conttl-' do Governador 

Art. 7º. As des~sas com a justiça., a policia, a Secretaria Geral 
e outras concernentes â administração gerRl do territorio, serão or
denadas pélo Governador . 

Paragrapho untco. O Governador prestara contas dos dinheiros 
recebidos, ao Poder Leglsiatlvo Federal, enviando-lhes annualmente, 
por iQ.termedto _ do M~stro da. Justiça., um . ~la.torto . . acoP.'lpanhad9-
de todoo os documentos, inclusive o.s que relacionarem com a dota
ção federal concedida. aos munlcipios. 

Du Polic14 e Segurança Publica 

Art. a0 • ô Chefe de Poltcla serâ ilvremente nomeado e demlt• 
tldo pelo Governador, dentre os bacharela em direito, com cinco 
annoa, pelo menos, de tlrocinlo na advocacia ou em cargos publlcos. 

Dos Munfolpfoa 

Art. 9º. Os munlclploe gozam da completa autonomia em tudo 
quanto respeite ao seu peculiar tntere~. 

Art. 10. Aa elelções muntctpaes se processar!lo de accordo com 
a legislação federal em vigor. 

Dos PreJeitOll 

.Aa:t. 11. Os Prefeitos, Ohe!es do Executivo Municipal, serão 
eleltot> por um pel'iodo «;le quatro annos, e o seu mande.to não pode -
:rã ser renovado no periodo lmmedlato. 

§ 1 o. Nl\ caplta.I dó terrttorio, o Prefeito será nome&do pelo 
Governador: 

§ 20. Na. eleição dos Prefeitos, serão nullos os votos que recallt
rem em pessoa.a não resident.es no terrltorlo, ou que aht não ·tenham 
~sidido durante dois ann<>a, pelo menos. 
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§ 3°. O substituto do Prefeito será, em qualquer hypothese. o 
Presidente da Camara Municipal, e quando a vaga. for det1n1tiva, ~ha
mado o supplente tespectlvo para substituir o vereador eleito. 

§ 4°. O Prefeito será empossado perante a Camara Municipal. 
§ 5º. o Prefeito terá um subsidio fixado, tres mezes ante& da 

~ua el!=!lçáo, pela .e amara Municipal: · 
§ 6º. o Pré!élto :.ião podera ãt.tsentãr-.se do municlpio por mais 

de 20 dla.s, seguldos ou não, durante o decurso de um anno, sem 
licença previa d& ô amara Municipal. 

na,, contas do Prefeito 

Art. 12. A Camata. Municipal tóiiiatá as contas do Prefeito re
la.tivas ao anno anterior, na sua. primeira sessão orcUnarla de cada 
anno. 

· § 10. Paro. essa tomada. de contas, haverá um relator designado 
pelo Presidente, no primeiro dia da sessão. 

§ 2°. A sessão d.a. tomo.d.a de contas será rlgorOGRment.e secreta. 
§ 3°. Se a Camara !ôr de parecer que · o Pre!elto incorreu em. 

crime de respon.sabllldade, remettel'á o processo com os documentos 
respectivos, à COtte <lé Appellaçãó para os e!feltoe do artigo 8º, d& 
decreto n. 14.383, de .1920 . 

.Art. 13. As contas referentes ao orçamen.t.o municipal serão pru-
tadas á Camara. Munlcipa.l; e as referentes á d·otaçAo federal, ao Go
vernador do · terrltorio, que poderá determinar ao P.refelt.o, · para 
essa verba, appUcação especial, contacto que seja. dentro do res
pectivo munictpio. 

Paragrapho unico. Na prestação de contas, o Pre-felto juntar& 
todos os comprovantes de despesas que deverão ser orga.nizadaa em 
duplicata.. 

Do veto do Prefeito 

Att. 14. O veto do Prefeito, a.utorlzado pelos artigos 21 e 23 do 
Decreto n. 14.383, de 1920, poderá .ser :;;>arclal, desde que não 1mpos
slblllte ou não dif!iculte a execução da lel, na parte não vetada. 

Dàs · camarcis · Municlpaes 

Art. 15. A Camara Muntcipil.l compor-se-ã de nove vereadores 
no munJc1p1o de Rio Branco e de sete no.s outl"OIS munlclploa . 

.Art. ié . · õs vereadores serão eie1tos por quatro annoa e a suà 
eleição se fará Juntamente coin a. do Prefeito, em dia ma.reado pelo 
Trlbunni Eleitoral Regional, tres a. quatro mezes antes da terml· 
nação do manda.to. 

Art: 17. Imposta em renuncia. do me.ndato a ausencla do verea
dor ás sessões, durante seis mezes êonsecutlvos. 

. Art. 18. A Oamara Municipal ,organizará um, Rectmento Interno 
para ordenar os seUs trabalhos , e sess.6es. 

· Dos ·impostos e iaia.s~ i 
• I 

Art. 19. Compete' á Camara. Muntclpal decretur impostos e tnxH 
sobre : 

. ·a) propriedade terntorlal: 
b) transmisRãa de propriedade 1mmob111arta., tnter-vivoe, 1nolu

.stve a SUa. incorporação ao ·patrlmonlo de sociedades; 
· e)° transmJS.S.tfu de. proprte<Iade causa mortis. Tra.tando-ae do 

:bens corporeoo, cabe o imposto ao . mun1c1plo em· cujo ·~rltorio ~ 
~harem situados; qu~nto ~s bens . 1~oorp0rep~ • . lfiol'Uiilve tltUI~ ~ 
credltos, pertence o imposto . ao .. ~~lciplo, on~e .~ ho.uvo ._ aberto. 
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a suceessão, vedada entretanto, taxação maior do que tiver sido im· 
posta pelo emissor do titulo. Se est:e houver sido emtttido com 1sen•. 
ção de impostos, nã.o poderá ser taxa.do. pelo munlclpio; 

d) mei'êactorlá.â, exceptttB.dós os proouctos pha.i"maceuttêoo, os ge· 
neros alUnenttclos de primeira. necess!4ade e os combustivels nacio
~s para. motores de explosão. Os estabelecimentos que negociarem 
exclusivamente com os productos exceptuados neste item, ficam 
isentos de quaesquer impostos munictpaes, menos o de licença. para 
fUncclona.r, e serão submetttdos a rigorosa. !tscallzação. 

e) exportação, para !óra. do territorlo, das mercadorias de pxo• 
ducção municipal, ~té o ma:!tlmo de cinco por cento "a.d-valorem .. , 
veda.doe quacsquer addiclonaes; 

/) industrias e profissões: 
g) licenças commercta.es: 
h) predlos urbe.nos, cobrado o Imposto sob a. forma. de declma., 

que não poderá exceder de dez por cento doo a.luguels do predto; 
i) actos, contractos, concessões e, em geral, qua.esquer negocios 

regulados pela Ca.mara Municipal. 
Art.· 20. No anno em que os impol'Jtos e taxas arrecadadas torem 

sufticientes para cobrir todas as desi>esa.s do mun1ciplo, delxarã este 
de receber a quota. dá dotação federal que lhe !ôr destinada.. 

Do orçumento muníctpaZ 

Art, 21. O orçamento munlclpe.I serã uno, e não conterá dis
poeltlvo estranho á receite. previste., nem â despesa., fixada esta IO• 
mente para. se1•vlços e cargos anteriormente crea.dos. 

. Art. 22. No orçamento serão consignados vinte por cento da 
receite.. exclusivamente para a. lnstrucção publlcs. 

Art. 23. o subsidio do Pre!elto, bem como os venclmentoa dos 
tuncctooo.rlos munH:iipMS, serão fixa.dos peIQ Cam.al'a. e deverão fi• 
gure.r no orçamento do muntclp1o. 

Art. 24. Na segunda. sessão ordinar!a. annual, as Camaras Muni
ctpaes não tratarão de qualquer outro ~umpto, antes de ser vota• 
do o orça.Jllento. 

Art. 25. 01!1 ca.rgos munlcipaes não são v1tallclos, mas os seus 
eerventuartos gozam de todas as garantias da.das em egualdade de 
condições ao :hlncclonalismo :redera!. . . _ _ . _ . 

Art , 26. Os serviços e cargos publlcos serão creados em lel 
especla.1. Esta só se dará poi' e.pprovllda., depois de duas votações. 

Paragre.pho unico. A despesa. orçamentaria será dtvldlda em duas 
partes: uma fixa que não aerâ. altera<!~ senão por lei especial; outra. 
variavel que será. rigorosamente especte.lizada. 

msposiçflo geral 

Art. 27. E' · incorporo.da., para todos os ef!eitos, ao pa.trlmonlo 
do munlcipio de Juruá, a área de terra. <10 dom1n1o da. União onde se 
acha edificada. a cidade de d~lro do Sul. 

' 
DfsposíÇões transttonàs· 
' .. . ' . 

Art. 10. o Tribunal Regional Eleitoral do Ter-.dtorto· do Acre 
providenciará para que se reallzem, 90 dias depois da publtcaçâo 
desta Jel, as eleiçôés cle prefeitos e vereadores dos municiploo do ter
.rltorio, pela tonne. prescriptà na. legislação em vigor, com os sup-
plent.4m que julgar neces8a.rios. · 

Art. 20. A quota. doada. pela União cóino auxmo âos munlolplos 
ten\ appllcação especlallzada. que constará do orçame;nt.o. · 

O Sr. Presidente - o projectó pas.sá á. 3a1·df.aC1JBSJ\o. 
Tenho. sobre a mesa e vou· submet~ a votos o segu!nte 
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REQUERIMENTO 

Requeremos pre!erencle. para a. linmedlata discussão e votação 
do projecto n. 333, de 1935. 

Sala. das Sessões, 4 de Novembro de 1935. - Abel11rdo Marinho. 
- José Muller. - Vicente Miguel. - Generoso Ponce. - Macedo 
Bittt?ncourt • 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Vou ouvir a Ca.mã.ra sobre o prC>Jecto. 

3° di3dttssão elo projeéto n. 333, de 1935 (1ª legislatura) .• 
modifieanclo a composição do quàdro do Seroiço de En/er 
mage1n da Saude Publica da Dtrectorla Gerai de Saudé e As
sbtencia Meclico-Socicil do .Mtntsterio eia Eàucaçflo e Sa.ude 
Publica,· tendo 1J4recer da commtssão de J·inanças Ja.varavei 
ao projecto da Comm1ssáo de Sauãe. 

Encerrada a dtscuss4o e annunclada a votnção. 

Approvado e en vlado â Commis.sã.o de Redacção o se
guinte 

PROJ'ECTO 

N, 333 - i935 

(1"' Legtslatura) 

Art. 1 o. o Serviço de Enfetinàgem da Dlteotona. NacióiiBl de 
Saudé e ~lstencla Medico Social fica assim organizado: 

1 Superlntendent.e geral ..•.. . ..... 
1 Directora de Divisão de En!ermet-

ras de Ss.ude Puhllca .•. .. ..... 
12 Enfermeiras. chefes .............. . 
58 Enfermeiras de Saude Publica. .••. 
·e() Enfermeiras · adjuncta:s ... ·. ·. ; ·; ... . 

1 Secreta.ria estenograpba ....... . 
4 Dactylographas . ......... . .... ; ••. 
1 Archlvlsto. .............. . .. , ... ~ ...• 
1 óontlnuo ......... . .............. . 
1 Desln!ectador ....... ·· ........ , ... . 
2 Serventes de primeira elas.se •. , , •. 

Gratmcação 

24:000$000 

13:680$000 
12:360.000 

8:400f000 
6 ·:000f000 

12:000.000 
7:200$000 
7:200tOOO 
4:800to00 1 

3:600$000 
3:600.ÕOO 

24:000$000 

13:680f()00 
H8:320tOOO 
48'r:200f000 
360:000f000 . 
12:000$000 
28:800.000 

7:2008000 
4:8008000 
3:1!008000 
7:200.000 

1"096:8008000 

1 

Art. 2º. As despesas decorrentes da. craa.ção elos : cinco lagares de 
6n/ermeiras chefes e ses~nta. de enfermeiras aàjunctas, na importan .. 
ela de 421: 8008 ( quatroçentos e vinte . e um contos/ e oitocentos mil 
réis), annuaes serão custeadas pelas dotações orç1u~Eintar!a.s relativas 
aos cargos aba.ixv dl.scrunlne.dos que :ficam. desde Já extlnctos: 

f 

Dlreotor de OontablUdade d~ secretaria Geral do ext1n
oto Departamento Naolona.t <te àaude Publica. (vago) 

Secretario da Dlrectorla da Defesa Sa.nitaria (gratiflca-
Oi<>) (vago) ... , .•...••....••.......• . .•..•..•.• 

Mloroscoplsta da Secçrío de Mlcroscopla. do Laboratorlo 
Broma.tologlco (vago) •..•.••••.•••.•.••••.•.• · ••• 

<fü1mtco ensaiador do Lab<>ratorlo Bromatol<>glco (vago) 
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:Enca~gado de ·secção da. Inspectorla dos Serviços de 
Prophyla.xla. (vago •..•.•.. • •••••••..•...•.• ~ ...•• 

:2 Aux111ares de . escrlpta do Serviço de Saneamento Rural 
do Dlstrldto Federal, a réis 4:800• (vagos) . •.....•.. 

1 Auxlllar de escrlpta (que se vS-gan\ por promoção a 
. cargo de a.ccesso presentemente vago) .......... . 

:2 Chefes de Turma da Inspectorla. dos Serviços de Pro-
phylaxia a 7:200$ (vagos) ........................ . 

•Chefe de Turma do Lazareto da D~a Grande (vago) .•.. 
Fiel do Deposito do Centro de Baude de Inhauma (vago) 
:Mestre da Sub-Inspectorla santtarla do Porto de Ma-

ceió (vago) .. . .................................. . 
i Máchlnlsta ou motorista de porto de Estado (que se 

vagará por promoção a cargo de accesso presen-
temente vago) •.•••••••••.•••• • •.•• • .• • •• • •• • • • • • 

.2 Foguistas mensalistas da Inspectorla. da. Marinha Mer
cante e dos Portos, a réls 4:210• (que se vagará por 
promoção a cargo de accesso presentemente vago) 

·Foguista. menaa.Usta da. Inspectorta da. Marinha. Mercan-
te e dos Portos (vago) •.•..•.•..• . • • ..•..... . .•.. 

Marinheiro de 2ª classe da Inspectoria. Sanita.ria de Por-
to Murtlnho (vago) ••. •. ... . .•...• . ...•.......... 

·Marinheiro da Irispect.orla da Marlllhã. Mercânte é dôS 
Portos (vago) .. . ....... . .. ........... ............ . 

3 Guardas deslnfectadores de i ª cla.sse da Inspecto
Tla dos Serviços de Prophylaxla. a 5:39Õt (vagos) .. 

·7 Guardas desln!ectadores de 2ª classe da Inapectorla. 
dos Serviços de Propbylaxla a 4:3908 (vago) . . ... . 

10 Deslnfectadores da In.spectoria dos Serviços de Pro-
phylaxlà a 3 :600$ (vagos) ............... ... ..... . 

·nesin!ectador da Inspectorla de Prophylaxia da Tuber·-
culose (vago) .........••...........•....•••..•.••• 

·Guard(!o-portão da Inspector1a dos Serviços de Prophy-
laxla (vago) •.••• , , , , ••• .••••.••••••• . . •• ••••• • •.. 

:Porteiro auxiliar da Inspectorla dos Serviços de Pro-
phylaxia (vago) ........ ..... .. • ..... .. •.•........ 

·Continuo da Secretaria Geral do extincto Departamento 
Ni\ClOiial de SaÚdé PUbllca (vago) · ..•.. ; ..•• .-. .•. .- . 

&rvente de 1ª classe da Secretaria Geral do extinto 
Departamento Naciõnàl de SaUde Publicá (vago) .• . 

:Servente de 1ª clL~ da Secretaria Geral do extliicto De
partamento Nacional de Saude Publica (que se va· 
·garã por P!"omoção a. cargo de acceeao presentemen-
te vago) • • . .•.•. • • • . • • ·. • • • · • · • · · • • • • • · · • · • · • • · · 

·servente de 2ª classe da. Inspectoria de Fl.scallzaçli.o do 
Exeroiclo Proflsslo:nal (vago) .. .. . ....... ..... ...• 

'11 Serventes de 2ª classe da lnspectorla dos Serviços de 
Prophylaxla a réis 3 : 130$ (vagos) • .......... . . . ..• 

'2 Serventes de 2ª classe da Inspectorla. de Prophylaxla 
da Lepra e das Doenças Venerena, e. 3:130t '(vagos) 

;Servente de 2ª classe do Labora.torto Broma.tologlco (que 
se vagará por promoção a cargo de accesso presen-
temente vago) ; . , . , ..... • ........................ . 

"2 Serventes do Lazareto da Ilha. Grande, a s :eoo.Ooo 
(vagos) ......... . . · ·. · · .. · · • · · · • • · · ·• · · • · · · • • • · · • • 

;Servente da Inspectoria de Prophylaxta. da. Tuberculo-
se (v·ag<>) •...• 1 ••••••••••• • • •• ••••••• 1 •••• ' •••••• 

·2 Tr9.ba.lhadores do Serv190 de Saneamento Rural no 
Dlstrlcto Féderál, á s ::noe {vagoe) ....•.........• 

Vlgla da Inspectorla dos BervlQós de Prophylaxlo. (vago) 
l Inapeotor dos Serviços de Prophyla~cla (vàgo) . • ... . ... 
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2 Chefes de turma ·da lnllpect.oria dos Setvlçoa de Pro-
' .. · Phtlaxla a .7 : 200$ (vago) • • • • • • • • • . • . • • . • • . . . . .. • • . 14 : 4oOt000t 

2 Guardas deslnte-:tadOI'e8 de 1 • , da mesma lnspect.orla 
a s·:süõ• (vago) .... . •• • ..•. · ••••.• .• . ~ .. . .... . .... 10:780t0001 

5 Guardas deslnfectadores de 2ª da mesma Inspector1a 
a 4:390t (vago) . . . • .. . . . • . . • . • . . • . . . • . • • . • . • • .. • • 21:95080001 

8 Desinfectadores da referida Inspectoria a S :600tOOO 
(vago) · . • . • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • 28 : 800.000 

423 :970toOO: 

Art. . ao. o prõvlménto dos éat gos de eruermettas chefes será 
feito moo'iante promoção de en!ermelras de . sa'ilde publlca, pertencen
tes ao quadro do Eier"IÇo <ie Enfermagem, â razão de :um por antlgul
Q.adc e dois por merecimento, concorrendo a todas as promoções · não· 
somente as en!erm.elras diploma.das pela prlmelra Escola Pratica de 
Enfe;rmagem da saude Publlca, mas taro.bem a.s diplomadas pela Es-
QOl Dona , Anna Nery. . · 
' Paragrapho· unlco. O mesmo criterio regerá a promoção das ad-· 

junctas ~e enfermeiras e enfermelt'a.s de Saude Publlca. 
- · Art." ·'40. As sub:.l!l.Spéctorlas de saude dos portos funcclonarão· 

ele accordo coni a seguinte oTganlzação: 

A - PESSOAL 
' . ' 

Porto de São Luiz: 

'l . Sub-lnspector de sa.ude . . ..• . .....• • . .. ............. 
l Escrlpturarlo-archi vista. .. . ... . . . .. ......... ......... . 
2 Guardas · sanltarlos' . ... . , , . . . . .. , . . , • .. . •...• . •.. . ... 
1 Mestre . .............. . ....... . ........ . .... • ......... 
l Machlntsta. ou motorista ..• . . . •. . .. . ..... . ... . . .. . . 
4,. Marinheiros de 2ª classe .... . ..• . .... .•. . . .. . .... . . 

... 
Porto de Amarração: 

1t: Sub-tnsi>eotor· dA saude .• ; •• ; ..•• ; •.••...• • . ; ..••.. • 
1 Escr1pt\li1'.arlo-archl vista. . . . . . . ... . ..... . ... . . .. . .. . . . .. . 
l ·Guarda.· aa.nttarlo •.... . ..... . ........... . .. . •.... . . . 
1 Machlnista ou motorista ...... . .... . ~ . .. . .• .. . .. . . • 
2' Marinhei.Tos de 2a classe •.•. .. . . . . . . . .... •... . •.. . . 

P.o~o de Natal: 

1 , Sub-1ns~ector" de .se.ude •.• • . • .: •. ; ''. •. • , , ' • •• ; . , .• • . 
1 · Escrlpturarlo-arohivista. · . . · . .. · .. .. .. . · .•.... .. . . ...... .. .• 
2 Guardas sanitarlos ... . ... . .. :' . . .•... . . ..• .... . .. . ... 
1 ~Mestre· · . !, • • • • · • • • •• · . . ... . . ... . . ~· •••• ~ ••• ••• •• • • • •• • • • • · • 
J. Machlhiàtü. ou mõtorlstli . .•. • • . • • . •. . •... .. • . .. . .•. 
4::Marttilietros de 28 classe •.•••...... . .. . ........•.••• 

1 
1 
! 

l t Sub-lns'.t>ector de saude . .. ........ .. ...... . ........... . 
i Escrlpturarlo-archivista .. .. .- . •. .. . •. .. .. . . •• . • . . ... . •• 
1 ( Ot.tard~ ·: sa.n1 tarlo . .. , . . .. , •... . .... • .... •.. . .•..... ~ ... 
1 Mach1n1sta ou motorl.sta. •••• ~ • • • , • •.• • ••••. • . • ••... 
3 · Marlnh~1ros de 2ª . classe .•... . .. . . . . . . ... . .. . . ... . . . 

'· 
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Porto de Maceió: .~ 

:1 Sub-lnspector de saude • . ..... , ... •• .•.. , • , •.••• , . , , 
.1 . Escripturar1o-arch1v1sta ......................... . ... . 
2 Guardas sanltarlos ...•.•••••.•.•. ..••••.•... ~ ..•...•• 
:1 l\lei.s,tre ............................................. . 
.1, Machlnista. ou motorista 
4 Ma.rlnheiros de 2ª cl~ 

Porto de Ar'&.cajú: 

.... ....................... ....... .. .................. 

1· Sub-inspector de ·sa:ude · •• . '. . '. ._: ..••.•. · ...•.... · ..... . 
1' 'E8crlpturarlo-arch1 vista. •...• . .•.•••.•..•.....••...•.• 
1· Guarda. sa.nltarlo . ... . .•..••.••.•••.......•.•.• \ .•.• 
1 Machln1sta. ou motorista ..• •..• ••••.••..••.•.•.••.. 
~ Marinhei.Tos d~ 2ª classe . .... • . . ...•...• . .•...•.... 

Porto de Victoria: 

l . Sub·•lnspector de saude ...•........•.......•........ 
1 Escrlpturarlo-archl vlt\ta. ... . ......... .. .... . ...... . .. . 
:2 Guardas sanltarlos ..... .. ..................... ~ •..... 
1 MeStre ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
l Machln1sta oti motort.sta. .•......................•.. 
4 Ma.rlnhelros de 2·a classe •••.••.••••.......•..•..••• 

Porto de Paranaguâ.: 

·1 Sub-lnspector de saude ..•...•••••• . ••.... .. .••..••• 
1~: EscrJpturarlo-J14,·.::ti1 vista. .. .•..••••••••.••..•••.••..•••• 
2 Guardas sanltarios . ...................................... . 
:1 Mestre ................ . · ........••.... . · . ~ ....... . .. ..•.. . •. 
1 Maohlntsta. ou m\>torlsta ..•.•..••••.•.••....•.•••.. 
.4 Marinheiros de 2ª classe •••.••••...•..••••••..••••. 

Porto de Florl~~~polis: 

·1 Sub-lnspector· ti.e sn.'udô . ~ ..• ; ; ...• ·; .• ._ • : ; .• : : ; ..••.• 
i' i!:scrlptll;I'àrlo-arohl vista. ............................. . 
2: Guardas sanltar!os ....... .... .......•..... .. ........ 

~1 ~tro .... . . .... ..... . . . .... . . . ........ . .. . .. ... .... . 
1 Mach1ntsta. ou motorista 
·4 Marinheiros de 2• classe 

............ ......... • ... .. . ........................... 
1 

B - MATERIAL NAO PERMANENTE 

Sub-Inspectorla de saude do. Porto ele 
&o Luiz: 

·Materle.l do c<.'usumo. ou . de tra.nB!orma.çÃo • • .......... . 
.Diversas despooas . ... ~ ... ... ..... .. . . , .. ·· ........ • .. • ., ......•... 

" . . 
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10:3808000 
4:800$000' 
6:72oeooo· 
5:840.000 
5:840tOOO 

11:680$000 

45:2aoeooo 

10:380$00(, 
4:8000000 
3:360$000 
5:8408000 
5:840$000 

30:220$000 

10:380$00() 
4:8008000 
6:7208000 
6:340f000 
5:8408000, 

11:6808000 

4p:260$000 

i.0:3809000 
4:800$000 ' 
6:720tooO 

. 5:8408000 
. 5:840f000 
11:6809000 

45:260.úOO 

10:3809000 ' 
4:800f000 
6:720$000 
5:840f000 
5:8408000 

li!6B0$ôô0 

45:~60f000 

' 6:800f000 
' 5:1008000 : 

11:9008000 



-208-

sub-Inspectorla de Saude do Porto ãe 
Amarração: 

Material de consumo ou de transformação ......•..... 
Diversas despesas ............ • ..... . . •.. ...... . ......... 

Sub-Inspectorlã. de Sande do Porto de 
Natal: 

Material de consumo ou de transformação .........• . . 
Diversas despesas . . ................................. " . , 

Sub .. Inspe<itorla de Saude do Porto de 
Cabedello : 

Ma.tertal de consumo ou <le transformação • . . . . . •.. • •• 
D.1 versas despesas . ..... . .. . .. . ...............•.•....... 

Sul?•I,nspootorla de Saude do Pt>rto de 
Maceió: 

Material de consumo ou de transformação •...•••... . • 
Dl versils despesas . . .... . .... . . .. . . .•.. .. . . .•.•.••...•.. 

Sub-Inspectorla de Saude do Porto de 
.Aracajú: 

Material de consumo ou d.e transfonnação ....•....•.• 
Dl versas desj>e.sas ........ . . . . . ..... . ....... . ......... . · .. . 

1:2508000' 
1:700.000 

2:950toOO 

3:500$000 
1 : 500100()• 

5:00080001 

a:2ootooo· 
3 :250f000 

6 : 450$(10()• 

5:200$000• 
3 : 6008001>· 

8: 800$00() . 

1:600toOO• 
3:1006000 

4: 700$000. 
rt :· f. :Trt.7111if• l.-..la.I 

Sub-Inspectorla de Saude do Porto de 
Victoria: 

Material de consumo ou de transformação ..•.•.•. ". .. . 
Diversas despesas ........ . ..... . .. . ........... . ....... . . . 

• • r 

Sub-Inspectorla de Sa.ude do Porto de 
Paranaguá: ; . ... . . - . 1 

Material de consumo ou d~ transformação ......• · . . ... 
1 Diversa.e despesas ... ..... ,. ..... . ....... , . 'I! ••••••••••••• 

' 1 

Sub-Inspectorla de Saude do Porto (le 
Floria.nopolts: 

MatetlBl · dé coU.Sumo ou de transformação ...• • •••.•. ·• 
Dl vetü.s cleSpésa.5. • . • . ... • . . . • . .. . .... . . ...... . ...•...•.... 

1 1 
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4 :7ooeooet· 
5:900.00C> 

10 :600tOO()· 

7 :500800(t' 
s:eooeooo 

11 :400$00(}' 

'l :800$000' 
6:2009000 

14: 000$000· 
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Sub-Inspectorla d4' Saude do Porto de 
São> Francisco do Sul: 

·.Material de consumo ou de transformação .. ... •.... ~ . 
Dlversaa desJ>eBaS ........ . . . . ...... . ... , .............. . 

2:2008000 
2 :95Q8000 

5:150$000 

80:950$00() 

Art. 5°. As despesas com o pessoal das sub-inspectortas serão 
-custeadas pelas respectlva.s dotaçõea orÇamentarias. As despes& rela• 
tivas ao material não permanente serfio pi'õvldã.S pelas dotàçõés or .. 
. çamen~arla.s destinadas a.os ca.rgoa const2.ntes da tabella seguinte, 
presenoomente vagos e extlnctos pelo decreto n. 19. 855, d~ 13 de 
.Abril de 1931, todos do antigo Departamento Nacional de saude Pu
·buca. 

:3 Sub-Inspectores santtartos ........... . 
·.:a Delegados de sa.ude .. .. ... ........ . . . . 

14:400$000 
21:600$000 

43:200$000 
43:200$000 

86:400$000 

Art. 6°. Quando estiverem em iuncclonamento estações sanlta-
:ria.s marlttmas, destinadas â prophylaxla de doenças epidemlcas, o 
·governo poderá .suppr1mlr os serviços de saude no.e; portos dos Estu

·doS que tenham organizações sanlte.Tlas t.erre.-:;tres, comprovad.amon
te etrtctentes . 

Art. 7º. Não oorão provtdos, em caracter effectivo ou tnterlno, ~ 
1ogares de sub-lnspectores de saüde dos po·rtos dos EStadcs. ~es 
-0argos serão preenchidos, em com.missão, por medlcos a.wdllares, sub
jnspectores e 1nspectores sànltar1os, dos quadros de. DlTectorla da 
Saude e ABSlstencla Medico Social. 

§ 1 o. A designação de funcclonartos, dos quadl'06 referidos neste 
-artigo, obedecerá. a seguinte ordem de preferencla.: 
. 1°, os que a reqt!.ererem dentro d:3 trinta dias contados da dr.ta 
..em que ~ déctare a exlsiencta eia vaga; ··· · ·· · · · ··· 

20, os que não tenham sido a<tnúttldos na repartição mediante 
·concurso de provas: ª"· dent1-e os menclonados no Inciso antertor, 08 que contem 
:menor tempo de serviço, oomo !uncclonarlo e!fectlvo, na repartição; 

4º, dentre os menciona.dos no inciso precedente oe que se enco11-
·trem em igualdade de condições, os que, no exerclelo ele cargo techl!t
.co de saude publleà, contem menor tempo de serviço, em qualquer 
-caracter. 

§ 20. Todos quantos ·na. da.ta. de 26 de Junho de l93ô, exerciam, 
·1nterlnn.mente, cargos de sub-lns!>Elctores de saude dos portos, pode
·rão ser mantidos nos mesmos, em caracter interino. 

Art. sc.. O tuncolonario que contribuir para a lnobservancla 
das normas contidas no artigo precedente, incidirá em pelltl. ele ~e-
'missão. · 

Art. 90. o tuncclonsrlo dei!lgiiado para. exercer as funcções de 
sub-inspector de saude dos portoo dos EStàdós conservarâ os vencl
·mentos do seu cargo ef!ectivo, se estes forem supértorea âquelles. 
:Na hypothe.se contraria, terá os venclmentoo de sub-inspeotór de 
.saude dos portos dos Estados. Em um e outro cnso não sert\ pro
·e1lch1do, de qualquer !órma, o cargo que ficar vago, 

Art. 10. As sub-lnspectorlas de saudo deverão eetr.:- em tun
cclonameiitô dentro de sessenta dias, contados da. de.ta. desta lei . 
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Art. 11 • Para as primeiras de.atgnações, o pra?.O referido no nu
mero 1, do pa.ragrapho unlco do a:rtigo '1°, será d«! dez dlaa. 

Art. 12. Os :runccionarlos que contrlbUlrem para. o não cunl-
~primentc do disposto no e.rt. : 10, se forem ettecttvos, lrid<i.trão na. 
pena de suspensão por seis · mezes. Se· forem interinos ou em .com
mtssão, na · de demissão, com lncapa.cl<J.e.de para. exerctclo tle l\l.Ucção. 
ou cargo publico por um anno. 

ATt.- 13. ReVógti.m-se as dU;poeiç6ea em contra:1o • 

.. za discussão do projecto n.. 340, de 1935 (primeira. legislatu
ra) , mandando que ajSDi~Oria.Wiacional de Educação receba e 
use cs dipwm<is deis Escolas de P.ha.r7J1.4cia. é Odontologia esta
dtl@,4 ,' tendo parecer com substttuttvo cta. Coin,m:issão de Ecl'U.Ca-· 
ção, com d.ecl.4ração de voto do sr. Monte A"áes (em virtude ele. 
u.rgen.cta.) . · 

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

Ha sobre a mesa emendas que vão ser lidas. 

São, successlvamente, Udas e postas em dlscussli.o, as se-
guintes · 

EMENDAS AO PROJECTó NL 840, DE i935, (PRIMEIRA LEGI8LATUltA) 

Onde convlér: 

(2ª dlscusaão) 

N. 1 

, Âos alumnos da.s &colas ·Superiores, matrlculad08 na vigenclz. d"' 
decreto .n. 20.179, de 6 de Julho de 1931, flcam assegurada.s as rega.
~las do mesmo decreto. 

Sala das Sessões, 4 de Novembro de 1935. - Arlindo Pinto. -
Bandeira Vaughan.. - Hermete SUva.. _;, Cardtllo F'ilho. - Lem'gr1ibej. 
Filho. : - Bento Costa Junior. '--' "Acurc!o Torres', · · 

J.usttficaçllo 

J;'elo artigo .22 do decreto ·n. ',20 . 179, 'Cle 6 de Julho de 1931,. :foran.. 
reconhecidos V.a.lidos os diplomas expedidos pelos illStitU~oS 11Vf(f.S l1e 
ensino superior a.os e.l~~ nelle.s. JI\ matrlcula.clos na date. dl\ !:lOn· 
·~ da.. · 1nspeççãô : pr~lhnlnar. · · . · . 

. · Entretanf.9 aquelle dl.spositlvo. :tend.o sido modlflcaclc, ~lc dc::r,, 
to ~ . . 23. 546, ijé . 5 . de De~mbro de, 1933, tem lmpedido o registro de
.~iploD?-as de al~xnµos . que! por . diversas razões, conclulr"m o cura·' ~"' 
venham li éonclul:r na. vlgenclâ. do supra.clia.do decreto de n. 23.546. 
cujo artigo, igualmente de p.. 2:d, só re~~ece . os diploma$ nos casos. 
em que o Conselho Nacional d~ EctucaçãO conceder a Inspecção· per~ 
manente aas' 1:rist1tutos · em questão. · · · 

Não é Jurldico, pata. qlie ~ appl1que ess& dlspo&~âo a.os alutnno!. 
~ue ee. matr1r-ulare.m no regime de um . decreto que lhe assegurava o• 
di~ito UqUido e çerto e.o reconhecimento de . seu curs~. sob um fun
damento legal que só veiu a v!gora.i· quando aquelles já/ he.vlo.m tnlcia-
do o reapêctivo ourso, · · · i' • 

. &erla mais ra.zoa.ve'l. e cq'Uito.tlvo· que o a.rt. 22 do decreto num& .. 
ro 23. 546, '<le 5 dti Dezembro de 1933, .só tivt!sae appliêa.ção a.oa e2tUd a.n• 
ws que inlcla.ro.m o curso sob o regime quê foram estabelecidas as no-· 
:vas mocU!icações da legtslaçl\o. anterior. A contrario ·senso, isto i, au• 
b"rdinar o reconhecimento ·dos dlplómn.s conierldoa aoa a.lumnos que· 
~ matricularam. .ainda sób o regime. do decreto n . 20.179, o qual lhes. 
assegurava ·.as prerogàtlva.s co~ferldas peio art . . 22, seria e.dmlttir g_ua. 
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a lel retroagisse a ponto de fazer cessar violentamente o dlrelV., de 
:muitos diploma.dos por institutos que, por qualquer motivo, não venllam 
a go.sar doo favores da inspecção permanente . 

Ainda como elemento justificativo da presente emenda., r.abe a.qul 
recordar que, acautelando os direitos dos alumnos dos lnstituios de er'.

. sino superior ma. tricUla.dos sob o 1~glme escolar do decreto n. 11. ~ª"· 
.de 18 de M,a.rço de 1915, foi expedido na vlgencia do decreto nti· 
mero 16. 782-A, de 13 de Janeiro de 1925, o decreto n . 17 . 016, de 21 
de AgOGto do mesmo anno, pelp qual, a exemplo do que ora se pleitea • 

. foram mantidas para aquelles alumnos todas as vantagens e dlreltos 

.da. legl.slaÇãó vigente na época em que .se ma.trlcularam . 
Para maiores esclarecimentos sobrt: o assumpto, aqui vã<.. tra.ns· 

•.Criptas os dispositivos legaes cita.doo na presente justificação: 
Art. 22 do decreto n. 2.0.179, de 6 de Julho de 1931. 

PROJECTO 

"Serão tambem valldos, nos termos deste decreto, os di· 
plomas expedidos pel.os institutos livres de ensino superior aos 
alumnos nelles jt\ matrtculacl~ na data da concessão da. 1I1S• 
pecção preliminar". 

Art. 22 do decreto n . 23. 546, de 5 de oeze.mbro de 1933: 

"Serão Validos, nos termos deste decreto, os diplomas 
oonferidoa ·pelos institutoo de ensino superior aos alumnos 
nelle~ matricula.dos, antes do in!Clo <la inspecção prel1n1inar. 
nos ca.so.s em que o Conselho Naclona.l de Ed."ucEi.Çã.ó conceder 
a inspecção ·perma~ente". 

Decreto t.l. 17. 016, de. 24 de Agosto de 1925: 

"~solve manter, para os actuaes alumnos dos lru;tltutos 
de ensino superior, o regime escolar do decreto n . 11.530, de 
18 de :Março de 1916. 

O Presld.ente da. Republica. dos Esta<los Unidos do Brasli : 

Co'nsiderandÓ. que o Supremo Tribunal Federal concedeu 
habe(!,s~corpus a. a.lumnos matriculà.do.s nas diversas s·érles da 
~coia. Poiy~hr~i<'-a da. tJniversldade dõ Rio de Janelt'o, para 
que lhes seja. áaSegura.da a. trequencla livre nas cadeiras, cut·
sos r..om,plementa.res e aulas de tra.ba.ihos gni.phlcos; . 

Considerando que o ensino ni\o deve ser ministra.do de modo 
diffét ente nos 1nst.ltu'tos superiores. sendo de vantagem man
ter ta.es lnstltütós Sôb o rO.esrilo regime; 

Considerando que a a.ppllcação da medida. referente á fre
que11cla. livre, em dese.ccordo <lam o sys!ieme. geral da nctual 
lei do ensino, deve acarretar, logicamente, alteração do regime 
escolar quanto á seriação e ao processo dos exames; 

Resolve, usando da. iattribuiçAo que lhe concede o art. 36. 
n. 1, d.a. Constituição Federal, que pa.ra os a.lum:nos matriculo.
dos no corrente n.nno nos instltu'tos de ensino superior, a se
riação das ca.delra.s, o regime de frequ~hcla e o processo de 
exan1es dos allud1dos lMUtutos serão regulados pelo decreto 
n. 11.630, de B de Março de 1915, expedindo, o Ml.n.isterio da 
J"Ustlça. e Negocios Interiores, as necessa.rtas instrucções para. 
a. ext cução do presente decreto . 

.Rio de Janelr.o, 24 de Agosto de 1925, 1Ô4º da Independen
.Oia e 370 da. Republtca. . ...._. Arthur .da. Sllve Bernardes. - Af
f<Yrtso Pen.tia Junfor". 
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N. 2 
Accresceute-se: 

.Art. lde11tlca. tormalldade será exlglda aos bachareis em dlrelto .. 
diplomados até 1934, pelos Institutos esta.duaes reconhecidos ou decla.ra
<los de utllldRde publica pelos Estados e Munlciplos, bem como os que. 
:runccionaram sob o regime da Lei Organ1ca. 

Sala das Sessões, 4 de Novembro de 1936. --:- Fretre ele Andrade. -
Agenor Mont'~. - Adelmar Bocha.. - ·vtcente Mtgiul - Eurico Rtbet
ro. - Generoso Ponce Ftllio. 

O Sr. Laudelino Gomes (Pela ordem) - sr. Presidente, emborã.. 
em prlnc.lplo discorde da emenda, por contrariar o esplrlto do projecto, 
peço a V. Ex. consulte a Casa se ooncede é. Commissão de Educação e 
Cultura o prazo de 24 horas para em1ttlr seu parecer escrlpto sobre a. 
emenda. 

O Sr. P1·esidente -= O Sr. Relator pede ó prazo de 24 horas para 
que e. Commtssão de Educação e Cultura possa dar parecer a respeito 
do projecto . 

Approvado. 

Dtscussão unwa dó prójecto n. 343, de 1935 (1ª leg«sla.tu
ra) approvàndo o tratado antt-bellfco de nao a.ggress4o e con
clltaç(to. firmado entre o Brasil e a Bepublica Ar,gentfna. 

O Sr. Presidente - En'tra em dlacussão o proJecto. 

Da sobre a mesa uma emenda. que vae ser llda. 

E' lida, apoiada. e enviada á Commls.são de Dlplomacla "' 
Tratados a. segu1nte 

EMENDA. AO PROJl!CTO N. 343, DE 1936 (l't. Ll:QISLATURA) 

(Discussão unica) 

Onde .se dlz., no art. 1°, "!lr~o ~ni:tre o Bta.811 e a RepubUce. Ar
gentina.". dlsa-se: "firmado no Rto de Janell'o, a 10 <le outubro do· 
1933, en't;re o Brasil, a Républ1ca Atgentlna, a Repubi1ca. do Chlle, a. 
Bepubllca. do Parngua.y e ia. Republlca. Orlentai <lo Urugua.y". 

·:Rto; 4 de Novembro de 1935. - Octevto Manga.betra. 

i!Jncerrada B d1scussA.Q, ficando adiada a votação e.té que a. 
. referida Comm1ssA.o dê p&tecér sobre a emenda otrereclda. 

1ª diacuas4o do projecto n. 88, de 1935, concedendo van
tagens aos escreverites do "Qiladro !U EacreVfntes" do M!nis-
terio d4 Guerra. 1 

J 

Encerrada· a. -tl1Elcu.ssão e annunclada a. votação. 

Approvado o seguinte 

PROJEC'l'O 

N. 88 - 1936 

Arb. 1.0 Olf escreventes rto "Quadro de F.acreventea do M1nlster10> 
da Guerra", cteadó pelo decre'to n. 2•.os2. de 10 de Julho de 1934, e 
regule.mentMo pelo decreto n. 95, de 15 de outubro do mesmo o.nno .. 
terão mo.Is IW seguintes vantagens: 

Página 52 de 54 



- 213 -

§ 1.º Os escreventes d.e 111 e .2a claase que sattsflzerem as provas 
ele que trata o t 1° do arttgo 15 da. lei n. 5.631, de 28 de Dezembro 
de 1928, modltlca.da pelo decreto n. 2(>.37·1; de 3 de Setembro ele 1931, 
serão nomeados segundos tenentes da reserva, continuando, porém, 
nas sua.e funcções e com os mesmos venclinentos. 

§ 2.0 Os escreventes nom.ea.dos segundos tenentes da reserva con
tribuirão com a 1mportanc1e. de um dia. de soldo desse posto para o 
montepio mt:ttar. 

1 3.0 o t~mpo de serviço como escrevente, dos nomeados segundoa 
tenentes de. reserva, será compu'tado Júntamente com o tempo de ser
viço mllltar, para as va.ntagens de montepio e melo soído desse posto. 

f 4.0 Aos herdeiros doe escreventes do "Quadro de Escreventes do 
Mlnieterlo da Guerra'•. mortos em consequen.cla de !erlmento ou mo
leetla. ·adqulrlüos em combate ou ~rviço de campanha., será concedida. 
uma. pensA.o Igual a.os vencimentos correspondentes ás respectJva.s clas
ees, conforme são concedida.& aos herdeiros dos sargentos e praças pelo 
artigo 87, do decreto n. 18.712, de 25 de 1929, que regulamentou a 
lei ii.. 6.631, de 31 de Dezembro de 1928. 

t 5.º Aos !!lhos dos servente.g tlcam extensivas as vantagens con
cedidas aos filhos dos sargentos do Exercito, quanto á me.tr1cula. nos 
Collegios Militares. 

Art . 2.0 Revogam-se as disposições e·m contrario. 

O Sr. Presidente """"' o projecto pnssa á 2ª discussão. 

1ª dlsci!Ssão do pro1ecto n. 339, de 1935 (1ª legl.,latura). 
a1itorizando o GoVetno a M.quirir a btbltotheca que pertenceu 
ao Ministro Ronald. de carvalho,- tendo parecer com substttu
tivo da Oommissifo àe Finanças. 

Encerrada a dt.scu.ssão e anuunclada e. votação. 

Approvado o seguinte 

PROJECTO 

N . . 339 - 1935 

(lª legislatura.) 

.Art. l .º Fica. o Governo da. Republica a.u'totlzadó a adquirir e. 
blbliotheca c.ue pertenceu a.o Ministro Ronald de Carvalho. 

Paragraphó un1co. Essa blbUotheca. eer6. incorporada é. existente 
no Minlaterlo dàs Relações Exteriorea. 

Art. 2.0 As despesas decorrentes da execução da presente lel serft.o 
a.ttendidas pelo decreto n. 18, de 31 de Dezembro de 1934, te!'ta. a ava
liação por esse meamo M1nlsterlo. 

Art. a.o Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente -'O projecto pas.sa A 211 dJscussÀo. 

2ª dtscUSBão do prójecto n. 344, de 1935 ( 1 a legislatura), 
autorizando abrir, ao M1n1ster1o da. Fazenda, o credito espe
cial de 579:700f000, pa.ra pagar a.o pcBâoàl da Dtrectorla das 
Rendas Aduaneiras e da !iacallzaçll.o dos lmpo.stos internos nas 
estradas de rodagem. 

Encerradà. á discussão e a.nnunolada. a votação. 

ApJ:?rovados, euccesslvamente, os segulntes artigos do 
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PROJECTO, 

N. 344· -- 1935 

(·lª leglsla.tura.) 

O Poder Leglsla.tivo decreta: 

• 

Art. l.ô F!ca o Poder Executlvo autor1zado a abrir, ao .M.lnisterlo 
eia Fazenda, o credito e3pecle.l de qulnhentoS e setenta e nove contos 
e seteceJltos m!l réis (579 :700tOOO). sendo trezentos e clncoenn c<i 1-

tos _ (350:000~000), para. atU!ndet ao pagamento de gra.tlficações le
gaea devidas aos !uncclonartós commJ.sslonados na Dlrector..ta. da.a Ben• 
das Adua.nelras, é duzentos e vinte nove conto8 (229:000$000), para 
fazer f&.ce ãs despesas ieom o serviço de !lsca.Uzação dos impostos 1D
ternos nas estrooa.s <le rod.a.gem de São Paulo e do Distrtcto Federal. 
isto é, 194:7vOtOOO (cen'to e noventa e quatro contos e setecentos Jlll1 
réis) para. o pesaoa.l do quadro fixe.do pelo decreto 24 . 058, de . 1984:, e 
35 :oooeooo (t11nta. e cinco contos), para ma.terial, gazollna, oleo e pneu
ma.t1cos. Os encargos <ia. presente lei serão s.ttend1dos por conta doa 
saldos das vE>rba.s do MlnJsterlo da Fazenda. 

Art. 2.0 Revogam-se a.s cllsposlções em contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa â 2ª d1scUS8âo. 

·Nada ma.is ha.velido a tratar, vou levantar a. sessão, designando 
1Jara. a de amanhã. a seguinte 

ORDEM DO DIA 

pondo sobre a.cer ePFnlS .. ã.u:zãçao etao shrdlcliúpy vbgçJq etaoln e 
pondo sobre a. ci-eaçáo e a extincção de cargos ou emprego.s publlo<>s 
e os contractos de servlç0 adminl.Stre.t1\io, bem como sobre a. fixação 
da.s respectivas remunerações; 

·Dlscussão untes. do proJeeto n. 300, de 1935 (to. legislatura). man
dando suspender as isenções e reducções de diversos tributos, taxas. 
ta.rltaa e 1mpootos; 

.Sujeitando a sello fixo os titulos de nomeação e promoção de 
tuncc.lonarios publlcos e a. sello propor-0tonal o recebimento de re
muneração de serviços; 

Creando taxas sobre deposltos em empresas que explorem servlc;os 
publlcóe; 

Dispondo sobre a liquidação · de obrigações d.os Estados para 00111 
a UnULo e das rendas do oontracw de loterias; 

3ª dlscu~·&ão do projeot;c. n. 294, de 193l' (18 legislatura), reg·ulan
do as ncm~ações e promoções da justiça locai do Dlstrlcto Federal. 

.. . . , 

'Levanta ... se a. sessão âS 1G )'lotê.S e 45 minutos . 

EXPEDIENTE ·PAIRA O DIA 6 DE NOVEMBRO; DE 1935 

Trigo de Lomeiro. 
!Barreto Pinto. 
Uba.klo Ramalhete. 
Abelardo Ma.rlnho. 
Monte A1·raes. 
Teixeira Plb.to. 

ORADORES INSCRIPTOS 
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159ª SESSÃO, EM 5 DE NOVEMBRO DE 1935 

PRESIDENCU\ DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE; PEREI
RA LIRA, lº SECRETAIRIO, E EUVALDO LODI, 2õ VICE-PRESI
DENTE. 

A's 14 horas cornpareoem os Srs. Antonio Carlos, Euvaldo Lodi, 
.Agenor Rabello, Generoso Pence, Edmsr Carvalho, Cla.ro de Godoy, La.u
ti> Lopes, Abgua.r Beatos, José Plngarllho, Clementino Lisbôa., Lino Ma
dlado, Ca.rlrJ3 Reis, G<ldo!redo Vla.nna., Hugo Napoleão, Pllnlo Pom
peu, Monte Arraes, Jehovah Mot""-..a, Xavier de Ollvelra, José Augusto, 
José Gomes, Ma.thias Frell'e, Samuel Duarte, Botto de Meneze.s, Ruy 
Carneiro, Souza. Leão, Antohió d.e Góes, Heltor Ma.la, Simões Barbosa.. 
Motta. Lima., Fernandes Lima., Lauro Passos, J. J. Seabra., Prlsco · Pa.
raisà, Octavto Manga.beira, Homero Pires, .A.sdrubru Sóates, Ubaldo Ra
nia1hete, HenriqUe Dodsworth, Edua.rdo í>uv1vler, Bento Cóstà, Allplo 
oestá.llS.t, Prado Kelly, Bandell'a. V!l-ugha.n, B1a.s Fortes, Plnheiro Cha
gas, Martins soares, Juscelino Itubltachek, Da.nlel de Carvalho, Ma.
cario d.e Álmelda, Simã.O da. Cunha., Theotonio Monteiro <le Barros, Bar
ros Penteado; Teixeira. Pinto, Justo de Mora.es, Fa.blo Aranha, Jatro 
Franco, Domingos Vella.sco, La.udeltno Gomes, Vicente Miguel, Corrêa. 
da Costa, Arthur Soares, Dlnlz Junior, Dorval Melch1a.des, João Carlos, 
Vespuclo de Abreu, Rena.to Barbosa, João Slmplicio, Frederico Wolfen• 
buttel, Adalberto Corrêa., Silva. Costa, Alberto Surek, José do Patroclnio, 
Rlcardlno Predo, Albei.Lo Alvares, Lourenço Baeta Neves, Abelardo Ma· 
rlnho, ·Paulo Martins. ( 80) . 

·O Sr. P1esidente __:.. A llsta. de presença ac:cusa. o ·comparecJmen· · · 
t.o de 80 Srs. Deputados. 

Estã aberta. a aessã.o. 

O Sr. Claro de Godoy (Su.pplente, servindo de 2° Secretilrio) -
Procede á l~ltura. da. e.cta. da. sessão a.ntec«lente, a qual é posta. etn 
'dlscussão. 

O Sr. Domingos Vellasco (Sobre a acta) - Sr. Presidente, na. 
data em que os antigos rev-01uc1one.rios brasileiros, commemoram a. ln-
8UI'l'e1Çã0 do encouraçado "Sã.o Paulo", sob o conunando de Ca.scardo, 
- eu me permitto fazer-lhes um appeto que 6 ta.mbem dlrlgldo a 
todos na.clona.11.stas sinceros, sejam quaes :torem as divergenclas tdeo
loglcas ou polltlcas que os separem. 

o l3r1urii está. ameaçado na sua. lntegrldade e na sua soberania. . 
.. A 1ndependencla. d.e um pove - dia.se Alberto Torres - funda-se, an
tes mal.a, sobre sun economia. e sobre as sua.a tthn.nças". E fo1 este mes
mo pensador quem eaci-eveu: 'iAbsorvidos nos cU!da.dos do credito no 
exterior e acabrunha.dos pela. pressão das cUvldas, desoom os governos 
a um verdadeiro esta.do de subo.lternidade, sob o temor do credor es
trangell'o e a. ·pressão do capitallsta., e nl\o têm nem o crtt~rto, nem o 
braço ilvres :para dar B<> Paiz a 9rlente,ção Indicada. por seus intere~ 

Página 1 de 100 



- 216 -

premen~s e ordh:iarlos, SãG escravos dos interesses estrá.ngelros''. 
(Problema. Na.clona.l. pa.g. 217) . 

·Se ha 20 annos, isso era uma verdade perceblda apenas por alguns. 
lloJe é uma óe.llgro.ça que todos sentimos. Hoje, o Brasil é uma seml
colonta, isto é, um paiz não suJeitõ á dominação de um.a. unica na
.çã.o eStrangelra, ma.a subordina.do a varias dellas. A restrlcta. at\tono .. 
mia. de q~e tinda. <lispõé o nosso governo, nasce ,precisa.mente da. com· 
petição que E;qUl se tra.va. entre 1mper1al1stas estrange1ros. Deste cho
que de intereissé, em que ora predomina este. ora aquelle, é qtie o Bra
sil retira. a. sua soberania appa.rente. Pesa sobre nós, entretanto, pe
rigo de duas naturezas: ou os tmperiallsta.s que detendem o ca.p1ta.l n
na.noelro emprega.do no Pa.iz, se unem imra nos impôr sua vontade, 
concordando entre ell~s o módo de explorar-nos, â maneira de prote
ctora.do, ou elles provocam a desaggrega.ção nacional, repartindo entre 
si os despojos, de accordo com a sua zona. de Jn!lueucla. Basta rorrer 
os olhoe pelo pan'lrama brasllelro, para. se vêr com<> v&.e adiantado o tra
.balho de espha.celamento de no.ssa. Patria: no centro, um !lOVerno 1mpopu-
1a.r e $m. autoridade, á mercê dos ba.nque1ros estrangeiros, aqU! represen
ta.dos por brasllelroa desnaturados; nos grandes estados, o regionalis
mo exacerbado pelo a.polo doo 1mpetlaltstas que os dominam, querendo 
alçar-se cada qual ao governo .federal, atim. de, aervlndo ás suas a.mbi
ções, setvlr ao <:aplta.Usmo al1enigena.. Fóra. do governo, o 1ntegraUamo 
que ainda reune nacionallsta.s sinceros, mas que se vae transformando 
~m lnstfuinento de capitalismo estrangeiro não cóntemplado nos pos
tos góvernamentaes; as forças armadas - e prlnctpalmente o Exercito 
- sujeitas a uma campanha de .destnoral1Zaçl1o e de a.nntqulllamen.to • 
.convenientes aos interesses e3tii\nge1ros, por -ser a unica. torça realmen
te nacional e popular. E, contemplando tudo Isso, o povo, 'tolhldo pelas 
leis de imprensa. e de segurança, impacienta-se no Séu descontenta
mento, i espêra que seus ieaders assumam uma attttude energlca para. 
.a defesa da soberania. d_a. P~'trla e de sua lntegrlda.de terrltorlal. 

E' pai·a este movimento de de/eSIJ. 1iacional que desta tribuna, na 
data de hoje, eu lanço um appelo aos revolucionartos : de 1922, 1924, 
1926 e 1930; aos compa.nhelr0s que defenderam. em 1932., a Dieta.dura 

· na. persuasão de que defendiam a Revolução e á glol'ioea. j\wentude 
paulista. quti lutou hero1cani.ente, na. lllusão de que alcança.ria dla& 
melhores para o Brasil; aos integralistas sinceros em seu nactona.Us-

. mo e aos denodados pelej-adores <la Alllança NM:lôltiil Liberta.dora; ; aos · 
o!!icia.es e sargentos do Exercito e <la Arma.da. e das Polielaa M111ta.rea; 
ás orga.nizaçõe~ culturaes e de clo.sses; á. moold.ade de noe..cms escolas; a 
todos os bons .patriotas, ernf1m, que por discordarem dP. trlste situação 
actual, -qu.,ira.rn unlr-~. esqueélda.s as divergencta.s a.nterlores, qu~ nada 
representam em to.ice dos supremos interesses d.a Patrla, um movimen
to de ~ln.ião, nltldamen~ popular, destina.do a. resguardar a oobera
n1a. e a integridade <lo Brs.sil, ~ea.ça.dRs pelo 1mper1allsmo estra.n-· 
gelrô. 

' O Sr. Botto de Menezes (Sobre a Act:a) (Lê p seguinte d.ls· 
curso): 

Sr. Presidente. ainda .nl\o se proscreveu, lnfeli~m~nte, dos nossos 
costum~s pcJllticos a. propaganda. eleitoral a.o molde antigo: o ca.bo de 
policia, o sargento. o delega.do se movimentando para a. cabala eleito• 
ral desentrela<:la, multe. vez con!trarla.ndo as proprlas lnclln~ções Jnd1-
vldunes, ma.s só para attender ãàs habito.s ronceh·oa do che!ete lt>et\l. 

ESsa. trlc~ remiulsooncla . <lo methodo a.be.iidonado, recorda uma 
época. ·trlstis~1ma, que jé. :devera ter desappa:recLdo por deprimente e 
1ngloria.. ~lo telegra.mm.a que aca.bO de receber o vou .ler á O amara. 
é esse o modelo polltlco que á.s5ola o rico e futuroso munlciplo de Gua~ 
rablra, do Ea~·ado da Pa.ràhyba, digno por titulas de grandeza rnóral a 
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~nomtca, de outros processos de combate e outros exemplos de cam
_panha ele~ torai. 

IFirm& o despacho o Sr . Modesto de Aquino, uma das figuras res
_peltaveis do t.oena.rio politloo parahybano, é membro do dlrectorio exe
~uti vo do . Partido Republicano Libertador. Eil-o ; 

"Deputado Botto Menezes - Camara. Federal - Rio. De 
J·oão Pessôa. 

Ambiente pré elel'toral repetição pleito Gua.rabira, prepa
rado adredemente provocar nossa derrota. . Augusto Almeida 
acó~anha<lo tenente, deiegado policia. e sargento Pedro Pai
va percorreu cUstrictos municiplo ostensl va propaganda eleito
ral. Tenente Elpldlo enviado dlrectamente Pirporltuba, immla
culr-se cabala e <:elebre cabo de Alagôa Reiiligio, foi mandado 
Araca.gy ldenltico fim creando-se <lesse modo entre eleltoru.do 
matuto ambiente verdadeiro terror . Assim Policia. e não pro
gressismo ganhou eleição por 210 votos hontem a.manheceram 
p1xadas cidade ieasas commerclaes e de resldenclas nossos cor
religionarlos ma.is <lestacados. Encanúnha.mos alguns recursos 
Tribunal. Abraços. - Modesto Aqui·no". 

Não será de certo, com adopçáo dessa mentalidade que vingará no 
:Estado .uma polltica de 1deal, á altura das tradições e do civismo do 
_povo para.hybano e do progra:m.ma que nos itraçamos nas Unhas do 
.Partido Republica.no Llbertador . 

Em seguida., é a.pprovada a Acta da. Sessão ãiltecédente. 

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

O Sr. Generoso Ponce (3° Secretario, servindo de 3°) procede à 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 
Offlclos: 

Do Sr. 1 o Secretario do Sena<io, de 4 do corrente, enviando a pro
·posta organizada pela Contabll1dade daquella. Casa, demonstratlv~ do 
·«edito &upple·menitar ã 8êr aberto e neoe.s:Jarlo para pagamento do 
eubsldlo fixo e -varlavel, aos Sra. Senadores, durante a proroga.çio da 
aotual sessão legisla.tiva. 

- A' Oomm18são de Finanças e Orçamento. 

Do Mlnl,terlo da Justiça e Negocios Interiores, de !. do corrente, 
-enviando as informações prestadas pelos comma.ndantes da Policia Ml• 
lltãr e Corpo de Bombeiros do plstricto Federal, relativas a.o projecto 
.n . 221, de 1934, eatabelooendo limite de idade para o serviço actlvo 
dos o!flclaes daquellas corporações. 

- A' quem fez a. requisição. 

Do Mlnlsterlo da. Vlaçã.o e Obras Publicas, de 4 do corrente, re
mettendo relações cios diaristas, contraotadoa e outros servldorea que 
nlo fazem pru:lte dos quadros de funoclonallsmo tabella.do. 

- A' quem fez a requlslçã.o. 

[)O Ti'ibt'l.nal de Contãe, de 31 do mez findo, enviando as seguintes 

lNl'OBMAÇÕES 

Exmo. Sr . 1 o Secretar lo da. cama.ra dos Deputo.dos. 
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De posse do o!flclo n. 1 . 326, de 25 de butubro aetual, em que 
V. Ex., a.fim. de poder ser a.ttendido o requerimento do Sr. Deputado 
Barreto Plnto, deferido pelo Sr. Presidente dessa. Casa do COngTesso, 
- solicita informações sobre a dáta em que, opportuna.melllte, to1 res~ 
pondlda a consulta. ao Ministerio da. :Fazenda, sobre a. abertura. do cre
dito especial destinado ao pagamento daa grat1ficações adcilclonaes, a. 
'que-se refere a lei n. ·40, deste anno, - ·cabe-me comm'linlca.r a. V . Ex. 
que a. consulta feita. pelo Sr. lWnlstro da 'Fazend.&, sobre a · abertura. 
Aquelle Ministerlo, do credito de 12.818:868$189, de que trata. o de
creto n. 40, de 10 de Abril do anno oorrente, para pagamento de gra
t111cações ad·cÍ.1cl<?nees que deixs.ra.m de ser pagas em virtude doa de
"Creto& numeros 19. 565 e 19. 582, de 6 e 12 de Janeiro de 1931, :iol res
pondida pelo o!!lcio n. 3. 676, de 4 de Outubro actuàl, desta Presi
deiicla, dêclarandó que o dito credito poderia ser legalniente aberto. 
- Reitero a V. Ex, os prote$0s de minha. elevada estmia' e distincta. 
eoneldera.Ção. - Octa.vfo Tar~utnio ele Sousa. 

- A' quem fez a requ1s1ção. 

Sã.o, successlvamente, lldoa e · vão a. Imprimir os seguinte~ 

PROJECTOS 

N. 184 A - 1935 

(Primeira. legislatura) · 

Abre o credUo de 29 :2291668, para. 0CCC1rrer ao pagamento a que tem 
àiretto Manoel Pessôa. ele -Mello, secretario ~. Djrectona Geral do 
Arsenal de Marinha oo Rfo de Janeiro, com substttuttvo da Com
missdo de Finanças e Orça.menito. 

JFln. e Orç. 200, de 1936 - 1ª legislatura) 

O secreta.rio da Dlrectorla Geral do Arsenal de Marinha, Sr. Ma.
noel Pessoa <ie Mello, obteve ern 1907 pela lel n. 1. 732, de 26 de Outu
bro. a equlparaçã.o de seus vencimentos aos doe che!es ,de secçã.o da. Se
cretaria. da Marinha., mas sómente em 12 de outubro de ·1926, a. lei 
~. 4. 911, mandou pagar a dlf.i'erença de vencimentos a que tinha. dl ... 
reito, passand'> dahi em deante a perceber vencimentos de aocô1·do com 
a equiparação feita. pela lei n. 1. 732. ' 

.Em 1928. a lei n. 5. 622, de 28 de Dezembro qÚe augmen.tou de 
lOO % os vencimentos do !unoclonallsmo publico, óecla.toú que !lcã
vam suspensa.a tod&B as equlpara.çõe1 até então mandadas fazer l>Qr 
1e1 ant.erlor, deixando pôr esse motiVó de ser éontemplado com o au
gmento o secretario dó Ar8enal de Marinha, que continuou a perceber 
o;; veiiõimentoe mensaes de 1 :6ôo• a.o invés d.e 2 :oooe. vencimentos 
que passara.m a perceber os ch~!es de secção da Secre.tarla da Marinha. 

oa !uncc1onar1os idí4 &K:reta.ria do Arsenal de Ma.rlnha. 1nltentaram 
uma acção judiciaria :vara o fim de obterem, e:r:-v' rl.Q decreto n. 5.622, 
a equiparação de seus vencimentos aos qa Secreta.ria. de Ma.rlnha., lo
grando ga.nh"> de causa. Como o secretario do Arsenal não fot parte na. 

1 ' acção judloiarla, verificou-se o absurdo dos primeiras o!flclaee pa.ssa'7 
i'em a perceber vencimentos lguaes do sooretarlo;/ seu superior hle
rarchlco. 

Es8e absurdo foi corigido em 1934, pelo Sr. Cbe!e do Oovern_o Pro;. 
vlsorlo, que par deepe.oho de 14 de Julho de 1934 lhe reconheceu o 
direito .ao pagamento mensal de 2:oooeooo. 

ASslm é de inteira justiça a. a.pprovação do projectó n. 184 A, deven
do, porém, a despesa. correr por conta de ·U!i".a. operação de ói'édlto, póls 
a verba. I - Olvida Publica - B) Divida Fluctua.nte, sub-Wusigna.ção 
n. 1 é pã.rã. ã8 div~das empenhiidds e nli.o pagas. -
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Apresento, pois,• o seguinte substitutivo: 

O Poder Legisla.ti vo decreta: 

Artigo unlco., Fica. aberto o credLto de 29 :229$668, para. occorrer ao 
,pagamento a que tem direito Manoel Pessôa ele .Mello, &ecretario da Dl
.rectoria Geral do Arsenal de Marinha. do · Rio de Janeiro, proveruente 
.de d1fferença de vencimentos, no per1odo de 1 o de Janeiro de 1929 até 
13 de Julho de 1934, correndo a de.SpeSà. p<>r meio d.e uma operação de 
.credito, revogá.das às disposições em oontrario . 

. Sala da Comm.lssã.O de Finanças, 31 de Outubro de 1935. - João 
Simplícw, Presidente. -- Amaraz Peixot-0 Junior, Relator. - França 
.Filh.o. - Pedro Firmeza . - Gratu.líano Brito. - Raphael Ci11.cu.rá . 
.Amai.do Bastos . - .toão Gu.imariies. - Orlando Arauto. 

PROJ'~CTO N. 184, A QUE SE RUERZ o PARECER 

Artigo unico. Fica aberto o c1·00tto de 29 :229$668 para occorrer ao 
pagamento a que tem direito Manoel Pessoa de Mello, secretario da. D1-
rectoria Geral do Arsenal de Marinha do iRio de Janeiro, proveniente de 
d1!!erença de vencimentos, no perlodo de 1 de Jancll"o de ·1929 até 13 
.de Julho de 1934, correndo a despesa. por conta do credito de réis 
19.429:8498266, verba r, Divida. Publica. - B) Divida. Fluctuante, sub
ooilfilgna.ÇA.ó :D. 1, dá lei n. 5, de 12 de Novembro de 1934, revogadas aa 
.dispo~Jções em contra.rio. · 

Sala. das Sessões, 14 de Agosto de 1935 . ...:..... Moa.cyr Barbosa. 

LEGISLAÇÃ.O CITADA 

Lei n1t. 5, de 12 de Novembro ele 1934 

I - Dlv.!cia publica. 
B) - Divida · fluctua.nt.e. 
Sub-conslgna.çílo n. 1 _. Para. Uquldação das dlvidas empenhadas 

-e não pa.ga.s, provindas de ex~rclclos anteriores e que ainda. não este-
_ jam prescriptas, sendo a quantia <ie 5~ :3758000 !;ara. pagamento .de· ven-. . 
cimentos a que tem direito o conservador do archlvo d~ Senado Fe
.cleral, Beltsa.rio Augustt> Soares de Souza, reintegrando por acto do Pre
sidente da Camara. dos Deputa.doo, c;le 18 4,e Setembro de 1934. 
19.429:829$266. 

N. 316 ~ 1935 

( 1 a legislatura) 

.Besta.belece o cargo ele consultor {uridico do Mtnisterfo da Marinha; 
com fHLr13cer ela. Commi{lslio ele Finanças e Orçamiento, sobre as 
emendas em 2ª cttscu.ss4o e emendàs da Commiss4o. 

(Fin. e or9. 271 - 1935 - 18 legislatura) 

Damos a.baixo o parecer sobre as emendas a.presentadas ao pro
.Jeato n , 316-rn35-l a les;lsla.tura.. 

· .. . 
! ' 

Emenda n. 1 

Ao projecto n. 316 - 1935 

(lª Legislatura) 

N. 1 

Subi:itltua·s~ 9 artigo 6° e seu paragi:apho, pelo seguinte: 
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"O cargo de consultor Jurldlco ser4 provido por bacharel em sei .. 
enclas jurtdlcaa e sociaes, e por llvre escolha do Presidente da. Re
publlcm". 

Bala das Sess0€õ, em 29 de outubro de 1935. - Altamfra1iClc 
Bequtao. - Arthur Santos. 

· JustiJfcaç4o 

A prest?nte emenda se Justltlca por leso que o art . 6º e seu pa
ragrapllo restringem a liberdade de escolha do !uncclonarlo a ser· 
nomeado, o que import...aria. em cercear as attribuJçõea do Chefe 
do Poder Executivo, a quem cabe escolher llvremente as peSBOali 
que devem preencher 08 carg0'8 publlcos. Mantido o artigo 6º e i,eu 
paragrapho, o Congre880 como que tndlcarla ao Presidente da Repu
bllca quem deveria ser nomeado para o cargo a ser creado pelo pre·· 
sente decreto. 

?la h~·pothese, não é necessarla obed!Bncia ao que preceitua o 
paragrapho 2º do artigo 170, da ConatltuJçAo Federal, dado que se 
trata de restabelecimento de cargo que, nos termos do artigo 1º do· 
presente iprojucto, seJ11\ oonaldera® como bqwvaJ.ente, na ordem 
hlerarchtc~, aoe dtrectóres geraes doa serviços do Mlnlsterio da Ma· 
rlnha . 

Pareeer: 

A P.mend11 não deve ser approvada. 
O concurso de provas ou de t1tulos é sempre· aconselhavei para· 

o preenchlmentc· dos cargos publlcos, nAo só pela selecção como por
evltar o "ptstolAo" polttlco. 

O concuroo n9.o oercela as attrlbuições do Chefe do Poder Exe
cutivo, ao qual cabe ó ado de nomeação. 

Quanto ao paragrapho unloo do artigo 6º, elle seré. subatltuido,. 
acceltando-se a 1rnggestão contida n~ emenda n. 2. 

Substitua-se o art. 6º, pelo seguinte: 

O cargo de conaultor Juridlco, serê. occupado por um bacharel 
em dlspor.ibllldade qualquer que seja a sua !unoçÀo e de accorcio
com o artigo 170, paragrapho 20, da ConstltuiçAo Federal·. 

Sala das Sessões, em 29 de Outubro de 1935. - Joao Cle°'JJhas . 
- JOIJé Augusto. - Btas Fortes. 

JustlJU:açao 

Trata-se de evitar augmento de despesa. e, ao mesmo tempo, 
dar exacto cumprlmento ao dtsposltlvo constitucioMl que exige con
curso para o desempenho de funcção publlca . - : Jo4c OleOphas. 

P.&.Rl:CER 
1 

A emenda não deve ser accelta tntegralmen~. o concurso de 
tltuloe dev" ser (."Klgido, podendo•se, porém, em Igualdade de con<li· 
ções, dar pt-e!erencla aos baohareJa em dlsponlbllldade. Nes.se senti
do 6presento sub-emenda. 

Redija·ae assim, o art. 1 o. : 

.. Fica o Ministro da. Má.rtnha autorizado, a partir de 1 de Janei
ro de 1930, a contraotar para <>s serviços de consultor Jurldlco do 
Mlnlnterlo, n·ediante os honorar1os mensoos de dolB contos de réls, 
um ba.oharel em sl'lenolaa Juridlcas e soolnes, de reconhecido. ldonel-
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dade, com µrat1ca de legislação de Marinha, que seja brasileiro nat~ 
e tenha 10 annos, pelo menos, de pratica forense". 

Supprlmam-se os artigos 2°, 3°, 4°, 5°, eo e 7º, por desnecea
!lar1ois. 

Accrei:ic:cnte-se ao art. 1º: 

"Art. 2°. O contracto, approvado pelo Presidente da Republlca, 
e reglstrado no Tribunal de Contas, durará por um anno, podendo 
ser renovado independente de autorização legislativa". 

Redija-se assim o art. ao, que passará a. ser o art. 3º: 

"No o?:çamento para o exerciclo de 1936, os honorarlos do con
auitor serão pagos pela dotação previata na 3~ sub-consignação pt's
soal, da. verba. 111, secretaria de Estado - Mlnlsterlo da Marinha". 

Sala dns Sessões, 16 de Outubro de 1935. - Gomes Ferraz. 

Emenda n. 3 

A ~menda autoriza o MJnlsterlo da Marinha a contractar um 
bacharel para os servlçoa de consultor jurtdico do Mlnlaterio, pelo 
prazo de um anno, .podendo ser renovado Independente de resolução 
legislativa, correnda a despesa pela verba 1 - sub-consignação 3 ..-... 
Secretaria. de Estado - Mlnisterlo da Marinha. 

A me~gem do Poder Executivo pede o ·· restabeleclmeiltó dó 
cargo, supprimido pela leln . 3.232, de 5 de Jãneiró de 1917 e que 
attribulu as funcções a um aUdttór designado pelo MJntatro. A 
Cónstltulção de 1934 prohtbtndo taxativamente que o auditor des
empenhe essas tµncções, revoguu parte da lei n. 3. 232, a. qual, ape
sar de supprimir o cargo, reconheceu a nece&Mdnde de que ns 
tuncções que lhe competiam fossem a.ttribuldaa á outrem. Assim. 
torna-se claro, que a situação tem duas alternativas; ou o restahe
lec1mento do cargo ou a a.ttrlbutção das funcções a outro funccio
nario elo Mlnisterlo, em condições de preencher a lacuna aberta com 
n exoneração, !orçada, por preceito constitucional, do auditor da ma
·rtnha. A ·2a bypothese· hãõ é posstvel, visto hão exlstlr nenhum tuI&c- · 
ctonarló, com aptidão reconhecida otflclalmente, para sem prejulzo 
de suas actuaee funcções, ser designado para responder B8 consultns 
jurldicas do Mlnloterlo. A.8s1m1 resta. g, 1•, que é o restabeleclmenm 
do cargo, Contiract"r um bacharel, sem crear o cargo, como propõe 
a emenda, é pratica contlemnavel, uma vez que, durante a vlgenclu. 
dll actual Constituição, esse contracto terl& que ser renovado tnclos 
os annos. Não se comprehenderll', mesmo que o Mlnlsterlo çta Mari
nha. fosse o unico a adoptar tal praxe, contractando por perlodos 
determinados um cidadão para exercer uma funcção permanente r 

Pelas conslderil.ções aclma. sou contrario a approvo.ç.do da. emen
da do illustoo Deputado Sr. Oomes Ferraz. 

Tenod em vista os pareceres exarados nas emendar: numeros 1, 
2 e 3, apresento as seguintes en1endas ao projecto que restabeleci) 
ei cargo de consultor ju1·ldlco do Mlnisterlo da. Marinha: 

Emenda da Oomml.ssão n, 1 

àubetltun-se o pnrngra.pho unico do art. 6º, pelo seguinte: 

Em tgunldà<lé de condições, terá ptétérenota o bncharel ém dls· 
pon1b111dnde, qualquer que seja t'. sua funcção. 

EmendÍl. da Oommtasoo n. 2 

Substitua-se o nrt. 8° pelo seguinte: 
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No exerclcio de 1936, a despesa com a _presente Iel cot"l'erá. pel.\ 
verba n. 23 - Pessoal Extraordlnarlo. Para o exe1'clclo de 1937, sem 

--consignada a dotação prevista. no artigo 10, na verba Secretaria de 
Estado: Mlnlsterlo da Marinha. 

Sala. da Commlssão, 4 de Novembro de 1935. - JofúJ .Simplicio • 
.P.residente. -· A·maral Peixoto Junior, Relator. __. França. Ftlho. -
Pedro Firmeza. - Gratuliano Brito. - Raphaei Ctncurá. - Orlando 
A'raü.jo. - João Glutmariies. - carlos Luz. 

PRO.JECTO 316, 1ª LEGISLATURA, EMEND~O EM 2ª DIBCOSSÃo 

Art. 10. Fica restabelecido, a. partir de 1° de Jà.nelro de 1936, o 
cargo de consultor jurldlco do Mliilstérlo da Ma.rlnha, competindo· 
lhe os vencimentos annuaes de 36:000t. 

Art. 20. o consultor juridico, directamente subordinado ao Ml
nlstro. será considerado como um funcctnoarlo da mais E&lta catego-
1·la, e equivalente, na ordem l;llerarchica, aos directores geracs dos 
serviços do Mlnlsterio, ncando-lhe extensiva toda a Ieglsltl-çA.o coh
'Certante aos fulicclonarlos pubUcos clvls . 

.Art. 30, o gabinete do consultor Jurldlco sera\ installa.<io junto 
á Secretaria de Estado dos Negocios da Marinha e terà como a.uxi
Uares sub"Officlaes, inferiores e praças, em numero julgado su!fi
clente cm lotação fixada pelo Mintsterlo. 

Art. 40: Ao Cõ'hstiltõr jur_tdlco, oomo orgão consultivo do Mt
ntstro e do Conselho do Almlrantado, compete: 

a) cói:J..sultar com. seu paréeer tOdos os papeis que lhe !orem re
.metttdos p~lo Mlnlstro para seu estudo; 

b) desempenhar-se das attribulções que lhe são comm..~ttldas pelo 
regulamento do Conselho do Almirantado, estudando e relatando, 
.como um dos seus consultores, todos . o.a assumptos de <>relem jurl
ca. ou de interpretação de leis e regulamentos; 

ó) prestar esclarecimento á Justiça Féderal o local pa.ra. a de
fesa dos direitos e interesses da União em pleitos forenses . 

, , Art. . 50. _f;lemp1-e que tlver ~eceasidade de quaesquer escla.recl
:Pl.entos par~ -o bom desempenho de suas .funcções, poderá. sollcltal-o.s 
.. dir~ctan;iente a qualquer autoridade da Ma.rlnha. 

·Art. 6°. O cargo de consultor , jurldioo, ser~ provido por bacha· 
.rel om scienclas ju,rtdlcas e soclaes, aatlsfelte.s as exigenolas legacs 
·para a nomeação de tunccionarlos publlcos, ·mediante. concurso de 
.tltulos, realizcido de conformidade com lnatrucções que !orem a.p 4 

provãdã.s pelo Mintstro. 
· Paragra.pho unico. Terá preferencia. para a nomeação e bacha• 

·rei com pratica de legislação de Marinha, comprova.<.la· p<>r exerolclo 
de cargo no Minl.sterlo da. Marinha., por mais -de dez ·aniios. 

Art. 70. Nos casos de licença. ou impedimento por. msls dP. trin
ta. . dlatl, o governo nomeará. um substituto para exercer. interina.· 
mente, o cargo. 1 

Art. Bº. No orçamento para. o exercicio de 1936, será consigna
da a dotação previstt:L no art. · 1 º• da.. verba secretaria de Esta.do -
Mlntsterlo da Marinha. 

Art. 90 , Revogam-se as disposições em contrario. 

Safa da Commlssão de Finanças, 7 de Outubro de 1935. - JolJo 
Simplicto, Presidente. - ·Amara.i Peixoto Filho, Relator. - Fran~ 
Filho. - GtatuHa1io Bnto. - Pecf.tó Firmeza • . - Adalberto Camar
go . - JoO.o Guimarlles. - Arnãtdo Battós . - Hennqiue Dbcl:JWorth, 
\'encldo. 
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N • . 329 - 1935 

(1" Legislatura.) 

Cem.cede a'uxtlio ás viuvas e fllhos menores das victlmas do desastre 
occorrtdo na Estrada de Ferro Central do Brasil, com parecer con
trario d4 Com missão de Finanças e Orçamento. 

(Fln. e Orç. 316-1935, 1ª Léglslatura) 

Parece não ser, alndai opportuna, a adopç~o das providencias. 
determinadas no projectN n. 329, apresentado pelo nobre DeputadG 
Sr. Adalberto Ca.margo, seu primeiro slgnatarto. 

De facto: nelle se cogita da abertura de um credtto até o limi
te de 200:000$, "destinado a acqulslção de lmmovels", que Sérão 
en~regues, a titulo d.e tndemntzação, ás viuvas e filhos menoret'~ 
.tr.mãs .solteiras ou paes invalldos, reconhecidamente pobres, victlmas· 
do desastre !errov1ar1o, a que se re!ere o mesmo projecto e se deter
mina.. outroélm, tiUe àquellcs 1mmóvets não "poderão ser de preço 
inferior a 10:0009 cada. um". 

Ora, a simples clrcum.stancla de não se conhecer, ainda, o nu
mero daquelles, porventura, em condições de merecer os beneticl<>& 
do projecto; b€netlcloo Já de s..ntemão limitados a uma determtnadtL 
lmportancln, esta simples clrcumstancla, repeti.mos, 1ndlca a. lnop
portuntdade do projecto. 

Será., sem duvida, ma.Is prudente, já que se fala em indemniza
ção, que, antes, se aguarde o resultado dos lnqueritos, próéedidos a. 
respeito. 

E' e~te o parecer, contrario ao projecto. 

Sala da. Commlssão de Finanças, 4 de Novembro de 1935. - João 
Stmpitcto, Presidente. - Arnaldo Bastos, Relator. - França Filho. 
- Pedro Firmeza. -- Grailultano dê Btito. - Dantei ele Oarvalii.o. 
- Amaral Petxoto Junior. Jotl.o Guimarães. - Carlos Luz. -
Orlando de Ara ui o. 

PROJECTO N, 329, ( 1 a LEOISLA'l'URA) , A QUE SE REFERE O PARECER 

Art. 10. E'lca autorize.dó o Podei· Executivo a. abrir um creatto 
até o Umlte maximo de 200:000$ '(duzentoa contos de réls) . destina
do á. acqula!ção de hnmoveis que serão entregues, a titulo de In
demnização, ás viuvas e ttihos menores, irmãs solteiras ou paes lnva
lldos, reconhecidamente pobres, das vlctimas do desaatre ferroviarlo 
occorrldo no dia 16 de Outubro de 1936, na estação de São Francisco 
Xnvler, ensta. Oa.pltal, num comboio pertencente á Estrada de Fen·o 
Central do Brasll. 

Art. 20. Os immov~is adquiridos ou construidos, não ~oderão 
.ser de preço superior a 10:000$ (dez contos) cada um, e serão en" 
~regue$, mediante escrlptura. publica, com a clausula de lna.lienavttls, 
aos herdeiros que, nos termos do artigo 1°, desta. lei, tlve~em ficado 
sem recursos. 

~~rt. ao. A despésa decorrénte deste credito correrá por cont·!I. 
do saldo das diversas rubricas do orçamento vigente . 

.Att. 40, Rêvõgãm-se as ctispõSl96es em oontro.rlo. · . 
Sãlã. das sessões, 17 de Outubro de 1935. - Adalberto C'amor 

go. - Fra.nctsco ele Móura. - Alberto Surek. - Sébo.stillo Domtn:
gues. - Olirisostomo de Oltvetra. - R. · .Prado. 

Página 9 de 100 



-224-

N. 362 - 1935 

(1ª Legislatura) 

Crêa o serviço tach.ygraphico da Secretaria da Côrte Suprema 

Justlc;a. 138 e Finanças 187 - 1935,
1 

1 a. legislatura 

A collenda Commlssão de Fazenda submette à consideração da 
Comm.lssão de Justiça, para. dizer somente quanto ao aspect o legal 
ou constltuclonal, o ante-projecto que á Camara dos Deputados of
:fereceu o precla.ro Presidente do. egregla Côrte Suprema., de orge.ul
zação do oorviço tachygraphlco e com o que "propõe ao Poder Lc· 
_gislattvo a creação dos necessarlos empregos e a fixação dos venci
mentos respectivos". 

No offlcto alludido, o preclaro magistrado transcreve o artigo 
.5° do decreto n. 20 .106, de 13 de Junho de 1931 e refere-se ao artigo 
67, letra "a',, da ConstltUlção Federal. 

o que cumpre logo indagar é se existe creado na Côrte Suprema 
-0 serviço tacltygraphico . 

Consultando·se a collecção dos decretos expedidos pelo Governo 
Provisorlo, nella deparamos com o de n. 19 .656, de 3 de Fevereiro 
de 1931, que reôrganizoü ptovisorlamelité, o Supremo Tribunal Federai 
e estabelêceu regrRs para abreviar os se\L5 Julgamentos. 

Entre estas, está a que se contem no grtlgo 6º e pela qual 
''os relatorios, discussão e votos, em cada julgamento, serão tachy• 
graphados e redigidos convenientemente. Juntando"'se aos autos a 
i·espectiva copia que o relator, rubrlcando•a. e a ena se reportará 
110 accórdão que. a seguir, lavrará, manuscrlpto ou di!.étylógrãpl:iádo, 
asslgnando com o julz que tiver prestdldõ o julgamento". 

Para este serviço, oonsiderado ainda de emergencla, de ensaio, 
de experlencla, por isto mesmo que era. lembrado em um decreto 
de reorg_anlzação provisorla, o G<>verno porta á disposição do Presl· 
dente do Supremo Tribunal Federal "tachygra.phos em numero sUf• 
tlciente" . (Art. 17) . 

Posteriormente, o decreto· n . 20.106, de 13 de Junho de 1931, 
a lnda visando melhorar a alta acção do pretorlo ex~Iso, estabeleceu 
n·o artigo 50, ·que o · +•supremo Trlbunnl Federal ádO'fftatá em s.eu re:
gimento interno os disposlt1vos necessarioe para Coórtlenar os scr
-vl~s de tachygraphia com os da sua secretaria, á qua.l fica.d.o tu
corj>oredós e para o bom funccionamento de uns e de outros. 

E, assegurando ainda a t .ransitoriecia.de da providencia, que per
manecia eni caracter de ensaio, autorizava ao Tribunal "dt.spensar 
c;iuando entende~ conveniente : o apanhB1mento tachygraphico do!> 
debates" . (Art . 5°, paragrapho '\.mico). 

o Governo attendeu no decreto citado, deslgnan'io para o servi
ço experimental taohygraphos da Camara e do Senado, então sem 
funcções . o Supremo Tribunal, refoi-mando o seu ~gimento, ado· 
iptou dlsposttlvos com que coordenava o serviço to.o,hygraphlco com 
o tia Secretaria, para. efflclencla do expediente e itnelhor controle 
adminlstratlvo. 

Todos quanto& têm conhecimento dos trabalhos daquella. alta 
corporação de justiça, não podem negar o alto alcance que teve 
.a experiencla. do serviço e os resultados pratlcos por elle obtidos, 
que, 'Cle necessarlo, passou a lmpresctndivel, pois, por esta. fónn~. os 
aooórdãos não continuarão a consumir inflndavel.s dias para. serem 
lavrados e consequerhéfuente hão se delõhgam mUlto os julgamentos 
de rectii:'5os, nem desregre.damente se proca.stlna.m os feitos submet
.tldos a tão alta instanola . 

E'., portantoi em face da experienola approvada, que. em 1935, 
. quando o Pa1z jé. se aoha .de todo integrado na ordem Juridlca, ordem 
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legal, ordem constitucional, que a. Côrte Suprema resolveu orga.ti1zár 
o serviço tachygraphlco propondo a creação dos empregos que este 
serviço exige e fixand.o os vencimentos respe<:tivoo, of!erecendo o· 
ante-proJecto submettido a esta Commtssão. 

Assim, o procedimento de tão Egregta Côrte não colllde com os 
dlspos1t1vos constltucionaes, por estar c<>nforme com o artigo 67, 
à11nea "a", da Constituição Federal. 

Mesmo que se queira admlttir que o serviço agora crendo o
!ôra em caracter d~!lnltlvo, mas jã existia, embora provisoriamen
te, estará. por Isto !mpedlda a. Côi'te Suprema de propor á Camara 
dos Deputados a creação dos empregos neéessarlos e a. fixãÇão <!õs. 
vencimentos respectivos? 

Não vacillo em responder negativamente. 
Se é certo que, pelo art. 39, n. 6, da Constituição compete prl·· 

vativamente ao Poder Legislativo, por leis especiaes, com a sancção 
do Presidente da Republlcti, crear e extlngulr empn:gos publlC<Js 
tedernes, flxar·lhes e alterar-lhes os vencimentos; se é pacifico que, 
plo artigo 41, paragrapho 2°, pertence exclusivamente ao Presidente 
da Republlca. a iniciativa das leis que augmt!ntarem vencimentos. 
dos funccionarlos e crearem empregos em serv1<;os Já organizados; é 
incont.estavel, tambem que, pelo art. 67, allnea "P" do. Constitui
ção. aos Trlbunaes Federaes ficou a. competencla de propor ao Poder 
Legislativo a creação ou suppressão de empregos e a fixação de ven
cimentos respectivos. 

Se, pela resnlva feita no paragrapho 20 do artigo 41, restrlctlva. á. 
Cãmara e ao Senado, quanto aos respectivos servlçoo ndm1ntstrat.J·· 
vos, se déva. coDiptehender que ao lmperatlvo do controle do Presi
dente da Republica hão refOgê ã Côrte Suprema. sempre que Julóut>· 
justo o augmento de vencimentos de seus funccionarlos ou ca~ça a 
necessidade de nomeaçii.o de mais um funccionario em stiã Secreta
ria, então a antinomia ~tarla na lei e alterado ficaria o systema 
seguido pela Constituição Brasllelra, que foi ctar autonomia. aos Tr1-
bunaes Federaes. para, como melhor lhes parecesse, organizarem a. 
sua secretaria e mais . serviços a.uxillares, nomeando os seus funcclo·· 
nnrios, fixando-lhes os venctmento,s connedendo :Uoença. aos seua 
membros, aos Julzes e demais empregados que lhes são immedlata-

. mente subordln&.dos. Já disse, com a sua. autoridade de jurista ln· 
signe, o nobre Deputado Sr. Levl Carneiro, estudando o artigo 41. 
paragrapho 2º da Const1tuição, e resal~ndo " entender, no que· 
tange a competencia do Senado para as nomeações de seus funct:1o· 
narlos, admlnlstratlvos. qUe outra omissão tambem all oc<:orre, por·· 
que "não se reealva to.mbem a compeiencla. dos Trlbunaes Judlcio.-
1·ios, constante do artigo 67, "a" Já transcripto". 

E conclue, na fiel interpretação, dos textos constituclonaes: "é 
certo, porém, que a lnlciatlva exclusiva do Presidente da Republica, 
quanto á creaçao de empregos, soffre tambem u. restricção decor
rente do art. 67, "a". 

Sómente duaa Jmposlções faz a Constituição aos Tribunaes, no· 
artigo 67. A primeira é a de se dlrtglr li.o Póder Legislativo, .sen1-
pre que tenha. de propor creação 011 suppre&Sã.o de empregos e flxar
venclmentos aos seus funcclonarlos; a. Gegunda é de obedecer as leis 
communs. nos casos de nomeação, licença e demissão de funccio
narlos. 

E os prlnciplos constltucionaes não se alteram com esta. solução· 
justa de Lntetpretação, po1s os tres poderes continuam 1ndependen-· 
tcs e coordenados. 

ó Executivo i:ião .se desmandará, cret1.ndo empregoo e a.ugmen· 
tando vencimentos, ao sabór de seus caprichos, de vez que care
ce de Iel votada pelo Legislo.ti vo ( art. 39, n . 6) . O Legislativo nã<>: 
se desregrará, creando os empregos que qt.tlzer ou augmentando os 
vencimentos que entender, ao léo de suas preferenclas, naquellas. 
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~partições já organizadas, pols p~ra lst.o precisa de propoata. do 
Executivo . o Judic1eT1<> não se excederâ, transformando a sua secre-. 
tarla e demais serviços correlatos ou a.ux!llares em vtvelros de cm
preg<>s ou dando aos seus funcc1ona.r1.os uma situação , prlvlleglada. 
em face d<;>a vencimentos dos demais membros da burocracia, porque 
.se exige proposta ao Poder Leglsla.tlvo que, vota.ndo a lel sUbmette-a 
ainda. á sancção do Poder Executivo. . · 

Desta coordenação resulta o equ!llbrio doo tre.s poderes que 
. .se constituem em orgão -da Soberania Nactonai, emane.d.os do Povo 
e em nome . delle exercidos. 

Pelo exposto, conclutmos que o · aspecto constitucional dã. pró
poolção, vlhda da Côrte Suprema não lhe desautoriza a proceden
cla, cumprindo á C<>llenda. C<>mmlssão de Faz..Jnda. ~ Orçamento julgar 
das poss1b111dadea do erarlo para as despesa.s que o servJÇo requer, 
.serviço tão utn quanto ne<:esSarlo. 

Sala. das Reuniões da Commissão de ConstltUlção e Justiça.. em 
.26 de Setembro de 1935. - Waldemar Ferre(ra , - Domingos Vietra. 
Rela'tor. - Pedro Aleixo. - Arth.ur Sa.ntos. - Levt carneiro • 
. Clementino Ltsb<>a. ·- Carlos Gomes de Olfve(·ra. 

PARECER DA COMMISSÃO _ DE FINANÇAS . 

- o éin1nente Prealdente da Côrte Suprema encaminhou é. cania.ra, 
.ségundo .seu of!lclo, sob n. 286, de 3 de Ago.Sto ultimo, a proposta. de 
"reorganização do seu Serviço Tachygraphlco". 

' Trata-se -da. crençlio de cargoo. 
A doute. Commlssão de Justiça, a quem to1 submetttdo o assumpto • 

. ctá o a.cto da.quella cófi>óràção judiciaria. oomo constltuclonal, em face 
do a rt. 67, letra ci da Constituição da Republica .. 

A C<>mtMSSão de Finanças a.pprova a. creação do Serviço Tachygra
phlco que a douta Commlssão de JWitiça Julga lm.presclndlvel . 

O crlterlo eatabelecldo pela. Commlssão quanto aos cargos creados 
é o de vencimentos correspondentes aos cargos slm!lares ; · 
· À6 vantagens pecunlarie.s fixadas na. proposta ·para os cargos novos., 
-em face elo crlter1o, ·são razC'lavels. 

Fica resalvada a hypothe&e de poderem ser opportunamente revis-
. tos as venclmentoa proposto.e e constantes do proJecto da Comml.SBAO; · · 
<'.~ aooordo com a lei dé reajustamento de vencimentos, ora em estudos. 

Assim, a Coinmlssão de Fina.nçaà aµbmette ao plena.rlo, ém segun-
da· discussão, o seguinte .projeçto: · 

Art. 1.° Fica creado o Serviço Tachygraphi<Xl da Oôrte Supremn. e 
.serviços annexos. 

Al·t. 2.0 O quadro do pessoal da Secção de Tachygraphla e ser• 
v.1Qos annexos da. Secreta.ria. da. corte Sup~Jiú\ '!iêã.m :fixados, de ac
-côrdo com a tabell'l. seguinte : · 

J Dlrector. com tuncçõee de 1° rsvlsor, com vencimen-
tos mensoes de 2 :400$ e 500t de gratlUcaçãó men
sal, pelo aerviço de direcção geral dos trabalhos i· • •• 

1 To.cbygre.pho, 2º revisor, com os vencimentos ~en-
aaes de . . . . . .... . ... • . . ..•......• , .. . .. . ,1, • •• 

-4 Te.cbygra.phoo, com venc1fuentoo mensnes de 1 :500$ 
cada um . .. ........ . . . ....... . • . . . . .. . · · · .. ·. · 

1. Tachygrapho aJ'Udante, com venctmentoo mensaes 
·de . . . . . . . . ...... •• .. . ~ .......•. . .... . ... .• • 

1 .. ABslBtente technlco, encarregado da dlrecçAo do .ser
viço de dactylographla da Secção da Tachygrat)hia, 

. · com oa vencimentos menso.es de .• • • . ••. . ....• . . . 
'3, bactylographos, enca.ri-egados excluslvaniente do serv-1-

,, · 90 de impressão dt'll votos dos Mlnlstroe, proferidos 
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'<lurante os julgamentos, com vencimentos mensaes 
de 600$000 . . . •.•..••.•.....•..•...•..•••••.• 3:600$00() 

Art. 3.0 Revogam-se as dl.sposições em contrario. 

Sala das Commissões. - João Simp!icio, Presidente. Orla.não 
Araufo, Relator. - Carlos Luz, votei pela acceitação da. proposta. da. 
Côrte, opinando, porém, quanto a. vencimentos, pelo adiamento da de~ 
liberação a respeito, afim de ser a ma.teria a.precladi\ por occa.sião do. 
estudo da proposta de reajustamento geral de vencimentos dos func
clonarios civis. - Amaral Peixoto Junior, v~ncido por coru:.lderar que 
o &Ssumptó deve ser adiado para um E!Studo em conjunto com o pro
jecto de reajustamento elos vencimentos do !unccionallsmo publico. 
- João <:Tuimaráes, - Gratuliano Brito, vencido. -'--- França. Filho. 
vencido. - Henrique Dodsworth. - Pedro Fírmeza, venr.ldo, pelo a.dia· 
ment<>. - Arnaldo Bastos. - Baphaei Cincurá. 

Illmo. e Ex.mo. Sr. Dr. Antonio Carlos Ribeiro de Andrnda, D. D. 
Presidente da. Ca.ma.ra dos Deputados. 

N. 286 - "Exmo. Sr. Presidente da Camara elos Deputados. 

O art. 5° elo Decreto n. 20.106, de 13 de Junho de 1931, - pres
creve no art. 50: 

"O Supremo Tribunal Federal, adaptará, em seu Regimento in
terno, õs dispositivos necessarlos para coordenar os serviços de tachy-· 
g:-aphia com os de sua. secreta.ria, 6. qual ficarão incorporados, e para. 
o bom funcclonameutê> <lé uns e c:>utros". 

Cumprindo esse dispositivo ·e usando da attrtbutção que lhe é 
conferida pelo art. 67, letra a; da Constituição da Republica, a. Cõrt& · 
sup~ma, na sessão de Sl de Julho findo, approvou o segúinté pro .. 
jecto: 

"Projecto <le organização do Serviço Tachygraphlco da Côrte Su
prema: 

o quadro do pe.s.soal da secção de ta.chygraphia. e serviços annexo:r. 
da Secreta.ria.. da Cõrte Suprema ser.à o seguinte: 

1 Directcr, com funcções de 1° revisor, com vencimen-
tos mensaes de 2 :400$ e 500$ de gratificação men
sal, pelo se:-viço de direcção geral dos trabalhos .... 

1 Ta.ehygra.pho, 2º. ~ev.lsor, com os vencimentos men-
saes de • • .•••...•.••••..••.•.• , • •• ••••••••• 

4 TMhygraphos, com vencimentos mensaes de , 1 i500$ 
-cada um ' . . .............. ' .... ' ..... ~ ....... " .. . 

í Tachygrapho ajudante,' com vencimentos mensaes 
de ....... , ... , , ................. t ... t ••• t. t. t 

1 Assistente techntco,· encarregado da direcção do ser
viço de dactylographia da Secção da Tachygr:.i.phia, 
com os vencimentos meru:a.es de . . .. , .... . .•..... 

6 Dactylographo.s, encarregados exclusivamenoo do servi
ço de impressão dos votos dos Ministros, proferidos 
durante os julgamentos, com venctinentos mensaea de . 
de 0oosooo . . . . ..... . .........•.............. 

2:900$000· 

2;200$000· 

6:000$000 

1:200$000 

1:200$000 

3:600800() 

Em nome da Côrte Suprema, como seu 'Prêsldehte, proponho BG 

Poder Legislativo a creaçã.o desses empregos e a !lxaçlí.o dos vencl'In~n
tCle respectivos, de -conformidade com o art. · 671 .let1·0. a, da Cônat1t1tu1-· 
çio da RcpubUca.. 

Apro~1to o ensejo para renova.r a. V. Ex. os protestos · de minha. . 
alta estima e mul d1stlnta cónslderaçã.o. 
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Rio de Janeiro, 3 de Agasto de 1935. Edmundo Pereira Ltn.q. 
Prealdente da. Cõrt.e .suprema" . 

• 
- A' CommJ.ssão de Finanças e Orçamento. 

N . 368 - 1035 

(1ª legislatura) 

Fixa os vencimentos cios funccionanos da seeretarla da Côrte de Appe
Zação, elo Distrwto Federai 

.(Da Commtssão de Finanças - Finanças 313 - 1935 1ª legislatura) 

O eminente Sr. Presidente da. egregla Côrte de AppelaÇão enca
minhou é. Camara. .confonne seu o!flclo, sob õ numero 1. 212, de 14 
de Outubro ultimo a te.bella de fixação de vencimentos dos fwicclo
narloo da Secretaria e.ln mesma. corporação judlciar la. 

E', segundo se ve1.'lfica, uma. proposta. ·de a.ugmento <i·o.s referidos 
vencimentos. 

A douta CommLssão, de Justiça pronunciando-se sobre caso seme
lhante, como seja o da. proposta de reorganização da. Secretaria do 
Tribunal de Justiça Eleitoral que envolve a criação de cai'gos e au
.gm.ento das vantagens pecuniar1a.s doo existentes, rec~nheceu, que. nas 
termQS do art. 67, letra a, da ConstitulçAó da Republica, compete aos 
Trlbunaes Federaea, propôr a fixação dos vencimentos dos seus func
cJonarioo. 

A cout1tuctonalldAde da tnlclativa da proposta de fixação de 
venctmentõã, em exame, e, pois, um ponto paclflco. 

E, por isso, achei 1prescind1vel a audlenc1a daquella douta Com
mtssão '. 

O reajustamento de venclmen~os dos funcciona.rios está sendo ob" 
jecto de serlos estudos por parte de uma comml.ssão e em breve, segundo 
parece, terá a Camara de deliberar a respeito. 

O augmento de vantagens pecunlaria.s dos funcclonarios está, como 
se vê, nos proposltos do Poder Executivo e do Legl.slatlvo1 o que dá a. 
proposta em <::a usa, de logo, o cunho de procedencta. 

A Commlsàão de Flnançü.S já resolveu que as propostas, como a. de 
que trata, devem ser acceitas, tomando-se porém, como crlterlo, em re
lação ao a.ugm.ento de vencimentos ·~ os !lx·ados para oa cargos, as vim
tagens pecun1ar1as corre.spo?°Adentes aos cargos slmllares. 

Em obed1enc1a áquella. :resolução, foi organizada e. tabelln annexa 
,r.o projecto da. Commis.são, torn~ndo-se por base, tanto quànto poosl
vel, os vencimentos fixados para os tuncctoruirlos da secretãtiá da cor
te But>rema. 

Os vencimentos fl:ie&dos nõ projecto poderão ser opportunamen"OO 
revistos, medtant.e inicia.tiva da egregla corte de Appelação, em face 
dá lel de reajtistamento de wnchnentos em estudos . 

.As.sim, a. Oomml.sslio de Finanças submette ao Julgamento do ple~ 
narlo, em eegunda dlsCussão ó seguinte_ projecto: : 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. l.º OS vencimentos do pessoal da Secretariai da Côrte de Ap· 
.pelaçAo de Dlstricto Federal ficam fixados de accõrd.o com a. segulnt e 
tábélla: 1 

Ord . Grat. Venc • 

. secl'i:tarto . . .. .. ......... 24:000f000 12:000tOOO 36:000f000 
Ohefe de Secção ..... 20:0001000 lO:OOOtOOO SO:OOOSOOO 
O!fiolal ; . .... .. " .... 15:200toOO 7:600.000 22:800f00() 
Encarregado da Jurlspru-

denola . . .... , .... 1&:2ooeooo 7 :600t00G 22:800$000 
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.Arch1VJ.Sta. blbllothéca:rlo .. 

.Ptococolllsta . . . . ..... 
Ajudante de Protocolllsta .. 
Dactylographo . . . . ...• 
.~iador ..............• 
·Chefe de Ma.china.s ..... . 
.Porteiro . . . . ....... " . 
Continuo ........ .. ... . 
Correto ............... . 
A.ux1Uares technicos . 
Ascen5or1stas . . . . .••..• 
.MotorLsta. . • . . ....... . 
servente . . .• .......... . 

-:--" 229 -

15:200SOOO 
10:400$000 

8:0008000 
5:600S000 

10: 400$000 
10:400$000 
8:000800.0 
4:8008000 
4:8()0$000 
6:4008000 
4:800SOOO 
4:800$000 
4:0()0$000 

7:600$000 
5:2008000 
4:0008000 
2:800$000 
5:200$000 
5:200$000 
4:0008000 
2:400$000 
2:4008000 
3:2008000 
2:4008000 
2:400$000 
2:000$000 

22:800$000 
15:600to00 
12:0001000 
8:400tOOO 

16:600IOOO 
15:6008000 
1~:0001000 
7:200$000 
7:2008000 
9:600t000 
7:200toOO 
7:200$000 
6:0001000 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. - João StmpliciO, 
.Presidente .......... Orlando Arauto. - Joã.o Gutmarães - Arnaldo Bas
tos. - Henrique Dodsworth. - Baphael Ctncurá. - Carlo.~ Lu.z, ven
cido - votei pelo adiamento, até que fossem conhecidas as tabellas 
<ie reajustamento, mesmo porque, segundo constou da discussão, a 
.Propoota da corte só teve o direito de considerar a opportunidade do 
reajustamento. - Gratu.liano Brito, vencido pelo adiamento. - França 
Filho, vencido pelo adiamento . - Pedro Firmeza, vencido pelo adia
mento. - Daniel de Carvalho. 

b!ticlo: 
Do Sr. Presidente da Cõi'te dé Appelação do Dlstricto Federal, de 14: 

do corrente, nos segulntes termos: 
"Tenho a honra de tra.nsmlttlr a V. Ex., nos termos do art. 67, 

.letra a, cóhiblnado cdm. os arts. 104 e 105 da. Constituição Federal, 
a!im de ser subméttldà á deliberação desse alto poder, a. inclusa tabella 
de tixação dos venclmentoa dos fwiccionárlos da Secreta.ria. deste Trl· 
bunal, a.pprovada unanimemente em sessão plena da Côrte de Appela.
.çAo, de 9 do corrente mez. 

o crlterlo que presidiu ao estabelecimento da tabella referida., 'de 
que fol enviada cópia. á Conunlssão de Reajustamento do Funcciona
lismo Publlco Civil, fundou-se em razões de inteira p1·ocedencla e per
.feita equidade administrativa.. 

Apresento a V. Ex. os meus protestos de alta. estima e mui dia
tincta con::1lderação. -- Cesãttõ ãã ·Silva -peretrn; Presidente; · 

SECRETARIA DA CÔRTE: DE APPELLAÇÃO 

.secretario . . ............ . 
Chefe de Secção . . ... . 
O!ficlal . . .......... . 
Encarrega.do da Jur1spru-

denc1a ... . .... . 
Archlv1sta blbllotheca.rlo .. 
Ptococollista ..... . 
Ajudante de Protocollista. .. 
.Dt.ctylographo . . . . .••. 
Zelador ...••••...•. 
Chefe de Machinas . . . , . , 
Porteiro , . . . .....•.. 
Continuo . . ......... . 
correto . . . ..... . ..... . 
AwtUlares toohnicos . . .. 
Ascensorlsta.S . . .•.•. 
Motorista . • ........ . 
Servente .............. . 

Ord. 
24:00Óf000 
20:0001000 
15:200$000 

15:200$000 
15:200$000 
l0:400$0(J0 
8:000S000 
5:800$000 

10:400$000 
10:4008000 
8:óóoeóoo 
4:800,000 
4:800$000 
6:400$000 
4:8009000 
4:8008000 
4:oooeooo 
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Grat. 
12:000t000 
lO:OOOSÓOO 
7:600$000 

7:600$000 
7:600$000 
5:200$000 
4:000tOOO 
2:800$000 
5:200~000 

5:2008000 
4:óoôeooo 
2:400$000 
2:400$000 
3:2008000 
2:400$000 
2:4008000 
2:000$000 

Venc , 
36:000f000 
30:000,000 
22:800f000 

22:800$000 
22:800800() 
15:600$000 
12:000f000 
8:400$000 

16:6008000 
15:6008000 
J2:000f000 
7:200tOOO 
7:2008000 
9:600$000' 
7:2008000 
7:2008000 
6:0008000 



Approvã.dà pôr voto unanlme da Côrte de Appellação, em sessão pie·· 
na de 9 de Outubro <le 1935, nos termos do artigo. 67, letra a, comblnado
oom o a.rt. 104, de. Constituição Federal. Oon'fere. ·- J. C . A . Mttrtcy, 
offlcial. Visto. - Cícero Brant, Chefe de secção. - A' Commissã.o de.-
Finanças e Orçamento. · 

N . 364: __. 1935 

( 1 a legislatura) 

Ff:&a os vencimentos do pessoal da Secretaria dO Tribunal Superior de
Justtça. Eleitoral · 

(Com. Fin. - Fin. e Orç. 255 _, 935 - 1ª leg.) 

o Presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral enviou ao• 
Presidente da. Ca.mara dos Deputado.s um offlclo contendo um accôr09 

dão daquelle Egreglo Tribunal referente á. constitulçã.o de sua. secre
taria e á :remuneraçã~ do seu reGpecttvo pessoal. 

A Constituição Brasllelra. dispõe em seu art. 67, letra. (a), qu"· 
compete a.<>a trihunnes judlclaes: 

{ ' ' 

- "elaborar oo seus regimentos internos, os seus carto
rl06 e mais serviços a.u::dllnres e propôr ao Poder Legi$lativo ~
creaçdo ou suppressão de empregos e a fixa.çdo dos venctmen~ 
t<>:J respectivqs". 

E' o que, agora., faz o Tribunal Superior de Justiça Eleitoral: - · 
propõe ao Poder Legisia.tlvo a. fórma de constltulçáo de sua. secreta.ria. 
e a fixação dos vencimentos de seu IM?SSOal. 

.Assim send.o - t> processo deve ser ~mettldo á. Comml.SSã.o de n
nanças pa:ra os devidos flnl:I. 

Sala da Commissã.o de Constituição e Justiça, em e de Outubro de 
1935. - Waldemar Ferreira, PreBldente. - Arthur Santos, relator. -
Godofredo Vianna. - Domingos Vieira. - Ascantó Tubino. Levf. 
Cameiro. - Deodoro Mendonça.. 

PAllECER DA ~MMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
. . . . . 

O emtnente Presidente do Tribunal Superior de Justiça. Eleitoral,. 
remett.eu á Camara, conforme offlció sob n. 274, de ló de Setembro 
Ultimo, uma. proposta de fixação de -vencimentos do pessoal da sua Se
cretaria.. 

O ag.rEglo Tribunal Eleltoral agiu de accõrdo com o que. precel~ 
tua o a.rt. 67, letra a, da Constituição da Republica, -Segundo .a dou .. 
ta Comml.saão de Justiça. 
. Para o crlterlo quanto n<>s venclfilentos propostOs devem ser . ttt

ma.dos o.s correspondentes ao pessoal da- Secretaria. do. Côrte Suprem11. 
A' ex~pç!l.o dos fixaid.oe para o porteiro, que sã.o superlore~ aos a.t ... 

trlbuidos 20 porteiro da Secretarie. da. Côrte, estão os dema.16 accom-
modados áquelle crlterio. · · 

Assim. modlflcado.s esses vencimentos e ,resa.lvnda. a hy~these de
poderem oo propostos ser opportunamente revis~. em face da. lel do 
reajUBtamento dos vencimentos ora. em estudos, opina a. domm~ 
de Finanças pela acceitação dS: proposta, e é~ có~q~encia, submett() · 
ao plenarl<>, em segunda dlscussà.<l; o seguln~e p_rojeçto: 

o Pod.er Legl.Sla.tlvó decreta.: .. ·. ~· 

A~. t.o Os vencimentos do pe..s.soa.l da Secreta.ria· do ·Ttrnünnl Su-. 
perlor de .Justiça Eleitoral ficam fixados de accôrdo · com ·a tabello. se-
guinte: · · · · 
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1 Dlrector . . . . ...... . .. .. ..... . ...•...•... · ..... .. . 
·2 Chefes de .secção a . . .. . . . . . ........... .. . .. . . .. . . . 
4 Officlaes a. • • • . ... . .•.••...• • .•• • • . •..•..• . ..•. ; 
;J Auxiliares a . • . . .... ..... ..• , . , • •. ... ...... .. .. 
4 Dactylographos a . . . . ............. . ...... .. .... . 
1 Porteiro a . . . ........... . .. . ..... . ..... . ... . .. . 
~ Contlnuós p. • • •••••••••• • ••••••• ••• • • •••• • •••• 

12 Serventes a . • • . •. •••. .• • ••••.••••.•.•.• • ..•• .• .• 

Art. 2.0 Revogam-se as dlsposlçõe.s em contrario . 

Mensae6 

3 :000$000 
1:800$00() 
1:5008000 

900$000 
600$000 

1:0008000 
7008000 
6151()00 

João Simplicio, Presidente. - Orlando Araujo, Relator. - Arnaldo 
Bastos. - Rapli,ael Cincurá . - Dan(el de Carvalho. - João Guima
rães. - Amaral Pettoto Ju.ntor, com a declaração que consta na. neta. 
dos trabalhos da Commis.são de Finanças. - Carlos Luz. Meu voto foi 
no sentido da approvação da proposta do Supo1·ior Tribunal, adiado, 
porém, o pronunciamento sobre vencimentóa, até que á Camara seja 
envia.do o projecto geral de reajustamento do vencimentos dos func
cionarlos civis. - P€dro Firmeza, vencido - pelo adi.a.mento, até 
quando a Camara tiver de manifeatar-so eobrc o projecto geral de rea
just.amento de vencimentoo. - Gratulurno de Brito, venc1do. - Hén:rt
que Dod.sworth. 

Exmo. Sr. Presidente da. cama1·a doa Doputados: 

.. Tenho a honra de remetter a V. Jllx., pnra ser submettido á Cll
n;i.ara doo Deputados, a proposta das JUizoa deste Tribunal (sccórdão 
de 11 do corrente, por cópia dovldamollte authenttcada) no sentido 
de .sua. Secretaria tlcar constitu!dn do poaaobl em seguido. indicado e 
remunerado tambem, na fórma. lndlcuda: 

1 Director . . . . . . ...... . • • ...• • •. , • • ••• • ••. . ...•.... 
:;t Chefes de secção a. • . •.• •.•.•••.••••• , ••••••. . .••.• 
4 O!fi~iaes a • . . . •..•.•..••.••••• , , , ••••. , , •• • .•.. 
3 Auxiliares a. . ••••• ' ••••••••• • • • ••• 1 •• •••••••••• 

'4 Dactylographos a ·. . . ....... . , ..••........ • ...... 
-· 1 ·Porteiro a ~- . · . · ....... . . . .. ~ .•...• • .• , •.•......... 
6 Continuos a . • •••• • ••• ' • • • •• 1 1 •• '. 1 ' ' •• •• ••••• . 

1~ Serventes ~ . . . . .......... " ••. • ••.•.• , ••......... 

Mensae~ 

3:000$000 
1:800$00U 
1:500900() 

9001000 
600$00() 

·1 : 000$001> 
700$000 
515f()OC, 

Reitero a V. Ex. os meus prot.o•tó1 thi õiiltlmã é cónsldero.ção. -
Hermerwgild.o_ de Barros. 

N. 96& - 10BD 

(l • loglall\tUrt\) 

Autoriza a abertura do crecttto aupphrnumtar ae 5 .600:800$, para pa· 
gam,ento da !}rattficaçdo, a r11lif i11 rofffrtJ CJ decreto n . !J de 3 de 
Agosto àe 1934. 

(Da Commlssão de Finançn.s e Ol'Ql\munto - Flnunças 325, de 1935 -
ta. lOKlllh\t.Ur1\.) 

Em mensagem, solicita o Sr. P1~1ldentt1 da Republica autoriz~· 
ção po.ra abi'lt um credito 8Upplt)mcnt1\l' d&i ll. 000 :0008 á sub-conslgnhl ... 
ção n. 8, consigna.çãó I - Pessot\l, dl\ voa•bt\ ~". Oorrelo.s e Telegraph~. 
d.o actttal orçamento do Minlstei'!o d~ Vh\91\0 o Obr11s Publlcus. A meu· 
~agem vem acompanhada de offlclo dô Br. M1ni8tro da Fazenda, de 
accôrdo com a. lei n . 75, de 24 do Junho ultimo, nó qual S. Ex. <lei• 
clara que "é d1spensavel conslgnD.r reour•o• capeolaes, põi' sér a de.~· · 
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pesa lnclUlde. entre as do orçamento vigente, cuja lei n. 5, de 12 dt:-
• Novembro de 1934, em seu art. 2°, autorize. a realização da.s operaçõeà 

de credito que .se tornarem necessarias á. execução regular do mesm<>
orçamento e encerramento das contas respectivas". 

O credito é necessario, já. o demonstrámos no parecer do orçamen~ 
t-0 do Minlsterlo da Viaçãe>, pa.ra. 3ª discussão (lm.presso re.\lpectlvo,. 
pag. 22). Juntá.mos a esse parecer um quadro demonstrC\tlVo da des~ 
pesa com o pagamento da gra.tlflcaçáo provisorie. a que se refere o De 
ereto n. 8, de 3 de Agosto de 1934. Por esse quadro se verlflca. qua. 
para pàgamento dessa gratlflcação, se não houvesse férias, !altas dt· 
veraas, etc., se.ria necessarl~ a !mportancla d~ 10 .044:313,lOt. 

O Minlsterlo estlma, porém, a despesa em 9 . 600 :0008 e !ol essa. i. 

dotação votada para 1936. 
Ora, o orçamento para o corrente exercicto é a esse respeito evt· 

dentemente lnsu!lclente, pois OOru3igna apenas e. impóttü.iléiã. de rétt> 
4.ooo:oon• para p alludide> fim. 

Somos, pols de parecer se adapte o seguinte projecto de lei: 

PRO.TECTO 

Autoriza a abertura do credito supplementar de 5. 600 :OOOt para pa
gamento de. gre.tl!lcnção provtsoria e. que se refere o decreto n . 8, 
de 3 de A{;osto de 1934 • 

Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir pelo Minist.erio
õ-. Viã.Ção e Obra.e; Publicas o cr.edlto supplementar de 5.600:0009 (cin· 
co mtl e senscentos contos de réis), à sub-consignaçã-0 n. 8, consigna• 
ção I - Pessoal, da verba 2ª, Correios e 'relegraphos, do referido Mi
nlsterlo. na lel orçamenta.ria em vigor. 

·Feragrapho unico. As <ie.spesa.s para execução desta lel correrão.. 
pelas operações de credito a que .se refere a citada lel oi'çamentarle. 
(lei n. 5, de 12 de Novembro de 1934, artigo 2º). 

Art . 2.º Revogam-se as d1sposiç0e5 em contrario. 

Sala das Com.m!ssões, 4 de Novembro de 1935. - João SimpUcfo, 
Presidente. - Carlos Luz, Relator. - França Ftlho. - Pedro Ftrmc-
24. - Gratuita.no ele Brl.tto. - Orlando Araujo. - Amaral Pefa:otoi 
Jünwr : ._ João· Gü.hnarãês . ·· · · ·· · · ·· ·· · ·· · - · ·· 

8 - Para attender ã.s gratlflcações de que trata ·o 
Decreto n. B, dé 3 de Agosto de 1934 ... . .. , . 4 . 000 :OOOaQO(). 

Art. 2.° F1ca o Presidente -da Republica autorizado e. fazer as ope" 
rações de credito necessarlii.s para. antectper a Receita e pare. o !lm dt> 
cobrir o deficit (art. 50, § 3°, da Constituição). 

DECRETO N. 8--. DE , 3 DE AGOSTO DE 1934 

Approva o regulamento para. applicaçáo do q·úe di$p6e o decreto nu, 
mero 24 . 768,, de 14 de J'!Llho de 1934, e dá outras pi:ovtdencias • 

Art. 1.° Fica a.pprova.do o regulamento que com este baixa., a.sslgno.do 
pelo Ministro da. Viação e Obrn.s Publicas, para a.ppUca.ção do credlt<; 
de 4 . 000 :000$000 (quatro :mil oo:iltõs de réis), de que trata o decretc., 
n. 24. 768, de 14 de Julho do corrente n.nno . 

Art. 2.0 As vantagens previstas .pelo citado regulamento serão con· 
cedidas a. tttulos de grntirtcação provls oria, durante sels mezes, a pa.t-" 
tor de 1 de Agosto do ·corrente n.nno. 

Pa.l'agra.pho un1co. Dentro desse pràZó, o Minlsterio do. Viação '!)

Obras Publicas proporll. ao Gõver ho a melhOO' forma de d ar cumpr"· 
mento ao que dispõe ó e.rt. 193, do regulamento approvo.do pelo de· 
ereto n . 20 .859, de 26 de Dezembro de 1930. 
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, Rio de Janeiro, 3 de Agosto de 1934; 113º da. Independencla. e 46& 
da Republica. - Getulio Vargas. - M.arques dos Reis. 

MENSAGENS A Q"Ui! SE REFERE O PARECER. 

Senhores membros da Ca.mara. dos Deputados - Tenho a honra de 
submetter a. 'lossa. consideração a lnclusà expóslção de motlvos do M1-
nt.stro de E<Jtado do.s Negócios da Fazenda, Justificando a necessidade 
da abertura de um credito supplementa.r, na importancia. de réa 
5.600:000$000, á. sub-consignação n. 8, consignação i - Pessoal, d~ 
verba 2à - éo-rreios e Teiegrnphos, do actual orçamento do Mlnisterlo 
da Viação e Obras Publicas. 

GETULIO V ARGAS , 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Excellentlssimo senhor Presidente àa Republica - O Decreto nu
mero 24. 768, de 14 de Julho de 1934, abriu o credito de 4.000 contos 
de réis para attender a despesas de pessoal do Departamento dos Cor~ 
reios e Telegraphos, relativas á execução do disposto no art. 193, do 
regulamento anncxo ao Decreto n. 20.859, de 26 de Dezembro de 1931, 
e outras medidas concernentes â modificação dos quadros do pessoal 
titulado; determinou ainda qU€:, emquanto não se procedesse á. revi
são dos quadros do pessoal do retericto Departamento, as vantagens p.'.>r 
elle previstas seriam concedidas a. titulo de gratlf1ca.ção . 

2 - Succede, porém. que, não se tendo ultimado essa. providencia, e 
devendo ser mantido o pagamento da a.iludida grntlficação, a dotação 
constante do a.ctual orçamento do Minlsterio da Viação e Obras Pu
bllcas, na importancia mencionada, é iusufflclente para todo o exer
clcio, visto que corresponde apenas á despesa de cinco mezes, a que 
allúde o decreto n. 8, de 3 de Agosto de 1934. 

3 - Para fazer face, no.s restantes mezes do a.nno em curso, á des
pesa, considerada de caracter obrtgatorio e orça<ia pela. referida Se· 
ereta.ria de Estado na importa.nela de 5. 600 : 000$000, torna-se r.ecessa
rla a abertura. de um credito supplementar á sub-consignação n. a. 
consignação I - Pessoal, da verba 2t.. ~ Con·eios e Telegra.phos, do 
actual orçamento do mesmo minlsterio, acto esse que depende de ex
pressa. autorização do. Camara dos Deputa.doo, nos termos do § 1° do 
ert . 186; da -Constltul·ção da RepubUca. 

4 - Nestas condições e em observação á. lei n. 75, de 24 de .Junho 
Wtl.mó, tenho a honra de solici ta.r a V. Ex. se digne providenciar jun• 
to á refErida. Caína.ra. ~o sentido de ser autorizada a abertl\ra do cre
dito supplementar de qUt: se trata, cnbei1.dó-me ()sclarecer que é diiS
pensa.vel consignar i·ecursos especiaes, por ser a despesa inctuidn entre a.s 
do orçamento vigente, cuja lei n . 6, de 12 de Nóvémbro de 1934, ein 
seu art. 2º autoriza a realização das operações de credito que se tór
narem uecessarias á execução regular do mesmo orçamento e encerra
mento das r,ontas respectivas. 

A • ele So~a. Costa . 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 38 __, 1935 

Manda archivar o otficio elo juiz de Januaria (Minas) sobre concessao 
do P~emio Nobel ao Dr. A/rani-0 de Mello Franco 

(Diplomacia. ___, 19, de 1935, 10· legislatura.) 

Tomando conhecimento do assumpto, que nó.o obriga. eegunclo so 
me o.figura., o parecer desta. Commissúo, opino para. que sejam arohi· 
vndos a communloaçil.o e o documento a. elln. a.ppenso . 
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Sala das Sessões, 1 de Novembro de 1935. - .Renato Barbosa, Pro• 
sldente. - Diniz Juntar, Relator. - Negrão de Lima. - Hugo NIJ
poleão. --Souza Leão. - OZtveira Coutinho. - Leoncio Galrão. 

O Sr. Presidehte - Está !Inda a leitura do Expediente. 

Sã.o deferidos os seguintes 

REQUERIMENTOS 

~ . 204 - 1935 

( 1 a léglslil.tura.) 

Reqtieltõ sejam sollcltatlas ao Mlnlsterlo da Guerra, as segulnrea 
1nformti.ções: t 

a) quaes a.s medias exigidas - por dlsclpllna e global - par~ 

promoção, no corrente anno, dos alumnos do Colleglo M111tar destn 
Capital; 

b) qual o dispositivo legal em que se funda a dlrecção do Colle
glo para estabelecer as médias em apreço. 

Sala das Sessões, 4 de Novembro de 1935. ..,_ Acttrc1o Torres. 

N . 205 - 1935 . 
( 1 a legislatura) 

Exmo. Sr. Presidente de. damara. 

Nos termos do art. 42 da. Constituição, requeiro seja o ·proJecto 
n . 226, de 1935, submettldo á discussão, Independentemente do pa
recer. 

Sala da.s Sessões, 4 de Novembro de 193lS. - Alberto Alvares. 

N. 206 - 1935 

(lª legislatura) 

Tendo em vista a neoos.sldade de esclarecer a acção doo 1'9deres 
Publlcos e seus agentes em fai:e de transações que affectam os lnte• 
res.ses e a honra do Brasil, e ()()nsldera.ndo a. notoriedade dos factos e 
as d ti vidas dá óplhiã.ó. sobre a conducta. do Governo. 

Requeiro que o Poder Executivo por intermedlo dos Ministros da 
Fazenda, do Exterior e da V!açl\o, informe: 

a) se o Governo tem conhecimento de que continuam ~ circular 
nas bolsas européa.t, tltulos das companhias do Porto e Barra do Rio 
Grande do Sul, da Viação Ferrea. do Rlo Granue do Sul, dn. Sorocaba.na 
e da Brasil Orea.t Southern, cujo resgate o Thesouro Federal e os dos 
E.stadoo do Rlo Grande do SUl e São Paulo pagaram, os primeiros ba 
mais de 15 o.nnos; ! 

b) se o Governo tem conh~imento do destino dado a. somma <le 
200 milhões de francos, 220 m1lhões-de francos e 70 mil contos e 16 mil 
contb.S, entregues áquellas compar.hlas para o resgate dess~ tltulos; 

e) qual o resultado do 1nquer1to mandado abrir pelo Si' . José Am.e
rlco, quando Ministro da. Viação, para apurar a.s acousaçoes coilstó:ntes 
<lo rela.todo da Brasil Great Southern a.t'!irmando que para conse
guir a sua encampa.çã.o, os seus representantes foram obrlgadoo u. des~ 
pender 3 . 800 contos em com:m1ssões pagas a. pes.sOas residentes no Rlo 
<le Janolro; 

d.) quaes o..s providencia<: tom.adas pelo Governo para <leteaa, no 

Página 20 de 100 



- 235 -

exterior, d.o credit<> nacional, compromettldo pelo desvio do produ
cto daquella.s encampaçõcs; 

e) quaes as medidas que o Governo tomou em relaçao aos ros~ 
ponsavels pelo desvio de tão elevadas quantias; 

/) se o Governo mantem · relações de negocios, ou qua.esquer ou
tras, que não sejam as de caracter pollcial, com o autor, ou autores, do 
referido desvio. 

Sala. das Sessões, 5 de Novem!:>ro de 1935. - Do'mbigos Vellasco. 

O Sr. Prado Kelly ___.. (Palmas) - Sr. Presidente, consideramos, 
a bem dizer, encerrada a. primeira pha.se dos successos polltlcos do ~
tado do Rio de Janeir(), com <> julgamento popwar da tespcnsabllldacic 
dos poderes centraes na intervenção bidebita. pi'atlcadt>. IiC'5 sectores 
.pouttcos péló Mtinlstró da. Justiçe. e de que resultaram os dramaticos 
acontecimentos que enlutaram a r.lma flum!nen.se. · 

Jà. sob es.se ponto de vist11. seria. desnecessa.rlo apreciar os varios 
aspectos c'a. controversa. questão, que girou em torno da responsab111-
dade do titular da. pasta politlca.. A Camara. a. tal respeito tem juiro 
:formado, e as graves denuncias que fizemos desta tribuna, - os Depu
tados da União Progressista Fluminense, e o preclaro leader da. minoria, 
Sr. João Neves da Fontoura, - foram confirmadas, de ponto em pon
to, pela.s provas abundantes que trouxemos ao conhecimento do plena
rlo. 

Não volta.riamos a examinar esta. materia, quando ella. nllo mais 
com.porta q\lalquer commentarlo. E, longe disso, o nosso Partido vem 
de dar, com uma contillUidade qu-2 ennobrece os seus postulados e os 
seus intuitos, o melhor attestado de tolera.nela, para a solução do dis
.sidio polalco fluminense. 

Por amor á nossa terra, zelando pela sua. ordem administrativa e 
economica, com e. intenção, mesmo, de posslb1lltilr dias de tranquilll
dàdé e õrdem pãra â ptoducção e õ trabalho, os chefês ao meu Partido 
realçaram a. sua propria conducta, no encarar, com superioridade, o 
panorama .polltico regional e no evitar que, ma.is ainda, fossem aprofun .. 
d6.Cios os sulcos de divergencia. ent:-e os varios Partidos que disputam 
o poder . 

.M:as é com grando pesar, immensa tristesa., que reconheço não ter 
encontrado correspondéncia em outras hostes este sentimento de ele-

... va'do espkito. publico, de fónna. que, até_ este. instante, se. divulgam na. 
tmprelifia do Rio, documentos que attestam a intransigencil\ e lntol::l
rancia dos nossos adversa.rios, ilao só em conceituar e deflnir a sua. 
conducta, como ainda, no desfigurar os faétós qtié sãó do coilhecimen
to geral da. Nação . 

A Camara, estou ce1·to, já. se inteirou da carta. envia.da. pelo mus
tre Sr. Raul Fernandes, a. V. Ex. Sr. Presidente, que, por suas qua.
lldadeG pessoaes e alto prestigio, que desfructa na. polltica na.clonai, 
estava. natura.lmehte indicado para uma acção coordenadora., que obvias
se aos inconveniente.e;, infelizmente .proxtmos, de uma. luta. mutto ma.is 
a.spero. no seu inicio. no seu sentido e no seu desenvolvimento . 

.AF idéa.s lançadas nessa mlsslvll. coincidem em certos pontos com 
declarações feitas pôr óüti'ós ptoceres do Partido Ractiõal e âinda cõm 
alguns topicos do discurso aqui proíeildo pelo illustre Sr. J9áO Oul
marães, cuja prudencia, no examinar a crise recente, e cuja elegancla. 
de procedimento, cumpro o dever. de salientar nesta hora, dando,_ de 
c-onjuncto, a S. Ex e ao Sr. Raul Fernandes, a reSi)osta a que me obri
gam a. po.c:;\çáo nesta. Casa e a confiança. em Q1,le estou investido pelos 
mcu.s m ustres collegns da bancada federal. 

Na. énrta d.o Sr. Raul Fernandes, rec><'.mtemente divulgada, encon
tra-se Q segtilfite trecho: 

"Sempre rui pa.rtidario de um entendimento com a. Uniií.o 
Progressista para fa.c111tar o exito do governo constitucional 
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do Estado, e tambem pa.ra eximir o Presidente da Republica, 
n.o.s peroalçoo de optar entre nós e os nossos adversarios, com 
a.s coru;equencias dessa escolha na composição da maioria gCl
vernamental da Cama.ra. 

Dé~ ·~nSa.mento aca.bel acõmpanhado por todos os meu..c; 
amigos, e logo que se tornou definitiva a nossa. maioria na Assem
bléa Legislativa, foi o Sr.. Presidente da Republica inteira.d".> 
das nossas disposições e r.mtorizado a offerecer a conclllaçã'> 
aos progresststas, nas seguintes bases: - um governador con
cllla.nte (o meu nome era proposto a. titulo de exemplo), a 
participação de seus amigos no governo, uma cadeira no Se
nado . 

Sabe o meu lllustre amigo que foi mediador nessa tentat!
va d~ paz o nobre govérhador de Minas Oeraes, por incumben
cla do Exmo. Sr. Dr . Getulio Vargas. Sabe, tambem, como 
se mallograra.m os passos que elle deu com esse objectb: o Ge
neral Barcellos, a despeito da. evidencia. em contrario, contava 
obter 23 votos na Assemblêa e, apoiado nessa maioria de um 
voto, repelliu o congraçamento" . 

Essa. ê a parte da e.Iludida missiva em que o Sr. Raul Fernandes 
menciona desejos de entendimento, antes de .se ferir o pleito para go
vernador constitucional do E5tado, em proposta que teria sldo enca
minhada ao Presidente da Republica., e por este communicada ao Ge
neral ChrJstovao Barceiios, por intermedto do eminente governador de 
Minas Geraes, Sr. Dr. BenecUcto Va.lla.dares. · 

Essa é a. arguição do Sr. Raul Fernandes. E desde logo se me afi
gura imperativo o dever de uma. repl1ca, quando o meu honrado col
lega de repre.senta.ção nesta. Casa ainda está investido das funcções de 
leader da zne.lorta e é de presumir que os conceltos õu idéa.s emittidos 
por s. Ex. ó sejam éoni a pondeià.çã.o precLsa das suas responsabll!
dadea no meio polltico nacional e no Parlamento bras11elro, para que 
não aventure uma proposição que não possa demonstrar immediatamen• 
te com provas irrefuta vets. 

Desde já declaro ó. Ca.mara que é absolutamente lnexacta. nessa 
parte como em todas as outras -<e vou demonstrar em seguida - a 
af!irmaçà-0 do Sr. Raul Fernandes. 

Na carta. que lhe dirigiu, com aquella altivez e integridade moral 
que sã.o o apanagio da .sua figura . <ie. cidadão e de mUitar, . o Oenera.1 
ChrJ.stovã.o Barcelloà refuta. essa p:rlmeira assertiva do 11lustre Zead.eT 
d~ maioria e o faz nos seguintes termoo: · 

"Entre os motivo..~ cte deslllusões que tenho expertmenta
do na polltir.a. está o de serdes comparsa cóhnivénte ou cum
pllce no innomina vel esbulho que sottremos . 

Nunca percebi éoino dlsSestes o desejo de procurardes umR. 
solução conc111atorla para a polltica. fluminense, Noticias tive 
no emta.nto de trabalho · vosso no sentido de insidiosa.mente 
abrir claros nas fileiras dá. União P1-egres.st.sta Flwnlnense. 

A primeira vez que o Governador de Minas ri:i!eriu...se á 
polltlca do Estado do Rio, !oi em vespera.s da partida do Sr. 
Presidente da Republica: para a Argentina, quando em um al
maço no "Lido", com ma.IS dol.s m1gos. Indag~U qual o meio 
po.ssivel para arrefecer as pn,ixoos partidarla.s d.a minha terra. 
Aó (!tie respondi: "basta o Sr. Presidente Oett.ilio Vo.rga.s cc:m
vlda.r a tOdo.s QS chefes polltlooe doo partidos e diante delles de
clarar cathegorlcamente não ter o governo pre!erencias em re
laçã.o a candidaturas e que nem interviria. por formo. alguma 
em qu~stões pertinentes aos . partidos fluminensess" . :filra. o 
que pocllamos pedir quando, depols da nota. que trouxera do 
Paln.clo do Oo.ttete dias antes, recrudescerc. a intervenção d<> 
Ministro Ré.o. 
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Na ·sua ultima estadia aqUl =- tendo Já os coptgados e.s
colhido e suffragado o honra.do Almirante Protogenes, o Go
vernador de Mlna.s aconselhou-me viva.mente a acceitar a for
mula propo.st&. na vespera a mlm e fl.O Dr. nado Kel!y, pelo 
Mintatro da. Marinha., isto é, perma.nencia. do Al.Ifilrante, dan
do-nos este duas .secretarias, uma. .senatorla para mim ( 11) , 
situações munlcipaes <lnde vencemos, etc. Insistindo ainda na 
tórma. concll1atorl~. di..c:.se-me acreditar que o Almirante "darl3. 
mesmo as tres secretarias, tal o 'desejo seu de pacificar o Es
tado. Objectei que o meu querido amigo assim me aconsa
lhav .. por nãc. conhecer v b.m.blent.e do Est.ado do Rio e os 
propositos de firmeza. e de coragem dos meus correligionarics 
no .sentido de uma renovação politicn do Estado que tanto tem 
so!frldo pela acção desmoralizadora dos proflsslonaes da poli
tica". 

Quém assim falava não era mais, como não é, o candidato 
mas aquelle que não podia trahir a confiança de um partido 
que então apontava como fórma digna e realmente pacl!ics.
dora a eleição de um neutro e nova consulta ãs urnas quando 
se pr<lcedesse ás eleições municipaes", 

Está assim evidente que nenhuma incumbencia formal recebeu, 
.a esse respeito, do Presidente da. Republ1ca o digno Governador do Es
tado de Minas, e, muito menos, nenhuma proposta igualmente formal 
1ol apresentada. por S. Ex. ao General Chrlstovão Barcellos, que tra
duzisse ou procurasse traduzir missão concilifldora da parte d<>S nossos 
adversnrioa nas eleições vivamente disputadas no Estado do Rio. 

Esses os tactos como occortera.m. antes dó pl~ito de governador cons
tltucional. 

Não se detêm, entretanto, nesse ponto, as Jnexactldões do do
.aumento polltico, a cuja analyse procedo nesta hora. . 

o 1llustre Sr. Raul Fernandes se referiu a mediações posteriores 
.A eleição do governador. 

Vamos a. vêr em que termos s. Ex:. collocou o assumpto: 

"Tendo talhado a. previsão do Chefe Progressista, a. despei
to doo terrlvels expedientes po.stoo em pratica e tendo sido 
eleito .. o Almirante .. Pi:otogeµes, . só ~sco~ldo . dep~ls de balda
do o nosso Intuito pacificador, ape&i.r disso, e mesmo depois 
disso, deixamos ao nosso candidato as mãos livres para. fazer ao 
adver.sarlo as · concessões adequadas a serenar as paixões e a 
propiciar um governo tranqulllo e fecundo''. 

Note-se que alnda. nessa passagem, co.mo na anterior, não ha ne
nhuin acto expresso da. vontade dos noasos contendores, no sentido de 
leal e nobremente nos proporem um ententliment<l que pudesse res
tabelecer a serenidade na familia. fluminense. 

Quanto á prlm~irü parte, Já respondida pelo ti·eoho que a.cabei de 
ler da missiva do General Chrlstovão Barcellos, poderia ainda trazer um 
testemunho realmente insuspeito ao Sr. Raul Fernandes e l\ bancada 
.radical. E' o testemunho do Presidente da Republlca.. 

No telegramma por S. Ex. dlrigldo á Bancada Progressista .se lê o 
-segulnte toplco: 

"Cons1dera.ndo seria. pudesse qualquer dos Partldq.s gover
nar com tranqulllldade, prestigio necessarios ingente tarefe. ad
ministra.tiva e de aoergulmento das !lnanças publicas que se 
Impõe rea.Uzar, sempre me ma.nite.stel no sentido de encontrar
.se um nome, fosse qual !.os.se, em condições de conc111a.r diver
gencias existentQ..q em exclusivo beneficio do interesse publl
<:o. A solução por mi.m alvitrada deveria. ainda ser concedida 
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me<Uante entendimento e sómente por lnlclatlva dos propr1os. 
partidos em luta" . 

Demonstl'ado está que não houve qualqu~r lnlcia.tlva nessa épo·· 
ca do Partido RacUcal, é o que as.signala o Chefe da Nação: "Infellz• 
mente isso não foi posslvel pela exaltação de an1mos e pela lntran.sl-· 
gencla de outros". 

A mesma sltua.ção permaneceria. Identlca. lntransigencla na defesa 
de Interesses mais restrictos de polltlca regional se revelaria nas se
gundas negociações, que foram lnlcln.da.s estas sim, por uma proposta.. 
categorlca. do Almirante ProtGgenes Guimarães, no Mlnisterio da. Mari
nha a 25 do mez passado. Lá compa.recl, Sr. Presidente, a convite do 
integro Interventor Azy Parreiras, ó.s 10 horas da noite, depois de ha
ver pronunciado, nesta Casa, o discurso em que definia. a conducta de' 
meu Pa.rtido, deante da situação federal . Ouvi do Almirante Protoge
nea GUlmarães, na presença. daquella autoridade e do nobre Deputado 
Sr. João Guimarães, que não desejava rea.UzBr um Governo sujeito ás 
osclllações e ao.s percalços de luta partldarla; antes esta.va na intenção· 
de S . Ex. promover um entendimento largo entre todos os Partidos, 
de !órma que a tarefa administra.tiva. ficasse facllltada peh coopera-· 
ção politlca. · 

Para testemunho, para demonstração de seus intuitos S. Ex . nos 
~!ferecla naquella. hora uma das Secretarias, uma Senatoria, e as Pre-· 
feituras nos municipios onde nasso Partido tivesse obtido mBlor con• 
tingente eleitoral. 

Dlere eu, desde Iogó, ao illústte Almirante qüé não esta.va. ém causa.. 
nenhuma dlvergencia pessoal com o candidato dos nosso.s antagonis
tas, e cuja figura, nas cias.ses armadas e na proprla tradl1j1ão .revolucio
naria do Palz, eramos os primeiros a enaltecer, com a lealdade que eiie. 
devia espera.r de adversa.rios dlgnoo. Mas, acima de tudo isso, as nossas 
aspirações se haviam confundido com uma causa fundament9.l do povo 
fluminense e o que estavamas a defender não eram postOB n9. admlnls- · 
tração, mos tão sómente os prlnclpios cordeaes do regime sem o qual. 
não se poderia admlttlr a existencla da propl'la Republica . 

Disse-lhe, tambem, que sua candidatura tinha sido apresentada. 
como candidatura de combate, como tal S . Ex. a recebera e declará.ra.. 
no banquete, que então lhe :fôra offerecldo, que trio. governar com seu 
Partido, embora asscgura..ssc a todos os fluminenses a.qulllo que não 
era um·a concessão ·pessoal, mas · um dever imposto pelas proprl·e.s lels · 
que nos regem: o respeito de to.dos os direitos e de todas as gara.ntllL~·. 
Indlviduaes. · 

N<'!stas condições, apresentado o seu nome como expressão mesma. 
da colligaçáo recentemente formadâ, não iiõs erã. pooslvel, a. despeito· 
das nossas afi'irmações pessoaes de a.preço e de oonslderação, ver na sua. 
autoridade um penhor de larga. poUtica. de collaboração no :&!ta.do, de
pois de accôrdos coroados de exito, éom a escolha. de uma; lncUvldua-·. 
lidade inteiramente alheia. aoo compromtsso.s ou és pa1x~s politlcas. 

1 

O SR. LEMGRUBER FlLHO - Corno VV. 
sem obtido 23 votos na Assembléa . 

EEx. tel'iam fe~to se tlves-

I 
O SR. PRADO KELLY - V. Ex. faz uma conjec~ura, discute. 

com hypothesoo mais ou meno& remotas, que não encontram em seu 
favor um lndlclo, um un1co facto . Estou racioclmmdo com a propria.. 
i'ealldade polltlt:a do Rio de Janeiro. Estou repetindo ns palavras que 
dii::se ao Almlrante Protogenes e, autorizado por s. Ex . , estou :fazendo· 
a revelação desse entendimento .. . 

o SR . L ii:Mõitül>Eit Fit.lio - Esse pensamento de conclllaçáo . 

O SR. PRADO KELLY - .. . da qunl não tenho u primazia , de 
vez que qúem prlrnêlró u.llUdiu a taes clrcumsta.ncias, da tribuna par•· 
la.m.enta.r, !ol o nobre Deputado Joã.ó Gubnnrães. 

Página 24 de 100 



- ~39-

Replicou-me o Almlrant.e Protogenes que vla. grandes dlfflculdades 
.no encamlnhamento dessa. formula, a. qual, em resumo, consistia no 
.afastamento das candidaturas partldaria.s, na eseoiha. de um candidato 
alheio aos partidos, dlspo.sto a governar o Estado até que fosse pro
.mulgada. a Constituição, e renunciando em seguido., para devolver ao 
eleitorado Uvre, qussl numa definição plebiscitaria, a escolha legitima 
ld.o seu governo, a manifestação livre e espontanea da sua vontade. 

Insistiu, entretanto, nessa palestra, o Interventor Ary Parreiras, no 
sentido de que eu levasse aos meus collegaa e chefes de partida a sug
:ge.stão apresentada. pelo Sr. Ministro da. Marinha. 

Ne&Sa. mésnia noite, tul á. Nlctheroy, afim de me desempenhar da 
lncumbencla recebida., e tive a fortuna de fazer a viagem em compa
.nhia do meu estimado collega, Sr. Amaral Peixotl>. 

A ·resposts. definitiva fol dada ao Almirante Protogenes no dia lm
:mediato, 26 de Setembro, ás 16 .30 da. ta.rde, no Minlsterio da Mari
nha., e.onde comparec1, em companhia. d.o General Chrlsto\rão Barcel
los. Slgnl!lcamo.s a S. Ex. a 1mpo.sslb111dade em qu«: nos encontra"a
.mos - por uma questão de principlos e pela responsballldade contra.hl
da com o pGvo fluminense - de acceitar a formula por S. Ex. apre
.sentada; mais al.)lda, pedimos ponderasse na Ulegalidade que represen
ta.ria a sua posse no dla lmmediP.to, deante da.s razões •que verbalmente 
expuzemos e que S. Ex. me pediu reduzlSSé a escrlpto. 

o SR. LEMGR'O'BER FILHO - E que, aliás, já. tinham sldo apresenta
·das ao Superior Tribunal Eleitoral. 

o SR. PRADO KELLY - Não é exacto que, naquelle documento 
·tivesse apresenta.dó qtiàlquei' requetlmento ao Tribunal. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - A's 4 horas da tarde encerrava-se o 
-expedlénté no Ti'lbuhâl, é ho dlã sêgUtnte, pela iilânhã., o Tribunal, dts
cutla. a petição de VV. EEx. 

O SR. PRADO KELLY ~ E' exacto que o Tribunal discutia no 
dia seguinte a petição apresentii.dã. pôr rn.termedlô do mustre delegn.do 
da. União Progressista, prof~or Ramon Alrlnso, mas a petição a.li deu 
entrada. 15 minutos antes das 9 horas do dia a que V. Ex. allude. 

Vê a Camara, e.sté. comprehendendo o plena.rio, qual a exp1~~
. são de · verdade · qite «:nhe ·· nas · paiavras· do sr-. Lemgruber · Fllho. como 
·nas explicações absolutamente infundadas do Sr. Raul Fernandes . Ha a 
preoccupação de crear uma impressão falsa .. .. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Não he. tnl preoccupaçli.o; conforme pro
-varei da tribuna. daqui e. pouco. 

O SR. PRADO KELLY - , .. de intolerancia e e.splrito conc111ador, 
quando SS. EEx . · na.da. mais flzere.m, até agora, do que defender, ate 
ás ultimas o esbulho reallzado, e impedir que o povo fluminense reivin
dique o dh'elto prlmarlo de sua soberania. 

A eBSe mesmo facto, Sr. Presidente, faz referencia. o meu 1UU.Slíre 
collega., Sr. João Guimarães, em dlscuroo proferido nesta Oasa, a 10 de 
Outubro, nos seguintes termos: 

"Essa accusação de que elle era um candidato part>ctar:o 
e que, elvada a. sua candidatura. desse defeito, não poderia. me
recer a. con!lo.nça dos no...<>Sos adversa.rios da União Progre.setsta, 
Jé. uma. vez a a.fa.stel eu ou tentei afastal-a. Nesta Oase. ha 
quem sal't;>a dease lhcidente e nã.G appellarel para 3eu teste· 
munho, porque tenho cõfisciencia de que estou dizendo a ver-
dade. 

A e&Se argumento respondi, na presença do Senhor Altnt
rante Protogenes Guimarães, que, se essn era o. duvida. levu.n~ 
ta.da pelos noosos adverso.rios, em nome da Oolllgação declara" 
\ia que estava S. Ex. inteiramente desGbrlgado, desde aquelle 
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momento, de qua.lquer compromisso para. com a ColUgaçri<>.
para que pudesse fazer, dentro do Esta.do, um governo pacll'.1-
co, sereno e de justiça que todos nós queremos". 

Respondi-lhe, em apa.rte: 

"Esclarecerei Esse incidente da tribuna. Não ·o !lz ate· 
agora. porque se tratava de um entendimento particular. Des
de que V. Ex. o traz pare. a tribuna, apresenta-se-me oppor. 
tunldade de esclarecer a Ca.ma.ra. e a Nação sobre esse facto''. 

O que porém, não dls.se na sua carta o Deputado Raul Fernande&
foi que os sentimentos de patriotismo do Almirante Protogenes Gui
marães não haviam pennitttdo, se encerrassem, nessa pha.se, as de
ma.rches conducentes a uma solução compatlvel com os anhelos do Rt<.> 
de Janeiro. o que s. Ex. não referiu for-am os esforços do actual ti
tular da Marinha, de cuja slncerlda.de naquelle momento devo dar tes
temunho, no sentido de, dentro da formula. por nós apresentada, isto ~. 
da temporarleda.de das funcções do primeiro governador, escolher-se 
um nome que lnsplra.Ese a todos os partidos. a todas as facções, a todos 
os grupos em contenda a ma.Is absoluta confla.nça, de forma que o. ela
boração da Carta Fundamental do Estado se processasse num ambiento 
d.e respeito mutuo, de dedicação permanente aos graves e relevantes 
problemas estadunes. 

Sr. Presidente, es.:;a. parte foi omlttida, et pour cause, pelo Zeade1 
da maioria, de vez que é ahi precisamente que se desenha, e ~ com-·· 
prova. de .maneira lnllludivel, a intenção de crear todas e.d dlfflculdã.dês 
a. que a paz desce.sse sobre â popWaÇãO fh.imlnense . 

Vou faz.er allusão a esse eplsodio porque a elle se reportou, em su~. 
resposta., o General Chrtstovão Barcellos. 

E' o seguinte o topico da carta: 

"Chegamos a acceitar o nome do Dr. Levi Carneiro, prõ
posto pelo proprlo Ministro da Marinha, ma.s qu~ repelllstes, . 
como vossos amigos, e lBao porque para os vossos correllglo
narlo~ . pizarem ~Esta. :terr~ ~ usur~uirem o· producto 40 ~"' · ·· 
fructo precisam de a.lguP.m que represente ou dê a lmpre5sã<> 
de força; e para pennanecer nas posições é necessa.rlo que se 
taça. nova eleição••. 

O que se passou & respeito ! oi o seguinte: 

No mesmo dia em que nesta CtiSâ proferia a sua oração o Zeaaa 
da banêada Ràdlcal, conferenciei com o Almirante Protogenes e, de
pois, de considerarmos a s1tuaçA.o delicada que se vinha creando para o · 
Rio de Janeiro, a preoccupacão dos esplritos, a agitação ~os a.nlmos e · 
as sombrias perspectivas da luto. proxlma, ouvl de s . Ex. a. re!t.eração 
dos mesmos propooltos pacificadores, e, mais, a consulta que s. Ex. 
me fazia. como candidato presumptlvo eleito dos partidos que constituem 
a colllgaçl\.o, sobre se nós outros, seus adversa.rios. a.ceei ta.riamos a. ln- · 
dicação do nome, por multos titulos digno e honrado do Sr. Levl Ca.r .. 
neiro, - para que, renuncia.hdo S. Ex. e eleito ó nosso collega de re
presentação pela.s duas correntes em que estava dividida. a. A&sembléa.. 
Constituinte Estadual, a.quelle, pelas suas qualldades de jurl.sta, pu
desse !a.cllltar a tarefa dessa ultima na. confecção de um texto cons
tituciona.i que correspondesse aos nossos creditos de cultura, e, no mes- · 
mo tempo, rcallzar uma <>bra. administrativa. que, a mu.rgem dos parti
dos, inspirasse ás correnW?s em choque l\ certeza. de que, ao ferir-se 
mo.is tarde, poucos mezes depois, o pleito dlrecto, todas as garantias. 
virlam a ser respeitadas, todos os direitos resguardados na. forma esta
belecida em lel , 
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' Certo é que, no momento, não tinha. credenclaes bastantes para. 
empenhar junto ao Almirante Protogenes a palavra. de meu partido; 

.mas promettl-lhe que ns teria no dia 1mmediato. É! a 11 do rnez de 
Outubro, reunta em Nictheroy todos os Deputados federaes e estaduaes 
da. nossa corrente. Estavam presentes os repre$entantes doa partidos 

.al11ados . Expuz-lhes a situação tal como estava creada. Encarei os 
propooitos de bôa vontade do Almirante Protogenes Guimarães e, em
bora se tratasse de um Deputado eleito pela legenda. do Partido Ra

·dical, fia.v·amos em que o Sr. Levi Carneiro, no dia immedlato, se con
.sideraria. desobriga.do de comprom.lssos com a sua antlga corrente, e 
viria a exercer, no Pa.l~io do Governo, a magistratura para a qual o 
talhava~ .• especialmente o seu temperament.o e a sua. educação po-

.00~. . 

Foi essa a resposta que, na tarde do mesmo dia, levei ao ac:tual 
.Ministro da. Marinha, com a. certeza de que, uaquelle instante, estava 
sellado o compromisso de parte a parte ~ da Colligação, por seti mãi~ 
.autorizado representante, o candidato, que ella propria tivera para. o 
.governo do Estado, aquelle cuja. opinião devera prevalecer pela cir
cumstancia de ser o ma.is directamente interessa.do na solução d~ dif
tlculdadee.; e de outra parte, por um delegado da União Progressista, 
(!Ue levava, sem dlscordanclas, o compromisso de todos oo seus com
panheiros, num exemplo de sincero patriotismo. commum a nós e ao 
110sso. chefe, o ~neral Chrlstovão Ba.rcellos, que desistira então de 
.sua. candidatura, com o proposlto de evitar dias àmargoo para a terra 
natal. 

Com esse entendimento julga.vamos resolvido o problema. flumi
nense, com o respeito dos principios Pôr qüe nos batia.mos : - a auto• 
.nomla do Rio de Janeiro, a.ttendida na possibllldade de uma. nova elei
ção, pleito livre em que se esclarecesse o nome préfêddo pél<>S varioo 
grupos, e, a.o mesmo tempo, sem qualquer interferencta. qUe nos pú
-Oesse parecer coacção ou imposição de quem qner que fosse. no ôbjecti
vo, ainda que justificavel, de obviar aos inconvenientes dt! uma com
moção ou perturbação da ordem. 

Passaram-se sete dias, Sr . Presidente e, ao termo desse prazo, 
quando já não mais podia.mos conaldere.r a hypothese de se modlflca.r 
11. situação assim constitulda ou de &e alterar~m os desejos manifesta
dos pelo actual Ministro da Marinho., - pa.eaada uma semana, tive o 
desgostõ ·de õüvlr de s. Ex. ·que, no cumprimento do nosso ajuste, pu.
zera. o que tinha de melhor, pela sua. a.utoridade, pela sua preoccupa
ção de convencer os éómpo.nhelros, pelo nppelo que fizera até á ami
zade pessoal dos correllglonarios, ma.s que nada. obtivera. devldo á re
.slstencia das duas a.las em que se a.chã dividido o Partido Radical e á 
-0pposiçã.o dos dl.ssldentes do Partido Socialista . 

C1omprehendl, ne...~e. hora, que o eminente Almirante deslocava ill
teiramente, de si para. o .seu partido, as reaponsab111dades do que viesse 
a acontecer na velha provincia.. S. Ex . fizera o que estava eIJl sutlS 
:m.ã.os. E se, por ventura, a formula aconselhada. não viesse o. triumphar 
.u sua attltude que _.em verdade .se diga. - estabelece um claro ehonroso 
confronto, em relação é.. obstinação· doa seus companheiros, os quaes não 
desejam, por nenhuma forma, que, hoje, ou ~manhã, nesta ou em qual
quer outra opportunldade, se conaultr, o pensamento populn1•, se !aça 
um novo appello ó.s urnas e se divisem, de uma vez por todas, na ten
dencias lêgitlmas da opinião fluminense. 

Objeatei ao Mln1stro da Marinha que, desde aquellá. hora, só o po
dia.mos considerar desllgndo de deveres po.ra com os seus propNós tor
rellglonarios, porque 8 . Ex. se encontrava, praticamente, nesta. s ltua
.ção: recusando a. formula, em que se empenhara, sua palavra, do pe
nhor, da segurança, do exito da mesma suggestlío, conto.vo. com o con
<iurso dos seus com.po.nhetros pare. reintegrar o Estado, nnquella éra de 
}la.Z e prosperidade que almejava, os seus oompnnheiroo começavam a. 
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negar-lhoo soltda.rfedade, antes mesmo que S. Ex. se empossasse noo 
supremo governo do :Esta<i.o . .. 

Esta clrcumstancta., Sr. Presidente, om.tttlu-a, intencionalmente, 
o Deputa.do Raul Fernandes porque nada poderia expl1ca.r a. a.ttitude as
sumida pelo Partido Radical, de veto categorlco á candidatura do Sr. 
Levi Carneiro, e não podia fazel~o por curlooa coinc1denc1a: na. parte 
do mesmo dia em que se travava essa palestra com o Almrlante Pro
togenes, aqui declarava o Deputado João Guimarães, que, entre os no
mes de que Já .a.nteriormenoo cogltára. o seu Partido para. apresentar 
ao suffra.gio do povo fluminense, e.stava o do Sr. Levi Ctirnelro, cuJa.s 
qualidades de caracter e cultura s. Ex. enaltecia na.quelle instante. 

Vou lêt á. Camarà. o ttecho respectivo do discurso do Deputado João 
Guimarães: 

"Tinhamas, mercê de Deus, dentro das nossas fileil'R.s, fl.· 
guras brilhantL551mas como as de Raul Fernandes, parlamental"' 
notavel, politlcó de projecçã.o nacional, homem de valor ln
tellectua.I reconhecido e. certo, dos mais d1stlnguldos nos c1r
cu1os dlploma.tlcos <lo Brasil . Tínhamos o nome do Sr. Lev! 
Carneiro, cujos talentos, respeitabil1daâe pessoal, alto criterío 
serenidade souberam tmpôr-se a esta Camara, como já se tinham 
Imposto, nos meios soc1nes da Capital Federal e do Estado do
Rio". 

Digam~me agora os illustres collegasi pode-se attrlbulr . qualquer 
elevada. disposição de hannonla. a um pa.rtldo que, apresentando, na 
pi1mel:te. flla, entre as figuras de ma.ior ca.pa.clda.de, nome como o do 
Sr. Levl Carneiro, lhe nega., a.polo quando elle proprlo vem merecer a. 
aolídarledade e conflãiiÇQ. dos adversarlos? 

Desde esse momento ha, como que em todas a.s consctencias, ã. con
vicção de que o Partido Popular Rr.dice.1 está. impedido de pronuncla.t 
qualquer palavra a respe1to de suas intenções de concordla. ou de paz . 

o SR. LEMGRUBER FILHO - V. Ex. dá. licença para. um a.parte? 
Não negamos, em épocn. alguma, as grandes quaUdades do Sr. Levl 
Carneiro . Não era, porém, S . Ex., mas o Sr. Almirante Protogenes, 
quem estava em causa.; e Jáma.ls poderia.mos retirar a sua candidatura. 

O SR. BENTO CoSTA - Foi o Almirante Protogenes, entretanto, 
,quem . .sugge:riu .o nome do . Sr. Levi Carneiro. 

O SR. PRADO KELLY - Mais uma. vez o Sr. Lemgtuber Fllho 
pretende ser mais ree.llsta. que o rel 1 Que exemplar maneira de corres
ponder á. amizade e .-10 esp1rao de sc.crlflclo dos seus compa.nhelros de 
jornad.a.I Era. o Almirante Protogenes que tinha. â 1n1clatlva. de tal 
cand1c.latura. Fó1 S. Ex., pelo conhectmentc pessoal e d1recw do Sr. 
I.Alvi Carneiro, quem a.presentou ó fiotne do nosso mustre collega de 
representação, para garantia das lnst1tú1Ções do Rio de Janeiro e da. bõa 
B<lmlntstra.ção dos negocios publicoa . 

Entendiam os nobres ad,versa.rlos de honrar o Almirante Protoge
nes contrariando-o, coutrarlando a. .sua. inlcla.tlva e crea.ndo-lhe a.téo 
wna .':lttuação pemoal penosa., para dizer que a palavra. por s. Ex. em
penha.da naquelle primeiro encontro não tlnha em sE:U favor O a.polo 
gera!. 

1 
O SR. LEMGRUilE.'l Fµ..Ho - O Sr. Almiran~ Protogenes Gulma· 

rãe.s continua a. merecer a nossa confiança e resp~lto. Somos os juizes 
de sua. cá.ndlda.türã. 

O SR. PRADO KELLY - Continuo. a. merocer essa contta.nça, por
que para VV. .EEx., é Jnsoluvel a. crise polltica. do Rio de Janeiro, com 
o araatamentó daquellé nome, <:<>'rno o proprlo Almlra.nte desejaria, por-
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..que S. Ex. collé:>Ca. o seu coração de brasileiro acima da.s disputes ou 

.dos interesses subalternos. 
Continuo, Sr. Presidente, a analysar os toplcos da carta do Sr. 

Raul Fernandes. 
Chegamos ao trecho em que mais engenhosa fol a imaginação do 

mfssivista, em que mal.9 caprlchooa fol a ficção dos ep.l.'30cllos pollticos. 
E' s.quelle em que o tllustre Zeader ela maloria apregôa a vlctorla d<' 
Partido Popular Radical, nas urnas, quer do primeiro pleito, quer dos 
plel tos supplementares: 

"Não tenho tempo, nem ê aqui loga.r pàra. ana.lysar os jul
gamentos das eleições fluminenses. Seria facll demonstrar que 
longe, de prejudicarem, elles favoreceram os nossos ãdversartos: 
haja vista o caso de Campos, onde o roubo de dez cedulas no 
Trlbtinal Regional lhes rendeu um Deputa.do estadual e outro 
federal. 

Mas, "grosro modo", a Injustiça desse ponto de vista se de
:rnonstra pela simples consideração de que a colUgação vi
ctor1osa. oo.mmou 62. 000 legendas contra 50. 000 da colllgaçã.o 
adversa. 

O Tribunal annullou pouco mais <;l.e 7. ooo votos dlstrl-
1buidos entre os varios ~dos em luta. Nesse total ainda. q•.ie 
não se desconitem .aos Progressistas e a :seUiS e.l.lladoa, os 3 . 800 
iVotoS de cuja amputação elles se queix-am, e mesm.o que se llles 
!8.m.p'Utàssem todos os 7. 000 votos a.nnula.dos, BLnda assim a. sl
ituação ·nâ'ó se ·modtf.ica.ria.: a. maioria. estaria 'setll.pre oom a. 
icoUigação adversn". 

ó SR. L!:MGRttilEil. FU.Uo -. Ha. um engano. 

O SR. PRADO KELLY. - V. Ex. pode dizer em que consiste? 

O SR. LEMGRUBER FILHO _....... Escla.re<::erei depois, quando responder 
.a V. Ex. Não convem adea.ntar. 

O SR. i>.RADó KELLY - Ora, serthores, quem primeiro contestaria 
essa as.serção, e o faria antecipando-se a.o enun.clado do Sr. Raul Fer
nandes, era o Sr. João Guimarães. 

N.o .seu d_lsc.urso pro~erl_do . -~ }O de Outubro, reconhece S. Ex. o 
.seguinte: 

''Permlttam-me que o d1ga com a slncerldade e lealda.de que sem
pre cara-0t.er1za.ram tOdos ós meus actos, que naquelle. hora era. tão Jn~ 
.certa a. vlctorla d.o nosso Pártld·ó, tão duvidosa, p0rque dependia dtUt 
apuraçpes, que. não queria.mos lançar de publico qualquer ma.n.tf esto 
com um nome á altura de exercer a elevada fú'n,cção d.e Governador do 
Estado. num período de transição entre a Revólil.Çãó e a constituciona
lização, sem qv.e ttvessemos assegura.d~ a maiona para gara.ntir nossci 

"2,•ictorla". 
:Mas, iiambem a. esse trecho responde, com a. segurança de toda.q as 

.sues declarações, ó Gi!nera.1 Chrlst·ovão Barcellos: 

"Quanto ao.s a.lgart.smo.s, ~rcls da tribuna da Camara Fe
deral e d.a. Assembléa do ESte.do resposta cabal" . 

E' o que passo a fazer. 
Perdôe-me os lllustres collega.s o enfado d.e ter uma relação de 

"lii'nas annulla.dJl.S pela Justiça Eleitoral, em duas instancia.s, mas tal é 
necessa.rlt>, para ~aracterlzar a.s perdas soffridas pelo nosso Partido em 
ioda. a jornadâ. êle1toral . 

Certo é que neste momento não me refiro a passiveis contre..dições, 
1nooherenoias ou d~sa.cátôS de Julgo.dos, porque não é minha intenção 
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iazer a. critica das decisões da. Justiça El~ltoral . ~ ponto comportarla~ · 
de certo, analyse ctoutr1nar1a. mais ampla., de !orma a bem se contra
balançarem os defeitos e as convenienclas do systéma. tnstituldo na 
Carta de 1934, como solução para os escandalos occorrtdos na verifica
ção dos poderes nas duas Casas do Legl.slatlvo. 

Nesta hora, acceito a. realldade tal como se a.presenta.. Fnrel de
duzir os votos anilullados pelo Tribunal Regional e pelo Superior Trl- · 
bunal. 

P,eço excusas é. Ca.mara., mas é tndlspensa vel essa. demonstração. 
Foram annulladas pelo Tribunal Regional 41 urnas, cuja relação 

passo a ler: 

1} 12ª secção da. 4ª zona. (com 327 votos) . 
2) 16ª secção da 4ª zona (com renovação) . 
4) 7ª secção da. •a zona. (renovada, com 245 votos) . 
5) 9ª sécçãó da. 6ª zonà (com renovação) . 
6) 8ª secção da 7ª zona - 196 votos. 
7) 9ª secção da. 7ª zona - 245 votos. 
8} 10ª secção da 7ª zona __. 294 votos. 
9) 9ª secção da 10ª zona - 230 votos. 

10) 14ª secção da. 11ª zona. (com renovação) . 
11) 27ª secção da. 11 ª zona (com renovação) . 
12) 19ª secção da 12ª zona - 180 votos. 

• 13) 11 ª secção da. 13ª zona. - 194 votos. 
14) 12ª secção da 131:. zona - 180 votos. 
15) 11ª .se<:ção da 16ª zona. - 240 ·votos. 
16) 10ª secçã0 da 18ª zona - 234 vot.os. 
17) 21ª .secção da 18ª zona - 219 votõS. 
18) 10ª secção da 22ª zona (colil renovação). 
19) 6ª secção da. 23ª zona. - 187 votos . 
20) Oª secção da ::!3ª zona - 73 votos. 
21) 4ª secção da. 24ª zona - 212 votes. 
22) 5ª secção da 24ª zona. - 173 votos. 
23) 8ª secção d.a 24ª zona - 145 vctoo. 
24) 1ª secção da 26ª zona (ctml. renovação). 
25) 2a. secção da 26ª zona. (com renovaçã.o) • 
26) 3ª secção da 26ª zona. (com renovação) . 
27) 3ª secção da 26ª zona. (renovação) 141 votoo. 
2a>" 4ª ·~cção da :ha zona __;, i6i. vt>tos". · · · 
29) 1 a secção da 32ª zona. - 283 votos. 
30) 4ª secção da 33ª zona (com renovação). 

· 31) Sª secção da. 33ª zona (colil renovação). 
32) 7ª áecção da 33ª zona (com renovação). 
33) 4ª seéÇão da 33ª zona (renovada.) 127 votos. 
34) 6ª secção da 33ª zona - '145 votos. 
35) 8á .secção d.a 37ª 'zona - 164 votos. 
35) 1ª secção da 38" zona - 313 votos. 
37) 7ª secç~o da 38ª zona - 305 votos. 
38) 7ª secção da. 41 ª zona. (com renovação) . 
39) 5"' secção da. 42ª zoua - 148 votos . 
40) 1ª secção da. 43ª zon& (com renovação) . 
41) 6ª secção da 45ª zona - 300 votos. 

E' o que consta da a.cta geral da apuraÇó.ó do Ti'il>'Uhal Rêglonat .. 
publlcada. no Boletim Eleitoral n. 46, de 11 de Abril de 1935, ás pa
ginas 966 .e seguintes. 

Excluidas as secções em que o pleito foi renovado, e estimando-se 
em 300 os votos da. urna não aberta de Saqua1·ema., temos que o total 
de votos a&Sim annullo.dos pelo Trlbune.l Regional foi de 3 . 604. 

Do Tribunal Réglónal snhlmos com ü. seguinte collocação (reflro
me, é bem de vêr, á Assembléâ. Conatituinte do Estado): a União Pro•. 
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gresslsta contava com 22 Deputa.dos; os seus alliados do Partido Evo
lucionista. com dois; os da. Dissidencla Socialista, çom tres. T1nhamos, 
pois; um total de 27 Deputados, numa Assembléa de 45. 

O Partido Radical contava apenas 15. Os Socialistas, colllgad.os ao 
Radical, dois; o Partido Republicano, um. Sommavam 18. 

Vê, portanto, a Camara. qual a relação já. estabelecida, para a de
finição da vlctorla. 

Vinte e sete Deputa.dos contra dez.oito! Tal a situação em que 
sahlmos da apuração meticulosa, exhaustlva; fatigante das varias tur
mas que constitulam o Tribunal Regional. No Tribunal Superior, fo
ram annulladas 22 secções . 

Passo a. indicai-as: 

1) 7ª secção de. 34ª zona . 
2) 11 a secção da 220. rona.. 
3) 10ª secção da 23ª zona. 
4) 10ª secção da 39ª zona . 
5) 4ª secção da 42ª r?;one.. 
6) 4ª secção da. 19ª zona . 
7) 5ª secção da 34ª zona. 
8) 211 secção da 13ª zona.. 
9) 12ª secção da. 16a. zona. 

10)° 2ª secçiio da 26ª zona. 
11) 1 ª secção da 26ª zona. 
12) 11 a secçáó dá. 15ª zona . 
13) iOª secção da 16ª zona .. 
14) 1211 secção da 70. zona. 
15) 3ª secção da 'iª zona. 
16) 15ª secção dfl. 5ª zona . 
17) 5ª secção da 43ª zona.. 
18) 12ª secção da. 15ª zona. 
19) 3ª secção da 1011 zona.. 
20) 16ª secção da 5ª zona. 
21) 13ª secção da 4ª zona. 
22) 5ª secção da 26ª zona. 

o t.otal do numero de votantes nessRS secçõeG annulladRS foi de 
4.998 votos e o numero de votos já apurados e posterionnen~ nullift
cados foi de 4 .833. Havia 38 votos em branco e 127 cedulas, ct::ja nul· 

· · ui:tade· antedorinente· havia sldó- decretada. ·~ 
Sào de.dos, senhores, que se lêm ·nos mapt>as da Secretaria do Tri

bunal, inserto no Boietlm Eleitoral n. 101, de ó de Setembro ultimo, 
pag.' 2 .070 . 

Já se está a vêr o grande desconto que sotfremos em toda a phãSe 
apura.torta. 

o Sa.. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Deputado estàr finda a hora 
destinada. ao Expediente. 

O SR. PRADO KELLY __. Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que me 
J..nscreva para expllcnção pessoal . 

o SR. PnEsmENTE - O nobre Deputado será. attendldo. 

o SR. PRADO KELLY - Agradecido a. V. Ex . . (Palmas. Muito 
bem; mutto bem . O orador é cmnpritnentado) • 

() Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa e, .sobre o mesmo assum
pto, submetto a votos os seguintes 

REQUERIMENTOS 

A Oamara dos Deputa.dos, interpretando o sentimento do Palz, re-
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solve, na acta. dos trabalhos de hoje, dia commemoratlvo do annlver
sario nataliclo de Ruy Barbosa, um voto de admiração e de reconhe
cimento da vida e da obra do grande brasileiro, aa quaes cada vez mais 
eymbollilam as aspirações da alma. na.clonai. 

Sala das Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Homero Pires. -
Prlsco Parai3o. - Lauro Passos. - Lecmcio Ga.Zrão. - Arthur Neiva. 
- Baphc.el Cincurá . - Edgard Sanches. - Manoel Novaes. - F. 
Magalh~s Netto. - Frart.cl3co Bocha . - Alfred.O Miasoore'n~. - A'r
n.oZd Silva. - AttiZa Amaral. 

No dia de Ruy Barbosa, como é considerado o de hoje, 5 de No
vembro, data do seu nascimento, na ca.pito.l da Bahia., em 1849 - re
queremos que .se in.slra. na. seta dos nossO.s trabalhos um voto com
me·morBiti vo, exp:tlfuindo o culto da Patrla pela memoria do séti gran
de filho. 

Sala da.s Ses.sões, 5 de Novembro de 1935. - Octavio Mangabeira. 
Seabra. - P~~ro Lago. - João Mangabeira. 

Requeiro que conste da acta dá sessão dê hoje, um võtó de 
vivo regQSljo pelo transcurso da dà.ta. do nascimento do maior brasileiro 
morto Ruy Baroõsa, cspirito dos mais scintlllantes, e que maiores ser-
viços prestou á Patrla. . 

Sala das Sessões, G de Novembro de 1935 . - Lima Teixeira. 

O Sr. Presidente - Está finda. a hora destinada ao Expediente. 

Vae-se pa.s.sar á Otàein do dia. (Pausa). 

COmpa.recPrwt mais, durante a hora do Expediente, os Sra. Pereira. 
Lira, Caldelra de Alvarenga, Café Filho, Ribi:ilro' Junior, Mario Cher
moilt, AcYllhé> de Leão, Fenelon Perdigão, Gena.ro Ponte, Magalhães de 
Almeida, Henrique Couto, Eliezer Moreira, Agenor Monte, Adelmar Ro
cha, Pires de Gayoso, Freire de ~.ndrade, Democrlto Rocha., Fernandes 
Tavora, Pedro Firmeza, Humberto de Andrade, . Figueiredo Rodrigues~ . 
Alberto Rosem. Ferreira. de Souza., Gratuliano de Brito, Odon Bezerra • 
.Rego Barroo, Osorlo Borba, Adolpho Celso, Barbosa. Lima Sobrinho. Ma
rio Doming\tes, Arthur Ca.va.lcantt, Alde Sampaio, Teixeira Leite, Or
lando Araujo, Va.lente de Lima, Sampaio costa, Carlos de Gusmão, Deo
dato Mata, Armando Fontes, Barreto Filho, Manoel Novaes, Pedro Lago, 
João Magabetra, Alfredo Mascarenhas, Arnold Silva.; Magalhães Netto1 
Frimcisco Rocha, Leoncio Ga.iri\o,' Arthur Neiva, Raphael Cincurá, 
Ed.gard Sanches, Attlla. A.rna.ra.1, Jalr Tova.r, Francisco Gonçalves, No
gueira Penido, Amaral Peixoto, Jullo de Novaes, Candido !Pessôa., Hen
r.1que La.ge, Salles Filho, SamJja1o Corrêe.1 João Guimarães, Levi Car
neiro, Hermete Silva, Acurcio Torres, Casar Tinoco, Lont~a Costa, Car
dillo Filho, Nilo de Alvarenga., Lemgruber Filho, Fablo / Sodté, Carlos 
lluz, Noraldlno Lima., Clemente Medra.do, José Braz, Levindo Coelho. 
Theodomiro Santiago, Augusto Viegas, Arthur Bernardes Filho, P<>
Jycarpo _ Viotti, Vieira Marques, Negrão de Lima, Celso Machado, .João 
PEifildo, Jóãé Bernardino, Matta Machndo, Anthero Botelho, Bueno 
Brandão, Jacques Montancíon, Delphim Moreira, Waldemar Ferreira, 
Moraes Andrade, \rerguelro Cesar, Clncinato Braga, Macedo Bltten
court, taerte Setubal, Trigo de Loureiro, Va.ndo111 de Barroo, Plinlo 
Tourinho. Octavio da Sllvelra, Francisco Pereira, José Muller, Abelardo 
Luz, Carlos Gomes de Oliveira., Borges de Medeiros, Ba.ptif>ta Lusardo, 
Pedro Vergara. Raul Blttencou.::-t, A.acanlo Tubino, Bano.<; Cassal, Nico
lau Vergueiro, Aniz Ba.dra., Eurico Rlbetro, Ermando Gomes, Sebastiãó 
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Domingues, Abel dos Santos, Pedro Jc;;rge, Ab111o de Assis, Antonio éa.r .. 
valbal, Austro de Oliveira, Artbur da Rochã., Francisco Moura, Martim; 
e S1lva, Adalberto Cama.rgo, Damas Ortiz, Chcysostomo de OUvelra., Vi
eira Macedo, Martinho Prado, Ferreira Lima, Ricardo Ma.chado, Ollveira. 
Coutinho, Lima Teixeira, Pedro Rache, Gastão de Brito, Robert() 
Slmonsen, Vicente Galllez, Leoncio Araujo, França Filho, Arlindo Pinto, 
Augusto Gerslno, Sylvio Leitão, Salga.do Filho, Moraes Pa.lva., Barreto 
Pinto. (143). 

Deixam <ie comparecer os S1·s. Arruda. Camara., Deodoro de Men
donça. Agostinho Monteiro, Gerson Marques, Olavo Oliveira, José de 
Borba., Martins Veras, Herectiano Zena.yde, João Cleophas, .Arnaldo 
Bastos, Domingos Vieira, Oswa.ldo Lima, Humt>P.rto M'pura., Severino Ma- · 
riz, Emillo de Ma.ya, Mello Mach&.do, Melcht.sedek Monte, Alta.mirando 
~qUlão, Clemente Marlani, Lul.z V\anna. Fllho, Pinto Dantas, Pe
dro Calmon, Raphael Menezes, Arthur La.vlgne, Pereira. Carneiro, Raul 
Ft:rnandes, Arthur Bernardes, Pedro Aleixo, Adello Maciel, João Beraldo. 
Washington Pires, Furtado de Menezes, Carneiro de Rezende, Rezende 
Tostes, João Henrique, Belmiro Medeiros, Abreu Sodré, Paulo Noguei
ra, Pereira. Lima., Santos Filho, Oscar Stevenson, Carlota. de Queiroz, 
Gama. Cerqueira, Ca.rdooo de Mello Netto, Joaquim Sa.mpalo Vldal, 
Blas Bueno, Alves Palma, Hyppollto do Rego, Jorge Guedes, Fellx Ribas, 
G<>mes Ferraz, Roberto Moreira, Melra. Junior, Aureliano Leite; Miran
da Junior, Hora.elo Lafer, Jo.sé Oassio, Rupp JuniQr, Demetrlo Xavier, 
Annes Dias, Victor Russomano, Ascanio Tublno, Dario Crespo, João 
Neves, Fanfa. Ribas, Oscar Fontoura., Francisco dl Flori, Paulo Assum
pçã.o, Gastão Vidlga.1, Moacyr Barbosa., Cardoso Ayres, Vicente Gou
veia. (72) . 

ORDEM DO DIA 

O 'S'r. Presidente - A 11sta de presença accu.sa o comparecimento 
de 228 Srs . Deputados. 

Vae-se proceder á votação da ma teria. qliê se ~ehR sobre a mesa.. 

O S'r. Sampaio Corrêa (Pela. ordem) - Sr. Presidente, o lllus
tre Deputado, que tenho o prazer de vêr sentado ao meu la.do, Sr. 
Abelardo Marinho, em a sessão de hontem, deu conhecimento á ca.
mara. de alguns telegramma.s por s. Ex. recebidos do Estado do Cea
rá, por meio dos quaes diversos interessados reclamam contra. um dis
positivo do projecto de .. le.l . approv~o. pela Camara e já remettldo ao 
Senado, regulando dlsposlçóes constantes do art". . i'11 da. CoMtltui- · 
ção da Republlca. . · 

O nobre collega. citou, nominalmente, todos os membros componen
t.es da,. Cómmlssão Especial de Seccas nesta Casa, evidentemente não 
tendo o intuito d~ chamar a a.ttençáo da Casa. pa.ra o humilde ·Pre.sl-: 
dente da.quella. Conunlssdo, senão para. fixar, e bem fixar, a.s respon.sa
blUdades de todos o.s nordestinos, sob.retudo os da. bancada do Oeará., 
F.stado de onde S . Ex. lia.via. recebido reclamações relativamente ao 
projecto de Iel apresentado pela. referida. Comm.l&são. 

Não têm cabimento, porém, as reclamações con.stantes dos tele
gra.mmas referidos. . 

De facto, o Regulamento e.ctual das Obras cnotra as Seccas, no 
tocante á. cooperação do O<Jverno na construcção dos açudes particula
res, estabeleceu, no a.rt. 21, uma modallda.de de contribulçõ.o: 50 % dO 
orçamento das obras serão pagos pelos cofres da Inspectoria, lsto é, 
pelo Governo Federal. 

O projecto approva.do pela. Camara. a.dmlttlu, é certo1 como melo$ 
de colla.bora.çfi.o do Governo na. feituta. deses açudes privados. modal1-

, dãde diversa.: mas não so fixeu apena.S, nella, pots admlttlu tambem, 
conforme con.sta do a.rt. 9.0 continua.saem éro vigor os d1spos1t1vos da. 

Página 33 de 100 



248 -

lei vigente a respeito do assumpto. Dé facto, o art. 9.º determina que 
a cooperação do Governo Federal, na execução das obras e servlços re
feridos no artigo anterior, o e.rt. a.o, poderá ser prestada se assim o re
quererem os interesso.dos, de accordo com as regras e prescripções con
tidsa nos artigos 22 a. 30 do Regulamento approvado em 1931 . 

Ora, Sr. Presidente, esses artigos são precisamente aqtiellês que 
regulam o modo de ef!ectuar o pagamento de 50 % de premio pl'ES
crlpto no art. 21. 

o projecto de lei ·apresentado á Camarr. pela Commlssáo de Sec
cas citou os artigos 22 a 30, com exclusão do 28; e não cltou o de 
n. 21 propositadamente, por desneoessar1o, de vez que o artigo 9.0 de
termina a vigencii. dos artigos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 - do 
~gulemento actua.1. 

O art. 23, que o art . 9.º manda continuar em vlgencla, dlz cla
ramente: 

"A' proporção que torem sendo executados os serviços e 
effectuadas a:s medições pareises, a Inspectorla, mediante re
querimento do proprietario da obra, poderá. pagar o auxlllo de 
que trata o art . 21 em prestações de 1/ 5 ou seus multlplos in
teiros". 

Ora, o art . 9 .0 do projecto approvado pela Camara, mandando pro
ceder de accordo com as regras e prescrlpções constantes do art. 23 
da lel actua.l, e fa2lendo es.se ari.lgo uma remlssãõ ao àtt. 21, teferente 
ao pagamento daquelia prestação de 50 % , é cie ver que continue em 
vigor o art. 21 do Regulamento actua.1. 

Era, por t.sso, desnecessarla a. a.llusao ou a citação desse à.rt. 21 
no corpo da. lei. Não ha. mal, porém, em que tal alteração possa ser 
feita .-.-.. desnecessariamente a. meu vêr. 

O SR. .ABELARDO MARINHO -~ Fellc!to-me por ter trazido á Camara 
as reclamações vindas do Ceará, por isso que V. Ex. está dando expli
cações que, necessariamente, serão bastantes aos signato.rios dos tele
grammas que hontem 11. 

O SR. SAMPAIO CORR:i!:A - Multo grato a V. Ex .. 
F.stou cumprindo . .meu dever, .em meu nome e no . da. Gomm_issão 

de Seccas, que tenho a honra dé preslc:U1·. 
Vê V. Ex., Sr. Pre.slctente, que a. não citação cio art. 21 foi tti.etllda 

propositadamente tomada por aquella Cóm.mJssão. Não era mistér fa.z.er 
reierencia ao dispasto nesse artJgo, da vez que foJ cltãdo ó de n. ~s. 
que remette a. ma.teria. parn o art. 21, consequentemente o.inda vigente. 
mesmo sob o dominio da lei aqui approva.da pela Cama.ra. 

E por que motivo não citei 'o art. 21? Não mencioneJ, porque elle 
culda, simultaneamente, do auxlllo a. prestar a.os Estados e munlciplos 
e do auxlllo a.os par·ticulares; ao passo que o art. 9.0 do projecto 6 
referent;,,, exclusivamente, á. cooperação devida pelo 'Governo Federal 
As obras executadas pelos particulares. i 

Acredito que deve !ioar sattsfelto o nobre Depu~do, pois a. Com
mlssão não contrariou os objecttvos dos stgnata.rios dos telegrammaa 
lidos por s . Ex . na. sessão de hontem. (Muito bem). 

O S't. Presidente - Vão ser julgados ou não objectos de dellbe• 
ração 3 projectos. 

Sli.o, successlvamente, lidem ~ oonstde1·00~ objecto de de• 
liberação oo .seguintes 
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PROJ'ECTOS 

N. 366 - i930 

(111 legl.slatura.) 

Regüla a exchlsao cf.ê cabos e sargento3 4o E:terctto. 

(Segurança. 52 - 1ª legislatura.) 

Art. 1.º Os cabos e sargentos, com ma.l.s de dol.s annos de serviço. 
não poderão ser exclutdos do Exercito, .senã-0 mediante processo adml• 
hJ.<Jtra.tivo régular, er.a que lhes seja. assegurada ampla. defesa, gara.n• 
tindr 'Sé-lhés oo reengajam~ntos na fórma. da artual legislação <1e> 
Exel:<:.L to . 

Art. 2.0 Re~ogam-se as dll!lposlçõe8 em contrario. 

Jmtif1cação 

A providen.cia. do projecto é justa e const1tuctonal, respondendo 
ainda a. crlterlo m11ltar e até nacional. E" justa, porque se trata de 
amparar servidores da Nação, que, em postos humildes e de sacrltlcto, 
lhe firmam a defesa mllita.r, .sem participarem das garantias que a 
Constituição outorga. a todos os que, 1ndl.stlnctament.e, se acham ao 
serviço do Estado. 

A Carta Constltuctonal de 16 de Julho, com e!felto, no art. 169, 
declà.râ, qtié "os !uhôclónai"io! publlcós, depois de dol.s annos, q1tan.do 
nomeados em virtude de concnrso de provas, .e, em geral, depois de d.ea 
annos de effectlvo exerctclo, .só poderão ser destltUldos em virtude de 
sentença judlcla.ria, ou mecttcmte· processo administrattvo regulado por 
lei, e no qual lhes .serâ assegurada. plena defesa". 

Como se vê, ha garantia, pela. Constituição, d.e permanencia na.e 
funcções para. o.s qué empregam a activldade nt> serviço do Estado, 
sób a êofidlção, apenas, da existeilc111. tle rtOmea~Aõ, medlil.tlté Cófié'Ui'SO. 

Ora, quer oo ca.boa, quer os sargentos, do Exercito ascendem a essee 
,postos ·mediante con.curso, e, a.sslm. não verr.os como se excluir, a pre· 
texto de dlstlncções espec1osas, por lntquas atê, a.quelles servidores do 
Pal2!:, da amplo. garantia. constitutlconal, quando são justamen~ oo 
que mais precisam do patrocin!o do Estado, na pequenez das recom• 
pensas com que se lhes retribuem os serviços essenctaes. 
.. . O . ~p1r1to, a que obedeceu a .. Constltulç§.o de .16 de Julho, .. fol um 
esplrlto liberal, democro.tlco, de exclusão de privlleglós, como se póde de· 
.duzlr da mesma compreensão q'Uatltatlva qtie ella dâ. do funcclonal\smo, 
outrora conceito de reatric.ção classlca, e, nella, de desenvolvida ex
tensão, a apanhar, rovoluolonaria e democratlcamente; todos os que ser· 
vem aos !lns do Estado, na preolsa expllco.çft.o do S-OU texto: ".seja. qual 
fõr s. fórma de pagamento". 

Não .se póde Interpretar uma. Const1tutção na. rigidez apenas. no as .. 
pe<:tO Utteral de suas expressões, a.bstra.hldo o esptrlto da orgafiizaçAo 
jurldlca, a que responde, de es.senc1a democra.tica, esquecido o esp1rito 
.social do t.einpo de sua elaboração, de es.sencla. mais democrattca ainda. 

E, como melhor llçã.o da doutrina. social e de direito publico, con· 
temporaneo, qµe em perttnencla ã. especle, se verifica, a. Carta Repu• 
bllcaua, manifestamente, ao caso Re appllca, e.nte a regra, traçada no 
. .s.tu art. 121 no capitulo - é suggestivo - em que se occupa. da "Or· 
d.em econom!ca e social", clscumstancla de hermeneutlca., reautorizan· 
·do sempre a. Interpretação constltuctonal, d.e que decorre o projecto, 
ordenando que a lel estabeleça ns condiç6es do trabalho, promova a 
"protecÇA.o .social do trabalhador". 

Assim, se; por rlgorlsmo de dlretto classico, margeando Jã. os ar
-0htv~ da historia jurldlca, se entendesse posslvel excluir os cabos e 
.sn.rgentos, de mais de dois annos de serviço, da garantia dlrecta. do 
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art. 169, da. Constituição, serla lmpróprto, por lnlquo, serta. lnadm.lssl· 
vel, por tnconsUtuctonaí, a pretensão de não conslderat-os igualmente 
.. ~rabalhadores", pa.ra. afasta.1-os tambem da. "protec~ãO social", que a 
ConstltulçAo quer seja., com o dever do Estado, o <;Uretto de todos oo 
que são utels á collectlvlda.de. 

Berta., em ultima. al).alyse, relegar, summarla. e francamente, os ca• 
bos e sargentoo do Exercito Nacional à condição de parlas, de moder· 
no.s notas, para. tudo dJoor de !orça.dos das galéa capltall.stll$. 

Justo, portanto, como jê. se viu, o projecto ainda corresponde a 
uma nece.ssa.ria regulamentação de pret.'élto constltuclonal. 
~. assentando-se em tão eleve.da consideração, o projecto, por 

tgual. obedece a crlterto mllltar, eerto, como hoje estA., dia. a dl~ 
at"ançando a technlca. da guerra., l\ 1ndlspensabllldacte do não perdi· 
uiento de "quadros" profisslonaes aptos, aptidão que não é .só no alto, 
sen!o em todos os escalões do comm.ando . 

Pela doutrina do projecto, não se iru;truem, não se educam com
mandos de esquadras, com sa.crlficlo párá. oa cofres publlcos, para, sel?\ 
motivo de ut1ltdade qualquer, contra. a proprla. utllldade militar, substt· 
tull-<>s seguidamente, numa successão de "quadros" a. .se formarem e ~ 
se dlasolverem sem fim ra.clonal. ' 

Não ê de esquecer que, num dos exercitas, dos ma.ls proflsslonaes 
.do mundo, com o esplendor de um pa.ssado de glorias - o Exerclt.o 
Francez _..:. cuja Missão mllltar ora instrue o nooso Exercito, ha e&a 
t.endencta á permanencla dos "quad.ro.s" pro!Jsslonaes do commando 
inferior, chegando~e. dentro dessa. orientação, a. reservar, ne.s Esco .. 
las Mllitares, Uma. percentagem, destinada. ao preenchimento, pelos sar
gentos como ca.ndtda.tas ao ot!!clalato, alcançando elles, como teem al• 
cança.do, com brilhantismo e e!f1Clet1cla, postos elevados do. hierarcbl~ 
do grande Exercito da. França. 

Resulta dahl que, tambem, pelo aspecto da organização mmta:r. só 
-a prevenção e a perfidla. poderão negar a adaptação do projcct<J ás ne ... 
cessidades da melhor systematlzaçlo das forças armada5. 

E, se aptamente m111tar é o projecto, a. razão do seu object~vo na, .. 
clonai não é menQS lndlscutlvel. 

Como é da. notorledade mats a.bs<>luta, a lndepertdénolà- nacional 
perlcllta no jogo no.s ambições do ca.pitall.smo estrangeiro, traduzindo-se 
em. ameaças francas é. nossa existencla como Nação livre e indepen
dente. 

:Esse jogo de amblçõe.s, a. que máas cidadã.os, desses que. Infeliz· -
mente, teem todas as patrlas, como tambem. JA é publico, estâ .sendo 
fortalecido atra.vez da tendenciosa. e sorrateira. campanha. de demoíi
ç!io graàUãl do Exercito, a oor ln.sensivelmente subsbltuldo pel~ miltcia:t; 
agindo a soldo é ao sa.bor da exploração cuplta.llsta. allentgena, e com 
tanto ma.is pe.rlgo, quantó a. campanha a.ntl-brasllelra de anniquma .. 
mento do Exercito se cobre ~ uma. apparente defesa. da economia. na.-
clonai. : 

No desenvolvimento dessa campanha criminosa e lmpatrlotica., é 
que se encaminha. a dl.s.soluçáo do Exercito, mediante to~os os ataques, 
dlrectos e indlrectoo, a.oa direitos e ga.ra.ntlas de seus ~omponentes, n 
começar, principalmente, pelOB que servem de ba.se á suh. constituição. 

E' tambem, pots, finalmente, a garantia. do. unidade e do. proprJa 
~xtstencla nacional que visa. esse projecto . 

E não poderia de tal modo, se não houvesse outra, existir, melhor-. 
Justlficatlva. 

Saia. das Sessões, 4 de Novembro de 1935. - PZinio Pompeu. -
Motta Lima. - Democrlto Bocha; - Paula. Soares Netto. - Octa.vfo 
SfZvetra. :- Abguar Bastos. - Bfe1t Fortes. - Chrntfano Màc1iado. 
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N. 367 - 1935 
(1• legislatura) 

1'1.tpOe sobre 4 exfgencfa do certl/fcado de conclus4o da quinta. sér~ 
do curso secunda.rio, ofli.cial ou equiparada, pârã ingresso nos cur-· 
sos de Actua.rio; Perito Contador e no Curso Superior de Adminis
tração e Flnança.s da.s F.scoias de Commercio. 

(Eciucaçii.o - ·74 - 1ª legislatura) 

Art. 1.º S6 poderão matrlcWii'-se .nós cuf'So.s de Perito co·ntador 
-e de Actua.rio, bem como no curso Superior de AdmlnlstraÇãó e Fl!ian
ças das Escolas de Commercio (decreto federal n . 20. 158. de 30 dê 
.Junho de 1931, art. 6°, a.Uneas à, e, art. 7º), os candidatos que apre· 
.sentarem certl!lcado de conclusão e approvação da. 6ª serie do curso se
cundarlo, expedido pelo Colleglo Pedro n. ou estabelecimento equi
parado, ficando resalvadas as matriculas felte.s s<Jb o regime da lei 
-anterior. 

A.rt. 2.° Fica as.segurado aos Institutos de ensino commercla.l o!
flclallzados o direito de transformar Immedla.ta.mente os seus cursos 
Propedeutlcos (decreto n. 20.158, de 30 de Junho de 1931, art. 5º) cm 
cursos secundarlos, nos moldes offlciaes, observando, para. isso, as exl
gencias legaes e as determinações da Inspectoria. do Ensino secunda
Tio do Mlnisterlo da Educação. 

Art. 3.0 Para o effelto do disposto no artigo antecedente serão va
lldos os exames e os concursos já prestados pelas alumnos dos cursos 
-commérciaes of!tcta.llzados, desde que taes exames tenham sido realiza.• 
dos sob <> regime da fi.ScãllzaÇãõ federal, permanente, devendo os alum
nos sujeitar-se ao complemento de estudos necessatlo á. adaptação . 
. Art. 4.ó ós actunes flscaes do Ensino Commérólâ.l, serão áptovet
tados pela Inspectorla do Ensino Secundarlo para as vagas verl!icàdas 
-em virtude da. transformação doo cursos propedeuticoo em cursos se
cundl\.rlos. , 

Art. 5.0 A presente lei entrará em vigor do anno lectivo de 1936 em. 
diante, revoga.das as disposições em contrario . 

J ustt/icaçlio 

. ..... .o desenvolvimento que vem tomando no Palz . a vida. commercial 
e industrial e.stá a reclamar a forinaçft.o de uin corpo de ·tecànlcos con
venientemente hab111tados pe.ra as funcções de administração, bem 
como para as de a.lts fina.nça.. A essa necessidade é que acod~ a exls
tcncln dos curs06 de Perito Contador e de Actuarlo, bem como do curso 
Superior de Administração e Finanças nas nossas Escolas de Com
mercio. 

Taes cursos, como logo se vê pela propria. leitura dos respectivos 
pregram.ma.s, deveriam. e!fecttvã.mente, attender á necessidade men
cionada . Entretanto, as suas finalidades têm !lca.do sacrlflcadas em 
taco da falta evidente de bB.se dos alumno.s que 08 frequentam. Via. de · 
regra, os diplomados por esses cursos, uma. vez que a legislação· actual 
não o exige, não têm uma formaçlio intellectual prepara.toria. .sufflcl
ente para. a perfeita <:omprehensão ti lntelllgencla das dl.sclpllnas nelles 
ministradas . BastB ver que no curso de actuarlo, por exemplo, e.lém 
das noções theorlco-prattcas de contabllldade ae estudam a methema
tica cómmérôial e ·ta.mbem direito constitucional e civll, legtslação tls
cal, direito commeróial, seguros, estatlstlca, economia. pollttca, eto. 
Iguaes dlfflculdades e aspcrezà.8 offerece o Curso de Perito Conte.
dor. Em reiação ao CW'SO Superior de Atlnilnl.Stra..ção e Finanças, cresce 
de vulto o argumento, uma. vez que nesse cursô sé estudam, além da 
mathematiet\. financeira e da geogl'aphfa economica, varios ramos de 
.direito, bem como de economia. polltlcn, i'tnançns, conta.b111dade pu
bllca., soolologla, etc. 
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O ;slmples enuncia.do anterior -evldencle. que os cursos menci0nados
são de todó em todo equipara.veis e.os demais cursos superiores exts~ 
t.entes no Palz, como os de Dlrelto, Medicina. e Engenharia. Sendo as
slm, não se comprehende que para estes ultimos se exija. preparaçA.o· 
secundaria apurada, e que eSBa. mesma. preparação se dispense aos pri
meiros. 

O projecto, collocando no mesmo pê de igualdade o curao Supe-· 
rlor de Administração e Finanças, bem como os cursos de Actuario e 
Perito Contador das Escolas cie Commercio satlsfaz a. uma éilgenciO.· 
de maior per!ectibllldade e de mais e!ficiencia. techn1ca dos diplomados,. 
em bene!lclo delles proprlos e de toda a coilectlvidade. 

Ao mesmo tempo, a. medida. proposta valoriza os diplomas desres 
proflsslonaes, Cóllocando-os em plano igual aos demais portadores de 
titulas de profissões llberaes, creando a.asim um maior estimulo para a.. 
concorrenda a esses cursos e, ta.mbem, uma espectatlva de melhor re
muneração para taes formas de actlvlde.de. 

Tratando-se de um projecto evidentemente morallzador, do qual 
só poderá resultar l?eneflclo pa.ra. os cursos e para os respectivos a.tum-· 
nos, a Camara certamente não deixara\ de leval-o na devlda considera-· 
ção, vindo finalmente a approval-o. 

As medidas que o projecto suggere foram articule.das dapois de 
acure.do estudo do assumpto, sendo certo que ellas contam desde logo· 
com o apolo decldldo e com a approvação do Instituto da. Ordem dos 
Conta.dores, do Syndlcató dos Contablllstas do Dlstrlcto Federal, do Ins
tituto de Contabilidade, da Acadeiiüa tle Commerclo do Rio de Janei
ro, da Escola Superior de Cóniri'iéfclo do Rio de Janeiro, do Insti
tuto Paulista de Conte.bllldade, do IfistltUto da. Ordem dos Contabi-· 
ltstas do Estado de São Paulo, do Syndicatõ doo Contadores d~ SãO' 
J-aulo, da Esoola de Commerclo Alvares Pentes.do, dó Macktmzt~ Col
lege de São Paulo, da Associação Bra.slieira de Imprense., da AE=socia
ção doa Emprega.dos no Commercio do Rio de Janeiro. 

Tal amparo signlflce. que 8,ij 1déas contidas na proposição ora o!-· 
terecld.a ao exame da. Camara dos Deputados Federaes bem expr1-· 
mem oa anseios de muitos mllhares de protissionaes representado pe-· 
las entldades acima mencionadas, em bem da. collectivldade. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

Decreto Federal n, 20~158, de 30 de ~ulho de 1931, art. 6°: 
"As disciplinas doo cursos technlcos serão assim dlstr\buidas: 
Alinee. B! - Curso cie Actuarlo: 

Primeiro anno 

1) Contab111dade (noções ··preliminares): Ensino theorlco e pra.
ttco. Exercicios de escrlpturação de um est6beleoimento cominetclal .. 
desenvolvendo~e tl\Il.to n~ livros prlnolpaes como nos auxll1ares. 
com aberture.a, movimentos e encerramento das respectivas opera
ções . O programma. terá. em vista a completa coordene.çt\o de idêas· 
com as demais cadelros de Contabllidade, no propdslto de evitar se
cçA.o de continuidade no methodo de ensino. . oi'g11nlzação, nrchtvo• 
e modelos de documentos de caixa. 

2) Mathemetlca commercial: comp1·a e venda; percentagem;: ·cam
blos; juros e descontos simples. 

3) Noções de Direito Constitucional e ClvU: Prlnclpaes dispos!-· 
ções da Constituição Federe.l; conhecimento geral das ma.terias rto . dl-· 
reito civil de mals 1mportanoia. para a vida pratice.. 

4) Legislação fiscal: Estudo especle.llzado das lels e regnlamen-· 
tos fisóaes, pl'lncipe.lmente das te.rifns nduanelras, leis do seno. do· 
hnPOGto de consumó e s0bre a renda e vendas merce.ntls. Exerciolos0 
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praticos sobre a incidencia das taxas de execução da escrlpta fiscal,. 
declarações de rendas e manejo dos prtnclpaes Iormular1os. Será es-· 
tudada em cada Estado e munlclplo a respectiva legislação fiscal. 

5( Estenographla: Visa. preparar o elumno a. fazer, com faclll
dade, o e..panhedo de notas e dlctados para correspondencla conuner
clal, contl'Qctos, petições, etc. 

6) Mecanogre.phia: a) da.ctylographia em machlnas dotadas de 
teclado univewsl. O alumno deverá. ficar em condições de f:screver 
oorrectamente e com aglllda.de, sem olhar para o teclado; b) c1mhecl
men to e manejo das ma.chinas de ce.lcUlar, dos mlmeographos, dupll
cadóres, maéhJna.s de registrar, tabular, collecclonar, e quaesquer ou
trss de uso corrente . 

Segundo enno 

1) Contabllidade merce.ntH: Estudo do inventario 6 do baJanço; 
idem das casas com succursaes, tendo contabtlldade centralizada na. 
matriz ou contabllida.de independente; idem, de operações especiae;;, 
commlssôes e consignações: participe.ções; exportações com o.ppllca
ção a. determinados ramos do commerclo regional; commercio a te.t
mo; importe.ções; regimes aduaneiros; calculas <:l.e facturas estran
geJras: idem des 6001edades commerciae.s; de capital .fixo e vnriavel. 

2) Mathematlca. flnan<:eira: ·Juros compostos, capltallzâÇiio e 
amortização de empre.stimos. Noções de calculo dii!erenclal e lntegrã.l. 
Câlculo das differenças finitas. 

3) Noções de Direito commerclal terrestre: Acto cie commer
clo. Col:nniert:ie.nte e sociedades merce.ntis. Contractos e obriga!:'ôeS em 
~ral. NóÇõês de direito Industrial. 

4) Economia. Polltica. ê Finanças: Leis funde.mentaes; descrlpçâo 
das instituições e relações commerclaes, lndustrlRes e agrtco,Ias. 

5) Merceolog1a. e technologla merceologka: Prlnclpaes materlas 
primas utlllzadas pela. industria. Nomenclatura. e origem dos dlver
ro.s productos tnineraes, vegetaes e animaes e respectiva ut!lil1'ação; 
mercados prlnclvaes: · estü.tlstlca· do~r ne·goc1os reaUzad~s annualmente 
e pre~ correntes. Aspectos geraes .e locaes. 

6) Techni-::e. commerclal e proceasos de propaganda: a) gimerali
dades sóbre o commerclo: pessõas qtie n~lle intervêm. Operações 
oommercla.es. Circulação de mercadorias. Oentro de negoclos: mer
cados e feiras: bolsas e caixas de lllqulda.ção e garantia; yalores 
moblllarlos; be.ncos e operações bancOJ:"ias. Depositos de merce.doriac. 
armazens, traplches, entrepo.9tos; arme.~ns das docas e armazens ge
raes; documentos que emittem. Ciausule.s contractua.es de compra. e 
venda; b) Meios correntes de pubUclde.de. 

Terceiro anno 

1) Contabilldade dos seguros: Orientação como as de.s demais cn.. 
delras de contnb111dade, m.a.a em relação e. umn. companhia. de se
guros . 

2) Calculo actuaria.I : Estatistlce. e demogro.phln.. Calculo das 
próbabilida.de.s. Sobrevivencta. e mortalidade. Rendas vltalíGla.s. 
USófructo e nue. propriedade dos titulas. NotRções n.ctua.rlo.es. Ta· 
boas de commutação. Seguro de vida. Se~uros soclaes. Rese~·m te
chnica.. 
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3) Legislação d.e seguros: Interpretação dos textos iege.es e aua 
applicação, Casos praticas . 

4) Esta tlstlca : Em geral a. sua. applice.ção á actuarla . 

5) Semlnario economlco: Complemento dos estudos de Eco no mie. 
Pol1t1ca. e Finanças, com :monographta. obriga.torta sobre themal': cor-
rela.tos. 

Curso de. perito-conto.dor 

Primeiro anno 

1 Contabilidade (noções preliminares): Ensino théõr!cõ e prati
co. Exercicios de escrlptura.ção de um este.belecimento com.merclal, 
desenvolvendo-se tanto nos Uvros prlncipaes como nos a.uxmares, com 
aberturas, movimento e encerramento da.s respectivas operações. O 
program.m.a terá ern vista a complete. coordenação de idéa.s c!'m a.s 
demais cadeiras de Contabllldade, no proposlto de evitar sec~ã.o de 
continuidade no methodo de ensino . Orga.nlza.ção, archlvo e mo. 
de los de documentos de caixa.. 

2) Ma.thema.tice. commerclal: Compra t venda, percentagens, cam· 
bio, juros e descontos simples. 

3) NoÇõés de Direito constitucional e c1vll: Principaes disposi
ções da Constttuiçã Federal; conhecimento geral das materias do 
direito civll de mQ.1.3 lmportancia para a vida pratica . 

4) Legl.slação flscál: EStudo especializado das leis e regul'ilmen
tos flsca.es, principalmente das tarlfãs aduaneiras, leis do seno, do 
imposto de consumo e oobre a renda e vendas mercantis . Exercicios 
pra.tlcos sobre a. lncldencla. das taxas, execução da escrlpta. fiscal, de• 
ele.rações de renda.s e manejo dos prlncipaes formule.rios. Será estu
dada em caca Estado e municiplo a. respectiva. legislação fiscal. 

5. Stenographla.: Visa prepe.rer o alwnno a. fazer, com facilidade, 
o apanhado de notas e dlctados necessarlos á co1·respondencleL com
merclal, contractoe, petições, etc. 

· ·e) ·Miecan-ographln: e) <!actylographla, em machin.as · dotadas . de 
teclado unlvelsal. O alumno deverá ílcar em condiçõeS de escrever 
correctamente e com eglli<ta.de, sem olhar para. o teclndó; b) conheci
mento e manejo das machtnas de calcular, doo mlmeographos, d1\plica.
dores, machtnas d~ registrar, tabUlar, colleccionar e quaesquer cutras 
de uso corrente. 

Segundo anno 

1) Oon~bllidade mercantil: Estudo do inventario e 'ao bnlançó; 
idem d.e easa.s com succursaes, tendo contabll1dade central1z1\da na 

1 
ma.triz ou contabUtdade independente; idem . de opP.rações espectaes, 
com.mmlssões e con.slgnlÍ.ções: partlclpaçâo, regimes adoonelros, cal
cuios de 1'acturas estrangeiras; idem da$ 00<:1ectades commerc!e.es, de 
capital fixo e varia vel . 

2) Ma.themo.tlca. financeira.: Juros compostos, ca.pitaltzafJÍÍ.O e 
amortização de emp.restimos. Noções de calculo dlfferencie.l e inte
gral. Calculo da.s differenças finitas. 

3) Noções de direito commerclal terrestre. Acto de commercio e 
sociedades mercantis. Contractos e oõrlgaçoos em geral. Noçõ('s de 
dlrelto industrial. 

4) Merei!ologla. e technologla merceologlca: Prlnclpaes me.ter las 
pr!me..s utllizadas peia industria. Noméiielatura e orlgem dos dtver-
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oos productos minerae.s, vegetaes e e.nimaes e respectiva utilização: 
merce.dos prlncipaes, estatlstica. dos negocios realize.dos annua.lmente e· 
pi'eÇõs correntes. Aspectos geraes e locaes. 

5) Technica commercla.l e processos e propaganda: a) g"'nerall
dades sobre o commercio; pessôas que nelle intervêm. Operaçõe:; com
merciaea . Circulação de mercadorias. Centros de negocios i merce.
dos, bolsas e feiras livres; cálxas de liquidação e ge.rantlas; valores 
mobiUarios; bancos e operações bancarias. Depositas de mercoctorias~ 
armazens, trapiches, entrepostos; armazens das docas e armazens ge
raes; documentos que cmittem. Cla.us·ui~ contractua:es de t'Ompra. 
e venda; b) meios correntes de publicidade. 

6) Econom!a. Polltlca. e Finanças . Leis fundamentaes: desc!'!pção. 
das instituições e relações oomme.tclae.s. industriaes e e.gricolas 

Terceiro anno 

1) Contabllldade industrial e agrlcolQ : a) evolução industrial. 
Organização das a~iendas industrlaes. Elementos do "custo indus
trial''. A mão de obra e os gastos geraes de fabricação . Methl)dos de 
cont4blllzação e verificação do custo lndustrla.l; b) estudo theorlco e 
pratico de. contabllidade agrlcola, conforme Já esboçado em '.'Utrns 
ramificações da contabllldade. Monographh:.& .1obre a. conte.b111dade 
lndustrll e agricola. 

2) C-Ontabtl1dade bô.hcarla.: orumtaçílo 1dent1co. á de outros ramos 
da contabUidade, mas em relação a. um estabelecimento bancario. or• 
ganlzaçã.01 a.rchivo e modelos de documentos de caixa.. 

3) Hlstórlã. dõ Cõmmerclo, industria e agricultura: Estudo su
cinto das diversas transforme.ções por que passaram o comme:c!o, e. 
industria.- e a agr1cultura. desde os tempos antigos até os no.ssos dias. 

4) Pratt~a. dó processo <:tvll e commerclal: Instituições e repar
tiQões oommercte.es. Feitura. de escriptos e documentos publlC'os e 
particulares. Contre.ctos em geral. Procurações. Loca-;ão de sP.rvlços 
e de predlos . Certidões, tra.9la.dos e publlcas formas . Petições em ge
ral. Pericia. conta.bli. Concordatas e !allencias; exe.més e perlclàs den
tro e fóra. dellas. Quesitos complementares e supplemente.res . Laudo 
pericial . Noções geraes do juizo e do processo commeroial e a.rhltre.l. 
nxecução, .se.questro •.. re.nh9re. ~ _arremE1,'tação; adjudicação e remls.são. 
Cobrança em Invente.rio e em concurso de credores ~ · · · ·· · 

5) Semlne..rlo economlco: Complemento dos estudos de EcC'fiómlá 
Polltica e Flnançs..s, com monographias obrlgatorins sobre themas cor
relatos . 

6) Estatlstica.: Generalidades. Bases da. estatlstlcà. Methocto-; em
prego.dos . Valor dos alga.rismos. Do absoluto e do relativo. Médle.. 
Curvas de frequencia.. UtUldade dos graphicos. Cartogrammas. 

Decreto Federal n. 20 .158, de 30 de Jun1to de 1931, artigo 7°. "0 
curso supt!rlor de administração e flne.nça.s terá a. seguinte orga.nlza
ção": - lo anno : l) Conte.bll!dade de transportes; 2) mathema.tlca 
financeira; 3) geographle. economtca; 4) direito constitucional e <:1-
vil; 5) economia polltlcn. . 2º anno: 1) contablllda.de publica.; 2) fi· 
na.nças e economia. banca.ria.; 3) direito internacional commerclfll; 4) 
sclencla. da admlnlstraçllo; 5) legislação consular: 6) psycholo~la, lo
giéà e ethicn. 

Tercetro ann.o 
4 ..... •"" • 

1) Direito admlnistra.ttvo; 2) Poiltica. commerclal e regime adua
neiro comparado; 3) Historia economlca. dn America. e fontes da ri que-
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··ze. iuiclone.1; 4) Direito industrial e operado; 5) Dlreltó tnternacto
nal. D1plõmM1a, Historia dos Trat!l.dos, Correspondencla consular e dl

. plomatlca; 6) Sociologia. 

Decreto n. 20 .158, de 30 de Junho de 1931, paragrapho un•co d<> 
Art. 70; 

"No Curro superior de admlnlstra.çã.o e flne.nças as ca<ielTas de 
Economia Polltica e de Finanças e Economia bancaria devem r.bran
ger a descripção da sociedade moderna. e todas as sues 1n.st\tu1ções 
eéonomicas e financeiras". 

Decreto n. 20 . 158, de 30 de Junho de 1931, art. 5°: 
''As d.l.scJplinas do curGo propedeutlGo ~rão organl:;i:adas dQ se

gUlnte fói'ma:" 

PrLmeiro anno 

1) Portuguez: Leitura. expressiva e explicada: grammat1ca appll
·cada aos ce.sos occorrentes; exerclclos oraes e e~criptos com o intuito 
de obter elocução perfeita, acquislção de vocabulario, expoolçtl..> pre-
1clsa do pensam·ento, prosod!a., synta.xe e orthographla cortecta: com-
posição sobre themas da. vida corrente e commerclal (carta.a, exposi
ções, requerimentos, acta.s. descrlpções), evitados os assumpto1 de ca
racter meramente llterarlo. 

2) Francez: Methocio directo, conduzindo o nlumno a pénsar no 
proprio 1d1ómil. estudado. Exerc1clos elementares de conversação e re
decção. Grammb.tica appllcada a.os casos occorrentes. 

3) Inglez: Methodo directo, conduzindo o alufuno a. pensar no 
•propr1ó idioma e.9tudado. Exerciclo elementares de conversaçã.:> e re
cl6cçã<> . Gi'amma.tlca appllcada aos c:a.sos occorrentes. 

4.) Mathematlca - (Al'ithmetlca) : Theor1a. e pratica, clrcumscrl
·pta. Sómente ao celculo ar1themet1co, reservando-se á a.lgebra todo o 
çalcUlo de relação. 

5) Geogra.phla: estudo ctrcumscl'ipto à generalidades, prc;odoml
nando a noção de conjunto sob.te a 1déa de mlnucla. Aspectos eco
Jiomloos e correntes c<>mmerclaes. 

6) Historia da C1v1Uza.ção: Estudo Circumscrlpto e generalidades, 
:predominando a noção de conjunto sobre a idéa. de mln.ucl:-.. Mu
dtmça. doo regimes e signlflca.ção dos systemns eoonomicos. 

Segundo cmno 

1) Portuguez: contlnua.çáo do programma. anterior, tntensltlcan
·do-.se os exercic1os de compos1ção oral e escrlpta, exerclclo ele concor
dancla., regencla. ~ coUocação de pronomes. 

2) Fra.ncez: contlnua.çã-0 do programma. anterior, intenslfl<:ando
Eje os exerclclos de composição oro.l e escripta, destinados á acqulslção 
·do voce.bularlo e ê. corrrecção da. pronuncia. 

3) Inglez: cótltlnua.ção do progra.mma anterior, lntenslflcahdo-Sé 
·o.s exerclclos de compóslçlio c;ral e escrlpta, destinados ê. ac1aiaição 
-do vocabularlo e á correcÇãô da pronuncia. 

4) Mnthemt\tica - a) Arithmetloa.: Theorio. e pratica; o.tiplica.-
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ção lntertsiva do calculo e.rithmetico e problemas que despertetn in
teresse iromediato; b) Algebra: até equaçõea do 2<> grau; loga1·lthmos . 
e suas prl11clpo.es e.pplicações. 

5) Corographie. do Bre.stl: estudo circumscr1pto a generalidades, 
predominando a. noção de conjuncto sobre a. ldéa de m!h.ucta. Zonas · 
economlcas. 

6) Historia do B:-asU: estudo circumscripto a. generalldades, pre. 
dominando a noção de conjuncto sobre aa. idée. éle mlnucta.. Evolu" 
9ão economtca do Brasil. 

Terceiro anno 

1) Portuguez: intensificação do programma anterior, de mo<lo que 
o alUmno possa., e.o termo dos estudoo, não sómente lêr e escrever, 
mas falar com desembare.ço e correcção o idioma nacional. 

2) Francez: lntensl!lcação do prograrnma anterior, com frequen• 
tes exerclcios de conversação. pare. qu~ o alwnno possa ut1lizar fluen
temente o Idioma. Exerciclos de traducção e versão. O ensino visa
rà a linguagem corrente, afim de que á compreher.são dos alumnos se · 
tornem facilmente accesslvels as publicações em llngua estrangeira, 
que interessem ao commerclo. 

3) Inglez: lnten.slflca.ção do progre.roma anterior, com frequen· 
tes exerclclos de conversação, para que o alumno possa. util1zar flu~m· 
temente o lcHoma. Exérelclos de traducção e versão, b ensln•> visa
rá a. Unguagem corrente, a.fim de que ó. compreheru;ão dos o.lumnos 
se tornem facilmente a.ccessivels e.s publlca.çõe.9 em llngua estrangeira, 
4ue interessem ao commerclo. 

4) Mathematlca - Geomet.rla plana e no espaço: resolução de 
problem&s de utliidadE! na vida pratfoa.. Desenho geometdlco. 

5) Phystca, Chimlcã e Historia Natural: estudo bs.slco e em tra
ços geraes; demonsttações pratlce.s no gabinete, laborator1o e rn.Useu. 

6) Calligraphia: tem por fim tornar ".l. letra. do alumno clara. unl. · 
forme e desembaraçada. Nos exerclcios a.doptados o cursivo i?Jglez, 
para os textos, e . o . '.'.rond~" trancez, para. os tttulos . 

Sa.le. das Sessões, 5 de N<>vembro de 1935. 
Bárros FHho. 

N. 368 - 1935 

(1ª leglalaturo.) 

Th. Monte.iro ãe 

Concede aos alumnos cUplomados pelos cursos /undamentaes das Es
colas Nonnaes de Silo Paulo, em 1933 e 1934, a~ vantagem res-ul
tantes da equtparnçllo desses c11.rsos ao Collegto Pedro 11. 

(Educaçãn 75 - lª leglslat\ira) 

Art. 1 . o Flca.m extensivas aos a.Iumnos diplomados em. 1033 e · 
19S4, pelos cursos fundamentMes das Escolas Normaes do Estado de 
São Paulo, aos quaes foi concedida. e. inspecção prévtu no atmo de 
1033, as vanta.géns resUltnntes da equlpa.raçiío ao Collegio Pedro II, 
concedida posterlórtncnte ROs alludldo..s cursos. 

Art. 2. o Esta lei entrãrá. cm vigor na da ta dn sua pubJ •caçfi.o, 
revogadas a.s disposições em contrario. 

Justi/lcaçao 

A ultl.m·o. reforme. operadf4 no Ensino Sccundurlo em Soo Paulo; . 
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em 1933, creou nas Escolas Nór.rhã.ê.s Offlclaes o Curso Gymnaslal 
Fundamental de 5 annos, perfeita.mente identico áO do Colleglo Pe
dro ll do Rio de Janeiro, sob a !Looaliza.çáo dlrecta. do Governo Fe
deral, e o curso de fonna.ção pro!isstone.l, com dois ann~ de estudos, 
.est.e ultimo destinado á fonnação especla.Uza.da., de professores, e o 
primeiro totalmente ldentl.co ao Curso Gymnasla.1 de Preparatorioe. 

· Os alumnos cl'a.SSlflca.dos nas respectivas séries do Curso Gynma.
slal suJeLta.ram-se a todos os dJsposttlvos do decreto !edera.l n. 21.241, 

.fazendo os seus exames pa.rclaes e :finaes, bem cómo exereicl<>s .pra
tleos e sa.bba.tlnas, pag-a.ndo todas as taxas e emolumentos, nã. cer
teza de qu~ receberiam. 1.1p. c.-ertl!icac:\() valtd6 para ingresso nas Es
cclas Superiores, mediante o exan:ne vestibular. Em 1933, tendo Já. .:i 

·Governo Federal conoedldo inspecção prévia ás escolas nom1a.es, os 
trabalhos e.soole.res e os exames referentes a. esse anno e a.o anno de 
1934, !oram reaJizados com to<lo o zelo e rigor. 

Aconteceu, .porém, que apesar de figurar no Orçamento dó Estlâdo 
<te Sã.o PMllo, pa.ra o ranno de 1934, até mesmo a verba de 120 contos 
d.e réis destinada a.o .pagamento dos dez !is<meS !ederaes pa.ra. as 
·E.5colas Norm.aes Officiaes existentes no ~do conforme se vê no 
... Dia.rio Offlclal" do Estado <le São Paulo, que pubUoou o referido 
orça.ro.ento, o Governo Federal delxou de nomear os 'alludldos fiscaes, 
.ro reconhecendo no corrente a.nno os Jé. menciona.dos Cursos Funda
mentaes. Desta forma as alumnos que, em 1933 e 1934, hoje ma.trl
<ruladoo no pr.lmelro e segundo a:nno do ·CUrso Proflssions.l, sa.tlsfi2'Jera.m 
todas as eXlget'.1.clas do Regulamento Federal e frequentaram norma.1-
·mente o curso funda.~Iital, ficaram privadas sem razão d.os •:llreltoo 
conferidos aos demats alumnos, eôm todas as ga.rantla.s que o cert1-
1tcad<> de approvaçli.o proporciona.. E' certo, 'entretanto, que te.es 
a1umnos. tendo sa.tJsfeito a todas as exlgencta.s leg~. nãõ pedem 
s.er responsabillzados por !alta. que não fot ~ua., qual seja. 11. da. não 
-nomeação dos fisca.es federaes para os cursas :!undamentaes, nomea.
ç!Lo essa que delx<>u de ser feita. a.pesar de estarem desde 1933 esses 
'Clll'SO& com lnspecção prêvia. concedida.. 

O proje~ · ora apresenta.do, uma vez approvado, vi.ri. sanar a. 
·irregularidade existente que r."!sulta numa. grave injustiça. para multas 
-centenas de estuda.ntes que estã.o com o seu dlrelto prejudlca.oo. 

· ·· ··· Sala. das Se.ssõeti, ·5 <le Novembro de . 1935, - Th. Monteiro de 
Barros Filho. · 

O Sr. Aàelardo Marinho (Pela ordem) - requer e obtetn dis
pensa. de impreasão da Ted.a.cção final do proJeoto numero 333-A, de 
1930, e.tlm de ser 1mmed1atament.e votada. 

REDAC::ÇÃO 

E' Ilda e sem observações a.ppro\l'ada a seguinte · 

N. 333-A - 1933 
' 

li:edacção Jtnal do proj-Jcto n. 333, de 1935, 1ª legtstatura, que modt-
/tca. a composiçtl.o do quadro d.e enfermagem de Saude Pu
blica da Dfrectorta Geral de Saud~ e Assbtencfa Med.ioo So
cial do Ministerio da Educação e Sa.ude Pttblica, crea:tuto cinco 
lagares de enfermeiras cheNs e sessenta de enfermeiras ad
juntas; prov~ o pteenchimento dos lagares de, enfermeiros che
fes e o funccionâm~'nto das sub-inspectorins de Saud.e d°" 
Postos dos :Esta.dos. 

O Poder Legl.sta.tlvo decreta.: 
Art. 10 O Servlço de Enfermagem dl\ Dlrectoriti. Na.ciona.I de sa.ude 

~e Asslstencla. Medica. Social :t1ca. assim organtmldô: 
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1 superint.endent.e geral . • .. . . . .... .. . 
1 Dlrectora de Divisão de Enfermeiras de 

·Saude Publ1ca . • ...... .. . . ..... • . . . 
12 Enfermeiras chefes . . ....•.. . ..•..... 
58 Enfermeiras de Saude Publica. . ... ... . 
60 Enfermeiras adjuntas . . ............ . 

l Secretária estehógtá.pha . . ... ...... . 
4 Dactylogra.ph:?.S . . ...... . .. . .. , .... . 
1 Archlv1sta. . . ..•. .. ••... .. .......... 
l Continuo .........•....•........... 
1 Des1nfectador . . ..... . ............. . 
2 Serventes de 1" classe ............... . 

24:000$000 

13:680tOOO 
12:360$000 

8:400$000 
ia :ooosooo 

12:00otOOO 
7:2ooeooo 
7 :200$000 
4 :800IOOO 
3:60Ó$Õõô 
3:600$000 

24 :000$000-

13z68ôeooo 
148:320$000 
487:200$000 
360:000~000 

12:0008000 
28 :0008000· 
7:2008000 
4: :8008000 
s:aõosóoo 
7:2008000' 

1.096:800$000 

Art. 2. o As despesas decorrentes da creação dos cinco logares de 
enfermeiras ·Chefes e sessenta dé éhfermelras adjuntM, na lmpo-rtanc1a. 
de 421 :800$000 (quatrocentos e vinte e Um corttQs e ol.tocent<>s mil 
réis, a.nnuaes serão custeadas pelas dotações orça.menta.rias relâ.tlva.5 
aos cargos nba.lxo discriminados que ficam desde Jâ extlnctos: 

Dlrector de Conto.b111dade da Secretaria. Geral do exttncto 
Depart.a.rnento Nacional de Saude Publica ....... . 

Secretario da Dii-eotori"a da Defesa. 5a.n1t.arta (gratltl-
cação) ......• . ............... . ..•.......... . 

Mtcro.scoplsta da. Secção de Mlcroscopla. do La.boratorto 
Br0D1atologloo . . ............................... . 

Chimlco ensaia.dor do I.Ja.boraitorlo Brom.a.iologlco . , ... . 
Enoa.rregado de Secção da Inspectori.a dos Serviços de 

Prophyl~Xla. . . ......... . . . .. . ...... . . . •.. . ...... 
2 Auxiliares de escrtp·ta do Serviço de Sa.neamento 

Rural no Dlstrlcto Federal, a. 4:800$000 ........ .. 
1 a.uxlllar de escrlpta . . ...... ... ... .. ....•.......... 
2 Chefes de Tu.nns. da ínspeclorla. dos ~lços de Pro-

·phylo.xla, a 7: 2008000 ........•..... • .....• .• •.•••• 
Chefe de Turma do Lazareto da. Ilha Grande . ....... . . 
Fiel de deposito do ~ntro de saude de Inhaúma . . ... . 
Mestre da. Sub-In.spectoria. Sa.nlJta.rla. do Porto de Maceió 
1 Machlnlsta ou motorista de porto de ESta.do ....... . 
2 Foguista men83.llstas da Inspeotor1a da. Marlnhn. Mer

cante e doo Portos, · a. 4 i 210SOOO . •.•• ..•• •• • , .... , •.••• 
Foguista mensalista. de. Inspeotorla d.e Marinha Mercante 

tr dos Portos , ........... - .. . ................ . ....... . 
Martnheiro de 20. elas.se da Inspectoria. Sanita.ria. do l?orto 

Murtinhó .............................. . ...... • 
Mo.rlnhelro da. Inspootorla. dia Marinha Metcante e dos 

1Portos . . ....... . .. . ...... . ....... . ..... . ... .. . . . 
3 Guardas deslnfectudores de 1 n cl'ilSSe da. Inspector1a. 

d.os Serviços de Prophylaxia. a. 4: 3908000 . . .. ..... . 
7 Guardas desinfecta.dores de 2ª classe da. Inspeotorl.e 

dús Serviços de Prophylaxla a 4: 390$000 ...•.... . . 
10 Deslnfectore.s da Inspectorla. d~ Serviços de Prophyla-

xla. a 3 : 600SOOO .......•.. . ........ . .•..•...•.. . .. 
Desinfectador da. Inspectorla de Prophylaxla da Tuber-

c\llose . . ..................... . ......... . .... . 
Gua.rda.-portão da. Inspectorla. dos Serviços de Prophy-

18,Xla. . 1 1 •• • •• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

~rtelro o.uxlliar da Inspectotia dos Serviços de Prophy-
laxtt\ . • ......• .. .••... . . .• .•.• • .... . ...... .. ... . 

Continuo da Secretaria Geral do extlncto Dêpã.rtt\mento 
Nacional de Sa;ude Publica. .....••....... . •.. . .... 
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4:800$000' 

7: 920$00()" 
14:260$000 

8 :1008000 

9:6008001) 
4:800$000 

14 :400$000-
6:0008000 
5 :780$000 
5 :840$000 
5:840$000' 

8:4208000 .. 

4: 121 osooo· 

2:920$000• 

3:720$000• 

3Õ:730$000 

30:7308000" 

36 :000$000 

3:\600$000 

2 :900$0ôó 

6:060$000' 

7:200$000' 
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Servente de 1 a ela ase da Secreta.ria. Geral do extLncto õe
partamente Nacional de Sa.ude Publica . ..••.•..••. 

Servente de 1ª classe da. Secretaria. Geral do exitlnoto De
partamento Naciona.1 de Sa.üde Publica. • . . •.....•.. 

·Servente de 2a classe d'B. Inspeotoria de Fi&ca.llzação do 
Exerciclo Profissional . . ; ... . . ..•......... . ..•• • • 

·11 Serventes de 2ª clease da Inspectorla. dos Serviços de 
Prophyiaxta a 3: 130$000 •.....•..•••.•••.••••••••• 

2 Sérve.ntes de 2ª Classe da. Iru;pectorla. de Propbylax1a 
da. Lepra e das Dóell.Ças V~inérea.S a. 3 : 130SOOO •..• 

Servente de 2ª classe do Labora.torto Bromatologlco .•.• 
2 Serventes do Lamreto da ilha. Grande a. 3 : 600$000 .• 

·servente da. Inspectoriia. de Prophylaxia. <i:a. Tuberculose 
2 Tl'abalhad01-es do Serviço de Saneamento Rurai no 

Dtstrlcto Federal a. 3 :210SOOO ...••• .• .•• • ...•. •• .•• 
V'lgta <11& Inspectór1.a dos Serviços de P.rophyla.xl& •••••• 

1 Inspector doo Serviços de Prop.hyla.xta. • • • •.••••••••• 
2 Chefes de turma da nspectorta. dos Serviços de Pro-

pbylaxla a 7: 200$000 ..••.•.••..••.•••..•••••••••• 
2 Guardas deslnfectadores de 1 ª da mesma ln.spectoria 

ã. 5 :3908000 . • ....•. . • ••. ••..•.•••.••••. • •• • • • • ' • 
,15 Quantas desinfecta.dores de 2ª da. mesma. Inspectorta 

a 4 :390,000 . • •.•...•.•.•••••••.••••••••••• , •••• 
8 ~Ln!ectadores da. referida. Inspeotorla. a 3: 600$000 •• 

3:600$000 

/a:eootooo 

3:600$000 

1 34: 430S000 

6:200SOOO 
3:1308000 
'1:2(109000 
3:6008000 

6:4208000 
3:600$000 

28:800800() 

14:4008000 

10:7808000 

21:950$000 
28:6008000 

423 !9708000 

An. 3º O provimento dos cargos de enfennelrM chefes .seri. felto 
m.edlant.e promoção de enfermeiras de ãaudé publlca., pertencentea a.o 
quadrP do Serviço de Enfermagem, á razão de U.m por antiguidade e 
dois por meredmenito, concorrendo s. todoo as promoções não sómente 
a enfennetrab diplomadas peta prlmetra Escola. Pratica. de Enfer
magem. da Sa.ru<l~ PubUca., mais toam.bem. a.s dlJplom.ad.as pela. Escola Dona 
Anna Nery. 

Pa.ragra.pho unloo. O inésmo crlterlo l'égerá a promoção das adjun• 
tas de enfermeiras a enfermeiras de Sn.ude Publica. . 

.Art. 4 . o As sub-inspectorla\S de sa.Ude doa port.os fwi.cclaiia.rão de 
.. accordo pom .a segUlnt.e. organl~çã.o: 

A - 1PJ!BSOAL 

Porto de São Luiz: 

1 Sub-lnsJ)f!ctor de saude •. ..........•••....•.••••••.•• 
1 Escr.lpturario-a.rchlvista . . . ..... , , ...... . ....... ~ .. . 
2 Guardas santtarlos . . .....................••. • .•• .• 
1 Me,st:re . . ..••. . ••......••.. . , ..••.... ..• .•••.. ~ .. .. 
1 Ma.chinista. ou motorista • . ............••..•... i ... . 
'4 Ma.rlnhelros de 2ª classe .•............•......... ; ... . 

Porto de Amarração: 

'l Sub-lnspector de saude ••... • ........•..•...•••••••• 
1 EscrLptura.rlo-archlv.lsta. . . ... , . , .. ......... .. ...... . 
'2 Guarda sanltarlo . . ..............••.••.....•.•..•• 
1 Ma.chinlsta ou motorista. . • .•.•....••.• • ••••• . •••• • • 
2 Mai"l'fifielros de 211 classe ... , ••..•••.•.•••• , ••••••.•• 
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Porto de N&.tã.1: 

1 Sub-1ns~tt<>r d~ saude . . ..... .. ... .. .. .. . . .... . ... • 
1 Escrtpturarlo-archlvlsta . . ....•... . .. . . . •.• • • . ..•• 
2 Guardas sanita.rios . . ....... .. . • . .• . •. .•. • . • •• •• .•• 
1 1'.!esti-e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • ••• • • • • • • • • • 
1 Machinlsta ou motorista. .. . . .. . ..... . .. . . .. .... . .. . . 
4 Marlnhelros de 28 classe ... . ... . . .. .. . ..... . .... . . . • 

Porto de Ca.bedello: 

l Sub-1nspect0! de eaudc •......•.•.••.• • ....•.. . .•. ; 
J E9crlpturarlo-a.rchlvlsta . . . . ...•. . . .. .... . .....•.. 
l Guarda sa.rutatlo • . . ...... . . . . . .•....... . ...... . • . . 
1 Machtnlsta. ou motorista. . . . . .....•... . . . . .. .. • .. • . . . 
3 Marinheiros de 28 classe . .. ....•....... . ... . ....•••. 

Porto de Maoeió : 

l Sub-inspector de saude . . .. .. .. ..... .............. . 
1 Escrlpturarlo-nrchl vl3ta. • 
1 Guarda sa.nitarto . . .............•. . •.........• . .•.. 
J Mestr" . . ... . ..... . . ... ..• .• .. • ... . •. . ...... •.• .. 
l Machlntsta. ou motorista. . . .. . , . . .. .. . . . .... . .. ..... . 
4 Marlnhelro.s de 2ª classe .. •• .... . . . .... . •. . .. . ... •. . 

'Porto de AracaJ'Õ. : 

\ Sub-lnspeotor de saude 
1 Escrt.pturairlo-a.rch1v1sta . 

........... .. . . .. . . . . ' •• 1 ••• • 

. . .. ........ .. ... ' .. ..... . 
t Guarda sanitarlo . . . ..... . . .. .. ...... . . .• ... . . • .•. 
\ Ma.chtnl.sta ou motorista. . ... ....• ••••.. . .•..•• • •• . •• 
-t Ma rlnhQiros de 2ª classe ..•.•. • . ••••.•••••• .• •.•••• 

Porto de Victoria: 

:r Sub-tnspector· -de Saude •• . ,., . , .. , . .... . ... .. . . . .. .... . .. . 
1 Escl'lptura.rlo;.archlvJ..sta. . • . . : .. • . •. . . .• .... .. . ..•• 
2 ·Gµardas sanlta.rlos . . . . . . . .... • . . . . . .. . ..• ... . •. •. 
t MeiStre . . ..••.... • .•. • ... • ..••..••••••• •• •••• ••••• 
1 Máehlillátn ou motorista. . . . .... . .....•.• . .•.. . ...• • 
·4 Marinheiros de 2ª classe . . •.• . •••. . ••.• . •.•..• • ••. • . 

Porto de :Pa.rana.guá: 

~ Sub-lnspector de snude • .. .. ..... .... .....•..• . •.•. 
1 Escrl·ptura.rlo-archlvl.sta. . . .........• . .. . ...... . . . .. 
2 Guardas sanitarlos . . .... . ... . ........ . ..•. • ..••.•. 
1 Mestre . • ... • • •. ..• • •... .•. .•• • .. · , . • .. . • • • · • · •. • • 
1 Machlnista ou motorista. • .. . •.... . . .... . ........• . •• 
4 Marinheiros de 28 classe .. . ...•.• •.. .. . .... .. ..•• . .. 

Porto de Florlanopólls: 

1 Sub-tn.spector do Sa.ude. . .. .. ...... ............. ... . 
l Esortptumrlo-archl vista. . . .. ' ...... ... .. .... .... .. . 
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2 Guardas sanitarlos . . .......... ' ... ' ... ..... .... .. . 
l M~re . .. . ... . , ...... . ............................ . 
1 Machlnlsta. ou motorista .....•... . ........... . ..... 
4 Marlnhetros de 2" classe ......... . .. .. .......•..•... 

B - MATERIAL NAO PERMANENTE 

Sub-Inspectorla. de Saude do Porto de São Luiz: 

:Material de consumo ou de transformação .. . ........ . 
Diversas desp:esã.S • • •••••••.••••••.••.•..••. . ...•.••.• 

Sub-In.speetorla de Sa.ucte do Pol'W de Am~tração: 

Mn.te-rlal de consumo ou de transformação ....... . ... . 
Diversas despesas . . ............... . ................. . 

Sub-lnspectoria de Saude do Porto de Natal: 

).laterlal de consumo ou de tra.nstormação ..... '. ...•.. 
Diversas dé.Sí>eS&..9 . • •••••..••.•.•..•...•.•.•.•••..••• 

Sub-Inspectorla de Saude do Porto de Cabedello: 

.Material de consumo ou de transformação ........... . 
Diversas despesas . . .................. . .............. . 

Sub-l~torta. de Saude do Porto de Maceió: 

Material de consumo ou de transformação ... .. ...... . 
Dl versas despesas . . .... . ........................•.••. 

Sub-Ins~ctõrla: aê S'à.Ude do· Po·rto· de · Aracajú: 

Ma.tetla.l de consumo ou de tra.n.sfonna.ção . . . . . ..... . 
Dh·ersas despesllS • . ..•........ . .......... , . .. ... . .• 

Sub-Inspeotorla. de $a.ude do Porto de Vlctoi'la.: 

Material de consumo ou de tran.Srõtm·ação .... ; ...... . 
Diversas des~ns ' ••••••••• 1 ••••••••••••••• , ........ . 

Sub-Inspectorla. de Sa.ude do Porto de 
Pni·ana.guá: 

Material de consumo ou de transformação . . .... . ... . 
Diversas despesas , . . ...... .• ................. . . . . 

Sub-Inspec·torla. de Saude do Porto de 
Florlanopális : 
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Mnterla.l de consumo ou de transformação . . . .. .... . 
D1 versas d~pesas . . . . .......... . .......... .. . . .... . 

$ub-Inspectoria de Sa.ude do Porto de 
São Francisco do Sul : 

Material de consumo ou de transformação . . . ...... . 
.:biversas despesas . . . . ......... .. .... . . . ... . ... . .• 

7:8008000 
6 :2008000 

14:oooeooo 

2:200$000 
2:950$000 

5!150$000 

80:950'$000 

Art. 5.0 As despesas com o pe.s.soal das sUb-inspectorias serão 
custeadas pelas respectivas dotações orçamentarias. A13 despesas rela
tivas ao material não permanente serão providas pelas dotações orça
menta.rias de.5tlnadas a.os cargos constantes da tabella seguinte, presen
temente vago.s e ext1nctos pelo decreto n. 19.855, de 13 de Abril de 
1931, todos do antigo Departamento Nacional de Sa.ude Publlca. 

a Sub-In.spectores sanltario.s 
.2 Delegados de Sa.ude . . . 

14:400$000 
21 :600$000 

43:200$000 
43:200~000 

86:400$000 

Art. 6.0 Quando estiverem em funcciona.mento estações sanita.ria.a 
mái'lt1mas, destino.das á prophylaxta de doenças epldemlcas, o gover .. 
no poderà supprlmlr <>s serviços de .saude nos portos dos Estlldo.s que 
tenham organizações sanita.rias terrestres comprovadamente e!!icien
tes. 

Art. 7.º Não serão providos, em caracter effectlvo ou interino, C'l 

logare.s de sub-inspectores de saude cios portos dos Estados. Esses ca.r· 
go.s serão preenchidos, em commlssão, por tnedlcos a.uxilla.res, sub·inspe
ctores e inspectores sa.nltarlos, dos quadros da. Dlrectorla de Saude e 
Asslstencla Medito Social. 

§ i.0 A designação de funcciona.rios, dos quadros referidos neste 
artigo; obedecerâ a seguinte :Ordem d.e preférêiiõla: 

1°, os que a requererem dentro de trinta dias contados da da.ta. em 
q~e se declare a existencia. de vaga; 

2°, os que não tenham sldo admlttldos na repartição xnediante con-
cürso de provas; · 

3º, dentre o.s ~encton:idos no inciso anterior, os que contém me
nor tempo de serviço, como funcclonarlo effectlvo, na. repa.rttçãQ; 

4~. dentre os menciono.dos no incl.So precedente e que se encontrem 
.em igualdade de condições, os que, no exerclcto d.o cargo technico de 
saude publlca, contém menor tempo de serviço em qualquer caracter , 

§ 2.0 Todos quantoo na data de 26 de Junho de 1935, exerciam, 
1nterlnamente, cargos de sub•lnspectores de saude dos portos, poderão 
ser mantldoo nos mesmos, em caracter interino. 

Art. 8.0 o !uncclonario que contribuir para. a lnobservancia. das 
normas contidas no artigo precedente, incidirá em pena de demls~ão. 

~rt. 9.0 O funcclono.rio designa.do para exercer as füncÇões de sub· 
tn.spector de saude dos portos doH Estados con.servará os vencimentos 
do seu cargo effectivo, se estes forem superiores -á.quelles . Na bypó
those contra.ria, terá os vencimentos de sub-inspcctor de saude doo 
portos dós Estados. Em um e outro caso não será preenchido, de qual
quer fórma, o cargo que ficar vago. 

Art. 10 . As sub-inspectorins de saude deverão estar em funcclo· 
11amento dentro de .sessenta. dla.s, conta.dos da data desta lei . 
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Art. ii. Para. as prhnêlrãã designações, o prazo referido no n. 1,. 
do paragrapho untco, do art . 7°, será de dez dlas. 

Art. 12. Os funcc1onal"los que contrlbulret'n para o não cumprlmen-· 
to d.o disposto no art. 10, se forem etfcctlvos, incidirão na. pena de· 
suspensão por seis mezes. Se forem interinos oú em comlnlssã.v, na de: 
deml...c;são, com lncapacldade para exerclcio de funcção ou cargo pu
blico por um a.nno. 

Art. 13. Revogam-se as dlsposlções em contrario. 

Sala da Commissão, 5 de Novembro de 1935. - Valente de Lima,. 
Presidente. - Vicente Miguel. - Math.tas i'retre. - Heitcn- Mata. 

O Sr. Presidente _. o projecto vai á sancçãó. 

Votação do projecto n. 340, âe 1935, (1ª legislatura), man .. 
dando que a Directoria. Nacional dé Educação receba e use os· 
diplomas cl.as. Escolas de Pharmacia e Odotitalogfa estadua:es; 
tendo parecer com substitutivo da. Oommissão de Educação •. 
com declaração de voto elo Sr . Monte Arraes (2ª discussão) 
(em virtude ele urgencia) . 

O 811'. Pre!tidente - Este pro;ecto, depois de encerrada a. discussão. 
teve, h<mtem, a votação ad1aãa por 24 horas, afim de ser offcrecldo, pela.. 
Commissâo dts Educ&.çáo, parecer sobre as emendas. 

Vou submetter a votos o projecto com as emendas, de a.ccordo com. 
o parecer que tenho em mãos . 

Els o parecer : 

''O assumpto que dá. origem ás emendas offerecldas ao projecto n. 340. 
eia pl:lme!ra legislatura de 1935, pelos sehnores Deputa~os .Arllndo Pinto;. 
Bandeira. Vaughan, Herméte Sllva, Ca.rdllho Fllho, Bento Costa Junior, 
e Acurcio Torres e de outra. parte pelos Srs. Deputa.dos Freire de An-· 
dra.de, Agenor Monte, Adelm.ar Rocha., Vlcente Miguel, Eurico Ribeiro· 
e Generoso Ponoo Filho, merece um cuidadoso estudo, porque envol
ve questões mult1plas, se bem que estas são origina.das pela balburdia 
que as reformas deram origem, a. partir de i91õ, até está data. A fer• 
tll1da.de dos decretos no periodo discricionarto augmentou essa bal· 
burdta de tal modo que se verifica. inteira. razão por parte dos interes
sados que vem .pleitear .junto ao. Poder Legislativo uma _ lei que os am
pare e o~ tire da situação crea.da. pela. observanc\a. do Decreto nume
ro 23. 546, de 5 de Dezembro de 1933 que inut1llzou os direitos adquiri
dos pelos que se beneflcta.ram com o De<:reto n. 20 . 179, de 6 de Julho· 
de 1931. Deixo de apreciar o assumpto com maiores pormeuores porque 
o meu espirlto se rebella contra.· a situação diF;par crea.da ~las diver-· 
gencia.s profundas entre os referidos decretos, rertnclo , cUreltoa a.dqut
rldos . Todavia., como as emendas reclamam um mellior e mala me-· 
tlcuICi\So estudo, sou de parecer que ellas sejam destacadas e se consti
tuam um projecto separado, não prejuua.ndo algumas; outras emendas. 
que poM9.m ser a.presentadas em terceira discussão. : 

• 1 

Rló, 5 de Novembro de 1935. ~ Lottrenço Baeta. Neves, Presidente. 
- Laudelino c;:;-0mes de Almetda. - Francisco d.e Moura., · pela. conclu
são. - Th . Monteiro de Barros Filho, pela conclusão. - Monte Ar
raes, pela. conclusão . -- Martim sou.ré, pela conclwião. 

O Sr. Presidente - Vou subxnetter u votos o substltut1vo, salvo· 
a& emendas. 

Ap:provados, successlvamente, os seguintes artigos do 

SUBSTIT UTIVO 

.. 
Art. 1.0 Os a.lumnos das escolas de odontologia. e pharme.cle., a.. 
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que se refere o art . 313, do Decreto n. 19 , à52, de 1i de Abrll de 1931, 
que na. época se não aproveitaram da autorização conferida. por aquelle 
artigo, poderão fazei-o na época l~,gal de 1936, tambem para. os insti
tutos em inspecção permanente, prove.do que as escolas de origem fo
ram <>pportunamente consideradas idonea.s para esse fim. 

Pa.ragrapho un1co . A guia de tran.sferencla poderá. ser requerida. 
desde já. á. Directoria Nacional de Educação, que, pagas as devidas ta
xas, promoverá. sua urgente expedição ao instituto indicado no reque
rimento, o qual a a.cceltará para matricula, nos termos deste artigo. 
mente se transferiram para institutos congeneres, que se enéontrem sob 

Art. 2.0 Os alumnos referidos no artigo ~nterior, que opportuna
o regime de inspecção preliminar na época <la conclusão do cur.so, terão 
.seus diplomas sujeitos aos dispositivos lega.es vigorantes parn o insti
tuto que os diplomar. 

Art. 3.0 Os proflss!onaes em odontologia. ou em phn.rmacia, diplo
mados até o anno lectlvo de 1931 por escolas offlcla.llzadas ou recorihe
cldas ao tempo por governos estaduaes e do Dlstrlcto' Fedei."t!.l, deverão. 
submetter-.se ás exlgenclas da validP.çáo de seus tltulos, de a.ccordo com 
a porta.ria de 22 de Julho de 1935, do Ministro da Educação e Saude 
Publica, publica.d& no "Diario 01/icial" de 9 de Agosto de 1935 . 

Art. 4.º Esta lel entra em vigor na data de sua. publlcaçii.o, revoga
das as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - Vou submett.er a votos as emendas. 

Approvada.s; para serem· destacadas e constltulrem pro
jectos em separado, as seguintes 

EMENDAS 

N. 1 
Onde convier: 

Aos aiumnos das Escolas Superiores matriculados na vlgencla do 
Decreto n. 20.179, de 6 de Julho de 1931, ficam Ql3Seguradas as rega
lias do mesmo decreto. 

Sa.16. das Sessões, 4 de Novembro de 1935. -- Arlindo Ptnto. -
Bandeira vaughan. - Hermete Silva.. - aardtllo FtZho. - Lemgru
l>er FUho. - Bento Costa Juntor. - Acurcto Torres. 

N. 2 
Accreoonte-se: 

Art. Identlca formalidade será exigida. ac.>s bacharels em 
0

dil'elto,. 
dtplómados até 1P34, peloo institutos estaduaes reconhecidos ou de
cla.radoo de ütllldade publlca pelos Estados e Munlclpios, bem como os. 
que 1uncclonaram sob o regime da Lel Orga.nlca . 

Sala dn.s Sessões, 4 de Novembro de 1935. - Freire ele Andrade. -
Agen.or Monte. - AdeZmar Bocha. - Vtcente Miguel. - Eurico Bt
betro. - Generoso Porwe Filho. 

O Sr. Presidente --4 O proJecto pa.ssa. á. 3" discussão e figurará. 
na proxima Ordem do dia. . 

Pa.ssa-se á matorla constante da Ordem do dla.. 

Discussilo un.fca do projecto n. 299, ele 1935 (1ª legislatura.). 
cUspondo sobre a oreação e a. exttncçao de cargos ou empregos 
publicas e os contractos ele serviço adminfstrattvo; bem. com~ 
sobre " f~aç4o .da3 respectivM remuneraçôes. 

O Sr. Presidente - Entra em disoUBBAo o projeoto. 
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As emendas Jn apresento.das, em numero de 9, irão a ôomml.ssão de 
Finanças e Orçamento . 

Tem a. pala.vrao Sr. Ubaldo Ramalhete. 

O Sr. Ubaldo Ramalhde - Sr. Presldentê, o projeoto n. 299. 
cuja. discussão V. Ex. acaba de annunclar, é daquelles submettidos á 
consideração da Camara como conclusão do reia.torto do Sr. Presidente 
da Comml.ssão de Finanças, por occaslão de se elaborar a lei orça.
menta.ria para o exerciclo de 1936. 

Di.spôe o projecto sob'ré nomeação de funccionarios publicos, su
bstitulçóeB, admls~ão de contraétados e fixação de vencimentos. 

Examinando esse trabalho, constante de sets disposições, desde 
logo verlfiquei que o objectivo que o inspirou fôra. tão sómente dis
ciplinar 9, situação dos funcctonarlos contrà.ctadoo, por um la.do, e. 
por outro, as condições de remuneração po.ra os casos de substituição 
<' de próvlmento em commissão de determinados ca.rgos . 

tendo em vista, Sr. Presidente. a convenlencla de simplificar a. 
<Jbra legt.sla.tlva, de não incluir em leis que elaboremos prlnclplos re
dundantes, dlspen.savets, mas de consignar apenas disposições que ora 
regulamentam theses constltúclona.es, ora suppram necessidades que o 
legislador é chama.do a prover; tendo em vista. esta orientação, exa
minando o p1•ojecto sob este aspecto, veriflquel a exlstencta de tres ar
tigos que se não justificam, por dispensa.veis. Dois delles, até, repro
duzem prlnclplos constltucionaes que não de9êiidem de supprimento. 
por lel, nei:n m.semo de simples interpretação. 

O art. 1 o do projccto reza : 

"A creação e a extincção de cargos publlcos ou empregos 
publicos, civis e militares, effectlvos ou em commtssão, de
pende de acto especial do Poder Legislativo, sa.lvo as excepções 
da. Constituição Federal". 

ora., Sr. Presidente, se e. Constituição expressament,e attrlbue at 
Poder Legi3latl:v<> a creação de cargos publlcos e a fixação <:los respe
ctivos vencimentos, para que dl.spôr em lêl ordina.ria. que essa attr1-
buição pertence ao Leglsla.tlvo, se já e. Constituição tão claramente o 
determinou? 

·o Ss. TEIXEIRA P1NT0 - ·E· · chóver no molhado. · 

o SR. TJ'BALDO RAMALHETE - E.ste um dos artigos a. que. de 
principio, me referi, como desnecessarlo, por conter simplesmente uma. 
repetição de di.9posíçáo expressa dê.' ccnstltuição Federal, cuja. e3:e
-cu9ão não depende de supprlmento por lei, cujo ente:o.dlmento não 
depende de interpretação. ' 

j 

o SR. TEIXEIRA ·PINTO - E' uma. redunda.neta tnutll. 

Ó SR. UBALDO RAMALHETE - PP.r!elte.m.ente. ' Por isso mesmo, na em'euda substltutlve. que vou submetter á cons*eraçã.o dos meus 
oollega.s, suppr1mo esse dispooit!vo, por deDnecessa.rlo na lei em eJ.a
boração . 

.A. esse artigô 1° segue-se o pe.ragre.pho unico: 

"Fica. revogada toda. é qualquer· cUsposlção ainda nao tippll-
cada em leis ou regulamentos, que determine ou permltte. a 

·elevação autome.tica do quadro, mesmo em ce.racter tempo
rarlo e, bem assim, a cree.ção, extin~ção, alteração ou fix6çl\o 
dos seu.s vencimentos." 

Confesso, Sr. Presidente, a minhã ignorancta (não apotaàos) em 
rela.ç!l.o a es~a. elevação e.utomattoo de quadros. 
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Desde que lt esse. disposição do projecto, procurei na. minha. col
lecção pequena e lnsufflciente de leis, recorri âS oollécções de.S b'.bllo
tneca.s, pedi ihfórrnaçóés Sõore õ qüe queria diZer "élevaÇão atit~

matlca dos quadros". Em vão, bati a todas as portas, e e.inda. conti
nuo ignorante na materia. 

Se, porventura, porém, nas innumerá.s e inflndavels enfia.das ae 
leis, decretos e regulamentos do nosso .Palz, ha alguns prlncli;:>los le
gaes instituindo e regulando essa. ampliação automa.tica de qi.iadws, 
dado que existam esses principios de leis e regulamentos e. que o 
projecto se refere, claramente estão revogados, porque a Constttuição 
Federal, no art. 39, deu expresse.mente ao Poder Legislativo a attr1-
bu1ção de crear cargos e, portanto, de os modifica, e flxe..r, reduzir, a.u
gmentar ou extinguir os vencimentos. 

O SR. TmxEIRA PINTO - Isto constitue delegação de podert>s. 

O SR . . UBALDO RAMALHETE - Se existem taes leis, estão re
vogadas, porque contra.riam, como disse; principio expresso, explicito 
de nos..c;a Carta. Magna, qual o que confere attribuição e.o Po •. lP.r Le
gislativo de crear cargos e fixar vencimentos. Assim, o art. !º, em 
seu paragrapho un!co, é não sómente desnecessarlo como até Incon
veniente, porque faz 0.llusâo a um principio legnl em vlgor que, o\1. 
não existe ou, se existe, está. expressamente revogado pela. Consti
tuição. 

O SR. Jost BERNARDINO - Pôde haver algum decreto do oover
no Provisorio approvado pela Constituição, dispondo nesse sentido. 

O SR. TE'IXEIRA PINTO -- Com o advento da nossa Carta Magna, t\ 
materie, ficou fixada. 

o SR. JOSÉ BERNARDINO - Ao mesmo tempo, porém, e. Goru:tltut
çAo a.pprovou os actos do Governo Provisorio, de modo que era bom 
que o dispositivo co1·tasse qualquer questão que da.ht pudesse origi
nar-se. 

o SR. UBALDO RAMALHETE - Agradeço o aparte do !Hwtre 
collega Sr. José Bernardino, como valioso subsidio. , . 

o SR. JOSÉ BERNARDINO - Uma suggestáo, apenas . 

. O . SR .... UBALDO RAMALHETE_ - :· .•. . _pe.ra .. a discussão d~ m~
tetla. 

Ce1·ta.m.ente, como suggere com opportunidade S. Ex., póde b3.'• 
ve,r, erttre oo decretos d<' Governo discri~lonarlo, alg-..una dlspf\siç!M> 
que consagre o prliiciplo aa. ampllaÇãó a.ut01.no.t1ce. dos qull.dros ... 

o SR. JOSÉ BERNARDINO - Ou outros prlnciylos e. que o para
gre.pho se refere. 

O SR. UBALDO RAMALHE'l'E - . • • principio que talvez pudea-
• se ser abrangido peles "Disposições Transitarias" da Constituição Fe• 

deral que spprovara.m todos os ·actos do Governo dlscriclonn.rlo. 
Se essa. hypothese occorrer, a.inda é de~neoossaria. e. disposll;ão do 

projecto que estou impugnando porque, então, Sr. Presidente, teria.
mos dispositivo de um de<:reto do Governo Provisor1o cujoo effeltos B. 

Constituição havia. ra.tlfi<:a.do, mas que ·não poderia. estender pnr isso 
mesmó a. su~ vigencia. da p romulgaçã.o de. Constituição, em face do 
art. 39, que deu expreSsa.:tnenté ii.O Pod~r Legislativa á a.ttrlbu:ção de 
crear cargos e fixar os seüs vencimentos. 

o Sa. SAMPAIO CoRRf:A - Em geral, todo.s os dispositivos do pro
Jecto u. 299 sã.ô como esse: .chovem no molhado. 
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O SR. UBALDO RAMALHETE - Ha outros, como mult-0 belli 
lembra -o eminente Deputado Sr. Sà.n:ipa.lo · Corrêa., que têm o mesmo 
c:te!elto de chover no molha.do - como accentuou s. Ex. - l.'E'petin
do disposições expr.essas da Constituição Federal. 

A Constituição dispõe, no art. 187, que continuam em vlgor to-. 
das a.s leis ou regulamentos que. tmplicita. oü expllcitem.ent~. nllo 
se opponham a. disposições constituclonaes. · 

o SR. TEIXEIRA PINTO - No caso citado, se oppõem. 

o SR. UBALDO RAMALHETE - Se esse decreto porventura exts
te, elle .se oppóe !lagrontemenie a. um principio expre.560 da Constttul
ção Federal e, por);anto, não póde mais vigora.i' . 

o SR. Jost BlllNARDlNO - Ha. quem informe que a legislação pel
mttte a ~levação a.utomatica dos quà.dros. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Confesso que não encontre!, 
como di~e de principio, as leis e regulamentos a que o proJecto ee 
refere, permittindo esse. elevação automativá de quadros. 

o Sn. TEIXEIRA PINTO - J.sso àté redunda num abti&o 1nquru'1Jca
vel, porque nê.o ha crlterlo capaz de permltt1r a medição do auto
~ªtismo dessa elevação. 

e Sn. SALGADO Fit.Ho - E' justamente o que se quer evita: Ba, 
}>dr exemplo, na. legislação mllltar, um dispositivo que dá ao Minis
tro da Guerra. a faculdade de commtssionar óf!i<:laes. O project<', por
tanto, virá. evitar a mobilldade dos quadro.s. 

o su. Tr.IxEIRA PINTO - Ahi não se trata. de oommtaslonnr est. 
ou a.quelle tuncclonarlo, mas de e.ugmentàr os quadros. 

O Sa .. SALGADO FILHO - O Gô~rno, por exemplo, tem a tacul• 
dade de nomear tantos segundos tenentes quantQs entenda. ne<'essa
rlos. o dispositivo do · projecto evitará esse ma.!. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Attenda o nobre Deputac!o, &. 
Salga.do Filho. A situação de. questá.Q é esta: o projecto a.Ilude a de
<:retos e leis que permittem elevaçíi.o a.utomatlca. de quadros. Digo eu: 
.. não .conheço esse;;_ J:ecretos ou essas leis; mas, se existem taes de .. 
<;retos e taes leis nço mais vigoram;· não podem vlgor-àt; por·que· a · 
Constituição Federal decle.ra, em seu a.rt. 187, que sómente conti
nuam ém vigor 61:! leis e reguiamentos anteriores que não sê oppo .. 
nbam inipllclta. ôU explicit.amente a qualquer prlnclplo con~tltu
clona.l. 

Ora., -à Constituição dá, em dlspo.slçAo e:x:pressa, ao Poder LeglS. 
la.tlvo, a e.ttribulção de crear cargos· e !lxar os respectivo,S vencimen
tos. Cree.r cargos oomprehende inst1tuil-oo; fixar vencimentos, stgnl
fioa. determlne.1-oo, reduzll-o.s ou augmental-08. E' at.tt11Julçllo do 
Poder I.iegl.slatlvo; o dlsposlt\vo é expresso na. Constituição Fecteral. 
Logo, os ta.es dooreto.s e leis, referentes á elevação automatice. da qua
dros, oppondo-.se, como se oppõem, evidentemente, a. este1 outro prtn .. 
clpio con:stltucional, do art . 39, não me.is podem vigora.:r. 

O Sa . SALGADO FILHO - Desde que não existe outra lei determl· 
nando o numero de !uncclonarloo, desde que este não está fixl\do em 
lei ordlnarlo., ·deve prevalecer aquelle. lél anterlór. 

·O SR. UBALDO RAMALHETE - A a.nterlo't' não ma.is pôde Vl
gora.r, porque a ena se oppõe dispoolthio expresso de. Constttulçfi.o 
Federal. 

Não é, certamente, a disposição do po.ragrapho unico do art. lº 
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deste projecto, que vem :;e.tlsfaser a necesstdade a que V. Eit. esta 
.aUudindo. 

O Sa. Josí: BERNARDINO - Quando dei meu e.parte, quiz jWJta
mEi.nte provocar a opinião de V. Ex. a .respeito, porque, se o voto da 
ce.mara fôr contrario ao dispositivo, ficará bem <:laro que esta Ce.sa o 
..rejeitou pela razão de qu{) e. Constitulçé.o prevê sobre o assumpto . 
. E' um elemento historlco de Interpretação. 

o SR. UBALDO RAMALHETE - V. Ex. deve ter verlficad'> que 
o fundamento da minha impugnação reside, justamente, no facto de 

. .ser o a.rt. lº uma reproducção de dlsposlt1vo constitucional, dcsne

.cessarlo porta·nto, e de se referir o pe.ragrapho unico desse a.rtig1> a leis 
e regulamentos que, a meu vêr, não mais existem, porque estão re

'.Vogados pela. Constituição Federal. 

O SR. Josi: BERNARDINO - No entender de V. Ex., o projec,_;o não 
·_pôde prevalecer, depois de p1·omulgada a Constituição, relativamente 
.ao e.rt. 1°, porque está. contido em disposição explicita <iest:.a; e, quan
~ ao paragrapho unico, porque está implicitamente revogação pelo 
dispositivo constitucional que confere ao Poder Legislativo a attrl
.buição de legislar a respeito do a.s.sumpto. 

O SU. UBALDO RAMALHETE - Exactamente. São esses os motl• 
.vos da minha impugnação. 

o Sa. TEIXEIRA PINTO - Aliás, jti.stissima.. 

O SR. UBALDO RAJ.\.IALHETE ~ Passemos adiante, Sr. Preslden· 
· te. o projecto. no a.rt. 2.0, estabelece que os vencimentos dos n1nccio· 
fiàriós êlvl.S e mllltares serão sêmpre os dós se'lis cargos ou postos, 

O Sit. Jost BERNARDINO - Infelizmente, nem sempre a. reaUdndo . 
, é essa. 

o SR. UBALDO RAMALHETE - Parece que a elaboração desse 
art. 2.º presidiu o intuito de evitar que um funccionario exerça. de· 
termina.do cargo percebendo vencimentos de outro. Mas, Sr. Preal· 
dente, se Já existe, em lel ordinaria, principio igual ao deste art. 2.0 
do projecto que estou dlscutlndo, ha evidentemente o melo de se evi
tar o que con.stltue verdadeiramente um abuso. Se já se encontra ex-

. pre-c:ao em lei, o principio de que o funcclonario tem que receber oe 
v'~mctmentos de ·seus proprios cargos, Já· se entende que ·os vencimen
tos do .funcclona.rio não podem ser outros sinão aquelles do seu .cargo 
-OU pooto. o que oocorre é o· abuso; não será., porém, Sr . Presidente, a 

.. repetição de um principio tão eorriquelro, tão sabido como e~te, q\Jo 
evitará o abuso. Evitai-o estã nti.t inãõs dós que exercem a admlnl•· 
tração publica. e não nas do Poder Legislativo, por vla. de um dLqpoait1· 
vo legal, que se vae tornar lnocuo, sem appllca.ção, sem res\iltil.dô, càüid 

. o do a.rt. 2.0 do projecto . 

O SR. SALGADO FILHO __. Mas acontece que a administração 80 v~ 
. coagida, muitas vezes, a retribuir o funcctonarlo de accôrdo c:om fun
. cç~s que desempenha, ma..s que não correspondem ao cargo que rcl\l• 
. mente exerce. 

o SR. JosÉ BERNARDINO - o que esse projecto quer evitar nl1o ó 
o abuso da administraç!i.o, e, sim, a. applicação de dispositivos legl\ed 
que não .sã.o, na expressão do legislaC:or, oonsentaneos com a boa r1'· 

·!lá.o. 

O SR. UBALDO RAMALHETE __, V . Ex. me perdôe, mas nft.o pô3110 
comprehendet, na. administração publica, que um funccionario reco· 
ba. outros vencimentos slnão os correspondentes ás suas proprlaa 

. funcções, .. 
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O SR. SALGADO FILHO - Ao seu carga, mas não ás funcções. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - ... ao seu proprio cargo, ou ven-
clmentos decorrentes de substituição ou outros, por exemplo, arlun-
dos de commissão. Não pórle haver, segundo minha opinlfí.o, outra. 
1ó.rma. do !unccionario receber dos corres pubUcos. ou recebe venci
mentos em virtude de comnilssã.o; ou em virtude de substituição: ou . 
em virtude do exerclcJo do seu proprio cargo. Não póde haver outra. 
hypothese, salvo a. de gratificações especlaes. 

o SR. SALGADO FILHO .......... As gratificações são vencimentos corres
pondentes ás funcções que não se acham em relação ao cargo pro-· 
prlo do !unccióharlo. 

O SR. UBALDO RAMALHETE Se o funcclonario va.e receber · 
venc1mentos, não do seu cargo, ma.s da. funcção que então exerce,. 
estarà, ahl, percebendo vencimentos de funcção em que se acha com
mlsslonado, fóra, portanto, do seu cargo. Não póde haver outra. si
tuação, a. nt\o ser que o cU.reito admlnlatratlvo, os regulamentos adml
ntstratlvos, as praxes admlnlstra.tlvas estejam subvertidos de tal !órma, . 
que eu nã.o logre ma.Is comprehender como o iuncclona.rio possa., por 
outro modo legal, ter direito á percepção de vencimentos dos cofres . 
publlcoo. 

Passo a analysar agora o art. 2.0 paragrapho unlco. Supponho 
mesmo que o artigo !ol redigido, tal como está., para encimar o prin
cipio legal que se queria estabelecer no paragrapho. 

o artigo dispõe que ó !uncr.ionarlo não poderá receber outros ven-
clmentos mas, a. seguir, o pil.ragtapho unlco declara.: 

"O funcclonarlo civil ou mllltar chama.do a. exercer inte- -
rlnamente nu em cómmlssã.o, funcção de categoria superior a 
do seu cargo ou posto, perceberá, além do ordena.do ou soldo · 
que lhe compete, a gratl!lcàÇã.o propria da sua. funcção, · não 
podendo ser pago de duas gratificações, nem de ordenado ou 
soldo superior ao do .seu cargo ou posto effect1vo. No caso de 
UcenÇa-premio, o funcciona.r1o que substituir outro percebera . 
apenas os vencimentos, inclusive gra.tlf1cação de seu proprlo 
cargo ou posto e!~ectl vo" . 

Ora, Sr. Presidente, esta disposição do paragrapho unlco contém . 
.. düã.ii hypotlie.ses d1ffe·rentes: substituição nos quRdros admlnlstr.a.tlvos

e exerciclo de funcções em commlssií.o. 
A primeira., é'vJdentetnente, encerra uma. 1nju.;t1ça. . Não é posslvel 

quo o !uncclonarlo, chama.do a. exercer funcção superior á sua., por
tantQ de venclmentos supértõrcs, com ma.lores resporuia.bU1dades, vá .. 
exercer, por substltulçâo, esse. , funcção superior á. sua. com os venci-
mentos do seu proprlo cargo. ' · 

O Sa. JosÉ l:JERNARDiNõ - Posso !nforma.r a. V. Ex., como subslciio,. 
haver projecto de autoria. do nobre collega. Sr. Paulo Mlartins, ora. cor
.rendo os tramites leg,aes, que prevê o caao das subst/tutções. 

1 

O SR . UBALÍ>Ô RAMALHETE - Sr. Presidente, é prlnclplo legal . 
e regulamentar na administração. brD.:Sllelra, tradiclona.l mesmo, a. fór
ma de remuneração de taes funcções, nos casos de substttutção. 

Se o !unccionario que se R\t.Sentn. perde a. gra.tlflcaçã.o, o substituto · 
\ràe perceber Justo.mente essa parte dos venctmentõs do substituldo . . 
Se, j>órventura, como occorre no caso da. llcença-prémio, que o pro
Jecto pretendê modificar lnlqunmente, o funcclono.rlo que Sê afasta. 
:uada perde de .séus vencimentos, o .substituto, nee.-;e caso, percebe 
a.quelln. parte de venchhentoa que o substltuldo deveria. prder em ou-
trs.. hypothese, correndo, par~. e!felto de conta.bllldn.de, a despesa. pela.. 
verbu. eventual q\.\e os orçnmehtos consignam .. 
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Tendo em vl.Sta. esses motivos, Sr. Presidente, ta.mbem emendo o 
_projecto . 

Agora, Sr. Presidente, passarei á parte que se refere a.o § 1 o. do 
.art. 2.0 - Das Commissões. 

Vejo a. situação especial de dlfflculdades em que ficará. a adminls
traçã.o !edvra.l com esse principio que o projecto pretende transformar 
ém lei, no caso, por exemplo, no provimento das Delegacias Fiscaes do 

· Thesouro Nacional. 
Então é razoavel que o funccionario do Thesouro Nacional ou d~ 

um-a de suas repartições subordina.das seja. com.mL::slonado para exer
ctlr a. furtcçãó de delegado fiscal em qualquer Estado da Republica com 
apenas os wncimentos do seu cargo no Thesouro ou na. repartição su
bordinada a. que pert..ença? 

Parece-me que só ~ exemplo indica o inconveniente da disposi
ção que se contém no § 1.0 do art . 2 .0 

Não é justo que e. Governo, precisando dos serviços de determina
<ió funccloilarlo pa.ra o exerciclo d:e uma curta. funcção, vá chamnl-o, 
muita vez deslocando-o do logar onde reside, sem que elle tenha outro 
direito senão á percepção dos vencimentos do seu cargo primltlvo. 

Os arts . a.0 • 4.º e 5.0 do projecto dizem respeito á situação doo 
!uncciona.rioo contracta.dos, visando disciplinar a admlsBáó dos mes
mos e o paga.menta dos respectivos vencimentos. 

Entretanto, Sr . Presidente, que as disposições que se tem em vis
ta. ·com esses tres artigos, podem resumir-se apenas em um. Esses ar
tigos do proJecto prêtendem retirar dos Ministros a faculdade de ad· 
mittir funcc1onarioo contractado$, a.ttribulndo essa. faculdade ao Sr. 
Fresldente da Republlca.. 

Pretende atnda restringir o tempo de desempenho das funcções 
publ1cas pelos funccionarios contractados, ao prazo de um exercicio 
financeiro, eem distinguir entre os que tenham ma.is de dois ou mo.ls 
de dez annos de serviço, aos quaes a. Constituição da Republica attrl
.bUl\ p.regorativas esp<iclae:s quanto á ·conservação do cargo . 

Pretendem os mesmos dispositivos do projecto restringir as con
·dlçõea de pra.zo e vencimentos de todos os contrto.ctàdos, sem excluir, 
·o que é importante considerar, os funccionarlos technicos, chamados 
ao exerclclo de funcções que multas vezes reclamam conhecim~Iitos 
espec1al1zados e que, em taes condições, nl'm sempre a administração 
publica podrá contractar por praz.o de um a.nno e com vencimentos 
iguaes aoo demais sel'.~ent:u~rlos contra.ctadc;>s dos quadros adminls tra
tl vos da Republica. · · · · · · .. - · · · 

O SR . JosÉ BERNARDINO _, Quanto á. primeira parte, ainda. convém 
J><?n~erar que ha. ·contractados cuja admtssij.o 1'1ão pode ficr.r s. ca.rgo do 
Ptesldente da. Republica . Os opera.rios da E. F. Central do Brasil, por 
.exemplo. 

. O SR. UBALDO RAMALHETE - V. Ex. tetn razão . O meu no
bre e eminente amigo, S1· . Deputa.do 'José Bernardino allude a. uma. 

.situação, a um CF\SO especial, que pode bem ser tomado como exemplo. 
,para. mostrar a inconveniencia. 'do project.o, passando para. o Pr·esidente 
da. Republlca. a. ii.ttribuiçáo de admittir e autorizar a admissão de con~ 
tractado.s . 

E' o cn.so, por exemplo, de opera.rios da Central do Brasil . S. Ex . 
_podia. · referir-se a diversos departamentos 'da administração publlcn, 
a obras porventura executa.das directnmente por ümii. repa.rtição · fe
deral. Attr~buii: a admissão de func;:ciona.rlos taes no Chefe d~ Nação 

·é 'absurdo. Distrahlr o Presidente da. Republica do exame da.:s qties-
tões de interesse nacional, em seu s cont-Grnos geraes, dos 3randes· e 
graves problemas que se nos untolham, para desce r li. verificação das , 
neceooidlides de determinada repar tição, dar permissão para admit tlr 
-cop.tmotn.dos, flxa.ildo-lhcs os vencimentos, é, senhor Presldent(l, pr~-
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tender reduzir multo a attribu1ção dos senhores Minl.Btros de Estado' 
e dos chefes das repartições federaes, çon.siderando o Stip~mo Magl.s
traeh.> da. Nação um funccionarlo em condições de attender a. todas es.sli.S. 
mlnucias da. administração publica. . 

o SR. SALGADO FILHO - o projecto não dá ao Presidente da Re
publica a. faculdade de nomear, mas a de fixar o numero de contracta
dos, o que é uma. necessida.de. A legislação anterior ao Governo Pro-· 
vLsorlo da.va. essa faculdade de nomear e flxar o numero de contracta
dos até aos chefes de repartições. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - V. Ex. me perdoará. O Orça
mento da Republica. deve estabeleCE!r para. cada Ml.nlsterio, ou, digamos. 
melhor, para cada serviço da União as verbas necessarias piirâ os ton
tractados. Ahl está determinado, fixado, o limite .. . 

o SR. SALGADO FILHO - o llmlte ma.x.lmo. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - . . . dentro do qual o Oovernb 
po<l.erá admlttlr esses serventuarios. 

Não está, de certo, - e o Poder Legislativo não poderá ch~gar até
lá, - a. designação de tantos tuncciona.rios para esta e tantos para 
a<} uella repartiçao. 

Sabe multo bem o nobre collega que, quando a. Camara vota. ver
ba dessa natureze; se presuppõe clara.mente que, pelo menos, a. Coni.
missão de Finanças conhece como ella. .se váé dl.Strlbulr pelos diversos 
âepllrtamentcs da P :lm1nlstração publica., porque não podemos dar do
tação para. funcclona.rlos contractados sem exame prévio dâ.s nece.ssi
de.àes dás diversos serviços, exame esse que nos é dado realizar com R& 

informações, os subsidlos pam aqui enviados pelos Mlni.sterlos e chefes. 
de reparttçõe~. 

o Sã. SALGADO FILHO _..:. A ttenda V. Ex. : E. lmpossi vel provar a . 
necessidade dos serviços, porque ha. muitos que ve.~·le.m, conforme até 
ás épocas do a.uno em que devem ser executado.s. Esse problema do 
saneamento, por exemplo, V. Ex. reconhece, é necessnrio· ata.cal-o em 
determinados mezes do anno e õ Poder Legt.slativo não pode, de an-· 
temáo, !ir.ar o numero de opeta.rlos ... 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Claro. . . 

o sa. SALGADO FILHO - • •• de funcclona.rlos que devam s.er em-· 
pregados nesse trabcilho. Is.so deve fl('a.r ao crJterlo do Governo, por-· 
que o projecto quer, àliâs de a.acordo com a doutrine. sustentada. na. 
Camara. pela douta minortã., por ocea.s!á.o de se discutir o Orça.mento. 
é que seja. restringida essa faculdade, o ma.is poSisivel e dar, exclusiva
mente. tal nttrlbuição do Preslde11te da Republica. 

O SR. UBALDO RÀ'.M;ALllETE - A fã.Cuida.d.e de ad.mlttir funccio
narlos contracta.dos é ~sumpto diverso'. A questão se cinge em com
bat.er o a.ugmento dos quadroa de contr~ctado.!:I, restriilgh/1do-se a !a-· 
culdade do Governo de adml.tt11-o nos diversos serviços publlcos a.o m!
nimo po.sstvel ás necessidades rigorosa.mente verificadas. 1 

A mlno:rla. sustentou aqui esse s.eu ponto de vista .. . 

o SR. SALGADO FILHO -1 o projecto se coaduna com e~ ponto dt. · 
•.r!sta. 

O SR. UBALí>ô RAMALHETE - . . • into é, não concorrer, de qual
quer· modo, para a.ugmentar o numero de funccionarios contractados •. 
conservando os que Jâ existem, tolera.ndo à.penas o aceresclmo, exce- · 
pclonalmente, nos casos de necessidade reconhecida. 

o Sn. AN'l'oNio uz: Gól!:s· - A minoria requintou nessa. restrlcção . . . . 
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O Sn . SALGADO Fn.Ho - Desorgahizàhdõ, até sel'viçt>s já. existentes . 
. Digo isso com o devido respeito é. opinião de V. Ex . 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Essa ma teria. !oi discutida e de
llberada pela. Camara. Estou me referindo, no mnmento, ao facto do 
projecw dar ao Presidente da Republlca. a faculdade de aclmittlr !une

. cionarlo.s contractados. 

O sn.. SALGADO FILHO - Trata.-.se de fixar o numero de funcclona
.rios, determinando os respectivos vencimentos. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Mas, por que passar essa attrl-
.buição dos Ministros de Estado para o Chefe da. Nação? 

O SR. SALGADO FILRo - Com intuito de restringir o mal.s possivel. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Não vejo por onde . 
V. Ex. mesmo, meu nvbre collega., declarou que a fixação do nu

.mero de contractados para. determinado serviço depende do exame das 
condições desse serviço. 

Ora, Srs. Deputados, sabemos que para. se avaliar das condições de 
determinados serviços não devemos começar de cima para baixo, mas 1le 
baixo para cima. Tmos que auscultar a opinião dos chefes, do5 te
chnicos dos departamentos; cumpre-nos ouvir o parecer dos Mlnlstros 

_para, finalmente, chegarmos ao Presidente da. Republica, superintenden
te de todos os serviços. 

O Sn. SALGADO FILHo - Justamente. Estamos de pleno a.ccordo 
.nesse ponto. 

O SR. UBALDO RAMALHETE __. De modo que o aparte do nobre 
.Deputado é Ulustre amlgo, Sr. Salgado Filho vem, justamente, de en
contro aos fundamentos que expendo contra o dlsposltlvo do projecto 
que dé. a<:> Presidente da. Réptibllêa. a faculdade de nomear funcclonarlos 
.contractados. 

O SR. SALGADO FILHO - Ahi a no.ssa dl vergencia. V. Ex . com esta. 
argumentação demonstra a necessidade de dispositivo que combatt:. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - De modo algum. 

O . SR •.. JosÉ .BERNARDINO - Estaria com esse dlsposltlvo, emen
dando-o, para esclarecer, quantO ·a.· "ctet~úmü1ados · ·runécina.rlos, ·por 
·motivo de urgencla. 

o Sn . TEIXP:IRA PINTO. - Em razão de serviço de natureza ur
gênte. · 

o SR. SALGADO FILHO - Mas quem a.valla dêsse serviço e dessa. ur
-gencia deve ser o chefe da. administração, que é o Presidente da Re
publica. 

o SR. UBALDO RAMlALHETE - Respondo aos nobr\ls Deputados 
que ·.me honram com seus apartes, declarando que. de regra, o Presi
dente da. Republica. tem de se louvar na. opln!l\o dos Ministros de Es
ta.do .sobre a necessidade de~te ou da.quelle serviço. Logo, para um a.u
·gmento justo na. fixação de funccionarlos contractados, necessarlo a um 
·determinado serviço: o Mint.stro está. perfeitamente em posição de po
·der resolver. E sl, porventura, o Ministro, neste caso, quer a!nda., atém 
·de examinar e chegar a Uma conclusão sobre t>.s nece.sslda.des do.J ser
viçoa que superinteil.de.. quér a.inda, a opinião do Chefe de Estado, 
V., Ex., mal.s que eu. que !oi Mlntstro, Sr. Deputado Salgado Filho, 
Jlóde depôr que diariamente os Ministros se communico.m com o Sr. 
Presldente do. Repubtlca. a respeito do que oécoi're em seus Mlnlste-
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zios e sobre as necessidades dos serviços que dirigem; e, aht, combi
nam com S. Ex. as providencias a pôr em pntlca a bem da admtnis- · 
tração1 

Fui apenas Secreta.rio nb Esplrlto Sanot, Estado pequena da Re- · 
publica, com administração pequena. 

O SR. SALGADO FILHO - Mas de grande producção ... 

o SR. TEIX&IRA PINTO - E grande cultura. 

o SR. SALGA.Do FiLHô - •.. e tendo V. Ex. como mustre Secre-· 
tario. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Agradeço a VV. EEx. a justiça · 
que fazem ao meu Esta.do. 

Tehdó sido Mhüstro. V. Ex . 5abe que isso que occorre na admi
nistração dos Esta.dos tambein se verlftca, certamente em condições · 
maiores, mais relevantes, com maior sigh1!1caçã.<>, na. administração fe
deral, entre os Srs . Ministros <le Estado e o Chefe da Nação. 

At::slm, para o M;lnistro re<>0iver sobre o numero de :Cunccionarlos 
contracta<los em determinado serviço, nada. mais tem a fazer senão· 
indagar dos che1'es dos respectivos servtç<>s do Mtnlsterio sobre as suas 
necessidades, verl!lcar as condições das verbas que o PO<ler Legislativo · 
tenha votado. examinar todos esses pontos e conferenciar com o Pre
sidente da &epubllca sobre a conventench\. de extender o quadro de · 
contractados neste ou naquelle serviço. Não ha necessidade de se dar 
ao Chfee da Nação a attrtbu1çã.o de dlsttlbulr elle proprlo as ver
bas de contractados. fixando-lhes o numero e autórlZ8Iido - comi> diz 
o projecto -- - a. admissão de funcciona.rlos contracto.dos nos divéré<>S 
serviços da administração federal. 

o SR • .ANTONIO DE OóES - lsso apenas dlfficulta inlils o CB.50. 

o SR. SALGADO FILHo - Póde-se evitai" qualquer abuso que se quer
ra praticar. E' isso o que o projecto visa. 

O SR. UBAI:.DO RAMALHETE ,_ V. 'Ex. me permitta: um Mi
nistro que commette a.buso cm questúo de appllcaçã.o de verbas orça
mentarias é Ministro que não e.stará. bem com seu Chefe, que nelle 
depo.5itou sua confiança, chamando-o para. gerir uma das pastas da 

· ádniinlstraçíi.o publica·. · - .. · 
Esse argumento - V. Ex. predôe - não pó de prevalecer . 

O SR. SALGADO FlLHO ...... Mas o Presidente da. Repub!lca deve :fi
car como supremo ar biiro desses contractos . 

o SR. UBALDO RAMALHETE ......... sempre é o supremo arbitro em 
ma.teria de administração. 

o SR. SALGADO FILHO - Falo a . v. Ex. tranqumamente neste as
sumpto, porque, quando Ministro, :fixei, para. diversas .repartições, até 
o numero de contracto.dos que deviam exJstlr. E houve repartições em 
que deixei absolutamente intactas as verbas de contractados, porque 
não houve necess~dade de lançar mão dellas. Mas, por isso mesmo, re
conheço que póde haver abuso.s e esses abuso.s devem ser evitados .. 
nttribuindowse essa faculdade ao Presidente cta., Republica. 

O SR. UBALDO RAMALHETE --. Recebo o o.parte de V. Ex. com·:> 
um depoimento na questão . 

Mas V. Ex . mesmo, que foi Mllq.lstro de Estâdó, deixii.ndo no. adm.1-
ntstração federal tradição de trabalho e exacção no cumprimento de
scus deveres ( apotaclos) , •. 
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o Sa. SALGADO FILHO - AgradeÇo é. V . Ex. a justiça que me 
:taz. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - ... está mootra.ndo que não em 
necessario que a lei désse exclusivamente ao Presidente da. Republica. 

..a facuidacie da appllcação de verbas. 

O Sa. SAl..oADo FILHO - Attenda que não fui Ministro polltico . 
• 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Não prevalece a. razão, porque 
·v. Ex. sabe que póde ha.ver Ministro polltlco. E o Presidente da Re
. publica, ailptêfuõ magistrado da Nação, no desempenho dessa magis
tratura. suprema. nem sempre pôde se eximir ás injuncções {J.Jlitlcas; n~ 

.contra.rio; quasl sempre segue essas inJUncções ... 

O SR. ANTONIO DE GóEs - Infelizmente. 

O SR. UBALDO RAMALHETE -- Infelizmente segue . E' o t.est.A
. munho que todos podem dar, são as occorrencil\6 de todos os dias na. 
administração federnl . 

Assim, pois, si a rnzão de se passar esta attribuição para. o Pre
sidente d.a Republica. é evitar as tnjuncções polittcas e os Ministros po
llticoo, esta. raZão não procede, porqt1e o Presidente da RepubUca. tam
bem é polltlco. 

Nem se pôde receber estas pala.vras como offensivas. no suprem:> 
.magistrado da Republica, porque, então, teriamas tambem de recebel-n.s 
como of!enslvas aos seus Ministros de Estado, como cidadãos brasi
leiros chama.d.Os a exercer administração federal, sem duvida sob a con

·~ição de se cohsàgrar a.o bem pubilco e collocar aclma de tudo os in
teresses supremos de. Nação é jámals as lnjuncções polltlcas. 

Assim, tanto para o Ptesldefite da Republlca como para os Mln1s
·tros não se pÓde argumentar com ás questões polltlcass ou pa.rtidarias. 

O SR. SALG.ADO FILHO ~ O, Presidente da Republica deve êstar 
1sento como supremo magistrado da Nação. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Deve. 

o s~. SALGADO FILHO - Falo em theee. 

o SR. trBALDO RAMALHETE - E' um cidadão brasileiro chamad<» 
.a exercer a suprenia. magLStrattifã. . do Pa:lz. · · · · · 

Infelizmente nós só o podemos a.ffirmar em these. 

O SR. SALGADO FILHO ~ Disse que, em regra, os Ministros estão 
mãüi llg~dt>s á.s correntes partida.rias. 

Ó SR. UBALDO RAMALHETE - Em geral não é tsso que occorre, 
pois nem o Presidente nem os Ministros se eximem das injuncções po-
11ttcas. 

E' uma verdade que nós, Deputados, temos de confessar para ser
mos sinceros ao falarmos no Parlamento Nacional. 

Mas, Sr. Presidente, nesse para.grapho que estou impugnando hn 
ainda uma consideração que não é para. desprezar. 

Dlsclpllna.ndo a admissão dos runccionarlos contractados, o pro
jecto não !az dlstlncçã.o ent~ funcc1onar1os cõmmuns, contracte.dos 
para a administração federal e !uncclonarlos tecbnicos chamados a. exer
-cer determinadas funcções. 

Estabelece o projecto a regra de que os contra.ctado.s figurarão no 
-curso do exerciclo financeiro; quer dizer, na ·llqulda.çtl.o do exerclcio !l
·nancelro e. a'dmlntstração federál póde os dtspen.sa.r. 

NeSBas condições, pergunto eu: para uma. determinada. funcção te
-ch~cn, que exija conhecimentos· especie.llzados, pôda a. a.dminlstraçft.o 
contra.atar alguem em condições restrlotas de prazo e de vencimentos? 
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O SR. ANTONIO DE GóES - Se o serviço fôr tempora.rlo, póde. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - O nobre Deputado respondeu. 
considerando a.penas uma. excepção. Não temos, porém, de instituir na 
lei principio que dl.scipllne excepções; temos que estabelecer a regra. 
E a regra. não é esta. 

Se a. adminl.stração federal necessitar dos serviços de um sabío em. 
determina.da ordem de conhecimentos humanos, para organização de 
um serviço publico, poderá chamar um homem dessa estatura, con
tractar os seus serviços, mas dizer que, em virtude de 'lei, e6 o pode 
contractar por um anno e com esses vencimentos? 

o sa. SALGADO FILHo - Neste ponto estou de accordó com V. E:r.. 

o SR. UBALDO RAMALHETE - O governo não o contra.ctará: 
porque nlnguem se submett.erá a isso. 

Agora, ainda o mesmo pa.ragra.pho disciplinando a a.dm.!ssão dos 
funcclonarlos. contractados e a fixação dos reepectivos vencimentos. 
contém o principio de que o dispositivo se a.ppllca aos funeclona
rlos contractados Já exist.ent.es . 

Assim, o prlndpió desse artigo é por demais rigido: estabeleC'& 
que não se pód.e contractar por prazo maior de um exerclcio f.tnan
cetro !unccionarios para qualquer ordem de serviço publico e malf.. 
que esses prlnclpios se appllcam aos ac~uaes !unccionarios contra
ctados existentes nos serviços publicos federaes. 

Assim, tendo o Governo de appllcar a lei tal qual está. na 11·· 
qúidação do exercl'cio !inancoiro, nada tem que fazer senão dis
pensar todas os funcctonarlos contractados cujos serviços a. adml• 
nistração reconheça não serem mais necessarios . Isso sem levar em· 
conta, Sr. Presidente, os direitos e prerógativas que taes I\iilccio·· 
narios possam ter adquirido pelo iapso de tempo de dois ann<>S óu: 
de mais de 10 annos, estabelecido em dJsposição expressa da. éon!rtii·· 
tuição. 

considerando dest'artc, o princl-pio que estou impugnando no 
projecto em dl.scussão, sob esse aspecto elle é até inconstitucional. 
porque não respeita o dispositivo expresso da Constitulção Federal 
çue dâ ê.quelles que estejam exercendo por maiF> de dots annus umn. 
funcção ·publica o direito á conservação no cã.rgó. 

. . .. . ... o SR. ANToNio DE GÓES _:._ E' "Um elãStetló multo . grande . 

o SR. UBALDO RAMALHETET - Empreguei a expr(ls.sâO, a.llá.S, 
technica "dlrP.lto á conservação do cargo", e, por isso, podemos con
f;klerar a situação do !uncêlohllr!ó de atversas maneiras, segtmdo os 
}>rlnclpios legaes que vigoram. 

Aqui ha !uncclonarios que têm .mais de dcls annos e que não 
podem ser demittidos senão por justa. causa, quer dizer, a autorida
de que demitte é obriga.da a. dizer porque demltte e só e pÓde fázer 
se e. cause. de dem·issão é Justa. 

O SR. ANTONIO DE 06.ts - Por economia., por exemplo . 
' o SR' UBALDO RAMALHETE - o que tem mais de 10 e.nnoer 

já não pode ser demlttido senão por proce~ admtnistrativo; o quo 
tem mals de 25 annos, ou mais de 30, precise. intervenção Judlcla.l .. 
um processo com todas as tormae e figura. de Julzo. 

O SR. ANTONIO DE GÓEs - Neste pwrttcUlar; estou de inteko ac
córdo com V. Ex. 

e SR. tlBALDô RAMAUiETE - Tftnto na primeira bypothése. 
como na. segunda, como na terceira. se nppllca a expressão ''cUrelt() 
á conservaçllo do cargo'' . 
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O projecto, no · particular, ot,fende esse prlnclplo. Temoo entre 
os contracta.ctos actualmente extstentes, nos serviços publtcos, fun
cc!onarios com mais de dois a.nnos, <:.om mais de 10 annos e até com 
mals de 20 anno.s. 

A lel que a. Oamara. votar <ilsclpllnando a questão de ndmJssão, 
e do direito doa contractad.os tem de considerar essa. sltuaçi'.l.o 
QUe não pode despresar em fs.ce mesmo da ConstltUlção Federal . 

Chego, Sr. Presidente, a.o termo de minha jornada.. Foi tendo · 
em vista as ra.Eões que acabo de expender que elaborei emenda. supu 
prlmindo a.quelles dlsposltlvos que con.slderel, como dls.se do prin
ctp!ó, .redundantes porque repetem disposições constituclonaes que 
não dependem d.e interpretação, quanto mais de expUcaçã.o ou de 
regalamentação por uma lei do POder Leg~latlvo. 

Estas mJnha.s emendas, além de supprlmlr este dispositivo, pro
curam. corrigir os 1nconven1éhtes que vinhll apontando, não sómente 
em relação aoe funccionarlos con-tractados, corno tambem á substi .. 
tuiçã.o de com.missão de funcclonarios civis ou militares, esta.belecen• 
do a remuneração desses funcclona.rlos em oommlssão ou prov;.dos 
por .substituição em outras funcções, Temuneração justa. e razoa.,·eI, 
que me parece devida pela. e.dminlstre.ção publica, áquelles que r:.ão 
chamados 1 a. prestar a.o Brasil os seus serviços, a. sua. cooperação. 

Eram estas as considerações que tlnha. a !uer sobre o pro
jecto ·em discussão, ju.stltJ.cando as emendas que vou enviar á Mesa. 
em um substitutivo, para o qual peço a attenção dos nobres colle
gas, na cem~a da que nooa mais plOCUTel fàZer dó que collaborar, 
com os mais 1llustrados e competentes da Cnma.ra., no sentido de 
que às nossas decisões nõ.o sómente .attendam ás necessidades e con
ventenclaá dó serv'lço publico, como tambem !!quem dentro de uma 
technica. legisle.tiva conveniente e necessarla e no re~peito aos 
:principios oonstrtuciohaes, dos quaes não nos poderemos afasta~, 
toda. vez que legislamos para o povo brasileiro. (Muito bem; palmas). 

Durante o discurso do Sr. Ubaldo Ramalhete, o Sr. An
tonio carlos, Presidente, deixe. a cadeira da presidenCla, que 
é occupada., successlvamente, pelos Srs. Pereira. Lira, 10 se
cretar!o, e Euvaldo Lodl, 20 Viée-Presidente. 

O Sr. Presidente - A emenda. vae ser lida .. 

E'' lida, · 1:1.pota:da e ·enviada A oommlssão ae . Finanças e 
Orçamento a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJECTO N, 229, DE 1935 

:N . 1o 

Substituam-se os artigos 1° e 6º do projecto n. 299, (lo. legislo.
tura.), pelos seguintes: 

Art . 10. · o funcclonar1o clvil ou militar, chamado a exerc~r. 
em commissão ou como substituto, tuncção dP. categoria supe'ricr 
a de seu cargo ou posto, perceberâ., além dos vencimentos, deste, a 
gratificação do cargo em que fôr commlsalonacto ou ém que se tier 
n sub.st1tU1çã<>. Em caso algum, o substituto ou commissionado per
ceberá. vencimentos superiores ao do cargo ou posto em que fôr 
provJdo por substituição ou commissão. 

Art . 20. A admlsàão de pessoal contractado para o desempenho 
de cargos ou funcções nos caSo.s em que a lei pennlttlr, dependerá. 
de previa autorização do Ministro, a quem. for subordinado o l'ê S" 

pectlvo serviço, nos limites fixados i>éla. lei do orçamento, paro. o 
numero doe oontraotados e respectiva. rera.unérnÇão. 

Peingrapho unioo. Salvo o caso cie pessoal t echilloo para. deter
m~nado serviço, cuja execução exija. conhecimentos eapeclallza.doa, o 
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prazo do contracto não poderá. excede.r do exêrclêto !l'nahceli'o em 
curoo, ·applicando-se tambem este dispositivo a. todos os funcciona
rios contractados existentes actualmente nas diversas repartições e 
.serviços da União que não tenham adquirido direito á oouservação 
do cergo, de accordo com ~ ConstltUição Federal. 

A'!'t, 3°. Revogam-se as disposições em contra.rio. 

Sala. das Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Ubaldo Ramalhete~ 

O Sr. Prado Kelly - Sr. Presidente, prevaleço-me de uma 
faculdade regimental, a.fim de continuar em critica. do projecto 299. 
que dispõe sobre a creação e extfncção de cargos ou empregos pu
blicos e õs contr·a.ctos de serviços o.dmlnlstra.tivos e considerações que. 
até ha. pouco vinha expendendo da tribuna sobre a. situação anoma
la do Estado do Rio, na 'imininehclà. de ver deSórganlzada a sua 
economia e gravemente prejudicada. a ordem dos trabalhós officlaes. 
pois ellas teriam dentro da. interpretação !lberal que V. Ex. haja 
i>or bem dar ao encaminhamento destas minhas palavras, pert.lnen
cia, 14inda que indlrecta, com o referido projecto, ora em dlscussã.o. 

Rt>corda-se a Camara que, ao encerrar-se a. hora do expediente 
pedi a nttenção do plenario para um trecho da. carte. dMglda. ao 
Sr. Presidente Antonio Carlos, pelo lllustre "leader" da maioria, Sr. 
RaUl~ Fernandes. . 

Tinha. eu chegado ao topico que respeita á sltullçã.o actual dos 
partidos. dennte dos resultados apura~orlos da Justiça eleitornl. em 
duns lnstancias. O trecho a que .xne refiro é o argumento, gue de 
inicio contesto, do tllustre "leader", e que se resume nestas pa
lavrãs: 

"A t:olllgação victorlosa. sommou 62 mll legendas contra 
50 mil da colllgação adversa.". 

Não sei em que elementos se tivesse firmado o meu distlncto 
collega para fazer declaração peremptorla. como esta, .am opposlção 
a factos, sobejamente conhecidos . 

Vejo no relo.torio do Tribunal Superior, publlcado no Boletim 
Eleitoral n. 46, de 11 de Ab'rll ultimo, á pagina 967, o seguinte: 

"No pleito a. União Progressista. teve 41. 712 legendas; 
.. e i>artldo SoclaUsta; Ui. 612: o Partido Evoluclonlsta, 7. S'tl: · · · 

o Partido Republicano, 3. 848 e o Partido Radical 41. 518 ... 

Para chegar á somma que mencionou em aus cart~.. entendia. õ 
Sr. Raul Fernandes que estavam colllga<los os seguintes .partidos: 
Radical, Socialista e Riepublicano, colllgaçã.o ess~ que, a.bsolutiJ
mente, não existe, por nenhuma das !orm.M em que podemos com
prehender a alllança das aggremlações partida.Tias, quer deante do 
texto da lei, quer deante das obrigações a que se vinculara.rii. prati
camente. 

Lei no artigo 99 do CocUgo Eleitoral que se constdera....-n . partidos 
poltt1eos, para. os ef!eltos daquelle decreto1 os que adquirir~~ perso-
1'1C\lldade jur1dica. nos termos da lei, mediante .f.nscripçíl.o no regis
tro a que a~ refere o artigo 18 do Codlgo Civil; os que nt\o a tendo 
adquirido se a.presentarem para os mesmos fins em caracter provl
sorlo, com o minimo de 600 eleitores; as associações de olaase lcgal
ment.e t.'OnstitUidas. 

Nó paragi"apho Urtico, se e.sta.tue que uns e outros deverão com
munlcar por escrlpto ao TrJbtmal Superior e i:l.ós Tribunacs Reg!o
naes das regiões em que notuarem, a sua. coustitüiçllo, déilôin.lh&õãQ. 
or1tmta9ão .polltico., seus orgãos representa.tives, endereço de 6Ua séde. 
principal e o de um representante local pelo menos. 

Dah1 .se infere -que o dispositivo da foi eleitoral nada mats fes 
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-:iué repetir um prlnclpio accelto pela. legislação commum. Com ef
:teito, a remissão expressa. a.o artigo 18 ·do C<>digo Civil. o é com tn"' 
tençiio de êqtiipàrar a situa-ção dos partidos politicos á das associn
ç~s ou pessoas j'Uridicas de direito privado. 

Pelo art. 18 do CocUgo Civil, começa. a exlstencla. legal, dessas 
pessôaJ, com a inscripção d.os .seus contractos... constitutivos, esta
~tos ou compromissos, no seu régl~tro J>i!CUllar, regulamentado por 
lei especial ou com a autorl~ção ou approvação do Governo". 

E, nos termos do art. 19: 

"O régl.stTo de<llarará: 

. . . II. o modo por que se e.dmlnlstra e representa., 
aetiva e passiva, Judlclal e extrajudlc\almente". 

Pelo art. 17, as ·pessoas jurídicas serão representadaJ, activa e 
passivamente, nos a.ctos judiciaes e extra-judlclaes, por quem. os res• 
pectlvoa estatutos designarem, ou, não o designando, por .,eus cll
.rectores. 

Logo, só se poderia. comprehender colUgação de partidos pol1t1-
cos, com a ncqulescencla. expressa, formal, dns .respect17as commis
sões executivas; de maneira que se pudes...<:em Juntar aos vot-0s colhi
dos por uma das aggremiaçóes os votos que as demais a111adas hou
vessem obtido no prello eleitoral. 

Ora, oo factos são os segulnte.s: estão reunidos, contra a can
didatura do Almirante Protogenea Guimarães, vario!; partidos, :repre
sentados pelas suas dommls5ões Executivas: a União Progl'essistà, 
o ParU<lo Socialista., P Partido EvomCloniSta. ... 

o SR. CESAR TINO<:O - V . Ex. perm1tte um aparte? No que dlz 
respeito ao meu pe..rt!do, não está exacta. a. expos!ção, por uma 
1'8Záo multo simples: esses que se intitulam membros <le uma éom
mtasão Executiva., eleita na organização do Partido, Jú n:l.o exJsteni 
e o proprto Sr. Alipio Costallut, que não é Uma expressão poliUca. 
no meu Estado ... 

o SB. BANDEIRA VAUGHAN - Não apoiado! 

o SR. CEsAR TINOC-O -- . • • e que encabeça esse movimento, as
algnou e tratou com o Sr. RaUl Fernandes a colllgaçao feita dentro 

- desta casa.. 

O SR. PRADO KELLY - Sr. Presidente, folgo com p aparte, 
· apesar da injustiça. de seus t~rm.OS, porque dlll'el, tambem a ~sse 

rt=ispelto, informações minuciosas á Caniàre., de vez que o Deputado 
Altpio Cost.allat me apresentou hoje, além <la. exposição escrlpta 
desses factos, alguns sobre oe qua.es opportunamente terei prazer 
em ouvir a <>pinião do Deputado Cesa.r Tinoco . 

Nessas condições, Sr. Presidente, a. si,tua.çé.o dos ps:rtldos não é 
a Indicada pelo Deputado Ra.Ul Fernandes, mas a sei;uinte: União 
Prog.re&>lsto., Partido Soola.Uste., Partido Evolucionista. e o Part.ldo 
Republica.no, tambem, nos termos da declaração !ormal da Com
mtssão Executiva., <ilvulgada na imprensa., sommando 'Ji) . 143 legen
das. De outro la<lo, o Pa1rtido Ro.dlcal, somman<io 41.158 legenda.a . 

Objectn.-se, entretanto, que -representantes dos dois µartidoa, so
clall.sta e Republica.no, com a..s~nto na Assetn.bléa. Conatltutnte, cU
W?tSem <ia direcçfl,o das ~speotlvas aggremtaçõee, 

Adm1ttamoo que esses Deputado.'3 tenham por si sós umn grande 
zona de influencia. e que a acti!Aó operada no Partido divlus. a Com
mlssãó Executiva. em da.us a.Ias: metade dos sut!raglos coll~lllos sei'ia 
devida. ao prestigio de uma. parte da Commlssllo Executiva; outra. 
meta.de o seriá. ao dos dissidentes , Mesmo assJm, não havia melo 
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de êhegair ao caléulo feltõ pelo Sr. Raul Fernandes. A Un\Ao Pro
gressista contaria oom 41 . 712 votoo; e. que se tertam !fe sommar 
7. 37i do Partido Evolucionista, metad.e da votação do Partido Bocla
llsta., 8. 156, metade da. votação do Partido RepubUcano na. parcella 
d~ 11124. Seria um total de 69 .163 votos contra 51 . 283 da Colllgaçio 
Radical Socialista, estabelecido o mesmo crlterio para computo. 

E' bem de ver que raciocino dentro de uma ·formula. arbitraria, 
admlttln<lo que as influencias do Partido estejam divididas, em dois 
campos e que estes co.mpos se equivalham. 

Não precisa11ia disto, de vez que, para nós, o çue significa activo 
cotr"'llando dos .pa.rtldos não são Deputados que trnh'?m compro
ml.ssos, mas as Commissões Executivas. que, em fa.ce da lel e em 
face do respeito reciproco que se ·devem os homens de bem, encar
nam o pensamento e ó sentüiiefito vivõ de suas hê>etes: s ellas deve 
attrtbulr a re.sponsabilldade de toda a campanha, desde a. lnscri
pção dos estatutos, até a de.tesa dos interesses perante a justiça, a 
tutela dos direitos e a opportuna lnterferencia nos processr,s do judi
ciarismo eleitoral. 

o SR. LEMGRUDER FILHO - As Commissões Executivaa a que v. 
Ex. se refere tiveram tres ou quatro attitudes. 

o SR. PRADO KELLY - conressa, portanto, o Deputado Len
gruber Filho, que, com o Partido Radical, não està um.a só das Com
nilssões Executivas do.s varlos partidos em que se divide a opinião 
'tluminense. 

o SP. . BANDEIRA VAUOHAN - Multo bem. 

ô SR. PRADO :KEtf,y - bonde se verl!lca que !ol um erro 
intencional, foi uma falta propositada a affinnação do Sr. Raul 
Fernandes de que a somma. das legendas 9,ttribuldas á Colllgação Ra
dical Sociallsta Republicana se expressava no total de setenta mU. 

Pa~arel, agora, a attender .ao aparte com que me distinguiu o 
111 ustre collega, Sr. Cesar Tinoco . Pediria a B . Ex. per~issão para 
não l'.Ss\;mlr, eu proprlo, a responsab1lldade da replica. Quem va.e 
responder ao Depute.do Cesar Tinoco, eleito pelo Partido Soclaltsta • . 
é o Deputado Allplo Costallat, di\ Commlssão Executiva do mesmt> 
Partido Soclallsta, e que neste momento, estâ autorizado. por essa 
<:ommtssllo a informar é. Cama.Ta. os precedentes da. supposta al
lUi.nÇã.. 

( Trocam•se «partes entre os Srs. .. Lemgru'ber Filho e Bandeira . 
Va11.gl1an. O sr. Pre:rldente reclama attençãO). 

Sr. Pres!dente, a exposição que, momento.s antes de .sublr ã 
tribuna me tol presente pelo lllustre Deputado Allplo Coshllat, elu
dc!a., com a. clareza da. proprla argl;UD.entação e o fervor nunca des
men tidt- da sua. sinceridade, tõdoo os lnctdentes qué precede'tam a 
uma alUança eleitoral destinada, tãrJ somente, á obtel'lç,áo de vot.oe 
em U'.n pleito supplementar, Jâ limitado, por definição. Escreve o 
Deputado Co.staJ.lat: · 

i 
"I. Nas eleições de 14 de Outubro, 

votação multo superior ao P.P.R. 
a U.P.P., conseguiu , 

II. O P. S. F., desejando igualar e equlllbrar as torças 
adversarias e, ao mesmo tempo, a.baixar o quociente elelt;o. 
rnl para obter a entrado. de maiB um Deputado, trabalhou 
no .sentido de derrubar o maior numero possiV'el de urnBB, 
quer progressistas quer radiêaee. Fez asslin~ mais do 70 re
cursos. 

Íii , Antes da 1 ll supplement·ar, veriflcando a lnferlo-
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rJdade do P.P.R., convinha-lhe uma. accordo eleitorril com 
este partido. Por sua. vez, . o P. P. R. , desejou um accordo 
não só eleitoral, como polltlco, apresentando ao beneplacHo 
do P. S. F., a candidatura Raul Ferm:.ndes . Não foi 11.ccel
ita a proposta, declarando o P.S.F. que tinha. um candida
to, o Sr. Oorrêa e Castro. 

IV. Formado o acoordo exclusiva.mente eleitoral, para, 
a~ primeiras eleições supplementares, o P . P. R. e o ~. s. F. 
concorreram é.s urnas com uma unlca chapa, sendo o resul
tado final o seguinte: 

·U. P .. F. 
P. P. R. 
P . S. F. 

.................. .... .. ... ....... ....... . 

..... .. ............ ......... ...... ...... .. . 
VOTOS 

680 
278 
367 

o SR . LEMGRtrBER FILHO - Como é que V. Ex. faz esta dl
v1siio? 

O SR. FiiADO KELLY - Quem poderá responder a V. E>:. ê o 
Deputado Allpio Costalla.t, com o conhecimento perfeito que tem 
dos elementos do partido e dos que pertenciam ao Partido Radleal. 

"V. E..o:;te co:ntlngente !ornecldo pelo P. s. F. permlttlu que a 
dlfferença entre a U. P. e o Radical nesta primeira supplementar 
nüo fosse grande . 

VI. Na apuração da primeira supplementar como da primeiro. 
eleição de 14 de Outubro ao P . S. F. !a voreceu ao P. P . R . deixou 
dE: levar ao Tribunal Superior os nomes desfavoravels ao Partido 
Radical, ai;resentundo somente os recursos contrarios oo U.P.F. 

VII . .Na 8 egu!nte eleição supplemental° o P .P.R. concorreu nó
vá.meli te c.:.mó frente unlca. com o P. S. F. levou este partido é.s 
urnas mn\s uns 150 votos. 

Assim, o contingente fornecido pelo p ,s .:F. ao Radical em a:nbas 
sis eleições supplcmentares foi superior a 500 votos apuradoo. 

VIII. Com ~ste contingente, e mals os recursos contrarias, a. 
União Pr<1gr.esslsta levou ao Tribunal e guardando os contrario.... ao 
RacUcal, conSf'gulu o P.S.F. favorecer ao Radical cotn 3 deputados. 
sendo dois em segundo turno e ~m em cabeça de chapa, perd~ndo 
:pór Isso um d€ptitado por não ter feito chapa de legenda. . 

lX. Terminada as eleições e continuando a CommisSão Executi
vo. do Partido So<'iai.ista. a pugnar pela. candidatitra socialista ·· dr:i ··Sr. 
<Jorrêa. e CastTO, -.: P. P. R. procurou por todos os meios. seduzir os 
Deputados sociallstas e angariou-lhes os votos. 

X. Prevenida. disso, a Commlssã<> Executiva do Partido Socta
~lsta publicou em todos os jornaee do Rio e Nlctheroy, no d!a lS 
de Agosto, um communicado cha:ma.ndo attenção dos Deputado:. Só· 
dalisti:\8 eleito..> para as manobras do Radical" . 

Tenho o c?mmunlcado em mãos e vou lel-o. 

o SR. OES1.a TINoe<> - Não conheço esse documento, e, no em
-tanto, faço parto da Commiesão Executiva. . Trata-se, pois, de "c11· 
mouflag~". 

o SR. PRADO KELLY - V. Ex. pode dizer-me quaes os demais 
membros dessa. Commlssão? 

o SP .• Cii:SAtl T.i'Noéo - Depois de üma. reunião, em que o Sr. 
AJlpio <.'k>stalla.t entendeu que a Commlssã.o Executiva. havia. !alUdo, 
e não tinha, portnnto. mo.is direito de existir, foi eleit-a. uma Gom
ml$são compos-:-n pelos Srs. Fldells Sigmaringa, Allplo Costallat e 
por mim, tree m<"mbros a.penas. 
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o SR. PRADO KELLY - Respondo com a maior !acilldade ROS 

&partes do Sr. Cesar TJnoco. , 
Tenho a certldfi.o dos estatutos do Partido Soclallsta. Por elles 

se infere ser a. Commissão Executiva constitulda e eleita por per\o
clos certos e que a. unice. ColllDlJssão Executiva é a que tazla publ1-
eações não conte::tadas pelo Deputado Cesar Thiõco, ou por qual• 
quer outro, e a que, aliás, pertencl&m s. Ex., o Sr. Altevo do Vale. 
o Sr. Vicente ~~orae.s e Sr. Ali pio Costalla.t . 

O Sn . CESAR TlNOCO - Quem pode informar iãSo a V. Ex. é o 
Sr. Deputado 'Jhrlstovã.o Barcellos, que fundou commigo o Partido 
Boclalista . 

• O SR . PRADO KELLY - Vou proceder á leiturá da tié>tf\ da 
Ci'ommlssão Executiva, publicada em 13 de Agosto do corrente anno. 
Nada me demoverá. do meu intento. 

O SR. CEsAn TINoco - Da. Commlssão Execütlvá, não de algttem 
que se intitulou membro della. 

O SR. PRADO KELLY - A nota não !oi contestada. nem des
autorizada. pelo Sr. Deputa.do Cesa.r 'Í'inoco. 

O Stt. CES~R Tmoco - Não posso contestar o que Ignoro. 

O SR. PRADÓ KELLY -

ºA ConuntsSiõ Executiva do Partido Socialista. Flumi
nense dP.c!a.ra que nã-0 autortoou os deputados eleitos p~Io 
Partido a se comprometterem polltiêã.meb.te. Se porventura 
encontr'\-5e algum deputado em negociações com outro par
tido, tudo vem sendo processado sob a responsab111dãde e 
lnte~ do deputado. Outroslm, considera a commlssão 
executl\ta, grave lndlsclpllna. partidaria. a attitudo do depu
tado tomsr compromisso á sua. revella. E lembra que, send<> 
a Conunlssão Executiva o orgüo o!flcia.l <io Partido, todos os 
que foram por elia. 1nclu1dos na chapa. e mais tarde eleltos, 
vlncul~ram a sUa. palavra. de honra' em documentos nssl
gnado a obedecer e submetter o seu mandàto para soluçãa 
de todos os casos politicos e partidar1os. 

Nictheroy, i3 de Agosto de 1935. - A Commisslo Exe• · 
cutlva". 

o SR. CESAP. TINOCO - Em que Jornal? 

o SR. BANDEIRA V AUGHAN - Em toda a iro prensa. 

o SR. PRADO KELL Y - .. Passarei, se o Sr. cesar 'i'inoco qul
zer, o recorte que estou lendo ' ás mãos de S • Ex. · 

Sr. President~. fs.ço, neste momento, a ma.is grave da!I revela
ções a respeito dn attltude de8ses Deputa.dos outrórâ pertencentes ao 
Partido Socialista. Exhibo á Cam!lra. a declaração, P<>r 0 Ues assigna
da, na qual se compr1Jmettem, eob palavra. de ~or:ü.'a, a segulr a 
orientação traçsda pela Oommls.são Exeoutlva da.qµene .tempo. 

o <iooumento a que me refiro é o seguinte: 1 

"Pelo presente, os aba.lxo a.sslgnados, candldãtós a. depu
tado, por lncUcação do Partido Socialista. Fluminense, fe
unldos em convocação, nessa cidade, no dia 3 de Outubro 
corrente, oo compromettem, onda um de per el a. collectivi
;mente, sehd~ elelto, a. contribuir para a Caixa do Partido em 
a. importa~1cla dé 500• (quinhentos mil róis), meusalmen
~1 os representantes á AâBembléá. J...egLsln.tiva. Estadual e reill 
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1:000$ (Um conto de réis). :mensalm.ent.e os representantes 
á Camata Federàl, contribuição esta. que subsistirá emquan
to durar o mandato e deverá se effectivar por meio de con
signação na folha de subsidias. Além desse compronússo, os 
candidatos af!lrm.am, de modo aolenne e lrretratavel, a sua. 
absoluta .solidariedade ao . Partido Socialista Fluminense, a 
cuja ·o.i-lentaçã.o se submetteu para a. solução de todos os 
casos politlcos e parttda.rlos. Com garantia á integral sa
tis!ã.Çãt> tlestes é:'!ompromJ..ssos os slgna.tarios a elles ci'fculanr. 
a sua. palavra de honra e deixam em poder da. Commissão 
Executiva o acto de renuncia do manda.to, para ser iusado 
quando os orgãos directores do Partido iulgare.m necessario 
e Opportuno". 

O SR. CESAR 'Í'INoco - O nobre orador permltte um. aparte? 

O SR. PRADO KELLY - nentrt> de poucos minutos. 

A declaração ~ asslgnade. peloo Srs . Sigmarlnga Seixas, Luii. 
-Gua.rino, Cesar T!noco, Ca.pltuUno dos Santos Junior, emfim - seria 
ínutll que eu lesse os nomes - por todos os representantes do Par
tido Socialista. 

O SR. CESl\.R Turnco - Quasl todos. 

O SR. PRADO KELLY - Pelos actuaes representantes do .ParU
ào Socialista na Cámara Federal e na Assembléa Constituinte do 
·Estado. Suas firmas estão reconhecidas pelo cartorlo Roussoullé1·es. 

Agora estou prompto a ouvir o aP.ã:rte com que o nobre Deputado 
.me vae dlstlngu !r. 

o SR. CESAR TINoco - V. Ex. não dlsse a data do documento. 

o SR . PRADO KELLY - E' de 3 de outubro de 1934. 

O SR. CES.AR TtNoco - Devo declarar que esse documento fol 
teltó apenas para effeltn de contribuição de despesas do Partido. 
Além disso, essa. Commissão Executiva desn:ppareoeu, por proposta. do 
Sr. Commandant~ Allplo Costallat. 

0 Sa: LONTRA COSTA ·- · E prescreveu a obrigação • . • · · · · · 

o SR. CF.SAR TINoco - Depois, o. Com.missão não estava autori
zada a. mud1:1.r o programma. do Partido. 

o SR. PRADO KELLY - A Commlssão, estou certo, mais zelou 
·as 1déas consubstanciadas no seu progra.mma., a.pproX.tmando-se da. 
'União Progressista., cujos pilnclplos tinham com o.s delle grandes af
.f!hidades, do ~ue os que d1.ssentlram, abrigando-se á bandeira do 
Partido Popular Radical, que tem um programma. inteiramente op
_posto ao com que se a.presentou ás urnas o Pa:rtido Soolallsta. 

O SR. CESAR TINoco """""' Explicarei isso, opportunamente. VV. 
EEx. me chama.rsm a debate. Entrara!; e tambem vou mostrar que 
o :peputado Ca.pltullno dos Santos Junior não trahlu nem ás suas 
promessas nem aos seus compromissos. E' moço distincto e honesto . 

o SR. LONTRA CosTA - Permitta o orador um aparte. Desde que o 
Sr. Deputado Cesa.r Tlnooo promette escia.recer o assumpto, devo lem
brar que recentemente. depois de terminadas n.s supplementares, s. 
Ex., em. compo.nhiã. dó Députa.do Al1plo Cogta.lla.t e dos demais mem
bros dessa Commlssã.o Executiva., dtzenelo•se do. Commissão Executi
va.. oomparecou ao escriptório do Dr. Paulo Ara.ujo e declarou que 
oo a União Progresstst~· adoptasse a candidatura de um socialista., -
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o Dr. ôorrêa e Castro, estll.rlnm todos solidarios. E' ou não ver
dade? 

o SR. CESAR TINoco - V. Ex. pode citar os nomes? 

o SR. LoNTRA COSTA - Perfeitamente . 
• 

O SR. CE.SAR Tmoco ...... FUi para attender a. con'\r1te. A Com
mJ:.ssão Executiva, depois de ter tallldo, forjou um encontro, -em 
que mé incluiu. Fui, para verificar o que se passava, pois estava. 
percebendo obra de má fé. 

O SR. LONTRA COSTA - V. Ex. ouviu e calou-se, permittlndo 
que nos llludlssemos. 

O SR. CEsAR T~Noco - Aliás, devo declarar ~ue V, Ex. agiu com 
a maxlma. léãldade. 

O SR. PRADO K.ELLY Peço perruJssão para prooegutr na lei-· 
tura. Diz ainda. o Sr . Deputado Allpio Costallat: 

XI. o unice Deputado soclalista que cumpriu seus com
promissos de honra para com o Partido e por conseguinte· 
para com .<1 Comm1ssão Executiva foi o Sr. Cortên e Castro ... 

o Sn. LEMGR'UDER. FILHO ........ o unico C!Ue trablu. 

VARlOS SRS. DEPUTADOS - Não ap<ilado. 

O SR. PRADO KELLY - (Conti11.u.ando .a Zt!r): 

".. . C\\ja attitude polltica foi inspira.da. pela or~~ntaçãó · 
do Partido. Os dema.1.s preferiram servir como auUcos a 
outro partido, que assegurar a vlctorla do candidato · acce\t0< 
em reunião na casa do Dr. Backer" . 

Passarei a ler declarações nesse sentido, que multo elucidarão a 
n1aterla. Trata-se <te carta do Deputado cess.r Tlnoco, publicada a. 
18 de Junho· ultimo, nos seguintes termos: . 

"~sele antes. d~s· eletÇões .. cie Outubrõ, . quando· a commls- · 
são executiva. do Ps.rtldo SociaUsta 1n~lulu o nome de Cor
rêa e Castro na chapa de candld.a.tos á dcputaçã.o estadual, 
já o fez ~om a intenção de fazei-o, como depois o :tez1 seu 
candidato á presldencia. do Estado. 

Nenhuma escolha poderia superal-a por se tratar de 
um cidadão independente. digno, capaz e superior ás tricas 
venenosas da. poUttca. 

Feriu-se o pleltó e nenhum partido conseguiu m.alorla 
capaz para eleger sozinho um candidato. 

Dahl p, colllgação para que melhor ficassem asseguradas· 
as correntes ldeologicas. Dahl a nC>Ssa. approxima.çfí.o com o
Raclica.l, que por sua. vez já tinha. candJda.tos seus tambem 
em vista. E feita a chapa etn conjuncto1 relega.mos todos o 
accordo sobre a presldencia para quando' terminado o pleito. 
dépendenté ainda agora, de apuração e de recut'SOS. 

E', portantó, nosso candidato a grande :figura. de Cor·· 
rêa Castro. .. 

No emtanto, nem elle ·aa fez candidato por conta. pro
prla., pois foi lança.do peln. direcção do Partldo, nem é um 
obstaculo que se possa. contundir com os am'b1c1ó.Sós de po
sições. Acce1tou a tndicaçfi:o pelo amor que tem no Está.do .. 
pai'á prestar-lhe serviços e não para. exploral•o ; E o tez <>'lm 
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relutancle.. Não ha, pois, motivo para que deixe de ser can
didato do Partido Socialista". 

Hn, porém, mais . Para demonstrar que nenhum accordo se rea.
Urou entre as Commlssões Executivas do Partido Popular Radicar 
e do Partido Socialista, no sentido de uma alllança palitice. em torno 
do candidato á Presidencle. do Estado, exhibo á. Ca.mara o origi
nal, que recebi do Deputado Costallat, da proposta para. tal fim feita. 
pelo Sr. José Eduardo de Macedo Soares. Esse documento é do pro
prio punho do Dlrector do "Dia.rio Carioca": 

"Considerando a acção harmoniosa nas duas eleições supplemon
tares e o perfeito acoordo de seus objectivos na polltica estadual e 
federnl dos partidos Popular Radical e Socialista Fluminense e p. 
R. F. 

Considerando, pois, q'ué a realidade da fusão da.5 duâs agr;re-· 
mtações partldarlas élo Está.do do Rio já. foi reconhecida e approva
da pelos respectivos eleitores em duas memora veis occasiões. 

Considerando mais que a proxima. escolha do governador do Es
tado, dos seus representantes no Senado Federal e depois a. elaboração 
constltuclonal, são assumptos de grande urgencla e relevo na cief!
nltiva organização polltica. e partldarla do Rio de Janeiro. 

Conaiderando ainda. que a. appllcação excepcional do method<>' 
1ndirecto attribue aos deputados constituintes da colllgação em maio
ria na Assembléa Estadual a. escolha do governador e dos dois Se
nadores. 

Considerando por ultimo a Imperiosa. necessidade de um pro-· 
nunciamento ünanime da. ColUgação nessas relevantes ma.terias. 

Resolvem as cõmmissões directoras dos partidos Sociallstas Flu
minense, Popular Radical, do Republicano Fluminense e do Deputacto· 
de Matto.s: 

' 

i<>, dar uma. organlZàé;áo unica á.s fol'ças da Colllgação fundin
do-as num grande partido social e polltico com acção estadual e fe
deral, sob referendo de uma grande convenção na qual se façam i-e
presentar todos os nucleos partldarlos interessa.dos. 

2º, nomear ums. commtssão mlxta. de sete membros para convo-· 
car a. Conve:o:ição organizando previa.mente projectos de programmlk 
e regimento de novo partido . 

3º, . reunir os Deputados eleitof'Els da Cql11gação para uma esco
lha previa cto g0verhador e dos dois Sena.dores, presentes aS resped;i
vas commissões dlrectoras para os necessarios adimplementos d1t 
orientação parttdaria - fazendo-se essa escolha em 1 o turno por 
maioria. absoluta. ou em 2<> turno por üimples maioria entre os dois 
mais votados no primeiro - proclamandó·Se apenas o nome do es
colhido sob o compromisso de apolo una.ntme, o candidato assumin
do por sua vez o compromisso de perfeita e igual solldarledade com 
a cohéenttaçlí.o dos partidos, que o elegera, transformando-se depois 
no partldo-unico". 

Note bem. a Oa.ma.:ra que nesse documento se fala da alliança. 
doo partidos como entidades, representa.dos por suas Comm.issões 
Executivas . 

Ora, sr. l:>resident<3, essa proposta, to.mbem segundo me infor
ma o nobre Dep11tado Altplo Costalle.t, foi recusada pela Oom.missll.o 
Executiva do Pa1·tido Socialista Fluminense ... 

o SR. CESAR Tmoco - Com.missão Executi~n. que não existe 
mais . 

o SR. PRADO KELLY - Está cito.do. na proposta . 

. . , motivo por qtlé não houve nenhum entendimento polltlco -
nem se póde a.presentar, na Came.rn. ou fóra. della, qualquer instru-
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.mento forma.l nesse sentldo. llga.ndo o Partido Soclalleta. ao Par-
t!cto Radical. 

Demonstra.do está., assim e de modo irretorqulvel - que, em-
quanto representantes de uma corrente que somma.ria, no maxtmo. 
41. 158 eleitórés, sãó 1ntranalgent.es na defesa da candidatura do 11• 
·1u.stre Almirante Pl'Otogenes Guimarães ao governo do Estado do 
Rio, representantes de varias correntes, já. a.gora unidos, sommando. 
·pelos resultados dos ulttmos pleitos, cerca de 70 . 000 votos, congre
·gam todos os seus esforços, appellam para . todas ~ suas energllis. 
no sentido de defender do esbulho eleitoral praticado a autonomia 
do Esta.do do Rio de Janeiro e a consclencia do seu povo. 

Creio, Sr. Presidente, que ma.is este trecho da ca.rta do eminenta 
"'lcader" da ma.ior~a. estã. desfeito, ponto por ponto, sem que possa 
palrar qualquer duvida no espirlto desta A.ssembléa.. 

Pa.s..c::a.rei a ex:uninnr outras afflrmações, igualmente. 1nexactas. 

O principal fundamento que ao final da sua carta invoca o Sr. 
Raul Fernandes, para explicar a lntranslgencia em que se collocam 
os adeptos da candldatura Protogene8 Guimarães. contra a vontade elo 
proprio Almirante. era o de QUe por essa forma. urgia salvar o sys
tema representa.tiva do Brasil. 

Não sei, Sr. Pr~sldente, se devo levar esse trecho á conta. de fina 
e elegante ironia, 'bem appllcade. nos usos diplomatlc<>s e nos pende
res das bellas letras do lllustre Sr. Raul Fernandes, ou se de\"O 
·éxatnlD.ar, detidamente, e a serio, uma affltmação de tal naturezf'.. 

Pois, provado nã.o estâ que a vtctorla no pleito fluminense, só 
mutilada ou sacr!flcada. pelas depurações lintenclonaee, fac1lltadac 
no filtro das duas insta.nelas da Justiça, coube á ünião Progressista 
e aos seus alllados? 

.Po1s não exhlbl os dados, Os numeros, tambem irrefutavels, cie 
J>Ublicações otflctaes, quer do Tribunal Regional, quer. do Tribunal 
·superior? 

Pois não está. na consclencla. da Nação a certeza de que a nossa 
11.ttltude actual só se justtflca porque sentimos, por traz de nossa 
1>Blavra e a inspirar o nosso protesto, a revolta de todos os flumi
nenses, pela voz que nos vem dos mais distantes rincões do Estado, 
num cõro de 48 munlc!plo.s? 

Pols é. crtvel que, ao flm. ·de tttdõ . isso alnda s~ ··venha ·sustentar. 
tranqulllamente, que a renuncie do Almirante Protogenes Guima
rães, na hypothese de ser contlrmad.a a sua eleição para o :rim rlê pc
ctflcar o Estado com a. escolha de nome estrallho aos partidos, im
porta numa. o!fen$a, num aggravo, num ultraje á. pureza cio systg
tna representativo? 

Ni\ó 001, senhores, quem está dG!Endendo a. putteza daquelle 
systema., a lntanglbllld.ade dos direitos constttuclonaes, o prlmelro 
e fundamental· d1re1to dos cidadãos. 

Nessa altura., é que venho repetir por que não podemos ac
celtar a legitimidade de um governo em que se tnvtsta o candidato 
dessa colllgaçã.o, que por niuitos outros tttulos mei:ece nooso respel.
to e nosso ~catamento. 

A eleição do A!mlrnnte Protogenes GUlma'rãe.'3, esta slm, Sr. 
Presidente, é que irta ferir os prlnciploa que regu\am o systema re
presentativo e por varias razões. A primeira já. ~ do conhecimento 
da cama.Ta; fol versada em longos discursos. Diz1 respeitó á. origem 
dessa candidatura, origem partld'-'ria; com o bafejo otflcial, o. des
peite> de quanta hermeneutica se prepare para dar sentido tntelrR
niénte opposto ao telegre.mma dlvuJ.gsdo do Ministro da. justiça. 
Porque, se nos debates polltlcos, e para demonstração de assum
pto de especial deUcadezs., dlfficll é apontar uma prova que mere
ça fé, um testemunho que ehi.clde, desta vez se offereceu á vacll-
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lação dos côntradictores, wns. prova documental. E a unlca sahldli' 
para. <> incidente :fól altera.r o sentido das palavras, modificar os 
termos do despacho, subst1tU1r ao despacho expecUdo e dtvuigado. 
um despacho conj<)ctural, que melhor áttenderia. ~os interesses po
Utlcos ligados ao Mlnisterio da. Justiça.. 

A outra. razão, Sr. Pre1:1tdente, é de moral republicana. 

O SR. SouzA LEÃo - Não vale a pena appellar paTa. essa razão 
na. actualldade. 

O SR. PRADO KELLY - Bém sei que não of!ende a Consti
tuição a clrcumstancia. de ser candidato ao governo um Ministro 
de Estado. Não offende desde que se trate das primeiras eleições, 
ctiJô processo é regulado em disposição transltorin. do Codlgo Po
lltico. LSto sei bem e não ousaria, nem de leve, inquinar de inelegl
vel o candidato dâ colllgação, porque, certo ou errado, e~lste a etse 
respeito uma. disposição penntssiva. 

Peço ao píenarlo, porém, qti0 ãttente nas clrcum.stanclas mo
raes ligadas ao incidente. Esq11eça.mos o texto de eroergencla, a i e
gra por sua. natureza provlsorla que lá Se encartou para attender 
a interesses polltlcos de monta., numa. hora em ctue sobre a As
sembléa Constitutnte se re!lectlam as mais diversas solicitações éio 
pensamento naclono.l. Mas tomemos ao texto ,i.e 1934 o seu exacto 
principio. Vamos pi:>dlr áquellaa normas, que vão reger não se sabe 
até quando a exlstencia. da. Republica, a. Ução de moral já crysto.
llza.de. no texto, Já consagrada na letra. do direito positivo. E nln
guem ignora que, em qualquer outra. êj><>Ca. (Iue não esta, seria ln
vlaval a candidatura de um Ministro de Estado para o exerclclo de 
qualquer funcção polltica, se não ~ houvesse deslncompatib111za .. 
do a tempo de apresentar seu nome á sorte das urnas. 

Mesmó quantlo se baixou o decreto fixando as condições de me
glbllldade para a. Assembléa Naciop.al Constltulnte, estabeleceu-se no 
artigo 1 o serem 1nellegive1s o Chefe do Governo Provisorio, os Inter
ventores Federnés e os Ministros de Estado. 

Esta regra veio inscrever-se no art. 112 da actual Constituição. 

"Sã.o tnelleg!vels: 

"Em. todo o territorio da União: o Presidente da Repu
bllóà, · · o~r governadores, ·os -:Interventores nomeados nos casos 

- do art. 12 etc.. até um anno depois de ce.ssadàs as res
pectlvãs funcções". 

D!Spositlvo semelhante exlstJa no art. 50 da Constituição da 
primeira Republica: 

"Os Ministros de Estado não poderão accumular o ex.::1·
êlêio de outro emprego ou funcção publica., nem ser elelto 
Presidente ou Vice-Presidente da. União, Deputado ou Se
nador". 

Não vou invocar autoridades para Interpretar um precelto ex· 
pllcito. claro, terminante. 

Citarei, tão somente uma advertencJa .sensata e autorizada. de 
João Barba.lho. 

E' o. seguinte: 

"A constitulçilo fez os Ministros agentes do. -confiança. 
dõ Prestdente da Republica (art. 49), sem respoDBab1lidade 
polltlêa perante as camaras e fóra da acçlfo dclln.s. Com 
isto conservóu"'se tiel ao regime por ella pre!érJdo e pou-
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·pou ao Paiz, o degradante e.spectaculo da candidatura ml
n1ster1al, que punha. em ' jogo· todos os Tecursos ofíiclaes. 
·todos os melas possiveis de utlllzaçã.o, no momento, pres
..aão, fraude, corrupção, para a reeleição dos mlnlstros. Para 
que a Nação consultada respondesse com franqueza. e isen
ção se o ministre contlnuavá. a mereoor suá. conrtançà, mais 
alguns batalhões de guarda nacional, se creavam: porção 
<ie patentes de expediam: era preciso que houvesse mnis 
eoroneJs, capitães, etc., dessa m.tllcla; questões encalhadas 
na. administração promptament.e se resolvl-am ao sabor do 
interesse do momento; dem1_ssões de certos cargos se da· 
vam para. accommooar nas vagas os recommendados dos 
chefes !Póllticos; -cómmlssões, c<>nti sctoà, piproga.ções Qe 
prazoa destes, despesas secretas e um sem num.ero de favo
res se empregavam, ao passo que pairava sobre os funccio
narios publ1cos, para avigorar-lhes o fervor ministerialista. 
a ameaça. tremenda de remoção e exoneração dos não en
thusla.stas do Governo. Ao mesmo tempo, expediam-se cir• 
culares hypocritas recommendando é.e autoridades o res
peito á liberdade de voto ... 

E as.s.lm. se fazia. um Deputé.do-inlhlstro, ou melhor. um 
ministro se !azia Deputado e ia. dizer, no parlamento que 
vinha da v1ctoria das urnas;•. 

A tercerla razão pela qual não -poderlamos reconhecer a legltl
·1nldade dessa. eieição está na convicção arraigada em todos nós ele 
<JUe o pleito, que 1U1s1m se processou, é vlsceralmente nullo . 

lr.ssa ma.reria não vou expol-a perante a Oamara. O logar em 
que ella· pode comporta?' adequa.do desenvolvimento, e compatlvel 

có::n a fUficçáo especlalizada do seu mtn1sterio, é no Tribunal Supe
·1·tor de Justiça. Elelto1·al, e, praza. a Deus que amanhã. os rlarõe5 ela 
proprla justiça mumtnem os magtstrados antes de proferir um ares
to de tanta expressão e gravidade 1 

Sr. Presidente, estou a concluir. 
Demonstrei, perante a Cnmara - e creio que o fiz de fcrma 

exhaustlva - que, qua11to em nós cabia de desejo e de acçfi.o, no 
sentido de, dignamente, encontrar e. solução do dtssldlo fluminen
se com o af8Stameuto das <:a.ndldaturas pa:ttldarlas, e a escolha de 
um nome que ficasse anima dos odlos, dos resentlmentos e das pre

·\.ençôes ·mesq"uhiha.s, - :t'ol · dlrlgldo .pa:ra. "tal fim, ·e ·não nos· arrepen-· 
demos desse exemplo. 

Mas, até contra.rla.ndo os primeiros tmpuisos do Almirante Pro
·togenes Guimarães, nossos a.dversarlos recusam todas as soluções 
·e querem ~efender, até o firn, as vantagens de sua aventurosa e.>· 
·calado. ao poder . 

.Só me cumpre, nesta. hora., definir responsabilldades. Não sei 
.()omo âmanhã se cncaininhará a vida polltlca do meü Estado. 

O SR. Ll!lMGllUBER F'ILHo - Nós somQs a ma.torla. ~· que1·emos e..;
ica.lar ... 

1 
o SR. PRADO ICELLY - Ao argumento do Deputado Lemgm-

ber Filho responde todo este discurso. A proprla. oau{ara responderlo. 
:n S. Ex. 

o SR. LEMtBUBER' FILHO - Isto é poesia. 

o SR. PRADO K.El1LY - Assim, Sr. Presidente, no prenuncio 
<le momeíitós ina.Js tristes e talvez, ms.ts a!!llctivo.s para o Rio de 
Janeiro, ns culpas estão dlstrlbuldR.S. Fiquem o.s nossos ad.versarlos 
com sua.a 1ntl'.anslgenclas, colloq'Uem-se no ponto da viata em que 

· se collooa-rem, fechando a. portas nos conselhos dos que attenta.m 
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na relevancla. da crise polltica. nacional. De nossa. parte, ·houve a; 
maior desamblçã.o e com isto nos forramos de novo animo para a.~ 
luta, certos de que a defesa dos fluminenses e dos seus direitos. 
por tantas formas postergados, é um Imperativo de nosso mandato, 
é um dever de honra. polittca e tambem de honra. pessoal. 

Quaesquer que Sejam ós <lestlnos do Rio de Janeiro, estaremos•· 
cc.m os nossos correllgionarioa, até · o sacrlflclo dentro dos senti
mentos de. humanidade e <:lvtsmo, qu3 poSsa.m ser umá expressão 
de força democrR.tlca na precoce deca.dencla da. nova. Republica. 
(Mutto bem,· 1nuito bem. Patmas. O orador é cumprimentado). 

O Sr. Café Filho - Sr. Presidente, fui apanhado de surpre-· 
so. na discussão desta ma.teria . Não conhecia o texto do projecto 
que ora se debate e acabando de ler o seu artigo 30, verifico que · 
elle fere incontesta.cl.o direito de velhos .servidores do Estado. 

Dispõe esse d1~pds1tlvo : 

"Os cont!'Sctos para cargos que a lei permlttlr depen
derã.o de autorização do Presidente da Republlca e ficarão · 
sujeitos ao registro do Tribunal de Contas. 

O prazo do contracto não poderá exceder do an"no 
financeiro em curso, appllca.nuo-se e.ste dispositivo a todos ; 
os !uncclonarl<>S contractados já em exerclclo". 

Quer dizer, Sr. Presidente, que, n.o fim do anho !lnanceiro . .. 
todos os contractos de serviços serão revistos e sujeitos á. a.pprovll- -
ção do Tribunal de Contas. 

Chamo lL attenção de V. Ex. pare a situação em que rtcarâ-0 mi
lhares e m11hâi'és de servldort!s do Esta.do, em face desse projecto. 

Sabe V. Ex., sabem os meus collegas, que, em todos os Minlsterios, . 
por abuso, talvez, dos que dlrlgem os negocios publlcos. existem func- " 
clona.rios contractados, com 5, 10 e mais a.nnos de serviços, os qüãés, a 
partir de 1936, não terão as.segurada a renovação dos seus contractos, 
por depender isso da audlencla. do Sr. Presidente da. Republlca. e do ' 
registro ou a.pprovação do Tribunal de Contas. 

Vejo, em face do projecto em discussão, que ineegura. absoluta.-· 
mente, Insegura, é a situação do.s funcclonarios contractados em todos · 
os Mlnisterlos. 

Contra esta dtsp·ootção me bato, porque encerra ··grave injustiça. · a.os: 
contractados, quando sabemos, oommigo, V. Ex. Sr. Presidente, os . 
meu.a collegM da. representação nacional, que um dos compromissos da · 
revolução de Outubro foi amparar os servidores do Estado, um dos pos
tulados do movlmento de 3b fõl accüdti' aoo que prestassem serviços á · 
Naçào. 

Somos nós, no emtanto, que devemos delxitr em situu.ção mô.ls 
preêarla, ou o.o o.bandono1 á mercê. da.s preferencias de Sr. Presidente · 
da. Republica, ou ás exigenclas do Tribunal de Conta.s, o futuro de mi· 
lhares e milhares de pa.es de f~milla. 

Vou enviar ti Mesa um requerimento solicitando o ·adiamento da.-: 
discussão deste projccto, esperando que os meus collegas estudem s. · 
sltuaçã.o doo !uncclona.rios cont1·actad.os em todos os Mlnlsterios, nãe>
consentindo que sobre elles pesem dlsposições que virão fatalmente · 
extinguir o quadro dos contracto.dos, arranc9.ndo-lhes as ultimas ga- · 
rantlas de esta.bllldade. 

Por Isso, Sr. Presidente, envio é. Mesa requerimento no sentido de 
.ser ad!.a.da a dlscttseão dó prójecto, para que o. Camarn melhor aprecia ·· 
a ma teria que se lhe offereca á. discussão. 

O Sr. Presidente "'.""' Antes de submetter o. votos o requerlment:> ·· 
do nobre Deputado, desejo communlcar que o proJectu rêcebeu emen-·· 
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das, indo, por isso, á Commlssão respectiva. Entretanto, se s. Ex . 
. mantiver o requerimento, será. o mesmo posto desde logo em votaçã.u. 

O Sr. Café Filho (Pel.a ordem) Justamente requeri o adia.menta 
para que não fosse agora encerrada a discwssão, podendo assim a ca .. 
mar a melhor estudar o assumpto. 

Vem á mesa e é submettido a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro o adiamento por 48 horas, dil. dlscu.sSão do prOJt!cto nu .. 
.mero 299, de 1935. 

Sala. das Ses.sões, 6 de Novembro de 1935. - Café Filho. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Fica adiada.por 48 horas a discussão do pro
Jecto n. 299, de 1935. 

Discussão unica do projccto n. 300, ele 1935 (14 legislatu
ra), mandando suspender as isenções e reducções de divers\l.l 
tributos, taxas, tarifas e impostos; 

Sujettando a sello fixo os títulos de nomeação e promoção 
de funccioncrios pu.bUcos e a sello proporcional o recebimento' 
de remuneração de serviços; 

Creando tGXas sobre deposítos em empresas que explorem 
servtços publieos; 

Dispõ7icto sobre a liquidação de obfigaÇões dõs Estctdós pãrlt 
com a União e das rendas do contracto de loterias; 

·O Sr. Presidente - Entra em dU>cussão o proJecto . 

.Ha sobre a mesa emêndas que vão ser lida.9. 

São, succe~iva.mente, lidas, apoiadas e enviadas A. Cu.!.li
mtssã.o ·de Finanças e Orçamento s.s seguintes 

EMENDAS AO PROJ'ECTO N. 300, DE 1935, (1ª LEGISLATURA) 

(DU>cussíi.o unica) 

N. 1 

Accrescen-00-se onde convier: 

"Art. Quaesqlier 1sénçõés º'~ reducções de dlreltoo nào prevista.ti 
:na legislação em vigor só poderão ser concedidas por melo de lel e.s· 
.~clal". · 

Salâ das 8e.SSóe5. - Paulo Martins. - Thompson :Flores Netto, 
. .Moraes Paiva. 

1 
. Justtficaçl!o 

O art. 106, do Decreto n. 24.023, de 21 de Março de 1934, dlspo21: 

"Qu~squer isenções ou reducções de direitos não prevU>tf\e 
nestes decretos só poderão ser ooncedldrt.s pe1o Chefe do Po
der· Executivo". 

, E' evidente que esse .~lgo ficou revog&'do desde a. · pl'OmUlgaçllu 
,<la. Constituição · Federal, sendo certo que, pela. legislação vigente cóns-
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titue crime de resptmsab1lldade dispensar receita o~ autorrnar despe
~ª não prevista em lei. Pàrééé, entretanto, que sé tém feito u~o do art. · 
106, tramcriptó, com flagrante violação da Constituição. Desse modo, . 
o artigo proposto na emenda deixa clara e expressa a. revogação de
corrente da. promuiga.çã.o de nossa. Carta Constitucionai, cohibindo, da-· 
qui por deante, qualquer permissão de dispensar receita. que não esté
ja clara, devida e expressamente outorgada em lei. E' o que visa a, .. 
emenda EI.() harmonizar-se com o sentido geral dn projecto . 

Sala dl\s Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Paulo Marttns. 
Acurcio Torres. 

N. 2 

Accresoonte-se ao art. 70 o seguinte paragrapho umc~. 

Pà.ragrapho unlco. Não se entende ne5.5a. prohiblção o recolhlmentv · 
da renda federal, entregue nas repartições postaes pelo exactores e · 
outros funccionarios da União, por motivo de arrecadação que ltum. 
Jncumba fazer". 

s . S., em 5 de Novembro de 1935. - Paulo Martin3. Moraes .. 
Paiva. - Thompson Flores Neto. 

Justi/1.cação 

Não se comprehende que os exactores fcderaes ou outros funcciu
narios da. União, de posse de rendas federaes arrecadadas cuja reco
lhimento a lei lhes iropõé, pã.guém nos correios as taxas corresponden
tes, quando o interesse é, no caso, e:ir.clusivamente da União . P~la le
gislação em vigor, toda. receita. federal deverá ser entregue a.o Ban.;:.,, 
do Brasil ou ás suas agencias. Mas, nos lagares onde não existam as 
uitima.s, a. arrecadação, no.s prazos marcados e nas forças das respecw
vas fla.nças, deverá ser recolhida por lntermedlo dos correlo.s, sob pena, .. 
de responsabllldade. Esse dinheiro, representando as arrecadações fe.1-
tas, pertence a.os cofres publicas, e nada. autorizaria. o pagamento de . 
taxes pelos exa.ctores que cumprem a lei, quando assim procedem. Dlf
ficultar esses recolhimentos é concorrer, conscientemente, para impe
dir "'a execução da lei e pennittlr o excesso de arrecadação nos cofres. 
das collectorie.s, em contrario ás tn.strucções vigorantes. A execução 
proposta é, pois, reclamada pelos proprios interesses da União. Sala. das .. 
Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Paulo Martins. - Acurcto Torres • 

. . ·· · N. 3 .. - .... 

Accre.scente~se ond-e convier: 

Art. Os bancos naclonaes e estrangeiros e outros qua;.esquer es
tabelecimentos de credito que recebam dinheiro em deposito pagarão 
á União a. taxa. de 2 % 'ªº anno sobre o total dos depositas, verificado 
em 30 de Junho e 31 de Dezembro de cada afilio. 

§ 1.° Flcain 1.Gentos .dessa. taxa os c\eposi'l:os em contá á. dlspõsiçã.6 · 
e cujos juros não excedam de 2 % ao anno. 

§ 2.° Ficam 1gualmênte isentos os estabelecimentos que dentro de ·· 
120 dias, a. contar da do.ta. da publicação desta. lei, tenhP.m t'oncorrido 
com a importa.nela correspo~1dente a: 10 % sobre o montante do seu 
"Fundo de Reserva" para. a formação do caplt\\l do Banco Nacional de 
Credito Rural creado ~lo decreto n. 24. 641 de 10 de Julho de 1934, 
em titulo.s do emprestlmó que para esse fim fôr lança.do pelo Go
verno, óli pela fórma. que a. regulamentação deste artigo determinar . 

§ 3.0 Dentro de 30 d.las, a. contar do. data. da publlcação desta. lei, . 
o Qoverno baixará instrucções regulamentando a cobrança e a o.ppllca• · 
ção d& taxa ora creada. 
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Jmttftcaçl!o 

.A.a di.sposlções que acêrescefitamos a.o projecto n. 300, permltttrão 
.que, em prazo relativa.mente curto dispõe o Governo do capital ne• 
cesaarlo a.o funcctone.mento do Banco N&clóii.81 do Credito Rural. A taxa 
-que estabelecemos para. os depo.sltos, a.inda que pareça exa.ggera.do, nãe> 
.af!ecta.ra. os negocios banca:rtos porque os estabelecimentos por ella. at
tlngldoa terão, no § 2º do artigo, os meios della. se eximirem. 

Todos os estabelecimentos, aliás, que têm por finahciacie os nego
c.los banca.rios e~tão directamente interessados cm que se converta em 
.realidade o Banco Nacional de Credito Rural. 

Esses este.belecJ.mento.s d.estlnam, par torça. de lei, 10 % dos seus 
.lucros para constituição do "Fundo de Re.sei:va.", não sendo poucos os 
que ainda instituem out.ro.s "Fundos" em os quaes escrlpturam o e:it
cesso de lucros que, por determinações esta.tuta.rias, nê.o podelll. dls
trlbu!r. Aaqull'indo tJtUloo do emprestlmo para & constitulçã.o elo ca
pital do Banco Nacional do Credito Rural, na. pro}Jorção esta.belec1dà., 
terão contribuido, ílll. pelar hypothe.sc, com l % doo .seus lucros ~m ti· 
tulos que lhes renderão juros, a.inda. que tudo aconselhe que o em~ 
_prestimo seja lançado a uma taxa pequena. para. que a. natureza da.a 
operações do Banco Rural possa. supporta.r taxas baixas .• 

DlDpensa.mo-nos de outros esclareclmento.s que julga.mos desne· 
.~ssarlod. 

S. s. em 5 de Novembro de 1935 . - José Muller. - Dlniz Ju1itor. 
- Carlos Gomes de Oltveira. - Dorval Mezchiades. 

N. 4 

Ao art. 7 .0 - Substitua-se pelo ~gulnte: 

.. Fica abolida. a. gra.tulda<te nos serviços de correios, telcgraphos ., 
:telephones oUlcla.es. 

Paragra.pho unico. Gozarão ela. taxa. reduzida. estabeleclda, ~ ES· 
.tadõS, 01.Stl'iet.o Federal. Terrltorio do Acre, Congressista.e e imprensa". 

JWJtijicação 

Emenda de redãcçã.01 <:om o object1vo de tornar mais claro o pen .. 
..!iatnento do legislador. 

Sala. das Sessões, 5 de Novembro ele 1935. - Barros Penteado, 

N. 5 

Ao 11.rt. Bº -. Supprlma-i!e. 

JWJtiftcaçO.o 

li Impr~ Na.clonai e a Casa. da. Moeda são .repartições fedetàé9 . 
.Se a. Un1Ao pagar os eervlçoa teitoo nessas duas repart\ções, vlrla. isso 
complicar inutilmente as respectivas conta.bllidadés, doe que executam 
..os serviços e doa que os sollc1tam. i 

Snla elas Sessõe11, em 5 cie Novembro ele 1935. - Barros Penteuão. 

N . 6 

"Para.grapho unlco. Os passes emltldoa pelas repartições !~dera.eis 
·de\•Jdamen~ autorJza.dar; eó poderão ser concedldoa a !Uncc1onar1o.s das 
.mesmas, com déólb.rõ.Çãõ doo nomes e cargos que <>ccu.pa.m''. 
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J u.Stijicaçéio 

A emenda visa. oohiblr o inveterado abuso da conéessão dé pãsse!i 
.(le favor, por conta da União. 

Sala das Sessões, em 6 de Novembro de 1936. - Barro! Penteado. 

Justtficação 

N. 7 
Art. 1º. - Supprtma-se. 

A economia. particular tem a grande funcção de dar valor real 
.ao que se achava em fórma. latente. Não merece menos, por isso, d::> 
que os serviços publlcos quando attendem a interesses collectlvos, sol'> 
a !órtna de empr.ehendimentos lndustriaes . A excepçã.o estabelecida nc; 
.artigo, é portanto, injusta. 

s. s. em 5 de Novembro de 1935 . - Alde Sampaio. 

Art. a.o - Supprima~se. 

J 'U3tf /tcaçtlo 

O artigo é de fórma evidentemente inconstltuclonal. Nenhum po
der póde tributar os serviços do outro, ne. nossa divisão polltlca em 
Unlão, .Estados e Munlclplos. 

S. S., em 5 de Novembro de 1935. - Alde Sampato. 

N. 7 

Redija-se, assim, o art . 9°: 

"As empresas concessionarias de serviços publlcos pagarão ã União 
a taxa de 4 % a.nnual sobre a.s importancl~ recebidas em especie e em 
deposito de seus cllentes ou seus consumidores. A prlmelra annuldade 
será paga, pc-r meio de sello adheslvo, no acto do recebimento do de
poolto". 

Justificação 

· Parece·me muito di!flcll a arreca.dação como está no projecto. 
Preterlvel, portanto, que no acto do recebimento do deposito a 

•Eimpresri. conc~ione.rla provtdenclf:!' ;sobre o pagamento 'dll. 'taxa ·de 4 "%, 
por meió de seno adheslvo. . 

Excusa.do é dizer que a medida. legislativa não poderá determinai' 
o augmento de deposito e que as estP-mpllhas serão adquirida~ peloa 
empreslia . 

Sala das Sessõé.s, 5 de Novembro de 1935. - Earreto Pinto. 

N. 8 
Supprlma.-se o art. 6º. 

Justtffoaçflo 

Para justificar a .l:!Uppre6eão do art. 6° basta ler com cuidado o 
mesmo art. 6º. 

Exigir-se pagamento de seno proporcional sobre as remunerações 
recebldell naa repartições publlcas e até nos estabelecimentos parti• 
cUlaree, 1ndustr1aes e commerclaes? 

Mas é preciso não esquecer as contrlbulções que Jâ sã.o .Celtas plira 
às caixas de pensões. 
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No tocante ao funQclonaltsmo, ba.sta dizer o seguinte . - emquan
to não fôr concedido o reajustamento, considero lnlquo crear-se o im-
posto proporcional . · 

Antes, será preferivel preparar-se a lei sobre a autonomia. flna.n
ce~rà do Departamento do Café. 

Por que motivo, só havemos de esta.belecer medidas de caracter 
.financeiro, ferindo o funccionalismo? 

S~ll\ d-as Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Barreto Pin.to. 

N. 9 

Rédijã.-se, assim o art. 12: 

"O prooucto liquido annual de cada loteria serã. intgeralmente sp
plicado, nos termos da lei, em obras de caridade". 

Justiftccu;llo 

Na vigencia do regime dtscrlciono.rio, ex-vi do disposto no a.tt. 11 
do Decreto n. 21.143, de 10 de Mhrço de 193'2, à renda arrecadada. re
sultante do contracto de loterias appllnava-se nos serviço~ de Bl\.Ude e
de instrucção. 

Em face, porém, da taxa constitucional, a. que se tefere o art. 166. 
é justo que agora. as quotas de loterias sejam dlstrlbuldas, apena.s, aos. 
estabelecimentos de caridade . 

Indlspensavel, porém, é deixar bem claro que a. appllcação ou me
lhor a dlstrlbulção .serê. feita nos termos da lei, ne> sentido de evitar 
abusos. 

Esta lei, allás, já fol votada, recentemente pela Camara, sendo <ie 
notar .que o art . 17 dessa mesma lel (Vlde projecto n . 24-A), cogitou· 
das quotas de loteria não appllcadas até o exerclclo de 1935. 

Sala. das Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Barreto Pinto. 

N. 10 

Supprlmlr os arts. 2º e 3º. 

Em ·pleno regime dlscrlclonarlo, em que puderam ser annullados:. 
0\4 restringidos qua.esquer dlrelt.os, foi expedido o Decreto n. 23. 656, 
de 2'7' de Novembro de 1933, consolldãndo as dlsp'()Sltões sobre ~ gra• 
tuldacle de plJ.ssagens aos !erro-vlarlos quando ein serviço e dando o 
abatimento de 50 % a.os jornalistas pro!isslonae.s em viagem, no desem-
penho de .suas funcções. . 

Pois bem. Este direito já ratificado pela. Constituinte, o projecto
n. SOO, pretende abolir, com os .arts. 2° e 3°, assim re,digldos: 

".Art. 2.° Ficam suspenS86 todas as isençõeS e reducções de taxas 
e tarifas, sobre passagens e transportes, nas estradas de ferro da União· 
e no Lloyd Brasileiro". : 

Art. 3.º I-'lca.m suspensas tod.a.s as passagens e tra:i;isportes grahultos. 
nas estradas de ferro da União, arrcnd.ade..s ou não e / nas empresas de 
navegação marlt.h:na, fluvial, aérea subvenciona.das".; 

Não é por a.hl que devemo.s fazer os córtes para o reergulmento
economico e !lna.ncelro do Pn.lz. 

O equlllbrlo orçamenta.rio só conseguiremos pondo cobro ~ 
grandes abusos que se verlflcam em outros sectores. 

Diversas emendas apresentei ao orçamento e não !oram acceltasr 
reduzindo mllhares de ce>ntos de despesas exn.ggeradas, como por ex.em· 
plo: -- lnspooções reservadas, verbas secreta.a, moveis, reduc96es na& 
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dive1·sas rubricas do material permanente, missões m111tares, serviços 
diplomatlcos e consulares. 

Desta vez, não poderei apoiar a Commissão de Finanças __.. é com 
pesar que as.Sim decta·ro - procurando economlaé eu1 tirar p!l.SS!\gen.s 
do.s humildes que .só se ut111zam dessa. regalia em objecto de serviço 
e extinguindo uma diminuta reducção concedida a.os jornalistas, ha 
longos annos. e expressamente ratifica.da pelo gov~rno revolucionarlo. 

Bala das Sessões. 5 de Novembro de 1935. - ·Barreto Pinto. 

N. 11 
Onde convier: 
"Serão recolhidas obrigatoriamente ao Theaouro N!l.cionnl e ás de

Jega.clns flscaes, a.s importancias em dinheiro dos depo.sltos jud1ciaes. 
bem como as oa.uções constituidas para garantir a execução de qual
quer contracto, a. prestação de qualquer 1Serviço, ou o fornecimento de 
qualquer utllldade, inclusive as importan'cias recebidas a. tltulo de de
pósito pelas empresas con~sàlonaria... de serviços publicos" . 

Ju.~tf/icação 

O Governo Provlsorio expediu os decretos ns. 19 .870 e 19.987. 
Precisamos, entretanto, aperfeiçoar o systema: - os deposltos de

vem ficar no Thesourt>, emborA. para lsso seja. necessa.rio crear•se um 
.serviço espech»l, onde a cobrança e a restitulçã.o sejam feitas de um 
modo simpl~ ti dt: maior rapidez. 

Não sou partido.rio doo depositos nas Caixas Economicas 
Só depois de um inquerito parlamentar e dea.nte do clamor geral 

contra a Caixa Economlca do Rio de Janeiro e apuradas, conveniente
mente, todas a.s accusações, poderei mOdificar o meu ponto de vista. 

Sala. das Sessões, 5 de Novembro de 1935 . ....-. Edmundo Barreto 
Pinto . 

N. 12 

Supprlma-se o art. 10, devendo constituir projecto de lei especial. 
tudo quanto se referir à concessão de isenção e reducção de direitos 
.aduanelr08. 

JU$tiftcação 

O projecto n. 30 o estabelece diversas medidas de caracter finan
.ceiru. 

Assim : 

I - me.nda suspender a:> !senções e reducçõe.s ele d.lversos trt
lriltos, taxas, tarifas e impos~ 

II - sujeita a. sello !ixo os titulas de nomeação e promoção de 
!tiilcclóna.rios publlco.s e a sello proporcional o recebimento de remu• 
ne1·ação de serviços;. 

III - crêa taxas sobre depo.sitos em empresas que explorem ser
~lços publlcos; 

IV - dispõe sobre a liquidação de obrigações dos Estados para. 
-com a União: 

V - trata da a.pplicaçllo das quotas de loterias; 

VI - augmente. de 20% os emolumentos consulares. 

O ·art. lº do ' projecto · refere...se â isenção e red'licção de direito-<» 
:aduaneiros. 
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Eº est.e o teõr do menciona.do dlspoo1t1vo: 

"Flcàm suspenBas todas as Lsenções e reducções de dlreltoe de 1m
port..q,ção, salvo as constantes de contractos celebra.dos do material im
portado para os .serviÇQS publicos ou resultantes de conventos lntemn
clonaes, ou, expllcitamente declaradas ne. lei de tarifas". 

O Governo Provlsorio, em 21 de Março de 1934, expediu o decreto
n. 24.023, contendo 107 artigos, nó qual procurou eonsol1dar todas ~ 
cllspo.sições concernentes á isenção e reducção de direitos aduaneiros. 

Mas, logo depois appareceram os decretos ns . 24.171, 24.173~ · 
24.461, 24.765 e 24.788. 

A Oomm.lssão Mlxta, nomeada de accordo com k iei n. '51, a.caba 
de apre..qentar o seu trabalho, que se acha consubstanciado no project? 
de lei que recebeu o n. 3.10 . 

Innun'leru São as modlflcaçÕf:ls suggeridas á. Camatti.. 
Com o que vemos no prê>Jeé:to Ii. 300! deante das alterações cons

tantea d<J de n . 310, e em con.tronto com as dlspcslçôes constnlite.s dos. 
decretos ns. 24.023, 24.171 , 24.173, 24 . 465 e 24.788, evidentemente, 
camlnhamo.s para o cipoal de l<'glslaçã.o sobre os cllreltos a.duane1roa. 

Dahl a razão porque proponho que seja. retirado o artigo 1 º• cohstt:.. 
tu1ndo-ee projecto de lei especial. (não como fiKUrl.4 no dt. n. 310 -
alter\lção de artigos dos diversos decretos supra-citados), contendo tan
tos artigos quantos que se tornarem necessarlos, m.ais, estalJelecendo~ 
de mocto claro e definitivo, toda.s as regra.s cu normas relativas aos 
direitos aduanelrt's. 

SalA da& SeMóe~. 5 de Novembro de 193~. - EãmündO Barrete> 
J'tn.to . 

N. i3 

Ficam supprlmldos os arts. 20 e 3º. 

Justifica.çllo. 

Não ha. conveniencla, ne:rn utlHciade na suspensl!.o das lsenç6es e 
taxas existentes, de vez que, a mtnlma. economia com lsso alcançada. 
não compensaria. os inconvenientes oriundos dessa suspensão. 

A facllldade e exlgencla dos serviços a isso se opporla . - Teixetra. 
Pinto. 

N . 14 
.. . . . 
Redija-se o art . 8°, como segue: 

"Fica abolida a gratuidade nos serviços da. tmprensa Nacional e da 
Casa da Moeda, para. quaesqúer publlcaç6ee que nãp sejam de estrlcto
expedlente ofnc1al, probtbtda.s quaesquer transcrlpçõee gratuitas de 
documentos de origem estranha". 

Jmttffca,çllo 

E' obvio que ha necessidade de pôr paradeiro lno excesso de publl-· 
cações parttcul~ á. jul7..a de serviço publico; mas não se pode con• 
ceber qv.e toda. e qualquer publlcação, de caracter estrlctamente off1-· 
clal, deva. ser remunerada, ela que isso prej~1dlcarla. o conheclmento e· 
regular andamento do serviço publico. Dahl, a emenda.. 

Sala das Sessões, 5 de Novembro de 1935. - C . MorCUJs Andrade. -
jayro Franco. 

N. 15 

Accrescente-ae no !lnal do art. 6°. "ex:cepto os cl\SOG previstos n0o 
n. 36, do art. 113 da ConstltUlção Federal". 
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Sala. daa sessões, 5 de Novembro de 1935. - Humberto R. de An
drade. 

Justífico.ção 

O art. 113, em seu n . 36, da Constituição, 1senta o escrip'tor o jor
na.lUita e o professor de qualquer imposto. 

N. 16 
Al"t. 11 . Accre.scente-:.,e: 

"Com e-xcepÇjãõ dos que recahlrern sobre as materins primas dest!
nadas ás industrias naclonaes". 

Justificação 

O trabalho nacional, que já lucta com tantas difflculdades, não 
deverá ser a.ggr~va.do com mais esse onus . 

No interesse do Pa.lz, deve ser feito o accrescimo acima suggerido. 

Sala. das Sessões. 5 de Novembro de 1935 . - Vicente Gallicz. 

N . 17 

Art. 8.0 - Supprima.-se. 

Jttstificaçiio 

Os orçamentos possuem verba especinl para a. publH:ã.çãó do ex
pediente of.t'iclal nos serviços da Imprensa Nacional. 

domo abolir a gra.tuldade desses serviços? 
Esse artigo só deverá, pois, ser tnáhtido, esclarecido de forma. mal.<> 

sa.ttsfnctoria o sent.ldo e o vérdadelro obiectivo que o inspirou. 

N . 18 
Art. 6.0 Supprima-se. 
O art. 6.0 do projecto n. 300, de 1935, estabelece a. obrigação do 

pagamento de sello proporcional sobre todo e qualquer recebimento de 
ordenado.s, gratificações, venclment.oo, subsldios, soldos, pércento.gcns, 
qu<.>tas, salarlos ou como quer que se denomine a remuneração o.e ser
viços de corretor permanente. 

E' uma lnlclattvfl. que não deverá. prevalecer, pois virá reca~ir . jus
tament·e sobre os neC{lss1t ã.dóS; ·os ·trabalhadores -e ·quantos empregam 
a. sua. t.ctlvidade para garantia. de sua propria. subslstencla. 

Em sua. maior parte, esses recibos estão actualmente Isentos de 
seno. O proj'2cto determina. logo uma. taxação eleva.da além de 111Justa, 
stijêltando esses recebtmentoo ao seno proporcional, e não à.o seno sim
ples. 

E' manifesta, pot.s, a. inconvenieneia. da manutenção do art. 6°, 
que deverá ser completa.mente supprimido. 

Sala d{l,S Se.."-Sões, 5 de Novembro · de 1935. - Vicente Galliez . 

N. 19 

Art. :ao - Supprima-se a expressão "e transportes ". 

Justificação 

As reducções de taxas para o transporte de mercadorias nas estrn
das de ferro e empresas de navegação, da. Unlão, multas ve~s são pro
postas peias proprlas estradas e empresas, afim de poderem a.cómpa.
nhar a situação decorrente da. concurrencia. de oorviços cougeneres não 
offlclnes . 

.. 
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Su.spender1 de forma rigorosa., a. concessão dessã.s teducçóes, é dei
xar cm uma situação a.ft:lictlva. a. sorte desses mesmos serviços que o 
projecto procu1·a. ampa.re.r. 

Todos conhecem a concurrencla que o transito pelas estradas d~ 
rodagem faz ao serviço ferrovia.rio. · 

A fixação das taxas para. os transportes deve 
com as c1i'cú.mstanc1as de momento, motivo 
hibição, taxativa do art. 2° do projecto n. 300, 
as tarlt:as des..~ genero . 

ser feita de accôrdo 
pelo qual a pro

não deverá a.ttlnglr 

Sala das Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Vicente Galliez. 

N. 20 
Art. 4.0 - Supprlma-se . 

Justificação 

o· art. 4º do projecto n. 300, de 1935, declara que ficam abolldns 
todas as Lsen·ções constantes ou não da. lel de sellos ou concedldÍ!.S po . .;
teriormente. 

Não especifica. o projecto quacs essas isenções, o que dará Ioga:: n 
uma. série de injustiças e de incoherenclas. 

He. isenções que não poderão deixar de ser mantidas como a. dos 
endossas de letras, r-aceblmento de duplicatas e .semelhantes. 

Não somos contra.rios a que fiquem supprlmldas certa.S isenções 
da lei do sello. Essas, entretanto, deverão ser devida.mente espe~Hl
ca.da.s. 

Acha-se actualmente em estudo, no Sena.do Fedree.l, uma. nova lei 
sobre a arrecadação e fiscalização do imposto do .sello. N-essa. nova lei 
innumeras são ás l.Senções consignadas, a. ma.lor parte dellas absoluta-
mente justas e necessarlas. · 

A forma slmpllsta e peremptoria. a.doptadà hó a.tt. 40 do project0 
n. 300, não deve sei· acceita, sob pena de occasionar uma situação de 
evidentes injustiças. cuja iniquidade e ln<:onveniencia, serão deshe
cessario sa.llentar. 

Sala daa Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Vicente Gallie<i. 

N. 21 

Emenda ao projecto n. 300. 

Redija~ assim o art. 6.0: 

"Todo e qualquer recebimento em repartições federaes, esta.duaes 
e municipaes, e em estabelecimentos particulares, indu.strlaes e munl
clpliaes, superior a 500$000, proveniente de ordena.do, gratificação, ven
cimentos, subsidio, soldos, percentagens, quota, sala.rio ou como quer 
que se denomine a remuneração de aervlço de caracter permanente, ou 
por aposento.doria, jubilação, reformas, ficará sujeito ao imposto do 
sello, conforme a. tabelln. vigente. 1 

J·ustt/icação 

Não me parece justo crear-se imposto, qualquer que elle seJB, 
sobre os sala.rios dos trabalhadores e os soldos das praças de p1'et. 
Desde que se não possa supprimlr inteiramente o nrt. 6º, que se isen
tem, pelo menos, do impo.sto do i<;ello os sala.rios e ordenados inferiores 
a 500$000. 

Sll,la das Sessões, 5 de Novembro de 1936. - Jayro Fr<tnoo. - C . 
Moraes Andrade. 

O Sr. Presidente - Tem ã pala.vro. o Sr. Teixeira Pinto. 
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O Sr. Teixeira Pinto - Sr. Presidente, requeiro o adia.mentó d<.L 
discussão do projecto por 48 horas. 

Vou enviar â Mesa. o requerimento. 
l . ....... 1 

Vem á Mesa e é submettldo a votos o seguinte 

REQUERIME:NTO 

Requeiro o adiamento da discussão do projecto n. 300, para. que 
a Ca.mara melhor p08$a. estudar o assumpto, por 48 horas. - Teixeira 
Pinto. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Está adiada. por 48 horas a discussão do pro
jecto n . 300. 

Terceira ãiscussãó do projecto n. 294.-À, de 1935 (1« le
g1slatura), regulando as nomeações e promoções da justiça lo
cal do Distriéto Federal. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto 

Ha sobre Q. mesa varias emendS.S que vão ser lldas. 

São, .successlvamente, lldas, apoiadas e enviadas âs Com
mJssões de Constltuiçlí.o e Justiça e de Finança.s e Orçamento 
as seguintes 

EMENDAS AÓ PROJECTO N. 294-A, DE 1935 (lª LEGISLATURA) 

(Terceira dlscussao) 

N. 1 

Art .• • • A partir de 1 de Janeiro de 1939 será aposentado compul
soriamente o juiz de qualquer insta.nela. que contar ma.Ls de 70 a.nnos 
de idade (art.s. 64, letra. "a.", 105 e 104, § 50 da Constltuiçã.o Federal), 
respeitado o principio da. irreductlb1llda.de de vencimentos (a.rts. 64, 
letra "a." e 104, letra "é" da Constituição Federal) . 

Justi/icàÇáo 

. As Constttulções dos Estados· têm mc:a.dõ ·o· nwte· da ida.de 'compUi
sorla. em 68 ou 70 a.nnos, que se afigura um criterio de justiça.. Toda
vle., como homenagem aos julzes ma.is idosos, e para não attinglr, 1m
med1a.ta.mente, alguns magistrados, é "Mtarda.da. de tres {3) a.nnos a. 
vlgenclP, d~asa norroâ, cõm e que, ta.mbem, não se criará um <>nus lm
medla.to para. o Thesouro. O princ!pto da lrreductlbilldad.e o.dvém da. 
proprlà Con.stttulçã.o. e, virtualmente, só poderia. beneficiar dois ou 
ttcs magl.strados que vêm dos prlmelroa postos, na justiça local, e ih
gresse.:mm com mais idade. Os demais contam mais "de 30 annos de 
serviços publicos". Aliás a Commissõ.o de Constituição e Just.tça., pro
nuv.ola.ndo-se sobre o projecto que regula as e.posenta.dorla.s, apresentou 
m.n substitutivo, da. autoria do Depute.do Arthur Santos, no qual ae 
assegura e.o magistrado que !ôr compulsado a. integralidade ·ut: seus 
vencimentos. 

Sala. das Sessões, 5 de Novembro de 1935. - J. Ferreira dt: Souzn. 

N. 2 

Substitua-se o § 2.0 do a.rt. 3º, por estes outros: 

§ 2.0 Será tn.mbem organizada. ;por votação em e.scrut1n1o secreto 
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a lista dos tres juizes indicados á promoção, quando a. vaga tiver de 
.ser provida. por merecimento. 

§ 3.0 Nesse ca.;o, se a vaga fõr de desembargador, na organlznção 
da lista, á Côrte de Appelação escolherá ~ t.urt juiz, d.entre os das varas 
de orphãos e aU~·ent.cs, da provedoria e residuos e de menores; o outro, 
dentre os das varas civeis, dos feitos da Fazenda Municipal, de ac· 
cidentoo do trabalho e de registros publicas; e o ultimo, dentre os das 
varas crimlnaes. 

§ 4.0 ExJstindo na. m·esma 'Classe maLs de uma vaga, a Côrte de 
Appelação só procederá á escolha para o preenchimento de uma, d·epois 
de provida a anterior. Poderá, no em tanto, proceder na mesma occaslão 
á escolha para duas, quando ambas liouvere'ríl de ser preenchidas por 
antigulctatle ou a segunda por merecimento; ou para tres, quando a·3 
duas primeiras o deverem ser por antiguidade. 

§ 5.0 Sempre que dois ou mais julzes requererem transfar.:mcln 
para a vaga, aberta. na classe a que já pertence, a Cõrte de AppêlãÇão 
d·ecldirã, observando os criterios estabelecidos neste artigo. 

Sala das Sessões, 17 de Outubro de 1935. - Delfim Moreira. -
Jocío de Rezendc Tostes. Simão da Cunha. 

Ju.stificação 

Com as medidas propostas, completam-se norma.s utels á reali
zação de uma bôo. escolha dos magistrados merecedores de promoçüo. A 
tcdas. marcada precccupação de equidade as lnsplrou. 

Umns, pennittem o reconhecimento do merito dos julzes, que já 
nttlngil'fini a segunda. etapa da carreira, seja. qual fÔr a. jurisdicção em 
q'lte se achem. 

outras, attendem a héCés.Sldades de ordem correlata. 
Todas nos parecem, por isso, convenientes á bôa dlsclplinnção da 

materla.. 
N. 3 

Emenda. A - Accrescente-se, onde convier: 

Art. Para os effeltos do art. 1° consideram-se 'como pertencentes 
ao numero dos desembargadores orlundoo do Minlsterlo Publico e da 
advocacia, ·dentre os que têm actualmente exerc1cio na Côrte, os que 
exerceram o cargo de Procurador Geral do Dlstricto Federal, e os que, 
nomeados em virtude do decreto n. 5.0ú3, de 1926, não faziam. cf
fectivamente, parte da magistratura federa.! ou local, commum ou mi
litar; estando assim completo o quinto prev!isto no art. 104 da. Cons
tituição. 

Emenda B - No art. 30, substituam-se a palavra "alternadamen· 
te" e seguJntes, por estas outras: 

"Dois terços por antiguidade de ch>,sse e um. terço por mcreci
inento". 

Emenda. O ~ Accrcscente: 
i 

Ai·t. A partir de 1º de Janeiro de 1939, será ~pe>sentado compulso
riamente o juiz de quo.lquer instanc1a, que contar mais de 68 annos 
de idade. (Constituição Federal, arts. 405, 64, a e 104, § 6º) . 

Sala dns Sessões, 31 de Outubro de 1935 . 

Justificaçao 

Emenda A - O artigo proposto é a. reproducção integral do art. 
441 do ante-projecto do Codigo de Organização Jud1c1o.l do Distrlct.o 
Federal lla pouco entregue ao Governo pela. Comm!ssão por elle no
meada para elaborai-o. Dessa Cóinmlssão, que fol presidida. pelo De-
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semba.rgado:r Cesario Pereira, Ptesldente da Côrte de Appelaçiio, fize
ram parte o Professor Phlladelpho Azevedo, Procurador Geral do Dls
tricto Federal, e o notavel causldico Dr , Astolpho Rezend~. 

Emenda B - Segundo se verifica. do proprio par·ecei; do eminente 
relator do substitutivo, esse é o regime que reune os suffragiOG de 
quasi dois terços dos juizes da· Capital da Republica. Sendo eUes os 
princ!paes interessados na. materia, adquire signiflcri.ção particular e 
merece especial apreço a vontade assim manifestada. E1

, a.Íiás, o regime 
preferido pela Constituição do Rio Grande do Sul. 

Emenda. C - Sã.o Paul<>, M\lnns Geraes, Para.hybn., Amazonas, elil
!lm, quasi todos os Estados adaptaram esse limite médio para a apo
.sentadot·iã compulsorla. de seus juiz,es, quer de ·primeira, quer da se
gunda insta.nela. 

ilum.a homenagem re-.'5peitosa. aos mais antigos, impõem-se, com
t~do, tres annos de retardamentó ã vigencla da fixação nova . 

Sala das Sessões. - M:>tta Lima. - Magalhães de Almeida. -
Peàro Vergara. - Cesar Ttnoco . - Nogite'ira Penido. - Caldeira de 
Alvarenga. - Ruy Carneiro . - Orlando Araujo. - Lcmgruber Filho. 
- Xavier de Oliveira. - Demct1io Mcrcio Xavier. - Alipio Costallat . 
.....- Nilo de Alvarenga . - Henrique Dodsworth. - Henrique Lage. -
A. Cardoso Ayres. - Augusto Corsi1io. - Rupp Junior. - Plinio 
Tourinho. - Arlindo Pinto. ~ Acurcio Torres. - Dorval Melêhiades. 
- Bias Fortes. - Dinit'! Junior. - Sebastião DomiJLgues. - Souz4 
Leão. - Alves Palma. - Henriq1te Couto. - Teixeira LcLte. - Alberto 
Surek. - Botto de Menezes. - Sampaio Costa. - Valente de Lima. -
Emilio de Maya. ,__ Humber to Mtmra.. - Fcntandes Tavora. - Frrm
cisco dt FiOri. - Cardillo Filho. - Agenor Rabcllo. - Raphael Gin
curá. - Genaro Ponte Filhó. - Agostinh.o Monteiro. - Celso Ma
chado . - José Pi'ngarilho. - Odott Bezerra Cavalcanti. - H . A1mes 
Dias. - R égo Barros. - Joilo éieophas. -- Amaral Peixoto Jtmior. -
.Abelardo Luz . - Prado Keíly. - E. Pereira Carneiro. - Salles Filho. 
- Francisco Rocha . - Antonio da Silveira . - Jiisto de llloraes. -
Cardoso de Mello Netto . .......,. João Henriq1te. - Joéió Simpli.cio. - Fre
derico Wollfenbuttel. - Raul Bittencourt. - Vcspucio cte Abrett. -
Dario Crespo. - João Carlos Machado. - Agenor Monte. - José !ttul
ler. - França Filho . - Moàcyr Barbosa Soares . - Asdrubal Soares. 
- Jair Tovar. - Morcies Paiva. - Thompson Flores Neto. = Silva. 
Costa. - Aniz Badra. -· Francisco Gonçalves . - Abelardo Marinho. 
- José Silva. - Alberto Roselli. - Pattlo Martins. - Renato Bar
bosa. - Hora cio Lafer. - A bre?L Filho. __:_ A 1ireliano Leite . - Gas~ 
'tão Vidtgal ; - -F. Alv es dos So.1itos FiUw. · - · A:nton·io P~rretrêi Vima . ~ 
Etluardo Duvivier. - Deociato Maia. - J. Mangabeira. ·- Edgard San
-0hes. - Arthu.r Nei'Va. - Julio Novaes. - l\fottoéL Novaes. - Salgado 
Filho. - Belmiro Medeiros. 

N. 4 

Onde se diz o.rt. 20, letra B, - Idade inf.erlor a 57 annos, dlga-513 
idade inf>er1or a. 57 o.nnos, si se tratar de advoga.tltJ. 

Justificação 

Não é razoavel estabelecer esse limite de id[l.de para accesso de or
gão tle Minlsterlo Publico,. que já figura no quadro e tem em seu fo.
vor o largo th:ocinlo . 

Accresce que em relação aos actuaes membros do Mlnlsterio Pu
blico, multas com perto de trinta annos de sel'vlço, a restricção ê 
contra.ria á Constituiçã.t>, que no art. 104, § 6°, lhes garante a promo
·çií.t> a. Desembarga.dor. 

Si para o accesso d~ Juizes Locnes não · existe nem é crcndn. res
trlcção da. lddae, podendo assim chegar n. Desembargadores. sem aquelle 
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limite, não é razoavel crear 11m1te para o quadro do Mlnisterlo Pu
bllco, que aliás constltue a Magistratura chamada "de pé". 

Sl ó ttl.embro do Mlnl.Sterlo Publico com. 57 e.nnos não pôde entrar 
na lista pãra o preenchimento de uma. vaga. na corte <le Appelt1.ção. 
faz-se-lhe com isso prófunda. injustiça, por que se estabelece um" 
presumpçâo de 1ncapac1d.ade para a. nova funcção, o que não existe em 
relação a<>.s Juizes de D1relto, que até com 70 annos de ida.de poderão 
ser promovidos em vespera mesmo de ser compulsados . 

.Além <listo ha. um llloglsmo, por que o membro do Mlnlsterlo Pu
blico não JlÓde entrar na Usta para. a promoção, entretanto continue.rã 
na sua funcção até attinglr a idade compulsorla, prestando - é e. pre
sumpçãó - bons serviços A sua classe, a.o mesmõ tempo que se procla
ma lnca;pacldade para ingressar na. Cõrte. 

Demais a. proprla Constituição <lá. <> exempio a seguir, quando no 
nrt . 80 llinits. a idade dê tSO annos para a nomeação de Juiz Feaerál, mas 
resalva a hypothese do candidato ser magistrado. 

Sala elas Sessões, em 5 de Novembro de 1935 . - An&aral Petxoto 
Junior . 

N. 5 

kedlja·se, assim o art. 3°, do projecto: 

"As promoções de juiz de direito a desembarga.dor e de pretor a 
juiz de direito e!!ectuar-se-ão na proporção de duas por ant1guldado 
e uma pC>r merecimento, a. começar por aquella". 

Justificação 

O ci'l terlo da. promoç!o é o da antlguldade, o que me parece ma.is 
conveniente. dlverglndo, neste ponto, do que edtá ne. carta. constltu
clona.l de São Po.ulo. 

Talvez o eriterlo da antiguidade ae3a. menos expressivo.; é, porém. 
aquelle que mals se ajusta ao n~o se:ittmentallsmo. 

Qua~do se trata de cla.sslfiear por merecimento, sem qualquer ou
tro !i\.cto:r ,além da. sympathla.. do conhecimento pessoal de esplrtto de 
classe, da senslbutdade é multo dellcado o julgamento e rara.s vezeis 
encobre xnutta. preterição. 

Os homens não .sãó deuses. Falo de um modo geral, sem visar 
pessoas. 

Sala das Sessões, em 5 de Novembro de 1985. - Edmundo Barreto 
Pin.to. 

N. 6 

Ond~ se dlz: idade lnferl.or a. 57 annos, diga.-se : idade in!erioi' a 57 
annos, s:t se trcitar ãe advogado. 

Jmti/icação 

Não é razoavel estabelecer esse limite de 1da.di para. a.ccesSC> do or
gão do Mlnlsterlo Publico, que já figura. no Q'-'adro e tem em seu 
favôr o largo tlroclillo. 

A-0cresoo que, em relação aos a.ctua.es membros do M.1n1sterlo Pu
°t'Uco - multoo com perto de ttlntà o.nnos <le serviço """""" a. restrtcçáo é 
contraria á Constituição, que no art. 104, § 6º lhes garante a pro
moção a Desembargador. 

Sl para. o accesso dos Jul2'.e8 Loca.es não existe nem é creada. res
trlcção de ida.<\e , podendo assim chegarem e. õesembarge.à'.óres sem 
aqueile limite, nlto é re.zoavel crear lhnite para o Quadro do M1n1B
ter1o Publico que aliás conatttue a. Magistratura chn.tne.da "de pé". 

Se <> membro do Mlnt.sterto Publlco com 57 annos de idade não 
póde entrar na lista. para o preehéhimento de uma vaga na Cõrte àe 
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Appelação, faz-se-lhe com isto profunda. injustiça., pór que se estabelece 
uma. presumpçã.ó de incapacidade para a nova funcção; o que não exls
t~ em relaçã.ó a.os Jui:rea de Direito, que ·até aos 70 annos de ida.de, po
derão ser promovidos - em vespera. mesmo de .serem compulsados. 

Além disto ha um llloglsmo, por que o membro do MlnLc::terio Pu
blico não pôde entrar na. lista para a. promoção, entretanto continua.rã 
na sua. funcção até a.ttingtr a idade compul.sorta, prestando - é a. 
,Presumpção - bons serviços á sua. elas.se. a.o mesmo tempo que se pro
clama incapacidade para. ingressar na. Côrte . 

Demals a propria. Constituição dá o e::!emplo a segulr quando no 
art. 80 limlta. ã. idade de 60 annos para. a 'nomeação de Juiz Federal 
.__ que re.sa.lva. a hypothese -do candidato ser magistrado! 

A..~im deve ser em relação a.o Quadro do Ministerio Publico, appll
ca.ildo-se a elle a mesma rcsalva. por se tratar de funcclOrui.rios ao 
.serviço da Justiça, aos qua.es a Constituição garantiu a promoção na.
quelle art. 80, § 6°. 

Sala das Sessões em 5 de Novembro de 1935. --= Edmundo Bãrreto 
Pittto. 

N. 7 

Art. Flca. a Prefeitura. do Districto Federal exonerada. da. contri
buição com que concorre annua.lmente, para. o Thesouro Nacional, des
tinada ao pagamento dos vencimentos do juiz substituto dos :Peitos da 
Fazenda Municipal, devendo este, da da.ta desta. lel em diante, pt?r
ei!ber oo venc1mento.s pelos cofres federaes. 

Sala. da.S Sessões, 5 de Novembro de 1935. - Caldeira de Alva
renga. 

Justificação 

O juiz substituto dos Feitos da Fazenda. Municipal, como o jtilz 
dos Feitos da. Fazenda por parte da magistratura. do D1str1cto Fede1·a1, 
que é federal. .são ambos nomeados pelo Governo Federal . 

O decreto, porém, que creou o cargo de juiz substituto, equipara
do ao de pretor, para todos oo effeitos, por uma anomalia que não en
oontm justlf1cat1va., determinou que us despesas com a. creação desse 
cargo corressem por conta. da. Municipalidade, que deposita .:i.nnual
mente no Thesouro a 1mportancia de 36:000$000. 

Ora, não se comprehende que urn unico ma.glstrado nomeado pelG 
0-0ve?:no Federal, para t-0ct0s os ~!íeitos equipara.do aos prel.ores, !a·· 
zendo pots, parte da. magistratura. do Distr1cto Federal sempre con.sl
dera<ia. Qrga.niza.ção fêderal, tenhn. os vencimentos pà.gos pelos cofres 
m un1c1pae.s. 

Em seguida, é encerra.da a discussão do pi•ojecto n, 294 A. 
de 1935 (li~ legislatura.) , ficando adiada á votação até que as 
i·eferidás Commissóes dêm parecer sobre as emendas offe>:e"' 
cldâ.s . 

O Sr. Presidente - Esgotada a materln. constante da ordem do 
dia.. dou a. palu vra pa.ra explicação pesso'll, a.o Sr . Mou te Arraes. 

O Sr. Monte Arra.es (Para explicação pessoal) (Lé o segiLinte 
dtscmrso) - Sr. Presidente, por occa.slt'io da. prlmelra discussão do pro
Jecto n. 113, que em breve :retor11arâ. ao Plenario, com parecer sobre as 
emendas que, então, me foram offerecidàs, algumas vozes reconhec1J 
damente autorizadas, entre as quaes ã.s dos meus prezados collegas, 
eminentes representantes de 8. Paulo, Srs. Teixeira. Pinto e Gomes 
Ferraz, levantaram vehemente êondemnaçã.o, quer a.o projecto, quer. Sõ
bretudo, ao parecer que, entll.o, profe ri, como rela.t.or, no selo da douto. 
Commlssão de EducaÇti.ó e Cultura, n que tenho a honra de pertencer. 
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Cómó ptesumo 'hão estar presente ó. Cama.ra, na occasião de ser, 
novamente, o projécto inCltlido em órdem do dia, antecipo, por uma 
expiica.ção pessoal, as considerações qtié têiihõ a. oppôr aos argumentos 
desenvolvidos contra o parecer que emittl. · 

No d-ecurso da. discussão a que a.cima. alludi, não se a.tiveram os 11-
lustres Impugnadores do projecto e do parecer a negar a utilldade €. 

convenlencia de. a.pprovação dos mesmos, visto reputal-os contra.rlos 
ao desenvolvimento lntellectual do Pa.iz. 

Foram ma.is longe . E em varios passos taxaram-nos, projecto e 
parecer, de lnoonstltuc!onaes, por ferirem direitos adquiridos. 

Firmados neste presupposto, causticaram sev.eramente a. Commissão 
de Educação por haver recomméndado o projecto como digno de um 
"veredictum" favoravel do Plena.rio . 

Occ:upando a tribuna para tratar do a.ssumpto, devemos pois, d~ 
logo, enfrentar a argutção de lnconstttucionaHdade que, a juizo dos 
nos.soo opposltores, eiva, de grave senão, o pronuncta.mento da Com
missão. 

II1SoonstlhlC1i:>naes seriam o projecto e o parecer que o suffragou, 
por att1nglrem, em cheio, o direito que as Unlveraldades fundadas por 
entidades particulares, det<?m de pí'omov~r a. sua equlpa.ro.çõ.o. ás dn 
União, na forma faculta.da pelo art. 12, do decreto n. 19.851, de 11 
de AbrJl de 1931. 

Allegou-se que tal situação jurldica, não podia. ser desattendtda 
por qualquer acto do Legisla.tlvo, de vez que se reveste das caracteris
tlca.s de um direito adquirido, a respeito da qual a Constituição esta
belece o dcvét de absoluta 1rretroactlv1dade d& legi:;lação ordlnaria. 

Haverá .fundamento juridico nesta ã.sSérÇão? 
Não temos a menor duvl<la. em opinar pela r .egatlva, em sustentar 

a negativa. em ·demonstrar a procedencia. da negativa, A ailegação ln
crlm1nadora funda-se, evidentemente, em um falso conceito do iru
tltutê> com que t>s nossos opposttores, do plena.rio, entenderam aco
bertar a lmmUnidé.de relativa ao decanta.do direito de eq\.?lparação da!i 
Universidade 11vre.s. 

FacU, Sr. Presidente, nos é descer á demonl.stração da. these a que 
a vançan1os. 

Para tanto, basta. definir a situação de facto em que se encontram 
os estabelecimentos alludidos, diante da. legislação vlgent.e, nfim de 
poder avaliar-se si, pelu. ln.stitulçã.o da. nova ordem geral a estabele
oer-5e em face da conversão em lei do projecto qu·estionad·o, os mes
mos .são despojados de qualquer prerQgatlva ligeiramente invlolavel 

Multo embora seja a doutrina rela.tiva. á definição exacta dos dl
reitos ndqulr1do.s das mais vagas, in<'.ertas é controvertidas, entre os tra
tadistas nacionaes e estrangeiros, a. legislação e a jUl'lspruclencla. já. lhe 
traçaram, no nosso Paiz, os delineamentos basices neces.sarios a um 
perfeito entendlmento da. sua configuração legnl. 

E .se tomarmos por base, para. nossa argumentação, ainda a conce
pção Iiia.is avançada. dentre as que se entr<Jchocam na o.rena dos de
bates, chegàremõs, por tal caminho, á evidencia. da ctue improcede, em 
absoluto, quanto f.ol levantado desta. tribuna contra o parecer em causa. 

o projecto em discussão tem por f1m suspender, tempora.rla.mente, 
e até que seja. promulgada a lei delineadora do futiuro Plano Nacional 
de Educa.çúo, os effeito.s do artigo 12 do decreto n. ~9.851, que pêrroitte 
sejam as Faculda<ies Livres, equiparadas á.s d!J- União, para os fins cl'l. 
concessão de tltulo.s, dignidade e demais pr1v1leg1os universitarlos, me
diante inspecção prévia. dos alludldo.s estabelecimentos. 

à referido art. 12, l\S6lm esM concebido: 
As Unlversidaclcs Estaduae.s ou ·uvres poderão ser equlpá.radas ás 

Universidades Fe<lerwes, para o.s effeitoa da c<mcess!io de t1tuloo, dlgfü·· 
dades e outrc-s prlvlleglos 'untversltarios, medlan~ inspecção p1·év.ia., pelo 
Departamento Na..cional do Ensino, e ouvido o Coru;elho Nacional d~ 
Educação. 
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Paragrapho unlco. O MlniStto dil. Educação e Saude Publica, flxarã 
-em instrucções especlaes, ó processo de in.specçao prévia, e quaes os 
elementoo minimos de ordem ma.terial e financeira necessa.rios á. equi
paraçãt> . 

A tra.nsc:dpçáo feita pôe a claro: 
1°, que , em principio, o poder de conced·er privlleglo-3 educativos 

é reservado á União, que o exercerá directamente, por int·ermedlo das 
suas Universidades; 

2°, que, excepcionalmente, tal prerogo.tlva pode ser de f-erlcla ãs Unl
versidàdes mantidas pelos poderes dos Estado.'; e municipios, ou por 
pal't.1culares, que poderão, para tal effeito, ser equiparadas ás <ia Uniãc~ 

3.0 que, paro. obter o favor da equiparação, dew~m .ser cumpridas, 
previamente, pelos est abelecimentos aspirantes á mesma , exigencias es
peclaes, verificadas por uma inspecção prévia, exigicla, ora p~lo art. 12, 
do decreto n. i9. 851, ora pelas lnstrucções ministeriae-s que vieram 
cornplctal-o. 

As exigencias referidas são fo1mulndas, expressamente. e se achnm, 
por enumeração taxativa, consubstanciadas no art.lgo 18 da r·zgulamen
tação do art. 3º, do decreto numero lfl . 851. Ern face dellas, nenhuma 
Unlverstda.de será. equiparo.da. senão depois de compi·ovádõ. pela thspécçã.o 
prévln., haver s e -0rgnnlzado, com inteiro respeito, quer no disposto no 
artigo 21 do regulamento sobre a maneira de instituir seu orgüo ·de 
actniinlstração, que r ao previsto no art. 18, quanto á sua. forma de 
constituiçâo. · 

Só apó.s h a ver requerido na forma. dos artigos 27 e 28 da regula
mentação citada, e haver-se precedido â vcrlflcação prévia, por clles 
prescrlpta, é que, então, o Poder Publica, pelo orgão competE::nte, con
forme o que desta. rçsultar e · m~d\ante processo régul~1', aptecini:á a. 
especle, para conceder oü ctenégâr o fnvor impetrado, da equiparação. 

O neto final ctev·e corporificar-se em decreto, cuja execução fica 
condicionada a. que o cstabeledmento beucflcin.do deposite a quottL 
prevista, para occorrer ás de.:;pesas decorrentes do regime de lnspecçilo 
a. que fica. submettldo . 

· Não obstante, porém, o deferimento do favor legal, o artigo 'H 
do regulamento ·clta<io confere ao Conselho Nacional de Educação a 
autoridade de SU.'3pendel-o, wmpurarln. ou definitivamente. se a en
tidade universitar1a beneficiada infringir o <:ümp1·imento dôs deveres 
a que f1ca. obrigo.da, por força. da equiparação. 

Detendo-nos, Sr. Presidente, tão clemorada.m-ente, na nnulyse dos 
proprios textos que regul~m a especle, qulzemos collocar a Cnmara 
diante de bases reaes capazes de conduzU-a, com segurança, a tomar 
uma deliberação accóroe com ns normas legislativas que já regem . o 
assumpto em debate. 

De tudo o que ficou dito e transcripto, vê-:re quanto se distan
<:iavam do. realld.ade e da justiça., de que se devem revestir todos os 
ju1gainentos apoiados na .sinceridade e em propositos de coopero.çiio 
patrlotica, os mu.stres e dignos collegas, que, ainda. na prhr.eira. etapa 
d.os varies tutncs regtmentu.~s. S:ulm.inl\taro. o humilde ora.dor, êõm 
a grave accusação de ter recommendado ao esclarecido pronuncia
mento do Phmarlo, n a.pprovaçã~ de urna. proposição legisla.tiva., absona 
<tos bons prlnciplos, por contra.ria, ao mesmo tempo, á Coru;titu1ção, 
aos interesses do •Pa.1z e a.os dos particulares, em geral. 

Ao invés di.soo, as conclusões da Commissão de Educação e Cul
tura assentaram, todas ella.s, sobre os 1mpera.t1vos e franquias da 
Lei Suprema., e sobre as inspirações de um v~gllante espll'lto de defesa. 
dos n.anis altoe- interesses da. nacionalidade, traduzidllS no zelo pelas suas 
instituições cscoltt.re.s. 

Em nenhumu. <ias 'disposições constituclonMs, ou <ias le ls ordlno.
rias pertinentes ao assumpto, encontrará o .pesquisa.dor, despi<lo de 
proposltos preconcebidos, e orientado pelas lu:z.es do patriotismo, qual
.quer trn.ço indicativo de que o esplrlto e a. lntelllgeneia llternl tiu 
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loglca dc:ie padrões leglslãtlvõs iiivooã.dos, sUffraguem a. these tão ardo-
1·osamente <lefendlda pela pugnacidade, pelo talento e pela 1ndiscut1-
vel ca.paeldade dos que se ~ncontram, no presente catro, em campo 
adverso. 

Somos ainda. daquelles que encaram a. missão do legisla.dor como 
encerrando, nos seu.s objectlvos solemnissimoa, deveres, sociaes e J~gaea 
que não podem nem devem ser iminola.dos, diante da consclencla.. 

· daquelles que se acham lnvestldos de um mandato, como o nosso, que: 
constltl,le, sem duvida, a mais formal expressão da confiança .popular. 

E se desses deveres, algum se impõe â. nossa consciencla, ao 
nosso zelo .patrlotioo, como devendo ser couslderado em um plano .sln
gülat, sobrepa.trando ~os demais Cómo canon lnv1olavel, esse é o de 
deter o arbitrio dos que elaboram as leJ.S commUDB, dentro do circulo 
jntransponlvel que a Constituição asslgnala á cómpete:fiéla de cada 
poder, e a que clrcumscreve a sua liberdade de acção, no domln.lo da. 
construcção legislativa. 

Julgamos até desprimoroso, Sr. Presidente, que alguem, investido. 
numa comm.lssão te-Ohnlca, do papel de velai· .pela pureza. da legislação. 
se pérmlttisse arrostar com o peso de too relevante ~ponsab111dade, sem. 
que houvesse, num movimento natural d., apreço pela proprla repu
tação, e em exame de consciencla. e de auto critica, se detl<io em. 
pesar se os seu& rudimentares conhecimentos juridlco-politicos lhe 
permittlrlam discernir sobre esta. elementar operação de dlstlngulr 
entre uma proposição de lei accorde com as imposições da Carta !Mag.aa. 
e uma outra que, por vicio lntrinseco ou extrinseco, destoosse dos 
preceitos traçados 0pela mesma, vindo, assim, 1ncldlr em oenaura que a. 
tornasre, de futuro, 1rrlta e tnã.ppUcavél, diante da ãcÇãO lmpeditófl.l. 
dos trlbunaes. · 

Este processo de 'depuração prcllmlnar de qua.lquer elva de 1n
cófiStltuc1onalidade, occorrente noa projectos em transito nos currl
culos das a.ssembléas publicas, não ultrapassa, na esphera do. acção 
iegislativa, sequer, os prolegomenos das pratica.a 1nét1tüclonaes, e se 
acham, a.sslm, ao alcance alnda mesmo dos que percorrem, em ttü 
dominio, as etapas 1niclaes. 

Como increpar a Commlssão de Educação de haver ~ncampado uma. 
orllmtação dlssona dos 1mperat1v°"' da Lel Suprema, quanto â solu
ção que aconselhou para o caso ora. sujeito á apreciação do Pleno.rio, 
se em face da. legislação domin~nte, o seu acto, bü.Sêando resalvar Cie 
creditos do ensino publico ~ partl<mlar, de nenhuma meoneira. infrin
giu regra.a e normas ;perfilhadas peia Constituição, ou dominantes nas 
_leis oomm 1:J.Il8• com força ~e impôr .~str.lcçõec . á. dlscr1pção do poder ela-.. 
. borador das leis? 

Como a Camara jé. teve opportunida.tle de ouvir, quer em face do 
d~creto n. 19. 851, que regula a eq1\1paro.ção de.S Universidades e Insti
tutos Livres, quer em face da Cou.stltu1ção de 1934, que, por não 
tel-o revogado ltnpllclto.mente ou expl1c1tamcnte, <> deixou sobreviver. 
Jáma1s ad.quirJram os estabelecimentos menciona.dos os direitos que se 
lhes attrlbuiu por occa.sião da .primeira dtacussão do proje,cto. 

E não a.dqüirirãm exactãménte, põrque não podem existir, ante 
a natureza da lei que rege a especle, direitos !mped.'torlos da. retro
actlvidade das. leis novas. 

Não adquiriram, •porque é prlnciplo corrente o de que, mesmo 
quo.ndo se depare é. acção do legislador, o oblce de uni. direito adqui
rido, este não impede o livre olvedrlo do aeu poder, sd o cnso objecto. 
de reforma deacorre de ·uma imposição das necessidades publicas e dos. 
interesses collectlvos. Não adqulrlra.m, ainda, porque, quando mesmo, em 
theae, a. hypothese discutida. comportasse a poss1bll1da.de da exlatencln. 
de direitos revestidos de caracter inviola.vel na. especie em causa, ULõs 
<lireitos não se tinham integra.llzado noa seus elementos constltutlvoo. 

Passemos, Sr. Prea1dente, à demonstração do a.ffirmado. A.n.tea 
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-de tudo, nlnguem, em boa mente, poderá contestar que o decreto 
cito.dó se <mrac:terlza., pela. natureza. da ma.teria. nelle encerrada., e pelo 
escopo que v.l.sa, como uma lei de ordem publica., interessando, portanto, 
tundamentaimente, todo o corpo collectlvo da Nação, 

E se tal ê, .toda. e qualquer alteração de sua. eatructura e dos 
!Princ1pios que com·pendiou, visando fins sociaes identlcos aos uelle 
consubstanciados, tem de ceder necessa.rlamente, logar á prevalencia dos 
Interesses collectlvos ;:1obre os lndividuaes. 

E é exacte.mente porque são, o decreto vigente e o proje<:to 9ue 
visa alterai-o, duas entidades legisla.tlvw:i que se completam, e cujas 
tlnalldades ·principaes são as de attender o bem puhllc<>, que a.inda. 
quando nelles se imponha. o sacrlflcio do direito de ·particulares, tal 
circumstancla. não é legalmente bastante para tolher a Mçã.ó da. le
gislatura. 

Esta quando norteada. nó sentido <:ôllêctlvo, não pode encontrar 
<:>b$to.culos de ordem ln<il.vldual, lrremovlveis, ou interesses pessoa.es 
lndemnés á sua acção reformadora.. E:1 esse, pelo menos, por toda 
parte, o crlterlo trlumphante, n&. doutrina, nos precedentes ·parla
mentares e na Jur1sprudencla dos trlbunaes. 

o ·sR. TEIXEIRA PINTO - Não ha duvida alguma que o interesse 
publlco <leva prevalecer sobre todo lnt~resse particular. Mas, quando 
.o Estado depara com o interesse ·partlcula.r defendido por lei, póãe 
contrarial-o, m.a.s deve indemniza.1-o. E' o que diz a. constituição. 

O SR. MONTE ARRAES - De pleno accôrdo coro vossa. excel
lencla, quando se trate de interesse ligado ao patrimonlo lndividtia.l. 
Mas. no case\ não s·e deu ainda a lncorpora.Çãó do interesse ao patrl
mou1o lndlvldual, por qualquer titulo. conforme demonstrarei; a. 
equ1pàração hã.o é d1reltó, mas, slm, con~ssão da. leL 

o SR. TEixEmA PINTO - Concessão qúe trouxe onus aos parti
~ulares. 

O SR. MONTE ARRAES - Onus tiveram para organizar os res
pectivos esta.belecl.n'lentos ... 

O SR . 'l'EIXEmA 'PINTO - De accôrdo com a. lei. 

O SR. MONTE .ARRAES - .. . mas não para fazer a equipar.'l.
ção. ·Prepararam-se para existir, mas não para a concessão de uma 
equiparação .• que muitos .até nem ele.sejam, 

O Sa. 'TEIXEIRA PINTO ___. A.cho qué a nossa. dlvergencla consiste 
apenas no conceito em que o nobre colléga. colloca a questão ,patri
monial. Entendo que tudo que traz garP,ntia, bem e.ster, facil1dade a 
vida do' individuo deve entrar na esphera patrimonial, que á. lei cumpre 
garantir. 

O SR. MONTE ARRAES - NR.o creio que no caso debatido isso 
seja posslvel ·porque, se o Estado viesse a indemnizar todos os pre~ 
juioos eventualmente occaslonados a estabelecimentos equiparados, n 
somma. que despenderia com isso seria de vulto capaz de aterrar a 
consclencia. do aüministra.dor . 

o SR. TEIXEmA PINTO - E de quem será a. culpa, senão do legls-, 
lad.or, que não sa.be aquillo que legisla? 

O SR. MONTE ARRAES - V. E.it. sabe que, em prlnolpio, a 
concessão a. pa.rttculn.res da. ·participação em serviços pubUcos dessa 
natureza. não lmpilca, absolutamente, direito. E' aipenas concessão. O 
Estado não se pOderla ·preparar para. indemnizar aqulllo que não reco
nhece ao particular como direito. 
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. o SR. FIGUEIREDO RODRIGUES ~ Deaaa balburdia que ha. em ma
tei' la de enslho resalta um facto ca.plta.1, que espero a Commlssão d& 
Educação e Cült'uta. e o tal Conselho Na.olonal de Educação venham a 
extinguir: é que o Brasil é õ Palz onde o enalno é ma.la caro, nG 
mundo. o pobre não póde estudar. 

o SR. TE1n:mA PINTO - E' o mals, o mala precarlo, o ma.ls a.tra
zado e o ma.is nullo. 

O SR. MONTE ARRAES - Não serA pelo caminho da. equipa.
ração que teremos ensino barato e de bôa qualidade. Será pelo con
curso dlrecto dos Poderes ·Pubiicos, bene!iclando, auxUla.ndo, subven
cionando esta beleclmen tos. 

Não ha direito lna.lteravel pela acção reformà.dora do Leglslatlvo 
quando tal Poder opere vlaando intereasea excepctonaee da. communhão 
publlca., em conmcto · occastonal com os daa .pcsàoas jurldlcas de di
rei to pr1 vado. 

o SR. FIGUEIREDO RODRIOUP.:8 - .NAó haverê. Uin meto de, nesse 
;projecto que a illustre Commtssão está lmaginando, prohiblr, por 
<:erto tempo, os Mlnlstroe de reformarem o enstno'I 

o SR. :MONTE ARRAES - O plano naclonal de educação deve 
viver baste.ntemente, indo, até certo ponto, ao encontro do pensa
mento de V. Ex . 

E' certo, Sr . Presidente, que, no nosso regime polltlco, são os 
dlreltoa lndivlduaes e os direitos particulares, em geral, quando cons
tltuldos legitlmnmente, tã0 respeltavels quanto os de ordem publica. 
uma vez que, na. sua !lnalldacie uitima., aquelles ~om estes se con
fundem, pois nmbos se dirigem á mesma meta: - a do engrandeci
mento da Nação. 

Entretant6, dada. a relatividade da lnterpretaçãO, el é certo que 
quando se tem a. conta, apenas, os fins ultlmos, assh:h o é, ta.til.bem, 
desde que se considerem os lmmed1aios sobre os mediatos, os proxlmos 
sobre os remotos. os contiguos sobre os afastados, é senão inteira
mente pacifica, mas ao menos lndubttavelmente victorlose., a doutrina. 
que consagra. a autoridade reconhecida ao Poder Publico de, em acção 
d1scr1c1onarlà, sobrepôt nos dlreltos pesso11es, oe imperativos das ne
cessidades publica.e. 

E' esta uma. daa varias contlnganctas em que, a excepção, que é 
representada. pelo poder cçn!erldo ao governo de rerir os direitos asse
gura.dos aos 1nd1viduos e ás corporações pa.rtlcule.rcs, impera sobre a 
regra que assenta, exactamente, no principio de que são 1natacave1s os 
direitos pessoà.es constitucionalmente naaeguro.do111 quando legitima.
roente con;;tttuldos. 

E' o nosso eminente exeg~ta, Oarloa Maxlmlllano, que enslna. 
npolado na. jurlsprudencla dos ' trlbunao11: 11nonhuma vontade quer d<> 
pal'ticular, quer do proprlo legislador, podo lmp6r-se, perpetuamente, 
aos posteros". E continua~ "se o Oongreuo ou o Executivo julgasse 
1>t-ejudic1al ao bem publico uma let, umn orgnn1zaçoo, um reguls.
mento de 1nstttuto ·perpetuo. e appllca.l!l.!Jo, ao me,mo tempo, a re
forma. só a.os novos lnstltutos e fundações, serla o remedlo de e1ficlen
cia, remota e provavelmente nulla.. Não 6 poaslvel 1a.dmltt1r que, pelo 
facto de hnver ·promulgado um regulamento, !lque o Poder Publico 
iprlvndo de legislar sobre o mesmo asaum-pto, emqua.nto nll.o desapps
reçam todas as instituições éa quaes aproveitou o setl a.cto anterior''. 
Com ·palil.v1·a.s que se enquadram, Inteiramente, ao caso ora. discutido, 
cantinua. o Mestre: "umn otganlzO.ção de ensino, por exemplo, pode1·ia. 
ser altere.da., sómente, quando desappai.'ecea.sem todo.à as academias e 
gymnas1<>s d.o Palz, ou só entrar!a em vigor quando .se rund.assém 
novos cursos se<:Unda.rlos superiores: de sorte que a pr<>mulgaçã.o do 
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prJmeir<J regulamento didactico, importo.ria a renuncia parcial <lo di
reito de legislar, delegado Jli?lo Povo e só por elle revogavel. 

Respeitem-se as vantagene mnt<!riaes do individuo, asseguradas 
pelo decreto que creou ou reformou o insut·uto, pot'ém, não a .per
·petuldade deste. 

Oaem sob o imperio da. lei nova, não só os acontecimentos futuros, 
mais tambem as consequencias dos factos anteriores que se produzi
rem e desenvolverem depois da. promulgação da lei nova". 

Ahi fica, Sr. Presidente, o trecho transcripto, que vale como a. 
resposta. mais peremptorla com que p<><teriamos fulminar, desta trl· 
buna., as 1nst.:repações dos que accusavam, debatendo o projecto n . 113, 
a -Commlssão de Educação e Cultúi'a, de haver perfllhado uma pro
posição inconstltuciónal. 

E' Carlos ·Maximlilano que, co.mnosco, afflrma que, máo grado o 
dever <ie legislador de acatar os direitos adquirido.-; na vlgencia de 
uma lei sujeita é. ·acção obrlgatoria do Legislativo, tal dever ce8Sa, 
quando o ·poder remodelador se encontrã frente á. frente. como no 
e~ em debate s\.n.:~ede, com uma situação em que tenha de con· 
trn.po·r o lfiter-é5se conectivo ás prerogatlvas incUviduaes, ainda. quando 
convertidas estas em direitos, devidamente protegidos por regulamentos 
ou leis anteriores . 

Mas n llcçdo do Mestre brasllelro não é a unica, e nem se acha 
lsolndl. dos antecedentes doutrlnarlos, histortcos ou contemporar.eos, 
dominantes na pratica, dos tribuna.es, no selo dos Congressos, ou 
ainda nas <iellberações do administrativo, e nas ltvres conclusões 
dos int1!rpretes. 

Jã Von Ihertng, ao seu tempo, ~m tom chiatoeo, referindo-se "\O 

dislate de pretender•se oppor a liberdade de acção do Poder Ptibllco 
ãs muralhas intransponlve1s de direitos suppostairiente adquiridos, 
zurziu o absttrdo da asserção, tom ôs coneeltos seguintes: "uma direito 
concreto que 9e orgulha da sua ex.istenr.ia. a ponto de pretender gozar 
de llltmltadn. e eterna duração, a.ssemelha.·se ao menino que levanta 
a mão contra a sua proprla mãe". 

Cabe, por sua vez. affirma que seria lnefflca.z a: acção do Legis· 
la.tivo se, tratando-se da. reforma de institutos de interesse geral, sua 
acção se restringisse aos que surgissem, de futuro, nl\o a.ttinglnd~. 
lgüalmertte os que antecedessem á. vlgencla. da lei, ulteriormente pro
mulgada, af'lm de amolda.1-o á nova. ordem lnstitulrto. 

cooley diz que o direito adquirido funda-se na equidade, e deve, 
assim. soffrer restrlcÇões razoavels, em face da. publica policia. que 

··· ·comprt:hemle o bem estar de toda n. cõmmu·nldatte; ·· · 
LRssnlle, referindo-se á retróactiv1dade das leis attlnentes d<>s <il

reitos lndlviduaes ou contractuaes, pontifica. textualmente: "nada. seria. 
melhorado, se acontecesoo que uma. lei permlttlijSC, fn aeternu.m e ex
pressamente, a. ur-ia pessoa assegurar-se um direito determinado, contra 
t<>da mudança. futura e prohlbitiva da. legtsln.çll.o. Nti.o é llclto a um 
individuo procle.mar que n. lei ern vlgor, em certa época., deve subsistlr 
·parn clle .e r-eger actos seus e m todas as épocM". 

Alves Moreira. diz que não se lhe o.figura. cont~sta.ve1 o direito 
que o legislador tem de modi!lcn?' ou supprlmir as relações juridlco.s, 
e, como supremo arbitro dos interesses socia.es, supprlmir todos os 
institutos que se núo hnrmcnlzem com elles. 

Com ns opiniões expr~ssns concordam, em. varlos .passos da sua 
dout rinação, que deixamos de transcrever para nl\o nos n.longl\rmos ém 
demasia, mestr·eS tão acatados como Mazonl. Rottl, M. o . Ola.ln, 
ôapt aln, Taylo·i·, Splnoln., Clovls Bevilnqua e Bnrbniho. 

I<'oi inspiro.do em tão altos ensinamentos que o Poder Judicia.rio, 
em nosso Pail!i, recusou, quando posta em vigor n Reforma do Ensino, 
de 18 de Março de 1915, attender as reclnmações formulndns por varias 
directorcs de estnbélccimentos contra n. valldade dn lei, por lhes cassar 
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estas prerogativas que pretendiam elevar ao nlvel de verdadeiros dlreltos 
adqutrido.s. 

A jurlsprudencla reputou Elemp~ insubslaten~ taes direitos e 
vantagens, diante da reforma operada no interesse geral. E assim se 
agJai naquelle momento inspirado no principio de que o dirleto existia, 
mas se tornara irreconhecl vel .por inoompa.tivel com a autoridade re
conhe<:ida ao Congresso de altera.1-o ou denegai-o, a.tê onde o ju.sti-
1icasse a neceS.Sidade de prover o bem collectl vo. 

Se asslln foi , Sr. Presidente, quando se reconheceu comportar a 
lhypothese a existencia. de um direito que era, a.penas, Julgado inope
rante, em !face da. eventualidade d& nova situação legal 1nstitu1da., 
·como niio o deveria ser quando, como succede no caso ora em dls
cus..são, nem siquer é posslve1 admlttlr a elclstencia do direito allegado 1 

Em verdade, os suppostos direitos que seriam attlngidos pela con
versãu ào projecto em lei, clfram-se numa. méra !lcção, pois, quando 
muito, se .poderia admittlr que no caso sujeito é. apreclação da Camara., 
as U:i1ver.sidades e Inst.ltutos, que teriam temporariamente suspenso o 
favor da equiparação, ee acham acobertados por uma remota. expecta
tiva. de futuros direitos. 

Isto concedemos, gratia argumentand.~, pois, evidentemente, nem 
expectativa de direito póde haver no caso occorrente, de vez que a 
equiparação <:oncedida. pelo decreto n. 19 . 851, não representa um 
direito para o lncllvlduo e um correspondente dever para o Poder 
Publico. 

Ao contrario, retlu~-se ena a. uina. 11vre concessão para. esse, e 
a uma s1mpl~ faculdade para o primeiro. 

E' esta a conclusão que· autoriza. a recta. lnterpretsição do artigo 12 
do decreto invocado, quando, referindo-se á. hypotheses, como a ver
tente, diz que poderão ser equlpa.ra.dos aos esta.belecimentos da União, 
a& Unlversld~des e l~titut03 Uvr~s. 

Attentae bem: poderão ser equiparados diz a iel, em linguagem 
permlSSiVA., e não, cteverão, caso em que revestiria a !onna impera.tiva. 

Ora, todos nós sabemos, por ser concClrda.nte a llnguagem dos 
expositores em tal assumpto. que, quando a lei quer impôr um dever 
aos orgãos de sua ~xecução, usa de expressões imperativas e nunca 
dt? 11.nguagem permts.stva oú dul>itativtt.. 

Uma coisa. é vincular o Poder Publico a um determinado dever, e 
outra. é outorgar-ihe a i'aculcia.de de agir o.o su.bor das causas que lhe 
occorrerem . 

Num caso se lhe cae~a o. Hberdnde de optar e de uqullatar, livre
mente, da. cónvenie1cla ou inconvenienc1a do acto a. ser praticado. 

No outro, ao contrar•o, ae lhe deixa absoluta. discrição de pro
cE:<ler, conforme aconselhem. ab clrcwn.stanclas e justifique a inspiração 
<lo patriotismo, aferido 'Pelo crlter1o da felicidade g~ral. 

Quando se prescreve um dever, os orgãos exe~utores da Constl
tulção agem sem qualquer poder de livre dellberação, quanto a.e re
corthecl.fuento dos direitos assegurados, cúJá. ptôteeÇãó é visada pela 
normn constitucional coercltlva.. · 

Quando, ao opp<>sto, se defere uma. méra. faculdade, porque dell~ 
não resultam direitos a serem exigidos ·por terceiros, o Poder Consti
tuinte Jnstitue os orgll.os executores da sua vontade, como seja, na 
Especie, o Legislativo, em juiz da opportunldade e Fonveniencla. ue 
alterar, por lei nova, a sib.iação que a.nteriormentef por outra le1, 
estaibeleceu, sem eubordlnar os 8eua actos senão é.s finalidades do 
bem collectl vo . 

Nesta altura opera a legislatura, exactamente na sua esphera emi
nentemente <llscrlclonaria, exercitando umn. acção <ie caracter exclusi
va.mente polltico, no intuito do bene!icla.Imlnto de todos. E é no 
exetciclo de.s8e m1stér maxhno, con!Orme a llçiio dos mestres, que. 
para attlnglr o seu desldérii:ttim, não se lhe antólila. qualquer dever 

Página 96 de 100 



311-

de attender, senão com amplas restrlcÇões, os interesses llgadoo ex
clusivamente a determinadas pessoas. 

E' obvio, ·pois, q'Ue se as Universidades e Institutos Uvres têm RS 

suas équiparações deferidas, não como. um dlrelto, mas como um ·méro 
favor, não póde o Legislativo recusar a. approvação de um projecto, 
da. iniciativa de qualquer dos seus membrps , que suspenda tempora
riamente, tal favor, sob a. falsa allegação de sua lnconstituclonalidade, 
por ferir direitos adqulrldos . 

Como haver dlreltos de tal ordem, gerados ainda. na vlgencia. de 
uma lei que, estabelecendo um serviço publico, concede favores aos 
particulares exactamente porque os desconhece como detentores de 
qualquer parcella. de direito! 

E' que os nossos brllhautes oppositores, em quem reconhecemos, 
aliás, destacada. capacidade lntellectual, confundem no caso, o dlrelt..o 
de existencla. que tem um estabelecimento dado, isto é, o direito ao 
seu funcclonamento, ao seu patrimonio mn.terlnl, com a simples facul
dade que lhe é &ttrlbulda de equiparar-se aos estabelecimentos da. 
União, para O.S fins estrictos de conceder titulas, o que é coisa ·bem 
diversa . 

Na primeira hypothese, na occorrencla de um direito adquirido, 
não collidente com o interesse geral, sl.m, a situação jurldlca é lnsus
ceptlvel de qualquer modificação . 

Na segunda, ao contrario, o.s representantes dai a.utorldade publlca. 
embora no dever de ·proteger o tituiar da concessão, contra act.os 
!ealvos, advindos de terceiros, detêm, comtudo a faculdade de, a. 
arbitrlo seu, cassar, cancellar o !o.vQr, desde que assim o exija a 
salvaguarda do interesse collectlvo. 

Se assim não fosse, Sr. Presidente, es?:>a.rrartamos ante o absurdo 
de que o Põdêr Léglslativo ordlna.rlo, ao promulgar uma lel de orga
ntZl:lção e ao regular o exerdclo dos poderes federaes ou ao esta
belecer um serviço publico, em que se concedesse a particulares o 
prlvlleglo de nelle cooperar com o Poder Publico, sem exclusivldndé, 
teria.. com esse procedimento, alienado, perpetuamente, as ·proprias 
attrlbutções que lhe são, privativamente, reservadas pela constituição 

E 1.Stô ctilmlnarla no mais flagrante dispauterio, porque a facul
dade legislativa emana. não do orgão que a exercita normalmente, !nas 
da vontade do povo, traduzida no instrumento de outorga., que são 
os estatutos polltloos. 

Os poderes attrlbuldos a. qualquer dos orgã.os do governo ·proma
nam de verbas ex.pressas no Este.tuto Supremo, e não podem, jámals, 
ser delegados ou cedidos . 

. o qtte a -Oon-stltulção -· reconh·e~ no · ·art.· ·149,· 'do · ·seu c'!ipitulo 
segundo, como direito de todos, é a prerogatlva e a llberdade de 
ministrar a educação Rob suas multiplas modalidades, e não o direito 
de conceder tltulos <le habllitfl.çA.o . 

Este privilegio é reservado aos orgâos competentes do Poder Pu
bllco, que o podeTã.o ceder, peia equiparação, como uma llberulidada 
jw;ti!lcadf\ pelo bem .publico, aos esta1belectmentos de ensino parti
culares. 

Mas o acto de concessão não reveste, em tal hypothese, caracter 
de lrrevoga.bllldade, ·de modo a lnterdictar a.o pode!' competente a 
autoridade de reformar o serviço publico, assim contrariasse elle o prl
vileglo alludido. 

o direito de propriedade é que a Constituição colloca, em prt11-
cip10, acima da autoridade de qualquer dos poderes que Instituiu, ' ne
gando a. estes, além de certos llmites, a força de alwral-o, modlflcal-o, 
su.spendel-o ou restrlngil-o. 

Nos Estados Unldóà1 onde a Constituição é executadn e inter
pretada, Rem 11.s improv1snç.ões precipitadas, tão do agrado do noE1so t.em
peramento, e onde a Lei Sup1-eme. gula, realmente, a ela.bomçáo legls-
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lailva, desde muito se tl:xou a dlstlnéÇAo entre o que constitue um 
direito inatacavel pela lei commum, e um privilegio revogavel pelos 
turnos legislativos orcHnari0s, 

Aslsm é que a Côrte Suprema, all, 110 memoravcl julgado Butler 
versus Pensylvania, pronunciando-se, em caso analogo a.o que agora 
se discute, estabeleceu que os direitos adquiridos .se distinguem das 
medidas e compromissos a.<ioptados em beneficio de todos, e destinados 
a cessar quando tal exige o bem ·publico, porquanto conserval-os ou 
perpetual-os, seria prejudlclal, parnlysando ·todo o progresso e im
pedindo o aperfeiçonment<> da. administração. 

Ahi está. como em um grande Paiz, de regime similar ao nosso, 
se faz nltida distincção enh-e o que seja um direito adquirido e uma 
mera conc·essão provisorla. feita a algucm, por motivo de ordem pu• 
·bllca. 

Hà, é verdade, com<i excepçãc apontada â regra geral um uni ~o 
c&.so em que um prlvlleglo pode, ao mesmo tempo revestir a ferroa tia 
um direito, nao sujeito ii deroga-çã.o d,a lei ordinaria. E' aquelle arn 
que a concessão constitutiva de privilegio reveste feição de exclusi
vidade absoluta. 

Esta situação se define, porém, como aquella em que os orgãos 
constltucionaes, attendendo a conveniencia da exploração de determi
na.do serviço, essencial ao bem estar de todos, conferem á pessoa 
juridica, de ordem privada a exploração, dos mesmos, com a clausula 
de uso e gozo exclusivo. 

Neste caso, sim, o privilegio, ao revés do que succede na hypo, 
0

these de concessões de caracter geral, se integra ao patrlmonlo dos 
respectivos titulares, como um verdadeiro direito de caracter il'Nvo
gavel, ·competir.do nos pe>deres publ1cos não só o dever de mantel-os. 
como ahidã. de prescrval-os é essegutal-os, contra a acção perturbadora 
de terceiros. 

Mas o chamado prl .. ·Uegio exclusivo constltue figura institucio
nal de feição sui gcneris. que presuppõe sempre uma. hypothese em 
que um serviço publlco, cujos onus devem em ,principio, ser attendidos 
pelo Estado, foram transferidos a uma pessoa ou organização parti
cular, :metllante concessões immodlficn. veis em determinado per lodo . 

·Como em circnmstan-clns taes o acto reveste a fo1·ma de authen
tica' transacção, em que as dun.s partes se accordam e deliberam, li
vremente. o Estado e as pessoas privilegiadas se collocam no mesmo 
pê de igualclade legal. decorrendo em favor de ambas, conforme o es
tipulado, direitos e obrigações. 

Aqul impera a regra de que o Estado se subordina.. toda vez que 
age no exerclclo da faculdade de ordem meramente contractunl, ás 

· · normas êlõ fürelto prl vad<>, e por 'isso mesmo o · p1•1 vlleglo se ttans- ·· 
muta. em um bem jui:'1dl<io, Integrado a.o direito de proprléda.dé. 

1Mas. evidentemente, -nlnguem de -claro discernimento ousaria con
fundir a. posição de quem estivesse no gozo e exerclclo de um prl
vllegio exclusivo, onde á. excepção do monopolto legal se contrapõe 
o principio das liberda<les de profissão, de 'industria e de trabalho, 
com a. situação de quem pnrt1clpasse, em. <Jaracter de mera. cooperação, 
da ncçtl.o do Poder ·Publl<io, q·uando diffunde os elementos de cultut•e. 
essenclaes á preparação do povo. ' 

Se , em doutrina, ainda seria possl\'el discutir 1l. convenlencio. de 
ser a instrucçt,i.() publica ministra.da pelo Estado, ou, ar~t.es, pela. ln! -
clot.iva. particular. dentro do d1relto positivo, entre ·nós, Êiste debate 
assumiria fóros de absurdo, ·por isso que a Constituição/ confere, pre
.cipun.mente, ao Estado, e não nos particulares, u prepayação do povo, 
nos dlfferentes grãos e r11mos que constituem o objecto do ensino 
:fiãéíibbfil. 

Em verdade, r egulando a ma.teria, no <mpit'ulo segundo, ·ptescrévé 
o. éarta Politica de 16 <le Julho, no seu art. '.1.49, que, a edl.~ca,ção 
é direito de todos e de'Ve ser ministrada pela Famiila e pelos Poderes 
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Publl.cos, cumprindo a estes proporcional-a a brasileiros e estrangei
ros domiclliados no Pa.1z. 

No art . 150, letra b, ao precisar a competencia da União, expressa 
que é. mesma compete determinar as condições de reconhecimento 
official dos est&beleclmentos de ensino, secundarlo e co:mplem•ehta;r 
deste, e dos 1nstitutos de ensino superior, e fiscal!zal-os, .prescrevendo, 
ainda, nn.s letras à e ! do mesmo artigo, as condições especiaes exi
gidas para que possa realizar-se tal reconhecimento . 

Basta a.ttenta.-:r no sefltido dos dispositivos transcriptos para chegar 
A evidencia de que, deixando a cargo da Fam1Ha e dos Poderes 'Pu
bllcos, a missão de ministrar o ensino, e aos ultimos a de traçar-lhe 
as directrlzes e fiscaliza1-o, quando mantido por .particulares, a Cons
tituição firmou os tres seguintes principies cardeaes: 

1°, aos Poderes Publlcos da União e dos Estados é que compete 
manter o ensino ém toda plenitude; 

2°, aos Poderes dn União, na sua faculdade coorctemidora, com.o 
pete, nas Unhas geraes, traçar as directrlzes do ensino nacional; 

3°, a estes, atnda, cabe estabelecer e alterar as condições e julgar 
da. opportunidade e conveniencla de vigorar o •tJl'inclplo da equiparação . 

Os estabele~l.rnentos livres podem existir sem equiparação, e, cum
pridas as formalidades e:dgldas, em lei, desfrutar de plena autonomia 
financeira e didactica. Dentro desses limites, poderão orientar-se por 
.programmns, methodos e pratlcn.a, 1ntelramente diversas das adaptadas 
no.s cursos offlcines da União . 

Isto constltue um direito assegurado pela Lei Magna. cuja vio
lação acarretaria justas e inevltavels Teparaçóes. 

No entanto. se, abandonando a. sua situação automatlca, taes es• 
ta.beleclmcntos aspirâm a enfileira-se entre os de. typo offictal, pairs. 
conqulsto.r ldentlcas prerogatlva.s, pela equipa.ração, a sua posição legal 
muda radicalmente. 

A e'quip'araçáõ aspirada não é um direito, como o do se11 funcclo
·namentb, firmn·se, a.penas, numa concessão legal que será, ou não, 
deferida pelos Poderes Federaes. 

Estes, conforme as prescrlpções e exlgenclas formuladas E'm suas 
proprlas lcls, deferirão ou recusarão, inspirados no bem publico, ns 
eollcltações que, a tal Tespelto, lhes for.cm formuladas. 

E' .assumpto, repetimos, que cabe na discrição dos Poderes da 
União, como sendo de caract<>r eminentemente polltlco, e em que os 
representantes destes se alçam a um plano onde lhes é dado . sob a. 
responsabllldade das suas proprlas funcções, e adstrictos ao seu julga
mento do bem publico, ·procederem ao seu inteiro alvedrlo. 

Dlante do e·x.;posto, lnrerlr, em fruvi:>r desse ou c:iaqudle estabeied'
:m.ehto do Poder Legislativo, na sua autoridade preeminente de de
cr-etar, revogar ou reformar as Íeis, seria imperdoave1 contrascnso. 

A Commlssão Ge Educação e Cultura, tendo, embora, perfilhado 
a.s emendas offe1·ecidas por occasião da primeira discussão, tendentes a 
p·ermittir que se equipn.rem ·os estabe1'eci•mntos m plno funccionn.
mnto, desde que preencham a.s condições legalmente exigidas, julgóu 
do seu deimr tornar explicito p erante a Camara e a. Nação ' que o faz, 
não sob o fundamento de ter agido, ao formular o seu .primeiro pa
recer, contra direitos ndquirldcs, e de modo contrario A Oonstituiçlio . 

Apenas, considerações ult.ariores, fundadas no.e.; princlplos da equi
dade e da analogia, animarnm·lhe os sentJrnentos liberaes, em que 
sempre se tem inspirado, ,para .recommendar á so.bedorin. do plenarlo 
a npprovação dn:S emendas offereclclas ao projecto . . . (Muito bem. 
Paim.as. O orador é oumpr~cntado vivamente) . 

O ·Sr. Presidente "'-'- ,para substituir, na. Oommlssfio de Finanças, 
o Sr. Arnaldo Bastos , que se acha ausente , nomeio o 81·. Barbosa. 
Lima Sobrinho . 
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O Sr. Presidente~ Vou levantar a Sessão, designando pará. a de 
àma:nhã. a seguln te 

ORDEM DO DIA 

3ª discussão do ·pl'Ojecto n. 340, de 1935 (lª leglsla.tura.f, man
dando que a Dlreetoria. Nacional de Educação receba e use, os diplomas 
das Escolas de Plu!Jrmacia e Odontologia. estaduaes: com declaração 
de voto do sr. Monte Arraes (em virtud~ de urgencta) ; 

Discussão unlca do projecto n. 357, de 1935 (lª leglsla.tura), appró
vando o Convenio que !ac1lltn. a vlslta reciproca de teohnicos phyto
sanitarlos, asslgnado entre o Brasil e a. Argentina, na. cidade de 
Buenos Aires, em 29 ele Maio de 1'935, com , parecer da. Comm1ssão de 
Agricultura, favora.vel ao projecto da Comlmssã.O de Diplomacia; 

D1.scussão untca. cto projecto n. 358, de 1935 (1ª legislatura), auto
rizando a Mesa de. Camars a. requlsltar do Ministerio da Fazenda a. 
quantia. de 4:500$000 para pagar a a.jud.111 de custo devida. ao 'Depu
tado José Ferreira de Souza.: 

2ª d1scusão do projecto n. 231-A, de 1935 (1ª legislatura), auto
rizando a abrir o credito especial d~ 58:447$500 para pe.ga.mento üe 
<11ar1a_, de aumentação aos mestres, motoristas e ma.chinistas das em
barcações da Inspector1a. da PoHda Ma.rltlma e Aérea do Dlstrlcto 
Federal: <:om parecer favore.vel da. Comm1ssli.o de Finanças: 

!Ja. d.!ScusAo do projecto n. 327, de 1935 (1ª legislatura), permlt
tlndo a instituição do bem de frunllla rural: com pareceres fa.voraveie 
das Commlssões de JÜSt1Ça e de Flnança.s: 

2ª discussão do projecto n. 131-A, de 1935 (1ª leglslatura), lnsti
tuind'> premlos .sobre o convente de intercamfüô lfitellectua.l entre a 
Republica. Argentina e o Brasil, a.ssignado pelos dois Governos em 
B'U'l!hos Alr(!s, em Maio de 1935; 

1ª dl.sCU.Ssão do projecto n. 226, de 1935 (lª legislatura) instl
tulndo a autonomia. admlnlstratlve. e financeira. dos serviÇos da ÉB
trad~ de Ferro Ceniral do Brasll; 

Dlscusão '4-nlca. d.o pe.re<:er n. 34, de 1935 (1ª legi8latura), e.ppro
vando o contracto constltuldo pela escrlptura. ele cessão de direitos e 
obrigações nilatlvos 60 predlo e terreno sltos â avenida. Sete de se
tembro, na V1lla Marechal Hermes, nesta cidade, que :faz o aub-offlolal 
<la Arme.da., Jayme Augusto Lopes da Silva, ao 2º tenente refo1·mado 
da tnesma êorporaçãõ, João Pereira Gomes e sua mulher; 

D1s•:mss9.o unlca do parecer n. Só, <te 1935 (lª legislatura.), inde
ferindo o requerimento d.e D. D. Amalia Mes.Serl Gonçalves e Ma.ria 
.Messeri Ferreira, em que :ped.em relevação de prescripção •para. percepção 
de .pensão de montepio; com pareceres· ·cont:rarlos ·de..s Commlssões de 
Justiça é de Finanças; , 

Olscu.ssão unte& do parecer n. 37, de 1935 ( 1 ª legllllc.tura), atppro
vando o acto do Tribunal de contas que recusou! reglatro ao con
tracto celebrado entre a Directorla <ia Defesa Sa.nltarla. Internacional e 
da Capital da. R.epublica. e b . Izabel P. de Magalhães, para o aluguel 
dó predlo alto i\. rua Paulo de Frontin n. 75, nea~á Cá.pltal. 

i Levo.nta.-se a. Sessão ás 18 horas e 5 minutos. 
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160ª SESSÃO, EM 6 DE NOVEMBRO DE 193S 

PRESIDENCIA DOS SRS. PEREiRA LIRA, 10 SECRETARIO, E 
EUV M.IDO LôDI, 2° VICE-PRESIDENTE 

A's 14 horas, comparecem -0s Srs. : 

Pereira Lira, Generoso Ponce, Edmar Carvalho. Claro de Godoy; 
Lauro 'Lopes, Café FUho, AcyUno de Leão, José ·Plngarllho, Clementlno 
'.Lisboa, Genaro Ponte, L1no Machado, Eliezer More1re, Godo!redo Vl
anna., Hugo Napoleão, Fernandes Ta.vora. Pedro Firmeza, Humberto de 
Andrade, Jose Augusto, Gratuliano Brito, José Gomes, Botto de Me
nezes, Ruy Carneiro, Ba.rbosa. Lima sobrinho, Antonio de Góes, Meitor 
Mala, Fernandes <Lhns, Amando Fontes, Barreto Fllho, Lauro Passos, 
J. J. Seabra, Prisco Par8.1JO, Alfredo Mascarenhas, Arnold SUva, Octavlo 
Mangaibelra; Attlla Amaral, As<iruba.l .soares, Hérolque Dodsworth, 
.!;alies FUho, Sampaio Corrêa. Eduardo Duvlv1er, Aliplo éostallat, Prado 
iK.ally, Lemgruber Filho. Ba.ndeii'a Va.ugha.n, ·Bie.s Fortes. ·P!nhalro 
Chagas. Levlndo Coelho, Jti.scelino Kubitschek, Polycarpo Viotti, Chris
tia.n:o 'M~hado, Mà<:ar1o de Almeida, Vlelra Marques, Theoton1.o Mon
teiro de Barrós, Barras •Penteado, Castro Prado, Alves Palma, Telxelrl\ 
P1nto, Justo de Moral:ls. Jalro Franco, Domingos V:ellàséo, Laudelino 
Gomes, Vicente Miguel. Corrêa da Costa., Arthur Santos, Octavlo d&. 
Silveira, Paula Soares, José Muller, Oinlz Junior, Dorval Melchiades, 
Carlos Gomes de Ollvelra, Vespu~lo de Abreu, J'oão Simpllclo, Adalbert~ 
Corrêa, Anlz Badra, .Erro.ando O-Ornes, Chryso.stomo de Oliveira, José 
do Patroclnio, IR.icnrdlno Prado, Alberto Alvares, I>edro Ra.che, Vicente 
Gall1ez, Lourenço Baeta Neves, Abelardo .Ma.rln'ho, Barreto P!nt-0 (84). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o comparec~mento . 
·<:te 84 Srs. Deputa:doo. · · · ·· · · · · 

Está aberta e. Sessã.o. 

O Sr. Edmar Carvalho (SuppZente, servindo de 2º Secretario) 
procede á leitura dá. acta da se&':lão Eintecedênte, a qual é posta em 
discussão. 

O Sr. Acylino de Leão (Sobre a Acta) - Sr. Presidente. 111stl
mo irnmenso ter sido obrigado a retirar-me. hontem, antes da hora 
de expllcação pessoal, pala det~el de ouvir as explanações que fez da 
tribuna o lllustre Deputado :Monte Arra.es, ·privando-me, assim; in
voluntariamente, da delicia de suo. dialectica primorosa e de dar-lhe. ao 
inesrno tempo, um ligeiro troco tmmedtató . 

·s. Ex. a!!Jrmou que, por sujeitar-se ao jugo do preceito constt
tucJonal do Plano ·Na<lional de Educação, lança.va. a.o a.ba.n<.\ono a 
malorta das ·Faculdades estadua.es, rubmettendo-a.s, além disso, ao 
rigor, éo n!l.o vexame, de novas provo.a dtl flscallzação. 

o BR. PRESIDENTE - V. Ex.. vai fazer alguma NCtlflcaçã() á 
Aota? 
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o SR. ACYIJINO DE LEAO - Estou tratando de questão relativa. á. 
Aétâ.. 

Quizera, então, ·perguntar a. S. Ex. por que excluira. dessa. hu
milhante delongã. tres estabelecimentos, 1gualm.ente estaduaes, ailãs 
favorecidos com quotas vultosas no Orçamento, de onde tinham sido 
os outros repellldos: a. Faculdade dé Medicina e Escola de Engenharia 
de Porto Alegre e a Escola de >Direito do Ceará.. 

Cuida, .porventura, S. Ex. que os institutos gaúchos valem mais 
que os congeneres de Recife e que a escola cearense sobrepuje s. sua 
igual do Pará? 

o SR. PRESIDENTE - Peço -a V. Ex. que a.brevl~ suas êõfisiderações. 

O SR. AOYLINO DE LEÃO - Abreviá.rei. 
A não ser qu<? se explique a escolha e preferencla 'rta.s razões ln

sonda.veis da logica. a.f!ectlva, a maior propulsora das acções lit.l.
ma.nas. 

Espirltos irreverentes, de malicia mais aguçada que a minha, fazem 
notar que as d\1818 personagens prim~iaes e absorventes da. Commls
são de CUitura. são precisamente os lllustTes Deputados Raul Dltten
court e Monte Arraes, no Rio Grande do SUl e Ceará, respectivamente, 
e que é tambem cearense o nobre Deputa.do Firmeza, relator da 
Ed ucaçãti na Commissão de Finanças ... 

O Sr. Presidente - Não havendo obJecções, co115ldero appro-
vada a Acta. 

O Sr. Barreto Pinto - P ·2ço a palavra. pela ordem. 

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

O Sr. Barreto Pinto (Pela otdem) - Sr. Presidente, desejava 
que fosse permlttido aos Srs. Deputados reétlflcar na Sessão de ama• 
nhã, a. Acta. que acaba. de ser Uda, visto como são 14 horas e 20 mi
nutos e o Dia.rio do Poder Legislativo devido ao excesso de trà.balho, 
na lmpren~ Na.cione.1, ainda. não foi dlstrlbuldo. 

o Sa. i.Dm1z JUNIOR - Estão, com certeza fabricando os paste!s 
que elevem ser trazidos ao plena rio da. Cü.mti.i'á.. 

o SR. BARRETO PINTO - Era essa, Sr. Presidente, a questão 
de ordem. que desejava submetter á co,n~lderação de V. Ex. (Mu.i'to 
bem). 

O Sr. Presidente - Declaro approvac\a a Aota manuscripta., que 
acaba de ser 11da.. A Acta. impressa. e na. integra dos nossos trabalhos 
de hontem só poderá ser rectiflcada, depola de chegar ao conhecimento 
dos Srs . .Deputados. 

Nessa conformidade, tem procedenola. a questão de ordem suscitada 
por V. Ex. (Pausa). 

! 
O Sr. Presidente - Passa-se ê. leitura do J!1xpediente. 

O Sr. Generoso Ponoe (3º Secretario, se?'vtndo de 1º) prooede é. 
leitura. do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officlos~ 

Dois da. Secretarla da Preslden·cla. da. Republlca., de 5 do corrente. 
rern~ttendo dois dos a.utogra.phos de cada. uma. das seguintes resoluções 
legislil.tlvao, sancelonl\da.s, dlspoudo s>;lbre o funeolona.mento dã. Ca.rnarn 
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Mtmlclpal no DJstr1cto Fecteral e dando outras providencias; e conce
dendo pensão a. professores da Faculdade de Direito da Universidade 
do Rio de Janeiro. 

=- Ao Archivo, remettendo-se üm dos autographos ao Senado. 

Dois do Mlnisterio da Fazenda, de 31 do mez findo, enviando M 
.seguintes 

INFORMAÇÕES 

Minlsterlo dos ·Negocios da. Fazenda - Em 31 de Outubro de 1935 
-- Exmo. Sr. 1° Secreta.rio da Camara dos 1Deputados: 

Tenho a honra de a<:cusar o recebimento do officio n. 1.016, de 13 
de Agosto proximo findo, no qual V. Ex. solicitou providencias no 
sentido de serem presta.dás as informações requeridas pelo sr. Depu
tado DOrval Me!Chlã.ctes, com ·r6lação â graphla da palavra "Brasil" nas 
differén tes formulas de va: ..>res em circUlaçâo. 

Em resposta, cabe-me 1nrormar a. V. Ex. que, embora nãó tenha 
sido revoga.da a decisão a. que a.llude o otrlcio dessa Ca.mara., o Go
verno, afim de evitar maiores despesas para o Thesouro, vem per
mittindo a utmzação, no preparo de notas do papel moeda, das m::i.
trlze& em que apparece o nome do Paiz graphado com a letra z, em 
desaccordo com aquella decisão, â. qual, entretanto, serâ conveniente
mente àttendlda logo que se o!fereça opportunldnde para a substi
tuição das mencionadas matri.11es. 

Reitero a. V. Ex. os protestos de minha cl~va.da estima e consl
deração. - A • de Souza Cos!a. 

Mlnlsterlo dos Negocios da. Fazenda - Em 31 ele Outubro de 1935. 
- Exmo. Sr. lo Secretario da Camo.ra dos Deputados: 

:Responden~o a seu of!lclo n. 1.030, de !9 de Agosto ultlni.ó, re
lati'M ao requerimento em que o Sr. Deputado ·Dàhlel de Carvalho 
sollcltou fosse informado sobre a cortvehlehCla de se extender a todas 
as associações de classe a consignaç!1o de mti.is 20 % dos vencimentos 
dos fun<:clona.rlos publlcos destinada â. a.cquisição de casa e cartas 
de !lança, e, tambem, sobre u conven1encla. de ser elevada para 1 % 
ao mez a taxa de juros da alludlda dlfferença, que é actualmente a da 
tabeila. Price, tenho a honra de declarar a V. Ex. o seguinte: 

Este M1n1sterlo é de parecer que deve ser mantido o limite 
conslgna.vel ele 40 % • actualmente estabelecido para todas as associa
ções . de classe e institutos de credito, sendo .de notar que ·a ·eXicepção · 
aberta em relação ao Instituto de Previdencta. e Calxas EconomicM 
Fderaé.S, attendeu unicamente á clrcumstancia. de se tratar de esta .. 
belecimentos o!!lciaes, que se acham apparelhados a ef!ectuar quaes
quer transacções com o funclcona.Usmo. of!erecendo as maiores ga
rantias; 

Quanto aos juros de 18 % a.o s.nno palo systema. Prlce são ma.is 
vantajosos pe.1·a. os consignantes do que a taxa. commum de 1 % no 
mez, convindo, pbrta.nto, aos servehtuarios pubilcos em ge1·a1 que .se 
conservem Inalterados os dtspositlvos legaes que regem a especie. 

Valho-me do ensejo para renovar a V. Ex. os meus protestos de 
alta estima e d1st1nc+,a consideração. - A. de Souza Costa. 

- A quem tez a requisição . 

. J)ez do Tribunal de Oontns, de 31 do corrente, communicando 
haver negado registro aos contractos celebrados entre: a firma Sem
mertz Irmão & Oomp. e a Delegacia. Flscil.l dô Thesouro Nacional .io 
Estado do Rio 1Grande do Sul, ·parà arrecadação da taxa de viaçãoi a 
firma L. cornelsen & Comp. Limitada., para. arrecadação de ta.xa• d.e 
viação no Estado do Paraná.; a Sociedade de Navegação Jacuhy Li
mita.da., •para. arrecntdação de taxa de viação, no Estado do Rio Gmnde 
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<to Sul; a firma se.mmertez, Arnt & êomp., para. arteeadaçãó dê im
poato de transporte, no Rlo 0Ta.nde do Sul; J. A. Oomés de Ollvelh. 
para. arrecadação do imposto de consumo sobre energta electrlca., no 
Estado de santa. Oa.thartna.: a. firmal Socleda.Q.e Ooopera.tlva Cachoei
re~e de Navegação Fluvial, no E<Jtado Q.o Rio Grande do Sul, para 
arrecadação de taxe. de viação; a firma Arnaldo & Comp. , no Estado 
de Santa Ca.tharlna, para. al're<la.dação do Imposto de eonsumo sobre 
energia electrlca.: a companhia Industrial Bello Hortzonte, para. arre
<:adação do 1mt:osto de consumo sobre energia elec~rlca: a Companhia. 
Industrial e Viação, de Pirapora, para arrecadação do imposto <le 
transpórte é taxa de vlaç,o; e ·com a firma. Antonini, Rlbelro ·Lim1t11da, 
para fornecimento de artlgo.s de "padaria" durante o corrente anno no 
Mlnlsterlo da Marinha.. 

- A' Comm1s.São dê Tomada. de Contas. 

Da AsSoélação Commerclal do Rio de J.a.nelro. de 31 do mez findo, 
remettendo .suggestões a.o projecto n. 286, de 1935. 

- A' Comm.tssã.o de Legislação Social. 

Telegramma: 

De Natal - 4, Novembro - Presidente Camara Deputados -
Rio: 

Tenho honra communlcar V. Ex. :!oi ante-hontem, 29, eleita 
empossada Mesa efifecttva A~mbléa Constltulnte Estado Rio Grande 
Norte ficou assim constltuidá: Presidente, Monsenhor João da Ma.tta 
Paiva, Vice-Presidente, F'eilnto Elysio Ollveli'a Azevé9o, 1º Secreta.rio, 
Francisco G<>nzaga Oa.lvlí.o, 20 dito, àlycerlo Clcero <ie Ollvelrá. Por 
1guàl foi eleito empossado governador Estado para período constitti
clonal 1935-1939 Dr. Rapha.el Fernandes Gurjão. Atts. sauds. -
Mona. João Maia Paiva., Presidente. 

E' lido e vai a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 325-A - 1tl35 

( 1 a Leglsla.tm·a) 

1úidàêçao· para 3a. di8ciu~slto ão' projecto n. 32!', <te 1935,' 3a. Legtszatura, 
que regula. o processo d.o .mandado de seguran.çd. 

(Vide proj. n. '197, de 1934 - Justiça 65 - 1"' Legislatura.) 

Art. 1.0 Dar-se-ã mandiM:lo de segurança. para defesa de direito 
certo e tncontestavel, ameaçado ou viola.do por !1.Çtó manifestamente 
1nconst1tu<;lonal ou lllegal de qualquer autoridade. ' 

Para.grapho un1co. Consideram-se actos de autortda~e os de pessoas 
nà.turaes ou jurldicas, no desempenho de serviços publicas, em virtude 
óe delegação ou de contracto exclusivo. / 

Art. 2.0 O manda.do não ·prejudica as acções petttorias compe
tentes. 

§ l.º A declsão do zrti:lndado do segurança não impede se lhe 
reitere o pedido pelos ·meios ordtna.rlos, nem por estes se pleiteiem 
effeitoe pa.trlmpnla.es não obtidos. 

§ 2.0 Poderá renovar-se o ped.ldo do mandado sómente qua.ndo 
a. deol.são denegatória lhe nãó houver apreciado o merecimento. 

Art. s;o o dt:reito de requerer manda.do de segurança pre1mreve 
em noventa dias. contados du. sciencia do a.cto impugnado. 
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A!t. 4.0 Nao se da.d. mandado de segurança quando se trate: 

I, de libérdade de locomoção, exclusivamente; 

II, de acto de que caiba. recurso com effe1to suspensivo ihdepen
dente éie caução, !tançr, ou deposito; 

III, de questão pura.mente pol1t1<ia. 

Paragra.pho unlco. Não se lnclue no n. 3, deste artlgó questão 
de competencla da Justiça Eleitoral. · 

Art. 5.° Comp~ processar e julgar o .pedldo de mandado de se
gurança: 

I, nos casas de competencia. da Justiça Federal; 

a) contra. netos dó Presidente dn R')pUbllca ou de Mlnistrl:>$ dé 
Estado - á Côi'te Súprema; 

b) contra actos de quaesquer outras autoridades federaes, in
§ 1.0 Quanto ao acto impugnado !ôr da Côrte de Appellaçã.o, ou 

delegado pela União ..=o a.os trlbun~s ou Jülzés tedera.es de prlmelra. 
tnstancla: 

e) contra acto de. julz ou tribunal federal ou do seu presldente -
ao mesmo julz ou tribunal pleno; 

II, i;ios casos de competencla da Justiça Eleitoral, aos tribunaes 
e julzes deslgnados nas leis de sua. orgn.nizaçfl.o; 

III, nos casos de competencla. da. Justiça iocal: 

a) contra ~ctos das autoridades determinadas na iei de organi
zação Judiciaria - á Corte dé Appellação; 

b) nos demais cas<>s - ao julz competente do civel. 

§ l.º Quando o a.cto impugnado !ôr da Cõrte de Appellação, ou 
de alguma de suas Càmaràs, será competente o Tribunal, que a lei 
de organização judicia.ria determinar. 

§ 2.0 No Dlstricto Federal e no Territorto d~ Acre, será compe
tente, nesses casos, ·a proprla Oõrte plena.. 

Art. 6.º Só o titular de direito certo e lncontestavel, ameaçado 
ou violado, poderá, por advogado legalmente habllltado, requerer man
da.do de segurança. • 

. §. 1. o A petição i~ic_ia!, ~m dJ,l.as .vias, .conterá: 
a) o nome, o estado civil, a. profissão e o doml.ciJJ.o dó impetra.nte: 
b) a. ex.poslç.ã.ó c1?-cumstancia.d.a. do ta.éto! 
e) a demonetraçã.o de .ser o direito allegado certo e lnoontestavel: 
d) a. lndioaçáb precl..sa, lncluslvc pelo nome, sempre que pa:sivel, 

dra autoridade n. quem se attri-búa. o a.cto .1IJ1;pugna.do: 
e) a. referenda ex;pressa., ao .texto constitucional ou legal ém que 

se funda o direito a.mea.çado ou violado por a.qtielle aoto; 
f) o pedido de garantia. ~ de rest\l.ura.çã.o Ido direito. 

§ 2. 0 Dev-a--se-á. i·n&trulr a. petição, qiuando necesua.rlo, com do
cumentos probn.torlos do cilreito a.negado e da. sua a.m.ea.ça ou vio
lação. 

§ 3. o Se o -requerente allega.r aicha.rem-se os documentos: em 
pode.r de autoridade .publico.. o juiz logo lhe requisitará a exhll:>içã.o, 
em orJglna.l ou oo.pla. authentica., no :primeiro IClia. util subsequente, 
ou, se estiver a. ailltoll"ldade em outra loca.lidra.de, no mais breve prazo 
ptisstvel. 

§ 4. o Se fôr -1mposa1 vel a. prova ctocumenta.l ou nlio se flzel' a. 
exh1b1ção, noe tenn:os indicados fib paragra.pho a.nterlor, serà o \m-

Página 5 de 54 



- 320 -

petrante admittido, queté'fido, ra. justl.flca.r og factoc· allegados, no pnl.oo 
de tres dias, com cl•ta.çã.o do ;representante do Mlnisterlo 'Publioo . 

Art . 7. o A inlclal -sera desde logo indeferlcia quando não fôi' caso 
de mandado de oogurança. ou lhe faltar algum dos requisitos destra. 
lei ou estiv-er prescrlpto o direito ao pedido. · 

§ 1 . o Conhecendo do pedido, o jUlz: ~ 

a) mandará logo solicitar infonna.ções á. autoridade ooactora., en
viando-lhe copta da ,petição Wcial e dos documentos·; 

b} encaminhará ao representante judlchi.l, ou, em falta., ao ~
presentante legal, de. pessôa. juridica de direito .publico int.erna inte
ressada no <=aso, a. segunda. vla eia 1n1clal ê copia do.sdocum.entoo 
respectivos; 

§ 2. o o t>.s()rlvão, sem nenhum reta.rda.mento. juntárá. aos autos 
cop'la.s a.uthenticas dos officios expedidos e os recibos ctos destlnatatl<>s, 
certificando a recusa. destes em :pa.ssnl-os, quando isso acontecer; a 
decorridC\S dois dias uteis, fará os mesmos autos conclusos a.o juiz, 
com ais informa..çóes ou a.negações, que haja tel.!ebld "l da. autoridade e 
do representante <la pessôa. jurldlC'a.. Este prazo poderá ser razoavel
ment.e dila.ta.do, a crlterlo do juiz, atrend.en<:lo á distancia em que se 
encontre a séde da. a.utorldade. 

§ 3 . o Se ,pelas informações se vetJflca.r que o •a.cto foi ou vae ser 
praticado por ordem de M.ltoridade que, pela suR. hlerarchia., esteja 
sujeito n. outra jurisdicção, o processo rerâ remetttti(\ ao juiz ou 
tribunal c<impetént.e . 

§ 4. o o juiz proferltá o julgamento dentro em cinco dias depols 
que receber oo autos. 

~ 5 .º Quando se evidenciar, deroe logó, a releva.nela. do funda
mento do pedido, e decorrendo do acto lm.pugna.cto lesão grave irre
paravel do direito do im.petra.ntc. poderá o juiz, a requerimento déste. 
mandar, ilmln&men.te, sobreestar ou 'SUspender o neto aliudido. 

Art. 8. ó Serão representados: 

a) a. União. na Oô~ Suprema, pelo Procm·ador Geral da Repu
blica, e, oen'l. qualquer outro Julzo, pelo Proouradot Seccional. cieisd
gnndo em. ca.so de plura.llda.de, pe.lo Juiz Federal respectivo, ou. pe
rante a Justiça loca.1 p'elo Procurador C'...ern.l da RepubllcR: 

b) os Estados e os Munlciplos, em prlmelr.:t e em segunda 1nstan-
... <Jla., ·-na . oon:formldnde d•as lels il'esp~c~lva~; . .. .. .. 

e) o Dlstrioto Federal, em qualquer insta.nela., ;por seus procura:.: 
dores, na forma da. legislação em vigor. 

Art. 9 . o Julgando p'l"()OOdente o pedido, o julz: 

a) faré expedir, incontlnentl, oomo titulo executorlo em ta.vor 
de qttem o impetrou, o mandado de segurança., d~termlnando as pr.o
vident:las especlnc&las na sentença contr1t a. ameaça oti a vlo'lenc1a.; 

b) t'rnnsmiittlrá. o .l.nteiro teôr ela. sentença. ao representlilnte dA. 
pessõa. jurldica. de d.lrelto interno 1ntere5.Sada. i · 

Paro.grapho unloo. Recebendo a ~opia dra. rentança, o representRnte. 
da peG.SÕa. jurldica. de direito, dará immedlatatn'.ente as ·provldenol~s 
neces.sarias ipu..ra ctUniprllwa., sob pena de responsabilidade. 

Art. 10. Cla.be a.ggravo, dentro em cinco dlns, contados da. lntl
m.a.çã.ó, da. decisão que indeferir ".ln llmtne" o pedido ou qt.J.~ . ãflnal. 
r.onceder ou denegar o mandado. O recurso não teró. effetto suspen~ 
s1vo, ~ubindo, porém, nos prop'rlos ia.utos orig~narlos. 

§ l . o O recurso pod-erâ oor mterposto .pelo 1m.petrante pela pessõa. 
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jurlcHca de direito pubÍico lnterno interessada, pela autoridade coactora 
ou pela ipessõa natural ou juridica, que explore o serviço publico ,, 
contra a qual o mandado tenha sido concedido, cabendo recurso exira
o.rdtnario p'a.ra a. Côrte Suprema, nos casos do a.rt. 76, n. 2, III da 
con.sttruiçãv. 

í>a decisão do Tribunal Super.1or da Justiça Eleltoral hav~a 
recurso para ·a. Cõrte Suprema sómente quando pronunciar a uulll
dade do acto ou de lei em !l'ace da Consti.tuição Federal . 

§ 2. 0 Terão, o aggravanté e o a.gg.ravadO', suceesslvainencc, por tre$ 
cilas cada um., vista dc5 autos; .af1m de offerec.erem allegaçóes e do
cumentos. 

§ 3.° Conclusos os a.utoo, em seguida, ao juiz, em quarenta e 
oito horas, ma.nterá elle, ou não, a decisão recorrida mandando que, 
num ou noutro caso, subà.m os aUtos i'i. insta.nela. superlor, sem mats 
a.llega.ções. 

§ 4. 0 Recebidos os autos na insta.nela superior, serão preparados, 
dentro em dois dias uteis, pena. de deserção, e immedlatamente cns
tribuidos e conclusos ao Rehttor designado. Este os apresentará em 
mesa, na. primeira selsã.o subsequente, procedendo-se ao jutgamtmw, 
cem preferencla a q uaesquer feitos, excepto os ha beas-corptts. 

§ 5. 0 Quando a. declsã.'.> da insta.nela supe·ri'or conceder o man
dado, ou con!lrmar o de que fôra. suspmsa. a. execução, proced.er-l>t!-ll 
na. conformidndc do a.rt . 9. 0; quando o cassar, logo se f'ará n con1-
mun1caçã.o a. que se refere o mc.s:mo artigo, ex.pedindo-se con'tra.
ma.nda.do para intimação do lmpetrnnte e da a.utorldnde coactorai 
quando confirmar a ·concessão do mandado, já. expedido, far-so-&. 
a.peíias a cdfumunltaçã.o, nos termos já a.J.luCUCt~ . 

§ 6. o A' decisa:> do re<:urso podem oppôt-se sómente embargos u1: 
declaração. 

1Atit. 11. Nos casos do a.rt. 7°, § 56, e art. 9°; poderá. o Pre1'1-
dente da Côrte Suprema., quando se tratar de deci-,:ão da justiça Fe
deral, ou o da. Cõrte de Ap'pellação, quando se tratar de decisão do. 
justiça loeal, . a requerlm~nto do representante da pessôa. juridica c.le 
dfrelto 0publlco interno interessada., para evitar lesão grave á orden1, 
à sa.ude ou ô. segurança. .publica, manter a e>.."ecução do acto impugnado 
até rw julgamento do feito, em prlmelrD. ou em segunda. lnstanc1~. 

Art. 12. No.s caisos de competencia originaria. da Côrte Suprelll ... 
ou da. Côrte de Appclla.ção., icaber.á. aio rela.ta:r deslg:tÍado . a. in.struc~ã.o 
d<J processo, procedendo-se ao julga.meruto em Oôrt.e Plena. 

Ar't. 13. Em caso de urgencla, o pedido de mandado de segurançu, 
com os requisitos destà. lei, pbde1·ú. transmittlr-se por telegramma ou 
radiogramma., bem a.ssiim as commühlCã.ÇõeS, mahdados e quaes~ruet' 

determinações de j ulz ou Côrte . 

§ 1 . o b mn.ndncto será. transmitt.ldo ao juiz competente da loou
lldade, que o f'tU'á autuar e ex.pedlr outro mandn.clo, em que sé trâh~
creverá. o teôr daquelle, afim de ser cumJprido por offlcia.es do ju1zv . 

§ 2. o Os origlnnes serl'110 setn:Pro apresentados á a.gencta ex.!Je
didora. com a151 firmas re~onhecidas por tabelllí'1.-0 da localidade e E:st>• 
clr·CUrnsta.ncia declarada no despacho . 

.Am. 14. O processo do mandado de seguranç'i~ pode lniclar-se e 
correr em fé.rlas. 

Art. 15. E' adm1ttlda a 1ntei-vençâo de terceiro co.mo assistente 
de qualquer das partes. 

Art. 16. Os pra2J01S ou termos estabelecidos n~sta lei ~ão contlilu<n-i 
e improrogavels e a transgressão ou !nobservn.ncia de qualquer delle~. 
além das commino.çõeG esta.belecldas nas leis de p'roce~o, n.carretarõ., 
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1 .1 i ~ 
para o juiz, escrivã.o e representantes do Minl.sterio PU.blloo a pena. ae 
suspellSâb de .su~ funcções aité ses.senta. dias. 

Art. 17. Esta lei séf'á cofuiíl.unlcada por t.elegra.nuna aos Govemi..
dort.'8 e Intervent;ores dos Estados, a!im de ser imnied1ãiõainenttl pu
bUca<ia. em todo o 'Pa1z. 

Art,. 18. Revogam-se oo dlsposlções em <:ontra.rio. 

Sala. da Com.m1ssão dE: Const1tu1ça.o e Justiça., 5 d.e Novembro att 
1935. - Walàemar Ferreira, pres1dent.e e rd&.tor. - L~vt Car·n~tro. 
- Godo/redo Vianna. - Homero Pt1·es. - Adolpho Celso. - Arthur 
Santos. - Pedro Vergara , - Amerto Alvares. 

E' lido e vai a imprimir para ser remettido á. Commissão 
de Finanças e Orçamento, de accordo com o § 311 do art. 146. 
aa. Regimento, o segutnte 

l'ROJEC'l'O 

N. 310 - 1935 

(Primeira. Legislatura.) 

Isenta. du tmposto ele consumo os saccos de algodão destinados ao 
acondictonam .. mto do sal brasfletro quando con.fecctonados pelos 
proprios productores. 

(Flna.nças, 330 - 1ª legislatura.) 

Al"t. 1. 0 Sã.o isentclls do imposto de ccnsumo os sa.ccos de ~ido 
d~ n.lgodó.o crú m\<::lonal, destinados exclusivamente ao aoondic1ona.
ItJ.en to de sal brasileiro, quando ~onfecclonados pelos propr1~ pro
a.uctores de sal. seus qepOS1tat'los ou coustgna.tn.rtos. '111\9. vez provll.do 
ü pagamento do imposto sobre o itecldõ, na forme. do i-egula.mento 
em vigor. 

Art. 2. ° Ficam sem effe1to as mUlta.s e 1mpOISiçOes . fl.s<!aes a.e 
çua.lquer natureza, .a.p'}>Ucad.a.s sob o regime do decreto n. 22 .262, ele 
28 de Dezembro de 1932 aôS .productores, depo.sitarlos ou cansigna.

. tarlos de sal bra.slle.iro, por ·haverem confeccl<>nãdó a.accos .pela. !ortná 
e para. os f.lns do a.rt. 1 . 0 da presente lei. 

Art. 3.º Revogam~ as dt.siposlçõe~ em contrario. 

Sala das Sesaões, 26 de ·outubro de 1935: - · Ntlo de Aivarenga ... 
Lmngruber Filho. - Eduardo Duviv~r. - Bandeira. Vav,ghan. 
Ali pio Oosta.lZat. - Agénor Ba'bello . - J. Ferreira de Souza. --. Al
berto Rosellt. - Arlindo Pinto. - Rlbeifo Junior. - Fernandes Ta
vora .. - Adelmar Bocha. - Democrito Rocha. - Pltnio Pompeu. -
Xavier de Oliveira.. _.... G~maro Ponte Souza.. - Garios Bets , - Fabto 
Soàré. - Laerte Setubal. - Pedro Oalmon. - H ermete Silva. -
J. Mangaõétra. - Lauro Pa'Ssos. - Prtsco ParaJtso. ~ Marttm e 
Silva. - Bento C1Jsta Junior . - Acurcio Torres . ..:.. llenrtque Couto. 
- Abelardo Marinho •. -· Ma.rio Ohermont. - .r,osé Ftngarflho . -
E. Pdretra Oarnetro. - Henrique Lage. - Delfim Moreira.. - Fran
cisco Moura·. - Ermando Alves Gomes. - ·- Abe! de~ Santos. - Thoni,
pson Flores Neto. - Gastlio de Brito. - Ab. Ce.sar. - Genero:to 
Pcmce Filho. - Oesar Ttnoco. - Amaral Peixoto JutLtor. - Edmundo 
Barreto Pinto. -- Ftguetrede Rodrigues .• - Di?itz Junior. - José 
.M'uller. - Dorval Melchúurus. - Octavto d.a. Stiveira. - Amanáu 
Fontes. - Barreto Ftl1io. """'"" Moraes Paiva. - Pec!ro Vergara, -
JUcardo Machado. - Raul Bttten.court. - Eãmar carvalho. - No
gueira Penidó. - Abilto d/Assis. - Jorge Guedes. - Teixeira Lette. 
- Magamaes d~ Almeida .. - Salgacl.o Filho. - R. Praào. - :mvá 
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Costn. - Anfa Badra. - Damas orttz. - Alberto Surek. - Arthur 
Albtno da. Boéha. - Eutwo Bibetro . - Franctsco DiFioH . - Moa<,-y, 
Barbosa Soares. - AcyHno de Leiio. - Depdoro Mendonça. - AbgUdr 
Basto3. - Clement1.no Lisboa.. - Alde Sampaio. - Ant. de Gôe:t. -
José Cassto de Macedo Soares .. - Aurelfa.no Lt.eite. - Jatro Franc:u. 
- Barro3 Penteado. - Monteiro de Barros. - Valente ele Lima., . -
<1arlos de Gmmlló. - Domingos Vellasco. - Vieira Macedo. - Ves. 
pucto d.e Abreu. - Joaq1Lim A. Sampaio Vidal. - Godof~do Viann.a. 
- Humberto Moura. - Ben.ato Barbosa. - Ma.rio Domingue11. -· 
Adolpho Celso. - Arthur Cavalcantc. - Arnaldo Bastos .. - Hettor 
Mafa. - Simões Barbosa. ~Barbosa Lima. Sobrinho. ___:_ I. Trigo de 
Lõiirêftó. - Y'ttrió Crirrea. dd Costa. - carlos Vanãont de Barro3. - -
Adalberto Camargo. - Lima Tefxeita.. - Ferre1.ra Lima. . - uardillo 
Filho. - Piinto Tourinho. - Agenor Monte. - ~metrfo Mercio 
Xavier •. - Fernandes Lima. - Franctsco Pereira. - Ubaldo .Rama
lhete. - Francisco Gonçalve!t·. - Homero Pires. - Arthur Neiva.. -
Oliveira Coutinho. - Deodato Maia. - Chri3tiano MachaclO. - l-'t
nheiro Chagas. - Polycarpo Vfottt. - A. Iürnardes Ftlho. - 1''ur
tado de Menezes .. -- Augmto Corsino •. - Hugo Napoleão. - Ba.p1tcu:l 
Cincurá. - Leoncio Galrão. - Pinto Dantas . - Attila Amaral. -
Clemente Medrado. - João Jacques Montandon. .. - Noraldino Lima. 
- P . Ma.tta Macha.do. - Simlio da. Cunha. - Be!mfro de Medeiro~. 
- Anthero Bb'fulhó. - Botto ele Meruzes. - Paula Soá.res Neto. -
Jo4o Beraldo. - Celso Machado. - Lourenço Baeta News. - ChNos
tomo de Oliveira.. - Seba3tfão Domingues. - Humberto tte Andrnae. 
- Eliezer Moreira. - Motta. Lima . - Roberto Simon~n. - Pedro 
Firmeza.. - Jehovah Motta.. - Monte Arraes. = Pedro Jorge. =
Antônio Càrvalhal. - Austro Idtart de Oliveira. - Jos~ Jol1o 4o 
Pa.troctnio. - Vfetra Marques. - Fféire ãe Andrade. - Ptrus <:iayo:so •. 
=- Frc:ncfsco Rochti. - Edgarit So.nches. Mathias Fretre . 

Jwrtificaçn.o 

A .presente 1prop0s1ção visa. defender os prodJUctores de sal bi'asl
lelro de uma. lniqulda.de fiscal que vlrla tornar a.Inda ma.is rulnasü. a 
exploração desta. malfadada. lndttstria. na.clono.l. 

Ramo de ti.ctlivldade a que se dedlca.m m11ha.res de brastletros, em 
sua maioria. peCluenos propr1etàrl06 ii.lráes da. região llttoranea., que 
constltue mesmo a. precs.rla. riqueza. em ql!e alguns Esta.dos do nordest.e 
enoontrs.m a sua. escassa. fonte de rendas, a. industnia. sallnelra., per
seguida. ~r um :regime ~~al vexa.torto __ e _,por _ 1mpo_slções _trll:>uta.~las 
feder~s extorsivas, nno supporta. a. pesada trlbtttaçã.O que syb111ma. 
1nt.erpreta.ção f1Sca.1 do decreto n. 22. 262, de 28 de Dezembro de 1932 
lhe quer impôr 

Os !a.ctos podem assim ser roolllt'Wi~: 

Sob o regime do de<::rcto n. 14.464, de 6 de Outubro de 192ft, o 
imposto de consumo lnoidla. sobre: 

Art. 40 .• .• 

§ 12. Tucidoo: 

a) de a.lgo<lã.o, em peças ou jã. reduzidos a. saoeoe. 
X) Tecidos de algodão por metro ou fmcçll.o: 

Orú . • • • ' • •••••••• • ••••••• ' • " •••••• 1 •• ' •••••••• • ••••••• 1 $025 

Assim, o saoco não era. OOnS!derado a.rtefMtô, não pagava. imposto 
destacado: - o unJoo 1mpoeto cobrado era. o do tecido nelle ap'plt
cado. 
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Nesta. situação, os iprotiucto~t> de sal, seus depositartos ou ieonSt
gnatario.s, para hnra.tear o productx>, oompra.vam o tecido com o iln
posto que sobre elle recahe jà. pagõ e cêmféccionavam os sa.ccos para 
acondlclona.mento, sem pagame.nto de outro imposto .sobre os mesmoo. 

Convém a.sslgna.lar, para. melhor eselarec1m~nto quti a oonfecçi:\o 
ou. preparo <los saccos é uma operação llgelra e rudimentar, -consis
tindo numa simples cosrtura de tecido, dobrado na largura. necessaria. 

Ma.ta tarde ve1u o decreto :h. 22. 262, d~ 2ij de Dezembro de 1932, 
o qual, conservando o 1mp05to sobre o tecido de ·algodãó crú, cu!s>
tarlta elevou •para ~030, o metro, considerou og sa.ccos como nrtefactos 
de tecidos para oobrar lmpo::;to <lestaca<lo, respectivamente de $020 
de $035 e dê $060 por unidade, oomo se vê dos -oogulntes d1spos1t1V<m: 

At't. 3°: 

1 - Tecidos de algodão, 1ncluslve flló, .por metro ou !racção: 

Crú . . . ..... . . ... ................ • • ... • • . , . ........ ". . . . S036 
§ 13. Artefactos de tec1d~ e de pelles ... 

XXII - Snccois, por unidade. 

a) de algodão: 

Até 60 cm. de comprimento e 4 de la.rgurn. . . . . . . . . . . . . . . S020 
De mnis de 60 até 1,20 de comptimento e 85 de lnrgura 8035 
De mais de 1,20 de comprimento e de qualquer largura . . . . S060 

Mas o decreto n. 17 .464, de 6 de Outubro <le 1926, no artlgô "/º, 
letra / , não revogado pelas lets posteriores, estatuc:: 

:Art. 7 . o São isentos do lmposto de consumo: 
!) "Os artigos que l\. fabrica produzir e a.ppllcar no proprlo ~sta

beleclmento, no preparo de outros artigos, tribütâ.dt>.S ou não". 

Em ín.oo deste dispositlvõ, o Fiseo considera o fabricante de te
cidos, sujeito sómente ao pagamento do imposto sobre o sacoo que 
coiúeccionn, e julga. o p'roductor dé saí <>brigado n!\.o só ao pugatnento 
do ilnpost,o iSobre o tecido, como a.inda ao do impostCl sobre o sacco 
que el1e faz e uti11za exclusivamente no a.oondiclouamento e preparo 
do producto de sua industria. 

Em virtude desta erronea interpretação que prevaleceu contra 
·nutor!zadns opiniões de ... technlcos. do Thesouro Nacional. foram ~utua.- . 
dos e multados os .productores de sal, ireus deposWn.rios ou consigna.·· 
to.rios que empregavam no preparo e aoondiclonamento de seu pro
-:iucto, o .sacco confeccionado em seu p'roprl.o estabelccLmcnto, com 
tecido sobre o qual já. havla. sido pago o 1mpooto. 

Vejamos ·ag·orn as consequen.chl.S resulta.ntei:õ> de.'ltn. interpretação, 
falsa ou verdn.deh·rt., dos textos da lei flscnl. 

"O tecido de algodã.o ctú, empregado na fab,.lcação dos sn.cco.S de 
sal paga, como vlmoo, $030, .por metro oli fr•acçã.o. 

Os snccos deste tecido pngam, por unidade """7- o:! de 60 cm. de 
comprimento p·o-r 45 no mn.xlmo de largura, S020, os tl•e 60 cm, até 
1,20, úe comprimento e 85 de largura - $035. i • 

. Ora, um sa.cco de algodí110 crú. para 30 ks. tle sal tem exnctamente 
60 -cm . cle -comprlm-ento por 45 •Cm. de largura, senclo nelle E!mp'regado 
92 cm. de tecido. A 1mpnrtancla do imposto é, sobre o sncco, de S020 
e sobre o tecido, de S027 (0,92x0.30=S027,6). 

Um sncco de a.igodão crú pam 60 ks. de sil.1 tem 80 cm. dé com
primento •Por 58 de largura, sendo nelle empregado 1,60 de tecido com 
n. largura de 60 cm. A 1mporto.ncia do ln1posto é, sobre o so.cco, de 
$035 e sobre o tecido, de $048(1,60xS030=S048). 
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Assim, ;como ·se Ml:'lã. plenamente deinonstrado, o imposto sobre o 
tecido é multo mals elevado que o sobre o .sacco destina.do ·ao preparo 
ê ãcóndlciona.mento do sai. No caso do sacco p·am 30 ks. o lmpo.sto 
sobre o teclei.o e maiiSJ elevado 35 % e no do saicco de 60 ks. é mais 
elevado 37 % • 

Nos termos e~ressos d·a.s lel.s citadas, o fn.brlcante que cooúecclo
na sacoos com tc·cldos de sua fabdcaçfl.o, só paga o lm,po::.to meuor tp1e 
é o que recahe sobre os sacco;.. De accordo com a interpretação fiscal 
d-Os alludldos textos, o 0productor de sal, que não negocia nem v·encle 
snccos, fica, no emtanto, sujclto ao pngumcnto do impo~to mnior que 
é o do tecido e é ainda obrigado ao pagamento do tributo menor, que 
recahe sobre os saccos por elle oonfeccic'Il.adoo e applicados no pre· 
paro e a0ondlcionamcnto exclusivo de 6Un producção . 

A p·resente proposição visa, pols, cohlbir um'.i ih!üstiça. trlbutarta. 
e uma inlq".J.idade fiscal com que se procura. asphyxinr <• malsinacta 
industria saUneU'a no PJ.1z. 

Se prev<üeccr li interpretação t:Iscai que c.stó. $.Cnclo dacla n. letra 
/ do art. 7° <io <iecreto n. 17 .464, uma ruinosa co11scqucncln se lni
pôe: c;> productor de ~al niio podendo resistir no pescu.lo c11c:wso <le 
dois lmpGstos, um sobre o tecido e outro sobre o sacco, ou~rnndo ainda. 
mals a sua já one\',1d\$::lma proclucçá<>, terá ft\lalmente de al.>anC10m\r 
a confecção de seus snccos para ir compral-os m·;lls euros ao fubri
ca.ntc de tecidos. Rc.:u1tado: o próductor de sal :>crL~ prejudir",l.do 
com a n.cqulsição de um producto mais ca1·0., lndispensnvel á sua in
dustria e o erario publico sa.crincado pela arrecaduçáo unica do im
posto menc:r que rccnhe ~obre os saccxm. 

l.ss1m o. presente proposição não só defende uma tndustrln pobre, 
arrutnudo. e onemda pcloo mals pesndos tributos Jiscn.es cómo ntndn 
protege e ampara os corres publicos do Páiz nn. arrecn.dação deste' 
impos'to. 

O -reglm~h f1scn.1 que se pretende em vl.g<>r. só benencl.ar\:a os ia
bric'antes de. teciaos . Mas, p'orque lmmolnr uma industria pobre e 
sacrificada, como é a industria salineira no Pn1z e prejudlcn.r as rendas 
ào Thesouro, em beneficio de uma industrln. como a de tecidos, qu!l 
nã.o pedlu nem reclamou nenhum favor d<ista nat~rezo., .e que 3a tt:.m 
nsSCgurado e garauttdo os se~ lucros na vendo. dós tecido.; com que 
os saccos de sa.l silo con!eccionndos? 

A todas estas injustiças, deslguald·ades trlbutnria.s e lniquldudes 
fiscaés, a.ttende a presente propos1ç1:1.o. 

o art. 1º restaura., sem nenhum·a. duvida, o regime pelo aual o 
productor do sal paga sómente o imposto sobre o tecido com que 
··confecciomi. o.s · .seus ·snccos. Ainda assim elle ·fica. em dttrn;çf10 clr h1;; 
!erioridnde, em relnçüo ao rn.brlcainte de tecidos que só paga o un
posto menor que 1nctde sobre os sa.ccos. 

o art. 2°, releva as multas resu1t1:mtes do reglrne de de.5igun.Idndes 
ci~ndo per·a. interpretaçtl.o do fisco a. letra f do nrt. 70 do decreto 
n. 17. 464 relativa aos :mccos confec:0ionado~ pel0-s productore.s tte snl. 

O Sr. Presidente .o..-J Está finda n leiturn. do Expe0ctiente. 

O Sr. Barreto Pinto .(Pela ordem) - Acnba de ser lido no Ex· 
ipediente um offlcio cm que o Sr. Mlnlstro do. FM'..encln communtc1~ 

ser contrnrlo ao a.ugmento de 20 % nas c.:onsign1içõe1;:1 dos vencimentos 
tios funcclonnrios .publlcos para. alugttel de cn.sn. e flnnçn. 

Sr. Presidente, nito devemos, nbsolutnmente, nbctlcnr dns .prero
gativas do Poder Legislativo. 

Se a dn.mtira. pl"ocedcsoo cc:>m<> proeedeu1 no.o a.guardo.ndo ns 1n· 
1ormuções do Ministro dn. Fn.zenda. e O.ttendendo a.o requerimento que 
fiz. no oontl<io de que fosse incluido na Ordem do. dia e a.pprovado o 
:projecto respectivo,. evltnrla semelha-nte l-espost1\, quando o proprJo 
Er. Presidente da. Republica. já snncclonou tnl medida ... 
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A questão de ordem que levanto é a. seguinte: em te.ce do ltegl
mento, quer me parecer que as informações ora. prestadas pelo Mt
n18tro da FMJenda il.AO devem ser enca.mlnha.das a. Commtssa.o de Fi
nanças e que seja. archlvà.do o Aviso em que a. Ex. se manifesta 
contra.rio a.o funcclona.11.sm.o, porque, fel1zmente, chegou tarde ... 

O SR. Pru!:smENTE - V. Ex. declare o a.rtlgo do Regimento em 
que baseia. sua. questão de Ordem. 

O SR. BARRETO PINTO - E' o § 2° do art.lgo lUU. 

O Sr. Domingos Vellasco (Pela ordem) - sr. Presidente, pe<it 
a palavra. para. encamlnha.r à Mesa. requerimento sollcltando a. trana
crtpção, no Diario do Poder LegisULtf.110, de um a.rtlgo publlcaao no 
"Imparcial" sobre a. situação militar, naturalmente respeitadas aa 
êxi~nctas do artigo 143, § 1°, do Regimento. 

E' Udo e enviado á Com.ml.ssão Executiva. o seguinte 

N. 207 - 1935 

( 111 legislatura.) 

Requeiro que seJa tra.nscrtpt.o no Dtarlo elo Poder Legbla.ttvo li 

artigo "lntermezzo Mllita.r .. , pubUcado no "Imparcial.'' de 1 do cor
rente, obedecidas as extgenclas do a.rtlgo 143, § 10, do Regimento. 

Sala das Sessões, (J de Novembro de 1935. - Domingos Vell~co. 

O Sr. Presidente _. Tétiho sobre a. mesa e vou submetter a. 
votos o segu1nt.e 

REQUERIMENTO 

Requeiro seJa. inserto em oota. dos nossos trabalhos um voto ao 
pezar pelo fal1ec1me:nto d<> Sr. l"a.bto da. Silva. Sim.toa, revoluetonar1o 
t1.v11 de 1930, tllho do m'tln1clp1o de Ca.n~a.gallo. 

'Sa.lã. das SessõeS, 6 de Novembro de 1935. - Bandeira 'Vaughan. 

l'..pprova.ao. 

O · Sr. Presidente - Tem: 'R; palavra. o · Sr. Lelngt-uber Fllh<>1 pn- -
metro ora.dor tnsc~.tpt.o. 

O Sr. L~mgruber Filho (Pa.Im.as nas !Jalerl.48 e nas tnbuna.s) 
sr. Pre91dente, "a. gua.rd'll. morre mas :não se rerul"6 ... 

Passo a. ler à carns.ra o ma.n1!esto que e>s 23 Deputados da. Colll
ga.ção aiea.ba.m de dirigir ã Nação, oomo aff!nn"aÇAo de dtgn!dade, como 
demonstração de que o »;ta.do do Rio de J11.nelro 00nt1núá. de pê, na. 
defesa das preroge.tiva.s doo fluminenses. · · 

1 
"08 ™-putados sba1xo a.ssignados, que formam a. ma.torto. 

·absolruta da. Assembiêa Canstltutnte Flunítnense, deante d a 
monstruosa. denegação de justlça. de que acabam de ser v1ct1-
mM no Superior Trlbu~aJ. Eleltora.l" •.. 

O SR. PRADO KELt.Y ~ Extranho as referencias que os Deputadoe 
do Parlldo Radlcn.l fà.Zem á Justiça. Eleitoral. E extranho, porque, 
dessa. tt1buna.. fiz crltlcas ã méstna Justiço. quando VV. EEx. sus
t.enta.vam oom todoo oo argumentos du .patxl1.o politica. o direito de ee 
eebulha.r o povo fluminense de um.a preroga.ti'V'e. emenda.! 4 vida.· das 
demooro.cla.s. (Apoiados) . 
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O SR, LEMGRUIBER FILRO - O a.pa.rte de V. Ex. é ao mani
festo, e, éomo não tenho procuração para responder, aguardarei a hora 
do debate. 

O Sa. PRAJ>o XELLY - O a.parte é drrlgldo a V. Ex . e aos slgna .. 
tarios do manifesto, se é que elle estâ realmente assignado por 23 
Deputados. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Continúo a leitura.: 

.. . "vêm reaf!lrmar aos seus co-estaduanos e ao Paiz n. 
firme e ina.balavel decisão de cumprirem seus <l.everes civlcos 
e de honra, ~legendo governador do Estado do Rio de Ja
neiro o · ilJ.ustre vLoe-almlrante Protogenes Pereira Guhnarãés. '• 

(Palmas nas trtbunas e galerias). 

. O Sr. Presidente __. (Fazendo soar os tympanos) - Attençãot 
As galerias não podem manifestar-se. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - (Lendo) : 

"Ncõte momento, peza. sobre nossos hombros a estructura 
juridica da. democracia. braslleira. cuja. viga. mestril. é a de
cisão da maioria dentro <ia ordem legal . O esp'antoso colla.pso 
<la justiça eleitoral, atem:orlzada. pelo ba.ndltismo polltico que 
é a flôr de m.onturo da lndiscipllna, da. vlolencia e da. usur
pação" ... 

O Sa. BENTO COSTA -- V. Ex. está !alando déá.nte de um espelho. 

O SR. PRAI>o KELLY - A justlçll. eleitoral que agradeça. a V. Ex . 
as referencias que aca.ba. de fazer. 

o SR . BANDEIRA V A.UGHAN -= Bandltlsmo é o dos cotrellgiona.rlos 
de VV. EEx., que ma.ndam assasst.nar o p<>vo inerme nas ruas de 
Nlctheroy. 

. '! 

O SR. LEMORUBER' FILHO - (Lendo) : 

... "não fez mais que aggravar em nossas consdiencias o 
sentido de terrlvels responsa.búldades. 

• • ' 4 • .. •• ••• 

Depois da defecção da. justlçl\ eleitoral;' ... 

O SR. Pn~oo KELLY ~ Defecção?! A justiça eleitoral não era 
ooll<!a.rla. ioom VV. EEx.. para põder ser n.ccusa.da., neste momento, de 
uma defe<:ção de partido. 

o SR. LEMGRUBER FI~HO - (Lendo): 

'". . . "cabe ao governo da Republica. assegurar material
mente a ordem na ca.pltia1 do F..stado, pn.ra. p'odennos exercer 
num ambiente de calma e tnmqulllldade os nossos lnoon
eussos direitos. Invcstlmos, portanto. o Chefe da Nação da. 
rresponsab11ldade da. preservaçllo das nOSiS<as vidas que já a.rrls
cámos tra.glC'amente, ensanguentando o recinto em que se 
exerce a. soberania do .povo flumimmse". (Palmas nas tri-
bunas). · 

o SR. PRADO KELLY - A Ca.ma.ra. deseje. . so.ber 00 esso. a.ttltude é 
de rompimento .com o Governo da. Republica.. 

O SR. LEMGRUBER FILHO E' !!. mooma. que VV. EEx . ti-
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veram qua.ndo iniciaram o debate em torno dó caso do Estado do 
Rio. 

o SR. PRADO KELLY - F'ol de · :rompiméhtó oom o Governo Fe
dera.1 .. . 

o SR. BANDEIRA V AUGUAN - Rompimento formal. 

o SR. PRADO KELLY - ••• não com as forças politloas que nos 
confortaram com a. sua. solldarledade. Irtterpelló oo VV. EEx., neste 
momen~, rompem a. solldarie<:lade que a.té hoje teem mantido com o 
Gov:erno da Republica. e que a.inda. é expres.."'8. ·na permã.nenCiã ãó Sr. Ra.Ul 
Fernandes na. lea.derança da. Cama.ra.. 

o SR. LEMGRUBER FILHO - A attltude é a. mesma que tiveram 
VV. EEx . quando a.n.daram. no fluxo e refluxo das tribunas da. esquerda 
e da. direita. 

(Trocam-se numerosos e vehemen.tes aparrus entre os Srs . Prado 
Kelly, Djalma. Pinheiro Chagas e Henrique DOC:sworth. o Sr. Presi
dente, fazendo se.ar demoradamente os tympanoa, recia.ma atten~ão). 

O SR. LEMGRU.BER FILHO - (Lendo): 

"Bem vemos que neste momento se defrontam, acr:na d0 
horizonte da vida. estados.!, a. cotl$Ciencia. demQCT'a.tlca. do 
Paiz e o seu regimen constitucional. de um lado, e, de outro, 
as forças da. desordem, as m.achlno.ções do crime, ã. temeridade 
dà.s ã'inblçôes p€ssoaes. Podemos, assim, .avaliar a. a.ltn. e nóbte 
significação da 11o~on. resistencia. moral, consclos do n<>S&o papel 
histortco, defeiidéfidó Oôm as energlns do nosso caracter a 
exlstencia. politica, a. liberdade. a segurança. e a paz da. Nação 
Brasileira.. 

Rlo de- Janeiro, 6 de Novembro de 1935. - Arnaldo Ta• 
vares, Presidente. - Jayme de Figueiredo, 1º Vice-Presidente. 
- Gastão Reis, 20 Vloe-Presldente. - Anthero Man'fiães, 1º 
Secretario. - Cezar de Figueiredo, 2º Secreta.rio. - Alfredo 
Backer . - Antonio Roussoutiéres . - Ah•aro Ferraz . - An
tonio Leal. ~ Capitulino dos Santos Ju.niCJrr •. - Celso Gui
marães. - Francisco Lima. - Heitor CoZlet. - Humberto de 
Moraes. - José Wa.tzz Filho . - Jttl.io uamith. - Jm'cmymo 
Dias. -~ ·L1tfa Guarino. - Ma.rfo Guimarães . .. - . Moacyr .Paula 
Lobo. - Nicolau Bastos Filho. - Ruy de Almeida .. - Rochct 
Werneck. - Haraci o de Carvalho Filho, 1º supplente". (Pal
mas.) 

o SR. PRADO KELLY -' V. Ex. permitte um aparte? v. ~e está 
lendo o orlglhii.l do manifesto? 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Estou l~ndv .'o orlglna.1 do mani
festo, porque esse ma.uifesto foi escrlp'to por miln. 

o SR. PRAD0° KELLY - Peço a. V . Ex. q'W3· /o exhlba á. Camara.. 
1 

O SR. LEMGRUBER '.FILHQ - Estas asslgnatura..c; fora.m colhldM 
por mim, e V. Ex. não tem o direito de pôr em duvida. a minha 
a.ffirmaçã.o. 

ô SR. PRADO KELtit - Pergunto a V. Ex:. re esses vinte e trez 
Deputado,.q assiguaram o documento .polltlco a. cuja. leitura. V. Ex. pro
cede. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Assl.g.naram. V. ~. bem o sabe . 
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O SR. PRADO KELLY ~ V. Ex. afflrína-o sob sua pa.la.vra. de honra.?' 

O SR. LEMGRUBER FILHO - V. Ex . sabê que esses vinte tre:a 
Députado.s asstgnamm. 

O Sa. PRADO KELLY - V . Ex. não exhlbe á. Gamara o docwnento 
que a.caba de lêr . 

O SR. L'SMGRUBER FILHO - 0 documento e verdadeiro. E ' a 
tran.scripção exacta. do original, que está. em mã.oa do Sr. Macedo 
~. 

O SR. PRADO ÍU:LLY - Então. não é o origt.nal; é copia . 

O SR . LEMGRUBER FILHO - Copta. por mim feita . 

o SR. PRADO KELL Y - Plerguntel se era o original, e V . Ex . res
pondeu que sim. 

O SR. LEMGRUIBER FILHO - A Camara. testemunhou, Sr . Pre
sidente, a reslstencia que o!fereci para. vir a. esta. t ribuna. discutir o 
caso do Estado do Rio. Estou certo de que os meus nobres collcge.s 
hão de ver, na minha attitude, menos um.a. covardia., menos a. falta. de 
sensitbllJdade moral dea.nte das accu...""8çõeG aqui fel.tas, do que ó 
desejo de p'oder, desapnlxonado, sem odios, sem rancores, de coração 
a:lto, assumir com o meu partido as l'e6ponsabllidades do governo da 
minha terra. 

Tudõ, porém, tem um ilmite traçado .pela. Unho. de dignidade de· 
càda um. Não me era posslvel, Sr. Presidente, oontlhUa.r silencioso. 
dee.nte d~se. como dlsse ha pouco, fluxo e refluxo do. União Pro
gressista.. ora para a. esquerda., ora. para. a diré1.ta.. 

o SR. PRADO KELLY - Não é exuclo. A União Progre...<>slsta. e todos. 
os seus cótrellglonarlos teem mantido a. ms.lor coherencla. nas süas. 
attlt'udes, desde o come90 da. campanha. polltica.. V. Ex . não ignora.;· 
V. Ex. está falando oa homens de bem. 

O SR. LEMGRUBER Fll.tHO - Ha. vinte annos, Sr. Presld~nt.e •. 
venho dando é. mlnhe. .terra. e á. Republica tudo quanto posso dar~ 
8acr1fic1os, vicissitudes, tranqulllida.de da. fa.mma., . bens, tudo t~nho 
dado, afim de ver a. Republica. ama.da pelos brasileiros. 

o Stt. BENTo ·OOSTI. ---= V ; Ex. é um gi'Mttlê ·e.bn:ega.do: .". " 

O SR. LEMGRUBER FILHO -V. Ex. sabe que o sou. V. Ex. sabe
que quem oo.i'!reu 919 agruras do caroore .•• 

o SR. BANDEIRA VAUGHAN - Todos nós soff.remos. 

O SR. LEMGRUBER. FILHO - . . . quem soffreu OIS p'rejttlzos qu& 
80f!r1, tem bastante autoridade para. se apresentar de physionomi~ 
altiva e erguido. den.nte de seus pares, afim de discutir as que.:>tõea 
q>ertinentes ao 1nwresse do Brasil. · · 

Se hoje subi 'a esta. tribuna., Sr. P..,esldente, não foi senão para 
acoelta.r os debates do caso fluminense no terreno em que os melta 
adversa.rios o quizerem collocar. 

iBa.sta. de sil~clo 1 N{\.() é posslvel que estejamos a. ser aggredld~ 
(!la.riamente. como se fora.moo U$urpadoresl B'á..Sta. de aggressões, em 
que se nos nega. até o direito de defender a. a.utonomla. <lo nosso Es~ 
:tado! Chegamos ao limit.e que a digD.idâde humana. podia comportart 
. . , Um unlco a.ppello, Sr. Presidente, faço a.os meus h<mra.dos colle.o 
gas da. União Progressista. Flumine-n.se : que SS. EEx. nas su'BIS res-

• ' 
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põStas, nas suas invectivw:;, se recordem de que o brio e· a. corB;-gE'.m 
não são monopolio nem prlvUegio de ninguem; brio e coragem são 
qua.ildades inna.tas aos flumtnehàés . Que SS. EEx . nã.o se esqueçrun 
de que não houve sequer um momento de luta., no Brasil, em que o 
Estado do Rio de Janeiro n.âo se apresentasse na. primeira. llnhã. eiil 
defesa da RepubUca. Nesses tempos os nobres representantes da. Unlio 
Progre..qslsta. estavam q~1 todos nos collegios. · · 

o Sa. 'PaADo KELt.Y - V. Ex. assim, compromette a. sue. radiasa 
mocidade. (Biso) 

o SR. LEMGRUBER FILHO - A minha. velhice começou mutto 
oedo. Começou quando ao ln.do de Nilo Peçanha, em 1914, eu formava. 
naquella. phalange que o elegeu, contra. a. vontade do ~neral Pinheiro 
Machooo, que qulz reduzir o nosso Estado a condição de "terra de 
µinguem''. 

o SR . DINIZ JUNIOR - Nesse ponto V ' Ex. não tem razão. E. 
preciso examinar a historia nos se~ aspecto.s legittmoo. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Pertencendo áquelle grupo de 
Deputados que, já em 1914, defendia a autonomia. do Estado do Rio 
qe Janeiro e se manifestava. contra. a. lntervençã.o absurda da. politica 
:!ederal a. querer, dentro do nosso Estado, designar o candidato ã 
presidencla. do mesmo, não havia. de ~r hoje, com as responsa.bW
da.des que tenho, que irla. debandar para formar num grupo qu~ esti
vesse a.ttentando oontrs. essa. nutonomia. 

O SR .. BENTO COSTA - V . Ex. está falando contra si mesmo. 

o SR. LEMGRUBER FILHO - Então V. Ex. nli.o cé>mprehendeu 
o que eu disse . 

o sa. BENTO CosTA __, Pois se V. Ex. estã se insurgindo contra 
os que a.tt.entaram contra n. autonomia do ~do do Rio .. . 

O SR. LEMGRUBE.R FILHO - Sr. Presidente, estou falando bem 
claro. Não posso .perder o fio de meu discurso, porquanto, niio ha
vendo trazido qua.esquer á.ponta.mentos, preciso, no meu improvise>. 
ooncat.enal' tanto quanto possivel as minhas td~s para. . que minha 
oração não se transforme numa. colcha. de retalhos. 

· O Ba. PnADO KELLT - Esta.mos ouvindo V. · Ex. com toda• a.tt;en .... · ·· ·· 
.ção e. ooatãmento. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - ~Em 1922, numa. nova investida 
.oofiti'á o Está.do dõ Rio de Janeiro, eramas nova.mente sup-p11claclos. 
porque nos atirávamoo d-e peito aberto, em defesa da autonomls esta
doal, contra a. intervenção erlliltnosa que se pràticou. Em 1930 . . . 

o SR. BAN"DEIRA VAUGHAN - V. Eic. n~turailmente se esqueceu da 
época em que considerava. o Presidente Manuel Duarte como o seu 
un.100 chefe ..• 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Vou chega.r lá. 

o SB. ~A.ND~A VAUQHAN - V . Ex. já a.ttinglu 1930. 

O SR. LEMGRUBER. FILHO -- Em 1930, Sr. Presidente; era.moa 
111ós, no Estado do Rio de Janeiro, - e quero vêr se encontro, além 
doã Sts. Deputados Bento COsta e Bandeira. Va.ughan, a.lguem ma.ta 
da bancnde. pr~lsta que haja então defendido a revolução ou os 
principies da Alliança. Liberal.°. • · 
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O Bii .. PRADO KELLY - V . Ex. encontra.ria o chefe do nosso Pãr
ltldo nas trincheiras de combate, defendendo as reivindicações popu
lares no movh:n.ento naciona.l. 

O Sfi . llENTo COSTA _.... Exa.'Ctamente. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Sr. Presidente, vejo, por conse
guinte, apenas os dois Deputa.dQS que se acham na minha. frente. E 
Jll1Dguem mals vejo ••• 

O Sa. BANDEIRA VAUGHAN - Sómente agora 11udemos virá camara., 
porque, antes, ella. era privlJ.egio de pol1tlcos proflsslonaes, dos quaes 
S. Ex. era. C()rrellgione.rlo. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Onde SS . EEx. estavam em 1930, 
não sei •.. 

O Sa. BAND~A VAUGHAN - Esta.vamos no interior, trabalhando 
pela. grandeza. do Esta.do ... 

O Sn.. BEN'To COSTA - Eu pooso dizer olid.e estava. o nobre orador 
em 24 de Outubro de 1930; .na 28ª hora, estava S. Ex. nas esca.<larias 
do Pala<:lo do Ingá ..• 

O Sa. PaADQ 'KELLY - São esses os credito.s de revoluclonnrio do 
Deputado Lemgruber Filho. 

O SR. LEMGitUBER FILHO - No dl:a 3 d~ Outubro, quando se 
deilagrou o movimentõ revolucionario, nesta mesma Camara 168 Depu
tados votavam a favor <io estado de sitio e, da bancada. fluminense. 
João Guim&rães e Lemgruber Filho davam seu voto <:ontra. tal me
dida, attitude que, naquella. occasláo, era a tihlca que ·pcdla.m ter 
como prote~tô contra o que se passava; no Governo Fe<lera.l. 

O SR . BENTO COSTA - VV. EEx . ·podiam dar a sua vida, como o 
:fizeram tOdllS os Deputados, naquella occasiã.ó, em holoce:u.st<> á 
Nação. · 

O SR. LEMGRUBER l<'ILHO - E, Sr. Presidente, vlctortoso o 
movim.ent<> revolucion.a;r1o, pergunto: a que asBistlmo.s? As.slstlmos, no 
~tado dó Rto d.e Janeiro, e.o e.ssa.lto ás posições por a.quelles mesmo 
que nó.s, na. vespcra, havia.mos dellas tirado. 

0 SR. PRADO KE.l.LY. - . VV.. EEx. ? · 

o SR. LEMGitUBER FILHO - 'E' verdade que mandaram para 
lê. um homem de bem, honrado e digno, o Sr. Plln:io Case.do. Tal pro
cedtmento do GovernQ Federa.l oonstltUia, porém, um attenta.do oontra. 
e autonomia da. terra :flumin~nse, reduzida. a. .terra. de n~nguem. 

o SR. BE?il'4'<> COSTA - O secreta.rio do governo do senhor PUnio 
086ado !oi Uin correl1g1onarlo de V. Ex., <> senhor Cesat Tfüoco. 

O SR. LEMGitU'.BER FILHO - Não tenho, aliás, preconoeitoo :re
gionalistas, porque as front..etras do meu E.stado terminam onde ter .. 
minam as !rontelras do Brasil. se qulzermos, porém, defender a. au
:tonom1t10 d.o Estado do Rio d.e Janeiro, têmos que defendel--& em todas 
e.s occasiões, e !oi o que n.ós fizemos. Protestamos -contra a. inter
'Vençii.o no Est'Sdo do Rio :representada. .pela. nomeação de cidadão que 
já nâO era politlco. v.J.moo, com grande pesar, o as.salto ao Poder, com 
raras excepções, .pelo que hav~a de ma1s réles no Estado do Rio. Ar
rancaram das .Sà.i'geta.s mela duzla. de 1nd1viduos sem imputabilld'à.de. 
sem honra, e~ssoo da prisão ..• 
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O Sa. PR.AOO !Ut.'r...Y - Nessa parte, quem deve responder a v. Ex. 
é o Sr. Cesar Tinoco, que foi Secr.etaTio <ta .'.Justiça do Interventor 
Pllnio Casado. 

o SR . LEMGRUBER FILHO - ... e ehti'eg.S.ram o governo da. mt
:b.ha. terra a. esse bando, qúe só qiliz explorai-li.. 

O SR. BENTo CosTA - V. Ex. está triste porque, naquella occa
sião, era <X>rrellglonarlo do governo deposto ... 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Eu, Srs. Deputados, ·repito, pro
testei firmemente contra. a Dieta.dura, em virtude dessa imposição de 
gente extranha á nossa. terra. Entretanto, ao sahir o Sr. P.Unlo ca
sado, •é nomeado Interventor um General gau<:ho. -0 Sr. M.lenna Bar
reto; que; por sua. vez. ao deixar o governo, é substLtuido. interina
mente, por um Coronel, ta.mbem ga.ucbo. 

O SR . .BENTO COSTA ·- V. Ex. tem um perfeito "t.elró" contra oo 
gauchos. 

o SR. t.EMGRti'BER Ftt.HO - E, assim, sem o protesto de n ·ln
guem, a não ser de nós outros. o Estado <io Rio de Janeiro, de léo 
em léo, ia sendo presa, ia <:ahindo na po.sse da.quelles que não ti
nham direito de o governar. 

O SR. PRADO KE'LLY - No reglmen das intervenções. o Gove).·no 
Federal podia mandar para. <> Estado do Rio delegados de. sua con
fiança. E' muito dl!ferente da. intervenção .lndeblta, em pleno re
g.imen constituciona.i, do Sr. Ministro <ia Justiça, para favorecer a. 
causa de VV. EEx. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Fol, Sr. Presidente, nesse instante 
em qúe ó 1neu Estado se achava dominado ·põr pessoas, •honra.das em
bora. mas extranhas á tertâ. :flüiniilêíl.Sé, que eu cotrl a.o Mtnlsterlo ds. 
Ma.rlnha. 

O SR. BENTO CosTA - Pensei que V. Ex. la. dizer que havia cor
rido do Estado do Rlo. 

o SR. LEMGRUBER FILHO - iN'ii.o me force V. Ex. a entrar no 
terreno pessoal . Peço, en~arecldamente, a V. Ex. nã.o me obrigue a. 
entrar nesse :ter.re.no, porque não sei quem levará ia m~lhor. 

. . " . . . . . . . . . .. .. 
O SR. BEN'l'ó COSTA - Estou prompto a. d·lscutlr com V. Ex. eni. 

qua.lque.r terreno. 

o : SR. LEMGR1JBER FILHO - Srs. Deputados, :rol nessa oooa .. 
slão, -êm · que todos, de braços cruzados, ass1stle.ll:1 ao amesqulnba
mento da. nossa terra, goverh.ada. por homens extranhos, que desco
nheciam o meio e se cercavam dos peorE.s elementOO ... 

' 1 
o SR. PRADO KE:i.t.Y - Entre esses elementos peores V. Ex., certa.

moente, não 1nclue o Deputado Oesa.r Tinoco, que era secretairlo da In
terventorta Pllnlo ·Casado. 

o SR. BENTO COSTA - O Secreta'l'io . do Coronel p .a.ntaleão Pessoa 
foi utn correllglonar1o de V. Ex .• ·o Sr. Cardoso de Mello. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Parece que já deda.rel, no tnlclo 
do meu discurso. que havia. excepções honrosas, e s. Ex. estaria, cer
~a.mente, entre iaquelles que <:onstltulrun exctPÇãó. 

Sr. Presidente, foi nesse líistante q'lie corri ao Mintsterlo da. Ma-
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:.i'lnha, para ~dir o iauxllio dê alguem que, embora não tendo nascido 
.na terra. fluminense, era filho de .fluminense e .para lá voltara com 
:.um mez de edad.e; foi nessa. occaslão que !K!dl -0 prlmelro auxlllo ao. 
Almirante Protogenes Guimarães, no sentido da coordehaç~o do nom~ 
do · novo In:terventói' ... 

O Sa. BANDEIRA VAUGHAN - Foi esse o primeiro pedido; V . Ex • 
. portanto, confessa que, depois fez outros ... 

O SR. LEMGRUBER FILHO - O Sr. Almirante Protogenes GU1-
marães prestou aos fluminenses um grande e .fncontestavel serv!co. 
Quanto ao Sr. Comma.ndante Ary Parreiras, tenho, Sr . Prestdente, ml
nhas resenas, mas. reconheço, e o dlgo desta trlbuna., que S. Ex. é um 
·homem de bem ... 

. O Sa . lJANDin'.RA VAUGHAN - Neste ponto, V . Ex. tem razão. 
(Apoiados) 

ô SR. BENTO COSTA - Agóra, fala em nome de todo o Estado a.o 
·Rio de Janeiro. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - ... um cidadão digno e honrado. 
Naquella. occasláo, o Sr. Almirante Protogenes Guimarães nos per

. ~UlltQU se autoriza vamos a coordenação ~m torno do notne do Sr. Com
ma.ndnnte Ary Parreii'a.s. Ouvidos nossos smigos; todos elles, sem ex
oepçA.o, -concordaram. O Sr. Ary Par1elras foi nomeado Interventor no 

· Estado do Rló de Janeiro, tendo nós, por consegulnte, dentro do po.s
slvel, <iefendido a. autonomia da noss.a terra, entregando o Estado 

·a um !fü.mlnense digno. 

O Stt. PRADo KELL"'2. -- V . Ex. elucida um }le>nto da. h1storla con
·temporanea: não sabia. que a nomeação do Commandante Ary Par-· 
reiras para a. IntErventorla Fluminense erã. devida á influencia de 

· v. Ex. 

O SR. LEMGRtrBER PILHO _.. Pois, então. tique sabe.nd-0 agora. .. • 
(Bisol 

Sr . Presidente. nts.o me perturbo com o aparte il'onico d.·o nobre 
· Deputado, Sr. P.ra<io Kelly, J><>rque, se bem me record<>, na.q-uelle mo
mento, S. Ex . , que tinha vlndo da. redacção de jornae.s contra a. Re• 
volução, já ern Secretario do Sr . Salles Fllho, na dlrector1a. da. Im

. prensa Na.cl-0nal. E' .posslvel, por conseguinte, que S. Ex . , não co
,nhecendo <> Estado do Rlo de Janeiro, senão .por ter nascido lê. por 

.. S,CS,1:!9 e_ pelo_ que . . ouvi.a. dl7Jer. • .• · · ·· 

o SR. PRA.D<> K.ELLY - Por acaso? V. Ex. só faz allusões pessoaes. 
Quero vêr até que ponto chega. 

ô SR. LEMIGR.UBER FILHO - V. Ex. e.stã. me obrlganao a esse 
· terreno. 

o SR. PRADO KELLY .__ Estou d-iscutindo factos :Pol1ticos, excius1-
, vamente. Ma.s pode V . Ex. contmuat . 

O .SR. LEMGRUBER FILHO - O Sr. Prado Kelly era Secretar lo 
do Sr . Sal.les Filho, quando foi nomeado Chefe de Policia de iNlctheroy 

· um rapaz digno e honest<1, Sr. Stanley Gomes, o qual levou o Senhor 
· Prllido Kelly como seu con~lhelro, pela falta. de pra.t1Cl\ . . . 

o SR. PRADO KELLY - V. Ex. está affirmando \\m ainverdade. 

O SR. LEMGítiJBER FILHO .._ E' verdade . . 

. . . levou o st, Prado Rieliy para. seu conselllelro na Póllcla, de 
· vez que não possuia. habitas de admlnl.straçõ.o. · 

Página 19 de 54 



- 334-

O SR. Pa~o KELLY - Não é ~.xacto. Certo é, poTém, que encon
trei V. Ex., certa vez •na. éhefatur.a de Policia., pedindo a. nomeação de. 
autoridades para. o municlplo de Sao Gonçalo i 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Naturalmente. pela !nfiuencla... 
que exercia ~· Ex. sobre o Sr. Stanley O<>mes, conseguiu leva.r o .seu 
digno e honrado irmão para a Dlrector1a. de In.strucção do Estado do .. 
Rio de Janeiro l 

Só então oomeÇóti o Sr. Piá-do Kelly a. appal."ééer na vida. flumi
nense. Como, porém? C<>m as ·nomeações e remoções de professoras!. 

o Sa. BANDEIRA VAUGHAN - Começou a. appi:!.reoer na. vida flu-
mll'i.ense, cõmó gr&Me nóme que é nãs letras nacJonaes e como homem.. 
Ulustre que é. (Apoiados) 

· O Sa. LoNTRA FILl'.lo - O orador faz grande iliJust1Ça. no Depu- · 
tado Pradó ID?lly, qtié é tinia. das 1ntell1gencias mais brilhantes dw. 
Camara. Federal. (Apoiados) . 

0 S1õ.. PRADO KELLY - Poderia lembrar ao Deputado Lemg?"Uber · 
Filho que, a.inda. quando o Partido Nillsta. conservava em seu seio• 
o.s representantes a.utnentico.s do pensamento de Nilo Peçanha, fU1 
ind.icado - Isto em 1928 - em manifesto, que acredito ta.mbem as-· 
signa<io por s. Ex. , o Sr. Lem.gruber Filho ..• 

O SR. LEMGRUtBER FILHO - Não é exact<J. 

O SR. PaADo KELLY - ... candidato á deputação estadool. 

O SR. LEMGRU13ER FILHO - Ao contrario, trabalhei multo para: 
que V. Ex. não fosse candlda.to. · 

O Sa. PRADO KELLY - Agora, tenho a dizer a V. Ex. que, ness:l.: 
época., nll.o era eleitor, porque nl\o me seduziam as actlvidades poll
ttcas exercidas, ·então. pelos .politlcci.s profisslonaes do Estado do Rio. 

O Sa. BENTO CosTA - Perfeitamente. E pelos que vivem a.tê 'hoje 
a. e~plorar .a memoria. de iNllo Peçanha, corveja.ndo sobre o .nome do· 
grande fluminense. 

o SR. LEMGRUBER FILHO - Isto posto, vê a Camara. que O· 

Alnllra.nte Protogenes GU.im:wrli.es prestou. na.quella. opportunldade, re
levante serviço ao Estado do Rio, collaborando, eff.lclentemente, para.. 

·-·&"nomeação do·· sr~ Ary Parreiras; · - · · ·· ·· · ·· · ·· · ·· · · ··· ··· 

O SR. ABELARDO MARINHO - . V; Ex ; está fazendo revelações para. 
mim deveras se-nsaclona.es, porque, entre as culpas, entre os crlmes. 
attrlbuidos ao Club 3 de Outubro, sempre vl o da 1.ndlcaçâo do nome 
do Sr. Ary Parreira.s para Interventor do Estado do: Rio. La.sthn.ava-· 
se tivessem tirado de lá. o Coronel Pantaleã.o Pessoa.· p.ara substltuil-o 
pol' um outubrlsta.. Não · contesto o que V. Ex. ~stá dizendo com. 
·tanta. precisão, mas, para. mim, devo declazrar, cons~itue absolüta. no
vidade. 

O SR. LEMORUBER FILHO - Que SP.jn, mas é a. verdadeira. ex-· 
pressão da verdade . 

O SR. .ABELARDO ·MARINHO -- V. Ex. tem direito de fazt"..r o seu 
depoimento, mas, por esse facto, não quero abrir mão do meu, tal 
o de lembrar que um dos crlmes attrJbuidos ao Club 3 de Outubro• 
:rol esse a ~ue a.lludl. 

ó Sa, BANDEIRA VAUGHAN - Foi., antes, obra de patriotismo. 
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O Sa. ABELARDO MARiN:Ho - A declaração do nobre orador, repito, 
-é nov.idade pars mlm. 

Ô SR. LEMGRUBER FILHO - Fll-a tambem como novidade, pois 
•O : Sr. ·Pra.do Kelly não conhecia o facto. 

O Sa. PRADO KJ:r,LY - E' inexacto, e contesto-o formalmente. 

O SR. LEMGRU.BER FILHO - V. Ex. não pode <:onte.stal-o, pois 
-não tem a.uto,ridMe para. tal. 

o SR. PRADO KELt.Y - Não tenho? 

O SR. LEMGRUBER ·FJ:üHO - Nã.o. Pergunto e. V . Ex.: quem 
·1he deu essa autorlda.<le? 

VOZES "-- Olll. .• 

O SR. PRADo KELLY - Falo com a autorids.de de representante da 
Nação que defende os interesses de seu Estado contra e. invasão que 

·V. Ex. .pretende. V. EK. dev~rla ter outro procedimento na. tribuna. t 
{S.Oam os tympanos). · 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Falei, Sr. Presidente, com a. auto
ridade de quem tomou :pa'rté .n1'. escolha. ou no ~reparo ds. escolha. do 
Sr. Ary Parreiras. Se o Sr. Prado Keily ignora. o facto, deve tTata.r 
d~ conhooel-o bem para depois retrucar-me. 

O Stt. SouzA LEÃ<> - V. Ex. dá iicença par.a um a.parte? Extra~ 
~o. em tudo IS.So, que. considera.n<io--o "carcomido" como eu, pois 
!ez pa.rte d&. antiga Republica, a.poia.ndo o Governo do sr. Washington 
·Luis, e !irmn..ndo requerimentos de informações, noto, ag-0ta, que V. !)x. 
·proclama ter sido revoiuclonarlo ... 

O SR. LEMGRitTBER FILHO - V. Ex. está equivocado. Desafio 
.a qtie aponte nos Annaes um voto politlco. sequer meu, que ·tradu
:zlsse apoio a.o Sr. Washington Luls. 

O SR. SouzA LEÃ-0 - Saibe V. Ex. que votar contra e8tad.o de 
:sttlo não é medida. ·partidaria. E' medida de excepçáo. Os Deputados 
do Governo tanto podem a.pol.al-a como rejeltal-u.. Isso n~o a<:redlt~ 
·nlnguem. como revoluclon.arlo. 

O SR. LEMGRUBER FILHO . ..,....,., Votei .contra o.s -<moos "<i·e Parahyba. 
e de Minas Gera.es. Entrei pará esta Casa pelo Üvre voto <los meus 
,con·t-erra.neos. 

0 SR. BENTo COSTA Todos nóS. Isso nãio é privilegio de 
·v. Ex. 

o SR. LEMGRUBER FILHO - 1Naquellã. épóca. 

o Sa. PRADO K'.ELLY - Naquella época. o voto livre eram as actas 
:falsas. 

O SR. LEMGRUBER l<'II.JHO - O Sr . Manoel Duarte prooe<leu de 
·tal forma. que me obrigou n. declarai' que 8. Ex. era homerA de bem, 
·digno, e que seria meu chefe se continuasse a ter aquella .a.tti
tude. 

O Sa. BANDEIRA VAUGHAN - Como contlnúe. s ser homem de bem. 

o SR. LEMGRUBER FILHO - Logo depois, porém, forçou sua. 
ba.ncãda, nqul, a vot-aT com <> Governo nos ca..sos d~ Minas ~ do. Pa.
.!l"M)"bn.. Aqui declar-01 que não o n~ompanha.rla.. 
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Os votos com que vim para esta Camara eram do P~rtido Nl-
lista, Apello para o Sr. Deputado Acurcio Torres, que poderá dizer se 
tive apoio do Sr, Manoel Duarte. 

o SR. · BENTO CosTA - V. Ex. sabe que os votos eram dados em ., 
actas :falsas. 

o Sa. PRADO KELLY ---- E de accordo com a. Presldencia. do Estado .. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - O Almirante Protogenes prestou . 
grande serviço ao Estado do Rio. 

o SR. BANDElRA VAUGHAN - vv. EEx. acham que o Sr . .Aiy Par- · 
telra.s prec!Sa. ser despeja<io do Estado do Rio. 

O Sa. PaADo KELLY - Já pediram ao G<>verno da RepubJica. a. sua .. 
exoneração. 

o SR. J .. EMGRUBER FILHO - Nada mais natural, senhor Presl-· 
dente, que os fluminenses o elegessem para o Governo do Estado. Ele-· 
geram-no e o elegarão duas, trez, tantas vezes quantas forem necessa-· 
r..tas para que a dignidade do Estado do Rio fique acima. de qua.lquer
invectiva e daquillo que suppõem os honrados collegas da. União Pro
gressista. 

Sr. Presidente, tem-se dito e redito, nesta Casa, que a Unlã.o Pro
gressista elegeu 27 Deputados, com os seus alllados ..• 

o Sa. BENTO CosTA - Tem-se dito, não. Tem-se provado. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - ... e que sof!reu esbulho, por
parte doo Trlbuna1'!s Eleltoraes. 

Tenho aqui as cifras, para pr·ovar que são affirmações gracio.sas. 
A União Progressista. obteve no Estado do Rio, no total dàs secções·. 
eleltoraes, · 43. 622 votos. o Partido Radical alcançou 42. 641. 

o SR. PRADO KELLY - Então, não obteve mais do que a União 
Progressista? VV EEx. teem dito e repetido que derrotaram a União-· 
Progressista . Vê~se, no em.tanto, que V. Ex. traz documento, do qual 
se infere que o meu partido obbéve numero de votos superior ao Ra
dical . E' cbnfi.sSào que V. Ex . faz da tribuna, a. nosso favor. 

O SR. I,EMGRUBER FILHO - V. Ex. jâ. me ouvlu dizer que a . 
União ~gress~t~ _ ~ye menos votos que o Partido Radical? _ . .. . 

o Sa. PRADO KELLV - :N'ão sei se V. Ex. o disse. Sei que é a!
!irniaÇã.6 reitérada do.s jornaés de seu pattld,o,, é que fól feita aqui, da . 
t1·lbuna., pelo Sr. li'abio Sodré. 

o SR. CARLOS REIS - Mas, agora, o orador trouxe algarismos de · 
éloquencia extrMrdina..rla. ... 

O SR. LEMGRUBER FHMO - O Tribunal Regio:l.al !l'eduziu 2. 900 · 
legendas na União P.rogresslsta e 2. 300 no Partldo Radical. 

O SR. PnADO KELLY - Houve, pois, um prejuizo 1 de 600 legendas. · 
para. ~ União Progressista, conforme V. Ex . diz. 

o .SR. LEMORIUBER Fil.JHO -:-- Houve, pina a União Progressista., 
prejulzo de 600 legendas, ficando com um total de 40. 680 votos, e o -
Radical, com 40 . 306 . 

· Mas, Srs. Deputados, o segundo turno foi qu.e decidiu da sorte 
de. sete Dept.ttados, e vv. EEx. sabêm que a cl'làipíl. da i:Jga Elett;orn.I _ 
Catholica conferiu aos candidatos da União Progres3ista cerca dé 1. 000 , 
votos. 

Página 22 de 54 



337 --

O SR. PRADO KELLY - Eguatmente, aos candidatos do Partido 
:Radical. 

O .SR. LEMGRUBER FILHO - A chapa da Liga Eleitoral Ca.• 
:tholica. foi, repito, quem decidiu da eleição, no segundo turno.' 

O SR. CAnLos REIS - A chapa eleitoral catholica serviu de ele
·mento de oscillação . Parece que o caso é identlco ao do meu Es
:tado. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Por esses votos, obtivemos mais 
· tres Deputados e VV. EEx. quatro. Quer d-ize.r que os dezoito Oepu• 
tados do Par.tido Radical são, nãó o resultado da depuração feita pelo 

"Tribunal Superior, mas consequencia da chapa da Liga Eleitoral Ca• 
thollca. do Estado do Rio de Janeiro. 

Sr. Presidente, tenho re.:ei-a de que palavras, mais ou menos 
fortes, possam, <ie qualquer !orma, a.ttentar contra os principioo da. 

· educação. Déixo, -assim, de Jer uma. carta que tenho em mãos, mesmo 
porque não quero abrir discussão em torno de pessoas. 

O SR. PRADO KELLY - V. Ex. não tem feito outra col.sa, desde que 
· começou o seu discurso. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Sr : Presidente, os Deputados so
cialistas são homens dignos; os Deputa.dos socialistas, solida.rios com
nosco, teem tido, desde Jtneiro, umaattitude de homens de bem. São 
nobres, patriotas, firmes, dedica.dos e sinceros nas suas declarações e 
nas suas alllanças . Qualquer delles honraria um Partido; e tudo 
que se tem dito desta tribuna, podendo <ie longe, má.cular a digni
dade de qualquer um desses Deputa.dos, é affütntíção grosseira. e gra.-

... close . . • 

O SR. PRADO KELuY - E' affirmação fundildà em d-Ocumentos . 

O SR. LEMGRUBER FILHO - ... porque SS . EEx . souberam 
· resl.Stit, galhardamente, a todoo <>S em.bates . 

O Par·tido Socialista. - lastimo que não esteja. presente <> Depu
ta.do Allp!o Costallat - ... 

O SR. BENTO Cos'l'A - o Deputa.do Aliplo costa.lla.t está. na Ca..~ 
mara, ausentou-se moment3.neamente, do recinto. 

O SR. LEMGRUBER iFILHO - ..• teve sempre, pela swi. Com-
.missão Exe<!utiva, . uma situnçáo -escusa . . ; · 

o Sa. BANDEIRA VAUGHAN - Essa. declaração de V . Ex. é grave. 
1 

O Sa. PRADO KELLY - Como V. Ex. se ~efere a<> seu correligio
"lla.rlo, Sr. Oesa.r Tlnoco, membro dessa Commlssã.o Executiva.? 

O SR. LEMGRUBER ·FILHO - Senhores Deputados: O P:i.rtido 
Socialista., pela Commissií.o Executiva, andou como a mãe de São Pe
dro - de lá para d.. (Riso) . 

o SR. BENTO CosTA - F..sse foi o elemento declslvo no Partido do 
V. Ex. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Em Janeiro, s União Progressista. 
lprevendo que niio ·poderia fazer, isolada, a I!lalorla ·absoluta. d·a As
·oombléa, entrou de botaR e esporas, pelos ru:re.lnes socialistas e esco-
lhéti. e. dedo os candidatos, de quem tinha obtido, de 11.ntemão, com• 
promisso para votar <:e>m a União Progre.sslste., .no caso de vencer. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que está a ter· 
minar à hora destinada ao Expediente. 
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O SR. LEMGRUBER PILHO - Vou terminar, Sr. Presidente. 
A União Progressista. entrou, como disse, de botas e esporas pelo. 

Partido Sociallsta e escolheu a dedo os seus candidatos. 

O Sa. BENTO COSTA - A mesma coi.m que V. Ex. fez oom. <> 
Sr. Vicente Ráo, Ministro da Justiça. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Essa decantada Commissã.o Exe-· 
cutlva, então, <:orreu para o Partido Radical e pedlü nos.so aux111ó. 
E não n~gamos ao Partido Socialista. nosso concurso para sua. de
fesa contra a. União Progressista. 

Estáa aqui os manifestos ·dos Deputados que ficaram com a União· 
Progressista naquelio. occasião. Atacam a Commlssão Executiva., aquella. 
·eommls..sáo que o Deputado Prado Kelly de!e.ndta hontem da. tr1:. 
buna. · 

b Sa. PRADO KELLY - Aquella commlssão cuja exl.stencia demons- · 
trava hontem da tribuna e V. Ex. comprova hoje. 

O SR. LEMGR.'UBER FILHO - Pois bem: ol!éi'ecemos nosso apolo-· 
eo Partido Socialista e os seus membros determinaram quaes os can-· 
dlde.tos que deveriam merecer nossa. votação. 

Correm.os á ·primeira supplementar numa chapa. só: a União Pro-· 
gresslata, com o.s outros socialistas, numa. chapa só tambem. 

Agota, a unlca dllfcrença que houv-e foi a seguinte: o Deputado• 
Costa.llat, que oorreu ne.ssa. . chapa, passou-se .para o lado de lá. 

O Sa. PaADo KELLY - Não é exacto. A dlfterença que houve tol' 
esta: a Commi~ão Executiva, a que V. Ex. allude, passou a. prestigiar, . 
na defesa. do.s interes.c;es economlcos e politlcos do Rio de Janeiro, a : 
União Progre6Sista Fluminense. 

O SR. LEM!GRUBER FHJHO - O Deputado Corrêa e Castro, que
tambem !oi votadQ por nós, .se .passou para o lado de lá. 

O SR. PRADO KELLY - Ao contrario: os dissidentes da Comm:issãe> 
Executiva é que, faltando á fé jur-ada, ficaram oom vv. EEx. 

o SR. BANDEIRA VAUGHAN - o Deputa.do Corrê& e Oa&tro ficou· 
·oom a · Commissão Executiva do Partido Socialista, comprlndo seu dever · 
pollticó. 

O Sa. PRADO KELLY - A dedaração que :fiz, com documentos na:. 
.. -mão, . é -lrre!uta.veL - . . · · 

O SR. LEMIGRUBER FII.iHO Sr. P.residente, eleitos os Depu-· 
tados soclaHstas n.a segunda supplementP.r, quatro delles, com digni- · 
'dade e altivez, recusando ·promessas sérias, ficaram :firmes dentro da· 
<:omblnàçii.o com. o Partido Ra.dical . 

Tenho 1m,petos de lêr esta çarta; ma.is uma vez. porém, declaro 
:que não a lerei. 

o Sa. PRADO K.ELLY - V. Ex. é juiz de seus actos e a Ca.ma.ra: 
julgadora. da. a.ttitude de V. Ex. 

O SR. LEMGRUiBER FliLHO - O Deputo.do Capltullno Junior,. 
que, digna, heroica. e •honradamente, offereceu/ seu peito é. bala. dos: 
.assassinos, o Deputado Cap1tU11no Junior é ho!11em de bem. 

o Sa. BANDEmA V AYGHAN - Assim como os tres operarlo.s que
hontem otferecera.m seu sangue pela autonomia fluminense, chacina-
dos pelo Part-ido Radical. · 

O SR. LEMGRUBER FllJHO ....!. Onde foi isso? 
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o SR. BANDEIRA VAUGHAN - Em Nlctheroy, honwm. Só V . Ex. 
'.'ignora o fa-0to. Nem é flumlhense. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - &>ti. fluminense; V. Ex . é que só 
'º é de 1918 para cá. 

Sr. Presidenw, o Deputa.dó Capltulln<> dos Santos Junior merece 
da Ca.nia.ra e do Paiz a consideração e respeito, porque é homem no

,bre; tem tido •na .sue. vida, feita. ~om sacrl!icio e esforço, occasiões de 
·dar demonstrações claras de que é dlgno . Tudo que, por acaso, se 
.dissér desta tribuna contra esse homem não passará de !nfamia. 

O SR. PRADO KELLY - &!pita V. Ex. o que ' foi dito dessa. tri
·buna. sobre o Deputado Capitullno Junior . 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Toda vez que V. Ex. a elle se 
. refere é com de:;préSó, eõm desdém. :Basta isso. 

O SR. PRADO KE:LLY - V . Eié. está falando com incri vel levian
.dade. 

O S11 . lsANVEIRA VAUGHAN - Por que o orador não fez a. defesa do 
.sr . ·Capitul1no Junior antes? 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Não !iz antes porque nao queria 
·vlr á tribuna, e só o faço hoje porque é a :9rimeira. vez que falo á 
Camara depois <la chaelna da. Assembléa Fluminense . 

o SR. BANDET.ilA VAUGHAN - Igual a ~hãctna de houtem. 

O sa. PRADO KEi.LY - Não esqueça. V. Ex. o attêntado contra 
o General Chrlstovão Barcellos, no recinto da Assetnbléa., facto apu

.rado em 1nquerlto poU-0lal . 

o SR. LEMGRUBER FILHO - Tão certo está o General Chr.Js
tovão .Barcelloo desse attentado que se recti5ou a dar depoimento 
;quando intimado. 

O SR. B~DEiRA VAUGHAN ~ão é exacto. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Deu-o depois . 

o SR. BANDEIRA VAT!GHAN - Então V. Ex. fazia. afflrmattva in
-;ver1dlca . 

O .SR. PRADO KELLY - O processo rela.tivo 'il. este attentado sed. 
julgado por um Juiz insuspeito a VV. EEx . , o' Sr. Costa e Silva. 

ô SR . PRESIDENTE - o tempo de que o nobre ore.dor dispunha está 
·esgotado. 

O SR. LEMGRU\BER FiffiiO - Vou cónclulr, Sr. Presidente. 
A UnHi.o Progresst.sta, cói'iãégtilntemente, nunca teve 27 Depu

J:tados. 

o SR. PRADO KELLY - contesta V. Ex. que qu.â.ndo foi Ultimada 
'8. apuração no Tribunnl contaV'a s. União 27 Deputados na. Assemblét\ 
-Oonstltuln~? 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Contesro-o porquanto não tinha. 
.ihavrdo alnda npuraçl\o das secções renovadas. A apuração não estava 
-completa. 

o SR. PRADo KELLY Refiro-me á occasião em que tte procedeu 
:á apuraç!l.o no Tribunal Regional. O facto está. demonstra.do por , do~ 

Página 25 de 54 



- ·340 -

cumentos e nâo será a palav.ra de V. Ex. que vá ·ter contra eUes valor. 
proba.torio. 

O SR. LEMGRUBER FI.LHO - A Colligação não escalou o poder. 
Ella vae, conscla das suas responsabllldades, certa. dos sacr.ificlos do> 
·Governo, caml·nhando e hoje, mais que núnca, como um só homem~ 
inai'chará para a Assembléa afim de cumpr1I o seu dever. 

Em 1914, a pollticà. fedéral ehV!oti i.tm embaix-ádot Só Pãlâ.éio dO· 
Ingá. para. nos dizer que o Governo Federal e todos os Estados do Brasil 
pelos seus g.randes representantes mandavam propôr aos fluminenses; 
todas as soluções, qualquer que qulzessem, comtanto que Nilo Pe
ça.nha. abandonasse o Pala cio do Ingâ. Os fluminenses ;responderam: 
Com Nilo Peçanha tudo: sem Nilo Peçanha. nada. 

O SR, PRADO KELLY - Foi essa mesma attitude de resistencia que
VV. EEx. tiveram em 1923, quando foi deposto o Sr. Raul Fer
nandes ... 

o SR. LEMGRUBER FILHO - A Col11gação responde hoje ao jul
gado do Tribunal: Com o Almirante Protogenes Guimarães rtudo; sem. 
'ene nada. (Palmas . o orador é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr, Lemgruber Filho o Sr. Pereira. 
Lira, 1 u Secretario deixa. a cadeira. da Presidencla, que é · 
occupada. pelo Sr. Euvaldo Lodl; 2º Vice-Presidente • 

.O 'Sr. Abguar Bastos (Pela ordem) - Sr. Presidente, em Ses
são passada, tendo sido requerido á Mesa. que o projecto n. 118, o qual' 
estabelece o sala.rio minlmo para. os banca.rios, fizesse parte do. Ordem 
do Dia., em virtude <le haverem decorrido os 60 dias regulamentares, 
·f'ot levantada a seguinte questão de ordem~ havendo s1do rejeitado o
projecto n. 4, alguns Srs. Deputados -consideravam o de n. 118 pre
j'údlêàdó, estribando-se nó attlgó 47 da CoiiStltulÇãó, segundo o ttuat 
'Um projecto rejeitado não poderá voltar a ser dlscutidó nâ. mesma. 
S'3ssão leg.tslatlva.. Em e-0nsequencia dos debates então travados, a Mesa. . 
a.ttendeu ás ponderações do lllustre Zeader da. bancada. gaucha, Sr. João• 
carlos Machado, pelo que foi solicitado da Commslsão d.e Constituição· 
e Justiça. o seu parecer no sentido de ficar ·t..sclarecida. a Ca.ma.ra. sobre• 
se o projecto 118 era similar ao de numero 4. Por esse parecer ficaria.:. 
Jmmediatamente solucionada a pendencia, pela rejeição ou pela en
trada. do dito projecto em Ordem do dia. 

Occorre que. a Conunlssií.o de. Consti·tulção e .. Justiça., desde . o .dia. . . 
29 do mez jláSéSado, &.presentou parecer, opinando qUe o projecto nu
·mero 118, não sendo simllar ao de n. 4, deve entrar ·immediatam.el.J.i:é 
em ·Ordem do Dia, para ser discutido e votado pelo yle>narJo. 

~raia-se, S.r. Presidente. de ma.teria que; no mome111to1 é digna. 
de todo o apreço . As manifestações que .começam a surgir, em tOrno 
do salB.l'lo minimo dos bancarlo.s, são de ta.l ordem, que a Camara dos 
Deputados não póde deixar de dar attençã.o ·ao a.ssumpto. Agora mesmo, 
80 % dos ·banca.rios bahianos ac9ibam de declarar-se em greve. que, 
naturalmente, se alastrará. 0por todo o Brasil: e as responsabilidades da 
Camara são as maiores na. ooluçã.o do probleme .. 

Eu ped.tria, portanto, a. V. Ex., Sr. Presidente, que mandas.se in
cluir na órdem do Dia o projecto n. 118. em virtude do parecer fâ.· 
voravel da Conunissão de Constituição e Justiça. : 

O Sr. Diniz Junior - Sr. Presidente, p_eço a V. Ex. que con
Sulte a. Casa sobre se dispensa. a impressão do projecto numero 369~ 
de 1935. 

r · O Sr. Presidente Opportunã.mente stibmetterel os requeri-
m~mtos. dos nobres Deputados. 
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Antes de passarmós á Ordem d.o dia, communlco aos Senhore's 
Deputa.d~ que ho proximo sabbado, O do corrente, á.s 10 e mela ho
ras, reunir-se-ão, Senado e Ca.m.ara conjunctamente para iniciarem 
a ela.botãÇãó do Regimento commum. 

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expediente. 

Vai-se passar á. Ordem. dó d!A.. (Pausa.) 

Comparecem ma.is, durante a. hora do Expeditnte, os $r.s . : 

EuvaldG Lodi; Agenor Rabello, Caldeir11. de Alvarenga, Ribeiro Ju
nior, Mia.rio Charmont, Deodoro de Mendonça, Abguar Bastos, Fenelon 
Perdigão, Magalhães de Almeida, Henrique Couto, Carlos Monte, Adel
mar Rocha, Pires de Gayoso, Freire de Andràde, Pllnio Pompeu, De
mocrito Rocha, Monte Arra.es, Figueiredo Rodrigues; Jehovah Motta., 
Xavier de Ollveira, Alberto Roselll, Ferreira de Souza, Mathias Freire, 
Samuel Duarte, Odon Bezerra, Souza Leii.o, Rego Barros, Osorio Borba, 
Adolpho Celso, Mario Domingues, Arthur Ca.Yalcanti, Al<ie Sa.mr'\io, 
Teixeira. Leite, Humberto Moura, Motta Lima, Orlando Araujo, Va
lente de Lima, Sampaio Costa, Carlos de Gusmão, Deodato Maia, Ma
noel Novaes, João Mangabeira, ·Magalhães Netto, Francisco Rocha, 
Leonolo Galrã.o, Arthur Neiva, Ra.pha.el Clncurá, Edga.rd Sanches, Hó
mero P.ires, Ubaldo· Ramalhete, Jair Tovar, Francisco Gonçalves, No
gueira. Penido, Amaral Peixoto, Candido Pessôa, Henrique Lage, João 
Guimarães, Lev1 Carnel.ro, Bento Costa, Hermete Silva, Acurcio Torres, 
Cesa.r Tinoco, Lontra Costa, ~llo Alvarenga, Carlo.s Luz, Nora.ldlno 
Lima, Martins Soares, Clemen-te Med.rado, José Braz, Theodomlro San
tiago, Augustb Viegas, Arthur Bernardes Filho, Daniel de carvalho, 
Negrão de Llmã., Celso Machado; João Penldo, José Bern~rdino, Ma.tta. 
Ma.ena.do, Simão da. cunha., Anthero Botelho, Jacques Monto.ndon, Del
phlm Morelm, Waldemal." Ferreira, Moraes Andrade, Vergueiro Cesar, 
Car<iooo de M.elio Netto, ·Clncinato Braga, Macedo Bittencourt, La.erte 
Sctubal; Feilx R.ibas, Fabio Aranha, Trigo de Loureiro, Vandófü dé 
Barros, Plln1o Tourinho, Francisco Pereira, Abelardo Luz, João Carlos, 
Borges de Medeiros, BaptLsta Lusardo, Renato Barbosa, Pedro Ver
gara., Frederico Wolffenbuttel, Barros Cassal, Da.rio Crespo, Nicolau 
Vergueiro, Eurico Ribeiro, Sebastião Domingues. Abel dos Santos, Pe
dro Jorge, Abllio de AssiS, Antonio Carvalhal, Austro de Oliveira, A~
t:hur do. Rocha, Silva Costa, Francisco Moura, Martins e Silva, Adal
berto Camargo, Alberto Surek, Damas Ortiz, Vieira Macedo, Martinho 
Prado, Ferreira Lima, Oliveira Coutinho, Alberto Alv~res. ~irp.~ . Tei
xeira, Gastão "de Brito; ·FranÇ(I. Fllhô; Arlindo .PlntO Augu.sto Corslno, 
Bylvlo Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes Pl\lVa., Thompson 
Flores C134) . 

D~1xam de -comparecer os Srs. : 
Antonio Carlos, Arruda Gamara, Agostinho Monteiro, Ger.son Mar

ques, Olavo Oliveira, Jqsé de Borba, Martins Veras, Herectlarto .ze .. 
naide, João Cleophas, Arnaldo Bastos, Domingos Vieira, Oswarao Limei, 
Simões Barbo.sa, Severino Mariz, Em1llo de Mjaye., M.ello Machado, Mel
cb-tsedek Monte, Alta.mirando RequUio, Clemente Marla.ni, Pedro Lago, 
Luiz V.ia.una Filho, Pinto Dantas, Pedro Oalm-0n, Rapha<ll Menezes, 
Arthur Lavigne, Pereira Carneiro, Julio de Novaes, Raul Fernandes, 
Cardlllo Fllho, Fabio .Sodré, Arthur Berl'llardes, Pedro Aleixo, Adello 
Maciel, João Bera.Ido, Washington Pires, Furtado de Menezes, Car
neiro de Re~nde, Rezende Tootea, João Henrique, Bueno Bra.n.dão, 
Belmiro Medeiros, Abreu Sodré, Paulo Nogueira., Pereira Lima, Santos 
Filho, bscar Steven.son, Carlota. de Queiroz, Gama Cerqueira.. .foaqulm 
Sampaio Vid~l. Blas Bueno, Hyppolito do Rego, Jorge Guedes, Gomes 
Ferraz. Roberto Moreira, Melra Junior, Aurelinno Leite, Mtr·anda. Ju
nior, Horacio Lafer, José Oa.sslo, Rupp Junior, Demetrlo Xavier, Annes 
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Dias, Vletõt Russomano, Raul Bittencourt, Ascanio Tubino, João Nevês. 
Fa.rue. Ribas, Oscar Fontou.re., Fra.nclsco Di Fiorl, Ricardo Machado, 
Pàtilo .A.asumpção, Roberto Simoi:iaen, Leoncio Araujo, Gãstão Vldigat 
Moacyr Ba.rbosa., Cardoso Ayres, Vicente Gouveia (77). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista <ie presença accusa o comparecimento 
de 218 Srs. Deputados. 

Vae-se proceder á. votação da. ma.teria que se àcha. oobre a mesa. 

o Sr. Daniel de c~rvalho (Pela ordem) - Sr . Presidente, a.pe
sar de minha calma habitual, eu ia passando hoje por um vexe.me 
que não a.tt1ng1u apenas minha. pessôa, mas a. própria. dignidade do 
Poder Leglslatho. (Muito bem) . 

Ao entrar no Tribunal Eleitoral, investigadores da poUcla. tenta
iram revistar-me, apesar de eu <:lédára.r a minha. qualidade de Depu
tado e exhiblr a -carte\rá. de 1üenti!tcaçáQ que com}>l"ovava a. v~racldade 
de minha. af!lrrhativa. 

Declarei qne devls. haver algum .equivoco, porque a ordem não 
podia abranger o membro de um Poder que la á séde de outro, e 
que, entretanto tlhha. embargado. sua entra.da por •beleguins de Utn 
teTcelro poder. (Mv.ito bem. Apotaàos). 

Consultado o .superior hlerar~hioo desse funcclonario, que apenas 
cum.pria ordens, voltou elle oom a declaração de que o Chefe de Po
licla. mantinha a ordem de revistar, indlstincta.mente, todos quantos 
all lngre&Sas.sem . 

o BR. PRADO KELLY """"" A banca.da progressista fluminense se s<>
Udar.lza com o protesto que V. E.x. acabá de formular. 

VARIOS SENHORES DEPUTADOB - 'i'ooa a Caro.arai 

ô SR. DANIEL DE CARVALHO - Proteste!, Sr . Pl'esldente, im
medla.tamente . .. 

o Sa. PRADO KELLY - E' um klote slgnal dos tempos. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - . . . não só contra. aquelle pro
oedlmento, que mo.stra a que eKtr~m.o chegou o desapreço pelo Poder 
Leglslat1vo .•• 

o Sn. -PMoo KELLY - ··A que elCtremo chegou a. paixão politlca do 
Mlnlstro da. Justiça . 

O S·R. DANIEL DE OABV ALIIO - ... <:omo tambem centra aquel
la <:ousa extranlia, de estar o policiamento do Tribunal Eleitoral sendo 
feito de ordem do Chete de Policia - porque quiz constatar e per
gunte! varl.aa vezes se era. o Presidente do 'l'.ribuna.l ·que dava. ordena 
e me responderam. que era. o Che!e de Pollcle., Sr. ·Fellnto Muller. 

Em que paiz, Sr. Presidente, estamos nós; em que democracia es
tamos, quando o Chefe de Policia é que toma. medidas de policiamento 
dentro dos Tribuna.es? i 

Agora mesmo pocteremos vêr collia identica #entro desta. Oa
ma.ra.. 

Nas remotas -cidades do nos.se> interior, as secções eleitoraes são 
poll<:il\da.s de e.ccordo -com a. ordem do Presidente da. Mesa. Eleitoral. 
AqUl entretanto, Junto de nós no Tribunal Superior de Justiça. Ele! .. 
toral o policiamento é felto por or-'1ens directns do Chefe de Pol1c1a e 
não do Presidente do Tribunal . 

Nestaa condJÇões, <> caso assume gra.vida.de ma.tor. porque é evi
.dente:rne.nte a. intervenção de um poder na esphere. de 11cçã~ 'de outro . 
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E' contra isso que quero lançn.r meu prõtesto (Avotadõs; mutto 
bem) , e estou ce-rto de qué a. Cáfil.ai'a. me acompanhará.. (Apoiados; 
1n.utto bem), em revide é. desatt.enção para. com o Deputado q~e aii li. 
no desempenho do manda.to polittco; como representante do Pe.rtido 
Republicano Mlnelro junto ao Superior Tribunal de Justiça. Eleitoral, 

• 
O SR. CARLOS REIS - Fosse V. Ex. neste ou naquelle ca.racter não 

pod!a .ser desrespeitado em su86 lmmunldades! 

O SR. PINHEmo CHAGAS ·- O desrespeito resvalou para. a Ca.m.ara; 
não foi apenas a. V. Ex . 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - E o .faço, Sr, Presidente só 
por aqulele facto insolito, que não tem explicação, como tambem por 
esse áspécto que condóe a. alma. de um verdadeiro democrata., em vôr 
que estamos conspurcando o regime que acaba.mos de constituir. (Muito 
bem.. Palmas) • 

O Sr. Presidente - A Mesa toma.rã a.s necessarla.s providencia~ 
junto ao Sr. Presidente do Superior Tribunal e Junto ao Sr. Mlnistr<> 
'da Justiça. . 

O Sr. Presidente - Vão ser julgados ou não objecto ele delibera• 
ção dol.s projectoo. 

Sé.o, successivamente, lldoo e consideracloo objectos de d&
llberação os seguintes 

PRO.JEcroS 

N . 371 - 1935 

(1ª legislatura.) 

Manda contar o tempo ele praticagetn âos telegràphiStcU do Dep4Tta· 
mento dos Correios e Telegr'aphos para etfeito de aposentadort~ 
e promoÇãõ. 

(Estatuto dos FunccionarlOG 44 e Finança.s 337, (lª Legislatura) 

Art . l.º E' considerado tempo de serviço prestado para effe1to de 
aposentadoria. e promóção, por antiguidade, a.os postos lmmedl.atos, o 
perlodo de pra.tlcagem de apparelho feito pelos actuaes telegraphist~ 
·do Departam·en t o dos · correfos e TeiCgraphOs. · ·- ··· · · -· · · · -

§ l.º Fica. assegurado como dh'Cito adquirido aos servidores men
cionados no presente artigo, o citado tempo de serviço, devendo o De· 
partamento Jos Correios o Telegrsphos mande.r proceder o necessarlC"i 
assentamento na fé de officio de cada funcctonario beneficia.do pot 
esta lei. 

§ 2.0 E.ste projecto não beneficiará. o.s que no périodo da pra.tl
cagem de appo.relhos occuparem fuhcçõés remuneradM. 

Art. 2 ,0 Revogam-se as disposições em contra.rio . 

Jmtiftcação 

No momento em que se procura estabelecer um crlt.erio de moldo 
a cessarem as injustiças, é opportuno que dirijamos um appello é. Oama..rn. 
para o projecto que vimos apre.sentar. 

Trata-se de niparação de uma injustiça., que, estamos certos, cessar~. 
graças á. clarivldencia que orienta os lllu.stres collegas na solução dos 
innumeros problemas em e.stucio nesta Casa . 

Não ern comprehen.stvel que os actuaes telegra.phl..stas que, depois 
de terem sldo julgados aptos em concurso, e designados praticante.a, 
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fazendo um estagio nessa. situação pelo espaQo d.e um ámio, l>êrdessen\ 
esse largo period.o d~ serviço, por lmprevldehcia dos antigos legislado• 
re.s, que os deixaram ao desamparo no regulamento da ant1g'1 Repo.r· 
··tição ~t'al dos Telegràphas. 

A 81tüação, porém, não era. a. mesma em relação ao.s praticantes 
dos correios que eram nomeados logo percebendo vencimentos. 

Emquanto 15so se passava., os praticantes de telegraphia eram de· 
s!gnaáos sem venclmentoo, :faziam a pratlco.gem durante um anno ·• 
mais tempo trabalhando, sem que esse periodo de tempo de prtitlcagem 
fosse contado ao menos, para effeito de promoções ou de aposenta
doria. 

Assim, é necessarlo que a. Camara promova. a reparação de grav~ 
~njus·ttÇà com â àppróvação do presente projecto. 

Sala. da.ts Sessões, em 6 de Novembro de 1935. - Celso Machado 
- Peàro Vergara. - Demetrio Rocha. - Pedro Firmeza . - Claro Go• 
ãdy. - Armando Fontes. 

N. 372 - 1935 

(lª legislatura) 

Dá credito para o pagamento de vencimentos ao representante do Mt· 
nisterio Publico junto ao Tribunal dei Conta.3. 

(Justiça 209 e Finanças 338 - lª legislatura) 

Art. E' o Poder Executivo autoriza.do a abrir, pelo Mlnl.sterlo da 
.Fazenda., o credito de doze contos de réls para occorrer ao pagamentJ 
da. dl!!erenÇ<I\ de vencimentos a que tem d.lrelto. no exerciclo de 1936, 
o representante do Minlsterlo Publico (Procurador Geral) junto no 
Tribunal de Contas, nos termos do artigo 95, § 2°, da Constituição. 

Art . Fica o Poder Executl vo autorizado a fazer õpetà<}ãó de cre
dito. até o limite da. importancla indlCada. nó artigo 1°, pMa. custeai 
.a despesa nelle det.enninàda. 

Att. Révoga.m-se us disposições em contrarlo. 

Sala. d&S Sessões, Novembro de 1935. - Henrique Dodsworth. 

Justificação 

o Representante do Mlnt.sterlo Publico (Procurador Gera.l) junto 
.ao Tribunal de Contas, desde a creação desse Instituto, teve os aeua 
vencimentos iguaes· -aoo dos Ministros. · ·· 

E' o que confirmam as seguintes disposições legaes: 

Artigo 19 do Regulamento annexo ao decreto n. 1.166, de 17 de 
Dezembro de 189;!; 

Tabella. do decreto n. 2 .409; de 23 de Dezeml)ro de 1896; 
Artigo B.0 , do d:ecreto n. 2.511, de 20 de Dezembro de 1911; 
Artigo 18 do decreto n. 9 .393, de 28 de Fevereiro de 1912; 
Artigo 69 do decreto n. 13 . 868, de 12 d-e Novembro d.e 1919~ e 
Tabella do decreto n, 15. no, de 1 de Novembro de ,t922, que é o 

act1;.al Regulaimento pelo qual se rege o Tribunal. 
Por decreto· de 14 de Novembro de 1992, n. 22 . 086, foram oo ven

.clmentos d.o Representa.nte do Mlnisterlo PubUco junto ao Trlbun9l 
de Contas reduzidos de um conto de réis mensaes. 

· Esse decreto n. 22.0l:li>, de i.4 de :Novembro de 1932, porém, esh\ 
impllcltamente revogado, por collidlr não só com o disposto no artigo 
187 dP. Constituição Federal, mas tambem porque contraria o paragra.· 
pho 2º do a.rtigo 95 da mesma. Con.stltulção, ,que determina. · que os 

' 
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•Chef-es do Minlsterlo Publico tenham ós mesmos venclrnentos a.sse
gura.dos aos membros dos Tribunaes junto aos quae.s funccionart~. 

Até 16 de Julho de 1934, achavam-se nas mesmãs condições e;.n 
.que ainda ~ encontra o Representante do Miulstatlo Publico junto a~ 
'Tribunal de. Contas, os seus collega.s das Côrtes de Appelaçã.o do Dls .. 
trlct·o Federal e do Territorio do Acre, e o Go.verno, reconhecendo que 

. aos mesmo.s competem vencimentos lguaes aos que percebem os roem• 
bros dos Tribunaes de que fazem parte, àbriu os necessa•ios creditoo 

.Para. pagamento da differença de vencimentos aos referldos funcclona
rios, de 16 de Julho a. 31 de Dezembro do a.nno passa.do, cujo credito 
foi regmtrado pelo Tribunal de Contas. 

&ndo como e o Tribunal de ContilS um Tribunal Federal, a acção 
funcc1on:i.l do Representante do :Mlnlsterlo Publico (P1·ocurador Ge;-

· ral) irradia-se por todo o Paiz, é máior, portanto, que a d0:5 ProcuradoL
res das Côrtes de Appelação do Dlstrloto Federal e do •rer.f'ltõrio do 
Ãcre que são Trlbunaes regionaes. 

o principio de igualdade estabelecido no decreto numero 2. 409; 
de 23 · de Dezembro de 1896, <:lta.do, tornou-se preceito obrigatorlo, 

.segundo o artigo 8°, do decreto 11. 2.511, de ~o de 'Dezembro de 1911, 
que assim. dlspoz: 

"O presidente e os dh·ectores do Tribunal de Contas, asslm 
<X>mo o tepresentànte cio MiniSterio Publico, terão os mesmos 
ven<:imentos que os desembargadores da Cõrte de Appella
çâo' ', etc. 

Ta\ dlsposlção foi reproduzida no artigo 18 do decreto ~. 9 .393, 
·de 28 de Fevereiro de 1912, que modificou em parte o regulamento 
do Tribunal de Contas. 

os diversos regulamentos des5e Instituto, seguintes ao decreto nu
mero 2 .409, modificado pelo de n. 9 .393, mantiver,a.rn, tno.lteratlamente. 
:a igualdade de vencimentos dos Directores (actuaes Mlhl.stros) e ~.e
p~esenta.nt.es do Ministerio ·Publioo, confonne dãó t.estemunho os de• 
,eretos subsei:tüehtes da ·Legislação apontada.. 

o motivo que levou os legisladores dos regulamentos indicados. 
e ·pr1nclpalmente dos artigos 8° do decreto n. 2.fül, de 1911, e 18 do 
.de n. 9 .393, de 1912, a. dispensarem iguaes vantagens pecuniarias à3 
duas classes de !uncclona.rios, Ministros e Rep1·esenta.ntes do Mlnister 
·rio Publico, encontra-se nos ,proprios reg'ulamentos. 

Assim é .que ao Represent~nte .. 9~ _Mh!lsterlo Publico foram de'" 
· :tel'l?llinildas · fühcções · que· oexlgem os mesmos conhecimentos JUrJdlcos 
e teohn1cos que devem ter os Ministros, a elle foram attribuldos en .. 
cill;gos tão elevados quanto os daquelles . 

!tatls a.inda - o Representante do .M:lnlsterlo PUbllcQ ten<lo au~ 
dlencla obriga.tor1a. em qua.s1 todos oo processos e <i<>eument<>s que 
transitam pelo Tribunal, assiste áa sessões do m<ismo e toma. pa.rtb 
·nas d.isctissões, (artigo 55 do decreto n. 15.770, de 1922, mencionado). 
p que co.nfkmo. o pé de igualdade em que se acha em confronto aUIW 

'Ministros. 

O Sr. Presidente -- Vou submetter a votos o requerlme'nto .:1~ 
dispens a de impressão da. redacçáo final do projecto n. 369, de 1930. 
já :requerlda. · 

Approvo.<io o requer imento. 

O Sr. Presidente - Vou submetter o. votos. a. redtl.Cçti.<J 

E' lida e, sem observações, appróvnda o. seguinte 
,. 
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REDACÇÃO 

Projooto n . 369 - 1935 

.Bedácçdo l'nai do projecto n. 84; de 1935, que abre o credito especcar 
dfJ '130iOOõ, peio Mtn'sterto d.a Guerra fKLra pagamento de 
d'lferença. de venct.mentos ao carpinteiro do stand do TCro· 

'· 
NacfoMZ 

O Poder Legl8latlvo decreta: 

Art. 1.0 Fica o Governo autorizado a a.brlr o credito especial ae 
'lSOtoOO (setecentos e trinta mil réis), pelo Mlnlsterio· da Guerra. -paca. 
pagamentó da dlfferença de vencimentos a que tem direito o car.pin
tetro do stand do Tlro Naclonai, de accoroo com o decreto n. 24. 356,. 
de 7 de .Junho de 1934. 

Art. :a.o Revog8illl-se as ~iSp<>Slções em contrãi'lo. 

Sala da CommLasão, 6 de Novembro de 1935 . - Valente c!e l.lm4,. 
Preeldente. - Hettor Maia. - Vicente Miguel . 

O Sr. Presidente - o projecto vae á sancção. 

Pnsaa-1e A 1nn.terla. constante de. Ordem do Dt.;i.. 

3• cttaowsão do projecto n . 340, de 1935 (primeira. ~g·!
lahm1), mGnd.ando que a .virectorta NactonaZ de Eàucoçdo· 
teQeba e we os diplomas das Escolas de Pharmacla e Od<m
·tuiogUI eitaduaes,· cem cl.ecta.ração de voto do sr. Monte Arreie~ 
(etm vlrtucte d.e urgencia) • 

•llnoerrada a discussão e annunclada a votação. 

A~provado e envia.do á CommLssão de Redacçll.o o segutnt~ 

PROJECTO 

N. 34 - 1935 

Art. 1 ,() Os alumnos das escolas de odontologia e phannaC1a, a 
que ICI refere o art. 313, do (,iecreto n . 19 . 852, de 11 de Abril d.e 1931,. 
quo na épooa. se não aproveitaram da. autorização conferida por 
aquello ftltlao. poderão f9.zel-o na época legal de 1936, tatnbem pa.ra 

.. OI ln1tltuta. em lnspooção pennanente, prova.do -que 11.S ·eaeolaa de' · 
cri11em ioram opportune.mente considera/das ldoneas para. esse fim. 

Para1rapho unlc~o. A gula d.e tra.nsferencla pbderá ser reqüei'lda 
dealdo J• A Dlrootorla Nacional d.e Educação, que, pagas 8.3 devtdas: 
taxai, 11roiiaoverA ltiãl urgente expedição ao instituto indicado no ,·e
quôrlm•tnto, o qual a accelte.rá. para. mntricuia, nos termos <teste
artl110, 
. Al't, 11,0 Oe alwnnos referidos no artigo apt~rlot, qil.e opportuna
monttt '" 1trtu1arcrlra.m para institutos congenerea, que se encontrem sob 
o ro1lmen d~ inspecção prelimlnatr na. epoca 'da. conclusl1o ao curso, 
terl\o HUI diplomas sujeitos aos dlspo.'lltivos le!aes vigorantes para o 
in1&ilt.\U.n que oa diplomar. 

Art., 11,0 Oa pro!lsslonaes em odontologia ou em pharmacla. d.tpttr 
mMln• "t" o n.nno lectlvo de 1931 por escolas o!ficl.allzadas ou !t'e<:o-
11heo1<•1&1t "º t.Mnpo por governos ests.duaes, · e do Dl8trlcto Federal, 
dovtirAo ilubmntter-se ás exlgenc1as da vaHdaçã.o de seus tltulos, de 
aooordo oom a portaria de 22 de Julho de 1935, do Ministro da Edu .. 
caçr.o ., 8-ucie Publtca, publica.da no Df.arlo Of/1.cúJ.l, de 9 do Agosto 
do lOll!t. 

Página 32 de 54 



- 347 -

Art . 4.0 Est;a Lei entra. em Vigor na da.ta de sua publlcaça.o, re
~ogadas as dlsposlçõea em contrario . 

Dí.scussão 1Ln.'OO. do protecto n. 357, d.e 1935 (prtmeirri 
legislatura) ,, approvcndo o Con:venio que facntta a vf.dta reci
proca de techntcos phyto-~ntta.rios, assignado entre o BrasU 
e a Argentina, na cicLade de Buenos Aires em 29 de Maio de 
1935; com parecer da Comm~são de Agr'~itura, favoravei 110 · 
projecto da Commissão de Diplomacia. 

Encerrada a. discussão e annunciada. a votação . 

Approvados; sucoesslvamente, o.s seguintes arttsos do 

PROJEc:IO 

•N. 357 - 1935 

(lª Legislatura) 

.Al't. 1.° Fica. approvado o Convento para. :fa.cllltar a. ~lslta. re<:I
-proca de tec~n1coa phyto-san1tw1os, as.slgnado, entre o Brasll e n. Ar
sentina, na. <:ida.de de Buenos Aires, em 29 de Mato do corrente anno. 

Rev<lgam-Se as disposições em contrario. 

O Sr. Presicjente - o projecto vae á com.missão <1e Redacçl!.o. 

DistnLSsãó u.nrea elo projecto n. 358, ele 1935 (primeirci 
legí.slàtura) , autnrizando a Mesa da Camarct a. requisitar do 
Minfsterlo da F~nda a qw.nt'ia de 4:5001 para '])6-g~r a atjud<J 
de custo devida ao Deputado José Ferreira de Se>wuz.. 

Encerrada a discussão e annunclada a. votação. 

Approvado e envla.do â Commlssãé> de Redacçl\o o segutnte 

PROJECTO 

N. 358 - 1935 

A Camare. dos Deputados resolve: , 
.Artlgo unlco. Fica autorizada. a Mesai da Camara. dos Deputa.aos, 

nos· termos do art. 2º da .Lei n . 67. de 18 de -.Junho d~ 1935, a !requl=-· · 
·:e1ia.r, do 'Minlater\o da Fazenda, a quantla. de 4 :500$ (quatro contos 
e qU1nhentos Inil téis), para pagalmento de ajuda de custo devida no 
iDeputadó José Feri'e1ra. de Souza, representante do 'Estado do Rl!> 
Grande d<> Norte, por çonta do .se,ldo da verba. - Subs1d1o e :Ajiltia 
de custi<> de :Deputa.elos - do t1tulo IV, do art. 5º, do orçe.mento 
vigente; revogadas ais disposições em contrario. ' 

.2ª dlacuasão do projecto n. 231-A, ~e 1935, (1~ Leglala.ture.). 
autorizando a. abrir o credito especial de 5r8 :447$500 pQra. pagamento 
de diarlas de aumentação aos mestres, .motoristas e m~hl.nlsta.s das 
embarcações da Inspectorla da. Pollola. Marltlma. e Aérea do Dtstrtcoo 
J.1'1ederal; com parecer favoravel <ia. Commisst\o de Flnanças . 

Encerrada a dlscus8ão e annunclada a. votação. 

Approvados, succeas1vamente, os seguintes artlgos do 

PROJEcTO 

( l & Leglaln.tura.) 
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Art. t.0 Fica autorizado o Poder Executivo a . aJ>rlr ao Mln1sterlo 
aa Justiça. e Negocios Interiores o credito especial na importancia. ue 
58:4479500, para a.ttendcr ao pagamento, das cuar1as <te aumentação, 
n& raz4o de 39~33~ aos mestres~ motoristas e rnachlnlsta.s das embo.r• 
cações da lnspectoria da Pollcla Marttlma. e Aérea do Dlstrlcto Federal,. 
·noaJ exercleloa de 1932, 1933 e 1934, podendo o Governo realizar us 
operaçoes de cre<llto que julgar ne<:cssarla.s ao cumprimento desta Lel. 

Art. 2.º Revogam-se as dl.sposH;ões em e<:>ntral'to. 

O Sr. Presidente - b proJecto passa A 3" discussão. 

2n d.tscU3sl1.o do projecto n . 327, de i935 ( 1ª iegislatura J, 
permttttnao a 1nstttutçao elo bem de famma rural; com pare
ceres favoravei3 das Com.missões de Justiça. e de Finançu~. 

() Sr. Presidente - !.'ntra em discussão o art. 1°. 

O Sr. Levi Carneiro (Peta orciem) - Sr. Presidente, a. Com
mtssAo de Constituição e Justiça, no parecer sobre a proposição n. 327 · 
relativa ó. eonatttulção do "homeasted" rural, opinou no sentido da 
.çprovaçõ.o desse projecto em primeira discussão. pnra que ultertoI
mente fosse elaborado um outro que se torna necessarlo, em face do 
dlsposto no art. 126 da. nossa Carta Magna. No emtanto, o projecto 
corre os turnos ~glmentaes. Nenhuma. emenda foi offereclda e está 
a ponto de ser 31Pprovado deflnltivamente pela Camara., nos tertnUlj 

em q\le !oi proposto Inicialmente e que são reconhecidamente lnsuf-
11clentes. 

O Sr. Presidente ......... A Mesa deve informar ao nobre Deputa.no que 
acaba de vert!lcar que se trata de 211 discussão e não de a•i., conforme· 
a.tá no avulso. 

O SR. LEVI CARNEIRO - Per!ettamente. 
Em todo caso. ainda 8'!Shn, talvez !osãe oppórtitbo que a Com· 

nitsaão de ConstlttilÇão e Jlistlçã. elaborasse o substitutivo que tem 
em mente preparar, para que na 3ª discussão, fosse aprecia.do pet" 
Camara.. 

Eram as ponder(l\Çôe.s que queria fazer, aliê.s, no sent1do do parec"' 
da proprla Commlssdo, a!lm de evitar que se perca a. opportunldade, 
q~ a Comnlissão reecnheceu apresentar-se no momento, de elaborar o· 
·1>rojecto que está sendo reclamado pelo art. 126 da Consti tutção. 

. . . 
Vem á Mesa o segutnte 

'Ri:QU1!:1UMENTO 

Requeiro ai volta. do projecto n. 327 á Comm.lssão de COnstltu1-
ção e Justiça. para os flne constantes do p.irccer da mesma. Com- · 
ml&Bão. 

· S. S., em 6 de Novembro de 1935. - Levi carnerw. 
1 

' 
Em s.cgulda, é encerrada a dlscu~lio doa artigos 1 o e :.v 

do projecto. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a. votba o requerhnento do· 
Sr-. Levl Carnelro. 

Approvado. 

O Sr. Presidente - o projecto voltá ú. CommlSàãó de const1-
tu1çAo e Justiça. 

2ª disc1tssdo do projecto 11.. 131-A, c%e 1935 (lU LegfslatU.Tà), 
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in.8tttu.indo premtos sobre o convento de tntercambio íntellc
ctual entre a .Republica, Argentina e o Brasil, assignaao pelos 
dofs Governos em. Buenos Aires, em. Maio de 1935. 

() Sr. Presidente - Entra em dlscussdo o art. tº. 

O Sr. Bar.reto Pinto (ePela ordem) - ·Sr. Presidente, pedlrta e. 
V. Ex. me Jntomiasse, como não recebi hoje, o avulso do projecto 
n. 131-A, se ~onsta. alguma. ementla. ou pM'ecer sobre o mesmo, a nQo 
6el' que V. Ex. faça. a. gentileza de providenciar pura a remessa. de 
um a.vulso. 

O Sr. Presidente - Devo Informar ao nobre ·Deputado que não 
ba emend~ sobre Dj Mesa. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela. ordem) - sr. PresLdente, para. nl!.~ 
roubar o precioso tempo du V . Ex.. !D.zen<lo com que chegue as 
minhas mãos um exemplar desse projécto, Informo a V. Ex. que 
nelle se encontra a. cltação de um tra.tado entre o Governo brnsllelro 
"! a Republica. Argentina., e, alnda mals, que a 1nst1tu1ção desse premio 
se fez em consequencla desse trataao. 

Ora. a. Camnrn a1ndn. não conhece os seus temias e, assim, vn.mOl5· 
preceder o ef!eito ·á causa.. 

Desde que a. Cam..a.ra. desconhece esse tratado, pelo !n.cto delle 
não lhe haver sJ<lo enviado nem recebido n. sue. a.pprovu.çt\o, 6 evi
dente que náo podemos conceder .prem!os sobre o mesmo. 

Faço, pois, Sr. Presidente, UIJ1 appeiio ao alto esplrito de Jus
tiça de V. Ex., para que resolva esta quesfião de ordem, uma vez que 
não recebi o a.VUlso quando cheguei á Camara. 

O Sr. Xavier de Oliveira (.Peia ordem) ..__Sr. Presldente. autor 
que tul deí:lte 'pi'ojecto, que pele. segux;ida vez, vem á votação do ple
narlo, cabe-me dizer que quo.sl ·m~ llm.1~1 a. copltar, ípsts Utter! .l!!I 

tertnós de um projecto semelhante, em tempo a.presenta.do no pB!l'le.
mento ai·gentino por wn grande vulto polltico da.quella. grande Nação, 
o Sr. Miguel Angelo Cárcano, digno fUho do EmbalxndÔr daquella 
:Republfca am1ga em Jlosso Pa.lz. 

Esse .projecto •gentlno pasSOU( sem que sobre elle, .quii.lquer 
Deputa.do da. grande clvlllzada. Nação do Pratl\ tlveses de fazer reBw 
tricções. E lsso porque mais do que nos termos do Convenio all 
asslgna<lo em 1935 pelo grande Chanceller sr. Macedo Soares, como 

. -~m outros semelha.ntes, aqui · a135lg11n.doo ~m H>ãa; · peio8 Ohancelleres 
Saavedra La.mns e Afra.nto de Mello Franco; mals do que nos textos 
de dois Convenlos de intercambto citlturai entre as duas nações sul
amertcanas; mn1s do que nari expressões amistosas desse.s dois altos 
documentos, cst·á o fUfidâ.mento dessa fu~ura lei bra.slleh'a, tio M!eqto 
do coração ·brasllet-ro e no coração do nobre povo argentino. 
. o Itamara.ty, segundo estou Informado, Já rtu11ndou à Mesa ela. 
Camara os documentos que 1llustram o projecto que tlve n. hônra. de 
ass1gna.r, com o. Presidente da Com.m1ssiío de Diplomacia e Trata.dos, 
Sr. Rena.to Barbosni, e com · o meu dilecto e.m1gQ, Sr. Abelardo Ver
gue1ro CJeso.r. 

ô Sn. VERGU:ll;JRo CESAJt - Cumpre accre.scentar que o projecto 
tem pare<:eres favora.vels das Commlsaões de Educação e Cultura e de 
F1nançM. 

O SR. XAVlER DE OLIVEIRA - Aprovcitnndo ns pnln.vras do 
nobre Deputado, Sr. VergUêlro Cesar, desejo nccentunr que o projecto 
'Vem ao voto do plenar1o depois de ter tido a approvaçt\o unnnlme de 
dua.s Commlssõea <la Onmarn, a de Eduoaçllo e Cultura ê a de Fl~ 
nançàs. 
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Quero dizer, finalmente, Sr. Presidente. que as bases legaes em 
.que fundamentei o projectõ em discussão se acham, explicita.mente 
referidas,· J?.O C<>nvenlo asalgl)Ado no Ita.maraty em 1933, rev.1.Sto, e, 
1P<>r cdnseguinttl, jã a.pprovado por ado expreSSÕ da COb.àtltUinte de 
1934, de vez que os actos praticados pelo Governo Provlsorlo foram 
re&.'lmente, <ligamos assbn, sanccionados pelo artigo 18 das "Dispo.si· 
-ções Transltorlas" da· {".,onstltuição Federal. 

Appellarla., -pois, Sr . Presidente, para. V. Ex. e para á Camarà., nó 
sentido de que não delxassemos de coneJJponder á cortezia ~ gentlleza 
<lo Parlamento da. gramde nação ã1·gentlna.. 

o sa. VERotJEmo czsAR - Trata-se, além do mals; de materla. 
attlnente â cultura, que de modo algum nffecta á economia ou á. 
fínança. nadonaes. · 

O SR. DINIZ Jtmtoa - Primeiro ai cultura; depois e. economia. 

o SR. XA Vl·ER DE OLIVEIRA - Digo êü, éohtlnu&ndo, e repé
' tlndo as palRvras do nobre Deputado Sr. Dlnlz Junior, que os aa
-sumptos de cultura são !und.ame.nta.es â. vida dos povos, neste mo'
mento da cl vlllzação. 

O SR. BARRETO PINTO - Isso ninguem contesta, O que ha ~. 
·-apenas, uma questão de formulas. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA E por isso mesmo, por umB. 
questão de formulas, como, pela segunda vez, dlz o Deputado Sr. Bar
.reto Pinto, quer-se, apenas, fn.zer isto: retirar da dl.scu.ssão, retlr.!lr 
da Mesa. da Camara, n.ovam~nte, o projecto pelo qual o Pairlament<> 
brasileiro corresponderA ao ~to de cortezia. do Parlament.o argentino. 
nde, repiso ahids., projeeto semelhante passou sem discussão, sendo 
11jpprovado, unant.memente, Já estando .sancclonado pelo Presidente 
Justo, que assl.stiu, nqui, junto oom o Presidente Getullo Vargas, a. 
"68Signa.tura desse tratado . .aro data memoravel e gloriosa para o nOS8<> 
.i[tam,araty,_ M!ndo Mlnl.Stro do Exterior o 1llustre Sr. Mrainto de Mello 
Franco. 

· · o SR. ·BARBETO PINTO - o decreto é de Mato de 1935. Portanto, 
<> .Ministro do Exterior era o Sr. :Macedo Sof.re.s. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. não prestoµ attenção a<> 
. .que disse. . . . . . .. _ 

0 SR, BARRETO PINTO Queira <> nobre collega desculpar·me. 

O SR . XAVIER DE OJ.1IVE1iRA __. Disse que, implicitamente, exi.s• 
'tem dois convenios de lntercambio intellectual e a.rilstlco . 

1 . ' 

b &. B4RRETO PINTO - V. Ex. ee referia aio p~ojeoto asslgnaao 
·em Ma.lo de 1935. i 

' 
O SR. XA:VIER DE OL'IVEUM. Referi-me( Jgualmente, ae> 

<ionvenio asslgnado, no Itamaraty, no dla 18 de outubro de 1933. 

o ãa. BARRETO PINTo - l'!'.ese convento não está. em vigor, porque 
não fol rn.tl.flcado pela. Camara. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Não está ratificado pela Crumara, 
mas o foi pela ConstltUlnte de 1934. 

O Sa. BARRETO PINTO """"" Não apoiado . Appello p~ra o nobre lJe):>u· 
tado Negrão de Lima., que entendeu não estarem approvado.s pel!L 
Camara. oe tratados celebrados ao tempo do Governo Provisorio. Ficou 
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firmado que esses tratados não se aehavam-comprehendidos no art. J.g. 
das Dlspoaições Transitor188. 

ó SR. XAVlER DE OLIVEIRA - Constituinte que fui em 1933-34, 
tlnhn, como ta.ntos outros coru;tltu1ntes, como detln\tlvament~ apt>ro
vados e vaaldoa t0<1os os actos que a. dlctadura. praticou. 

o SB. NEGRÃO DE LIMA - Os tre.tados ra.tl!lcados pelo Poder· 
Executivo, na occe.slã.o em que deSémpêhha.va, tam'bem, a.s funcções do; 
Legislativo, são actos perfeitos e acabados e estão incluidos no art. 18.
das ·D1spcs1ções Transitória.s. Aquelles, porém, que foram simplesmente 
assignados, ma..s não ratl!lcados, pelo Governo Provl&orlo, teem que .ser 
sUbmettldos á -a.pTeeiação da Camara. 

O SR. XAVlER DE OLIViEIRA. - Ignoro se esae convenio cc...-ru a. 
Bepública Argentin~ foi ou não ratificado pelo Governo Provisorio. 

O SR· NEGRÃO DE LIMA - Se o !oi, a Cama.ra. não deve pronun
ciar-Se sobre elle. 

O SR. XAVIER DE OLlVÊIRA - Não sei se o Governo pratt.:ou,. 
n~ tempo, actos el(pressos de ra.tlficação de trata.dos. 

O SR. NEGRÃO DE LIMA - E' uma troca de instrumentos que, na.. 
vida d1plomat1ca, tem grande slgn1!1caçáo. 

O Sa. PEDRO RA.CHE - Em tOda a vlda; ê colsa mU1to seria. 

o sa. XAVIER DE OLIVEIRA - Tanto axlste, como acto a.ca.bad.o, 
esse. cónvenlo de lnterca.mbto 1ntellectual e de approximação ar:tlst1ca 
entre os dois palzes, que o Deputad~ Miguel Angelo Cârcano, ao ro.1 • 
mUlar seu proJecto, já. approvado pelo Parlame'tltó argentino e .sanc
clona.ndo :pelo Presidente Juatb, ee bsseoü, preclsaiinente, nesse do· 
cumento, alli asstgn~ao em 27 de Mtilo do nnno correnw. 

Por consêgulnte, Sr. Presidente, por um dever de cortez1a ... 

O SR. VJ:RGlJEmo CESAR. - Como homenagem á cultura. sul-ame
ricana. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - . . . como homenagem a. cu1t u.rtt 
sul-americana, al esse esplrlto de approxlmação e afi'ecto, a. esse ·bem 
querer do brastle1ro em -relação á Nação Argentina. - peço a V. Ex~ 
que mantt!nha o proJecto, e 1\ Camara, que a elle dê seu voto, na. 
certeZa. de que . está . praticando aicto de alta . poutiea. internacional. · · · 
,(Mu'to bem). 

O Sr. Diniz Junior - sr. Présidente, sobradas ra.zoes tem o 
mustre Deputado, sr. Xavier de Ollvelra., pare louve.r o e.sptrlto e a. 
letra desse conveilio, e bem andou s. Ex. a.presentando seu pi'oJecto, 
qtie 1nstttue premlos, aqui, 1dent1cos B.t08 que jâ fora.m ln.stttu1<tot:1,. 
na. grande Republica Platina. · 

Todas as nossa.& a.ttltudes: neata. casa., cortespondehdo a um sen.:.· 
timento que ê da Nação 1nte1ra., traduzem o nosso penaaaner...to de c<>r-
9.ialicla.de, de perte1ta fraternidade com os ;povos sul-a.merlcan08, pr.4-
maclalmente com a. grande Nação Argentina. 
, Mas, $r. ·Presidente, o de que nenhwna.i naçti<> se exime é de cl!m
prlr e.strlctamente o estabelec~do em suas leis. De sorte que. o de que 
se t1·ata. aqu1 é saber-se s'3 esse projecto, consequente a um cou
ven1o firmado entre o Bra..<iil e a Argentina, Já. tem a. sua opportuni
dade perfeita.mente fixada, em razão de que o convenlo Jâ tenha sido ou 
nti.o ratl!icado . 
, como nós, mem broa da Oommlssão · de Diplomacia. e TrataaOt1. 
não conheceinos, p<lr não termos ainda estuda.do esse convento, ~ 
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. ,.elle, na época propria, fol ou não ratlflcàdó, parec.,,-me a m.itn 
•. como parece, certamente, á Comm1ssão - que primeiro devP. ser 'ena 

esclarec1da, no sentido de saber se esse convento foi ratificado. 

o Sa. BARRETO PmTó - Então, V. Ex. está de accôrdo commigo .. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Sr. Presidente, peço que o prÓjecto v& 
: â Commtssão ele Dlploma.cià, para. que seja. feita a devida consulta ao 
. Mtntsterlo das Rela.çôes Exterlorfld. 

Vem á Mesa o seguinte 

Requeiro seja. .remetttdo, sem pi'ejulzo da · discussão, á ComJlllssão 
de Diplomacia. é Tratados o projecto n. 131-A. de 1935, afim d.e 
que se apure, em tempo, se o Convenio d~ Interca.mbio Intellectual 

. entre a Republica. Arg~ntine. e o Brasl.l, assignado pelo~ d.ois Govern~ 

. em Buenos Aires, em Mato de 1935, foi ra.ttflcado pelt> j>õder com• 
petente, o que, no momento, não poude ser esclareeido. 

Sala das Sessões, 6 de Novembro de 1936. -- D!n1z J ·unior. 

O Sr. Barreto Pinto (ePZa ordem) - Sr. Presidente, embora 
V. Ex. tenha decidido em. desaccordo com m~u ponto de vista -
quando sustentava que o projecto não podia. figurar na Ordem do 
Dia, porque nelle h~ referencia a. um tratado que desconhecemos -
quer me parecer que primeiramente a Mesa devia resolver sobre a 
'roinba questão de ordem, admitt1ndo, depois, então, o requerimnto 
~e remessa é. Comm.1.s.slí.o de DlplomM1a e Trata-dos. 

· Não terei a menor duvida em a.pprovar, no momento opportuno, 
o petUdo féito pelo lllustre representaaite de Santa Catharlna, o quaJ, 
aliãs, estA de acC<lrdo commlgo, ma~ a yerdade é que primeiramente 
~i levantara a. questã<> de ordem, objectando que o .projecto não po
cierl-a figurar na Ordem d~ dia. 

Espero, pois, sr. Presldente - emb<>ra. a.Cá te qua.lquer decisll.o 
dada por V. Ex., que é soberano, no caso - que a tnlnha. qtiestã.o dê 
·ordem seja tomada em <Jo:tislderação antes da votação do requerimento 
do Sr . Deputado Dlnlz Junior. 

Alll\8, tenho o propo.slto unlco de que o project.o seja votrJdo nesta 
·Casa. na. contormldll.<le do nosso Regimento . 

. O Sr. Presidente - N'ão ha no .Re.glmento, .nenhum artigo pertl
·nente A questã<l de ordem suscitada pelo nobre Deputado. o ' projectCJ 
poder ta &éi' fórmUlad-o ~ l'ncl uido em Ordem do dia, independe.nte
:inenté d& extaten.cla <ie qu.alquer tratado. 
· · As.slm, não ha pr<iprlamente questão de ordem a ser resolvida. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - :Sr. Presidente, pedi a 
palavra para declarar que vou enviar ai V. Ex. uma emenda, a qual 
determinará. a volta do .proj.ecto á COmmlsstío itech~!ca. 

· O Si'. Presidente - J"á existe um requetlmi?nto pedindo á volta 
·do projecto ã. Commissão de 'Dlplomacla. e Tratad<Js; entretanto, V. Ex. 
pódérã enviar á Mesa SI sua emenda. E' um direito que asslatE' ao 
.Deputado. 

O SR. BARRETO PIN-rO .- Obrigado a V. Ex. Manda.rei a 
emenda.. 

Vem á Meso., é lida, apola.<ia. e enviada â Oommlssão 
de Dlplamll.cla e Tr!ltadós e. aeguinte 
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EMENDA AO PROJECTO N. 131-A, DE 1935 (18. LEGISLATURA) 

(211 dl..scussã.o) 

Supprima-se no art. 3°, "de a.ccordo com as cttspostções do Tra- -
ta.do de Intercambio Intellectual, assignado em Buenos Aires, em Maio " 
de 1935". 

Sala. das Sessões, 6 de Novembro de 1935. - Ed.mundo Barreto 
Pinto. 

Justificação 

Nl'lo podemos approvar Um projecto que faz allusão a. um tratado 
que a Camarn, ainda, desconhece. 

. 
! 

Sa.la das Ses.sões, 6 de Novembro de 1935. - Barreto Pinto. 

Em seguida:, é encerrada a. discussão dos artigos 1º 
a. 6 o do projecto n. 131, de 193~. 

O Sr. Presidente - Vou ouvlr a Gamara sobre o requerimento -
do Sr. Dlniz Junior . 

Approvado o requerimento. 

O Sr. Presidente - o projecto vae á Commissão de Diplomacla. 
e Tr&.tados. 

1ª d.iscu.ssâo tio projecto n . 226, de 1935 {11l Legislatura,, 
institttittdo a autonomia administrativa e fina.nce"'"ra. dos s~r

viços da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

O Sr. Presidente - Entra em d1scus5ão o proJecto. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) _. Sr. Presidente, estou ve
r1!1cando a. ·grande attenção da Camara deante deste importante pro
Jecto, -que tn.stltue a autonomia admlntstra.tiva. e flnt1.nce1ra. <tos ser
vtço.s da. l!:strada de Ferro Central do Bra.sU. 

Em prlnclplo, sou contra a autonomla. LOuvo mesmo o pr1 .. 
metro signa.tarlo, da proposta, o sr. Alb'erto Alvares, cott.o ta.moom ·. 
o pedido de s. Ex. no ·sentido de que o projecto fosse incluldo nu. -
Ordem do D1a. ind~pendentemente de pa.rece·r. 

Mas não _podemos ainda hoje, votar o ·projecto ,pel~ ln.01>ser-. · 
vancla. do § 2° do art. ur· do Regimento. 

o SR. ·CHRlSTIÀNO MACHADO - Pennltta. V. Ex. um a.pan~. 
Quero n.<:teantm: uma informação. Esse projecto !oi á Oommlssão ::le 
Obras Publlcas, sendo dlstr1bu1do, ereto, ao Deputa.do 1I.auro Passos. 
s. Ex., a.o que estou lnfol'ma.-do, n'a proxlma. Sessão, de sll.bbado, ou 
de segunda-feira. apresentará. .seu ·parecer, que de1xô11 de aer tra
zido a. plena.rio agora. porque dependia de inforniaçoos do Mlntstel'io . ~ 
da. Viação, informações que teriam retardado a. marcha do projecto no 
selo da Comm11:1Sú.o. Trata-se, como bem accentuou V. Ex. ele tt.S
sumpto da ma.is alta. relevancla . Eu. mesmo. pretendo vir dlscutll-o 
posteriormente aqui, não como .membro da Commtssã.o de Obras Pu• 
bllca.s, mas como simples Deputado. Nada impede que o projecto seja 
agora. discutido e approvo.do em prlmelro turno, de vez q,ue alnde. de· -
penderá de duas out1·as discu88Ões, até, ter o destino 1ndesejave1 que 
o nobre ·Deputndo bern conhect:. ( 

O SR. BARRETO PINTO Sr. Pre5ldente, o brilhante a.pr.rte 
com que me distinguiu o Sr. Deputado Chrlstiailé> Machado veiu r11 .. -
forçar minha. a.rgumentaçi\o. 
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O Si.t. CilaxsTIANO MAcH-ADO - Em certo sent ldo, porque acho que 
·v. Ex. não tem razão quando, po.sst-velnoont.e, pelas premtssa~ que es 
tabeleceu, tirar a. conclusão de que o projecto está lnt empestlvamefite 

. .em discussão . Esse primeiro turno, conforme Já declarei, em nada pre-
.. judlca A materla, visto como ainda. restarão tlol.S ou troo. 

O SR. PEDRO RACHE - Mórmente, por já. ter hiberna.do durance 
. sessenta. dla.s . · 

O SR. BARRETO PINTO - Não desejo obstruir, perturbar, a ma.r
cha do projecto . Quero, sim, que se cumpra. o Regimento. E, se, desde 
logo, no 1nlclo, não tomarmos as necessa.rlas providencias nesse sentido, 
nas -duas dl.sc~ posteriores será esqueeldõ <=ompletamênt-e o pre
ceito regimental . 

V~mos, por exemplo , no art . 5°, a citação de diversas leis, . como 
as de ns. 4.536, 19 .587, 20 .393, e 23 .655, e o artigo 141, § 2°, do Re
gimento Interno d.esta. Casa determina que nenhuma proposição possa 
conter citação de lei eu a.rt.igo de lei sem que seja !elta u. tran.scrlpçã~ 

. por extenso . • . 

O SR. ALBERTO ALVARES - vê-.se que V. Ex. não leu o a.vuls:'), 
· yols, no flna.l, estão as transcripções. 

O SR. BARRETO PINTO - E' citado, ta.mbem, o decreto n .. 20 . 393, 
é não ha. transcripção de dispositivo algum, mas da simples ementa. . 

. Assim por deante . 
Ha dias, velu ao plena.rio projecto de autoria. do nobre Deputado 

SI'. João Shnpllclo, sob o n . 304, e !oi retlrndo da Ordem e.o d.la. 

O Sa. CHRISTIANO MACHADO - Ne:>se particular, V . Ex. tem rs.-
zão. 

O SR. BARRETO PINTO - Por que fo1 retirado da Ordem do' dla, 
. Porque não estava , transcripta, no referido projecto, a. legislação 
cita.da.. 

Desejo, apenas, Sr. Presidente - repito - . que o Regtménto sej~\ 
cumprido e haja na dl.Bcussão dos projectos um pouco de ordem . .. 

Poderâ a Mesa decidir c·ontra o meu ponto de vista.; seja como !ôr. 
, julguei do meu dever adduzir estes l~geiros repa.roo sobre a ma.teria., 
que considero multo relevante. (Muito bem). 

O Sr. Presidente - A Mesa verlftca. esta.r transcrtpto o texto do 
. artigo citado no p:tojecto em apreço. Não sel ~omo o nobre Deputado 
posea invocar o dispos.to no a..r t . 141;, § 20, do Regimento, quanôo · elle 

. foi, rigorosamente, observado. A transcripção integral da lei é inclls

. pensavel, quando ~ão ha re!erencJe. a. determinado artigo. A menos 
que o nobre Deputado aponte o tr-echo do projectc que fuenclona uma 

.. lei; cujo ~.exto deve ser transcripto na integra. •• . 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - I11d1care1 n. V. Ex .. Sr. Pre
sidente, o ponto a que me refiro . Trata.-se po § unlco do artigo 100, 
em que ha referencia ao decreto n. 23 . 238 . 

D1z esse paragra.pho: i 
I 

"Até a conclusão da.s obras de electr1ficaçt\o de que trata o 
decreto n. 23. 238". 

Esse decreto, cujo numero consta d.o avulso, não tem ementa; !ol 
completamente esquecido . 

Tenha. a. bonde.d-e, Sr. Presidente, de procurar. 

O Sr. Presidente - Effectívamente, a Me3a. acaba de apurar qm• 
. ha um decreto .re! erldo - o de n. 24.238 ....... que não está tr:tn.scrlptõ . 
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Não é propr!amente decreto citado; a elle apenas se fa.:t· refei·encla., 'r~
ferencia. esta. que p<>déi'ia., mesmo, ser dtspn.sada, sem nenhum pte-· 
juizo para. a ma.teria. 

Se <> nobre Deputa.do, entretanto, na fórma do § 2º, do art. 141 
dó Reglmento, mantiver sua questão de ord~m. e. Mesa se verá. na. 
cont1ngenc1a reg1ment.al de l'etira.r o projecto da. Ordem do Ola, de 
hoje. Nestas condições, retiro de. Ordem do Dia. o proJecto n. 226,. 
para que seja transcripto o decreto rererldo pelo nobre Deputado. 

o SR. BARRETO PINTO - Obriga.dó a. V. Ex. 

Discussão unica ão parecer n. 34, de 19J5, (1ª 
Legislatura), approvando o ccmtracto constituido pc.la escri
ptura de cessão de direitos e obrigações relativas ao precLio e 
terreno, sitos á aventda Sete de Sétembro1 na Villa Marechal. 
Hermes, nesta cidade, que faz o sub-of ficía.1 da Armada, Jayme 
Augusto L<ipes clã Silva., ao 20 tenente reformado da mesma 
corporação, João pereira Gomes e suo. mulher; 

Encerrada a discussão e a.nnunclad11 a votação. 

Approvado o pare<:Er. 

Discussão unica do parecer n . 35, de 1935, (1ª Legislntu-· 
ra), indeferindo o requerimento de Dona Amalia Messeri Gon
çalves e Maria llfesseri Fen·eira, em que pedem relevação de 
prescripção para. percepção de pensão de montepio,· com pare
cere3 contrarias das Ocnnmtssões de Justiça e de Ftrianças,' 

Encerrada a discu.SSão e annunciada a votação. 

Approva<io <> parecer. 

DisC'lLSsão un.tca. do parecer n. 37, de 1935, (iª Legisla.tu-· 
ra), approvando o a.cto do Tribunal de Contàs que reousou re
gistro ao contracto celebrado entté a Dtrectoria da De~pesa sa
nttarta. Internacional e da Capttal ela Republica e D. Isabel . 
P. de Magalhães, para o aluguel do prectio sito â rua Paulo de· 
Frontin n. 75, nesta oopital. 

Eficerrad.a a dlscussiío e annunciada a votação. 

Approvado o parecer. 

···O St. Presldente - · Está esgotadã. a· materla. constante da· Ordem: 
do Dia 

() Sr. Saliado Filho (Pela ordem.) - Sr. Presidente, na. sessão: 
de 19 do mez !lndo, requerl, e a Ott.màra. a.pprovou, a. lnclusão em Ordem. 
do Dia. do projecto 63, que se refere á. extincçG.o do Instituto da. Ca.bt.'\ 
de Pens·õe.s e Aposentad0r18. dos Estlvado1-es. 

Até hoje, não tive o prazer de verificar essa ln<:lwião que a ca-· 
mai·a. deterfuihõü: . 

Por ts110, sollcltarla. de V. Ex. , Sr. Presidente, a.s nec«msaria.s pro-· 
vldenc1M para. que tosse cumprida. a. deliberação da. Casa.. 

O Sr. Presidente - Attendendo á reclamação formulada pelo no
bre Deputado Sr. Salga.do Fllho, a Mesa 1nfol'ma. que este projecto ntio · 
!oi tnclu!do em Ordem do Dia porque ainda não tlnha.m vindo os· 
avUlsos com a. transcrlpção do. legislação cita.d.a.. 

A Mesa. vae pro'\T.l.denctar a. respeito, afim de que, com a maior· 
brevidade, seja satisfeito o peóld<> de S. Ex. 

o Sn. SA}.jiJ,\I)O FJLHO - Obrigado a V. Ex. 
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{) Sr. Abilio de Assis (em expUcaçlió pessoal) - Sr. Presld.ente 
.a.cabo de receber dos tnt?'us companheiros no F.stado, por intermedio da 
União Syndlcal da Cidade do Salvador, uma communicação e um . 
.a.ppeUo. 

A communlcação é a. següifitê: 

"A Policia., certa.mente por intriga movida pelo integralis
mo, divulgára a noticia de que a União Syndical irá aguard~.r 

o desembarque das tropas fa.sci.stas para aggrcd11-:l.". 

Quem conhece os rt;raba.llladores bahia.nos sabe que elles1 por sua 
educação e por sua lndole, são incapazes de perturbar a ordem. (Muit'1 
bem). Dahl as reclamações contra as attitudes dos que se á.17.em in
tegral.lstas, que andam a pro.mover, na Bahia, manJ!estações prohibldàs 
pela Lel de Segurança. 

Os trabalhadores de miilha terra, como já. disse, pedem-nos fazer 
o seguinte appello: que a Camara intervenha, por intermedlo da Mesa., 
.Jnuto ao Presidente da. Republica. ou aos Ministros do Trabalho e d<\ 
Justiça. bem como ao Sr . Governador do Estado, no sentido da Poli
.ela. impedir essa parada a-ccintosa de desrespeito á lei. 

Hcntem mesmo, Sr. Presidente, alguns Deputados classistas expe
.diram o seguinte despacho telegraphico: 

"Ao Proletariado e a.o povo bahiano - União Syndlcàl -
Tijolo n. 18 - Bahia . 

A repulsa da Bahia proletaria. e popular á concentração 
integralista em Outubro ultimo nos leva a.gora, quando se 
annuncia. umo. nova demonstração de força. dos inimigos da. 
democracia., a. nos diri~ir á Bahia. démocratlca, á Bahia amante 
das liberdades para que permaneça. de pé em defesa da cultut»i, 
etn defesa. fü. Civ111saçã.o, em defesa. da. paz~ contra. o integra-
lLsmo". · 

Ora., quem se manifesta. por esse modo, é capaz de tentar contra a 
.ordem? 

Continua o referido telegramma.: (Lê) 

"Comnosco o Brasil tcH:ló àpplaudlo, vibrante de enthuslM
mo, a. a.ttitude do povo bahia.no com a heroica União Syndica.l 
dos Trabalhadores da Cidade do Salvador á. frente, tomando 
posição em defesa. da democracia. . . . . . 

Este gesto; coherente· com as tradições de luta da Bahla, 
ficará como exemplo ao povo brasileiro no combate que elle 
mantém S'3m tregua.s contra as forças reaccionarias do fas-
cismo. ' · 

O integralismo, destruindo a democtacla, querendo instau
rar no Brasil o reglmen dltactorlal de fome, de ignora.nela. e 
de oppres.são, tem que aer olha.do pelos verdadeiros itberae:;, 
pelos republicanos sinceros, · como uma. grave ,Jamea.ça. para os 
destinoo do Brusll . 

1 

Contra. elle devemos reunlr todas as nossas forças. 
Concitamos a.os trabalhndores, A juventude das escolas, ao.:.1 

lntellectuaes, aos profeasoroo, 6. Bahia., ~mfltn, por todas a.s 
sua.s camadas sociaes a. :repellir, mais uma vez, a affronta que 
representa pa.ra a. gloriosa terra. de Joa.nna. Angellca, Sabi<iQ 
Vleh·s., Castro Alves ~ Ruy Barbosa, uma concentro.ção dos . 
agentes fa.sci.Stllá, inimigos da. llberdade e Inimigos de Brasil". 

Por 21:qu1 se vê, Sr . Presidente, à modo de pensar dos truballla.do
,res do Brasil. Firmaram .este. doounumto o humilde 01·act<ir, Antonio 
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·êa.rvalhal, Au~tro Idla.rt de Ollveira., Chrlsostomo de Ollvelra, Sllva Cos
ta., J-0sé do Patroclnlo ~ Ada.lberto Cs.margo. 

Ditas estas palavras, Sr. Pre.3idente, fica feito o nosso appello, afim 
de .ser encamlilhado ao Sr. Presidente da Republica o pedido que acabo 
de fazer. (Muito bem . Palma,s). 

O Sr. Chrysostomo de Oliveira (Em explicação pessoal) - ~r. 
Presidente, foi verdadeiramente contristado que, ao .passar por Ca.choei .. 
ro do Itapemlrim, de regresso do Congresso Ferrovlat•lo, do qual. flz par .. 
te, verifiquei que oo integralistas procuravam atacar oo congrer..,,slstas 
ferrovlarlos, o que não se deu graças a. intervenção energlca. e efflcaz 
do Sr. Capitão Punaro Bley. 

Infelizmente. porem, foi inevitavel um confllctó, e, dllls depo19, 
as familta.s de Cachoeiro de Itapemlrlm se viram a!trontaaa.s peto e~
tremismo, que predominava naquelle local . 

Uma vez que o Parlamento Nll-clonal decretou a Lel de Segurança 
publica, não se comprehend·e que os integralistas, llvrement~. millta
rizados, armadas mesmo multas vezes . . , 

O SR. MorrA LIMA - E lmpunementt ! 

O SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - ... affrontem liS }Jo-· 
pulnções tranquillns do Pniz . (Muito bem) . 

Quando, <> Governo Provisorio, ~m 1930, creou rJS syuálcatos e!~ 
elas.se, o fez. naturalmente, pa.m ter nelles. a cooperação e o e.polo da 
massa. trabalhadora. Não é posslvel, porêm, que os trabalhado1~s. con• 
tinuando a receber o ataque dlrecto dos 1ntegral1sta5, pe>ssam perse .. 
verar nesse apoio no Governo. se este se mostrar tleslnteres.sadt> ttá.s 
providencias energica.s. que deve tomar. extinguindo o extremismo, que 
não serve; em absoluto, â no.s.sa Patrln. (Apoíadós). 

o int-~graitsmo outra colsn não tem feito senão e.sttnmhtr o com
muntsmo. 

Se, de um lado, teem os ihtegrallstas o direito de forma!·em livre
mente ... 

O SR. MorrA LIMA - Dlrelto não teem.; rnllS encontram gnrunt1as 
por parte do governo . 

o SR. CHRYSOSTOMO DE OLIV.E:IRA - ... de se arma.rern, c1'! 
fa~rem pas.seata.s, de prégarem sua ideologia politlca em praça. pu
bllca, do outro Jado, devem ter e-.sse mesmo direito o.s communistas. 
E ts.so não póde ser. 
· Cu~equentemente, é mlstér, que o Mlnlstro da JusMçu · ~t>me 1m-

. media.tas providencias, evita.nêlo que St:! continue nestas desmorahza
ções. dentro da democra.c\a livre que nos cerca, p1·eganclo-se ~deo1og1b8 
pollticas que, em absoluto, dadas a nossa situação geographlca. e ns ncs• 
sas condii;ões sentlmentalistas, nã·o se podem a.daptn.r ao 'Bràsll. 

Em nome, pois, da. Federação do Trabalho do Distrlctu l<'eaeral, 
eia. qual sou presklente, e que ~nho a. honra. de repr-esentu.r, l.evan~o •.• 
meu energico protesto contra a llberdade excessiva. que se dá aos lnte
grnilstas, e hypotheco minha inteira. solidafledáde e.os compnnhelros d& 
Bahla . (Muito bem. Palmas). 

O Sr. José do Patrocinio (Em expltcação pessoal) - Sr. Pre
sidente, deante do protesto dós do1s companllelros que me antecede-
1·a.m, desn~ce.ssnrlns aeriam minhas palavras, ngora.. 

Como, porém, o mal é grande, maior aeve ser o comouw. 
Os meus companhelros de S. Salva.dor, procura.ndo evitar que lã. 

.Sê i·epetissem os acontecimentos verifica.dos em out1·os logares po1· ont:.le 
passam esees homens verdoengos (Riso), fizeram publ~car um ma.nl
!esto, onde armuncl11va.m que a Bnhla. operaria éstn.va. dlspo..c;ta. a rec\
glr contra todn. e qualquer alteraçâ·t> da Ol'dem pelo lado extremista. 
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A publicação desse ma.nlfe.sto fez com que os Integralistas suspeu
dessem, temporariamente, o congresso annunclaóo, indo para Oa.choeirt,. 
de Itapemlrlm provocar novas desordens, novos conflictos, como se 
verificou ante-bontem. 

Acaba de ser ma.reado nova.mente o congresso na Bahia., devendo-se· 
realizar a 7, a e 9 do corrente. As suas consequencta.s Já oo f~zem. 
prever pela noticia. que recebemos ha. pouco: p<>r terem procurá.do. cum
prir as determinações da. União Syndtcal - que é a representante de· 
todos os trabalhadores - foram ameaçados de demissão os empregados 
do Hotel Sul-Americano, onde se vai hospedar a comitiva. integralista.. 
J',&te é o primeiro slgna.l da discordla.. 

~· conveniente, Sr. Presidente, que a Uamara procure, Junto ao 
er . Presidente de. Republica, evitar que se rea.Uze esse <Jongres&!> e que= 
be registem mai& desordens ... 

o Sa. CHRYSOSTOMO DE ÜLIVEmA - Ma.Is confllctos e derramamtl:U
to de sangue. 

o SR. JOSE' DO PATROCINIO - .. . no terrltorlo nac1onal, o qu~ 
só acontece nos congressos Integralistas. 

Ha. poucos cuas se reuniu em Vlctorta, capital do Espirita Sã.nto. 
o Congresso dos Ferrovia.rios. Lá se discutiu, votou, planejou tudo · 
quanto diz respeito ao bene!lcio da. clas...c:e, e não se registrou nenhum.. 
dlsturblo; nem mesmo, nos debates. houve alteração da ordem. .!in-

. treta.nto, por toda parte por onde ps.ssa. o integralismo, fica <> rastro· 
de sangue. 

O SR. MO'ITA LIMA - E' porque os opera.rios nao <lispõem de tro
pas de choque; os integralistas, estes teem essas tropas, protegides até· 
pela. policia. e pelo Governo. 

O SR. JQSE' DO PATROCINIO - Debaixo dessas caro1s~ verdo:rlt. 
escondeln o punhal que derrama o sangue alheio . 

O SR. JEHOVAH MoTTA "'-- Os integrallsta.s teem sido, sempre, OS' 
atacados; a.penas se llmitam a defender-se. 

o SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - V. Ex. estava. em Cachoeiro uo 
Itapemlrim quando se registraram esses ultimas acontecimentos? Se 
não fosse a. energia do Capitão Bley, todo.s os ferroviarlos seriam a"ta.
cadós naquellà cidade. Fui disso testemunha pessoal . 

o SR . JOSE' DO PATROCINIO - o nobre Deputado B.SBevera qu~ 
são os integralistas, sempre, os atacados; não obstante, elles é que oc-

. ca.Blonam desordens no Palz . · · · · - · · 

O SR. JEHOVAH Mo'l'TA - O que acontece é o seguinte: esta.mos 
procurando realizar os noasos congréSSQs dentro da. ordem. Semp.ce que 
fixamos locaes e datas para. levar a e.ffeito as reuniões fntegraU.sta.s, e
imprensa. da. esquerda. começa, atravéz de propaganda. intensa, a tn.OJu
flar os animoe de parte do proletariado, já conquistado pel<>s seus ldea.es. 
O facto é que, por intermedlo dessa. propaganda, os COmnlUnist(l.S e al .. 
llanclstas procuram cercar os nossos congressos de uma J.~mosphera. de
terror. 

O SR. AuouAR BASTOS _, Queria. que V. Ex. fizesse referencia. es-· 
peclal a.os aconte<Jlmentos occorridos em PetropoUe, onde os integre.-· 
listas, adeptoa de V. Ex . , arma.dos, entrlnchelrados, tocalanws, massa
craram operarias. Sollcltndas providencias é. pollcta., nll.o foram estas 
tomadas: ao contra.rio, os integralistas tiveram a. maior liberdade para. 
praticar os attentados que repercutiram larga.mente por todo o Paiz. 

O SR. MoTrA LIMA - Contra factos 11ão ha argumcnt~. 
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O Sa. JEHOVAH M01TA - Em Petropolis, fomos atacados em nOSBa 
~êde e ID.O! hm.ltá.mos á defesa. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO - Se a imprensa. esquerda se in
f>urge e vem insuflando óS afilmóS, é porque vê, nas paiavras bonitas 
que VV. EEx., :proferem, illud1ndo, a ma.Ucla que se ~repara para 
mais tarde. 

O Sa. JEHOVAH Mt>TrA. - Não comprehendo bem o pensamento de 
V. Ex . 8eja ma.is claro. 

o SR. CHRYSOSTOMO DE OLI~A - V. Ex.. lntegra.Usta. não pode 
<:omprehender a. llfigtiãgem dos trabalhadores, que estao a. falar á alma 
da. Cainara Federal. 

O Sa. JEHOVAH MortA - VV. EEx. estão interpretando mal as 
minhas pálavra.S: de forma alguma, !01 meu intuito, mellndrar a quem 
quer que :fosse. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO - E' sempre esse o caminho que 
seguem oo lntegra.llsta.s: a manha, a manha, a manha. ... os que andem 
com a mentira, nunca, :falam de frente. 

O SR. JEHOVAH MOTTA - Já afflrmel que, de forma. alguma, tive 
intuito de cffender a V . Ex . se V. Ex. se sente offendidc com ~.a 

minhas palavras, não tenho a menor duvida em retirai-as. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO ""'""' E' mais uma. retira.da . .. 

O SR. JEHôVAH MorrA - v . Ex. é que tem o intuito de offen
der-me. 

O SR. JOSE' Dô PATROCINIO - Tambem não estou offendend<> 
V. Ex. Apenas digo o meu pensamento qÜa.nto ao que occorre com a. 
Acção Integralista. 

Sr. Presidente, é preciso pôr termo a e~es ácõnteclmentos. sob 
pena. de continuar a desordem no Pa.Jz. sob a tolerancla do Governo. 

O SR. M:oTTA LIMA - Tolera.nela do Governo, diz V. Ex. multo 
bem. E tão manifesta. é essa tolel'ancla que, S:pprovado pela Ca.mara um 
pedid<> de informações sobre e. mo.teria, até hoje não logrou :respostl\. 

· · · 0 SR. ABOUAR B~'ros - Digamos m~ls propriamente: ·ha, no cáSO • .. 
a cumpllcldil.de dos Sra . Getulio Vargas e Vicente Ráo. 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO __. Na. Bahia., um velho e honesto 
trabalhador, dirigefite dá Unlão Trabalhista. nesse Estado, por que, to
masse a sl, a. résponsabllldade numa assembléa, de agir-se no sentida 
de não se realizar o congresso lntegraüsta., foi lnqulnado de commu
ri1sta e reacclonarlo. Ninguem, entretanto, o poderá provar. JDyonls~e> 
Fernandes é um antigo tecelão, crente das idéas soclallstas; nunca., 
porém, um communlsta ou extremista . 

E' com esse veneno, é com easn.s a.nna.s que o Integra.llsmo quer 
chegar ao Governo. Afflr~am os seus adepto.s que querem concertar 
o Braell . . . 

O SR. JEHOVAH MoTrA - E é a. verdade. 

o Sa. CHRYSOBTo:Mo DE OLIVEIRA - Pretensão e agua benta ... 

O SR. JOSE' DO PATROCINIO 
então, 1'a.zer a derrocada.? 

se querem concertar, por qui! 
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1 O Sa. JEHóVAH MjoTl'A - De forma alguma., queremos a derroca.da . . 
Somos uma organização , 

O . SR. JOSE' DO PATROCINIO·-. Que desorgantzà. . 
, ' i 

ó SR.. JEHOVAH MOTTA - ••• numa. pha.se de pre-goV€rno. ~S-
ta.mos num perlodo de explanação de ldéas. 

o SR. A.BILIO DE ASSIS - Idéa.s eliminadoras da llberdadt>. 

O SR. MoTTA LIMA _, Estão esperando· a hora de assaltar as po-· 
sições . 

O SR. . CiiaYsosToMo. DE ÕLIV!::IRA - Julga o representante integra
lista. nesta. Casa, Sr. Jehovah Motta, que o Brasil se salvará com. 
guerras? 

O SR. JElIOVAH MoTTA - Absolutamente . E não pregamos a. guerra. 

. o SR. JOSE' DO PATROCINIO - POS..so dizer a V . . Ex. que os 
trabalhadores brasileiros não se deixarão llludl r. V . Ex, diz que Já teo 
eaptado a sympathia de grande numero de operarlos. 

O Sr.t. MoTTA LI.MA - De plutocratas estrangeiros que nos vêm 
explorar. 

O SR. JEHCVA!l MorrA - Nas nossas fileiras existe um grande nu
mero de trabalhadores, de operarlo.s. 

o SR. MOTTA LIMA - Transvia.doo. 

O SR. JOSE' Dó PATROCINIO - São proletarlos transvladosp. 
~omQ multo bem accentúa o nobre collega. 

o SR. CHRYSOST~MO DE ÔLlVEIRA - Eu diria: mucHdos. 

o SR. JEHOVAH MoTTA - E' opinião de vv. EEx;. 

O SR, JOSE' DO PATROCINIO - Posso não saber discutir dentro
da loglca, mas a minha consclencla é ,clara e transparente. 

1 • 

O .SR . M;oT1'A UMA - V . Ex. está. discutindo com. alma., slncerl-· 
dade e sobretudo com verdade. 

· ' · O SR. JOSE' DO PATROCINlô Se, os 'fotegraUstas consegui• 
rem trlumphar, não gosarão qn victorla, porque, descoberta a menti(a, 
P.l'óV[\da. a hypocrldia. de que estão mascurados, esses que dizem de-· 
:f~;nder o Brasil, hã.o de ter contra. sl a revolta dos hom~J;\S de bem, é 
tjlesm.o desses que, ainda que, se deixando levar pela astucia do 1nt~
grallsmo, hão de accordar um dia para. elevar, bem alto, o pavllhá.J 
~ra.sileiro, livre dos filhos impuros que vlvem a distribufr o mal pela. 
Patria, a que deviam querer multo bem. (Palmas) • 

. O , Sr. Jehovah Motta (Para explicação pessoal) Sr. Pl'esl-
d~nte, são m~ito l'eduzidas as palavras que quero proferir em torno· 
dos ·acontecimentos de Ca.chorelro do Ita.pemlrim . Desejo, apenás, de
clarar que, naquella cidade morreram brasileiros de um e outro credo. 
brasileiros que defendiam unicamente idéa.S. 

Uns aos outro.e:. poli.cm accusar-se de errados, mos nlí.o de insin
ceros. Uns a.os cutros liOdem accusar-se de trllha1· caminho mencs 
c~:·to, más, de forma alguma, un.s aos outros de trincheira. para trln~· 
cqeira, .\>~ podem accusar de. despossuldos de ldeall.smo e de força re-. 
novadora. E, não seriamos nós, que,· de tão longe assistimos toda. essa. 
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lucta, que poderlamoa ter o direito de e.ccusar uns e outros de inslnc·e
ros ou de hypocritas. 

De !órme. alguma, eu me volvo para os que me combatem iiás trin
chetras, sem a. idée. e o pensamento de que estou enfrenta.ndc homens 
dignos e sinceros, (Muito bem) pois, é Justamente, e dlgnlda.d.e, e a. 
sincerlda.de doo meus adversa.rios que faz que a lucta se enuobreça e 
assuma aspectos heroicos. Podemos, meSm.o, dl~r que, hoje, no Bra, 
sil, os unicos que conseguem fazer com que a. polltlca e as Iuctas par .. 
tidarla.s se desenvolvam. dentro de um plano a.lto, são justamente, 0& 

Commun.lstas e os Integralistas. · 

VARJOS SRS. DEPUTADOS - Nü.o apoiado , 

O SR. JEHOVAH MOTTA - São OIS unicoo, e, até certo ponto, os 
ultlmos. 

O Sa. ARTHUR SANTOS - A prova de que ta.1 aff1rm.at1va. nãt> é 
exacta, é que V. Ex., dentro desta Assembléa, está defendendo sua 
ldeblogia.. 

O Sa. MAG~És NETIO _ __, ó ora.dor, a.tê aqui, vinha. se portando 
elegantemente na tribuna. 

O SR. JEHOVAH MOTTA - E, assim, .pretendo <:ontinuar . (Tro
cam-se veh.emêntes apartes. ó Sr. Presidente reclama attcnção) . 

O sa:. JEHOV AH MOTI'A - · Responderei aos a.partes de VV. EEx:. 
O que affirmel,. afflrmo e reafilrmo, como demonstração de que não 
quero collocar o debate, no plano de>s oradores que me antecederam ... 

Vu1os SRs. DEPUTADOS -"- Não apoiado. 

ó SR. Jmov AH MO'ITA--.. ... ê que as Iuctas entre tntregallstas e al
llanclsta.s são, hoje, actlvidades partidartáS que se desenvoivem num 
plano elevadlssimo - como outras, fio Brasil, não vejo tão elevadas -
pois que, são ellas, as unicS.S que teem força.; hoje em dle., para. fa
zer com que o sangue jorre nas ruas . Quando vejo 1nteg-pll.3tas e a.1-
llanclstas luctarem nas ruas, considero isso ... 

O SR . .ARTHUR SAN'rÃs - Nisso, posso ver, sómente, a desorge.nize.
ção que ve.e pelo Brasil, devido á. au.sencia de governo. 

. O SR. JEHOVAH MO'l'TA - ... vejo, nisso, um s:y'mptoma de 
que., em nossa. ·terra, ·a.inda é possiviel que os·· hómena pugnem · por · 
ldéas. 

A chefie. da. Acçft.o Integralista. Brasileira. traçou um :plano de con
gressos, a. se realizarem em. diversos pontoo do Brasil, neste flm de 
a.nno de 1935. ·O q_ue estâ.inóa assistindo, meus senhores, é o seguin
te: quando .se a.pprtutltr..a. a. data da reo.llza.çã.o deates congresaos, uma 
certa. imprensa começa a. lncen~lvar o operariado . . . 

O Slt.. R1Bi!:mo JuNxoa - V. Ex, permltta um a.parte. Esta. sllo
cução "certa Imprensa" não diz coisa alguma. V. Ex. está. fazendo 
accusa.ções como um combativo Itinerante. o plenarlo tem o direito 
de exigir que V. Ex. substitua o "certo'' pela designação dos jornaes 
a que V. Ex. oo refere. Ocnnbata. de frente, V. Ex. que, tanto se re:fere 
ás trincheiras 'lyricas do lntegrallsmol (Htsos) . 

O SR. JEHOVAH MOTTA _.. Sáo lyricas, mas; 1.Bso n.fí.o impede que 
nossos companheiros slgai:n para. o oomiterlo, qun.sl todas as .semanas. 

o SR. RmEmo JUNIOR -. E' o destino de todoa, e não prlvileglo 
dos lntegraUstas .•• 
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o SR. CARLOS REIS - V . Ex. :tJréfere as tr itl.chelra.s tra.gkas . 

o SR. JEHOVAH MOT'l'A - Sr. Ptes!der:ité, não tenho duvida. 
~m declarar qual seja ess'á. imprensa. O nobre Deputado, Sr. Ribeiro 
Junior, na.turil.lmertte, por não me conhecer .•. 

o SR. RIBEIRO JUNIOR - Dei. o wpa.rt.e e. V • Ex.. porque sou um 
livre e exaltado comba.tedor. Quando tiver de accusa.r um jornal ou 
varias delles, não me utilizarei desse designa.ti vo estrateglco, porque 
serve pró e serve contra. · 

o SR. CARLOS G<>MEs - Estamos inte1T<1mp'endo inutilmente o 
ora.dor. Vamos ou vil-oi 

o SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEmA - o lloo..90 tambem foi interrom
pido . 

o SR . JEHOVAH MOTrA ~ Srs. Deputados, a. imprensa a t1u~ 
me refiro é a. imprensa. alllancl.t:;ta. da C'apltal da. RepubUc~ ... 

o Sa. RIBEIRO JUNIOR _...... Qual é? 

O SR. JEBOVAH MOTl"A - ... aqul representada., principg.1-
mente, pelo orgã.o "A Manhã" e por todos os Jornaes que, no Bra&l, 
fazem. e. ·propaga.nde. da. Alltança. Nacional Libe-rl.e.dora .. . 

O SR. Mo'ITA LIMA - Mos "A Manhã.", pa.n a.tacar o lnt.egr.aJ.ism.o, 
não precl..sa que se a.nnunc1em os oongressos, j>-Ois ena. o ataca todos 
os dias. 

o SR. JEHOVAH MOTI'A - ESperém os nl)obre Deputados que, n.o 
menos, termine líleus petlódos, para verem a conclusao a que vou 
chegar. 

Através dessa. propaganda, os jornaes prep1ua.m um ambiente de 
agitação e de ma.l estar nos logares onde os nossos oongressos devem 
se rea.llmr. Basta· ver que o Congresso de Cachoeiro de ltà.p4'!m!rtm 
fora anm.mcl'Rdo para o dia 3; no dia. 2, an:tes q'Uc abertos fossem 
seus trabalhos, 1.n1cia.da.s suas sessões, um ca.m.1nhão de integra.listas 
foi a..ta.cado de toca.ia, numa estrada, por advenarios da. Acção. Inte~ 
graltsta. 

o SR. CHYSOSTOMO DE OLIVEIRA - No dizer ele v. Ex. 

O SR. MoTTA LIMA - A af!irmaçáo é 1nvel'1d1ca. 

o -SR. · JEHOV AH MOTTA - Sr. Presid~nte, occtipó esta tribuna 
para, em primeiro logar, ler. 'li. verSão da. Acçã.o Integra.Usta. Brasileira 
sobre esses c.contecimentós, e, em segundo, p~testar, vehemen~men't(), 
rontrrt t cdoo os esforços postos em p'ra.tica. visando lmpecll:r o livre 
funoolonamento de uma organização que tra.bEJ.lbo., p'Bclflcamen'te ,pela 
implantação de suas ldéa.s. 

o SR. RIBEIRO JUNIOR - Não apoiado. o (}hefe de v. Ex. tem 
e.nnunci&.do, multas vezes, o c-a.rdo.pl<> de uma. revpluçã.o que se nl\.O 
:reallza.. 

(Trocam-se outros apartes, ) 

o SR . ABGUAR BASTOS - Acho que v. Ex., defendendo o ponto de 
vista. doutrina.rio que expõe, age dignamente. fqern. de outra. maneira. 
pod~rio. se conduzir como braslle1ro bem i'ntenclonado . Perguntaria, 
entretanto, é. V. Ex. - se a Acção lntegraJjsta Brast'l.eír11 tem largo 
progra.mma, absolutamente, contra.rio ao reglxne'l'l n.ctual em que UQ~. 
Deputados do Povo, esta.mos fruindo das wa.s p'rerogatlvas, por que 
\TV, EEx. acceita.m a. cumplicldnde do Govern~ que combatem? 
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O SR. JEHOVAH MOTI'A - Não acoeitamos, de forma. alguma, 
essa. cumpllcidade. 

O Ba. A:BauAil B.\STóS - Sabemos que oa adeptos de V. Ex., por 
exémplo, teem se of.terooido, expontaneamente ao Governo, para. o 
po11c1a.mento da. cidade, nos dias, em que periclita. a. acção governa
mental. 

O SR. JEHOVAll MO'ttÁ - Em primeiro logar, respondendo ao 
aparte do nobre Deputado, devo dizer que a Acção Integralista, orga
nização p'olltica., não póde se respansa.bll!sa.r por actos que lntegr a.
listas, particulamen~. pratiquem por livre espontaneidadé. 

O Sa. RIBEIRO Jmuon - Deveria. 

o Sr. JEHOV AH MOT'l1A - O que .posso affirmar é que s. chefia 
da. Acção Integra.lista tepi, effectivamente, reprehendido oompanhairos 
meu.a que as.sim procedem. 

o SR. CHRYSOSTOMo DE OLIVEIRA ~ Reprehendtdof Observe-se !bem a 

expressão. E' o reglmen, pois, do "e.rê. au morre 1 ", regimen que o tem
peramento bnu>lletro Jámals poderia. supporta.r. 

o SR. JEHOVAH MOTI'A - Os nobres collegas nã.o estão sendo 
coherentes. Qual seria o .procedimento que a sua. organização pa.rtl
daria. teria contra. os adeptos que ln!rlnglssem a sua orientaçãO? 

o sa .. Rtm:m.<> JUN1oa - PunU-os. 

O SR. JEHOVAH MOTTA -.Sr. Presidente, ó deba.te está se pro
lcmgado. mas e.ntes de prõoedér á leitura. da declaração officla.l, quero 
:responder ao aparte do nobre Deputa.do Abguar 1\a.stos, que nos a.ponta 
como vivendo á. sombra •. , . 

o SR. AllGUAR BASTOS - Da protecção governamental. 

O SR. JEHOV AH MOTr A - • . . da. protecção governamental. 
Já tribuna.es do Brasll teem reconlb.ecldo o nosso direito legitimo 

de :funcc!onamento. Ha. pbucos dla.s o Tribunal de Sa.nta. Catharina. 
concedeu-nos ha.beM-corpus pare. funcclons.r, ampla.mente, num oon
gresso em Blumena.u, desde que os nossos fins fossem pn.cl!lcos e de 
explanação de ldéas. 

· O ·SR. · ARTHUR ·SANTOS ~ Prova da. ·-exoellencla ·da · Uberal-dem.o
cracla que V. Ex. combate. 

o Sa .. AsauAn BASTOS .......... Os trlbunaes, a.llás, não poderiam 'agir 
de outra mn.nelra., dt!Sde que a organlmção da. qual V. E:.~. é adepto, 
está tnvesttda. das preroga.tivas l~s que esses mesmóS tribun.iws lh(' 
deram. Aconteoo que, se, a. AllltmÇa. Náclona.i noo tivesse sido fechada. 
por um decreto do Sr. Presidente da. Republlca, do mesmo modo, os 
trlbunaes se mani:testu.rie.m a. respeito deiia., se necessitassemos de 'lhes 
pedir n. a.ppllcação da. lei p'ara a liberdade de nossa opinião pollttca.. 
O ponto de v:ts.ta. de V. Ex. , porta.nto, fo~ á. qu~stã.o. 

ó àR.. JEHóVAH MOITA - De forma. alguma. Os tr1buna.es nã.o 
resolvem é. luz das lnjuncções dos governo:;. 

- -· -·--~ 

o SR. ABGUAR BASTOS - Se os a.dept-os do partido de V. Ex. estão 
ln-vestidos de -preroga.t1vas legaes, é claro que os trlbune.es teem de 
re.spelta.1-as • 

o SR .. JEHOVAH MOTTA"'""" Os trlbunaes, por-5m, resolvem ã. luz 
da Lei de Segurança. e da Constttulçfl.o da. Republica.. 
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Devõ déélãi'ar, s.U.és, q'tle a. Acção Int.egr.a.11.sta Braslleira. não tev~ 
interterencia. alguma no fechamento da. Alliança. Naclonal . • • 

o SR. ABGUAR BASTôs - Récónheço isso. 

O SR. JEHOVAH MOTTA - ... e, qundo oóeotreu ta.I fechamento, 
eu me achava no Cea.râ. Se estivesse aqui, teria protestado. 

o s.a .. RICARDINo 'PRADO - V. Ex. poderia. ter protestado de lá.. 

O SR. ABGUAn BASTOS - Devo declarar ao orador, como comple
mento destas expllcaç6és, que. se os l'epreseta.ntes da. Al'!.la.nça Nacional 
Libertadora., hoje, se batem pelo fechamento da. Acção Integralista é 
porque reconhecem ·a parcialidade do Governo fechando e. Allia.nça. e 
deixando livre a ag~mlaçáo de V . Ex. Digo Lstso, afim de que, 
V. Ex. ftque sabendo que, se do Governo nã.o houves.sem sofftido 
OOffcção, esses :representantes já. mals ~leltes.rta.m. q'Uàlquer llledl<ia. cocr
cliiva contra. os integralistas. 

O SR. JEHOVAH MOTTA - Mas a. Acção Integra.Usta. na.da teve 
com o fechamento da AlUa.nça. Naclõilá.l Llbérta.dora.. 

O SR. AuouAR 'BASTOS - A questão não deve ser collocada quanto 
ao combate ã Acção Integralista., mas, quanto á cumpllcida.de do Go
verno. que quer servir-se de VV. EEx. como rollicla. de choque em 
fa. vor da. futura. successã.o p'resldenclal. 

O SR. Jl!."HOVAH MOTTA - Esta; pode .ser a. lnt.ençi'i.o do Governo, 
mas não o é da Acção Int.egralista. Brasileira. 

O Sr. Presidente -= Peço permtssã.o pa.ra. interromper () nobre 
<'rador, afim de convida.r os Srs. Deputados Bias Fortes e Pedro 
Vergara. a. oompleta.rem a. Mesa.. 

o SR. JOSÉ Do PATRQCINIO - o nrt. 118 da. ConstltulçRã.o da Repti
blica. prohlbe o funcclonamento da. Acção Integralista, dizendo que 
nã.o serâ. tolerad.ã. a pregação de guerra. ou processos violentos para 
subverter a ordem politlca. e .social. 

O SR. ·JEHOVAH MOTTA - v. Ex. acha que esta.moo pregando 
guerra, ou. que deseja.mos .9, subversão violenta. da ordem? 

O SR. Jost Do PATilóétNio - V. Ex., a.inda ha pouco, declarou 
que os lntegra.llstra.s querem da.r ao Pa.iz novo regimen. Que é lsso? . . . . - . . . . .. .. 

O SR . JEHOVAH MOTrA - Através do voto. Estamos fazendo 
p'regação de idéas, arregimentando eleitorado. 

Vou, Sr. Presidente, terminar lendo a versa.o offlcl.al da Acção 
Ihtegrallsta. Bra.slielra.. Uma. coisa,' porém, quero, aqui, .solemnemente, 
affirmar: a Acção Integralista Brasileira não conoorre para que co
m1clos, congresso:i, sédes ou propaga.ndti.s polltlcra.s de qualquer arte
glmento.ções .partida.rias sejam dJ.ssolvidos, fechlaJôs ou tnterrompld<>S 
no seu funcclonamento. : 

o SR. ARTHUlt SANTOS ~ E!!sa. deola.ra.çAo d~ V. Ex. ê 1nnocua.. 
porque o Oovernv ,não iadm1t~ o !uncclona.mento da. Allla.nça Llber
tado11a. 

O SR. JEHOVAH MOTI'A - Minha. declaração tem tntelro valor, 
tanto ma.is quanto vou acoxnpanhal-a. das seguintes palavras: - não 
concorrehd<> pa.ra. dls.sol~er congressos e comlc!os nem :para. fechar 
sédes de a.ggremto.96es ·partlda.rla.s, queremoo, baseados nas lels da. 
Republi~a. o fUlàoclonamento pleno dos nossos oong:res.oos. abertas as 
nossas sédes, rehllza.ndo-se com regula.ride.de os noesos oomicloo •. 
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o SR • .AKTHUR SANTOS - Isso está sendo 8.9Jegur000. 
. 1. 

O SR. JEROV.Alt MOTTA - De forma. que, meüs Senhores, a 
.Acção Integrall.sta !Bra.sllelra não &ahirá. das sua.a sédes e dos seus 
-cómtcioo 'Para. lmpla.ntia.r a. desordem ou pá..."11. dissolver reuniões. Ella, 
porém, não deixa.rã. de realizar os seus congressos, os seus comicios. 
as sua.s reuniões, quando contra. éSsa. sua activ!dQde queiram. os F.eUS 
adversa.rios tramar. 

0 SR. Jost DO PATROOINlO - Se VV. EEx. não querem. verturbar 
a. ordem. p<>r que ni.zão a tocloá os comicios os integra.listas compare
cem. o.rmados? 

o SR. RIBEIRO JUNIOR - Para. pregar a paz. 

O SR. DINiz Jmnoa - St vis pacem • .• 

O SR. JEHOVAH MOTI'A - E' porque esperam o a.ta.que, cujas 
ameaças ·a. proprlà. imprensa. divulg'a. 

Vou terminar, Sr. Presidente, lendo a. nota. o!tkia.1 do. Acção ln· 
tegrai...sta. .Brasileira. sobre os a.conteclmentc:s de Cach ?eiro de Itape
mlrlm: 

·•o Congresso Integralista Provincial do Esplrlto Sa.nto, 
realizado em Cachoeiro do ltaipemlrlm, decorreu num ambien
te g1'81Vl681mo, de verdade.11'0 terror, impressl.o.nnndo viva.mente 
áa fam1Ua.s da.quella <:idade. Desde o dia a.nt.erior á lnstaJ.lação 
do congresso dos ca:m.t.sas verdes, os comm.unista.s esp&lllia.nun 
boa.tos alarmantes, promettendo a.t8icar os congressl.Staa. 

No dia 2 do corrente, entretanto, começa.mm é. chegar oe 
integralistas doa dl!ferentes m'Wllc1P1os espirltosantenses. 
Tam-bem os Sm. João Llnhates, chefe provinclal, Gustavo Bar· 
rooo, eecreta.rlo na.c1onàl de educa.çl\o, e Evemrdo Lelte, 88• 
'cretlarlo nacloilBJ. de organização politica, chegaram. ali, na.• 
quelle dlã., a.fim de presidirem os tl1abalho.s. Nesse clla, decla.
rou-se em greve uma. parte do.s opera.rios lucaes, oonservs.ndo
se P<>rem, a. !orça. do opera.ri-a.do a.o lrado dos integralt.sta.s, pois, 
na.quella. cidade, grande é o prestlglo dos ca.mtsa.s verdes nas 
-classes trabalhadoras. 

Os communistrais, instigados pelos jornaes do seu pa.rtldo, 
que se pubUeam na ca.pltal da. Republica., não trepidaram em 
praticar o seguinte: entoca.1a.ra.m-se numa. capoeira, na. estrada 
d~ rodagem, que vem de Victoria. t ••• ". 

o 811. .. CHRYSOSTOMO DZ OLIVEIRA - Na.tura.lmente, os operarlos 
foram iiludid<>s .pelo Sr . Albion Mello, chefe lntA:!gralista em Minas, 
que está envolvido, agora., com a Policia.. Não será por essa f<>rma. que 
se ha. de regenerar o Brasil. 

o SR. ABouAi BASTOS - E'' extranho que o orador mencione o 
:rooto de se haverem os integrallsta.s t:rta.nSp<>rtado .prévla.Iílent.e desar
ma.d~ p'ela. Policia, quando tod..os SSlbemos que \\quelles declara.dos 
a.ta.cantes tiveram dois mortos. · 

O SR. JEHOVAH MOTrA - V. Ex. quelM entender. Os camle.M 
verdes que iam no ca.mlnhú.o tlnh·a.m sido, realmente, desarma.doo pela 
:pollcta. 

Pro.sigo na. leitura: 

"e, qua-ndo ·Pa&.."1fifVttm Ca.mlnhões, cheios de crur.dsas verdes, 
prevtru:n.etite dé..C.S.rmados pelo Poilcla., d~!ech-a.ra.m oobre elle~ 
éétrada tuslla.rla.. Em consequencla. desse attentado, flca.ra.m 
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!ertd06 a.lguns CMiltsas ven:tés, tendo !eJ.lecido o lnt.egmllsta. 
AI varo secnlm. 

Esse !a.Cto alarmou ~ popule.çAo, mas não foi o ult~. 
Qua.ndo deisemba.rcava.m, vindos do .Rlo e de Ita.ba.poa.na, cerca 
de 200 íntegrail.stas, na. este.çAo local, toram a.tacados a ttr~ 
por comm.un1Btas, que se entooata.ram por detraz de pllha.':1 
de lenha.. Oa lntegrallstas aggred1doo não ~.11 veràm remectlo 
senão reagir. Desse combate resultou 88.hlrem feridos '\'11).l'lOlli 
1ntegra.Ustas, entre oe Qua.Es Nelson Prado, 1a.llecendo tres 
commu.nlstas. 

A população de OQ.choeiro, no a.uge da. revolta., acccnTia. a 
protestar sollduiedade e.os camtAAB verdes, e centen'Wlt de 
:novsa Lnscrlpc;ões se writlce.mm.." 

o SR. SoüzA Lilo - Morreu aJgum oommun.tsta.? 

o SR. JEHOV AH MOTTA -- Morreram. ·va.rtos. 

o SR. MOTTA LI.MA - Olnco o.pe.tlas, parque 08 integra.listas esta
vam desarmados ... 

O SR. JEHOV AB MO'l"VA - Rea.lmente, estavam dese.nnados 
a.quelles que vinham no caminhão. Houve, depols, outro tiroteio. 

o SR. CHRYSOSTOMO DE OLIVEIRA - Tltotelo sem a.rm.as?I 

O Sa. RIBEIRO JUNIOR -- Esse pequenó trecho que o orador leu de
fine, perfeito.mente, a. mentalidade 1ntegral1sta. SS. EEx. e os seus 
adeptos sonham, napoleon1camente, com 0..1 combates. Ahl, n lingua
gem vulgar sertã cónfllcto; mas ss, EEx ., que são paclflsta...c; medula
es, a.o !&zerem o rele.to de um con.flicto empregam, ta.ct1c~mente, a. 
expre6SãO tec'.tm1ca - combate. 

O SR.. Mo'ITA LIMA - E1 cia.ro que "trCPpas de choque" não entram 
em confllcto.; só podem entrar em combate ... 

O SR. JEHOV AH MOITA - F.sse é facto que não tem impor
ta.nela. 

o SR. RIBEIRO JUNIOR - E' ca.pltallsslmo. E' a. psycbologia. poUtica 
do integralismo que estou procurando traçar. 

O SR. JEHOVAH MO'ITA.: -

.. "O Congresso Integ:n~llsta rea.Uzou-se normalmente, ·ap<J• · 
sai' das m.als tremendas ameaças. A sessâo solemne de encer
ramento electrlzou os milhares de camisas verdes q_ue a as
alstiam, cheios de revolta, pelos ultrajes que a. nos.sa. Pa.trlá. 
ooffre, actualmente. dos elementos comm\lillstllS e convêhêl
doo do perigo que palra. sobre as !ammas .. 

O Sr. João Llnhares, chefe prov1nc18.l, telegraphou ao chi:
fe nacional da A. I. B. di:r.enoo que do~tnou compietamente 
a situação e que os Srs. GUIStavo Ba.rroso 1e Everaldo Leite, s<!l
guiro.m para o Rlo, por entre acclame.ções dos camlaa,s ver
des". 

o Sn. M'Yl'TA LIMA ___. O que está. ahi é desmentido pelas informa
ções, não de uma "certa imprense.'.', mas de h:nprensa tnsuspt!ta, por~ 
que não tem partidarismo, não é communlsta. 

O SR. JEHOVAH MOTI'A - V. :i!ix . poderio. trazer o rela.t.o de6Sa 
ünprenaa. 

O SR. MO'lTA LIMA - Ahl estão os telegrammas ele uma agencia. 
de todo ln.suspeita, como asslgnalel, a Agencia Ravas. 
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O SR. JEHOVAH MOTI'A - Eram esta.s, Sr. Presidente, ei.á de

cla.raçôes que tinha a fazer em torno desse episodio. 

o Sa. CHRYsosToMo DE OLIVEIRA - :Perguntaria a V . Ex. se o 
.chefe integra.11.sta. Albion Mello, de Minaéi, procedendo da fónna pór 
que sabemos e sendo perseguida pela Policia, está executando o pro
gramm.a integrsll.sta. de regeneração do Brasil? 

O SR. JEHOVAH MOTI'A _... A Acção Integrl'llsta. BrMileira não 
.tem reeponsnbll1dade pelos actoa que qualquer individuo ht.ja. prati
cado na .sua vida particular. Elia tem a sua economi~ intelna.. 

o SR . CHRYBOSTOMO DE OLIVEIRA - Mas vv. EEx. dão o titulo dê 
chefe a um homem que age por essa. fórma.? 

O SR. JEli:OVAH MOTTA - 06 prejudicados seremos nós e não 
V. Ex. que é n0&>0 adverearto. 

Sr. Presidente, eram estas as declarações que tinha a 1P.zer. 
Como ponto terminal, devo afflrmar que a Acção Integralista. Bra

stlelra não quer, absolutamente, se constituir forÇà contra.ria. ao opera
riado nacionaL (Mutto bem). 

· O Sr. Presidente - Vou levantar a. sessão, designando para. a de 
.amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Continuação da. dl.:;cuseão unice. do projecto n. 299, de !.935, (l:i 
legislatura), di.spondo sobre a cree.çáo e a extincção de C:\rgo~ ou em
pregos publlcos e os contractos de serviço admlnlstratlvo, bem como 
sobre a. !lxação d.as ~.sp<!ctlvas remunerações. 

Discussão unte~ do projécto n. 300, de 1935 (la. lcgl.:la turn) , ma:r..
da.ndo suspender as isenções e redue>çôes de dlversos tributos, taxas, ta
rl!as e impostos; 

Sujeitando a. sello fixo os tltulos de nomeação e promoÇ!lo de runc
c1onarlós publlco.s e a. sello proporcional o recebimento de .l'(•munera
ÇQ.o de .serviços; 

Oreando taxas sobre depo.sltos em empresas que explorem servlçoa 
pubilcos; 

D!.spondo sobre a llqutdação de obrigações dos Esttldo.s p i;.ra com o. 
União e das rendas do contracto de loterias; 

3" d1scu.s.são do projecto n. 344, de 1935 (lª legislatura.) , autor1-
zando abrir, a.o MlnJsterio da. Fazenda, o credito especial de 579 :700$, 

.. pa..ra. .pagar ao pessoal <la Dtreot-orta. das· ~nda.s A:cluan.eltas e da. flsca..: 
lizaçito dos impostos internos nas estradas de rodagem; 

1ª d!.scussáo do projecto n . 63, de 1935 (1o. leglsiatura), revogando 
<>decreto n. 24 . 276, de 22 de Ma.lo de 1934, que mandou crear o ln.'i· 
tituto de Aposentadorias e Pêhsóe.9 dos Estivadores; com parecer con
trario da. Commissão cre Leglsleção Social. 

Levanta-se a. Sessão ás 17 horas e 10 minutos. 
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161ª SESSÃO, EM 7 DE NOVE.MORO DE 1935 

PRESIDENCIA DO SR. EUVALDO LODI, 20 VICE-PRESIDENTE 

A'a 14 horas comparecem os Srs.: Euvaldo todi, Pereira. Lira.. Age
nor Rabello, Oenetoãó Ponce, Edmar Ca.rvalho, Claro de Oodoy, Lauro 
Lopes, Cti.fé Fllhà, Marlo Chermont, José Plngarilho, Clcmentlno L1s
bõa, O~ma.ro Ponte, li'.enrique Couto, Oodofredo Vla.nna., Hugo Napo
leão, Pllnio Pompeu, Fernandes Tavora, José Augusto, José Gomes, 
Mathln.s Frelre, Antonto de Oóes, Heitor Mala, Slmões Barbosa, Deo
da.to Mala, J. J. Seabra, Prlsco Para.lso, Alfredo Mascarenhas, Arthur 
Neiva, Asdrubal Soares, Ubaldo Ramalhet.e, Henrique Dodsworth, Jul!o 
de Novae.s, Sampaio Corrêa, Eduardo Duvlvler, Nilo Alvarenga., Ban .. 
deira Vaughan, Noraldlno Lima, Blas Forte3, Daniel de Carvalho, M~t
carlo de Almeida, Celso Machado, Delphlrr. Moret-ra, Theotonlo Mon
teiro de Barros, BatTOs Penteado, Cardoso de M)ello Netto, Alves Palma, 
Teixeira Pinto, Gomes Ferraz, Jairo Franco, Domingos Vellasco, V1~ 
oente Miguel, Arthur Santos, Dlnlz Junior, Dorva.l Melchle.des, Oarloa 
Oom~ de Ollvelra, Be.ptlsta Luzardo, Vespuclo de Abi'éti, Adalberto 
oorrêa, Anlz Badra, Ermano Gomes, Fi'ahélBco Moura, Alberto Surek, 
~lcar.dlno P-ro.do, Lourenço Baéta Neves, Thompson Flores. (65). 

O Sr. Presidente - A lista de presença. accusa o compareclmento 
de ~5 Srs. Deputo.dos. 

Está aberta. a. Sessão. 

O Sr. Generoso Ponce (Jº Secretario, servtn.do de 2º) - procede 
á leitura. da. Acta. du. Sessâó anteéédente, a qual é, sem observações, 
n.pprova<ie.. 

O Sr. Presidente - Possa-se t\ l·eitura dó Ex.pedlen~. 
' . . . . . . 

O •sr. Pereira Lima - (lº Secreta.ri.o) - Procede â leitura do se· 
gulnte 

EXPEDIENTE 
Of1'1c1o.s: 

Do Min!Sterlo da. V1nçlto e Obras PubllcllS, de 6 do corrente, r~
mcttendo as Regulnt.es 

INFORMAÇÕES 
Assumpto: 

Em resposta ao otUo1o n . 1.139, de 17 do Setembro do corrente 
unno, relativo a.o pedido de informações approvado pela Oamara do!i 
Senhores Deputado.s a requerimento do Sr. Deputado Pllnlo Touri
nho, sob.rc a superlntendencla da rede de vin.çl\o terrea. Paraná Sanb 
OathEU'ina, tenho a honrn. de informar cj_Ué, tratando-se de lrtvestldura. 
provisorta, e superntendente está mii.Iit1do em seu posto, por convenl
eno1o. admlnlstratlva., tendo e.at.e simples caracter, no momento, a fel· 
çAo predomlnante nos encargos de sun o.ttrlbulçllo; e a1ndn. porque, na 
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pha..c::e dos estudos que ahidà se prócessam, pa.ra resolver a situaçãc, 
juridica d~ Rêde, o Oó\rêi'no achou prudente não alterar a direcção. 
consena.ntio, assim, â testa dos serviços o administrador que vem pres
tafüiõ bons serviços e merece a. confiança da. administração superior. 

Reitero a. V. Ex. os meus protestos de elevada estima e di.sttncta 
consideraçâ.o. - Marques àos .Reis. 

A' quem fez a requisição. · 
Da Associação Commercial do Rio de Janeiro, de 5 de do corrente. 

enviando o relatorio e auggestões da comm!Bsão couvide.da por essa 
Associação para estudar <> projecto n. 306, de 19-35. - . A' Commi8são· 
de Finaw;as e Orçamento. 

Telegramma: 

De Ubà, - 6 de Novembro - Presidente ds.mara Deputados - Rio. 
FamUJa finado Majôr Lazaro Gome.s, oonst~rnada irreparavel perda.. 

eeu idolatrado chefe agradece commovlda moção pesar votada por e.~a 
.ASSeinbléa.. - Int.eirada. • 

De Macau - Presidente ôamara. Deputados =-- Rio. 
Pedimos venta transcrever segt. telegranuna. acabamos passar go~ 

vemo.dor e.ste estado xarqueadores salinos insistindo com tenacida.de 
digna melhor causa entrada Uvre sal extrangeiro sob pretexto ca.rencta. 
slmllar nacional quando ef!ecttvamente pretendem materla. prima ultr&. 

• barata. como prova facto não se terem atnda. apresentado Teceber quan .. 
tidade sal Já comnosco oontractada. para actual safra. conseguiram Sr. 
Senador Flores Cunha. apresentação proJecto isentando direitos Jm
portaÇão seâsénta mll tons. sal extra.ngelro aliás quantidade conside
ramos bem superior legitimas necessidades industria Rlo Grande Sül. 
Julgando brasileiros norte tão dignos protecção como brastléli'o.s sul. 
poderia.mos com multo maior sobra razão que a.presentad.os xarques.
dores rto grandensea que só defendem lntei'esãés sua classe pedt.rm-:-s 
isenção direitos importação xa.rque, banha, arroz, farinha, etc. , bene!t
clando com isso não sómente t.ima classe, mas sim toda ma.ssa popula
ção nort.leta que mesmo nas calamidades seccas e nã-o lncommumente 
por 1.sso mesmo pagam sensivelmente caro taes productos absoluta l"' 
necessidade. Dispensamo-nos entretanto pedir desde já esse favor prol 
bra.sUe1ros nortistas para sol1c1tar agora. V . Ex . grande serviço lntet"
ferlr 1m.med.1atamente junto senhores Presidente Republléa, Séne.d.o, 
Cama.ra Depute.doa, Conselho Fedel'e.l Conunerc1o Exterior pe.ra. qu& 
não logre exlto projecto e.presentado senador Flores Cunha, obrlgan
do:..se governo n06So Estado peru.nte governo Republlce. ou governo Rlo 
Ora.nde · 8Ul rurneelmêilto .SR.1 verittcadamente neoess~rio safra xarque 
uquelle Estado neste anno compromettend~-nos perante V. Ex. fornec1-
in~nto essa. mesma quantidade producto garantida.mente proprio a t&l 
finalidade, atts. sauds. Companhia. Commercio e Navegação Henrique 
Lage, Theophllo Camara, Severo, e~c., InnAos Ildefonso Galvão, etc .• 
<Jomp. Affon.so Fa.verAt Paschoal Oabrlelo , 

. ·~ 
\ 

A' Commt.ssão de Agricultura., Industria e Cómmerc!a. 

E' lido, e va.1 a 1mprlm.1r o seguinte: 

:PROJECTO 

N . ::1'73 - 1935 

Será publicado opportuna.mente . 

Vae a imprimir para ser i-emetido ás Oommissõee do Estudos 
<ili Mai'lhha Mercante e de Finanças, e Orçamento, d<l accôrdo 
com o § 3º do artigo 146 do Regula.mento, o seguinte 
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PROJECl'O 

(1ª legl.slaturà) 
1 .::... 

N. 379 ~ 1935 (1ª legislatura) 
'. :· 1 

Dispõe sobre estaletros de construcão naval 

(Marinha Mlerca.nte, 10 e Flnança.s 341, 1" legl.slatura) 

1 
1 ' 

Art. t.0 E• livre a lnstallação de estaleiros de consl:.rucção e ra
paração naval, em todo o terrltorio da Republlca. 

Paragrapho unico. Os estaleiros só poderão pertencer a braslleiros 
natos; no caso de sociedades anonymas ou de outra mOdalldaàe, as ac
ções ou quotas serão nominativas e exclusivamente transferlvel.s a brn
ãileiros na tos. 

Art . 2.0 Pará os estaleiros naclone.es gosarem dos beneflcios da 
presente lel deverão submetter á approvaçã.o do Mlnl.sterio da Marinh:.\ 
as plantas detalhadas de todas as installações, provando: 

a) que têm capacidade technlce. e lnstallações ef!lclentes para a 
construcção de embarcações com ma.!.s de 1 . 500 toneladas bruta.s de 
deslocamento; 

b) que se acham habilita.dos .para reparnções em secco de embar
cações especlflcadas na a.Unea anterior; 

e) que possuem a necessarla appa.relhagem para a reparação de ma.
~hina.s, motores, cascos de ferro· ou aço. 

Art. 3.0 05 estaleiros que !órem autorizados peío Minlsterlo da 
Marinha a. funcclonar, nós termos do artigo anterior, deverão: 

I, ser fiscalizados permanentemente pelos 'Mln!.sterio.s da Marinha. 
da. Fax.enda.; e da. VlaÇã.o e Obras Publicas.; 

II sU:bmetter á approvação prévia dos Mlnl.sterios da. Marinha e da 
Vlaçã.o e Obras Publlcas, as piantas e caracter!.stlcas rela.tivas aos ser
viços de construcçã.o naval; 

m comm.unicar a.nna.lmente ao Departamento Na.clona.1 de Portos 
e Navegação todaa as modiflcações de suas lnsta.llações e apparelhagem: 

IV remetter aunua.lmente ao Departamento Nacional de Navegaçlio 
relatorlo minucioso da.s construcções e reparações ef!ectuadas, inclu
..sive em navios estrangeiros; 

V manter ~m dia a esoripturação, com os maiores detalhes sobr••: 

.. a) os materlaes em ·~stock". espec1f1cando em livro €spec1al os que 
tiverem sido lmportadoo com isenção de direitos aduaneiros; 

b) Os materlaes utmzad.os nas obras em execução; 
e) á execução das ·obras de construcção e reparação. 

Art. 4.º As obras· de construcçáo e reparação naval por conta au 
Governo Federal serão executa.dias, de preferencla. nos ~taleiro.s na• 
cionaes. 

Art. 5.º A estaleiros estrangeiros só serão encommendadas obra.s 
de construcç!io naval que technicamente não possam ser realizadas no 
Paiz, por deficlencla comprova.da. ·da.s lnatallações dos estaleiros na
-cionaes. 

§ 1.º As encommendas de obras à estaleiros estrangeiros não po
derão ultl'Rpa.ssar de metade ás que forem contractadas c-om os esta
leiros naclonaes, fazendo-se a equiva.lencla pela tonelagem e preço. 

§ 2.0 Para o effe1to do conhecimento do preço de navio construi
do no estrangeiro e equivalencia com o preço de -c-onstrucção nacio
nal, serão cons1deradas as despesas de flscallzaçâo, remessa. de guarn1-
ções e valor dos direitos aduaneiros sobre material que umhn shnilil.r 
no Pa.iz. 
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Art. 6.0 Para oa effelt.os da. equitativa distribuição de obras pelos. 
estaleirós naclona.es., serão feitas pelo :Mln!sterio da M'arlnha as cl_.,. 
sl!ica.ções technicas de ce.da. estaleiro sobre a capacidade de cons· 
trucção ou reparação de embarcações, em casco e machinas. 

Paragrapho unico. EsSa classificação será. revista de dob!I em dow 
annos e revela.rã como prova d~ idoneidade para os êf!eltos de concur
renclas publlca..s ou admlnlstratlva.s. 

Art. 7.0 Os estaleiroo na<:ioli.ães utmzarão oo materlaes de 1ndus· 
tria nacional sempre que possam competir em qualidade e preço com 
os de procede nela. estrangeira. 

Art. a.o Ao.s estaleiros de construcção naval legalmente no gooo. 
das vantagens da. presente lei, serão concedidos os seguintes favores: 

I, pre!erencia sobre propostas estrangeiras em qualquér concurren
cia publica pa.ra reparação ou construcção Jiá.val, deSdé que não haja 
superioridade de preçoo acima de 10 % ; · 

II, isenção de direitos e ta.J:a.s de porto; 

a) a qualquer material importado e destinado &O complemento. 
das respectlvàS histallaçóes; 

b) ao material importado para a.ppllcação em construcçáo de em
barcações; 

e) ao material importado para appllcação em. obras de repa.ração 
de embarcações sob bandeira brasileira,: 

III, abatimento de 50 % em todos os impostos e taxas federa.es, 
estaduaes e m.unlclpae.s que lncldam sobre estaleiros; 

IV, aos estaleiros no gOtM> das vantagens ciesta lel o Governo Fe~ . 
deral conced.erl\ os seguintes premiO.S pela cófistrucção de em'bar· 
cações: 

a) 1008000, por tonelada dé deslocamento a pa.rtlr de 600 e atê 
1. 000 tonelad-as; 

b) 1208000 por tonelada de deslocamento a partir de 1.00CJ e atê 
3. 000 toneladas; 

e) 15o•oOO por tonelada. de deslocamento a partlr de 3 .ooo e atl} 
5,000 toneladM: 

ct) 2009000 por tonelada de de.slocamento a partir de 5.000 tone
ladas . 

. Paragrapho unico. Os premlos indicados nas allneas ºa" a "d", do 
presente artigo, terão o acre.sclmo de 10 % quando as embe.rcaçõea 
consruidaa forem movidas por propulsores e de mais de 10 % se as 
machlnas· <>U motores tiverem sldtJ construidos n'O Bra.:sU. · · 

Art. 9.0 .AB isenções de direitos a.d.uaneirO.S a que se refere .o item 
II, do artigo an terlor~ com.prehendem sómente: 

a) materte.es sem sirnila.rea na. indwtria naclo'ili:i.l; 
b) :matertne.s sujeitoe á classmcação ou a.pprovaçã.o de .Lloyd's ou 

ent1~a.de3 equiValentes e cüjós similares naclonaes não teD.ham con
seguido e..<iSa. class11'1ca.çã.o ou approvação . 

.Art. 10. Para a conceasão <W Isenção de direitos a.~ua.neiros a 
que oo rerere o artigo 8°, nu..111ero II, se exlgiré. a. rela.çê.o prévia do ma
terla.l a importar, com a. prova. de que ·o mesmo se acha t;mqua.draclo 
no que <il.spõe o artigo anterior. 

Art. 11. O Governo Federal, por seus orgãos competenws, pl'o· 
videnclará de maneira a garantir os interesses do fisco em qualquer ten
ta.tiva de fraude nas isenções de direitos que, se houver, serã punida. 
com a.s penas de contrabando. 

Art. 12. Só poderão .ser consldero.®s naclona.es, para. Oll eU:eltos 
de concesstí.o de quae.squer :favores ou regalias, as embn.roaçõcs-nà.vlé>s 
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- empregadas na navegação bra.slleira, que tiverem sido cónsttúidas &10 
Brasil . 

.Art. 13 . Os na vi os encon'mieiidadas nos estaleiros nacionaes. 
pelos armadores .patt1ctilares, dêst1nados a.o serviço da na vega.ção na
Cional em transporte exclusivo de cargas, deverão ser construidos \ 
apparelhados para consumo obrigatorio do carvão nacional. 

Art. 14. A importação de U'\v1os do estrangeiro para o trafego 
nacionai fica sujeito ao pagamente de direitos aduaneiros calculados 
na base do que se preceitua no a:rtig·o 8° numero IV, letras "a", "b", 
"e" e "d", .salvo se, pelas dimensões, não for posslvel a. construcção no 
Pa.lz. 

Paragrapho untco. Não será permlttida a. utilização, no trafego 
nacional, de navios importados do estrang.eiro com mais de 5 annoo 
de constl'ticÇãó. 

Art. 15. Os estaleiros naclonaes sã0 responsaveis ptilo slgllo dos 
planos doo navios do Governo que construirem ou repararem. 

Art. 16. Ficam as.segurados a.os estaleiros naclonaes qUt: celébra
ram contractos com n. União, de accõrdo com a lei n . 3. 454, de 6 de 
Janeiro de 1918, artigo 162, III, §§ 1º e 2°, os benenc100 constantes aa 
presente lel. desde que declarem assumir todos os onus especificados 
nos artigos anterio~s. 

Art . 17. Aos estaleiros que se apparelharem para a construcç!l.o ae 
aeroplanos serão assegurados <>.s beneficias dos artigos 4°, 50 e 8º, com 
excepçã.o doo prem1os, que serã.o subst1tuidos por .subvenções na razão 
de lÔ % do custo. 

·Paragrapho unico. Essas subvenções serão majoradas de 5 % se 
forem empregados exclusiva.mente msteriaes do Pa.iz, salvo o motor, 
e de mais 10 % , se o motor empregado no appa.relho !ôr fabricado no 
Brasil. 

Aft. 18. Revogam-se as dis,Posiçõês em contrario. 

Justificação 

O estaleiro de con.strucçlio naval é um n.pparelhamento necessarlo 
ã Defesa Nacional como segurança da independencla do Palz no.s ele
mentOís essencUí.es â defesã m.mtar. 

A construcção naval no Paiz permittirá o desenvolvimento de 
industrias de grande valor cconomlco, salientando-se a siderurgia e o 
aproveitamento de muitas sub-industrias,· a formação de technlcos e 
preparo e benetlclo das classes trabalhistas. 

A construoção naval exige grandes installa.çõe.s permanentes em 
officinas, carreiras e diques. 

Torna-se. lndtspensa.vel . a applicaçã.o dos .elevados ca..pltaes. necessn- .. 
rios a e~á.S insta.llaçõe.S de i'ea.l utllldade. 

A legislaç'ã.o bra.sUeira, desde o Imperlo, :procura anlmar a constru
cção nava1 por melo de premioo e favores de Isenção de direitoo. 

A pratica tem demonstrado que não são sufnclentes esses a.u
xlllos, prejudicados pela facl11dade de <:on.strucção e a.cqulsiçã.o fóra 
do Pal~. l 

O trabalho estrangeiro pode ter interesse en! impedir a existenolà. 
de rêCtirsos entre nós para a. De-tesa Nacional; sómente providencias 
rad.icae1:1 poderão a.nnulla.r quaesquer mecl~das que prejudiquem a in
dustria da quai dependerá o apparelhamento militar garantidor de 
nossa. soberania. 

A construcçã.o por braslleiros permlttlrá. a manutenção, em ge
grec:tô, dos inventos e aperfeiçoamentos passiveis dos technlcos na
olonaes. 

Nenhum Interesse priva.do, desde que não seja, como pelo pro
jecto não é, aHectado nos seus direitos constltuldos. dev€ra. prevn
lecer para. que uiio sejam postas em pratica. as necessarias ·providenola.s 
do proJecto. 
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O pagamento de direitos aduaneiros ·pela importaçlto de na.v::ius, 
salvo para os que nâo possam ser cônstrutdos no Palz, é perte11; ... 
mente justlflcavel, pela exlstencla de slmllar na lndustrla nacional ~ 
em ra.ce dos beneficloa qué o Palz concede aos estaleiros naclonaes, 
representando desp.esà ou diminuição de receita para o Thesouro. 

A restricção sobre a const rucção de navios carguel.!os pata ~ô con
sumirem carvão nacional é medida de patrlottsmo, no ponto de vlsta. 
mllitar e economlco . 

Em face dos aux111os con<~edldoa e para aproveitamento dae gran
des e prlnclpaes installaçóes, .procürã. o projecto animar a construcção 
de aeroplanos, tal a applicação que esse melo de transporte terâ nM 
indt.spensa.veis coromunka.ções rapidas no territorlo nacional, sem 
falar na. sua e!flclencla. mllite.r. 

A inclusão desses auxUlos entre os concedidos aos esta.lelros, tor
na-os mais economlcos . 

E taes auxmos sao lndlspensavels agora que a. act1v1dade <te or1-
lhante offlclal do glorioso Exerdtó Nacional, orientada per um pa
triotismo sadio e lntelligente, provou a possibllldade da constru<:çau 
de aeroplanos. aprese~tando um avião completamente nacloual, e qu~ 
em suas ê'volilções revelou t1Jda. a efflclencla da construcção e cia 
technlcn. naclonaes. 

Lel n. 3.454, de 6 de Janeiro de 19ld 

Fiic.a. a Despesa Geral da Republica dos Estados Unidos do Bru.s11 
paia o exerclclo <le 1911L 

• • •••• • • 1 .. . .. .. . . ... . . 1 .. ... .. .. .. .. . .. ;, • • • 1 . . . . . . . . . ... ~ . . ................... . 

• • • • • • 1 .. . ..... . . ... . ... . ... . ... . .......... . ...... li ••••• • • • •••••••• ' •• 

Art. 162. Fica o Pres idcnt·c da Itepubllca. autorizauo : 
• • 1 ........ . .. .. .. . ... . .. . . . . . ....... . . .. .. . . ..... .. . .. . . .. . ......... . 

• • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • 1 .... .... ..... . .... "' • 

.. • ' ••••••• • ••••• • 1 . ..... .. . . . ... .. .. ..... . 1 . . .. ' ... . ..... .. . . . . .. .. .... .. .. . 

Ill. A conceder ao.s navios que forem cuu~trutdos nos portos dh 
Republica os seguintes premios : 

De 100$000 por tonelada de deslocamento computado no cala.do 
mnxtmo, segundo as tabellas do Lloyd Regtster, a partir de âo até 
1 . 500 toneladas; 

De 150SOOO por tonelada que exceder de 1.500 at~ 10 .. oou . . 
§ · '1;0 Esses premlôs serão garantldoR ás empresas e firmas cons

tructoras por prazo não sup,ertor a 15 annos, contanto que elles "1' 
()briguem por termos ass1gna.dos no Thesouro, a cónstrutr, nesse prazo, 
20 nâ.vloa de mais de 30 toneladcs cada u.m e i:áo vender os navloH 
a.sslm construidos ,ao eatra.nge-1ro sem prev1tl aÚtorlzaçl\o do Ool
verno e prévia restituição da.s sommn.s que a titulo de premlo tlverem 
recebido do Thesouro. ! 

~ 2.0 Para dc~empchho do compromll!SO a.ssumtdo pelo Góvernv, 
a que se refere a. clausula XI do ajuste de 14 de Junho de 19.l '· 
o Governo aibrlrá o credlto necessa.rlo para concorrér com e. metade 
das despesas para a construcção (ia <1arrelra. e estaleiros <ia Oom.
·panhla Na.clonn.1 de Nn..vega.çO.o Costeli'a, na Ilha do Vtannn. , oou
gando-se essa Companhla ~ restitulr a somma que a.sslm lhe 6 adian
tada. cons truindo e concertando nn.vlos do Uoverno com o abatunenw 
de 24 % sobre us IH'eços communs . 

Sala dll.'l Sessõe.a. 7 de Novembro <ie 1935 . - Henrique Lu.gc . 
Maga.Zhlles d.e Almetd:a. - Henrique Couto . - ó ctavf.o Mangabetru. 
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- Cid B . de Castro Prado . Bapttsta Lu~ardo. - Arlincto P'nto . 
- Damas Ortiz . """'- SilVa Costa. . - Cinctnaio Braga . - Xav tcr a:t: 
Oltveira. - Paulo Martins . - Jbáb Néves. - Rego Barros . ~ .; . 
Mangabeira. - Souza Leao. - Barros Penteado. - Diniz Junior . -
J . J. Seabra . - Adetttiar .Roch.a.. - .Fernc:tndcs Lima . - Renato 
Barbosa. - Barr os Cassal. - Lauro Passos. - Barreto Ptnto. ···
Arth.ur· Neiva.. - Pinto Tourinho. - Abfüo d ' Assis. - .4.ntonio Car
valho . - Eur.co Ribetro . - Abel dos Santos . - Bento Costa 'Junior . 
- Carlos .Reis . - J. Ferreira de Souza. - Jo!~ M1dler . - Domingos 
Vellasco. - Antonio de Góes. - Dorval Melchiades . - Motta Lima. 
- Valente de Lima. 

O Sr. Presidente - Está. finda a leitura do Expe<llen~c . 

O Sr. Domingos Vellasco (Pela ordP.m) - s r. Presidente, pedi 
a palavra. afim de requerer a V. Ex. seja. ttanscripto em acta. o te1e
grS1nuna que passo a ler : 

"Recife, . 6 - A edição da. ".Folha. do Povo" fol appren-en
d1da; a offlclna, varejada. e a exp<i?d1çà.o co11Íiscada. em máo::t 
dos gazeteiros. Estamos ameaça.dos amenhã de censura pré
v1a. Pedimo~ ao 1ncansavel hntalhador pelas Uberdades de
mocratlcas denunciar da tribuna da Camara taes arbltrane
daéies ao povo brasileiro . - ,1osé Cavalcante, director cu1. 
"Folha do Povo•· . 

Erà o que tinha a dizer. (Muito bem1. 

O Sr. Barreto Pinto - sr. Presidente . J:íontem. cedi a mlnnu 
lnscripção ao Sr. Trig o de Loureiro, parP. tratar da politlc11 de Matto 
Grosso. 

Mas como está ausente aquelle lllu.stre collf:ga, não tenho out1v 
camhiho a seguir <to que cumprir a. determinação de V. Ex . . conce
deudo-me a palavra. 

Pretendia.. quando me inscrevi, na s~mn.na passada; no uvro ao 
expedle·nte, cuidar da regulamentação dos serviços publicas. Estava ua. 
ipresupposlção de que seriam, em seguida, publicados os lmportam.t::; 
documentos fornecidos pelo Mlnlsterlo da Agricultura, a. meu pedido, 
sobre a explóte.çilo de.s quedas dagua e a. respeito da. Cachoeira dos 
Marlbondos. Vejo, porém, que já decorreram mais de oito dlas e os 
documentos, aliás lnd•lspensaveta para Instruir o meu discurso aln(la 
não puderam ser publka.do.s. • . .. . . . . ... 

· · 1Dah1 a. razão, sr. Presidente, quando V. Ex . convidou-me a 
falar, a minha primeira vontade foi a de tratar do Codigo Aereo, mes
mo para mostrar as suas talhas, assim como a necessidade de serem 
.solicita.das tn!orma.Ções aos orgãos technicos, notada.mente do Depai'ta
rnr.nto de Aeronautica Clvll, onde encontram-se essas btllh11.ntes e: 
abnegadas figure.e. como sejam Cesn.r Grlllo e Tra.ja.no Fu1·tndo cios 
Reis e o inco.nsavcl collaborsdor do Depart amento, W. Bn.rbosa Lima. 

E' -auo o projecto do Codigó dó Ar, que se acha sobre a mesa, 
teve como consultores technléos os dlrectores das compnnblns estnrn
g-eiraa que explornm o serv1ço de a viação commercla.1, ao passo que 0 3 

tcchnlc.Js offlcln·es, nfLo foram ouvidos . .. 
Existem off.!clos 11ctos em sessão contraries ao proj~:cto . O<-co::1·e, 

· porém, que oi; documentos offlcines dessa natu1·ezn soffrem n·:-;.ul um:i. 
bo:vcota:::t~m; são publicados, apenn.s, Hgelros resumos. 

Deste modo, tive como tenho de mudnr nOVl\mentc de dlrecçl\.(J, 
porque o assumpto é vàsto e necessita. tnmbem, de acurud.:i esi u:lo. 

Néssn.5 cohdiçôE's, Sr . 1?rcs1d.ente, ·bem poder lo. poupnr a Cnmara. 
o trabulho de ouvir-me (Ntl.o apoiados ) , na s-e.ssão d e hoje , dcpols 
do. justlflcnçaQ -que venho de !a.zer . 
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Valho,.me, entretanto, da occasJão e promettendo não estende1-
me espero um poUcõ de benevolenola para a.s minhas palavras. 

ln.felizmente, não vamos trilhando em bom caminho. Quero me 
rete:rlt ão andamento de nossos trabalhos. 

Onde estão os .projectos do Codigo Aduaneiro, Codigo Penlten• 
clarlo, éOdlgo Commerclal, OOcllgo Penal? 

O Sn. TElxEIRA PINTO - Não se esqueça do Oodlgo do Processo 
Penal ... 

O SR. BARR.ETO PINTO - Já não me quero re!erlr ao , Codlgo 
<ie Processo Penal porque é doloroso confessar que a Constituição, 
a.pesar de ter pouco ma.is de um ãnno, já está. sendo desrespeitada.. 

O SR. LAUDELINó Go!4ES - V. Ex. deve ser mal..s benigno, dizendo 
abandonada... , 

O SRi BARRETO PINTO - Acceito emencta. (.Riso) e prose-
guireL O CodJgo do Processo ~ná.l, em face do art. 11 da.s DispôSi
ções Transitarias <la no.ssa Carta Magna já deveria. ter sidt> d1Séutldo 
e votada a. maioria de seus dispositivos. 

Vamos, entretanto, preferindo as discussões de polltlca reglona.1 ... 

o SR. ADELMAR RocHA - Toda a. pólitica é nacional. 

O SR. TEIXEm~ PINTO - Nacional, com reflexos reglonaee. 

O SR. BARRETO PINTO - A polittca regional dev~ ser trntaaa 
nas Assem biéa locnes. 

O Sa. ADELMAR RoCHA "'--"" Sou favornvel à que se discutam aqui 
t<>dos os assumptos, naclonaes ou reglonaes, porque tOdos são bra
slleiroo. 
cordar é essa "questão familiar" que só interesse a polltlca lnca1 '" 
questão regional. Séndo o Brasil uma federação, o interesse de qual
quer região tem relação, certamente, com o interesse naclonal. 

O SR. BARRETO ·PINTO - Sei disso; o que eu não pos.so eou
corde.r é essa "questão fam11lar'' que só inter€ssa. a. poUtica. locai e 
de repercussão tão triste, multas das vezes, ·para. todo o Palz. 

Reatando, porém, o fio de minhas considerações, senhor Presi
. dente, dJvo replza.r, foi para Isso que prorogamos os nossos trabalhos'c1 
· -· · · Onde estão· "ª projectos so.lvádoreà dns !lnanÇas do Bra.sll, para 

os quaes havia tanta. preàsa? Onde estão os projectos referentes ó re
forma das Oalxa..S de Pensões, de Tarlt'as, do Imposto sobre a Rendn., 
Imposto de Consumo, o de transferencla. para. os Estadó.s de estabele
cb:nêhtos e de prooucção animal e vegetal? 

Verdade é que os de na. 299 e 300 estão na oroem do dia, arras-
tando-se... · 

o SR. TEIXEmA PINTO - Projectos, al1às, de altA. rélevancla e ~\e 
grande interesse para a administração publlca. 

o SR. BARRETO PINTO - O assumpto ou a ementa é impor
tante, entretanto. o mesmo não poderei dizer quanto aos seus füspo
slti vos, principalmente, no tocante a.o, de n. 300. 

&nê.o vejamos. 
o que diz o ntt. 1º? 
iReproduz o que está no art. 1º do decreto n. 24.023. de 21 i..v 

Matço de 1934. 
Sobre isenção de direitos a. Commissão Mlxta. à.presentou um pro-
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jecto que recebeu o n. 310 e obteve a. asstgnatura. do honrado Pre
sidente da Comm.lssão de Finanças, o illustre sr. João S1mpMc1o. 
Essa. p:rop-OSiçâo, slm, ê que deve ser o ponto de partida para a elabti
raçáo da. lei sobre isenções, tcuru~do, numa. só lei, todas as dlsp<>si
ções consta.ntes dos decretos 118. 24.023, 24.171, 24.173, 24.461, 24.785 
e 24788, .com as modificações que forem julgadas necessarii\5. 

No art. 20 do .projecto n. 300 e no art. 3º vamos encontrar ~\S 
medidas mandando aboUr as passagens com abti.tlmento que gozam. 
os ferróv!arlos e, os jornalistas, como se esses abatimentos !assem os 
causadores do deficit. 

Temos, ainda, o famoso art. 6º cobrando sello proporcional sobre 
os ordenados de todos a.quelles que exercem íuncçóe:> publi<..as, fé
deral, estadual e munlc\,pal e até dos estabelecimentos indu.strlaes e 
commercla.es. 

E assim por <ieante. Emeuaanao o proJecto, msse que proV'l
de'ncla.s ínii.ts energlcas é que devem ser postas em pratica, cohibindo 
os abusos <10 Departamento do Café, Caixa. Economica, missões miU
tai·e.s, ciipioniat1cas e outras. 

Infelizmente, para salvar o Palz, só se lembram de Incidir im
posto& sobre os funcclonarlos. Ora, com Isso não posso concoruar e 
hei de protestar sempre. 

ou. discutido o projecto n. 300, estará. justlflcada. a. prorOJ:,c.o -
ção? (e teremos conseguld':) salvar as nossas finanças?) 1<-.ol esse o 
motivo da. nossa. prorogaçã.o? 

o SR. VICENTE GALLIEZ - Não foi somente para discutir esse 
projecto. Ha outros mais importantes que devem e vão merecer a 
a.ttenção da. Camara. 

O SR. BARRETO PINTO - Seja. tomo !O:r, uma medtcta se tm
pôe. Usando da. ·palavra., neste ·moimmto, Sr . 'Presidente, venho solicitar 
de V. Ex. uma providencia. capaz de mudar o nosso rumo. O que já 
fizeram depo1s de 3 de Novembro? Adiamos a dlscusão dé pro
jectos ... 

o SR, V:J:CENTE GALLlt:Z - Riespondo o. V. Ex . dizendo que foram 
envia.dos á Camara. 14 projectos da mais alta relava.nela. A prorog9.
çlio teve pór fim, justa.mente, fazer com que esses projectos pudessem 
ser estudados com ma.lar calma. e cuidado, para qu~ o Pa.iz :i:-ião 
tosse sur.prehendido com a. puhi!ca.ção de taes leia sem um exame 
meticuloso . 

. . o . s:R.. BARRETO . PINTO _: o$ prójéctos asslgnados !JE'la ()0111 .. 

missa.o de ~inanças têm a. d1:1,ta de 4 <ie outubro . Já decorreram. por
tanto, 34 dias, tempo suUJc1ente para. um estudo meticuloso da 
questâo. 

o SR. VICENTE IGALLIEZ - V. Ex. não leva em conta o tetnpv 
dependido com o orçamento? 

o SR. BARRETO PINTO - Entendo que já houve o tempo ne
ce.ssar1o para o estudo de todos os projectos e os argumentos de V. Ex., 
comqua.nto va.llosós e dlgnos de todo o meu apreço, não poderão con
vencer-me. A verdade é esta; repito, não vamos indo em ;bom cautt
nho. Assim, sr. Presidente, contra a praxe, talando no expediente, 
venho levantar uma questao ele oratm. 

1!:' a. s~gu1nte : - Pelo nosso Regimento só temos tres dius de 
votação no. semana: - ás segundas, qüartas e sextas-feira.~. 

A 31 <le Deii:embro ultlfno, - porque nã.o queremos concorrti1' 
para o despre"Sttg1o dõ Leg1sla.ttvo, a.tê pelo contrario, valorlzal-o, cada 
vez ma.is - nã.ó podemos ct-ebtar de votar t odas as proposições que ae
têi'i:nine.ra.m a. cont1nue.çã.o dos nossos trab.alhos. 
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Assim, indago, como medida de émergenc.ta, nllo poderá. V. Ex, 
sUbmettér é. consideração da. Casa o meu requerimento para que ha.)lt, 
diariamente, votação e até 3i de Dezembro proxlmo vindouro 

O Sr. Presidente - o Sr. !Deputado Barreto Pinto acãoã. dê si.L~
~tar uma. questão de ordem, consultando a Mesa sobre se o plenarlo 
pode resolver, hoje mesmo, relativamente ao requerimento que s. Ex. 
pretende apresentar, no sentido de serem reallza.das votações todos os 
dias. 

A Mesa informa. que o plenarlo é soberano nessa ma.teria, em 
face do Regimento. O requerimento serA lido e, opportunamente, 
submettldo ao voto de. Camara. 

Continua com a. palavra o Sr. Deputado Barreto Plntu. 

O SR. BARRETO PINTO - Agradeço a decisão de V. Ex. \J 

ao m~mo tefpo em que sollcitó o apõio de meus mustrados e 
dignos collegas, .para o meu requerimento. 

Vamos, deste modo, reafflrmar os nossos propcsltos de trabalho 
e demonstrar que só concordámos na. prorogação, fazendo e votando 
leis virão concorrer para a restauração financeira do Paiz. (Muito bem. 
Palmas. o orador é cu.mprtmentado). 

O Sr. Magalhães Netto (Pela. ordem) - Sr. Presidente, o nobre 
Deputado Sr. Barreto Pinto, occupando mais uma vez a. a.ttençâo 
da Casa, .suscitou a V. Ex . uma. questão de ordem sobre se o ple
nnrio poderia tomar conhecimento de um requerimento de S. Ex., no 
sentido de se realizarem diariã.mente votações durante o pertodo da 
presente prorogação da sessão leglslatlva. 

Pedi a palavra, Sr. Presidente, com o objecttvo de dirigir um 
appello Aquelle HlllBtre collega, para que não insista em tal requeri
mento, que é de todo inoperante, -porque a dlgposlçãó reglfuenta.l 
sobre a especie deixa margem a. que se votem todas as ma.terias que 
porveilttirã. tenham de ser ttaradas na -presente prorogaçâo. ô Regi
mento, no part1eular, é ciaro, Por uma. questão de methodo, designa. 
dias para discussão e dlas outros para votação, dando, porém, a.o Pre
sidente da Cam_ara., o direito, o a.rbltrio de designar outros dias p·a.ra. 
votação que não º" ~stabelecidos, desde qne haja materla para ser 
vota.da. 

Ora, o Sr . Deputado Barreto ·Pinto conhece ·bem o Regimento ~. 
sendo assim, não ha de querer dar uma prova ou de que o desconlhece 
ou de que não tem confiança na deliberação do Prestdent~ da Camara .. 

. sobre a neeesstda<ie ou nãO da votação cte qualquer a.ssumpto. 
Nã.o creio que s. Ex., que desta tribuna. tem da.do tantas provas 

de a.catamento e , mals do que isso, de consideração e estima a.ó nosso 
grande Presidente e aos que lhe succedem na cadeira que V. Ex. 
agora. occupa; não ereto que S. Ex. faça. a lnjustiçn. de consldera.r nâo 
sô o Presidente Antonio Carlos como qualquer dos seus successóres 
eventuaes, capazes de evitar que se realizem votações de todo ne
cessarias . 

iNinguem mais do que eu reconhece que a Ca:ln'fa tem o dever 
moral de produzir o mais que possa, na preaente prqrógação. Se não 
eenttssemos necessidade para o Paiz de resoluções legislativas, das quaes 
multo carece. nlío teria.mos, de nenhum modo, concordado com essa 
dilatar.ão dos nossos tra.bnlhos. 

Tal não importa, porém, em que ina.dmltta fique, n Presiciencia., 
na forma do Regimento, como unlco juiz da. necessidade de votações, 
por ass.lm d17.er extraordlnarlas. Aliás, admita que o nobre Deputado 
Barreto Plnto tanto se preé>Ccupe com ás votãções. quo,ndo estou côn
vencldo de que a. preoccupnção maior de S ! Ex. consiste cm discutir. 
(Mu'Uo bem) . · 
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0 Sr. Barreto P!nto (Pela ordem) Sr. Presidente o meu 
dllecto a.migo e nobre i'epresenta.nte da Bahta, .Sr. Magalhães Netto, 
com o encantamento de sua voz, a.ppellou para o meu .sentlmentãlls
mo. Elevou multo alto, como a.Ué.a merece, o grande Presidente An
tonio carlos. 

O SR. MAGA:t.lf.ÁES NETJ:o - Utilizei-me de ,pa.iavras de V. Ex. que 
faz questão, e com multa razão, de salientar as qualidades do egregio 
Dli'êêtor dos nossos trabalhos. 

O SR. BARRETO PINTO - Conheço bem o Regimento, mas por 
!sso mesmo tenho errado quando algumas vezes o invoco. 

·Não fujo, Sr. Presidente, do meu requerimento, porque as ques
tões de ordem, resolvidas pela Mesa, não admlttem diS{:u.ssão, e V. Ex. 
Já deliberou que a. Cn·mara é soberana. .para a.preclar o meu pedido . 

. Quero poupar ao Ulustre Presi<ien~ Antonió Carlos, sempre com 
multlplos afazeres, o trabalho de saber se, na quinta ou sexta-feira, 
deve ou não haver votação. Pr~isamos adaptar uma norma. 

O SR.. MAGALHÃES NETro - .Com essa preoccupação de se vota.l' 
todos os dias, V. Ex. acabará creando semanas de nove dias. 

O SR. BARRETO PINTO - Será belll.ssimo exemplo que daremos 
ao Pa.lz, ta.1 o de que estamos realizando oossões nocturnn.s para dar 
vasão ao nosso trabalho. 

o SR. MAGALHÃES NETI'O - Mas votaremos no escuro por não 
haver tempo para. discussões. 

o SR. BARRETO PINTO Innumeros projectos de Codlgos Já 
poderla.m ·ter sidó votados. 

ó 8n. PEDRO RAcHE - A discussão, porém, é indispensa.vel, e tem 
de ser feita aqui no plenario. 

O SR. BARRETO PINTO - Mns já houve tempo necessario para 
essa discussão. 

o SR. CARLOS REIS - V. Ex. entende, por esta. forma. que rol 
iuutil a. ·proroga.ção dos trabalhos. 

· · · O' sn. MAt<AL'Hf.F.S NET'I'O · - · Devo· decia.rar àà nobre oru.dor. com 
a estiro.a que lhe dedico, que, a. prevalecer o seu ponto do vista. tere
nios multas yotações adiadas, porque S. Ex . esgota.rã, discutindo, 
todo o tempo . 

o SR . HARR.:ETO Piu."\JTO - Signà.l de que estudo 11S ma.terias. 

o SR. MAGALHÃES NETTO - Como os demais. 

O SR . BARRETO PINTO - A questão, pois, Sr. Pt•esldente, .!:e 
cifra no sentido: V . Ex. vae submetter o meu requerim·ento ú apre
ciação da Casa.. 

·o sn. MAGALH.ÃES NETrO - Em face do Regimento, não entende 
V. Ex, 1 de boa fé, ser desnecessarlo o seu pedido? 

o SR. BARRETO PINTO - Não. põrque as decisões da. Mesa silo 
soberanas. Levantei uma questão de ordem e o Presidente resolveu-1\ 
fa.vora.velm.e11te, respõndéhdo slm, 
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O SR. MAGALH':ÃES NETTO - ulgo a V. Ex . , entretanto, com· a 
coragem que mf:i caracteriza, que o Presidente nâo agiu acertada.füente, 
pois para attender á questão de ordem que formulou, seria preciso 
uma reforma regimental. 

O SR. BARRETO PINTO - Diante da decisão proferida por 
V. Ex., Sr. Presidente, eu, com grande~ pezar - e o digo cóm ~ 
maior elncet11dade - não .poderei attender, desta. vez, como das 
outras tenho sempre procurado, ao appello do nobre collega, Sr. Ma
galhães Netto. 

O SR. MAoALHiÃES NE'ITO - Continuarei a appellar para V. Ex. 

O SR. BARRETO PINTO - . . • e, assim, mantenho o meu re-
querimento . 

O Sr. Presidente - !Está finda a hora destinada. ao Expediente. 

Vae-se passar â Ordem do dia. (Pausa) . 

Comparecem mais, durante a hora do Er.pedlente, os Sra . : 

Caldeira de Alvarenga, Deodoro de Mendonça, Acylino de Leão, 
Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, Lino Machado, Magalhães de Al
meida, Carlos Reis, Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires de Oayoso, 
Freire de Andrade, Democrito R.ocha., Pedro Firmeza., Humberto de 
Andrade, Monte Arra-es, Figueiredo Rodrigues, Jehovah Motta., Xavier 
de Ollvelra, Aliberto R.osell1, Ferreira. de Souza, Gratuliano Brito, Sa
muel Duarte, Botto de Menezes, Odon Bézerra. Ruy Cãrnêlro. Sôi.lza 
Leão, Rego Barros, ósorio Borba, Àdolpho Celso, Barbosa Lima Sobrl 
nho, Ma.rio Domingues, Arthur Ca.valcantl, Alde Sampaio, Teixeira 
Lelte. Humberto Moura, Motta Llma, Orlando Araujo, Valente de 
Lima. Fe·rnandes Lima, Sampaio Costa., Carlos de Gusmão, Amando 
Fontes, Barreto Filho, Manoel Novaes, Lauro Passos, Arnold Sllva, 
Magalhães Netto, Franétsco Rocha, Octavio Manga.betra, Leoncló Gal· 
rão, Ra.phael Cincurá, Edgal'd Sanches, Attlfa Amaral, liomero P.lres, 
Ja1r Tovar, Franclsco Gonçalves, Nogueira Penldo, Candido Pessoa., 
Henrique Lage, Salles Fllho, João Gulmarã.es, Levl Carneiro, Bento 
Costa., Hermete Sllva, Acurcio Tones, Cesar Tinoco, Allpo Costallat, 
Pradó Kelly, Leingruber Fllho, Carlos Luz, Pl.nheiro Chagas, Martins 
Soares, Clemente Medrado, José Braz, Levindo Coelho, Theodomiro San· 
tlago, Augusto Viegas, Juscellno Kubltschek, Polycarpo Viott1, Vleii'a 
Marques, Negrão de !.lma, João Peni~o • .José Bernardino, Matta Ma
cho.do, Simão da Cunha, Anthero Boieiho, Bueno Brandão, .Jacques· · · · 
Montandoh, Waldema.r Ferreira, Oscar Steven3on. tMoraes Andrade, 
Verguelro Cesar, Olncinato Bra.ga, Castro Prado, Macedo Bittencourt, 
l..àerte Setubal, Fell~ Ribas, Justo de Mora.es, Fablo Aranh'l., Laudellno 
Gomes, Trigo de Loureiro, Corrêa da Costa, Vandt>ni de Barros, Pl1n1o 
Tourinho, Ootavt.o da 81lveha, Pá.\ilo soares, Franciàco Pereira, José 
Muller Abelardo Luz, João Carlos, Rena.to Barbosa, ' Pedro Vergarà, 
João Slmpliclo, Frederlco Wolf.!enbuttel, Raul Blttencourt, Barros 
Caasal, DarJo Crespo, João Neves, Nicolau Ve:rguelro,' Eurico Ribeiro, 
Geba.stião Domingues, Abel dos Santo.a, Pedro Jorge, : Ab!Uo de Assis, 
Antonio Carvalhal, Augusto de Ollvelra., Arthur da Rqcha., Sllvn. Costa, 
Adalberto Ca.iná.rgô, [)amas Ortiz, -Ohrysostomo de puveira, José do 
Pe.trooinlo, Vlelra Macedo, Mattinho Prado, Ferreira. Lima, Oliveira. 
Coutinho, Alberto Alvares, Lima. Teixeira., Pedro Rache, Gastão de 
Brito, Vicente Ga.lllez, França. Filho, Arllndo Pinto, Augusto Coralno, 
Abelardo Marinho, Sylv!o Leitão, Salgado Filho, Paulo Marti~s. Moraes 
Paiva., Barreto Pinto. ( l52 . 

Delxa.m de comparecer os Srs. : 
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Antonio Carl!Os, Arruda. Camara, Ribeiro JUnlor, Agosttnho Mon
teiro, Gerson Marques, Eliezer Moreira, Olavo Oliveira, José de Borba, 
Mâ.i'tins Veras, Alber~ Raselll, Herectlanõ Zene.tde, joão Cleophas, 
Arnaldo Bastos, Domingos Vletra. Oswã.ldo Llm.a1 Severino Mariz, EmiUo 
de Maya, Mello Machado, Melchl.sêdek Monte, Altamirando Requião, 
Clemente Marla.ni, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, Pinto Dantas, Pedro 
Calmon, Ra.phael Menézes, Arthur Lav1gne, Pereira Carneiro, Amaral 
Peixoto, Raul Fernandes, Lontra Costa, Cardlllo Filho, Fablo Sodré, 
Arthur Bernardes, Pedro Aietxo, Adel1o Maciel, João Bera.Ido, Washington 
Pires, Arthur Bernardes Filho, Furta.do de Menezes, Carneiro de Re
zende, Cbrl.st1ano Machado, Rezende Toat:es, João Henrique, Belmiro 
Medeiros, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Pereira Lima., Santos Fllho, 
Ca.rlota de Queiroz, Gama Cerqueira, Joaquim Sampaio Vldal, Blas 
Bueno, Hyppollto do Rego, Jorge Guedes, Roberto Moreira, Melra 
Junior, Aureliano Leite, Miranda. Junior, Hora.cio Lafer, José Casslo, 
Rupp Junior, Borges de Medeiros, Demetrlo xavier, Anneã Dias, Victor 
Russomano, Ascanlo Tublno, Fanfa Ribas, Osca.r F<>ntoura, Francisco 
cU Flore, Martins e Silva, Ricardo Machado, Paulo A.ssumpção, Roberto 
Simonsen, Leoncio Araujo, Gastá.o Vldlga.l, Moacyr Barbosa, Cardoso 
A'jres, Vicente G<>uvêa. ('18) 

ORIDEM DO DIA 

O 'S·.t. Presidente - A 11.sta. de presença. aoousa o oompa.rect
mento de 217 Srs. Deputados. 

cont1nu.açlio da àlscu.ssão unica ão pro'}ecto n. 299, ele 
1935 (1ª legislatura), dispondo sobre a creaçdo e a e:ct1ncÇ4o 
d.e cargos ou empregos publicas e os contractos de serviço acl
mtnistrativo, bem como sobre a jt:z:c.çiio clãs respecttvas remu
neraç6es. 

O Sr. Pi'éside~te - ·Entra em · discussão o proJecto. 

HP. sobre a me~ d uaã emendas que vão ser lidas . 

·são, sucecssivamente, lidas, apoiadas e . envlada..s á Com
mJssão de Finanças e o,c;amento as s~gulntes 

EMENDAS AO PR.OJECTO N. 299, DE 1935 

(lª Leglsla.tura) 

(Dlacussão unlCa) 

N. ló 

Supprlma.-se no artigo so o seguinte: "a.ppllcando-ae est~ dispo
sitivo a todos os funcclonarlos contre.ctados lã. em cxeróicio". 

A~crescente.:se 'a.o mesmo artigo: 
1pa.r04,rrwpho unlco. Fica as.segura.da aos !uncclona.rlos oontre.ctad.oo, 

diaristas e interinos, e. elS/tabllld.ade nos reapecttvos c:a.rgoo quando a 
funcção fôr de car.a.cter per.m:a.nente, salvo os ca6os de substituições. 

Rio. 7 de No~mbro de 1935. - Café Filho. 

Justiftcaçllo 

A emenda. a.cima. }Wrt.111ca.-se pela. lmperlO&ai ~oesaldado de dm'•se 
ao !uncclonalism.o publico as garantla.s que a Revolução de 1930 
promctt.e\l, 
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ô t.exto cuj"a suppressã.o se pe~ a.ttente. contra. o 1.ncontestavel 
direito do.s actuaes servidores da. Nação de CO'llOOl'va.rem-se noo cargos 
emque.nto 1bem servirem. A -Autorização do Sr. Presidente d.a Repu
blica e a. exlgencla do regiatre> no T.rlbunraJ. de Conta.s, lembra.das no 
projecto, põem em dlUvid& a perma.nencla. d.os contra;ctanoe nos cargos 
que hoje, occupam no exercic1<> vindo~. 

N. 16 

Accreaoen.tar onde convier: 

Art. "Com exoepção do 1ra.balhador sdventiclo, lncumbldo da. 
execução -de obra .publica, ou ta.refa semelhante, paga por jornal, o 
acto de admissão do contractiado ISlerá approvado, por escripto, pelo 
Presidente da. Republie&, rev~os o artigo 7° e seus pa.ragmphos do 
decreto n. 18.088, de 27 de Jaineiro de 1928". 

J :uti/icaçilo 
l : ~;-.. i ·~i 

As vantagens ~ em.eDJCla. estão esslgn.a.Iadas no . reJ.a..torlo do 
lllustre Sr. Osca.r Borma.nn eol>re a. propoata. do Ol"Ç'alnento geral rela• 
~lvo a.o exerciclo de 1936. 

Sala d.a.5 Sessõe.9, 7 de Novembro de 1935. - Gomes Ferraz , 

Em seguida, é enoerrada a c.Uscussão do proJecto n. 299, 
de 1936, (1ª legislatura), ficando 6d.1a.4a. a. vot.a.ção atê que a. 
~ferida. a>mmlssão dê pt\recér sobre a..<l emende.a oUerecldas. 

O Sr. Barreto Pinto - (Pela ordem) - Sr. Presidente, de 
a..ocordo com a decisão de V . Ex., proferi.d.a na hom do Expediente, 
no sentido de que: o plena.rio é soberano para. rooolver sobre s1 du
rante este perlod.o de prorog~Ao dos noeeoe tre.be.lhos todos o.s dias 
sejam destinadas a votações, e~vlQ a V. Ex. requerimento a :respeito, 
oom o necessarló numero de esslgna:turas, a.flin de .ser submettLdo 1m .. 
wcdia.ta.mente ll consideração da Càsa. 

ru:qU:E:RIMENTO 

N. 208 - 1936 

:aequerem08, que. dllnmte o ;perlotto da prorogação :· d'a. aotua.1 
sessão leglsla.tlva, e. Cama.ra. n!e.lize votações di.a.riamente .i 

O'utrosl:rh, pedlmoo urgencla para 1mmed1iata dlS<iu.ssã!) e votação 
c:lo requerimento n . 208, de 19'35. / 

, I 
Sala. das Sessões, 8 cte· Novembro de 1936. - Edmundo Barreto 

·Pinto. - Jo:sé Muller. - Mora(ds Patva. - Dcroai Melchiade3, -
A t>gu.at Ba8'i:O• 

~ 
O Sr. Carlos Reis - (Pela ordem) - Sr. Presidente, embora 

com todo o a.preÇo que me lrulreoo o mustre autor do requerimento, 
er . . Deputado Barreto Pinto, preciso, em poucas palavras. a.Uâs <ten'tro 
d'Uà <ltsposlçôe3 tlgldas d.o nosso Regime nto, offerecer algumas oonsl
·derações contra e. urgencla eoUottl\dra. por s. Ex. 
· Não enoontro, em que me pese n. bôai :razão, nenlb,um mot!v<>. 
!undamento algum .para te.'1 roecllda.. 
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. . o SR. BAKRET() 1PINT0 - Permitta o nobre Deputado um e.parle • 
.Antes de li.presentar o meu requerimento, levantei Uirm questão de 
(':?'d~. aflm de ·sa.ber se a. Mesa poderia. a.cceltal-o. o Sr. Prtlsidente de .. 
etdlü - ·e as decisões da Mesa sã.o irrevogavets - que o plena.rio é 
ooootano, competente para deliberar s. respeito. 

O SR. CARLOS REIS - Outra não podia ser a. decisão da. Mesa., 
em reconhecer a oompetencla. do plena.rrl.o, oompetencta. que nlnguem 
pode negar, UJll4i. vez qUe a Camara, na. sua. S<>bera.nta, pode. decidir, 
pelo seu plena.rlo, em todos os actos, em todas 9S suggest6es, em toclas 
M oonsldera.ções que lhe estão atrec~. 

Assim, a decisão da Mesa, meu illustre collega., s6 podia ser eSA&. 
Entreta.nto, embo·r.a. es.Sa. fosse a solução, não se oomprehen<1e que a 
Oamara d.e.sitlne tócl<>s os seus d1e.s de ses.são a. votações, .pelo slmpl~ 
motivo de haver prorogndo o p'rtl.Zo constltuclon&l de seu !uncc1o· 
natn.enw 

Basta considerar que, accelto esse alvitre, os 0e·putados que :fazem 
pa.rte daa diversas Commissõe.s terão de estar, dia.rlà.m.ente, presos aos 
traba.ihos do plena.rio, não podendo da.t andament.o ás tnnumeras m-a. .. 
1íerlas dependentes de ~stud<> deã..~ C<>mmlss~. 

E', p<>ts. necessa.rlo distribuir o tempo, de modo a. ficar o bastante 
As Commissões pa.rn. o exame dos a...r:sum.ptos que lhes estão submettl
d06. sub~ e!Jes em1tt1ndo pareceres e rela.t.orlm, sendo, tambem, re~ 
servados out::oe tantoo dlas para que esses mesmos trabalhos .sejam 
apreciados ~ vota.dos prelo plcnarlo. 

Não encontro, e.ssim, tunda.ment.o algum para ~ requerimento, 
e tam.pouco pa.ra essa urgencla, pedida antl-reglmenta.lmente . 

O S'r. Magalhães Netto (Pela. ordem) - Sr. 'Presidente, méu 
ponto de vista. a. respeito do requerimento do nobre Deputado Barreto 
Pln:-.o JA toi e~pe<\ldo nas pa.lh.de.e ooill91dere.çõea que teci, a.til.da. ha 
pouco; em torno do a.ssumpto. 

. Quero, entreta.n.tG, a.gora. leva.ntt.:r '\imã. q'iiêstã<> tle ordem. Tenho 
duvidas sobre se a. Mesa. pode ooeeits.r <> requerlmento. 

Desejo ~rgunta.T é. V. ·Ex . se o requertmenio ê melo ha.bll ;pa.ra. 
se modlflcan!m dlspcmltlvos reglmentaes. 

O Sr. Barreto Kinto (Pela. or~m) - Sr. Presidente, em ta.ce 
do Regitrumto as deliberações do Presidente são irrevoga.veis. 

V. Ex., Sr. Presidente, já. decidiu que o .plena.rio poderia, na sua 
alta. sabedoria., e.rpprovar ou rejette.r o requerJ.Jnent.o em que proponho 

. se rea11ziem votações d1artament.e dura.nt.e -0 .prazo da. prorogaçã.o. · 
Bia.ver vot.e.ções - nê.o lm.pUca di2Jer que os project.oe não serãõ 

discutidos. 

o Sh .. 0A1tU'!I :REitt - Ptilos a.rgwnMtCA9 eJ(pendldos pOl' V . Ex. o;e 
póde comprehender que a prorogaçã-0 foi uma "ca.xn.ou!la.ge", nlW ha
vendo mótlvos que e. justificassem. Além disso, é reglmental a. oom
petencla. da Mesa. para rn:arca.r votações extroordina.rlaa sempre que M 
3 ulgar neoegsa.l'la.s. 

o SR. BARiRETO IPINTO - Ha. poucos momentoo senhor Presi
denoo, V. Ex. acaibou de encerrar a dl.Scussão do projeeto n. 299, dei
xando de ~JUbmetool-o e. votos ·por ni1o ser o dia. de 'hoje destinado a 
votaQões, 4s quaes, PE·lO Regimento, .se reeervam ás segundas, terçrus e 
qu.artas-telra.s. 

O Sn. MAOALk!Es NET'l'O --' Se um requerimento puder modlfloo.r 
disposltivoo do Regimento, teremos a toda. hora alterações na lel in
terna, por forçil. des.."-"e expediente. 

O SR. BARRETO P1NTO - Embora. fique isolado, senhor Presi-
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dente, -cumpre-me decla.rar mais UIIl& vez que in.8lsto no meu nquerl• 
mento. EUe fica. de pé, embor& seja. rejeitado. (Muito bem). 

()-sr. Presidente - Ha. sobre a mesa. um requerimento de Ul'Pll• 
eia para. que seja. subm.ett1<lo e.o ple.Iiã.rlo tim outro, de áütori& dé> no
bre Deputado, Sr. Ba.rreto Pinto, cujo teôr jê. communtquel ao plo• 
narlo. · 

De MCOl"do com o Regimento, vou oonsulta.r a Ca.mara aobre • 
conoede a. ·~neta.. Se este. não !õr 91pprovadia, o requer1ment.o tla&rf. 
sobre e. mesa., a!lm de ser opp'ortune.mente, a.preel'ftdo pelo plenarlo. 

Em eeg\J.ida., ~ dado como approwdo o requerimento d• 
urgencla. p'a.ra. 1Inmed.1a.ta. discussão e votação do requenmenio 
n. 208, de 1Q35. 

O 'Sr. Lemgruber Filho (Pela ordem) requer v~r1.t1caçAo de vo. 
tação .•. 

O S'r. Barreto Pinto (Pela orcl~m> - Sr. Presidente, acho mat1 
do que Justo o requerlmento do nobre Dep'Utado tluminense, Sr. Lêm
gruber Filho, pedindo ver1!1oação da votação, 

Sr. Presidente, s, Ex. está. no seu dlrelt.o. A . camara. vae decldlJ': 
se :fôr derrotado, fico sa:tLsfel.to, porque entre o Reglm.ento e o tl'aba• 
lho, prefiro me manter no trabalho. (Muito ~m). 

O •.s'r. Carlos Reis (Peia ordem) - Sr. ~ldente, penao que o 
nobre Deputado, Sr. Barreto Pinto, na.els. tlnha que enranhv quant.o 
á verificação pedida. peio tliu.stre coilega. Sr; Lemgruber Pllho, d• Yll 
que, ainda a.nte-lhontem, S. Ex. requeria. verl!ica.ção, a.qul llO plen&rlo, 
aipen:as pa.ra. experlm.enta.r-se no 1º dia da prorogação dM 11e11611 da 
c~m:ara., oo Brs. Deput&doe tl.riham ·cumprido o eeu c!ever d• oom" 
parecer ao plena.rio. 

Agora, i>Ots. nAo tem. ó turettó de estranhar o requerbnento do 
Deputado Lemgruber F11ho. (Mutto bem). 

O S'r. Presidente - Devo esclarecer â Oasa que o requerbn1nto 
no sen'tldo de que aa w:>taçõe.s seja.m dia.rias, é regimental, cm face do 
que dispõe o § 2º do ar.t. 220 da. wl interna.: 

"A áuloo do Pre.sldente da oam~ra. ou por determ1n"9il.o 
desta, poderão ser rea.11.zacles votações !ór.a. dos <lias dealgnadm". · 

. ·-
Em consequencla., se o plenarlo resolver que a8 vota9õea -~ · · · 

dla.r1a:s, assim se fa.rê.. · 

viae-se proocder lt. verific.a.ç~ da. votação. 

Prooed~ndo ·se â ve11!1cação de votação, ;reconbeoe•H te• 
rem votado a :ra.vor 46 Srs. Deputados e contra 106; tot.is tDI. 

O 'S'r. Presidente - O requerimento de urgen.clfl. :rol reJett.edo. O 
1equerimento n. 208 entra.rã., em dl.scussão, na. sessão de ama.nhl e 111 
fôr E!'llrerrado sera submettido á consideração da dasa., poLs t.eremol 
\rotações no pro~<> dla.. 

Continua a materla. constante da. Ordem do dia.. 

Dfscttsslio unfca do projecto n. 300, de 1935, (1ª Zeglllah&rca), 
mandando suspent'ler aa fsençôes e reãucçlSes de dCvorlOI CM• 
butos. taxas, tartfas ~ tmpostos; sujettando a seno /C:oo OI ff• 
tulos de nómeaç~o ~ promoçfl.o de funccforna.rfos publCoo1 • G 
sello proporcional o rêcebtmento de remuneraçao dê 1sruf(la1t 
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creando taxas sobre ctepo1tto1 em. em,r'taa qüe ~xptorem aer• 
viços pu'blico3; ctf8pon.cto sobre a Hqukl4Ç4o cu obrigações dos 
Estados para. com a Unt4o e dai rend43 do c011.fracto de lo
terfaS. 

O 'Sr. Presidente - Entt'a. em dlaoWlllo o projooto. 
~ 

•rem a pa.Ia.vra o Sr. Telxelra. Plntt>. 

O 'Sr. Teixeira Pinto - Sr. Pr@aldente ,não leve a. ma.1 o nobre 
k'resiâente da Com.missão de Fln&nçias, Sr. Deput.a.do João Slmpl1c1o, 
cuja .personalidade me aoostumel a admlrar, no oonoelt.o quotidla.no 
desta Casa, devido á sua. projecção nos tra.balhos leglsla.tivos. 

Nem póde s. Ex. leva.r a. mal a. critica. que vou fazer, &llá.s respel• 
tosa., de seu .project.o, d.e vez -que as c:UssldencJ.as puramente de orc:tetn 
sclentifica. ou Jurld1ca, a.o envés de ata.atar os homens. devem reuhil-(18, 
&0 contrario do que suocede com as dlvelT-!ntláS de caracter pum.. 
mente pa.rtid.e.rto, como 0& dlsaentlmentoa polltlooa, que e.fasta.m ba.staa 
vezes os 1ndlV1duos, ~do, entre ellü, &by1DM:>8 in.sondB.vels que 
o -correr dos a.nno.s e 08 eaqueolinentót .futuroe aerio inca.pazes de 
p~ncner. 

A paixão polltlca céga. o racloclnlo e &papo a. c&tma. do egpirtto, 
neoessarta. á renexão. Mas qua.ndo oe homene de bem discutem, no 
terreno elevado, questões d& caracter purt.D1A1nte scl.entlflco ao envés de 
ee tomarem inimigos, devem approximar..ae, irmanar-se, porque, dl· 
~ergenclas em ma.teria. d& jur18prudencS& ou de 1cl8, nada ma1s são 
do que estudar j1mtoa e juntos colla.bora.r para. de&00berta. da verda.de. 

Vejo, no projecto n. 300, a a.usencia. daquellee elementos que o 
recotr..mendã.ria.m. é. noosa. 11.pprova.ção. Nem lega.lldade, nem constttu:. 
cionallda.de, nem utmda.de publle& a.111 ee encontram. 

Quero .e.credtta.r que os s.rs. Deputados, rejeitando o projedto hoje 
mesmo, sl tôr po:.--to em. votação. cumpram. galht\rde.mente, êõmó S(!m• 
pre, o seu dever; si ficar sozinho, porem s1 e. came.Tã. não ~mp·a.nhar 
o raoloclnlo que delle vou deduzir, p'ouêo importa, a. verdade pode 
este.T com a Camars. c>u com.migo, pói::; no terreno jurtd.ico; constltu
ciona.l, ()s factês qtie hoje, ás vezes, são repudiados pela. oonsclencla 
juridioa., a.ma.nhã são acceitos como axlomas e proclamados como t.extos 
lap1aares A. con.sidera.ção da. conacleno1a naclonal. 

Letam.oo, Sr. PJ."e®ic:Wnt.e, o artigo 6º do projeoto soo da. legislatura 
vi~nr.e: 

"Todo e qualquer 1eoeblm.ento :9m repartições federaes, 
est.adoa.es ·e municlpa.ea e em ost&beleolmentos partlcUla.res, 

. .. lndustrlaes e comme1-ctaee, proveniente de ordenado, gr-at~fl .. 
C!l.Çáo, vnclmentcs, àubsldloe, eóldóe, peroentqens, quota., sa.
íl.a.rio ou como quer que ae ~enomlne • remuneração, de ser· 
v1ços de caract.e-r 1perme.nente-, ou por •poeent&cl.orta., jubUe.çã.o 
ou .reforma., ficart\ wjette ao 1mp<JÂO elo eello proporclona.1, 
con:!orme a tabelle. vigente". 

Quer dizer, Sr. Presidente, que nenhwn reooblmento miais, sob 
qualquer tltulo e sujeito a. qualquer epl&'nMPhe, floa. laento do paga· 
menta do sello pro~t<>nal, de ac<36rdo com t. ta.bella. q\\El deve vh' 
annexa n este projecto e que ·não conheço, t&bella que, uma. vez a.ppro
vado o projecto, pode .ser modU'1cada. a.nno a anno, em detrlmentio d6 
todos a.quelles que tiverem algum reoobime'nto a. percebe): na.:$ repa.r .. 
t.lç6es !ederaes, estadoaes ou munlclpa.ee. 

O SR. CARLQS REIS - Acho que, em relação a ;pequenos reoobt .. 
mentas. oomo, por exemplo, oe. doo ifi~fuhetroo, soldsdOISI e praças de 
pret, o pagamento do selló propórclonal é absurdo. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Já ri.Ao vóli, Srs, Delputadoo, enca.ra.r 
a q~stá() sob o terreno pttra:m.eil.te de equidade e hum.anldo.de. 
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o meu distincto collega e amigo que e.caba. de me honra.r ootn o 
:·seu a.parte ;considera a. m.1ga.lh~ que arranca, a.os tofres 'pü.blloos ele· 
.pois d.e um .Labor infinito, essa c:La.sse desprotegldã. de traba.lhdores, 
esquecid~ na Nação e que, de accordo com éste prójecto, .tem que pagar 
o .sello proporctona.1, que se transfortna.ria. na mais com.pieta. de todaa 
lrrJsões, considerando o qüe é116S recebem, ero. reia.ção a.o que percebe
uiios nós t.odos os mezes. 

o SR. CARLOS REIS - V. Ex. poderle. c1tar o soldo 1n&gnl11cante 
dos veteranos dó Paraguay, doo soldados e marinheiros ref<>rmad<."êl 
eic. 

O SR. PAULé> M-uTINs - E' neccssarlo asslgna.lar que esse soldo 
Já está tsento do seno por .lel. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - De e.coordo com <> projccto, não ha 
l.1ienção. 

O SR. PAULO .MARrtNs - O projecto va.e aggra.var o que a lei ante
riormente havia lsentsdo. 

ô SR. CARLOS REIS - Vae, assim, paesa.r uma esponja em toa.os os 
direitos a.dqulrido.s . . 

O SR. TEIXEIRoA PINTO -:--- o meu collega estA adeantando o 
. meu racloclnio. Se h!l- lndlviduos que recebem aposentndorla.s, .soldos. 

presta.belecido.s em leis anteriores, vantagens que tiveram porque se 
sacrifloara.m a.o serviço da. Nação, pergunto: .pode uma. lei e.ctu'a.l 
retroagir para. m-Odiflca.r o 1-ecieblmento ·a. que teem 'direito pe&.'iôM 
que já multo fizeram pela. ·pa.t.rta? 

Nã.o é, porém, a.hl que fulmino de ln-con.stltuclona.lldade o pro· 
jecto em questão. Abramos a. constltuiçA.<>. Qüal a maior preoecupa.
ção do legls.lador oonstituh:1te, aegumdo '35 pegadas dos legislndores 
anteriores, quando encarà.rá.m. a. oomplet6 liberdade de acção do Poder 
Judtcla.rlo e a lfldêJ>endencla doo magistrados. E, Sr. Presidente, para 
que ó8 :rrui.glstradoo .possam ser independentes, duas oondições são 
ê.ssenciaes: a de que se.Iam permanentes, 1namov1ve1s e a de que iretls 
vencimentos sejam i\Teductlvets. 

Ora, se concebemos, a.travez de p:i"Ojccto de lei, a posslbllldade cie 
d1mlnulr os venclm.entos doo magl.sl;re.dos ... 

O Sa. CARLOS REIS - Perfeitamente, grav·ando-as oom um. sello 
proporcional que representará, neoessar!amente, um imposto. 

O SR. TECXEIRA PINTO - . . • se oonoebem.os um. l!:l.posto quti 
pud('sse reca.htr sobre aquillo que os· l'}l.8igistrados percebem da. N~ão. 
pergunto a VV. EEx.. que me oui,"ém., estamos ou não concorrendo 
pa.ra reduzir os venclwento~ da .. ms.glstratura, que diante qa. lei, sál) 
1.rreductiveis? · . 

As maiores gara.ntl..as do Poder Judlclarlo, e, segurança da. Wa. in· 
rlependencla, a.queiias ·que oolloca.m os Juize.s ao abrigo dás prepo· 
tenctas doa governos, ·Rã.o, justa.mente, "83 dua.s esitJa.belet.ld~ ém lei: 
a irre<Iuctlblllde.de de seus venclment.os e a 1nam.av!bllld&ie do proprlo 
jUl2i. 

o SR. CARLOS REIS _... 'I'Odas .subordine.das aO p'rtné:lpio da vlta.u .. 
cieda<ie. · 

O SR. Tm:XEIRA PINTO - Mas. Sr. P1-esidente, oontesro que 
nos estudos constltuclonses que fiz sobre esse assumpto, de accordo 
com a ultima c .onstltutçã.o brasllelra, eneontrel uma. dlf!lculdooe np
pa.rente, que, dép<?18 de estudada., :me pa.reoeu um tropeço venclvet. 
moota.nte 1pequena. medltaçoo e mats demorad.o exame. 
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O Sa. DINIZ JuNIOR Parece-me que V. Ex. não tem razão 

quando suppõe que um Imposto de ordem geral, appllca.do neces.c::a"' 
ria.mente tamhem a·os magistrados, póssà. -crear reducção dos sub-· 
·sidios ou vencimentos desses magistrados. Exceptuar a magistratura 
de um. imposto de ordem geral é que seria. -esta:belecer privilegio den
tro de um regimcn em que estes não ex!stem. 

O SR. FELIX RIBAS - A Constituição quando se r~!ei'a a impos
tos gera.-es não tem em vista a generalidade em relação aos contri
bulnte.s e sim quanto á natureza do imposto, isto é, os magistrados 
estão sujeitos aos impostos predial, o de transmissã.o de immovels, 
etc. Estão elles, porém, isentos justa.mente dos impostos que espe
cificam-ente venham a att1ngir os se'\15 vencimentos como os que ora 
pretende crear o projecto tão brllhantemehte impugne.do pelo orador. 

O SR. CARLOS REUI - Não se trata, propriamente, de reducçâo. 
o nobre <>rador allude, e multo bem, a grava.me. 

O Sa. TlruOrutA PINTO - o nobre Deputado Dln1z Junlor advi
nhou meu pensamento. Era lsto mesmo que eu queria. ter a. vaidade 
<ie levar ao conhecimento da Cama.ra. 

O Sn. CARLOS REIS - Tal grava.me pesaria. não só sobre oo ma
gistrados, como tambem sobre os ·proprios operarias, numa. época em 
que estamos firmemente procurando desenvolver os .synd1catos. o gra
va.me seria a.ppllcado, Justa.m-ente, a este-.s ultimas, de que precisa o 
Palz pa.ra estabeleoer a expansão das !orças proletarlM, orga.fi!Zadas 
dentro da esttuétlJ!a nacionai. (Muito bem.) 

o SR .. TÊIXEIRA PINTO - Dizia ~u Sr. Presidente que o no
bre Deputado Dinlz Junior teve a fa.cUldade lntrospectiva. de advlnhar 
meu pensamento. Já. esperava a. objéêçáo de 8. E·x. neste pa.rticula.r. 
E é Isso mesmo que vne ~on.slsttr o objecto do meu estudo, para pro
var que tinha razão quando disse que a Constituição brasileira esta
beleoe, em texto limplão e insophisma.vei, que são 11Teductiveis os 
vencimentos dos maglstrado.s, salvo ficarem elles sujeitos aos impos
tos em geral. 

O Sa. ALVES PALMA - Aliás, nesse ponto, ac-ceita.ndo a doutrina 
oda Constituição de 1891. 

O SR. TEIXEIRA PINTO.. - . Ora. Srs. Deputados, . vejo, nes.se 
texto legislativo, · duas considerações de õrdem diversa: a primeira, 
de caract·er geral, aquella que estaibelece a irreductibllldade dos ven
cimentos da magistratura.; a segunda . . . 

O SR. bmrz JUNIOR ._ Essa é qu~ ~ de caracter gero.l. 

O SR . TEIXEIRA PINTO 
abrange todos . os juizes. 

... -caracter geral, digo eu, porque 

O Sa. CAnLos REis - Na. nossa. proprla Constituição, ha. um dis
positivo, de autoria mi·nha e do nobre Deputado Dlniz Junior, que 
determina. que nenhum impo.sto gravará a prõfissã.o de jotna.iista e 
de professor. Entretanto, essas profissões sã.o grs.vada.s pelo presente 
projecto. 

O SR. TEIXEFRA PINTO - Chegarei lá. Os. nobres collegas pa
rece que estudaram oemmigo. Vêem os Srs. Deputados como não 
ha dl~rgenci.as, oomo não· ha. dlsparldades. no terreno puramente 1n
tellectual. Quando se estuda a lei, os homens de bem se agrupam, 
irma..nados no dever salutar de acertar e de bem. decidil'. 
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Pois bem, Sr. Presidente, o que quer di2:et "1t.i"eductlbll1dadc dos 
vendmentoo dos magistrados"? OU eu háó sel ma.is synonlmia em 
portuguez, ou, então, a. palavra "l·rredUótivel" póde ter outra accepção, 
''Inedu·ctivel" ·é tud.o aqUlllõ qi.ie não admltte reducçao, é aquillo que .• 
uma vez estabelecido, não admitte baixa, nem a.iteração. 

O SR. ALvra PALMA - Al.terar para. men-0s. 

o SR. CARiiOS REIS - A palavra. não pód-e ter outra .slgnifieação. 
outra interpretação, quer sob o ponto de vista grammatical, loglco ou 
systematico. 

O SR. DINIZ .JUNIOR - A lrreductibilldade é no .sentido de .rebai
xamento. 

O SR . TEIXEmA PINTO - Or:i, se a. lei estabeleceu que são 
irreductivels os vencimentos dos magistrndos. fixou um pdnclpio inal
teravel, diante do qual nlnguem, &SOb qualquer pretexto, quer seja de 
imposto, de de.sconto ou de percentagem, póde grava1" os emolumen
tos devidos, pelo Pa.1z, á sua magistratura. 

O SR. DINIZ J~NIOR - N'ão se pôde crear, para esta classe, nenhum 
imposto especial, porque este representaria. uma rreducção nos ven
cimentos. Mas se <> imposto é de ordem geral, tem que nttlnglr o ma
gl.st:ra<lo, de a.ccôrdo com a propr!<-. resalva da. Constltulç!ío. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Vou provar que o nobre Deputado 
Dlntz Junlor uão tem ra.zã.o. Por que 51\0 lrreductfvels os venc1mentoa 
dos magistrados? Afim de que estes não fiquem suJeltbs às lnjuncÇões 
do poder. Amanhã, um magl.stra.do se rebélla. contra ó Poder EXe
cutlvo: O Governo quer humllhar éSse mãglstrâ.do. Dispondo de 1111· 
nutado poder de impôr, dê taxar, irá, diariamente. gravando os ven
cimentos desse magl..St.rá<lo, até reduzll-os a na-da. Pergunto ao Sr . D1· 
nlz Junlór: tem V. Ex. l\rgumento pata oppõr a esse exemplo? 

O SR. DINIZ JUNI-OR - Evidentemente, a esse argumento nade. se 
pt>detia oppõr, se os · vencimentos dos magistrados pudes.sem soífrer, 
nessa proporção que V. Ex. a.caba; de especificar, qualquer reducção, 
a titulo de Imposto, que serJa, evldent.emente, inconstitucional. No 
ca.so, .porém, trata-se de imposto de ordem geral, que, por c.onse
guinte, .não póde deixa.r de atttngir os magistrados. 

O SR. ALVES PALMA - V. Ex. Já. teve a. respoota. no a}'iarte do 
nobre collegn, Deputado Felix Ribas: a generalidade se ;.:<;fere â na· 
tureza do °imposto,· e ·não é. do contribuinte. 

O SR. TEixE:fRA PINTÕ - ó que entende V. Ex. por imposto 
de ordem g~ral? 

O SR. DINIZ JUNJ:OR - Por exemplo, o imposto sobre a renda, ao 
qual os ma.glstradoo estão sujeitos, ; 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Não estão. V. Ex. ~I equivoca.. 
1 
1 
1 

O SR. DINIZ JUNIOR - Então está errado, porque deviam esta.r. 

O SR. 'l'EIXEIRA PINTO - Foi uma questão aqui levantada 
quando se discutiu esse imposto. 

(Trocam-se CLpartes. ) 

Não posso termill.ar fulnbt:is objecções. Os Srs. Deputados te~ 
nham paci.encia de ouvlrr-me e, então, depois da exposição que fizer. 
do estudo .que levar ao ccmheclmento da Cama.'ra, Poderã.o divergir. 
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Dlvergir do ora.dôt, porém, antes <le expõr seu pensamento é, franca
mente, demolir, obstruir, .impedir e a.cho que os nóbres collegas nã.o 
têm essa liitehção. 

O SR. OARLê>S REJS - Deixarei V. Ex. estabelecer suas premis.. 
sas, esperando-o nas -conclusões. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Quando n. lei diz, na parte 2ª do 
texto -coD;Stituclonal, "os qu~s ficam sujeitos, todavia, aos impostos 
em geral", não quer dtzer que novos impostos poS&Sam gravar os ven
cimentos dos magistrados. O que a lel determina, o que está en
trando na. consciencia do exeget~ que estuda o texto da me:stna lél, 
é que, a.o ser institui<lo o vencimento d<> ·magistrado. sobre ellé pOdem 
incidir os impostos em vlgor no momento da instituição. mas crea.r 
novos impostos, gravar os venclmentos dos magistrados com ul~rio
res .sacrJfidos, é 111utllizar a .primeira parte do texto constitucional que 
estabelece a irieductibilldade. 

Não é ó modesto Deputado que assim ·pêfu5a; não é; o modesto 
estuda.nte de direito que assim sente; ... 

o Sa. Dwrz JUNIOR - o professor, aliás. 

o SR. TE.'IXEI-RA PINTO - O extraor<itnario Barba.lho, cujo 
nome todos os dias nesta. Casa repetimos, com r~pelto, como se fos
semos buscar em ' além tumulo a lição da. experlencla, da sab~doria 
e da acuidade espl.rltual, que a morte arrebatou, não para ~empre, 
porque os homens de lntelllgencla vivem eterna.mente a p11.lpitar na 
:razão e na .saudade 'dos homens que estudam. (Muito bem.) 

Barba.lho, commentando o art. 57, daquelie nota.vel monumentô 
de re.zão escrlpta, que era. a. Constituiç~.o cle1·ogada (apoiados). que 
já.ma.is no Brasll se fará -Cóti.Sa igual -- está commlgo, quando asstm 
proclama.: (Lé.) 

"A Constituição determina. que os v~hcimentos d·OO ma-
glstrado,s nao poderão ser àitn.inuidos. 

Esta. determinação é absoluta, não tem limitações. 
E 1una só que t\vesse a inutilizaria de todo. 
Foi julgado nec€ .>.arlo garantLr ao juiz a fixidez e inte~ 

gridade d..o vencimento que se lhe estipulou, ·por bem de sua 
.independencia, e desde que se permlttlsse sob qualquer ti
tulo que fosse, e ainiia 1·ndirectamente, fazer-se-lhe alguma 
reducção, por aht opera-se a. d1m111utçã.o que se qulz pro-

. hibh· : . . . . . . . 

Fôra uma ·confu-adição com o preceito da irreductlblllda.
de e abrir-se-ia neila. uma. fenda, por onde se p·od-erla. es
coar o vencimento l!Ue a.o magistrado é garantido 1ntegral
:mente." 

o SR. FRANCISCO PEREIRA - No regimen da. Constituição ante-
rior. 

O SR. TEIXEIRA PINTO ~ Chega.rei lá.. 

"Nem mesm.o por mctivõ dó imposto (.,.) tal reducçã.o 
se consente, desçle que innegavelmente redunda isso em dl
minuir a. quantia que constitue o vencimento. 

Por leve que seja. a. talta, ella. dá logar a que o juiz re
ceba. menos que o vencimento fixado, tato é, sof!ru. rilmlnul
ção que a Cónstltuição···não quer. 

E se fosse Uclta a :reducção por via. de .imposto, Iiá.ô ha.
véndo, na faculdade de impôr, um limite legal a. que esteja 
ãdstricto o Congresso, elle poderia. estabelecer a. taxa que lhe 
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parecesse - 5, 10, 20 ou 50 % quant0 quioosse. . . Isto é, 
ficaria éóin o poder de, exaggerando a imposição, supprlmlr 
uma das mals valiosas ga.rautias da. 111,dependençla da me.gts
tratura, ·e. !1xldez de ordenado proporcional á lmportancla das 
funcções1 ceTto compieto, irreductivel." 

O Sa. DINIZ JUNIOR - Primeiro, Baxbalho commenta a Cori.stl
tulçã.o de 91 e não a de 34, que abre exoopçoo quanto aos impostoe 
gerae.s: segundo, Ba.rbalho se r~!~re, evldentéinelité, á impostos que 
pudes.sem, singularmente, incidir sobre vencimentos 'de magistrados. 
Não poderia ter querido crear para a ~gistratura uma exeepção que 
ella proprie. não poderia estimar, porque representaria privilegio. E, 
deáhte da nossa. lei, não ha prlvilegios. 

o SR. TEIXEIRA PINTO -·· · V. Ex. diz bem, porque entende que 
o orador está. a.nalysando o texto da Constitutçã-0 <lerogada. O que 
faço, porém, é •buscar na Constituição antlga elementos que pos58lil. 
illustrar a interpretação que dou e se pode tlra.r do texto da. nova 
lei magna. 

Já, entretanto, qtié s. Ex. argumenta. com os commentadores da 
nova Constituição, vou cite.r, a proposlto do art. 57, Carlos Mnxlmi

. Uano, tambem grande mestre: 

"Não podem ser diminuidas". (Refere-se aos vencimen
tos dos magistrados) "Para interpretar e bem applice.r esta 
provldencla. acertada, cumpre tndagà.r o tlm que teve a eonstl
tu1nte inser~ndo no texto semelhante dispositivo: evitar que o 
G<>vêtnó ópptliiili;8e s. consclencia. dos julze.s .pench:r.ando-lhes 
acima d& ca.beça, a ~pacta de Dam.ocles dn. reducção dos ho
norarlos." ................ ;; ......................... "' .. ................ . 

"O poder sobre a substancia de um homem trans!orma
se emr poder sobre a sua vontade" - (Hamilton.) 

Vê a Oamara. qu~ a razão ji\ vae-se enfileirando ao 1$do <le nos
SQS e.rgumentos e <> Sr. Depute.do Dlnlz Junior ve.e fie&Jldo sozinho 
na tnterpr·etação que dâ ao texto por mim analysado. 

O SR. DINIZ JUNI<>R - Perdão, fico com a Constl tutção. 

O SR. TEIXEIRA PllJTO - ~ V. Ex. flcat' com a. Constltu1-
ç·ão; por certo ·não fies.tá .sozlíiliõ, · pórque tam'bem estou· com ella. 

o SR. DINIZ JUNIOR - Folgo em. sabei-<>. 

O SR. TEIXEIRA PINrr'O - O que pareoe dlverg~cie. ~nti'é nós 
é mera. interpretação de palavras. , 

Na m.oderna Constituição da Republlca Al'gentln.a. plrevàlece tam
bem, ax!omatioe.mente, o prine!pio da LITedUctibU1da<le dos venci
mentos dos magiBtra.dos. 

• 
o SR. PAULO MARTINS - Aliás 18&0 OCOOlTe em todas 88 nações 

cultas. 

O Ba. DINiz JUNIOR - Quanto ao pr1nolplo, não ha duvida • 

. O SR, TEIXEIRA P.INTO - Pois bem, se ·é assim, p&Ta. qué e.Stóti 
perdendo tempo em querer demonstrar a VV. EEx:. coisa. sobre a 
qual não pai duvida.? 

O Sn, bmxz Juwroa - Não ha duvida qua.nto e.o fa.oto de que 
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os magistrados não podem eximir-se dê pa~ar impostos -a. que tocloo 
os brasllelros estão obrigados. 

O SR. FABto ARANHA - E que a Nação inteira paga ·porque sã.o 
naclonaes. 

o SR. DINIZ JUNIOR - Nem a Constituição de 91 nem a de 34 
creou castas de prlvlleglos no Brasil. 

o Sa. ALVES PALMA - Não é privilegio; é a garantia. do m&
gistn.do. 

O SR. CARLOS REIS - O que, porém, o nobre ora.dor está comba
tendo é essa ab}açã.o que o projecto faz, não só para a classe doo 
·magistrados. mas para todas as classes. Por ora., <> orador só está se 
Teferlndó aos magistrado.si talvez não tenha querido abordar por pá.
reoer sUiSpelto, a questão concernente ao subsidio dos Deputad0$, a. 
que todo o mundo se Julga. com direito e que, a·cho, tainbem devia 
ser irreducttvel , 

O Sa. PINHEmo CHAGAS - Talvez o oradOT tenha razão, relati
vamente á Constituição de Fevereiro: quanto á actual, não. A letra e 
é clara: diz, positivamente - lrreductlbllldade dos vencimentos, o.s 
,quaes flcam, todavia, sujeitos aos impostos geraes. 

, O SR. TEIXEIRA PINTO - Que quer di7.er isso? 

O SR. DINtz J1'NloR - Está claro: o magistrado flca. sujeito a todo 
o imposto geral. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Vamos, gra.mma.tlcalmente, analysat 
o t·exto em questãó. A Constltulçã.<> estabelece, ou não, a l.rreduct1-

·b111dade de vencimentos? 

o SR. PINHEIRO CHAGAS Estabeleoe, ll'HL.s -cre.ou excepção. 

O SR. TEIXEIRA PINTO-· Não ha exoopção. 

o SR. PINHEIRO CHAGAS - Acabei de ler para V . Ex. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Não ha excepção. 
O magistrado. digamos, perceberá. 1 :000$000. por mez • . mas, ao t"e

~be-r esse vehclmento deve paga.·r aquelles impostos exJ.S~ntes no mo~ 
mento do mesmo vencimento ser fixado. I.sso, sim, é o que a óonst1-
t'Ulçã.o d~tetmina . 

O SR. DINIZ JuN1oa - Esses -0u qul.\esquer outros de ordem· ge
ral. V. Ex. está üistlngulndo o que o legisla<101" não dlstlngulu. 

O SR. TEIXEIRA PLNTO - Ma.s, Sr. Ptesldente, admittir a ir
red uctiblUdaide de vencimentos e a possib111dade de se deduzir doo 
mesmos quotas a titulo ·de impostos é inutmzar o principio da lrre
ductlbilidade, ou. então, não sei mnl.s portuguez, não sei mais gram
matlcn. 

o SR. PINHEIRO CHAGAS Nesse caso, quem inutllizou o prin-
cipio foi a proprla Constituição. 

o Sn. ALDE SAMPQIO - Orelo que o nobre orador tem razão, quanto 
nó imposto do projecto, que gra.va. <ilrecta.mente oa venciment()S. Re

.1ativamente ao impooto sobre a. renda, pela !ôrma. oobrad.a em nosso 
Pa.iz, nã.o pócie o cedular a.ttlngl.r os mo.gistradO:Si mas õ global de-
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vera\ abra,ngel-cs, porque não é imposto sobre venclnioeil.to&, e, sim, 
imposto pessoa.l, ,1gual1ta1'1o Q.entro da. · 8'oc1edade. 

O SR, PINHEIRO CHAG:AS 
Jé<:t<>? 

O ora<lor conhece a genese desse pro-

O SR. TEIXEIRA PINTO - C~nheço. 

O SR. PlNHEiko CHAGAS - Pois a orlgem do projecto ·basta. par& 
que à Camai'a hão o approve. ô projecto foi lembrado quando se 
discutia o reaju.stame11to de vencimentos de miUtares. o então oenu
tatlo, lioje Senador, Waldemar Falcã.o, propoz o augmento de lmpoatÕs. 
A C<>IJlllll.ssão de Finanças s.chou o augm.ento inconveniente, e o Depu
tado Arlindo Leone lembrou, então, esse projecto, que fol a.ccelto pela 
C::omtl'llssão. Agora., a Commissão. de Finanças manda o projecto a 
plenm.rlo, bem como outros, augmenta.ndo impostos. Ora, desde que 
outr<>s projectos sobre 1mp08Ws foram trazidos a. debate, não mais 
haveria necessidade de 1:1e cogitar do -actual. Basta esse .argumento 
para o proJecto não ser approva.d.o. 

O SR. TEIXEIRA. PINTO - Milton, comm.entando a ·nossa. mo-
dern11. Constituição, assim se expressa.: 

"A Constltulção dos Estados Unidos estabeleceu <:ertos li
mites ao Poder geral dos Congressos. entre os quaes eatã o 
do art. 3º, secção lª, que determina que oo vencimentos dos 
julzes não podem .eer <llmlnutdos duran~ o eeu exerclclo. 

Quando o Congresso <>reou, por occa.sULo da Ultima. guer
ta, o income-tax o fez recahir sobre venctmé-ntOé doa juizes 
como sendo de todos os h&.bltantes dos E. U. Este imposto 
foi considerado u.m.a verdadeira dimlulção de venchnentos••. 

oa juízes l'eclamaram, não obstante ser lm'pódtó dé órdem geral. 
Um aelles tez, em e.udl~ncla, :protesto q'Ue tól, mi.1.a ta.?de, &eeelto 
pelo.s Trlbunaes, sendo ó 1.m.póSto devolvido por ~r sido cobrado in
devidamente. 

o SR. PAULO MARTINS - Aqui tambem. A nossa Suprema Oõ.rte 
resolveu no mesmo sentido, em acção propoata. pelo M1n1stro Ge
minlano da Franca. 

o SR. DINIZ JUNIOR - Pro domo sua. • •• 

O SR. TEIXEIRA PINTO -- OUçamos, Sr.. Prestd.ente, a. . palavra 
de B'Uy Barbo.sa, o luminar da ecienéla jurldlca. brasileira, e, talve~, 
muntllal, cujo nome todos os brasileiros dev1a.m invoca.r de Joelhos. 
porque foi a gloria. da sabedoria. brasllet.ra.. 

O Ba. Dm1z Jumo& - Na. espher3 das suas cogitações. 

O Sa. ALCEU PALM..A - Prlnclpalmente ne88a. espher\\. 

O SR. TEIXEIRA PlNTO - Disse Euy Barbooe.: 

"A Constituição estabeleceu, e. respeito dbs trlbunaes e 
ju1zes federaes. a immunldada ém rela.Çló a.o imposto, detw
mmando que os seua ven<ll~ntoo, uma vez fixo.dos, não se 
pudessem dimlnul.r". ,1 

E Aia.ujo Oaatro, em ;'Garantia dos ju~s"; 

"Ii'NductlblUdade de venclmentoa, os quaes flcam, to. 
d.á.vla, sujeitos aos ~mpostos geraee". 
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Geraes, quando? Na. occasiâo em que foram !lxados . 
o Sa . DINIZ JUNIOR - Ahi é que V. Ex. entrã com o contingente 

·puramente pessoal . 

·o SR. TEIXEIRA PINTO - Estou lllustrando mlnhas amrma· 
ções ,não com n m.lnha humilde oplnlão, mas com l\ dos Mestres . 

• 
O SR. DINIZ JUNIOR - Quantto V. Ex. dlz "impostos que estavam 

flxadoe no momento em que foram estipulados os vencimentos", ah! 
·é que entre o contingente pessoal de interpretação de V. Ex. Impos
tos ger.u~~ dt!Vem. entender7~ quando fixados para todos os brasi
leiros, ero. qualquer occast.ão. 

O SR . TEIXEIRA PINTO - Notae bem, Srs. Deputados, os textos 
·usados pelos mestres: 

"Ta~ ga.ra:ntlas, são geralmente considera.das como in
dispensavels ao perfeito desempenho das funcções Judlclarlas." 

Isso Srs. Deputad<>s. que se dá, quanto a()S Julzes, dá-se, de accor-
. do com o projecto ora em discussão, relativamente a todos os re<:e
blmentos, inclusive, - para que não falar? para que nãó dizor, não 
pelo temor de que nos venha. a ferir, porque estou ()erto de que este 

~projecto nãõ passará, más, para argumentar? - inclusive os subsidie& 
dos Srs. Deputa.dos. 

Esses subsldios, sabem tod<X' os nobres collegas, são fixados em 
lel, e não pódem ser dimlnuldos, nem alterados. Neste ponto, elles 

·só podem soffrer qualquer reductibllldade estab~lectda pel~ presençu 
.de onUs estabelecidos préviamente . 

o SR. DINIZ JUNIOR - Quem os eSté.beleceu? 

ô s!i. TEIXEIRA PINTO - ó Poder Legislativo . 

O SR. .llINIZ JUNIOR =- .No Regimento. A Con.stitutç·llo não dls-
1tlngue. O interprete velo dlstlngulr, depois. 

O Sa. PAULO 'M·ARTINS 

-tulção. 
Subsidlos náo pódem constar da Constl· 

o .SK. DxNrl Jul'f10J\ -- A Constltutçlb d1z que são men.saes . Es
:.tabelece a. !regra. 

0 SR. PAULO MARTIN6 
t'az é o Legislativo. 

Não os !lxou a Con.stltuição. Quem o 

O Sa. DINíz JüNIOR - A Constituição as previu como mensall
·dades . Nós, entretanto, o dividimos em duas partea. E' inconstitu
cional essa divisão, e a ella nos temos ·submettido por simples questão 

· tie decôri;, , (Apoiados , ) 

o Sa. CARLOS REIS -- Estou de inteiro accõrdo· com o nobre Depu
: tado Dlniz Junior. Sómente ·por questão de <iecôro noo temos suh
. mettldo a. eDSIP. sltuaçA<.. Acho que o .subsld1<> ~ uuo, indlv!stvtl. seo-
não, seriamos simples a&&lla.rlados. 

o' SR. TEIXEIRA PINTO - Acho que o lndlvlduo deve seguir 
·a doutrina de Ihet'lng : brigar por um <X!ltll. A oftertsa feita. ao nosso 
patrim0nlo abrange a nossa pilrooMlldade, porque é o prolongamento 
~e nós mesmos. 

Se um Deputado estiver em desaccordo co1n n. lei, niio ha. des
. âouro algum em contra. ello. se rebella.r . 
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O SR. ALVES PALMA - êom v. Ex. está. a •bôa doutrina. 

O SR. 0.&aLOB Rws - Sei que o dlreito Só ·aproveita a quem &: 
vigilante .e eu estou sendo vigllant~. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - V. Ex. transige com o direito em'. 
beneficio ~o dect'>To. Nunca farei isso; <:om o direito Jámais tran
slglrel. 

o SB. CARLOa Rsm - il'<iAo é uma tranalgencia. mas uma. !a.<:ul- . 
dade de pundonor que cada qual póde ter. 

O SR, TEIXElRA PINTO - Neste ponto, dlvid<> do meu partt .. -
cula.r am.lgo e dlstincto collega. Onde ha Justiça ·Dão se póde encon .. 
trai.· falta de .pundonor. O.nde bã. o Direito devenioe dlacutll-o de ca- , 
beça em pé, perpend1culat-mente, altivos, porque é o Direito. 

O SR. CAJU.OS RE.Is - V. Ex. me permttte um aparte? D.tstingo 
entre dti'élto e tacUldade. Tenho, ·por exemplo . neste Ca.So, a. facul- . 
dade de apartear \1. Ex., não o dfre!to. Abusando dessa tacUldade é 
que apartelo. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - O nobre collega. terê. sempre o dlrelt<> 
de me apa.rtear, de.sde Já, eu o proclamo. 

O SR. CARLOS RIUS - Tanto não é um cU.reito que só poaso fazer· 
com autorização de V. Ex . 

O SR; TEIXEIRA PIWI'O - Dlz o artigo 68 do Regimento ln•· 
terno da Oamara <tos Srs. Deputado..5: 

"A Commtssão de Finanças totmulará., até ó dia. 31 d~ 
Maio de 'U.it1ma. sessão legtslatlva de cada leg!Slatura, o pro
Jecto de fixação do subsidio e da ajuda dé custo <los Deputados · 
da. legislatura seguinte". 

O Sn. Dnr1z JUNIOR - V. Ex.. procedeu á. leitura. do art. 168 do. 
lteglmento? 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Exactamente. 

O Sa. DtNIZ JUNIOR -' Nà<> é o un1co cm que o ltegirn.entl>. esque- · 
ce a ·Oo~titulçã;o. · · 

O SR. TEIXEIRA . PINTO - Fixa, Sr. Presidente! Que quer dizer 
fixar? E' determlnn.r, é prefixar, é. fazer de modo lna.ltere.vel, é fe.zer·· 
ib.ónoUtlcamente uma cot.sa., que deve restar. · 

O Sa. ALVES PALI\fA, - E deve prevaiecer. 

Preceitua ainda a. Const1tu1ç.ão, em seu artigo 30: 

Os Deputados receberão uma a.Juda dE> custo por sea&ão .. 
legislativa. e durante a mesma. perceberão um. 8Ub61dlo pe
cuniarJo mensal. ttxadoa uma e outro no ultUn.o l\nno de ca.da•, 

legiGlação pn.ra. a seguinte ... 
"Fixados", dlz a ôonstltulçAo. 

O SR. CARLOS R.!iIS - A esse /iXàdiJ eu a.presento e. synonlm1a. 
-orçado . 
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Ô SR. TEIXEIRA PINTO - E' o modo de vêr de V. Ex. que é res
peitavel, 

~ço agora., a. fineza. de ouvir o mOdesto conceito do orador, qu" 
'tambem tnterpretã <> vaca.bulo de accordo com o seu tnodõ de .pensar. 

O Stt. CARLOS REis - Na. boa. techn1ca de contabli1dade, em que 
o Sr. Pauio Martins é mestre ... 

o SR. PAULO MARTINS - .Agradecido a V. Ex. 

O sli. O.AR.Los REIS ---1 • • • orça-se a. Receita e se ftxa. a Despesa. . 

O Sn. PAULO MARTINS......_. Exacto . 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Avivo a memoria. dos collega.s pata 
o seguinte ponto: 

Existem ou nãó salarlos, aposentaidoria, emolumentos fl:iéados por 
leis anteriores, não só para. funcclonarlos que se invalldarafu ao serviç0> 
da nação, como para a.quelJa phalange diminuta doo voluntarias de. 
guerra do Paraguay? 

Pols bem: este projecto, ferindo tudo aquUlo que ha de mais per
ielto e acabndo na ~phera. do direito adquirido, va.e taxR.r, vae subtra
h1r das parcas parcellas, que constl tuem o melo de vida dessa. gente .. 
sello.s proporcionaes que não exlstlam quando o legislador rixou aquel
les veru:imentos. 

O Slt. Dmiz JUNIOB - Neste ponto, V. Ex tem razao. Exeeptuem-· 
.se essas categoria.is. 

O SR. · TEIXEIRA PINTO - Ora., se a <::amara. já me reconhece ra-· 
Zã.o quand.o a.ponto uma. inconstltuclona.lldade d.o projecto, já me dou. 
por sa.tls.feito, pôtque cumpri a primeira parte da minha e.s&erção: o 
projecto é 1fiéóilstituc1onal. 

O Sa. BARRETO PINTO - Estou plenamente convencido elo ee~u1n
tEJ: a CommJSsão de Finanças mandou esta colcha de retalho~ par3. o· 
plenarlo em dtscuesão unlca. Apresenta.mos nossas emendas. Mas v. Ex. 
não fique admirado, s~ dentro de 8 ou 10 dias, :retornar esse proJecto· 
com o mesmo numero e contendo cou.sa completamente dlfferente . E. 
então. nós, .Deputados, não teremos ma1s o direito de of!erecer emen-· 
das. As considera.das emendas, boas ·ou más.. .por uma. questão de de
lleade·za, serão consideradas prejudicadas. E apparecei'á um substitutlvo
"bonde", em que não terem06 mais opportunidade de qualquer solução. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - .Cahe â Oamara a. !acuidade de re3e1 .... 
tar esse subst1tut1vo. 

Sr. Presidente, é.gora vou enfrentar a discussão do proJecoo 301). 
aquelle ponto de vista que os nobres collegas chamam dó "decoro ... 
Sinto-me com a. necessarta. coragem de fa.la.r neste momento, provando· 
que o projecto não traz utUido.de alguma. á. Nação. 

O art. 1.º diz o seguinte: 

"F!cRm suspensas t<>das as isenções e red.ucções de citreltos: 
de importação, salvo i:.s constantes de contraot06 celebre.dos, 
do material importado para o serviço publico, ou resultantes de· 
conventos liltéi'htl.ctonaes, ou explicitamente declaro.das em lets: 
e tarifas . . 
Flt:am Guspensa.s .todss as isenções e reducções de lets. 
e tarifas sobre passa.ge~s e transporte em estrada de ferro da. 
União ou do Lloyd Brai;Uelro". 
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Srs. beputlldoo, a economia. que se pudesse fazer com a reducçao 
dessas taxas redundaria. em. maléficlo, não só â nossa lavoura., como 
até á politlca brasileira. 

O SRR. CARLos REIS - Até para. . a segurança nacional. Avano 
"V. Ex., se, amanhã, o governo precl.sar requl.slta.r navios do Lloyd, da 
Costeira ou de qualquer outra companhia para transporte d.e tropac. 
.ettl. caso de guerra t 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Ficará suJelto a pagar pam~agens, ~ 
-vista, porque o projecto não faz distlncção . 

Como se faz o incremento da producção de nossa lavoura? E· Ju 1-

tamente facllltando a importação de macninas e artefactos. 

o SR. PAULO MARTINS - Apoladt.s.c;1mo, muito bêm. 

o SR. DINIZ JUNIOR - Mas hâ õtitra.s .Lsenções em virtude da4 
quaes passa. muita balela fingindo sardlnna ... 

. O SR. 'l'EIXEIRA PINTO - Não queira V. Ex. justificar ~rn 
.abu....c:o 1nutlli.sando a regra gern.1. 

O SR. CAnLOS REIS - Com a coragem bastante qu.a nos deve c~
ra.ct.erlzar, devemos prohibir essas isenções de que fala o Deputado 1'1-
nlz Junior, sem horror é. responsabllidade. 

O SR. BABRE'ro\ PINTO - O projecto nã.o pr<>hlbe cousa alguma. 
Leia. V. Ex. o artigo 1.º O projecto só prohibe o que está na· UH. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - Estou demonstrando que o projecto 
não traz U.t1Udald.e aiguma. 

Como se encrementa. entre nós - indago mais uma vez-· A lavou• 
ra., a. prod.ucçã.o de nossos campos, qué vivem em estado completo e 
lastima.vel de abandono? E' justa.mente !acllitanao .. ; 

O SR. CAJ\Los REIS - Só quem conhece o hinterland braslleiro sabo 
perfeita.mente que lá não ha. hyglene, não ha. lnstrucçâo, nao ha. cul
da'Clo algum. ·E' inteiramente relega.do ao olvido. Posso falr.r porque 
.sou 1Uho do lnterlor e tenho palmilha.do aquellas regiões . 

o SR. TEIXEIRA PINTO - E' justamente facllitando a importa
Ção d.e instrumentos . agricolas, para. ·O preparo <ie .nossa. produtçoo, qüe · 
-evitaremos permanecer eternamente ue&a vergonh&t qe m.andar n068& 
.ma.t.erla prima para ser m.anufacturada. no estrangeiro e vti' depois se-e 
vendida aqul, sob a Iórma de ar~lgos, por preços elevados. 

O SR. DINIZ JtJNióR - Abordei · essa questão, por occaslão üo de-
'.~ate ,4o Orça~ento. · 

· O SR. TEIXEIRA PINTO ,._ V . Ex. ·abordou-a, füa.s o qu~ é bom 
.não é demais que se repita.. Se o projecto vem priyar desse.s benefl
'Cios a nossa lavoura, a.o envez de constituir medida. de utilidade publi-
.ca, trnz uma inutilidade publica. f 

j 
o SR. DINIZ JUNIOR - Neste ponto, V. Ex . tem razão. Vamos 

-evitar que ae taes empresas concesslonn.rle..s de serviços pubUcoo, sob 
pretexto de importar material para taes sérviços, importem vt-.rloo ar
ttgoa da.s tn.esma.s Jse'n<;ões. 

ô SR. PAULO MAATUls - Foi a. ~onat1tu1ção que concedeu isso. 

O SR. DINIZ .. JUNIOR - E• preciso 11ue os José Amerlco se multlpl\
quem neste Paiz. 
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o SR. TEIXEIRA PINTO - Vou estudar agi:lra o projecto sob <> as• 
pecto que toca. á nossa economia. propria., da ho5$a politica partida.ria.. 

Diz-se que flca. abolida. a gratuidade dos serviços de corretos, tele
graphos e telephones of!iclaes, pagando o serviço offlcial, qualquer que 
elle seja, a. taxa. reduzida. estabelecida. para. OG Elsta.doo, congressistas e 
1Dlpren.sa. Fica aboUda', tambem, a gratuidade do serviço da Imprens11. 
Nacional, e da Ca.sa da MOéda, para publicação do expediente officlal 
e serviços executados ~o mesmo estabelecimento. 

o SR. DINIZ JUNIOR - Isso é inOCU<>. 

O SR. CARLOS REIS - E' uma verdadeira. belleza para racha.da de 
projecto. 

O SR. TEIXEIRA PINTó _. Sr. Presidente, a. Ns.çã.o, qi.~a.ndo nos 
outorga um manda.to, não quer que o cidadão. que no seu Estado tem 
i'iXada..s a.s dtrectr~zes de sua. propria. vide., a sua. tenda de trabaiho, a. 
sua activldade proflssiona.l, relegue ele Uina vez para sempre todos e.SSNr · 
interesses. A Nação não exige de nós o sa.crlflclo absoluto da perda de 
nossa. 1nd1vldualidade em !:>enef1c1o da .politlca. nacional. Facilitar ao 
Deputado o melo de communicar-se com seu Estado. o melo de tra.sn
porte para. attender ã..o; necesslda.des de caracter local é· um dever, po':
que ninguem póde discutir sem sentir. sem auscultar a. necessidade pu
bllca, sem vér essas necessidades de qu.e o lagar carece, pa.ra. vl.r tra
zei-as á Camara.. 

O J;>eputado, em raZão do propi'io desempenho do ma.ndàto, tem. 
de percorrer o Brasil, caminhar, vêr tudo o que lhe cabe sob os olhos. 
para trazer ao conbeclmentó do Congresso. e pedir os remedios imme-
dlat.os. 

1 

O ·sa. CARt.os REIS - São favores e prerog11.tlvas de que gosa.m os 
J'6.pre.sentàntes do Poder Legisla.tiva em todós <>s paizes cultos do m'\.\iido. 

O SR. TEIXEIRA PINTO - No Estado de São Paulo, que tenho o 
orgulho de representar nesta Casa, os directores das companhias de 
transporte, com aquella larga visão dos pa.ulista.s, entenderam que os 
Deputados deveriàm andar ilvremente pelo .seu terrltorio, pa.ra. traze
rem ao Congresso Nacional as medidas que lmpllca.ssem em melhorlft. 
das condições locaes. e forneceram a. cada um de nós passe livre em 
todas as EstraJdas, quer do Governo, quer . exploradas por parttcula'i'es·: 

O 611.. CAnLos REIS - Y.;$Bé interesse não é a.penll.s dos paulistas, 
mP..s de todos os brasilelros. 

O SR. TEIXEffiA PINTO - Se é interesse dos bra.sUeLros, para 
que vamos fJxa.r em lei a lmposs1bll1dade de üm Deputa.do se locomo
ver com liberdade, sem que seja com o sacrlflcio do que· parcamente aqui 
recebemos? Lá fóra. .se <iiz que um Deputado é larga.mente remunerado. 

, T-0do m\mdo suppóe que um Deputado ganha naba.be.scamente e no 
entanto a.qu1, onlde se reune aqulllo que o Brasil tem de mr.ls tra
b .alhador, de ma.l.s apurado em suas letras, de mais el~va.do em sua 
cultura e em sua intelllgencia. esses homens nã.o se fizeram na. depu
'tação, mas nas suas actlvidades particulares. O medico creou sua cU
n!ca, o advogado levantou sua tenda de trabalho, o professor lecciona. em 
seus cur.so.s . . . 

o $R. DINIZ JUNIOR - E' um.à vida que se interrompe. 

o s:a. TEIXEIRA PINTO - 'todos esses lndivlduos lliterrompe1n 
a proprla vida e cm trôca. ·Ides.ses aa.orlflo1os ae nega. ao representante e.li') 
povo o cilreito de ae locomover 11vrementt1. 
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Ainda hontem, com pesar lmmen.so, vi um collega. meu pag&t", no 
telephone desta Oa.sa., elevada. somma, a titulo de contrlbulçâ-0, por te• 
legramma.e todos elles, de interesse politico do seu E'3.tado. 

A Nação não quer o sa.crmcio de nlnguem. o que ella quer é qtl\j 
cada um de nós a sttva com lndepenctencla. e altivez, eem prcjuizo de> 
nosso interesse e do nosso td.!relto de viver. 

O Deputado que viesae dizer, desta. tribuna: Primeiro á PatrlQ.s 
depois o meu direito á vida, sel'ia. um hypocrtta . Nb'lguem acreditaria. 
nelle . 

Fazer leis, sr. Presidente, não é facll . A lel deve auscultar a ne
cessidade publica, deve traduzlr no.s seus textos lapidares aqulllo que 
a Naçãc> reclama. como tntet'é.SSC 1:tnmed1ato, como .supplica immf!ld.laia. 
aos seus d!rlgentes. 

Não se equlUbra. o orçamento, te.zendo eeonom\M de m1galb88, 
quanc!o se gastam, em verbas secretas, quantias fabulosas, em detri
mento dos altos lnte:resses da Patrla. 

Vamos negar a este projecto a nossa. approvaçã.o. Nê.o íaçarn(le 
como um ilalthaza.r somltico, que dl.Bputa.Sse a.s miga.lhe.s cabidas pelos 
lnterstlcios da.s te.boas <\a. m~ e desprezasse as vlctualhas rlcus ütt 
banquete, em larga. distrlbUição, em detrimento da pobreza da Patrta. 

Se flcar sozlnho, !lcarel coma verdade . (Muito bem. Palmas. <.> ór~
d.Or é vivamente cumprimentado). 

O 'Sr. Presidente - Tem a palavra o sr. Barreto P1nto. 

O '5'.r. Barreto Pinto - Sr. Presidente, certo minha lnscrlpçao -1.0 

Sr. Paulo Martins. 

O 'Sr. Presidente - Tem a palavra. o Sr . PaUlo Mart'1ns. 

O 'Sr. l"auio Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados. o orador 
que me antecedeu nesta tribuna, já di.S.Se, com raro brilhanttsmo, tfüe 
inconvenientes, e, até, da inconstitucionalidade do pt'ojecto n . 300. 

A Ca.mara. cumprirá um dever patriot1co, se att.entar devlid:ament+!'t 
para oo quatorze projectos a.presentados pelo nobre Presidente da Com· 
missão de Finanças. 

Aliás, dev,:,mos todos recordar que foi o proprJo Sr. João Slmptlclo 
quem declarou que algumas desso.s proposl~ões S. Ex . pertllhu.ra. afi~ 
de que benencia.ssem das faelllde.des reglmentMs. 

Vi!rlfica.mos que entre projecto.s de autoria. do Sr . João S1mp11olo 
e outros por S. Ex. perfllhaàoo, ha. contradlcções flagrantes., e. como 

·· tal, se -elles ae· trall8fotmi\ssem em leí, difflcil ou mesmo lmp06Sive1 ate
.ria executal-oo, tumultuando até a. proprta a.dminlstre.çã.o pubUca.. 

Diz<> projecto n . 800, ora em disou.ssão, no seu art . 1º; 

"F!cMn sm;pensa.s todas as isenções e reducçbes, d.e dtrel
tos de 1mportaçã.o, sal'Vó as constantes de contr,;_çtoo celebrn
<ios de material importado para. os serviços publico.s ou res\ll
tantes de conventos lnternaclonaes ou explicitrunente deol&ra• 
doa na Lei de Ta.rifas" . 

Por outro lado, o projecto n. 310, taro.bem de autoria do Deputaa.:> 
João Slmpliclo, e que tem a. mesma da.ta de 4 de outubro, declara ll\l 

seu art . 2°: 

"O a.rt . l 0 do decreto n. 24. 083 pas.sará a. ter á. :rectacçílo 
seguinte: 

As isenções e reducçoos de direito de 1mportaç~o. somen .. 
te serúo concedidas, mediante as cauteln.s tiscaes que o lru1pe
ctor da Alfandega jUlgar conveniente, às mercadorias e mato-
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rtaes que estiverem clara e éxpres-samente lnclulda.s nas d~ 
posições desta. lei ou cónstarem de contractos até agora ce1P. .. 
brados com o Governo Federal•' , 

Ah1 estão dois dtspositivo.s, que são fundamentalmente a ?tl~~tiul 
·cotsa, em projectos dlf!erent.es. Parecerá, entretanto, 51"6. Deputa.d.os, 
·que os do!s projectos, tanto o de n. 300 como o de h. 31 O, cujos e.rts. 
1º e 2° acabo t\e lêr, envolvem alguma novidade, con~m ma.teria no""' 
Julgar~se-á., talvez, que e.s.sas disposições não existem em lel devldu

. mente promulgada. 
Ora, veja.mos o que se declara no decreto n. 24. 023. de 21 ele 

.Março de 1934. Lá estâ, no art. 1.0 , o seguinte: 

"As isenções e reducções de dlt'elto de importaçáo pari.\ 
consumo sómente serãó concedi.das \\s mernadorl.as e mate\'lli~, 
se estiverem clara e expressamente lncluldos nas dtsposlções 
do presenw decreto, constarem de disposição ou conc~ão ea
pecial de lei ou de contractos já celebrados com o G<>vern·• 
.Federal''. 

Indago, Srs. Deputados, se na. necessidade de estarmoo renovu.uuo, 
· por forma talvez defeituosa, preceitos já exlstentes em lel para, trana
formacias depois em outra lei, tumultuarem. como d1~ de principio, 
a administração publica.. 

Nos proprlos dispositivos annexos ã. nossa Ta.rlfa alta.na.egat·1~ '-ú. .. 

· contramos (art. lº): 

"Estão sujeitas a<>.s direitos estabelecidos na Tnrll:a das hl
fandegas todas as mercactorias e;trange\ras que se deStlnarem 
ao consumõ do BrasU, exceptuadas as declaradas llvres de w. 
reltos por essa..~ dtspootções, por convenções internaclonaes, 
por contractos celebrados com o Governo dá Republica, pela.. 
proprla Tarifa ou por lei especial''. 

Que necessidr.de haverá da repetição desse rdlsposltlvo, Já cons&an
·te, <:omo acaba.mas de vêr, quer da Tarifa aduaneira, quer do decN!'tn 
.n. 24.023, de 21 de Março de 1934, que não sei por que motivo S'8 

.Pretende agora alterar? 
Dema.ts, é prect.so ter e. core.gem de declara.r ao Pa.l.z que as lsen

.ções <ie direitos flzera.tn a grandeza <le nQSSa. Patria. Não fossem taes 

.isenções e nós, com as nos.sas ta.rifas prob1bltlvas ou fortemente tlsca1.1~. 
não poderJall'J.OS ter reallzado o nosso sy.stema, . ferrovtario; nã() pode-

:riamos ter conetruldo os nossos portos: não possuiria.mos os grandes hó
tela que à8 ca.pltaes de. R.epubllca e do Estado de São Paulo -0stent.a.m; 
não terlamos a belleza sem par do no.sso Jockey Olub - e out-r);\,.~ 
-tantas orga.nizaç6es que consegulmo.s exclusivamente graças aoo ta.
·vores aduaneiros, pois sem estes nem seria posslvel pensa.r em impo.t
ta.r certos materiaes, em face das n<Jssas tarifas e pautas alfandtl~a .. 
:rias. 

O Sa. lJ:tNlZ JUNlOR - Por outro lado. não teria.mos tambe:ro, "'~ 
·.não fossem as 1.senções concedldaa, a la longtte, o caso da Revista d.o 
Supremo Tribunal Federat.1. 

O SR. PAULO MARTINS - Já esperava que <>meu nobl'e coHe~"'~ 
.Deputaldo Dlniz Junior, sempre a.ttento aos debates. viesse, nesta dbt
.cussão, invocar o caso da Revisto. do Supremo Tribunal Federal. 

Não podemos, por causa de um erro --- se é que erro hou~t. -
•destruir todos <>& funàamt?ntos desse contracto . 

o Stt. DtNIZ JUNIOR --- Não reputo o contracto um erro: erro ê (,. 
.abuso no. interpretação do contracto. 
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o SJt. FIGUl!:DtEDO RODRIGUES ·-= Ah1 houve mais do que um erl'ü. 

O SR. PAULO MARTINS - O nobre Depute.do, ár. Din!z Junlu-.· ... 
<:onhece o contracto da Revista do Süpremo Tribunal Federal? Conhe
ce s. Ex., em mo.teria. de Iel, ã.lguma coisa. mais perfeita do que eUe~ · 
Foi es.se um contracto em que collaboraram Poder Judtclario, Poder· 
Executivo e Poder Legislativo, sendo que e.ste ultimo alt.er:>u o que 
fôra anteriormente feito pelo Presidente do Supremo Tribunal. 

o SR . DINIZ JUNIOR - E' facto. 

O SR. PAULO MARTINS - Se houve abuso, a culpa cabe ás au
tôrldadés que não ílzera.m ... devlda fiscalização . O facto, porém, é 
q\ié, exttncta. a Revista elo Supremo Tribunal Federal, o Palz teve um 
enormisslmo prejulzo, porque todas a.; suas ma.chinas - as melhc
res então existentes no mundo. a.s mais modernas - foram abandona- · 
das, tnut111zadas, destruidas, devido à incapacidade das no:o.sa.s uuto-· 
ridades ... 

Os Sns . FERREIRA DE SouzA E DINIZ JUNIOR - E' uma verdade. 

O SR. PAULO M.AR.TINS -- . .• que não souberam aprove1ta.r e6Se· 

esplendido material, perdendo excepcional opportunidade de dotar r.. . 
Imprensa Nacional de um apparelho.mento magnlrtco. 

Entendo, pois, que o !Ilustre Deputado Teixeira. Pinto a.~cen.t\l.OU.

com multo acerto as vantagens decorrentes das isenções de dll·eltos. 
Temos uma Tarifa Aduaneira alt1sslma e não .podemos, de inodo· 

algum, prohlblr a entrada da ml\.chlfiaria. e dos outros artefa.cto.s que 
veem .bene!iclar a nossa indt.LSti":la, permlttindo o aproveitamento d:l.. 
nossa ma teria. prlma.. 

Ao tempo do Govérno do eminente bra.sllelro, Sr. Wasll1ngt.ou
LuJ.z., pretendeu-se alterar o orçamento pela suppressão das 13ençõeG <le 
direito. Esse materlal, dlzia-se, se não fo.gse importado com isenção <ie· 
dlreitõs, acarretaria. um augmento de receita estimado em 450 mil 
contos. · 

õs nobres Deputados sabem o que :resultou dessa desastrada. 
emenda. 

o SR. DINIZ JUNIOR - Houve retl'acção na lmportaçlío. 

O SR. PAULO Y..ARTINS - Uma. das malares crises de tre.ilspor-· 
te por que passou o Estado de Saio Paulo. Vagons de e.stra.da de ferro. 

. importados, pagariam de· Jd1re1to, ·a.pprox1ma.da:mente, naquelle tempo 
e calculada a tarifa ao cambio então vigorante, 120 contos, por uni-
dade. . 1 

Pergunto: qual a estrada. de ferro que poaera. importar um vago!l. 
paf:an<io semelhante& direitos? 1 

1 
O SR. OJ:Ntz JuNtólt - NeE:Sn <>pportunida.de, o jornal que eu tlnl1s.. 

a. honra de dirigir _. A Noite - combateu fortemente a. mec\1<ia, pela. 
fórma por qüe !oi preconizada e uttUzade.. 

Quando se combate a isenção, evidentemente não se visa aquella.. 
que venha. beneficiar o Paiz em seu desenvolvimento industrial. 

o SR. PAULO MARTINS - Em rnaterla de iw.mção, o que devemos· 
fazer, precipuamente, é lndlcar em lel a. mater1a. !1sce.l pertinente á 
n.pplicação do mate~1al importado com a isenção de direitos . O m·~.1 
não é da tsenção, mas do abuso da. importação de material não neceli·· 
.snrto, para depois ser revendido, como tem acontecido va.ria.s vezes, in
clusive - dtga~se a. verdade desta tribuna - inclusive com munlclpt\l.~-· 
dades que importavam ma.teriaes.s de con.strucção, com 1sençAo de dl-· 
re1tos; para depois revendel-oo â pa.rtlculares. 

Página 32 de 45 



- 401-

O SR. DINIZ JUNIOR - Isso tam~m ficou apurado, naquella oc-
casião. l 

O SR. PAULO Mlt\RTINS -- E', pois, de todo desnece&a.rio esse 
art. 1°., que já está. tão crystallne.mente consignado em lets -e decre
tos anteriore.s, com o mesmo pr<>poslto -- o de cohlbir posslvels abusos. 

o SR. FERREIRA DE SOUZA - Aliás, o Governo não tem nenhuma 
sinceridade nesse caso da. abol1ção das isenções, porque acaba de dar 
e. uma grande companhia americana isenção .para importa!" diversas 
usinas de algodão, com as qua.es pretende nçambarcar esse mercado, 
quando não ha. lei que a. tsso o autorize. 

o SR. PATTLO MARTINS - V. Ex., naturalmente, deseja se referir 
ao art . 106 do decreto n. 24.023, que diz o .seguh'1w: 

"Quaesquer 1.senções ou i·cducções de direitos, n9.Cl previstas 
neste decreto, só poderão .ser conceclida.s pelo Chefe do Poder 
Exe~utivo' •. 

o Stt.. DJNIZ JUNIOR - Isso, no Governo Provlsorlo. 

O SR.. PAULO MARTINS - O actual Presidente da. Republlca tem 
concedido tsenções de cUreltos é. sombra desse artigo que, no meu fraco· 
entender. é lnconstttuclonal. pois que !oi revogado, hnpl1c1tamente, 
pela promulgação da. nossa Magna Carta. 

o SR. FERREIRA DE SOUZA ....... A constltult;oo é que dt. ts.\MlDUlçóes. 

aos pôderes . 

O SR. PAULO MARTINS - . Atê porque, seja em face dos dlsposl
t1 vos constituciona.es, séjâ em virtude do idecreto n. 24.023, que reor
ganiza a adminiBtraçAo da Fazenda. Ne.clonal. constitue crlntl de res
pon.sabll1dade d.t.spensar receita ou autorizar despesa. nt\o expressamen
te co-nsignada em leJ , 

O Sn. SAMPAIO CoRRtA - E' um duplo contrabando: contrabando 
dil material e conti·abando contra a Const1tu1çt1o. 

O SR. PAULO MARTINS - Registre-se o aparte do nobre Depu- . 
tRdo, Sr. Sampaio Conêa, que, eom seu · p·od~r 'dê synthese· a.dm.irave1. 
define as questões mais profundas em dua6 ou tres palavras. 

Sr. Presidente, voltando ao assumpto que me trouxe á tribuna, 
pa&c:;emos a analysa.r, depois de vista a perfeita superfiuidMt: uo Urtl· 
go 1°, a inteira 1nconvenlenõ!a. de sua inclusão em qualquer projccto 
de let - passemoe a exainiilar o art. 2°, do projecto n. 300, que declara, 
textualmente: 

"Fica.m suspensas· todas as isenções e rettucçooo <1e taxas 
e tar1fa~ sobre passagen.s e transporte n!U! estraidws dt· ferro da. 
União e no Lloyd Brasileiro". 

Gostaria que o eminente Deputado, cujo nome declino com o res
peito e e. sympathla de sempre, Sr. Joiio Simplic!o, me decla.ra.sse qun.es 
as isenções de p~sageu.s dadas, actualmente, no Lloyd Braslletro ou 
nas estradas de ferro da. União. 

confesso que as desconheço, p'orque o que existe são reaucçoes. 
e não podem deixar de ser dooa.à, porquanto o Lloyd, como a.~ estradas 
àa União, são por ~lla. subvencionados ou estlpendio.dos. 

No M1n1sterio da Fazenda, .por exemplo, ao ser concea1aa qua1tfue1· 
pn...c:.sagem a funcc1ónarlo que se transporte de um para outro loga.r d<> 
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_ Pâiz, em vlrlU<l1''.de com.missão <>U remoÇl\o, é .telto logo o empe·nho aã 
despesa, porque o Governo paga todas . as passagens em ta.ea r.ond1Çõéll. 

F.sse artigo, pois, como o 1°, ê de todo tnnocuo, evidentemente dls
. pensavel e não deveria êstar expressoso em projecto, uma vez que Ji 

temos leis e não lia dteposlção algwii& actual que dê ão funcclonar1o 
. publico isenção de passagens, .seja. nas estraa.a.a <ia Uniao, seJa nos n_. 
vloe do Lloyd Brasileiro. 

Dlz o art. 8.º: 

"Flca.m suspen.sa.s todas as passagens e traii.sp<ines gL'll
;tuttos nas estradas de !erro da. União, arrendadas ou nã.o, e 
nas empresas de navegação marittm·a, flúvlal e a.erea. 6Ubven
c1ónada.a". 

Então, porventura, nas estradas não ·ar.renc.ta<ia.s se aa.o passagens 
. gratuitas? 

E' outra pergunta que detxo rormuI0.<18., pare. ser responàlda. pelo 
11h.i.stre slgnatarlo do projecto . 

Segundo me parece, o. reda.cçü.o menos feliz do arttgo, ccnduzh1 a 
. uma providencia. que absolutãmente não deve .ser tomada em let: .1:1e 
não existem, actuo.lmente, passagens gratuitos nas estradas de ferro da 
União e na.s empresas de navegação marltlma, fluvial e aérea suov'1n
clonadas, como e .para. que adoptar um dlisp<>Bltlvo, problbindo-as•t 

Flcó, Sr. Presidente, na. mesma duvida em que me encontrei relatt
\amente no art. 2.0 Não comprehendo que essas medidas possam .set' 
tomadas como complementares do Orçamento, porque sâo meatdas q~ 
não têm relação com elle, e, muito menos, vão produzir qualquer renda 

. para o e!telto que se tem em vista, que é, evidentemente. ó d.e nuu·J
rar a situação deflcttarla do Brasa. 

Encontro, no art. 4.0 , o ·seguinte: 

"Ficam abolidas 'todas a.s u;enções constantes ou na.ô ua 
lel <le sello, <>ü concedidas posteriormente". 

Como, porém, se vae abollr uma. colsa que nao consta dll let i' 
E' c!ispaslçã.o que não posso entender, a nllo ser que uma reO.ll

cção mal.s ela.Ta, ma16 explicita, nos fa.ça, a nós, que vamos legislar 
. sobre materln tão importante, comprehender o objectlvo que teve tlm 
·:vista o aeu a uio ... 

E accresoenta-se., ln /-ine, a esse artigo: 

"AB contas das caixas e<:ono±n.tcas, -a.té 5:oootooo, não t::s
tllo suJeltas a seno em s\\a movimentação" . 1 

i 
-Ora., Sr. Presidente, os depooltoa 1dae ca.lxa.s econorolcas estão, e 

eeDl.pre estlv~ram, t.sentos de sono, .porque é do interesse do Governo, é 
do interesse da Nação. Não é pos.slvel laenta.r as cadernetas de &:ooos 
e taxas, as que tiverem depoeltoa superiores. Iremos, asslm, po.s.ltlva.
tnenttt, atugentar os deposltos das catxa.s eoonomlcas, quanuo o Go
verno tem obrigação de incentivar ess&l lnstltuto.s de prevldenola ~ 
nunca. !azer que as depositas fujam deesa finallclade economlca, qu;) 
é o principio fundamental, porque essa 1w3.n~.ã_o extate. 

sr. Presidente, continúo., o projecto em discussão, no seu are. . 5º: 

"O.S tttulos de nomeação e de promoção no servlço publ\co 
clvil ou militar, ficam sujeitos ao seno fixo de 20$, Isentos_ 
porém, os em qW! o v<inclmento mensal tõr lnterlo1· a. 
300tOOG". 
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A seguiT, vem o artigo 6°, que o nobre Deputado Sr. Teixeira 
Pinto já analysõu e .tez transcrever nos Anhaes. 

· E"am:rnemos, primeiro, o art. 50. 
Parêee que ua elaboração desse projecto houve <> propósito de 

.repetir o que Já está em lei, ou aggravar aquillo que- se acha tão 
claramente dl~po~o na. legl.Slação !iscal. 

Peço a attençã.o dos Srs. t>eput-ados para o TltUlo A. pairagra
. PhQ 6°, do actual Regulamento do Sello. Refere-se exa<:tamente a 
vencimentos e remunerações. Vejam bem os Srs. Deputados: 

"Venclmentos !'! remunerações: 

1) Tlt"ltlos dé nomeação do Governo Federal, inclusive QS 

de Ministros de Estado, os que forem. con!erld.os pelos che
fes de serviços e dtrectores de repartições !ederaes, por jui
zes e tribunaes federe.es, e do Dlstricto ~deral, pel2.s Me.;,a.s 
da Camarti. dos Deputado.s é do senado Federal e por outras 
autoi-lda<les federaes não classtflcaàas especialmente, ou ti• 
tulos não sujeitos ao sello !lxo; os de nomeação e promo
çã" de offJclaes do Exercito e· da Armada e das classes o.nne
xas; os dos officiaes da Brigada Policial e do Corpo de Bom
b<?i-ros; os de nomeação federal, tltulos de escrivães, ofíiciae& 
dH régJstrc de titulos e hypothecas e outros, feita a percen• 
tagem pelo ca.lculo das dotações, os de emprego8 federnes 
das Caixas Economicas e Montes de Soccorro - 10 por cento". 

$egüe-se no Titulo II, alinea '"b": 

"Titules de aposentadoria, Jubilação ou dispensa de s(·r .. 
v1ço activo, com vencimentos. dos funcc1onarlos oomprehen .. 
dldos nss hypotheses dó n. 1°, e tltulos de reforma dos o!
!lciaes d'J Exercito, Marinha, Brigada Pollcial e Corpc de 
Bombeiros - 5 por cento". 

Na aiinen "e"! 

"Nomeações intertnas para empregos tedera~s de qual
quer natureza., por menos de um anuo~ ou em commissões 
de caracter provisorio, ou permanente; empregos d~ exerclcJo 
eventual, cotn vencimentos pelos cofres pUblicos, ou não -
7 por cento; 

d) nomeações interinas ou provlsorlas, conferidas por 
julzes e trlbunaes do Districto Federal - 7 por cento; 

/) portaT1Rs concedendo gl'atificaçóes por sel'vlços t'\est-. 
·gnadamente nreados por lel oti regulamento da União - 7 
por cento~ 

g) tltulos de empregos de sociedades anonyma..c; - 4 por 
cento! 

h) titulas de empregos effectivos da União, com venci
mentos dlarlos - 4 por cento: 

i) tltulos declarat-0rios de sold<>s e pensões - 3 por 
cento". 

ora, estão aqui. no paragrapho 6º desse Titulo, todos os casos 
, de pagamento de .selio, isentos, evidentemente, do sello fixe>, porque 
nlo é posslvel a inct<iencla. do S{!llo fixo quando existe a do prb·· 

· porclonal. disposição essa. que já passou em Julgado . 

o SR. FERREIRA DE SouzA. - Seria dupla taxação. 

o SR. PAULO MARTINS - Alem do mais, como bem adverte 
o nobre coUega, serls dupla taxação. 
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O art . 6º, porém, va.l mie.is alem. e diz: 

"·Todo e qualquer recebimento em repartições feduaes .. 
estadüâ.és e municipaes e em estabeleélmentos partlculnres. 
Hidustrlaes e commercia·es, permanentes, de ordenados, gra-· 
tlftcações, vencimentos, subs1d1o, soldo, percentagem, quota.. 
salarlo, ou como quer qué se denomine e. remuneração de 
serviços de caracter permanente, ou de aposentadoria, jubl-· 
lação ou refonna, ficara sujeito ao imposto de séllo propor
cional, conforme · a tabella vigente". 

Que, porém, fez o Regulamento do Sello, .senão taxar, no que era 
poasivél, dentro das normas legaes? 

Não é rawavel, pois, declaràir qu~ todo e qualquer recebli:il~hto 
nas repartições estaduaes ou munlclpa.es, pague seilo !edérál, diante 
<lo dispositivo crystauno da nOôSa. C'-'rta Magna.. 

Vejamos, agói"a, a letra "e" do artigo so, da OoilstltUição Fe• 
~eral: 

"COmpew, privativamente, á. União: 

• • • • • li • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

e) decretar impostos sobre netos emana.dos ,do seu go
verno. negoclo.s da. sua economia e lnstnunent.os de oontrtt.
ctos ou actos, regulados p0r lei .tederal". 

Por outro lado, o artJgo ao completa esse dJsposltivo, quando de
clara em sua allnea "h": 

Decretar impostos sôbre: 
- actos emanados do seu governo e negocios da. sua 

economia., ou regulados por 1e1 ~Miua.1. 

Essa é wna competencia privativa dbS Estados .. 
:Pergunto, $r.s. · Deputados: é posslvel trotar vencimentos, pagos 

j)élos. cofres estaduaes ou muntclp&es, mediante sello 1ederal?t 

O Sk. Josz' BERNARDINO - V. Ex. deveria tam.bem. se tef.erir ao 
art. 17. n. · 10, da Constituição, 

O SR. PAULO MARTINS - O artigo lembrado pelo nobre col
lega., Sr. José Bel":i'lardJno, ainda. mais corrobora. o meu. pensamento. 

o SR. JOSE' BERNARDINO - -Oonvlrla que V. Ex. leSSe o . art.igo. 

o SR. PAULO ~.TINS - .Attendo, com prazer, á S<>llcltação 
do nobre collega. 1 . 

Diz o art. 17, da. Constituição: 
1 

aos 
"E' vedado â ·ontão, aoo Esta.doo, ao Dbtrlc,to 
Munlclplos: 

Federal . e 

\- • • • • • • • • • • ••• t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• 

x) tributar bens, rendas e serviço~ uns dos out.roe, es
tendendo-se a. mesma. prohtbiçlo ás conCei!S6es de .ser'9lços· 
publicas, quanto aos proprlos serviços concedidos e o re.a
peotlvo apparelha.mento in.stallado e utmzado exoluslvamen-· 
te para o obJecto da conceSEtão. 

ora, se as proprlas companhias concess1onarJas de serviços pu·· 
bllcos estão se ex1m.indo do pagamento do imposto de renda, oomo· 
·é que vamos tributar os venélmentoo pagos pelos cofres estaduaes ·e
muntclpaes? 

Página 36 de 45 



0 SR. AL~E SAMPAl.0 

-êm. causa., no artigo. 

- 405 

Essas companhlaa, entretantô, não e:)tão 

O SR. PAULO MARTINS - Qual a.'1iigo? 

O SR. ALDE SAMPAIO - No relativo ao imposto de renda. 

O .SR. PAULO MARTINS - NAo desejo tne desvtar d<> progra.m
ma ·que me tracei ao discutir a materla. . Por einquanto, aprecio os 
artigos do projecto n. 300; e o tneu nobre e querido amigo, Sr. 
Deputado Alde Sampaio, sabe multo bem quanto eu me bati para 
a recusa desse parngrapho n. X, .do art. 17, porque continuo a ª"har, 
com a reaporu.ab111da<le absolutamente pessoal, que esse·. disposJLivo 
oonstltue um preceito lmmoralissimo da nossa Carta Magna. . ' 

o SR. AI.DE SAMPAIO - Segundo a interpretação que V. Ex. dá. 
Dê !acto, não fol esse o pensamento da Constituinte. 

O SR. PAULO MARTINS - Im.moraUss1mo, segundo minha ln• 
terpreta.çã.o, e confo1·me os pareceres dos ma.is aballsados Jur1sconsU1-
too brasileiros· e consoante, até, os factos que - V. E~. sabe tier
.fe1tnmente, poJs, ainda ha pouco, lhe declarei em conversa con!iden· 
clal - estã.o occorrendo no Imposto de Renda. 

Demonstrados. esses inconvenientes de ordem constitucional, pa.s• 
sa a abordar outro aspecto da questão, porqu~ o nobre collega, Sr. 
Teixeira Pinto já. o fez quanto aos vencimentos dos maglstrndos. 

Eu perguntair1a se, pelo aspecto moral, ficaria bem a nós, outros. 
obtigar ate um criado - dlga.Ihos assim - a passar um recibo de 
qUltaçã<> com sello px:op0rclonal a.o otdenado que lhe pagaSsémus. 

Não se argumente que, por extensão, pelo menos, não se possa 
levar o dtspôsltlvo até ahi. . 

Mas os recebimentos não estão já s'Ujeitoo ao sello proporcional? 
Por <;:!.UC ta.xal-o& proporcionalmente? 

o SR. Dmxz JUNIOR - Ao sello de recibo devem estair. 

o SR. PAULO MARTINS - Apena.s não estão sujeitos a sello 
os i·ectbos de lmportancia inferior a 20$. Mas todo e qualquer re
cibo está. 

o SR. VICEN'l'!.: GÃi.Ln:z - Os recibos de salarlos não estão sujei· 
tos a. sello . 

o SR. PAULO MARTIN$ - Se alguem declare que recebe de• 
terminada. impórtancia., proveniente de quàlquer coisa., desde que 
não envolva. a responsabllldade de terceiro, que não diga "por ord.;m 
ê conta de i'uls.no", por exe.rn.plo, o recibo não estará obrigado a. seUo 
1uoporcJonal, mas tão somente 1ií. 5ello simples. 

continuando, Sr. Presidente, passo a ana.lyse.r o d\spositlvo do 
artigo 7'3. do projecto em discussão, que ~~; 

"Fica abolida a gratuidade nos s·erviços de correios, te.:. 
legra.phos officiaes, pagando o serviço of!lclal, qualquer que 
elle seja, a taxa reduzida estabelecida. pa.ra. os Estados, con
gresslstns e imprensa••. 

Pergunto: qual a renda que a Unlão vae auferir dessà. provl
don.cla? Não é, positivam-ente, tirar <le um bolso paTa metter noutro? 
Não é o proprlo governo quem vn.e pagar o serviço? 

O Sa. Dt.i."lfIZ JUNIOR - E' o que eudizia ba. pouco em apürte: 
tirar da mão direita e pa.ssar para a esquerdo.. 
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O SR. PAULO MARTINS - Tive oppottünldade de apresentar,. 
em companhia do Deputado Acurc1o Torres, emenda. a esse artigo, 
.relntivamente ao que ocoorre oom os conectores federae.s. 

Os cõllectores !ederaes sãó obrigados a recolher, sua arrecada-· 
Çãó ás agencias do Banco do Brasil diariamente, semanalmente ou 
mt.smo mensalmente, conforme a força das respectivas fianças. 

Onde, porém, ·não exista agencia do Banco elo Brasn, a le1 menda. 
que esse recolhimento seja, feito p0r 1ntermed1o da.s .repartições. 
postaes. _ 

Pergunto. Srs. Deputados, se é iogico, se é natural, se é huma
no, emfJm, que um conector, quando recolha e. renda arrecadada 
pertencente á Unlãõ, pague imposto ca.rissimo, desse transporte de 
dinheiro, sendo o mesmo da propria Unlfío, e assim procedendô em 
virtuae de disposição de lel. 

Essa gratuidade, nlio d~vé exlBtJr? Evidentemente que sim. 
FoJ por 1s...cio que tive opportunldade de apresentar emenda ao 

artigo 70, no sentido de que o recolb1mento d~ rendas da. .ünlão 
tosse gratuito no Correio, desde que na localidade não existisse ageu
c.la do Banco do Brasil. 

O art. a0 • Sr. Presidente, reza o seguinte: 

"Fica abolida a gratUldad.e nos Serviços da Imprensa llla
ctonal e da. Casa ti.a Moeúa, para publicação do expediente 
oíf1c1al. de serviços lexecutad<>s nos imea:mos estabeleci-
mentos··. 

Vae, então; o Govt>rno tirar dinheiro de seus oofres para l'agar 
Séus proprios servlçoo. 

o SR. PEDRO RACHE Prejutzo não ha. Póde não haver van-
tl\gens. 

o SR. ÀLDE SAMPAIO - E' () attrlct.o na locomoçãó do <linheiro . 

O SR. PAÚLO MARTINS - Eu perguntaria qual a vantil\l:em. 
<1,esse expediente. 

O SR. JoSE' BERNARDINO - Melhor seria. determinar que nenhu
nia. repartição publica pudesse requtsttar da Imprensa Nacional e 
da Casí\ da Moeda material de valor excedente á respectiva. dotll.ç'io 
orçamentaria, para seu expediente. 

O SR. PAULO MARTINS - I&so já se tentou fazer; ~m resul"' 
tado algum, quanà-même. A dispos1ção limttatlva não i produziu 
ftBUlte.dOS. f 

O SR. BAUJJTo PINTO - Fracassou redonda.mente. rui~osamente. 

· o SR. PAULO MARTINS - Porque votar Um. dispoaítivo de lei 
que não será cillllprida e que nenhuma c!!lciencla terá sob qualquer 
os,9eoto? 

o Ss. AI.DE SAMPAio - Tnnto ma.ta quanto não ee Umlta essa.. 
tmportancla. · 

o sa. BARRETO PINTO - Allá.s, o sr. Diniz Junior, em artigos de 
eeu jornal, tratou do assumpto br1lb.antemente, como o orador está. 
famndo dà tribuna. 

o Sa. DINIZ Jtmtoa - Eu e1i.\ <ilrector do jorna.i, mas os airtlgos 
não eram meus. Eram de seu corpo de redactores . Resta.beleço...se 
a verdãdé. 
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O SR . PAULO MARTINS - Br. Ptesldente, o art. 9º, declara. 
tatn~m o seguinte: 

"As empresas concessionarias do serviço publico paga- · 
rão á União a 1mgortancla. correspondente a 4 por cento· · 
annuaes, sobre as importanclas que recebem, em espe~ie. e 
em deposito, de seus <mentes. ou consumidores, sempro que . -
não acoeitem taes depositos, em cac;Iernetas da Caixa. Eco
nomlca Federal·•. 

l!::' um. dtsposttlvo poã1t1vamente interessante, porque quem vae 
se beneficiar das vantagens do negocio não é o depositante, n~as a. . 
UnUi.o. E' um caso unlco, em que se prejudica. <> depositante de le
gitimo fruéto de seu capital. 

Ainda se declara "ln fine": 

"Essa taxa será paga a. partir 
0

da. data da vlgencia desta 
lei, sem preJulzo da ·rregulamentaçã.o pelo Governo Federal". 

Nós, que Já sabemos como são as regulamentações de nossas 
leis. que, em geral, ultrapassam os limites daqu1llo que se autoriza., 
vamos ter, em consequencla . . . 

O SR. SAMPAIO CoaatA - Theoricamen.te, temos, a.gora o Senado, 
para impedir e·stas coisas. 

O SR. PAULO MARTINS - Theori'cnmente, dJz V. Ex., muito 
bem. potqüe na. pratica, ainda não veri!ictLfii06 a inter:venção do Se
nado em col.sa algumo.. Até mesmo, aproveltando o aparte dé V. Ex . , . 
como .sempre elucidativo, não comprebendo como estes proJecto..;, de-· 
venci.o constltulr um plano économ.lco, plano cuja lnlclatl'Va deve · 
constitucionalmente caber ao Senado, estão partindo da. Camara, 
sem que a outra Casá. tome oonheclmento de. invasão de e.ttribuiç.ões 
que nós, Deputados, estamos e<>mmettendo. 

o Sa. SAMPAIO CoRdA - Taes project06, entretanto, não const1- · 
tuem proprlament.e um plano econom.tco. 

o SR. PAULO MARTINS - São projectos que dl2iem, sem duvl· 
da, com a nossa. establlidade economlca ~ nna.ncelra.. Ha., até, . vm~ . 

O SR. SAMPAIO CoRREA - Theorlcamente, temos, agora, o Senado, 
elaborar um plano de cobrança de hppostos, no 5ent1do de supprlr as : 
deliCienclas orçamentarias, orlundM da. partilha. conatltuc\onll.l. 

o art. 10, Sr. Prealdente, declara: 

"Fica o Poder Executivo autorizado a entrar em accor
do com os Estados para a Uquldaçãó. dentro do prazo de 
10 annos e mediante pagamentos annuaes, dos debitos con
trah1dos pelos mesmos e emprestlmoo feltos pelo Tbesouro ' 
Nacional ou pelo Banco do Brasil. sob fiança .So mesmo · 
Thasouro••. 

Sr. Presidente, este artigo traz wn alento, uma esperançl.\., aos 
cofres da Nação . Acredito, porém, que nfio será. em virtude dusse· " 
ciisposittvo que os Estadoe- irãt> liquidar, mesmo a prestações. os seus · 
Tultosos <lebltos, contrahtdos por magnanimidade tnexpllcavel do Go
verno da Republica. 

o art. 11, Sr. Presidente. deolar·a que :ficam elevados de 20 por · 
cento os emolumentos consulares. Os 20 por cento !orrun respeitados·• 
por :rorça de disposição constltuclonal, porque, de outro .fórma.. se .. · 
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,riam; talve?', de 40 ou 60 por cento. Tratl\•se, porém, no ca.~o. de 
emolumentos impostos ás tactura.s consulares, doc\lmentos tncUspen• 
saveis ás nossa.S este.tlBtlca.s, e, mals do que isso, n.eeeasarlo.s á !ls
caltzação de.s rendas aduan~lras. 

A Câ.inara não ignora que taes emolumentos são pagos em ouro. 
Nestas condições, quando o nOBSô mll réis está tão depreciado, o 
que :se vae fazer é lm.pedlr que esses documentos venham ás uossa.s 
alfandega.a, supprlndo as detlclenclas que os olhos dó !uncctonarto 
nsca.l não podem perceber. 

o a.rt. 28, do decreto n. 22 .717, de 16 de Maio de 1933, o.cclara 
-0 seguinte: 

"Para legalização de factura consular, exceptuados os 
casos previstos nos artigos 34, 35 E' 36, deste Regulamento, 
serão cobrados os seguintes emolumentos, de co~ormtdadé 
cem o valor declarado da merca<loria, exclusiva tràte e des
pesa: 

Até 1.000 dollares-ouro, norte-americano, 4tOOO o\Jro 
braslleiros; cada 600 dollares-ouro norte·amerlcanos a ma.is 
ou fracção deste. quantia., 1'000, ouro bras1le1ros. 

§ 1º. Os emolumentos serão pa.gos i repartição conGular, 
pelo expedi.dor da mercadoria, na. occaslAo em que a.preoontar 
a 1e.ctura para ser legalizada. 

§ 20. Os emolumentos serão pagos em moeda corrente 
no PalZ, em que estiver situada a repartição consular, e~ta· 
beleclda a taxa cambial de accordo com a oota!;ãô do doilar
curo n9I'te-âmericano, ·á. base de 65 e., de dollai' por mtl-réts 
ouro. brasileiro". 

Pois, sr. Presidente·, é essa t·axa., Já de &l pesada. peia.s osclllaçõ~ 
<lo nosso cambio, que se vae aggravar certamente, diminuindo R ren
da consular, porque Já sabemos que a. exasperação de trlbut":>~ só 
éortco!Te para !~r que as renda.s decresçam, em vez de augmt.ntar, 
-como ·Se deseja. 

Temos um caso positivo e que um desses decretos agora corrJge 
com muita ~abedotla.. Quero me referir ao phosphoro, em que &e 

gravou a producção e se gravou o consumo. PoJs bem: a renad. do 
phosphoro desceu de mals da metade, sendo hoje multo raros os 
oonsum1clC1res óo artigo: a pre!erencla se· voltou para os accendedo4 

-res, ou 1Squelros. 

o S:R. PEDRO RACHE - o remedia está claro: é taxar os ls'luei 4 

·ros tambem... (JUsoo). 

O SR. PAULO MARTINS. -""- O art. 12, Sr. Presidente, lí1a11dü. 
que ''a renda arrecada.da, resultante do contracto de loterias, Sllrá ex
·dusivamente a.ppllcade. em obras e serviços de saude". 

Eu daria integralmente o meu a.polo a tal dtsposltlvo, e;~ não 
smglsse no meu esplrltó ã duvida de que essa renda, provenientE: de 
·um contracto a.salgnado pelo Poder Publico ~ cuja a.ppUcação tnm
bem decorre do texto contractual, con.stltue. materte. de ~irei.to ad-
qull·h'f.o. que teremos de re8peltar . : 

. 1 
Estâo !e!tas, assim, Sr . Preeldente, as c!"ltlcaa que julguct con·· 

venleute adduzlr ao projecto n. 300, um dos 14 attribUidos á opero-
·.Slde.de lne:itcedivel do nobre Deputado, Sr. João Slmplloto. EPtou 
convencido de que a Camara !ará uma revisão completa de~cs pro4 

je("tos, tão 1mportkntes e declelvos para s vJdá da Nação . Ahi se 
encf)Utrain ·· dlepooltlvos, alguns, evidentemente, de grande slca.nce 

-e· de ~ande valor patrlotlco; outros, porém. de uma tnconvenlencia 
palpaV€l, de conunentarlo até tnutn. 

Meu lntuito, vindo a\. tribuna, !oi o de trazer a . minha. modesta. 
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humilde e lnslgnmca.nte colla.boraçã.o, (não apoiadôs), afim ele que: 
essas pi'ópós1ções seja.m esco1madas, d~ oonõe8 que apresentam. Não 
n<>s · move, nos debates pa.rtam.enta.r~s. senão o desejo de produzir, 
que.nto dependa. de nós, em beneficio da nossa querida Patrla . (Mui
to bem. Pal?na.s. O orador é cumprimenta.do) . 

O Sr. Vicente Galliez - Sr. Presidente, estava eu na com
mlssão de. Legislação Social quando se mtctou a discussão du pro
jecto que ora occupa a attenção da Ca.mara.. E, por esse motivo, 11ão 
me foi possivel assistir aos debates, nem tão pouco aos discui·Sois já 
proferidos a. proposlto do projecto n . 300, de 1935. 

E' bem passivei, portanto, que venha a esta tribuna, Tepetir 
argumentos que Jâ. tenham sido enunciados pelos meus presado.; col
legas, que me antecederam. Sinto-me, entretànto, em face da minha 
quaildade de representante da industria na Camara dos Deputados,. 
na obrigação de dizer algumas palavras a. respeito desse proje-:to, 
porquanto o mesmo lnteressa de perto ã economia naclona.l. 

Tr4tn-se de üfua proposição realmente lnteressante, em que a . 
ementa (; quas1 tão grande quanto o texto do projecto. E' umn e!:pe
cle de "Pa.thé Journal"; varies são os assumptos nelle 1nclu1do.s, mo
tlvo pelo qual é bem 1nter~ssante fazer-se uma apreciação embora. 
Ug~lra, sobre o seu conteudo . 

O SR. Dmzz Jumoa - Valeu a reclame . Não !oese v. Ex. ra-· 
presentante da industria . .. 

O SR , VICENTE GALLIEZ - Pelo artigo 2º do projecto, Sr. 
Presldente, "ficam suspensas todas li.s ·isenções ou ·reducções de taxas 
e tarifas sobre passagens e transj:>órtes nas es·tradas de !-erro "da Un1ão 
e no Lloyd Bras!lelro". 

Em pr1nclp1o, nada devemoo, apresentar como crltlcà. á. esc;e dfs .. 
posltivo. Parece~me, comtudo, perlgoso que se decrete a prohibição. 
ue i·educçho de taxas para transportes, mormente numa. occaslão E:m 
que a~ estrada.a <1e rodagem fazem uma cohcurrencla pennanent._c âs 
estrada~ de terro. 

Como poderâ. a. Camara. e.vaUar a necessidade de uma. reducção 
de taxas de transporte em determinado. loca.lida.de, em determinada. 
estrad1\ de fcl"l'o de. Un1ão, se h<>uver uma concurrenc1n. forte ~~ es
·trad~ de rodagem e a.quelle. ficar 1mposstb111tada. de fazer o trans-
porte':' .. . · 

Essa madtda se me e.figuro. demasiada.mente rigorosa. Essn:; es
tradas de~rlam contlnua.r com a faculdade de conceder ou não e~sa.s. 
rtiducçõea, dt' accordo com as necessidades e a.s olrcumsta.ncla..:; . 

o SR. PEDRO RACHE - O remédio nesse caso é alterar a tad!a. 

o SR. VICENTE GAL:Lll1~ - A tarl!a, como m.utto bem ar.centua 
o nobJV:? collega, eatâ sendo permanentemente alterada, a pedldo das 
propr1as estradBB de terro de. Unlrí.o. 

o SR. PEDno RACHE: -- A. conventenole. está em que a te.rifa seja. 
.fixa. 

o SR. VICENTE QALLIEZ - Trata-!*! é de estabelecer um pre
ço que petmltta. o transporte. Que adeanta um3. tarl!a fl:ico. e ele
\"aãa, se A estirada. de ferro não será utlllzada para o transporte?' 

o SR. PmRo RACHE - Ta.rl!a. fixa. e alta.; éV:ldentemente náo con· 
vém. Mas o. tarifa rixa, ·norma.lmente, c9nvem. Não deve tambem 
haver rcducçã.o porque q~alquer ariórinalldade prejudica. o .::>erviço. . . 

ô àn. PAULO MARTINS - o problema do transporte é fundamen
tal para. nós. 
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o SR. VICENTE GALLlEZ - Não posso comprehender como 
a redUCÇAo da tari!a prejudique a tndustrta. 

ó art. 4°, do projecto dlz o seguinte: 

"Ii'icam abollda.s todas ns isenções constantes, O\.'. não 
da lei de sellos ou concedidas posteriormente''. 

Trata-se de um dispositivo geral e grandemente inconveilténte. 
A lei do sello estabelece diversas isenções, que não pôderAo deixar 
de ser mantidas. Essa Iet, que estã sendo actuafuiente objecto de 
novo estudo e que ee encontra no Senado Federal, determina varias 
isenções. Entretanto, com uma simples phl'a.se, o projecto n. 300 de
clara que ficam abolidas todas essas isenções . 

Ha. ~senções, entretanto, que não podem deixar de eer mantidas. 
Os endosses de letras e os recibos passados nas duplica.tas não podem. 
ficar suJeltos a sello, porque constam da..<t isenções estâbelecitiM na 
lei. 

Com o artigo 4º do projecto, todos esses documentos !lcarl1o 
sujeitos ao imposto. Parece-me que o project.o deveria especificar 
as isenções a serem abolidas. Estou certo de que ha multas toon
çées abusivas e que poderta-m ser supprtm1das, com Vtlntagem, para 
os cofres publlcos. 

D1ff1cilmente, porém, poderei dar meu apolo a uma medida que 
visa a.bollr completamente todas as Isenções da lel do seno. 

o art. 6º do proJecto tambe-m merece estudo especial da Cama
ra. Declara elle que todo e qualquer recebimento flcará sujeito ao 
imposto do seno p·roporc1õhal . Isto com. referencia ~ producto do 
trabalho. 

Não é, entretanto, o recebimento que se acha sujeito ao Si?ll<>• 
mas sim o documento desse receb!mento. 

ó Sa. Dmxz JUNIOR -· Deve-Se tomar obrlgatorla ·a ex1ste~ncta 
desse documento, pois do contrario, haverà um processo de fraude, 
como outro qualquer: aupprlmlr-se~à o documento para não se pagar 
o sello. 

O SR. VICENTE GALLlEZ - A. exlstenclB. ou não do documen
to decorre da confiança que possa haver entre as partes. O &te.do. 
não póde obrigar alguem a exigir recibo: tem ~lle a !aculdado. sJm, 
de esta.bel~er õ sello ou o imposto a sei• oobra<lo, caso haja i·ect'bo. · 

O SR. DINIZ Jumoa - Póde Impor, para todg, forina de paza.men
to$, t\ extste,llciQ. do recibo, cobrtmdo sobre elle o aello respectivo. 

o SR. VICENTE OALLIEZ ....... Não vejo vantagem nessa sugges
tAó do projecto n. 300. Elle vtm aggrava1· a sltuac;G.b de grande ·nu• 
mero de trabalhadores e de pequenos ópera.rios, sem ,'corresponder esse 
.sacrJ!folo a uma somma apreclO.vel de imposto, E( pre!erlvel, pois, 
o. ~uppressão completa do artigo 6º. . · 

o art. Bº, que trata da gratuidade do serviço Ida Imprensa Na-· 
c1onal, tambem m~ parece desnecessarlo . 

Os or9amnntos contêm, para cada Mlnlsterlo, verba especial para 
pagamento dos serviços prestados pela Imprensa' Naclonal. Esse re
gime, que visa controlar a utlUza.ção dos l\ervlços da. Imprenl>é. Na
cional, pelos diversos M1n!Soorlos, reguia pertetta.mente. e de torma 
mu~to mais conveniente, p que se obJectiva. com o artigo a0 , cuja 
~xis·tencia se me afigura lnutU. 

P&reoe-me, Sr. Presidente; que a meó.lda e.stt\beleclda no attlgo 
11, merece, ta.mbein, estudo riiat,a detalba<to dn: Commtssão de Finan-
ças e dâ Oamara . ·· 
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Determina ellé que :iicam elevados de 20 por cento todos <>B 
emolumeiltó6 consulares . 

Pôr que 20 por. cento? Por que gravár-se ainda mais o em.olu• 
me:nto co.Q.suiar? Qual a vantagem em se onerar ainda. mats a.s Im
portações, principalmente de materlas primas para. ·as lndustrlas, com 
ma.Is essa sobre taxa. de 20 por cento? · 

A medida do art . 11, segundo penso, não deveria. abranger as 
·1mpo1-tações, prlnclpalmente de materias primas destinadas á 1ncius
tr!a brasileira, afim de que o trabalho nã.o tosse sobncarrega..:io com 
mais esse o nus. 

Vê-se. portanto, sr. P.res1dehte, que o assumpto do projectC> n . 
soo.· deve merecer estudo especial da. Ca.mara, pois é rea.lmeute Im
portante, encerrando medldaa de alta. releve.nela e grande nper .. 
cussão. 

Certo de que a Comm.lssão o examinará novamente, em virtude 
das emendas of!erecidas, fo.ço vehemente a.ppello a. esse orgã.o techni
co, no sentido de que expurgue o proJooto de todo.a as lnconven1en
c!as apontadas. (Mui to bem. Palmas. o orador é cumprimer.tatto) . 

O Sr. Presidente - He. sobre ·a. mesa emendas que vio ser 
lidas . 

1 

São, successivamente; lidas, apoiadas e enviadas á com.
missão de Finanças e· Orçamento as s~gu1n\.es 

EMENDAS AO PROJECOO N. 300, DE 1935, (10. LEGISLA'rURA) 

N . 22 

Art. 10. supprimam-se. depois das palavras "contract<>s celebra .. 
dos·~. as seguintes p.a.Iavras: 

"do material importado para 0 8 serviços pubUcoa" . 

Sala das Sessões, Novembro de 1935 . - Ma.rtins Soares. 

Ju.stf!icaçiio 

E' inadmlsslvel que não sejam respeitados todos os contra~tos 
....... brados. o direlto adquirido ~ mantido pela Constltulção. 

N. 23 

Substitua~se: 

"F~cam suspensas todas as isenções e reducções de direitos de 
tmportaçií.o que são previstas na Côilstitulção; em <:ontractos ante
riores, com o O<>verno, em Conve:;:iios internaclonaes ou não expll<:i
tamente declaradas ilã lei de tarltas;'. 

A redacção offerecida. é a unlca. maneira de impedir a auppres.>ão 
do dlsposltlvo . 

Como está nó projecto, admlttlr-se-ta a cobr&nçe. de dtr~ttos so
bre a tmportaçé.o de material para os servlç~ publlcos, descte q'\le 
não conste da isenção àe contracto, o que seria tnconstltuc1onal, é. 
vistn. do a.rt. 17, n . X, da Constituição . 

Por outro lado, ss ha. outras lsençõe.S contra.ctua.es nt!.o as pócle 
suppr!mir a Iet. Constituem clia.s diirelto adquirido, resultante <lo 
.acto Jurtdlco pert:elto. 

Sala das e~ssões, 7 de Novembro ele 1936. - Fe1-reíra de Sou:io. 
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'N. 24 

Ao art. 6°: 

Supprima.m-se as palavras ·"estaduaes e munlclpaes", por evi
dentemente 1ncon.stltuc1onal o dispositivo. 

Em vez de "sello proporcional'' diga.-se "sello fixo", accréJ!>cen
tando-se "ficando Jse.ntos os recebimentos inferiores a 300$ mcnsaes". 

Justificação 

Não é justo que os grandes negocios, CIS g.randes contractos, be
neficiem do sello fixo nos reciboS delles êohs~quente. E que o tra
balho, o sala.rio da. activldade individual pagam permanentemente 
sello proporcional. 

Sala das Sessões, 7 de Nõvêmbro ctP- i935. - J. Ferr ?ira 4e 
.Souza. 

N. 25 

Ao 2-rt. 4° . 

Accrescente-se: 

§. Não se compr~hendem neste dispositivo as isenções conce
·didas para a constltuiçlio das cooperativas de credito agr1cola instal
ladas nas zonas rura~s do Palz, emquanto o ·respectivo capital não 
ultrapassar clncoenta contos dê réis, bem como para os deposltos que 
receberem e para a.S suas operações com os seus associados, de.'>de que 
taes operações hão excedam de um conto de 1·éis em relação a cada 
um delles. 

Sã.la das Sessões, 7 de Novembro de 1935. - J. Ferreira de Sóuza. 

Em. seguida, é encerrada a dlscuSsãõ do projecto nume
ll'o 300, de 1935 (1ª legislatura), ficando adiada a. votação 
até que a referida Commlssão dê parecer sobre as emendas 
offerecldas. 

3ª discussão do projecto n. 344, de 1935 (lª zegtslaturnl. 
autorizando a.brir, ao Ministerio da. Fazenaa, o credito espe'
ciaZ de 579:7ooe. para pagar ao pessoal da DtTectortci daa 

. Rendas Aduaneiras e da fiscaltzaçikJ âos impostos iPtternos. 
·nas e,stll'<idas. de rodagem; 

Encerrada. a di.s<:ussão, ficando adlada a vptaçã.o, na for• 
ma do Regimento. 

10. discusslto dó projécto n. 63; de 1935 (1ª Zegisüift:ira}. 
f(mogando o decreto 11.. 24. 275. de 22 de Maio ele 1934. que 
numdo11. crear o instituto de Aposenta.dor'kuJ e Pensões dc;s 
EstivadPres,· cotn parecer contrario cl4 Comm'l8~tio àr. Leg!S
laçlto Social . 

Encerrada a discussão, ficando adiada a votação, na 
forma do Regimento. 

O Sr. Presidente - Communlco a.os Srs. Deputados que ãma
nhã. teremos votações. 

Esgota.da. a. ma.teria. em dlscussão, vou levantar a. aessãb, desi
gnando pBira a de amanhã a seguinte 
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ORDEM i>o l>t.:. 

Votação do projecto n . 344, de 1935 (1 a legislatura.), autori:::ando 
:abrir, ao Ministerto da. Fazenda., o credito especial de 579 :700$, para 
pagar ao pessoal da Dlrectorla das Rendas Aduaneiras, e da flsca
l1zaçã.o dos impostos 1nternós ·nas estradas de rodagem (3" dl.scus
.são); 

votação do projecto n. 63, de 1935 (1ª legislatura.), revo5nndo o 
dec1·eto n. 24.275, de 22 de Maio de 1934, que mandou cerar o Insti
tuto de Aposentadorias e Pensões elos Estivadores; com parecer con
trario da CoJ.IUXlWsão de Legl.slação Social (111 di.scussão); 

DJscussão unice. do projecto n . 126-C, de 1935, (là legislnt.ura), 
regulando C\ casamento reUglooo para os effeltos ctvls; com pUNcer 
da Commlssão de CofistitWção e Justiça, mantendo o projeclrn \·eta
do pelo Sr. Presidente da. Republica, declaração de voto do Sr. Levi 
Carneii'o e "WIQtip em separado do Sr. Pedro Aleixo . 

3ª discussão do projecto n. 325-A, de 1935 (lª legislatura.), regu
lando o processo do mandado de segurança. 

2~ discussão do projecto n . 319 de 1935, (1ª legislatura), abrindo 
-0 credito supplementar de 3 .000 :000$ (tres mil contos). para n Es
trada de Ferro Jaguary-Síi.o Thlago e São Borja, no Rlo Grail(le do 
Sul . . 

Discussão unlca. do parecer n . 36, de 1935, (1ª legmlatü.fa.), man
dando archivar o processo do Tribunal de Contas Qlle recusou o 
registro a.o novo contracto ~lebra.do entre o cottuna.ndante da 8ª 
Bl'igada. de Infanta.ria e D. Masilla Dias Contljo, para locação de um 
pr~dlo, em. ~llo Hórtzõnte. 

Dlscussão unica do réquerl.mento n. 208, de i935 (lª legisllltura)., 
do Sr. Barreto Pinto, no sentido ci.e haver votações diariamente, no 
periodó dã. actual prorogaçâo leglslf\tlva . 

Levanta-se a Sessão ás 17 llora.s e 35 minutos . 
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