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N.° 2.325A	 /	 Em 13 de Aoto de 193 4

• 'Q

Do Ministro da Marinha	 /,•
Ao Exni. Sr. Ministro Pros d.ente da Qor6o Supema

Assunto: Inforrnaçes.

Annexos: a) Copia do pet1ço diriida Uorte Suprema por Manoel
Pinto Rezende em 28/7/1934

b) Copla do petiço dirigida ao Ministro da Marinha em
26/6/1933 por Maximo Rodrigues Franca

o) Copia do procu.raço passada por Maximo Rodrigues Fran
ça a Manoel Pinto Rezende em 26/6/1933

c) Copia do "dec1araço" feita ao Ministro da Marirtha por
Maximo Rodrigues Franca

d) Copia ' do officio 60 de 27/2/1933 do NPH. Tenente Mario
A1vese seus annexos,

1. Em resposta ao officio n° 259 do 6 do oorrente, dessa

Egregia Corte, tenho a honra do, restituftido a V. Exa. Os pa-

pels annexos dquelle officio, lnforxnar-lhe quo Manoel Pinto Re-

zende foi excluido do serviço da Armada a bern da disoiplina, de

aooôrdo corn o artigo 42 do Rogulainento Disoiplinar para a Armada,

approvado polo decreto n° 15.691 de 16 de feveroiro do 1923, quo

assim dispe:

"Ait. 42 - Serd egualmente exciulda do servico da
.Armada, a beni da disciplina, toda praQa ouja per-
Inanencia no serviço so tornar inoonveniente, a
juizo do Minis tro da Marinha."

2. Motivou aquolla minha reso1uco o facto de ter Manoel

Pinto Rezende, como procurador de Maximo Rodrigues Franca, di-
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(Continuaco do Aviso. n o 2,325-A do 13/8/1934, do Minis tro
da Marinha-)

rigido ao Ministro da Marinha urna petiço, na qual pretendia

reivindicar, para o seu constituinte, urn supposto direito,

usando, nessa petico, do ternios inoonipativeis corn a disci-

plina militar, aberrando do todas as normas do respeito devi-

do polo subordinado ao seu superior hierarohioo, "rnaxirn4" no

caso ventilado, onde so tratava do Coirnnand.ante do urn navio

do guerra.

3. Junto V. Exa, enoontrar4 urna copia de todos Os doou-

mentos relativos ao oaso, Os cjuaes muito concorroro para es-

olareoer a Egregia Corte Suprerna.

4. Vaiho-me do ensejo para apresentar a V. Exa. os meus

protestos do alta estlma e mul distincta oonsideraço.

-
)roto;ene5Per??ra Guimares

I	 A



Eo. r. Presidente cia Corte Suprema.

MANOEL PINTO REZENDE, brasileiro, casado, ex-I	 praça do Corpo de Marinheiros Nacionaes, de onde fol excouldo

depois de mals de 10 annosde serviço e sem uina só nota que

ihe desabonasse a conducta, por aviso n 2.761, de 8 de Agos-

to de 1933, do Exmo. Sr. Mlnistro cia Marinha, corno incurso no

art. 42 do Regularnento Disciplinar para a Armada, baixado corn

o decreto n. 15.961, de 16 de Fevereiro dd 1923, por have na

qualidade de Procurador tie outra praça, serrepresentado con-

tra 0 capit.o tenente Alvaro Pereira do Cabo, em terrnos que fo

rain considerados "ALTA1v1!rE DESCORTEZES", o que não cnstitue

crime previsto no respectivo Codigo Penal, sim ôontravenç.o dis-

cipinar estando por esse motivo ainparaclo pelo art. 43 do cita-

do regulainento, em face tias raz6es que abaixo apresenta, funda -

do no art. 76, fl2 1, art. 113, no s: 3,10,32,e 33, todos cia Cons-

tituiç.o Federal, vern mul respeltosamente impetrar urn mantiado

tie segurança para o seu direlto violado, produzindo Os seguintes

eféltos:

a) anu11aço do aviso n 2761, tie 8 tie Agosto tie 1933,
do Exino. Sr. Ministro cia Marinha, por estar o mesmo
estribado no art. 42 do Regularnento Disciplinar pa-
ra a Armada, desrespeitado ou preceltuad.o no art. 43
sern observancia do que clispee 0 art. 52, todos do
nencionadodecreto 15.961;

ID) reintegraçao do paciente, corn dire1to a contagem pa-
ra todos os efeitos legaes do tempo em que esta au -
sente, considerado para este fim como em effectivo
exerciclo cia funcçao que exercia. Importanclo esta

0-	 effectivlclade na percepçao tie todos os vencimentos
e vantagens, inclusive etapas e unifornies, da classe
emque tinha ao ser excluitio e cia inirnetilatamente upe-
nor, esta a contar tie 29 tie Dezembro de 1933, a
vista tie terem sido promovidos outros collegas seus
e mais motiernos, contando antiguitiade tiessa data;C) 
consiclerado rnatriculad.o no carso "Serviço de Fazenda"
na turma dos 10 rnatriculadps no corrente anno, visto
contar ao tempo -M que fol excluid.o, inais tie 9 annos
tie pratica nessa especlalidade, tendo prestado na

*
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relevantes serviços corn a devida 1abilitaçao como se
fosse especializado 0 que podera testemunhado pelos
orlb lciaes: Adoipho Martins de Oliveira- Capitâo de
Mar e Guerra - Intendente Naval, corn e'de de r esiden-
cia na Directorla Geral do Pessoal cia Armada; - Cap1*
tao de Fragata Euclydes Francisco de S9uza, innediato
do Encouragado S. Paulo; - Joaquim Jose Amaral - Ca -
pitao de Fragata - Intendente Naval, corn sede de re -
sidencia na Directoria Pessoal daArr.da; Nestor For-
relraCabral - Capit..o de Corveta, Intendente Naval,
corn sede do residencia na Directorla do Pessoal cia
Armada; - Jose de Azevedo 1a - Capitao de Mar e
Guerra - Intenclente 1 avai, sede de residencia na Con-
taliLidade do Arsenal de Marinha; Joo Pedro de SOu-
za Lobo, Capitaoce Corveta do Corpo cia Armada, actuab-
Ipente na Escola de Aprendizes de Marirthei.ros doCea-

ra; - Bernardo Tavares Pereira - Capitao Tenente, In-
tendente Naval actualmente servindo na Escola de
Gumetes em Angra dos Reis; - Esses o1.f1ciaes nao
sotestemunham a idoneidade proNissional do pacien-
te, como a_moral disciplinar;
lndemnisaçao cia importancla de 2:500$000dois contos
e quinhentos mil reis, nos termos d !-7 1- ci, quantia
pertencente ao marinheiro naclonal Joao Chrisostemo
Carvaiho 3unior, que 0 paciente teve de lançar mao
para subsistencia dos rimos e outras despesas du-
rante os 41 dlas na Casa de Detençao do Rio de Janei-
ro em virtude de ordern manada do Exino. Snr. Ministro
da Marjnha;
nao podendo apos a sua reintegraçao e a despeito
desta, ser transferido para cominissao fora do Rio de
Janeiro;	 A

tutellado pela Corte Suprema, enquanto permanecer na
pasta cia Marinha o actual Ministro.

Do Boletim n-2 33, do 19 de Açosto

de 1933, doMinisterlo cia Marinfla, letras AR, consta 0 seguinte

A exclusão do praça. Ministerio da Marinha. Gabiiie-
to do Ministro. an 8 de Agosto do 1933. N o 2761,
Do Ministro cia Marinha. Ao Director Geral do Pessoal.
Assunipto Exclusao de praça. 1. - Tendo em vista Os

termos altamente clescortezes corn queo marinheiro na-
cional n.2 13.833 - SE ,- cia la. classe - Manoel Pin-

to Rezene se referlo a autoridade do Marinha em urna
petiç..o que me diriglo como Procurador de outra pra-
ça 0 que demonstra a sua nenhurna comprehensao da dis-
ciplina rnhlitar e do respeito que de re aos seus supe-
riores, declaro-vos haver resolvido inandar excluil-o
do serviço da Armada, de accord.o corn o art. 42 do
regulamento disciplinar. (a). Protogenes Pereira Gui-
maraes.

A sua exc1uso se prendeu a fatos originados pelo

officio n . 60, de 27 do fevereiro do 1933 do Cominndante do navio

Pharoleiro "Mario Alves", .omiñado corn 0 do n2 ]r.07 do 6 de A-

PPI
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Abril de 1932, de urn dos delegados de Policia de S.o Luiz do

Maranñ5o, contra o marinheiro nacional Maximo Rodrigues de Franca

o qual, segundo consta dQ ultima officio acirna meicionado, ag-

- gredlo naquelle porto 0 individu6 corn a sua propria navaiha.

0 paclente antes da sua exc1us.o servia em urna das Se-

cretarias do Encouraçado"Mins Geraes", aond.e rorçosamente tinha

de passar todos Os papels que se relaclonassem a desembarques de

praças. Desta dorte aconteceu que, chegando as suas rn.os 0 Oita-

do officio n2 60, capeando unia copia do de n- 107 tambem ja re -

rerido sendo que 0 1
0
- contlnha a proposta de exclusao do marinhel-

ro MaximoRodr1gues I"rança e ressaltava: "Esta praça mal inten-

cionada no trabaiho.- nociva disciplina.- a sua permanencla

a bordo de qualquer navio da esquadra, far. a corrupç.o aos demais

mars nheiros."

Tratando-se de urn homern nestas condlçöes, 0 paclente

procurou dentre Os marinheiros da guarniçäo, essa Léra huinana,

que depois de entabolar e manter palestra corn a mesma, consegulu

apurar que tudo aquillo n.o passava de urna perseguição por ques-

t6es intimas, que o official signatarlo do dito officio, 0 qual

o eap1to Tenente Alvaro Pereira do Cabo movia contra o marl-

nhelro em questo e s6 logrando coroar de exito a sua persegulço

por haver o mesmo por raz6es de legitirna defesa, anavaihado, co-

mo acima flcou dito, urn indivlduo em So Lulz do Maraxthão tendo
D sido aberto o competente Inquerito para ser processado como in -

curso no art. 303 da Conso1ldaço das Leis Penaes, cuja acç.o

no teve proseguiniento a vista do que dlsp6e o art. 32 da inesma

dlsposiçao, resolvendo 0 cllto official, commandante do navlo,

castigal-o corn 24 dias de priso rigorosa de tres vezes corn

descanso de tres a 4 d.ias cada unia fazendo-o Incorrer no 2

do art. 50 do regulaniento disciplinar para a Armada, afim de

propor a sna exc1us.o corno propoz.
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Flcou neste p a palastra que teve o paclente corn o

marinheiro em questo.- 0 Excellentissimo Sr. Ministro da arinha

recebendo a rei°erida proposta de exclus5.o do marinheiro maximo

- não a torou erfectiva, por hver esse marinheiro, solicitado

ao Eio. Sr. Chee do Governo Provisorlo, a sua reorrna do servi -

ço activo da Armada, arirn de rugir 6 perseguiço do official em

apreço, entretanto, o Exmo. Snr. Ministro n.o podendo satisfazer

o pedido do official quanto a excluso do referido maririheiro

para n.o delxal-o lmpuiie e no diminuir a autoridacle do comrnandan-

te indenpendente do competente Inquerito policialmilitar, Instrul

do pelo art. 52 do mencionado regulamento mandouanullar a sua

promoçao no posto de 3 Sargento, sendo-Ihe condedida a ref orma

no posto de cabo, coin vencimentos dinferiores a 10ø$000, quantia

não sufficiente para sua subsistencia, cia esposa p de dois flihos

menores que tern.

Constltuindo esse acto uma das malores arbitrariedades

'praticada sob a bandeira da revoluço e do regimem descriciona-

tb, digna de protestos, por ser excessivamente deshuinano o pa-

ciente offereceu ao seu collega, 0 sofredor, Os seus prestimos

para tudo 0 que fosse preciso no sentido de, que, feita uma

representaçâo as altas autoridades da Armada ser apurad.o, judi-

clalmente o facto acima descripto, depois a sua re1ntegraço
-	 0

nas fileitas, ou na graduaçao de 3- sargente, daqual i'icou pri-

r
vado, em face das diffamaqIes contidas no ja

ft
 menclonado officio

n2 60.

Accelto o of ferecimento, a paciente conduzio 0 marinhel-

ro em quest.o ao notarlo publico cito a rua do Rosario n . 76

e exiglu—ihe a outorga de uma procuração, corn poderes aniplos

para em seu name promover judiclalmente, a apuraç.o do facto

acima.
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De posseposse da procuraco para no ferir 0 princlplo do

disci1ina, enviou ao capitao tenente Alvaro Pereira do Cabo,

unia conimunicaço radiographica, cuo thor fol concedido no

seguinte: Maximo Rodrigues Franca, prestes ser exciuldo Arma-

da., virtude vossa parte, solicita permisso para representar pe-

- rante "justiça" contra vossos actos. Vossoj silenclo quanto

resposta importa autorizaçâo". Esta communicaço representou

o respelto a urn dispositivo disciplinar que diz: "fazer repro-

sentaç5o sem previa coniniunicaç.o ao superior." For ser tarda-

vel este recurso de representaço, n5.o podendo por mais tempo

esperar coniniunicou sem aguardar autorisaç.o.

Felta a co:mmunicaço - diriiu 0 paclente, urna repre-

sentaçao ao Exmo. Sr. Ministro d.a Marinha solicitando a lnstau-

raço de urn inquerito policial militar, no sentido de serem apu-

rados Os factos delictuosos, praticaclos pelo official em quetâo,

como incurso nos arts. 113, 142 e 143 do Codigo Penal da Armada,

e, para patentear a existencia dos crimes usou d.as express6es:-

diffarnaç6es " - completanente destituldas da verclade""lnjurio-

itsas" - autoridade de seus gaioaes" - "falta de sentimentode

humanidad.e"- " astucia"- Estas express6es foram empregadas, do

accordo corn a narra.o feita polo of fend1do - e si verdadeiras

as suas accusaç6es - o official est. nas condiç6es de guardar

sobre si todas elias.

0 Exmo. Snr. Ministro da MarjpJa em vez de mandar

V.
	

instaurar 0 solicitado inquerito, de accordo corn a obrigaçâo

contida no n2 3 do art. 5g do Regularnento Disciplinar para a

Armada, ao receber a representaço, mandou excluir orepresentan-

te legal da parte off endida como incurso no atigo 42 do mesmo

regularnento, deixando de observar 0 que diz 0 seu artlgo 43:

0 cumprimento da pena pela primeira contravenç.o conimettlda

pelas praças do pret, apôs urn anno de exemplar comportamento,



sera relevada e nâo se rari transcripçao flog assentarnentos, se-

n.o do caso de reinciclencia". E mais 0 artigo 52, 0 qual está

assim concebido: - ft o conseiho de disciplina A destinado a aye-

riguar a inaptidâo profissional, a ma conducta e desidia habi.-

tual dos ineriores, das praças de pret e assemeihados, propostos

para serem punidos corn a pena de exciusao do derviço da Armada,

a bern da dispiplina ou de e1imlnaç.o do quadro ou emprego.

Uma vez exciuldo, procurou por duas vezes o E:xmo. Snr.

Ministro da Marinha, fazendo-ihe seritir que o seu acto contendo

a excDs.o do paciente, fora excessivamente arbitrarlo; tendo,

entretanto, essa autoridade, em vez de resolver 0 caso, pessoal-

mente, mandado apresental-o ao official de Gabinete, 0 Caplt.o

Tenente Bertino Dutra, o qual, dizendo ter 0 paciente atribuldo

factos criminosos ao seu collega, não podendo por este motivo

ser attendiclo. Como insistisse, ponderando, em face dos atenuan-

tes concedidos pela lei disciplinar, official em apreço mandou -o

se retirar incontinente, em terrnos asperos e ameaçando corn o

recoihimento ao batalho naval, preso.

Havendo ernprehe1ddo todos esforços pacificos e não 10-

grando resultado satisfatorlo, procurou a redacço do "0 GLOBO"

e fez a sua reclarnaç.O nas coluninas desse orgão de publicidade,

cuja publicaçâo teve lugar na 3a. ed1ç.o de 31/8/33, sob a epi-

graphe :"Ern tomb de penalidades na Armada". - Que ., consultardo

0 Gabinete Ministerial ( Pasta da Marinha), por urn representan te

desse jornal sobre a pub1icaço , f 01 fornecida uma nota official

que: A exclusö do paciente se prendla a de Maximo Rodrigues

Franca e este por haver aggradido urn Indivlduo a navalha, em

S. Lulz do Marani1o, quand p all furideado 0 navio em que sertla.

N.o se justificanclo que unia pessoa deve responder por

actos crirninosos praticados por outra, segundo a logica tia nota

official corn a qual nâo se conforrnou, diriglu ao, E:xino. Snr. Minis-
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Miristro urna carta d;Lada de 8 - 9- 33, expondo quel1a autorida-

de adnilnistrativa a inconsciencia dos seus actos de: anullar a

promoço do dito marinheiro e excluir 0 seu Procurador legalinente

habilitado para represental-o, so por haver denunciado crimes

0 praticados por unis superior, 0 que facultado no respectivo re-

gulamento disciplinar, obrigando a autoridade que receber a d.enun-

cia, prornoer a puniçâo do denunclado.

Alm dessa carta outras se succederamsem que nada fos-

se resolvido - as 1,ltimas em linguagem expressiva, como de uma

pessoa duplamente ferida no seu direito patrimonial e clarnando

de urn deserto sem ser ouiido pela força da razo. .Assirn, nada

mais tendo a fazer e dia a dia crescendo-The a chaga moral,

resentida pela lesão do direlto patrimonial, fez uma representa-

ço ao Exrno. Stir. Chef e do Governo Provisorio, datada de 4/12/33,

na qual expoz ao Supremo Chef e da Naçâo o abuso de autoridade

de urn auxillar seu, cuja petiçâo teve entrad.a na Secrtaria do

Mlnistrrio da Justiça a 5 domesmo ms e no dia seguinte, remet -

tida ao Palaclo Presidenclal, corn a carta n2 5001, do Dr. Lulz

Aranha ao entâo Secretarlo do Governo, 0 saud.oso Major Gregorlo

da Fonseca. Instruindo a ref erida petlç5.o, juritou os seguintes

documentos: - urn (1) attestado passado pelo Commandante do encou -

raçado "Minas Geraes", provando contar 0 paclente mais de dez

annos de serviço, sem uma so nata que The desábonasse a conducta

e d.ed.lcado ao serviço, etc.; tres (3) attestados mais, passad.os

pelo lrnrnediato, encarregado da divis.o e ajudante, toclos no ns-

mo theor que 0 primeiro; uina (1) certictho pass ado pelo conimissaric

do pessoal do encouraçad.o "Minas Gerae&', provando, n5o contar

dos assentamentos do paciente, nota alguina sobre conseiho de

d.isciplina e contar mais de clez (10) armos de servlço, etc.;

resposta ao Capitao Tenente Alvaro Pereira do Cabo, contida em

urn radiogramma, autorizando 0 marirtheiro Maxlnio Rodrigues Franca

se representar contra elie; e mais alguns documentos dos quaes,
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as retaihos clesjornaes contendo a publicaço de st:a reclamaç.o,

jâ reIericla.

Como ate'12 de Janeiro do corrente anno aind.a no tives-

se conhecimento cloresultado dessa rppresent.aç.o, fez uma segunda,

accrescentando rais alguns pormenores. - Sern corthecimento de uma

e de outra, roi, por motivos Ignorados, preso, por dois investi-

gadores cia ordem politica e social, no dia 20 do riesmo ms e con-

duzido Policia Central, de onde rol transfericlo para a Casa de

Detenço do Rio de Janelrop.22 e lá permaneceu incommunicavel at

12 de Marco de 1934, quando fci posto em liberdade. Preso nova-

mente a 3 do mesmo ms, em sua residencla, a ,rua Borges Monteiro

n2 169 - Engenho de Dentro e conduzido ao ent.o 19 Districto

Policial e transierldo no cia seguinte para a Policia Central ,

sendo-ihe restitulda a liberdade a 7, em virtude de ordem tele-

phonica do Exmo. Snr. Ministro da Marinha,	 vista de grand.es

esIorços de sua senhora junto a esta autoridade, durante a perlo-

do comprehendido entre 20 de Janeiro ate'a data ernque f 01 posto

em liberdade pela segunda vez.

Durante esce tempo, ella, para n5o deixar morrer Os

Cilhos a rome, teve que extender amâo a caridade publica, a-

zenclo appello as pessoa caridosas, por intermedlo do " 0 GLOBO",

conorrne constada 3a. ediç.o desse orgao de publicidacle, data-

do de 29-1-1934, sob o tigulo: "corn o marido preso na Caa de

Detenço & orciem do Exmo. Seni-ior Ministro da Marinha."

A importancia de 2:500$000 - dais contqs e ciuirthentos

Tnil reis a que se re1ere a letra ci) do rnandado de segurança ora

Impetrado, pertencia ao marinheiro nacional Joo Chrisostemo

Carvallio Junior, ora servido no Hospital Central de Marinha,

quantla essa creditada ao paciente, para gerir a sua vida enquan-

to permaneesse Lora das l'ileiras, corn a cond1ço de a devolver

quando possivel, de accordo os rendimentos produidos pela capi-
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capital. Custofilaclo 0 paciente durante 0 periodo qtie acima men-

cionou, acabou gastando todo o capital e ficando em completa ml-

seria chegando a termo de ate' Laltar corn o pa6 aos flihos.

Pelas raz6es expostas em face das lnterrogaç6es feltas

pelo commisaarlo da Ordern Politica e Social, o paciente sabe que

a sua detenc.o foi emariada de ordern do Exrno. Snr.Mlnistro da

Marinha, cuja syndicancia denunciou a sua autoria, corn 0 unico

firn de que não fosse pela 3a. vez, representado aoEno. Chef e

do Governo Provisorio factos abusivos e contrarios'a dispositivos

de lei por elle promulgados.

Ei liberdade, procurou a referida autoridacle solicitando

infonnção sobre 0 motivo de sua prlsão e qal 0 juizo feito pela

rnesma, do paciente, para o mandar encarcerar, quanio o julz "A

razo " jâ houvera se pronunclado em favor de seu 'direlto - ate

nuando a legitima d.efesa, a qi.: al n.o a applicavel to smente

defesa da vida como qualquer direito que possa ser lesado.- A

autoridade sorrindo ironicamente, diz: "Não ful eu quem te mandel

prender; entretanto sel que estava preso como comrnunista. 
11

 altura 0 paclente replica;" 0 homem que reclarná 0 seu direlto

em altas vozes, 6 esse 0 conunista? ft Reconheçoter usado de

termos nâo Indelicados, mas expressivos para corn V. Excia. To-

davia, o homem ferido no seu direito patrimonial, torna-se des-

peltado e muitas vezes perde o equlllbrio mental chegando a vias

de factos. Adernais, conslclero o meu direito inviolavel por ser

p patrirnonlo nieu e dos LiThos por dever 0 pal ao fliho a manutenço

e a educço".

"0 pae deve considerar Os seus fiThos como flihos da

Patria. Tendo estes flll-ios no cia de anianha a atender ao afflictc

chaniado cia patria contra a lnvaso estrangeira, no justo pols

que esta patria QU. Os seus representantes mande que seja encar-

cerado urn pae que recleina 0 PO que fol arrebatdo vlolentamente

cia bocca desses innocentes".
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Feitas essas ponderaç6es o Eio Snr. Ministro disse ao
paciente quo rdsse em paz. Como fosse bern recebld.o por S. Excia.

resolvuu solicitar-ihe a anullaçâo do citado aviso n a 2,761, o

que o fez em petic.o datada de 9-4-34, tendo sido indeferida, a-
I 

pezar do commandante do corpo de marinheiros nacionaes prestar

boas in:rormaç6es, conrirmando as allegaç6es coritidas na mencio-

nacla petiç.o.

Tendo 0 Emo. Snr. Cheie do Governo Provisrio decretado

auinistia e 0 indulto para toclos os crimes politicos e crimlnosos

primarlos, o paclente sollcitou em petiçao datada de 11-6-34,

a reconsideraç.o do despacho na pet1ço anterior, cuo pedido

est. assim concebido: " - Exmo. Snr. Miriistro de Estado e Negocios

cia Marinha. Manoel Pinto Rezene ex-praça do corpo de marinheiros

nacionaes n2 13.833 - SE primeira classe, tendo sido, depois

de mais de dez annos de servlço e sern uma só nota que lheclesabo

nasse a conducta, excluido das rileiras do rererld.o corpo, de ac-

cordo corn o art. 42 do Regulamento disciplinar para a Armada, por

haver na qualiclade de Procurador de outra praça,se representado

contra o 6apit.o Tenente Alvaro Pereira do Cabo, em termos que

foram considerados "altaniente descortezes, 0 que n.o constitue

crime previsto no respectivo Codigo Penal, sirn contravenç.o

disciplinar, estando por este motivo ainparado pelo art. 43 do

citado regulamento, em race das raz6es que passara a expor,

vein mul respeitosarnente requerer a V. Excia a reonsideraço do

despacho prorerido em sua petiç.o datada de 9-4 734, fichada sob

0 fl2 19T956, na qual solicitou a anu1laço do aviso n' 2.761,

de 8 de agosto de 1933, que 0 exciulo do serviço activo suinmaria-

mente, sein ser ouvido no competente conho de disciplina. Pres-

creve o art. 43 do regulamento disciplinar: "- 0 cumprimento da

pena pela primeira contravenç.o pelaspraças de pret coinnietida

aos urn anno de exemplar comportaiento, sere1evada e no se



/

rar. transcripção nos assentarnentos, se nao no caso de reinciden-

cia. ti 0 requerente invoca em abono de seu direito o art. 43,

por ihe parecer, que, rol intenç.o do legislador, deixar aberto

nessa d1sposico, 0 mandato de clemencla para oslnrra-discipli-

nares primarlos, a exemplo do que procede o Poder Publico corn os

criminosos primarios, ou em identicas condiç6es, decretando o

Indulto ea aninistla. - E bern verdade que 0 art.42do inesmo re-

gulainento,no qual est. estrlbado 0 avlso fl2. 2.761, de 8 de agos -

to de 1933, deste Ministerlo, que dlz: " sera" exciulda do servlço

da Armada, a bern da disciplina toda a praça cuja permanencia no

serviço so tornar inconveniente, a juizo do Eno. Snr. Ministro

da arinha". - Entretanto, n.o pode 0 requerente conceber que um

praça corn mais de dez arinos do serviço e sem uma s6 nota que The

desabonasse a conducta, fosse exciuldo das Lileiras, a bemda

3	 dlsciplina, como nociva, quando urn taifeiro em identicas condi-

ç6es segundo dispöe a § 12 do art. 12 do Regulainento baixado corn

o deer. iii. 22,642, de 13 de Abril de 1933, só pode ser elimina-

do mediante corseiho de dispiplina.- A vista do quo d1spe esse

precelto de lei e 0 citado artigo 43, julga que ' a sua exc1uso

tenha so fundado do algunia denun.cia politica • Se existe esse

fundo, deixa de 0 existir, apesar de 0 suplicante runca ter se

envolvida em politica, qualquer que seja ella, - em face d ul-

timo decreto do Erno. Snr. Chef e do Governo Provisorlo datado

do 28-5-34, concedendo a todos os criminosos dessa natureza.-

Ninguem mais que 0 E:xmo, Snr, Chefedo Governo Provisorlo, sobrani

raz6es para coagir Os seus unimigos, inimigos que so levantaram

de armas nas rnãos contra a dictadura; entretanto elle atirando

tudo ao tuniulo do esquecirnento, Os cobrio como vo da clemen-

cia, decretando aannlstia .- Asallegaç6es feltas pelorequerente

quanta sua conducta e 0 tempo, estãoprovadas na 1nformaço

do conimandante do Corpo de IVlaji1neiros 2 em continuação da petic.o
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anterior, embora nâo esteja em 1-iarmonia corn as do Exino. Snr. Diree-

tor Geral do Pessoal por se ref erir estaa factop praticados pelo

requerente d.epois de exc1uicIo do servlço, fer1do no seu direito

patrimonial e b homem ferido, torna-se urn despeiado perdendo

a€ 0 equllibrlo mental..- E segundo as leis pen.is e diecIpli-

nares brasileiras, todo 0 homeni quo fore em legitima defesa, deixa

do ser criminoso. Em face do exposto confiado no gro de justiça

que preside osactos do V. Excia. Nestes ternios. Deferiniento.

Rio de Janeiro, 11 de Jurtho do 1934. (a): Manoel Pinto Rezene

Essa repartlçâo fol fichada no Gabinete do Eano. Sm'.

Ministro da Marinha sob o n 22.656 e l. continua sem so1uço

tendo 0 respectivo titular deciarado ao paciente quo a indefer1r

sob os mesnios funclaznentos acima.

For isso, na impossibiliclade do juntav docurnentos

para comprovar o que allega no presente pedido do mandado do so-

gurança, solicita dessa Egregia Côrte, providencias no sentido

d.equejam requlsitados para 0 Interesse da Justiça, Os seguin -

tes docurnentos:

a) a petlção a que se refere o aviso n2 2761, de 8 de

Agosto de 1933;

b) urn Boletim do Ministerio da Marinha de n 33 de

1933;

c) o officio n2 60 de 27-2-933, do Commando do NP

"Mario Alves;

d) requerimentos a que se referlo o pciente, datados

de 9-4-- e 11 de junho de 1934;

f) todos os docurnentos que se encontrQm no Palaclo do

Governo, Os quaes julga extraviados ou negada a sua

devolução, porque, j a solicitou em petiç.o latada

do 26-5934 0 ao Secretariodo Governo e at esta da te

n.o chegaram as suas rn.os;
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OF

g) ser pela Exma. Snr. Cheie de Policia in:rormado,
quando, a ordern de quem e o motivo por que este -
e paciente encarcerado durante 41 d.ias,

Em face do eposto e considerando, que

a) os actos do Exino. Snr. Chef e do Governo Proviso-
rio, segundo o disposto do art. 17-do Deer. n.
19.398, de 11 de Novembro de 1930, constani de
Decretos exped.idos pelo Chef e do mesmo Governo
e subscript pelo mesmo ou respectivo Ministro,.
o que tal nao aconeceu corn a giia exclusao;

d) einbora essa exclusao houvese sicto effecutuada
em urna situ.ç.o normal sob 0 regimem discriciona -
rio nao esta exeluida a apreclagao judicial do
acto do Ministro da Marnha e de accordo corn 0
preceituado no artlgo 5- docitado decreto 19.398
por se ref erir este aos actos do Exino. Snr. Chef e
do Governo ProvisOrio e dos Interventores federae

c) segundo o d.isposto no art. 12 § 12 do 71 e7u1ament C
para Os taifeiros do corpo deMarinhéfros Nacio -

naes, baixado corn 0 decrto n. 22.642, de 13 de
Abril de 1933, a eliminaç.o daquelles que nta-
rern ,mals de 20 annos de serviço da Armada, de -
vera ser precedida do respectivoprocesso na for -
mad a lei e despacho do Ministro, estand.o por
istoo paciente ainparado pelo pricipio de equl-
dade,e accordo corn o art. 113 n- 37 da Cons-
tituiçao Federal;

d) segundo 0 preceituad.o no fl0;3 do artigo .13 da
niesma constitulçao, a lei nao prejudicara direl-
tos adquiridos, o acto juridlcp perfeito e a
cousa julgada;	 -

e) estabelecendo a eonsolid.açao das Leis Penaes
nos seus artigos 230, 231, 31&e 317 e 3182 as
p9nalldades de abuso de autoridade, oque nao es -
ta em contradi çao corn o art • 187 da Constituiçao
Federal:

f) todas as pessoas de direito pubilco sao, civil-
mente responsaveis por acto de seus representari-
tes, que nessa qualidade, causern daxnnos a terceiro
procedendo de modo contrarlo ao direito, ou fal -
tando ao dever prescripto por lei - e que esta
resnonsabilidade, deaccord.o corn o decreto n....
24.216 de 6 d aio de 1934, Lol transferida pa-
ra 0 representante em contradiçao corn 0 citado
artl go 187. Comprehendendo 0 quad.ro de funciona-
rios publicos, de todos Os que exerçarn cargos

•	 publicos, seja qual for a forma de pagainento (
12 do artigo 170 da Cor,istitulçao Federal);

g) essa responsabilidade e cousa julgada pelo Supre
mo Tribunal Federal, segundo oonsta do Accord.am
n. 2.403, de 29-12-1918, pubilcado no Dlario Of -

•	 ficial In 16-7-1919;
h) as •indemnlsacOes por offensa a ilberdad.e pessoal

( I. Carcere prlvado; , II, A prisao por queixa ou
denuncia faisa de ma fe; III. A prlsao 1iiga 1
segundo o que disp6e o art. 70 da Consolldaçao
das Leis penaes estao reguladas pelo artigo,n°s.
1550, 1551 e 1552 do Codigo Civil, ainda nao
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revogados e que não contiariam as disposiç6es Cons-
titucioneaes;

1) o paclente 1oi rnantid.o em custodia durante 41 dlas,
corn o fim unico de ihe ser incutldo 0 temor, perden-
do desta sorte o animo para mentar guarda ao seu di -
reito sepultado, 0 que anstitue urn flagrante desres-
peito ao artigo 98 do citado Codigo Civil;

j) 0 direi1 to do hoinein e immortal', acompanha 0 seu titu-
1.r ate o tumulo - )or isto, embot'a o do paciene
ja estivesse seupultado vivo, no regimem discriclona-
rio, fol exhumado corn a promulgaçao da Constltuiçao;

k) coniderando rinalmente que 0 paciente esteve recoihl
do a Casa de Detençao e clurante o, perloclo acima sem
culpa formada, fixa a quantia de dez coritos de reis
para ser arbitrada pelo Juiz competente, flog termos
do artigo 1.553 do Codigo Civil, a titulo de Indemni-
saçao moral, aora as obrlgacoes constantes das con-
diçoes do mandado de segurança Impetrado.

Se achando em quasi estado de indigencia, pobre deixa de-'-

estamplihar 0 presente, usando dos ravores e pede a V. Exa,

se digne mandar baixar em dilIgencia o presente processo, par

1.o poder o paciente juntar documentos que comprovem as suas

aiiegaç6es, como declarou, a n.o ser a sua caderneta subsidia-

na que L'az annexar, a qual tern o n 13.833, contendo 150 f o-

ihas.
Nestes termos

P. Deferimento,

Rio do Janeiro, 28 de Juiho de 1934.

(a). Manoel Pinto de Rezene.

Em tempo: declara que: em virtude do despachos proi°eridos

em petiç6es em identicas condic6es sella ô prosente pedido

de accordo corn a lei e desanexa a caderneta subsidiania a que

se rererlo. Rio do Janeiro, 28 de Juiho do 1934. (a). Manoel
a	

Pinto Rezeride.

Est. conforme corn o original. Secretaria da C6rte Suprema,

em 6 de Agosto de 1934.

___	 Secretar
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4J ,LP COPIA - Do requerimento dirigido ao Exm. Sr. Almirante Ministro

da Marinha polo inarinheiro nacional dais mil novecentos

a cinco PE-F Cabo MAXIMO RODRIGUrES FRANcA, em vinte

a sels de Junho de mu . novecentos e trinta e três, assi-

Ignado, por procuraço, palo marinhelro naclonal MA.NOEL

PINTO REZENDE, oonsta 0 segulnte teor: Excellentissimo

Senhor Ministro do Satado a Negoclos da Marinha. MA 110

HODRIGUES FRANcA, marinhelro naclonal numero dez mu

noveoentos a cinto PE-F Cabo actualmente servindo no Cor-

o de Marinheiros Nacionaes, sentindo-se f'erldo no brio

militar, na sua moral e oapitalmente prejudloado pelas

difamaces Injurlosas contidas no Oflolo numero sessenta

do vinto a sate do Fevereiro de lull novecentos e trinta a

três, do commando do navlo-pharolelro Tenente Mario Alves,

a si atribul.das, afirmnando pelas 'razes• qua apresenta nas

declaraçes annexas, seremn taos dlfarnaçes completamente

distuidas da verdade, yam mul respeitosamente requerer a

VossaExcellencia so digne rnandar apurar judiclalmente

o facto em questo, do aecordo corn o disposto no artigo

numero canto a quarenta a dols do Codigo Penal para a Ar-

mada, pols julga o requerente qua no dove entregar a sua

sorto a vontade do outrem, considerando quo ha roe iproci-

dade em direito, deveres, obrigaç6es, respelto e conside-

rqco em qualqu4r d.egrau da hierarohia inilltar. Taos dl-

famaces al4m de oons.tranglr moralmente o suplicante, moti-

you a anullaço do sua promuoço, oonforxne consta do Aviso
a
V numero dols mil a sessenta a nova, do dezenove de junho de

mil novecento g a trinta a tres de Vossa xeellenoia. Vossa

:xoe1lenc1a examinando mlnuciosamente 0 conteudo da annexa

deolaraço verificard que 0 official que move a persegul-

co ao mesmo requerente, premedltou a pratlea das suas ac-

ces contra o Indefeso subordinado. Em face do exposto o

requerente oonfiado no gru do justiQa que preside os actos

de Vossa Excellencia, espera que nndele abrir 0 competente



incjuerito nos teros acima soilcitado. :estes terLios. lede

deferirnento. Seflado corn duas estamplihas federaes de dois

mil reis e o sello de edueaço e saide, de duzentos reis,

j.nutilizados corn data a assignatu.ra soguintes: Rio de Ja-

neiro, vinte a sels de Junho de mil novecentos a trinta a

trs. For proouraco: (assiiado) MANOL PINTO REZENDE.

-Gabinete do Ministro d.a Marirtha, Rio de Janeiro, 13 de

Julho de 1934.

Edgard Rosas

CONFERE:

	 Sub-official 	 ,oreve

7	 Capito Tenente, 6fficia1 de Gabinete

*

P1
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COPIA - Da procuraco passada por MAXIMO RODRIJES FRANCA aMAO- 	 73

EL PI7M REZENDE em vinte e trs de Sunho de mil novecin-

tos e trinta e trs, consta o seguinte teor: "L - ,uinhen-

tc e cincoenta e cinto - Fis, sessenta e quatro. REPUELI-

DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL - Armas da Republica An-

tigo Cartorio ivaristo - Terceiro Officio - TABEILIXO in-

terino Jos4 Plnheiro Chagas - Rio de Janeiro - Rua dok(o-

sarlo, setenta e seis - Telephone tres, zero tres eels

oinoo - PRIMEIRO TRASLADO - Procuraço bastante clue faz

MAXIMO I)DRIGtJES FRANQA - Salbam q.uantos este publioô Ins-

trumento do procuraço bastante virem, que no anno d Nas-

cimento de Nosso Serihor Jesus 0hrlsto do 'nil novecertos e

trinta e tree, aos vinte e tree dias do ms de TUIthØ nesta

cidade do So Sebasti go do Rio de Janeiro, Capital da Repu-

blica dos Estados Unidos do Brash, em meu oartorio, peran-

to mim, Tabell&o interino Jose Piriheiro Chagas, conzparece

como outorgante Maximo Rodrigues Franca, brasileiro, oasado,

niarinheiro naclonal numero dez 'nil novecentos e cinto AE

CA terceiro sargento, residente a rua da America nurnero

cincoenta, reconhecido conio o proprio pelas duas testemu-

nhas abaixo assignadas, do cuja identidade 0 capac,"ld.ade ju-.

ridica dou f e perante ellas disse quo por este ublico

instrunnto noineava e constitula seu bastante proourador

Manoel Pinto Rezene, brasileiro, casado, inarinheiro na-

olonal, residente a travessa Agra Fllho nuniero v1 1'nte e

dole, casa seis, nesta cidade, a quem confere po4eres pa-

ra 0 foro militar em qualqu4r de suas instanolas, requerer

o quo for preciso, afim de defendel-o do injurias recebi-

clas do quem qu4r que seja, podendo para isso pro1duzir pro-

vas, usar dos reoursos legaes, inquerir 0 rein querlr teste-

munhas, dal-as por suspeitas, affirinar, substabelecer, ra-

tificad.os os poderes quo adeante seguem impressOs concede

todos os poderes em Direltos permlttid.os para qUe em nome

delle outorgante oomo so presente fosse, possa 'em Juizo ou



fóra delle requerer, allegar, defender todo o seu direito

e Justlça, em quaesquer causas ou demandas civeis, crimes

movidas ou por mover, em quo elle outorgante for autor ou

ro, emum ou outro foro; razendo citar, offerecer acç6es,

libellos, excepç6es, enibargos, suspeiçes e outros quaesqur

artigos; contrariar, produzir, inquerir e reperguntar teste-

munhas, dar do suspeito a queni lh'o for, jurar decisorla e

suppletoriemente	 na alma delle outorgante; fazer dar

taos juramentos a quern convier, assistir aos termos do In-

ventarlo e partilhas, corn as citaç6es para ellas; assignar

autos, requerinientos, protestos, contra-protestos, termos,

ainda es, do confIsso, negaqo, 1ouvaço e desistencia; ap-

pelar, aggravar ou embaigar qualqur sentença otespacho e

seguir estes rocursos atd malor alçada; fazer extrahir sen-

tencas, requerer a execuco dellas, sequestros; assistir aos

actos do ooncilIaço, para os quaes ihe concede pod.eres 1111-

mitados; ped.ir precatorias; tomar posse vir corn embargos de

tercoiro senhor e possuidor; juntar documentos, tornal-os a

receber; variar de acçes e Intental-as de novo; podendo

substabelecer em urn ou mais procuradores, e os substabeleci-

dos em outros, ficando-ihe Os inesmos poderes em vigor, revo-

gal-os, querendo; seguindo as suas cartas do orden5 e avisos'

particulares, quo sendo preciso, sero considerados Como pare

desta. E tudo quanto assim for feito pelo dito seu procurador

ou substabelecido promette haver por valloso e firme, reservn-

do para sua pessoa toda nova oitaço. Asslm o disse, do que dou

N e me pediu este instrurnen'to quo ihe ii, , acceita e assIgra

corn as testemunhas que a tud.o estiverani presentes. Waldemar Iau-

riano da Silva e Arnaldo dos Santos reconhecidas do mini tabel-
OCk

lio do que dou fé. Paga 0 sello dois mil reis. Eu Manoel Jos'

Loureiro, escrevente jursrnentado, a escrevi. E eu, José Pinhel-

ro Chagas, tabe1110 Interino, a subscrevo. Maximo Rodr1gue

Franca - Waldemar Lauriano da Silva, Arnaldo dos Santos - Tras-

ladada na mesma data por mim (nome inelegivel) E eu Jose'Piithei-
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ro Chagas, tabel1io interino a subscrevo e assigno em

publico e (palavra inelegivel). I'm testemunho (signal

publloo) da verdade. (assignado) Jos4 Pinheiro Chagas.,

Procuraco: quatro nil reis - Sello: dois nil rels -

10 	 e Sadde Publica: duzentos rels - Sels nil

duzentos rels. 0 sello da Educaço tol paxo no livro.

Este traslado no paga sello ex-vi do artigo trinta,

paragrafo doze do decreto numero quatorze nil trezento

e trinta e nove de prilneiro de setenibro de nil noveoen-

tos e vinte" - Gabinete do Ministro da Marirtha, kt10 de

Janeiro, 13 de .gosto de 1934.

Edgard Rosas
ub-offioial	 E:screvente

ecio de 41^^u^^Srque tun

C 0NFERE:

z. ^ F^,4

*JA	 -'



/2rfi'

COPIA - DECLARAQXO - 0 marinheiro naoional nuniero dez mll novecen-

tos e cinco PE-F Cabo Maximo liodrigues FranQa quo !serve

actualmente no Corpo de Marinheiros Naoionaes, ten do sido

reincluj.do nas fileiras do mesino Corpo, polo Decreto do
if	 amnistla, em mll novecentos e trinta, tendo sido axLnula-

cia a sua promoco a terceiro sargento, conforms consta do

aviso numero dols ml]. e sessenta e nove do dezenovè de

junho de mll noveontos e trinta e tres, do xoeilent1ss1-

mo S 0nhor Ministro da Marinha e tendo sido essa annp.laço

motivada por falsas dlfamac5es que The lançou offlolalinen-

te o Caplto Tenente Alvaro do Cabo, para fine de jiastiça

deolara o seguinte: TiM - quo depois cia sua reinclus go ao

servlço cia Armada, fol destacado no tim de onze meses para

bordo do Navio Pharoleiro Mario Alves, sob o commando,  do

Capito Tenente Alvaro do Cabo; DOIS - que tendo so compa-

decid.o do uma menor, por nome Closuelo Silva, orf de pae

o mae, residente na Capital do Pars, raptou-a dos setis roe-

ponsaveis e depositou-a em casa do urn sargento por nóme do

Aquino do tel, comprometendo-se a oustear as despezaS cia

reerida menor atd a realizaço do casamento, e canmi.inloou

ao Coimnandante do referido navio, ao Juiz do 0rphos 'e ao
Delegado do Districto cia Jurlsdloco da residencia damesma,

o rapto desta; TRES - que depois da pratica dessa aoqo,

como componente da guarniço do oltad.o navlo, teve quo de-

sempenhar uma comxn1sso e quo nessa commissose aportou em

So Lulz do Maranho, ignorando a data cia chegada; QUATRO -

quo certa oocasio, POT motivo cia falta do dinheiro deixou

de baixar a terra, tendo urn pharoleiro quo se encontrava a

bordo, convidado-o para ir oldade dizendo quo custearla as

dospezas do ambos, pole era fliho cia terra, nada portazito

ihe faltarla; CI0 - que aceltando o convite, baixaranj a

terra onde depois de passearem, fôra ainla convidad.o pe"o

dito pharoleiro para entrar em urn botequim, pedindo sUe,

alm do bebidas, outras ivarias; levantando-se disse a



declarante qua esperasse urn pouco qua voltaria dentro de

alguns minutos, Confiado no coinpanheiro esperou durante

sucessivos minutos earn qua 0 memo voltasse; ss -:qua

o dono do referid.o botequim desoonfiando tratar-se 4e al-

gum piano de ambos perguntou 0 nome do deciarante, 6ste

sem maidade alguma no negou-se a iho dier; e depois e.

passados Os suoessivos minutos vendo qua o companhelro

no voltava, oontou ao negocianteecftquestffo, a sua itua-

Qo, relatando-ihe minuciosamente toda a historia ate ao

entrarem no estabelecimento, quanto a esta parte, ogmo

acima ficou dito; SETE - qua o mesino negociante ouvindo a

referida historia improvisra urn vale no importe das des-

pezas e pedlu ao deolarant6 qua o assignasse; este do se

julgando devedor da Importancia referida, pelos motivos

qua expoz, e aohando qua a sua assignatura no citado vale

traria pessimo conceito seu, caso ohegasse ao conheoirnen-

to do coinmandante, reousou-se a assignal-o, tend.o po'ei:

feito urn jurainento de honra qua pagaria as ditas despezas

quando possivel; OITO - qua terminada essa questo aEproxi

-ma-se o Delegado do Dietricto daquella juriadiccâo e per-

gunta-Ihe o qua fazia all at4 aquellas iioras da nolte; an-

tes qua o declarante relate o facto, o negociante reLata-o

na integra, dizeno estar o mesmo corn o debito das d.espezas;

NOVE - qua ouvindo todo 0 ocoorrido, o delegado promptificou-

se a pagar as ditas despezas a o negociante exhibiu urn falso

vale corn o total das mesmas entregando-o 4 autoridad; DZ -

qua depois de paga a despeza, o declarante agradecer agra-

tldo qua acabava de receber, a prontifioou-se a Indemnisar

a respectiva importancia quando possivel -reousando-e a

Isso, o delegado em qisto; OE - qua em outra ooa5iâo, is-

to no segundo dia de Carnaval do anno de mil novecentos a trin-

ta a dois, passando por uma das ruas da referida cidade, fol

chamado por uina senhora, a qual pediu-lhe qua chamasse a' or-

d.em urn indlvlduo qua em modos desrespeltosos proxiio so en-

contrava em urn colliquo amoroso corn tuna mulhr ale;;re; DOZE -
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que deante de to justo pedido, aproxima-se do dito mdlvi-

duo advertendo-o corn palavras ruoralistas, ao que este nao

conoordando corn as referidas palavras levantou-se colerico

querend.o agredir o declarante, tendo dois marinheiros 	 d.a

t uarrico do citado navio intervido no caso, evitando deste

rrodo qualquer consequencia funebre. Ignora o declarante 08

nomes dos ref eridos marinheiros, sabendo que urn delles cha-

ma-se Severino do tal; TREZE - quo pretendera entregar o di

to sujeito ou lndivlduo ds garras da po].iola afirn do respon

der pela falta que cominetera contra os bons costumes, o que

no foi levado a efeito a conselho dos ditos marinheiros; -

- QUATORZE - que terminada a contenda o ind.lvlduo em questao

depois de armar-se de navalha foi ao enoalso do deolarante,

encontrando-o em urn botequirn na praqa do Mercado, avançando-

ihe corn a dita arma punho, ao quo, o rnesrno deolarante por fe

iloidade consegulu subjugal-o desarmando-o e corn a sua pro-.

pria arnia produzlu-lhe ferirnentos leves; no corn o gunie da

referida arma, sirn corn a parte superior; Q.UINZE que dada a

quelxa, digo lavrado o auto flagrante, no quiz o deolarantB

se entregar pr1so oomo crirninoso, sirn corno urn hornern que

age em sua propria defesa ou defesa de sua propria vida; DE-

ZESEIS - que aberto o inquerito no districto da jurlsdiâo

do local do crime, onde oonipareceu o declarante no dia sels

de abril do mil novecentos e trinta e dois, atendendo a in-

timaQâo contida no oficio nurnero cento e sete, da mesnna data,

ficou apurado pela cornpetente autoridade, ter agido o decla-

rante em sue propria defesa; DEZESETE - que ease crime est

previsto no artigo trezentos e treis do Codigo Penal oomrnum

e de acoordo corn o paragrafo segundo do artigo trinta e dois

do mesrno Codigo no serâo crirninosos: - "Os que o praticarem

em defesa ligitima, propria ou de outrern. A legistirna defesa

no 6 lirnitada unicamente d proteoço da vida; ella compre-

hende todos os direitos que podem ser lesados"; DEZOITO -que,

entretanto apezar de nada ter sido apurado contra o deolaran



te, em face do d.isposto em texto legal, o corninandante em

questo, usando da autoridade ostentada pelos seus gales,

ihe Impoz vinte e quatro dias de priso rigorosa coino cas-

tigo por aquella falta, a qual oonipeteria ser julgada pelo

foro civil; DEZENOVE - que, julga que o proprio delegado

transgrediu os preoeitos disoiplinares do Godigo Penal,pre

sunie ter havido entendimento entre o commandante e a auto-.

ridade policial sobre o castigo acirna; essa preautnpço par

tiu da artioIpaço do poliolal so dito oommandante do con

trainiento da divida no botequini que acima ficou mencionado,

tendo exhibido um falso vale, que ao seu ver, declarou,pro

vava os maus antecedentes do deolarante. Isso prova urns

traiço do referidodelegado, despeitar urns -coisa que elle

tinha resgatado e recusado a reoeber a IndemnIsaço; VINTE-

que Imputada a pena de vinte e quatro dias de priso rigoro

sa, 0 comtnandante fugindo sos sentinientos de humanidade pas

sou a perseguil-o tenazmente jurando que proporia a sua ex-

oluso do serviço da Armada, ao que respondeu-lhe o decla-

rante que nada ternia na Marinha, pole que o seu santo 9 for

te, por isso haveria de o guiar; VINTE E UM - que, depols de

pronunclar a phrase "SANTO FORTE", o oficial em questo in-

tensiflcou a sua perseguiço contra o declarante passando a

eprehendel-o pela menor Inadevertencia das contravençes

do Codigo Disciplinar para a Armada; confessa 0 declarante

que pronunolou a nienclonada palavra, no corn o f Ito de ofen

der o dito oficial, aim, exprirnindo que conflava-se na jus-
tIça dos homens, considerando que as faltas, as quaes tinha

cahido, erani toleravels pela lei; VINTE E DOIS-que cuniprin-.

do a pens de vinte e quatro dies de prIso rigorosa, cherou,

preso, so . Estado do Pars e ap6s a sua chegada, foi intimicio

pelo Delegado a- que se refere o nuxnero dole da presente de-

laraco, afirn de prestar eselarecinientos sobre a data da

realizaço do casatnento, visto já ter se exgotado o prazo

dos dole mazes que ihe f6ra cone edido; VINTE E TREIS - que
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devidarnente escoltado por dole rnarinheiros,sendo urn segwida

classe e urn terceira, oornpareceu A presence do dito delega-

do, tendo antes solicitado ao mais graduado da escolta, per

mlss&o pare fazer uma ligeira visita rnenor ern questo,sua

nolva; sendo atend.ido, corntnunlcou 4 referida menor, a sua

situaco, onde e ao quo Ia acornpanhado dole dole marinheiros

em, questo; VINTE E Q,UATRO quo tendo antes do partir de

bordo reclarnado ao commandante, que ao cabo quando escolta-

do, conipetirla outro eabo; no tendo por4mn merecido a devi-

cia atenço daquelle commando; VINTE E CINCO - quo o sargen-

to Aquino, o qual tinha em, sue case a nienor era apreço, corn-

rnuriicára ao referido comrnendante a visita era sue casa, do

declarante a niesma menor; sern a devida autorizaço do respe

otivo commando; tendo por esse maotivo o rnesmo corntnandante

imputado olto dias de prisào rigorosa ao deolarante e olto

dias do irnpedlrnento ao marinheiro que autorizou a visita;

VINTE E SEIS - que no firn do treis dies depols cia prirneira

intlrnaço, fôra novarnente intimado a cornparecer ao citado dis

tricto, indo nesta vez escoltado por urn cabo e urn marinheiro

de prinieira classe, ignorando 08 nonies de ambos, sabendo que

o prirnelro chama-se Damasoeno de tel; VINTE E SETE - que ten

do reproduzido ao male graduado cia esooLta, o pedldo de con-

oesso da visita a nienor em apreço, este por4ni no consentiu,

apezar cia insistencia do declarante; VINTE E OITO - quo ten-

do o dito cabo pronwiciado phrases desagradavels, indignad.o.

corn a sue atitude, n'umn impeto de cobra, deu-lhe urn pequeno

lrnpurro, o quo, por este mnotivo, a titubo do vingança, elle

comrnunicou so commando tratar-se de uma agrasso.-Irnpondo-

ihe o referido commandante pela terceira vez a terceira fal-

ta de olto dias de pr1so rigorosa; VINTE E NOVE - quo os fins

dos esciarecirnentos prestados na Debegacia a quo so refere o

numero vinte e dois deste foram versados sobre Os papels do

casamonto corn a dita mnenor e omn a qual casou-se; TRINTA -

quo ap6s a].guns mezes depols do seu casamento, acomnpanhado

de sue senhora, regressou ao Rio do Janeiro, afimn de fugir as



perseguiç6es do dito oficial; TRIN'1 1A E TiM - que pelo oflolo

nurnero sessenta, de vinte e sete de Fevereiro de nill nove-

aentos e trinta e trels, o oflolal em questo ].ançou pub].i

ca e oflclalmente, difmaçes Injuriosas contra o declaran

te, ditamaçes estas q.ue rnotivarani a anu1].aço do seu u1t

mo reengajatnento e da sua promocao de terceiro sargento; a

pritneira, consta das ordens do Dia do Corpo de Marinheiros

Nacionaes e a segunda consta do Aviso numero dois mll e

sessenta e nove, de dezenove/sels/mil novecentos e trinta

e treis, do Exoellentisslnio Senhor Ministro da Marinha; -

TBINTA E DOIS - que nas difamaces contidas no oticio supra,

opina o referido oficlal pela exc1uso do deolarante a beni

da disoiplina, como inourso no paragrapho segundo do arti-

go cincoenta do Regulamento Disciplinar para a Arniad, at mm

de dar comb ouniprida a sua jura; entretanto essa dlsposlq&o

no dlz que 08 delatores tem. poderes para propor a exciusgo

do serviço da Armada, das vitinias de suas injustlqas e per-

seguiç6es; TRINTA E TREI&- Arrelnatando, declara que em tes.

teniunho de verdade, que el].e esti sendo vitirna de urns perse

guico Injusta, di conio provas as proprias acc8es praticadas

pe].o oficial em questo, o qual ihe lnipoz tres penasdisci-

pilnares dentro do tempo estabeleeldO pelo citado artigo cm

coneta, atim de satisfazer oseu almejadoobjeotivo; TRINTA

E QUATRO - Acrescenta o deo].arante explicando as suas razes'

a) primneiro, que a falta a. que se refere a agresso a nava-

Tha, embora no ficasse provado ter 0 declarante agido em sua

propria defesa, teria que . responder a processo pelo foro ci-

vil e ter julgado por Juiz competente,.considerando que este

crime estd previsto no artigo trezentos e trels da Conso]iaa-

qo das Leis Penaes a ser a mnesma aplicada a bdos (1ndivi

duos) os individuos seni dlstinqo de nacionaildade, que em

territorto brasileiro, praticarem fatos oriminosos e puni-

veis. No competindo por este motivo, so comtnandante ap].icar

penas ao seu arbltrlo; b) segundo, que a pena de olto dias



que ihe foi iniposto pelo niesrno oficial, quando de regresso

ao Par, por ter visitadoa noiva sern autorizaço do rnesmo,

foi por uma contravençao ornissa no Regulamento Disciplinar,

pots o declarante fol forçado a transgredir essa omissa con

travenqao por dominar era si a saudade de uma pessoa cara; -

c) terceiro, quanto 9 terceira pena Igual a anterior por des

respeito ao cabo da esoolta, por recusar este, perrnisso pa-

ra visitar novarnente a noiva em quest&o, foi tambern forçado

a assini proceder, pelos niesmos niotivos acirna e por palavras

proferidas pelo dito Cabo, palavras estas que afetararn o sen

tirnento sei arnor proprio. TRINTA E CINCO - Expostas as ra-

z8es, julga o deolarante que o ofiolal era questo alérnde

norespe1tarossentirnentos de hurn.anidade e ter exercido po

deres fóra de sua atribuico, procurou corn a sua astuola e

corn a torca e autoridad.e dos seus gales, fazer a cornpleta

infelicidade de urn subordinado seu. TRINTA E SEIS - Entretan

to, confiado na lei e no sentluient .o inspirado da justiça, con

siderando que os direitos so recipr000s, subniete e espera das

autoridades a conipleta soluço do oaso, fazendo cessar tudo

quanto foi rnotivado pelo constrangimento que sofre 0 deolaran

te, si apurado na forma em que elle acima allegou. Rio de Ja-

rleiro, vinte e sets de junho de rail novecentos e trinta e

treis. A presente declaraço depots de ouvido 0 rnarinheiro fla

cional nurnero'dez rail novecentos e cinco -Praticante-Especia-

lista-Foguista-Cabo Maximo Rodrigues Franca, 0 qua]. outorgou-.

rae procuraço para represental-o em tudo o que f6r preciso pa

ra a apuraco do facto narrado, redigi as suas declaraçes de

urn ruodo expresso e simples. (Assignado) Manoel Pinto Rezende,

maninheiro nacional nurnero treze rail oitocentos e trinta a

treis-Sern Especialidade-Primelra Classe o procurador. Q,ue de-

pots de escnipta presente declaraço, contida em otto foihas

razas de papel almaço, achando confornie a rnlnha dec1.araço,

assigno-a afirmando ser verdade tudo quanto acima fioou dito.

Rio de Janeiro em vinte e seis de junho de rail novecentos a

trinta e treis. (Assignado) Maximo Rodrigues Franca, marinhel



ro naciona.L nuniero uez mii novecentos e cneo-±-racican-

te-Especialista-Foguista-Cabo. (As foihas da presente de-

o1araço esto authenticad corn a rubrics, REZENDE). Gabi-

nete do Ministro da Marinha, em 13 de agosto de 1934.

-,

Edgard Rosas
50-ES

Confere:

Aecio de Albuque que n >̂  e^
Capitao-Tenente, Official de Gabinete.
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CiPiA: - officio nuniero sessenta do vènte e sete do feverel

ro de nil noveoentos e trinta e treis do Navio-Pharo-

leiro "Tenente Mario Alves" consta 0 teor seguinte: -

"Ministerlo da Marinha - Navio Pharoleiro "Tenente Ma

i'io Alves" no porto de Benjamin Constant Vinte e sete

do fevereiro de mll novecentos e trinta e treis. rCB/

,LPC. Numero sessenta. Do Comandante jo Senhor Coman-

dante da Flotilha do Amazonas. Assuxnpto: Utna cornunica

ç&o solicitando providenolas. Referencia: Offloicanu-

tnercacento e sete e cento e quatorze de seis/uatro/

noveoentos e trinta e dole e quatorze/quatro/novecen-..

tos e trinta e dole, deste Com.ando. Ordem do Die flume

ro oento e quarenta e oito, de dezeseis/doze/novecen-.

bos e trinta e dole, Corpo do Marinheiros Naclonals.A

nexo: Duas Copies. Urn. Corn venla comunico-vos quo o

reengajaniento na Armada de acordo corn a Ordeni do Dia

P	 de referenda, do marinheiro naclonal abaixo nienoiona

•	 do, 6 urn rnau precedente para a dlsclplina da Marinhe.

Dole. Este comando, polo seu offio canto e sete da

referenda, propoz a excluso desta praça da Armada,

em virtude do seu pesirno comportamento, pole em nienos

do eels (eels) mses fol castigado corn treis (treis)

prises rigorosas de olto (olto) dias cada urna por am

brlaguez e disturbios. Treis. Num barulho em terra as

to marinheiro navalhou urn civil segundo prove a copia

quo aconipanha o oflcio canto e quatorze do referenda,

tendo sido aberto o respeotivo processo pela policia

-1-
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civil do Estado do Maranh&o. Quatro. Quanto teve 00-

nheoiaiento, esta praça, de que serla expulsa declarou

no oonv4s ao seus colegas "que desta vez no iria

4s sou Santo na Armada 4ra niulto torte". Clnoo. A sua

pernianencla na Marirtha, constituird senipre urn niu e-

xeniplo para seus colegas, diminuiri a autaridade doe

oficials oorrio neste oaso, e ird contra 0 peragrafo ter

ceiro do artigo vinte e cinco do Regulaniento do Corpo

de Marinheiros Nacionals. Sels. Soilcito-vos pole que

seja o presente oflolo enoamirthado a autoridade compe

tente pedindo providenclas para o caso. At ltn de que se

ja niantida a proposta de exoiuso da referida praça.Se

te. Este oonindo refers-se ao marinhelro nacional: dez

mil ;oveoentos e cinco Pratloante Espeolalista-Foguis-

ta-Cabo Maximo Rodrigues Franca."(Assignado) Alvaro Pe

reira do Cabo, Caplt&o Tenente, Comandante. Gablnete

p
	

do Ministro da Marinha, em 13 de agosto de 1934,

z	 fi.

C_4	 t
Julio Cesar Ferracini

SO-ES
Confere:

-Aeoio de Albu erque.,Antunes
Capito-Tenente, 0cia1 de Gabinete,

-2-.
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CPIA - So Luiz do Marenho, ikuinze de fevereiro de mil no-

vecentos e trinta e dole. Senhor Tenente Alvaro Pereira

do Cabo, Muito Digno Comandante do Amp. Levo ao woseo

oonhecimento, que, hontera, por volta das dez horas da

nolte, o cabo marinheiro Maximo Rodrigues Franca, da

guarniço do vaso do guerra sob o voeso comando, entran

do lucta coni o portuguez Joeé Rodrigues da Silva, produ

ziu neste dole ferirnen toe A navaiha, urn na face esquer-

da e dols centinietros de extenso e 0 outro do lado es-

querdo do pescoço sendo a arcna do que se serviu o often

sor do proprlo offendido do cujo bolso fol arrebatado

por aquelle, segundo declaraco de arnbos. Orlginou-so a

luota, ao qie estou informado, de um attrloto pouoo an-

tee havido numa penso de nieretrizes, A rua Jacintho

Maya, desoonheoendo eu entretanto Os pro-nienores do caso,

quo sero devidamente apurados no inquerito a que so val

proceder neeta £)elegacia. Verificado o conflioto, trans-

portel-nie hmedlataniente ao local onde elle s5 travara a-

11 encontrando alm do Maximo Franca os seus coinpanhot-

roe Severino Gomee da Silva e Lauro Gaetano de Mattos,

apontados pelas testernunhas do facto coaio nelle tendo

tornado porte. Interpellando-os a respelto, Maximo Franca

disse-me ser o autor dos terirnentos em Jos4 Rodrigues e

assutnia inteira responsabilidade do facto criniinoso polo

que ihe del ordeni.de prlsâo. Ernbora me deolarasso a prin

ciplo no se submetter a prisâo, resolveu depois Maximo

Franca, deante das ponderaqes doe seus companheiros a-

-1-
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conipanhar-me ate a Capitania dos Portos do Maranho,on

do o entreguel ao Senhor Comandante Carneiro da Rocha,

Capito dos Portos do Maranhao. Fazendo-se necessarias

as dec1araçes de Maximo Franca e seus dois referidos

conipanheiros Severino Gonies e Lauro Mattos, no inqueri

to supra citado, solicito-vos que pars tal tim Os ta-

çaes aornpareoer as dLez horas de hoje na Delegacia do

Prirneiro Districto. Cumpre-me ainda comunicar-vos quo

n&o toi esta a primeira falta cometida por Maximo Fran

ca. No dia sete do corrente dotningo de carnaval, tiv-e

do intervir a pedido del].e junto ao proprietario do bo

tequim denominado "Chic Ponto" sitlo a rua Rio Branco,

no sent ido de solucionar urns duvida oriunda de uma des

peza de onze ciii reis, aem quo elle se achasse munido

do dirtheiro neoessario, pars o respectivo pagainento,fi

cando convenolonado que o d.ebito seria saldado no dia

imediato 8, s6 sendo, entretanto hoje segundo acabo de

verificar. Attento Criado e sincero Adrnlrador (a) Hum-

berto 7ontenelle da Sliweira, £e1egado do prinieiro Dis

tricto. Bordo do Rebocador "Amapd", no porto de Be1m

do Pars, em nove do abril do ciii novecentos e trinta e

dois. (A) Alvaro Pereira do Cabo, Cap1toyTenente,Co-

mandante. (Asslgnad.os) Josh Cuba Bitteneourt, Pratloan

te specia1ista-Eserevente - Confere - Ramundo Soares

da Silva, Terceiro Sargento Auxiliar Especiaiista-Fie1

Gabinete do Ministro da Marinha, em 13 de agosto do
4
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-' Julio Gesar Ferracini
SO-Es

Y-	ConCere:

/ Aeclo de Albuquerqu Ant es
Oap1to Tenente, Official de Gabinete.

I

v

-7

-3



//•	 •

	

/c	
1)

	

-	 k
COPIA: - Da copia do officio nuzuero cento e sete de seis do a- -

bril de mil novecentos e trinta e dols do Rebocador

"4.map" consta o teor 	 cia Marixiha

JCB/APC. (Copla) Rebooador "Amp" - Belm do Pars,

sels do abril de mil novecentos e trinta e dois. Nume

ro cento e sete. Do Cornananto so Senhor Diretor Qeral

de Navegaço. Assunto: Proposta de excluso da Armada

Naclonal, do uma praça. Referenda: £visos do Excelen-

tissimno Senhor Minis tro da Marinha numnero dole nill se-

tecentos e trels do vinte e sete/sete/novecentos e

trinta e urn, e dois mll oltocentos e oltenta e dole de

onze/oito/novecentos e trinta e urn, transcriptos floe

Bo].etlns do Ministerlo da Marinha do ano proximo findo.

Auexo: Titha copia. Urn. De acordo corn Os avisos de ref e-

rencia, proponho-vos a exclusâo da Armada Naclonal, a

bern da dicipliria, da praça abaixo niencionada: Dez mll
novecentos e dinoo+Pratloante-Espeoiallsta .pogujsta Ca

bo Maximo Rodrigues Franca. Dole. Treis prises rigoro

sas, de oito dias eada urna, em mnenos do urn nis, motiva

earn a este cornando a fazer-vos esta proposta. Trels.As
olhas vinte e eels e vinte e sete do sua oaderneta sub

sidlarla la-se: Punido corn olto dias do priso rigoro-

sa, em fevereiro por ter promovido disturbios em terra,

- S&o Lulz do Maranh&o - Punido corn olto dies de prls&o

rigorosa, em fevereiro, por ter na terça feira do car-

naval, feito urna despeza nuni botequlmn e n90 quiz pagal-
-1-
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a por se achar sem dinheiro. Corn a interferencia do de

legado de policia, ficou resolvido que este marinheiro

assignaria urn vale e a liquidava futuramente. iJsando de

me fé, assignou corn o name trocado, e no resgatou o Va

le, ate o dia da partida do navio, do Estado do Mara-

nh&o. Sendo neoessario so Comandante do navio pagar a

divida. Punido corn olto dias de pr1so rigorosa no niêa

de nlarqo por ter dirigido proposta de sub6rno a escol-

ta que o conduzia a Delegacia de Poliola, para respon-

der a urn inquerito e ter agredido a rnesina esoolta por

nâo ter sido atendido; portando tanibem de niodo inconve

niente na referida Delegacia. quatro. Esta praça ê no-

civa a disciplina em qualquer navlo onde esteja ernbar-

oada, trabaihando sernpre corn visivel m g vontade. Cinco.

Envio-vos oopias das partes renietidas a este Comando p

la policia civil do Estado do Maranh&o; ooniunico-vos,

ainda que a referida praça este corn urn processo aberto,

na JA citada repartiQo, por ter navaihado urn civil nuni

baruiho em terra.(Assignados) Alvaro Pereira do Gabo,

Capito Tenente, Comandante, José Cuba Bittencourt,Pra-

ticane-:Espec1al1sta-Escrevente e confere de Rairnundo

Soai"es da Silva, Terceiro Sargento Auxiliar Especialis-

ta-Fiel. Gabinete do Ministro da Marinha, em 13 de ago&

to de 1934.

Julio Cesar Ferraoint	 .Confere:	 SO-PS

/ Aeoio de AThuquer{ie An
Gapito-Tenente, Off 1ia2. de

-2-
mete.
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MA.NDADO DE SEGJJRANA N. 1.
Distrito Federal.

Hequerente: I.noel Pinto Rezende.

Quando o Supremo Tribunal adotou exegese liberal
do texto basico referente ao habeas-corpus, choveram, de to-
dos Os quadrantes e em todos Os pretorios, pedidos daquele
remedlo Judiciarlo. A audacia dos Impetrantes ultrapassou
as ralas do verosimil; se triuinfassem, ficariam praticamen-
te expungidos dos codigos de processo ages e recursos ordi-
narios; desapareceriam as dilaçes probatorias; a Unio iria
ao fôro como wna rês ao matadouro, sem defesa eficiente, em-
quanto o adversario comparecia arrnado de elementos de vitória
acumuladog corn tempo e zt revelia absoluta da parte surpreen-
dida corn o pedido de 1nformaçes, de obrigatoria, imedlata,
Inadlavel resposta.

Fouco a pouco a jurisprudencia cautelosa e iluinina-
da pelo saber de grandes magistrados fixou as ralas precisas
do writ incomparavel. Ficou este circunscrito aos liniltes do
equltativo e necessarlo; cessaram os abusos. Portanto, fol
tardia, e talvez contraproducente, neste particular, a reviso
constitucional de 1925-26: colimou desarraigar urn mal nao mais
existente e deixou ao desamparo direitos pessoals, liquidos,
certos, incontrastaveis.

Promulgado 0 Codigo Civil e avigorados por êle Os inter-
dictos, abrolharam, em torno das nornias positivas recentes, Os

expedientes inexgotaveis da chicaria; porthn no tardou multo 0

dia em que a prudencia e a sabedoria dos nagistrados, indif e-

rentes ao canto da serela da popularidade fad, repusessem



t ceeaiái'

nos trillios a maquina judiciaria.
Pela terceira vez, e corn igual paixo, se voive a

experirnentar a Côrte Suprema, corn a tentativa de eliminar
ate ages que tern urxi rito facil e ligeiro; procurain sobrepr
a tudo, como panacea universal e uiiica, o mandado de seguran-

ça.

Por isso mesmo que êle apenas comporta audlencia da Pa-

zencla, sern The d.ar ensejo para produzir contraprova, enquanto
ao impetrante sobram lazeres para acuxnular elernentos de con-

vicç&o; o remedlo, que é excepclonai, so excepclonalmente pode
ser concedido: quando se trate de direlto translucido, eviden-
te, aelma de toda duvida razoavel, apuravel de piano, sern de-

tido exame, nern laboriosas cogltaçes.
No tern, pols, cabirnento na especie em apreço, em que 0

pedido 4 corripiexo e a prova corffessadarnente Insuficlente.
A discipilna e a alma das corporaes militares, que, sem

ela, se convertem em ajuntamentos hunianos, incapazes de esfor-
ço sinergico, pronto, decisivo, como deve a Patria esperar da-
quêles que educou e rnantem para defesa da sua honra nas horas
crepusculares cia vida internacional. Por isso, predomina, a
tal respelto, no melo daquelas coletividades, malor rigor do

que entre elvis. Els porque o legislador constituinte, corn
evidente sabedoria, exciulu da garantia do habeas corpus as

transgresses disciplinares (Constituio, art. 113 ng 23, all-

nea). Fechada a porta larga, experimenta o insubordiriado a

possibilidade de se esguelrar entre as maihas do mandado de
segurança. 0 art. 42 do RegulamentO IDiscipliflar da Armada



estatue:
'erá igualmente exciulda do servlço da Arma-

da, a bern cia disciplina, toda praca cuja per-
nencia no servlço se tornar inconvenlente, a

lui. z 0 do minis tro da Marinhat.
Para se evitarern vindictas pequeninas, atribue-se a prer-

rogativa a autoridade que nAo convive corn os soldados, coloca-
cia multo alto, acirna das paixes locals, na direço suprerna
cia Marinha de Guerra. Exlste, pois, garanti..a suriciente para
cs bons servidores do pals. Ficam mal Os rabulas de quartel,

Os tecedores de lntria, Os interessados Pri atirar os inrerlo-

res contra os superlores, Os urdidores incorrigiveis de dissen-

çes e cont'lltos.
Fol, pols, como inform. o Exmo. Sr. Ministro cia Marinha,

legal e oportunamente aastado clas fileiras o impetrante, des-
viado, talvez, na aurora cia vida, de mlstr civil para 0 qual

o predestinara a natureza, con±'orme se liffere do seu tempera-

mento.
Pois bern, o peticlori.ario, no só procura emaranhar a Côr-

te no labirinto de Regulamentos e Avisos ( o que dernandaria
delongas incompativeis corn a presteza do rernedlo judiclarlo
preferido); nias aincla engloba num so requerirnento o que deve-
na constituir objeto de varias aces comuns.	 olicita: )

regresso ±1leira;	 ) contagern do tempo em que esteve I6ra
cia Armada; ç) ser consiclerado xnatriculado no curso de Servi-
ço cia Fazenda;_d) inden1zaçLo de quantlasque 1)IZ (no prova)

4	 haver gastado, toniadas de amigos por no receber soldo; e)



e

janais ser mandado a serviço para fora do Rio de Janeiro; f(
ficar sob tutela especial cia Côrte Suprema emquanto estiver
A frente da hUrirdia o Ministro atuaU Talvez ralte a letra
g: considera-lo, j, promovido a Almirante.

A fis. 6v. con±'essa n&o ter provado o pedido; solicita
-	 que a Carte se incumba de realizar essa prova. Basta isso

para se concluir no se achar evidenciado tratar-se de direl-
to certo e incontestavel e, portanto, clever ser negado o man-
dado de segurança: segue este o mesmo processo do habeas cor-
pus, o qual se nAo concedeem no estando o pedido deviclamente
iristruido (Acórdos do Supremo Tribunal ns. 4.474, de 28 de
Janeiro de 1918; 4.480, de 30 de Janeiro de 1918; 4.730, de
11 de Janeiro de 1919; 6.327, de 16 de agosto de 1920; 6.6059
de 8 de dezembro de 1920; 6.693, de 29 de Janeiro de 1921).

Be é de rigor a prova, em se tratanclo cIa liherciade; a ror-
tioi serd exigivel a evidencia quando o objeto do pedido con-
sistir em interesse material: na primeira hipótese, impera o -
In dublo plo libertate; na segunda -	 dublo pKo reo, isto
contra o impetrante, autor no civel.

Be a complexidade do objeto cia pretenso no estivesse a
exigir aço especial, e a Lalta de prova plena do alegado nAo
tornasse aconselhavel a repulsa imediata por parte do Colendo

I	 pretorlo excelso; ainda o rnandado no seria de conceder; o ato
do Sr. MLnistro enquadra-se entre os aprovados pela Assemblea

Constituiiite e pela mesrna tornados insuceptiveis de qualquer
apreciaço judiciarla: foi anterior a entrada em vigor do es-
tatuto basico; teve a data de 8 de agosto de 1933.



Porfiam alguris discutidores em asseverar que a delibera-
ço da grancie coletividacle politica atinge apenas Os atos de

natureza legislativa, flO os executivos.
Outros avançam mais: excluem cia aprovaço global as le..

sees possiveis de direito adquiriclo.
Na verdade, houve caloroso esforço para limitar o alcan-

ce cia medida; porm, esta passou de modo arnplo, sern a mais te-

nue restriço.

Corn a sua habilidade diplomatica, ainda tentou o deputado
Raul Fernandes salvar, ao menos, as prerrogativas assegura-
das pelas Disposi.çes cia Lei Organica do Governo Provisorio;
roi peior: nem a emenda em tal sentido prevaleceu; de sorte

que 0 elemento. historico pôs em evidencia ficar tudo, abso-
lutanaente tudo o que praticaram ou ordenaram a Chefe do Go-

verno, Os Ministros e Os Interventores3 livredo contro ju-

diciarlo.

Els 0 texto sugerido pelo deputado Fernandes, para subs-
tituir o art. 14, do Projeto, atual 18 das duisposiçes traisi-

torias:
'Ficam aprovados Os atos do Governo Proviso-

rio, e, desde que no eivados de nulidade nos

termos do art. 29 do Dec. nQ 20.348, de 29 de
agosto de 1931, os dos Interventores dos Esta-
dos. Continua vedada a apreciaço jdicia1

dos decretos e atos do mesmo Goverrio, ou dos

Interventores, praticados na coifforrniclade do

Dec. flQ 19.398, de 11 de novembro de 1930, ou

de suas modiicaQes uiter1ores (Diario
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semb1ea Naciorial, 1934, p. 4.310).

Ao justii'icar a sua emenda, em encaminhamento de votaço,

asim ralou o dr. Fernandes: WE eviclente que das duas catego-

rias de atos ao alcance do Governo, Os atos legislativos por

sua propria natureza, escapariarn sempre a censura do Poder Ju-

diciarlo, visto como no l'iavia urn padro superior a ties, corn

Os quals devessem ser areridos, para se julgar de sua consti-

tucioualidade, que é o que acontece corn as leis ordinarias,

que podern ser anuladas ou fulminadas pelo Poder Judiciarlo, s6
quando contravenham a Constituico. Os atos legislativos do

Governo Provisorlo, em caso nenhuin, podem contravir a Consti-

tuiço, visto que este Governo era tambern Constituinte, p0-

dendo derrogar a Constituiço sempre que assim julgasse neces-

sarlo.

"Quanta aos atos executivos, ou bern se riliavarn a legis-

1aço em vigor - e ento eram insusceptiveis de anulaç&o pelo

Poder Judiciario, visto coma o seu merito era sem jaça, auto-

rizados que eram pelas lels,e nessa coifformidade deviam ser

mantidos, - ou, em caso de inringentes cia legislaç&o do Go-

verno Frovisorlo ou cia 1egis1aço anterior que êle nntivera,

poderiam ser discutidos judicialmente e anulados.

Ora, 0 que se prope a Assemblea, 6 que TO]JOS Os AS

do Governo Provisorlo, dos Interventores nos Estados e dos

seus delegados, quer dizer todos Os atos ADviINISTRATIV0S,

SEM EXCEç.AO DE jIENHtJ, abrangendo os dos ultimos delegados

do Governo, - sejam Insusceptiveis, EM TERIVDS ABSOLUTOS, de

apreciaço pelo Poder Judiciarlo".



-

Passa o brilhante Darlarnentar a dar exemplos de direi.tos

Individuals que ricarlam ao desamparo, como o do oficlal nurne-

ro urn da lista de antiguidade, preterido pelo nQ 2; e conclue:

A emenada que tive a honra de sugerir, 6 de

carater coriBervador a construtivo; deixa Os d.

reitos individuals na situaço de que êles sem-

pre gozaramno pals, quer dizer, susceptiveis

deserem restaurados senipre que violados por

ato do Governo praticado corn preteriço da Lei*.

Posta a votos a emenda modiricativa, calu. (Diarlo cita-

do, pags. 4.292-93'e 4.310). Logo, prevaleceu (como these 0

Deputado Raul Fernandes), a regra de tornar Insusceptivels

de exaine pelo Judiciarlo -	 AlilvDb ABS0LJJJ9 9 SEM EXQEPçAO

}1jNHUIvLA, TODOS Os atos legislativos oa ADMINISTRADVOS, do

Governo, ou,	 seus ddlegados.

0 caso em apreço nAo escapa ao alcance da norna ge-

nerica; asslin, pole, existe male u.ma razo para se no conce-

der o mandado de segurança Impetrado.
• S

Releva acentuar que, a respeito da posiço do Ju-

dlclarlo em race das autoridades orlundas da Revo1uço, as

Disroslçes Transitorias completani, apenas, e consolidani 0

ri preceituado na Lei Orgaiilca, art. 52, cuja lnterpretaço tern

sido uniiorme e pacirica; ele rol cern restrlces acatado, in-

variavelmente, por todos os tribunals do Brash.

0 art. 59 do Decreto n. 19.398, de 11 de Novenibro



H____
a.

0

de 1930, prescrevera:

"Flea excluida a aprec1aço judicial dos de-

cretos e atos do Governo Provisorlo ou dos

Interventores federals, paticados na confor-.

nildade da resente lei ou de suas rnodlfjcaes

liiterlores."

A Assernbléa Naclonal, além de esclarecer - "o Gover-

no Provisorlo, Interventores e mais delegados do mesrno Governo"

ellmlnou a restriço final - "praticados na confornildade da '

resente lei ou de suas rnodlflcaç6es ulteriores". Asslin deter-.

rnlnou, consciente e propositadamente; pols,na hora da votaço,

0 Deputado Raul Fernandes chamou,para 0 Inclso, a atençLo dos

seus pares e tentou, sem exito, restaurar as expresses liii-

tadoras. Fica de pd a jurisprudencia fixada sobre a materla,

ainpilada apenas a regra estabelecida em 1930: nenhum ato do

Governo Provisorio ou dos seus delegados 6 susceptivel de apre-

ciaço judicial.

Corroborando, de modo indireto, a exegese acima ex-

posta, 0 paragrafo untco do art. 18 rasga unia clareira para Os

prejudicados; Institue comlss5es adinlnistrativas que exaininaro

urn por urn os casos Individuals e indicaro Os nielos de Os resol-

ver corn justlça. Els 0 remedlo unico propiciado pela Asseinbla

Constituinte aos que se julgam feridos em seu direito pelas au-

toriclades revolucionarias.

No cabe ao Procurador Geral entrar no exarne da efi-

ciencla da medida; constata o que fol estabeleciclo; e só.

Rio de Janeiro, 27 de Agosto de 1934.

PROCURADOR GERAL DA ^REPTJBLIC
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i1iro, casaclo,

riit1rno	 sidsnt	 :ia Manoel Victorino n° 167, caca II --

co i.trado .	 13r.1a	 uQao' datacla

13 26.7.1934, un T'riado da	 o si dirito violael

r acto do	 rn° r. I.Iinistro cia Iainha, cujH procso ;o-

o n° 1, , ci4 qua]. V.xa. 6 o rlator, ara fins de diri-

1 0	 Jrovan&as suac, al1aç	 oontidas fls 1v.rso, 1fra

fis 4 verso, 21c 5	 v3rso, oIs cia citad'	 m

tarnto a d3 9 do corrnt, a 2a1 too o nmero 1927 ,n

1111 respitosarnnt e eciuerr a 'T I a;	 cligne rnindar	 itar

-	 refridOmanda, Os docurnntoz annxos,

•	 a) uma (i) C .3rtidilo 110 037 9 :	 stada io 	 3,:ls 55v,da.
riiira see 	 Di'3ctorja 1 rai do ::d43nt3	 -.)Ofltndo

-	 i].idade cia foJ.icia do Diti'icto Fdi'a1, asada 	 10 L.
Director 7rL, rcumprirento no desacho dc xm°	 , 0h3-
±'e de .o1ici., datada d 17.0,1934;

b) co4as dOO t1;ramnias3 0 0 respectivos rci1oc, dirigidos
-	 ao :°lor, Oh-2f3 de .o1icia, Eolicitando a 1p-tre'a cia cr'-

-	 ticio a'eferiaa na letra a), deaccordo corn o	 35 do artd-
-	 go 113 cia 0osUtuiço 1'13r&1.

t.umpr ao aciente informar, a V. a. 0

i:ua, a	 ticio acima d is crei do	 io	 oi1ado

ants	 r o :prime a verdade , na 1aTt ''	
U

reso, or ai;ador e orofesscar ideias ubversivs 0 " - -uanto

encontrL..r-se (liVersOs tOCii1eflj5O5v" - 1aO	 de o rnc-

ruererite coiitestar a inforinaco, por no di e- esta -

- a esecie de docurnentos. Docurnentos, at recibos de casa, luz

1-



-

-

irf15Y!a jua1 a	 oi de docirnentos

iorrnaçao da I•1cia scia1 i 	 ana

oito L coflstan) d: ci	 carta	 1ri'i,

	

._r. initro da	 1'a, s çua	 a11cliu a 1-Is 3v e 4

datiao 3ontndo o dido dornandado d	 urança rn

- e forarn remetidos Lao Thhinete do	 fido Iinstro, onde cont1-

nuam,	 un.o dciaraçao do mo ao rac1nto;

01TTTC)

di --."0.'A070 do

Tin±±tro daTarinhc., como rrie1id, de ordern 	 surança ruiica,

no --dda conceb•3r ssa redida, pelos o uirte notivo:

a) dos seus antecadentes civic e militarec nEo cons
nota a1uma jiie a 1Lstifioue, tant. o ie no re-
onderam ao uezito da alinea di c10 edido de

	

-	 assaTam a clizer:" nedicla tornada summa:
arnerite, nurn eriocIo, diccricioario, contra css6a
,Ms • epulso do	 mi]ar, )ôr hocivo

cilinc, 

tornou-se 31nrto	 rio2o	 order.i	 a
:'jurana puh1ic;".

cle estranhar çjue	 ooliciL. 	 uclidade do an:
liar do ministio ub1ico, lscônheça 	 tal rn:
dicia	 se inpoc 1103 casos Xrovistos floe crtios
107, 10, 115, 11	 e -31--LS G, da Consolidco da
Li 2enae2 1 cujos dis posic, 5es 0 'Fci•3nte senpre
respaitou - no dvndo lor isso, 11-'e sor atira'o
o fardo de "aitcIor T , proclanaclo elo :r. Dslea-
do dc. Order olitica	 2ocial;

	

c) durante o2 41 clias an cU•3	 tve custodiaclo na Jac 
de Detenc'o, AE6 :oiouvido	 sd yes e1as auto-
riciades da citada Deleacia,	 ra prestar daclarv.-

-L 0 aq5eb Jobre as sims ideilc.s, :?-)mo disseram -
sivas";

di se coha'irern corn 0 mhnto do remen discricinai'io,
como 11earam na iiorrnçao constante da crti-
dao an areo,	 rocurar	 icençao da resronsabi-
lidade civil 3 criminal, quanto d lndemnisaao qiie
leiteada polo reqjerente.- 1, oi sob o reimen dils -
OJicionarlo que o xrn° r. 3hefe do -ov3rno Pro7,i_
sorb, adoptou e a4'ovou pelo Decreto no 2221,

L

	

	 14.12.10321 a ConstidaçEo das Li 	 enas, cu
artio 1 1 ,estô. as- sith coiiceMdo: " Uiiriiern pode:'
ser unldo por -facto cjfl3 no tcnha ido anterior-
mente qulificado crime, e non con 	 nac qua no
tejarn previanente	 tahelecidos"

) disor ciue"nanl'um airfo d aprehenso fob larado ,':
to gua no so trataa do proceco e sirn de mcdii:
tonada suma'iarrt, num periodo discricioriario
etc..."-	 cn.	 dar o preceituado no art-10 30
Decreto 19.3,	 ti do Hovembro da 1030, cuja dic
osiçao croo	 resrno rejimen ( 53 inv32tifldo a

policia, do Juiz, 2ara prenier e corndernnar) e dci-
da satisfazr uti roquisito n000ssarbo para a n-

:nto



i

u'ovaçao da existno1a dB	 min cio	 me.	 io i?oi la
v:ro o auto de a	 hno	 sectivo, cliZou cie cer nre-
hndido,doiimentos.- o	 jul:a 0 Teque4ente.

:to )oto, Eubmete 6	 rec1aco de V. xa as consid3ra-

itaz e solicita ser resolvidoo caso, corn 1utica, de near

do corn o sense e saber juridico de V. xa

tes terrnos

•1
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DEPARTAMENTO DOS____
TELIGRAN1	 _______Oq-	 -.---, 	.-	 -	 '-.t.__ 	 ----------	 --------- _______ -

	!ndicaço eventual	 Destinatarlo

^Z,
Des no .....	 .

....... ......
TAR IFA

. I
N°	 ..................................

Fdlavras	 .......................4

Data................................

Flora .................................

llra da trasffiisãoW
lio

W,

hlioiais do cmpregao

De...	 113	 nat .,jjçQ. j1etire1I...... o1ie
-to VOe8enoia, .... proviLenoiaese3a..me en ehojo......oerti.

i.Yi....

•ineu favor's	 .	 ....

.ata...p. y.id,.noia...øeme impe ,...irorçs oire'umetweia p4 .m..

refido mwidadOno ....	pøIy.....

de V•.•• .-erp6r

.t............

Nome do expeddor... ... ........ .......

Residenca.......I 	 Man.oel...	toi'o fl°'	 . j'3j•......................
 ......

....
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I clamm Is eads'vç.	 TAX AS TEURAFICAS	 0 ri*etarnerta

	

da	 W I t ta. t,,j.,p,, ,e(o•

	

correspondencta e	 Con to.— as camps.

	

r.,ts perds de tern.	 Telegramas prdrticu!ares:	 nhoe de robot e na
pa do em4.re do.	 ra.iag de (err, is.

AY	 Taa de percurso por pzIo:':a	 tro do flST1O	
flria naCions(

•	 Estado ou entx'e duis E'ta,os liln]troLes . 	 $100

Taxa de permrso em 3	 6 Estados .	 .	 $200

T 	 dc percurso cm 7	 10 Estados .	 $300

	

Taxa de percurso em nt-up tie 10 Etatos .	 $400

dinheiro	 A15in dessas taxas os teermas esflo siiito 	 ..	 .•

	

Transn,sso Caps .	 a iaa fixa de j.$JJ .por 50 piavras ou
An, pecmcno Irne.
4iato.	 fraço.	

.....-,

'TC1;IPrrnaS urbanos e iuterurhanos ate
palavras	 ...	 .	 .....	 ... 1000

Cad"t grupo de 2 paavras exrcdentes	 . .	 $100

Os telegrarnas urgens pagam o triplo da
taxa co.uunt.

	

Teds telepram.	 .	 ',rc .	 —.n.r 1e..

	

poderS ter feltS It	 •	 Ia; c ( ,:ja' de a

	

jntrepa desde, que 0	 rater urentC •e

	

cape did or pacue,	 acmelsaveis as cit
a(hs, ,4. t—ard,n	 Sol're as taxis pra outros servlços telegraficos	 (i.tfr4qeoficc, que go.

	

Lift, matS ft taxa car	
Tarifa
 	 -.	 i	 Sam d nO % de reda.

	

resp,ndcnte 10 .	 consulicin, a 	 Geral '.	 çao sob,'e a.tazaa
m y ra,.	 p - 	 dos telegrams..

Aos Bncos, Cornrhas, cases comerc!as 0 emreras Incuctr&s facilita-se a ex,ec!Iço, a quatquet
hora, dos seus teerarnas, mi,diante eOsoi scrnan, misais oy tadmastraLs. Peçm flfcrmaôes,

I

I

cr1

-I
	 a

A
	 A	 A
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	LANDADO DE SEGURANqA N O 1 - Distrito Federal.

--VOTO--

0 3R. MIIiI3TR0 ATAULII0 DE, 2AIVA - r.reidente, ao

dar o meu 'rota, ne2te recuro 1nt1tuido pela npva 0ont1tu-

e submettido, pela vez prlinei.ra, a noa apreciaao,fa-

ço-o após ouvir a alta autoridade juridica do iobre Relator,

Sr. Ministro Hermenegildo de Barros, e conhecer a opiniao

aba1iada do grande constitucionalista brasilero, Sr. Dr.

Carlos Max:irniliano, que, oonio o seu erninente predecessor,

honra a cadeira do Ministerio Publico dosta 06xte Suprema.

E assim ainparado pelo luminoso voto qu.e acaba de aer profe-

rido e pelo parecer do preclaro Jr.2rocurador eraJ. da Repu-

blica, peço venia a IT.Ex., 3r.residente, paraexternar a

minha opiniao sotre 0 principlo juridicO 0 a iliterpretaçao

que, a men ver, dove ser dada a ease novo instituto, esta-

belecido pola nossa Carta Magna.

Iistr	 iv iao esquecermos Os acaloradoE debates em

toriao deese dispositivo, que, coneagrado, ento, no art* 14

do projecto da Constituinte, fol finalmente aprovado, fl-

gurando nas dlspoles do art* 18. E por aslm dizer, des

tee ultimos dias a votaqao da Carta Constitucioiial, e, por

isso, imxi viva ainda está na nossa memoria 0 calor corn gu.e

fol discutido ease dispositivo pelos represen.tantes do povo

e pelas 'razes autorizadas e patrioticas da imrensa do nos-

so paiz, em opposiao algu.na e defendendo outros, a adopçao

desse nova recurso, que se procu.rava, entao, estatelecor.
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3a, c1aqui a longo$ aio, t ive mos que 0 Interpretar,

duvidas talvez pudessern surgir, assim corno difficuldades na

exegese dessa disposicao constitucional. Mas, I felizmente pa-

ra n6s, juizes desta Oörte Suprema, trata-se dj urn dispositi-

To, cuja rigorosa interpretaçao eta viva, anirnada e palpi-

tante pelo calor de recentes debates.TalYez fosse esta a dig.-

posigo mais yehernenteiènte conibatidano soio da Assembles

Oonstltuinte.

0 3R. MIiLTRO "TRMELi3G1.LJDO LE .BAiiW3 - V.i. p6de moe-

mo affirmar que fol a male combaticla.

0 $R. IdINISTRO ATAULPHO DE 2AIVA - AcceitO a observaao

do V.Ex., anirnadora das minhas expressoes: Poso, entao, af-

firmar quo nao houve qualquer outra questao,-- das multiplas

o coniplexas alli debatidas, sob o ponto de visa juridico e

social -- quo vials agitasee a Asseintléa 0onetiuinte.

2ois bern; oonheoendo os inotivos que prev41eceram para

a approvao dease dispositivo, estou de inteiroacoordo corn

as duas autoridades que acabam de se manifestar, corn fidell-

dade e felicidade, sobro este recurso estabelecldo pela Cons-

tituiao de 16 do Julho.

Ao espirito culto do actual leader da Aesemb1a Naclo-

nal e Relator Geral da conimiseao do Redacço, Sr.Deutado

Rau]. Fernandes, deparou-se a neceesidade do redigir easa die-
posio de forma a quo nao pudesee jarnale ser io1ada corn

lnterpretaçes differentes. S S.Ex., ao apreethatar a primi-
tiva emenda,-- fundanBntaiido-a corn a sua proverbial erudi-

çao e capacidade juridicas -- accen.tuou a neceeidade de urna

eunda substitutiva, pam quo so no prohlblss as partes

/

quaesquer outros recursos, que porventura quizesem apresen-
tar. Coin precisao e conoisao admiravele, enumerou $.Ex. as
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razoequa 0 levavarn a apresentar ease dlspoitivo constitu-

cional. 1ntretanto, corno bern accentuou 0	 !jfljstrO_Re1a_

•	 tor, ea ernenda substitutiva do i11utre Deputado Raul Fer-
ow -

nazide nao mereceu a approvaçao da rnaioria da
I
 Aaemb1a.

0 SR. MIITL$TRO HiGIIA0 DIL BAiROS - E hou ye at4 ye-

riflcaçao de votacao.

0 3R. MIIIi$TR0 ATAUL1'liO DE 2AIV.. - 	 lembra, corn feud-

dade, o noso erninente aoliega, Sr. Ministro Eerrnenegildo de

-	 Barros, que 0 proprio Sr.Deputado Raul Fernandes pedlu yen-

ficao de votaao para a ernnda de sua autonia. Ainda urna

yez, a inaloria da Assernbléa nianifestou-se contra a rnelda pro-

poata por S.Bx. 2, porisSo, na redacço finab., quiz

ficasse bern fixado o penaanto da Assemblêa, ao rejeitar a

sua einenda substitutiva.

Ora, ao ter gue proferir 0 rneu voto, neste mornento, nao

encontro ii1hor aniparo, nern n1hor interpretao para a res-

tniccao ou 1imltao constante do art* 18 •das ispos1c6es Tray

sitorias, pelo qual o Poder Judiciarlo flea Inhibido de entrai

na apreciaqao, qilaiquer qua seja, dos actos dopoder descni-

alonarlo, pratloados no periodo pre-constltuciónal. E,assim

pensando, nada mals faço qu.e traduzlr 0 pensarnento da rnaiorla

da Assemb1a Conatituinte. (Pausa)

Si nio fCra, 4r.2residente, a neoeesidade de, deade 10-

go, definlr o rneu rnodQ de pensar, ilinitar-me-la, por oerto,a

dar o rneu voto, sern o justificar, coino habitualinente faço. Ma

tratando-se de urn recurso submettido pela prirneira vez a apred
oiaçao desta 08rte Suprerna, julguel-me no dever de justificar
o rneu voto, lnteiraente de aecordo, alias, corn o qua acaba

de ear proferido pelo enrinente Sr.Relator, Sr.Llinistro Eerie-

negildo de Barros.
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0 SR. MINITR0 COSTA MAN- Sr. Presiçlente, voto c1e

accordo corn a conClusao do Snr. Ministro Relator. Acceito,at€c

certo ponto, a intelligencia cue S. Ex. da ao art. 18 das

Disposigoes Transitorias ea Constituicao. Mae, tenho necessi-

dade de formular algi.imas resaivas, porque o conceito oue faco

desse dispositivo nao e tao absoluto OOlriO aqe11e que S. Ex.,

corn o brilhantismo habitual, acaba de sustentar.

•

	

	 0 art. 18 nao elirnina a atribuicao cue tern o juiz de

verificar a existencia juridica do acto, exaniinando-O sob o

aspecto que charnarei extrinseco. A irnmunidade que a Constitut-

cao creou depende substanca1rnente desse exan'ie.

Cue foi que o dispositivO constituciona]. approvou ?

Forsm "OS atos do Governo 0 rovisorio, IntervntoreS Fecerais

nos Estados e mais rlegados do rnesrno Governp". Logo, 4 in-

dispensavel	 p	 previarnente, para que o juiz se abstenha

de	 precial-c no merito, se o acto ernanou, realmente, de uina

daquellas entidades politicas.

Ora, que se deve entender por "atos do Governo Provi-

sorto" ? 0 p roprio Governo nos fornece a definiçao, no art.

-	 17 da sua lei organica (de cr . n? 19.398, de ill de Iovembro de

1930): sao Os que constareni de "decretos exoedidos p elo chefs

do rnesrno Governo e subscritos p elo ministro respectivo".

Quaes os "atos dos interventores" ? Sac Os expedidos no

exeiciclo	 sob a forma constsntes do referido decreto e do

cue ecis foi expedido e tomou a denorninaç.O de ' 'odigo dos

Interventores". E os actos dos "dernais pe1eados do meerno

Governo"	 o os dos funccionarios investios regularmente

no poder de practical-os, por deiegaqao exp±eesa do Governo.
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Logo, se o ohefe do Governo deterrninou qualquer medida

govemrnental, que deperdesse de decreto e referenda, sob

forma diversa e sem a colaboraçao do ministrb competente, o

acto nao e do"Governo Proviscrio". TNao goZa'da imunidade

consTituc1onal. Se urn niinistro de Estado pralticou isolada-

rnente alguni acto que dep endesse cia ass ignatura do Chefe do

Governo, ou que fosse da competencia de outro Ministerio, esse

acto nao seria emanado do "Governo provisorlo". Qual o juiz
-que consideraria approvado pela Cons tituiçao acto do Minis-

tro cia Viacao reformendo ccmpulsoriarnente urn general do Exer-

cito, ou de ministro cIa Guerra demittindo urn funcolonarlo

postal ?...

il necessario, ainda, verificar a existencia e a legitimi-

dade da de1egaao 1 para cue os tribunaes se abstenharn de exa-

minar cs actos dos delegados do Governo. Naosao, por exern-

plo, delegados do Governo os funccionarios noexercicio daB

funcçoes ordinarias. Do contrario, os tribunaes nao poderiern

exaniinar Os lanriirnentos de intostos, as irnposiçoes de multas

e outros actos das autoridades fiecaee, sanitrias e outras.

A delegaçao deve ser de caracter politicO, referir-Se ao exer-

cicio de attribuiçoes p cliticas do Governo.

Para mini, a Constituicao so'niente ap-orovou Os actos clas

autoridades competntes, praticadoB corn obediencia das

formulas legaes. A approvaçao era necessaria, porque o Go-

verno Provisorio assumira poderes superiores aos dos Governos

reilres, come o Poder Conetituinte e o Legislativo ordinariu

	

J
	 1ambem derrogou principios legaes que asseguravern diei-

toe e pp.Qrcgativas de magistrados e funccionartos publicos,

	

-	 assim come Os resultantes de contractos e concsSoeB outer-

g.ados p elo Pocler Publico. Tudo isso necessitava de r a#t i f i-

caço, uma vez que o Soberania Nacional teve de se nanifestar
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Mandado de Seguriça N?
	 P. Feeral.

I
--urilla is,, erblea Coristituirte.	 FLi outorgada essa ratiftcacao.

LIA
	 Nada mats. Nos nao tivenios uma revoluçao social, como a Revo-

luçao Francesa ou a Russa. 0 nioviinento de 1930 foi de carac-

ter eminent emente politico. No houve, pols,uma subversao de

princiios juridicoe. A nova Constituiçao,, que reeultou desse

movimento, e vasada nos moldes da de 1891, je, em dguns pontos,

at mats liberal. Nao podemos, ois., eliniiar surnrariente

direitos fundarnentaes.

Nao me impres1ona o que occorreu no p arlsmento a res-

peito do caso. Os projectos, ernendas, pareperes, discursos

e outros docurnentos parlamentares BaO, ra1mente, preciosos

elemeritos de interpretar ao das lets. Mas no sao os unicos

nem sao os mats importantes. 0 interprete, deve procurar o

"pensarnento da lei e nao o "penswnento do .egis1ador". Este

ccnstitue uma incognita, porque a matoria doe membros do corpo

legislativo, que vote em silencie, pode inspirar-se em motivos

differentes dos manifetados na fundarnentaçao dos projectos ou

nos pareceree das conimissoes. 0 ttpeneanlentp da lei" esta na

ropria let. I orojeogao desta sobre o futuro impede clue o

interprete fique sujeito	 vontade de alns legisladores,

inipedindo-se, deFse modo, a evoluçao do dirpito.

Na hipotese era em exame, trta-se dp acto practicado

e1a autoridade comoetente, no exercicio do poder legal de

applicar penes dieciplinares, 0 acto 4 extinsecmente per-

feito.	 Nao nos cabs exinal-o no seu rnercimento . Voto

corn o eminente Sr. Ministro Relator. As consideracoes que

4	 fiz constituem, porem, uina ressalva, quanto aos fundinientos

do julgado aue se vat p roferir: quero reservar-me a liberdade

de applicar, em casos futures, os principiop que formulel.
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0 SR. 1UNISTRO LAU0 DE OAIvIARGO - iego provimento ao

mandado, por ser manifesta a falta de direito por parte do re-

querente e ainda porque os acto2 do Governo Proviorio já me-

receraii a approvaçao da 0ontituinte.

4

A
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0 C, F . ;TIiITPO	 FTP	 CJ:- c r. ?residenie, eu :.ag,

0 mandado, de accordo corn os fun1ementos expend4dos pelo Snr.

Ministro Relator. A mim me parece que a thtenco do art. 18

revelada por suas p alavras; evidentemente, refei*ee cue aoe

actos admjnjstratjvos do Governo Provisorio.

Sou, como o Sr. Ministro Costa Manso, infnso ao methodo

que esteve muito tempo em yoga, methodo facil de obscureoer as

cousas claras, de buscar o pensarnento da lei nae confusas dis-

cussoes par1imentareS, em que se eiicomtram em dhoque ideas op-

postas e contrrias, e em que, na maior parte das vezes, os vo-

t.s decisivos saw votos silenciosos, como o de'Newton, no Parla-

mento Inglez, sempre, infallivelmente aoertado mas sem motiva-

çao; voto mudo, como foi o do grande genio, qutndo deputado.

Na verdade, o que determina a ap provacao de urn1 projecto 8o os

motivos nac declarados, que nao oonstam da dieussao.

A lei ha de ser esencia1rnente o que el la diz e o que

est. escripto; nao p6de ser o contrario de que o legislador ex-

primiu. E i-zc o cue foi publicado para que possa ser coriheci-

do de todos,46 assim se autoriza a violenta piesuinpçao de cue

a ninuem e ].icito ignorar a lei!

A interpretaçao a. que chegou o 3nr. Miistro Relator re-

oomrnenda-se, principalmente, porque, alm dos antecedentee, 0

verdadeiro sentido da lei nao haveria de fica' na mente do legi

1ador, illudido pela letra promulgada corn a surpreza, mais

grave para o cidadao, de ver applic.ada urna lei contrariamente

ao cfue est. escripto.

0 art. 18 diZ:
"Ficim approvados as actos do Governo

Provisorio, interventores federaes nos

Estados e :aiS delegados do mesmo Governo

It-
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e exoluida qualciuer apreciaçaojudicia.

na dos mesmos actos e dos seuO effeitoe

E	 intersante, Snr. Presidente, e nao sei se foi s

poT casua1iade oue ise deu a a-proximaçao dessas duas ilsposi-

coes transitorias.'

0 art. 19 diz:-
It concedidamnistia smpla todos

tenham oomnaettido crimes politi-

a presente data".

A aroxiacao desses dole artigos paroce revelar o pen-

samento de paclficaçao geral, de nao permittir quevoltassem a

tela e ao ambiente das disoussoes lrritantee, de modo a renovar

odios e resentimentos, as perturbaçes do periodo revoluciona-

rio; parece aue o pensamento dos artigos 18 e 19 foi fechar de-

finitivamente o periodo revolucionanlo e encetar urn priodo de

inteira harmonla, de pacificaçao geral; para isso excuindo de

toda e qualquer contends perante o Poder Judiciario aquillo que

podenia relembrar actos injustos e precipitados do Goyerno Pro-

visorlo.

Neste sentido	 que eu interpreto o art. 18, con a mesma

amplitude corn que eridtta e sabiarnente o interpretararn o parecer

doutissimo do illustre Snr. Pr. P rocurador Geral da Republica e

o voto bnil'nsnte e caro, como senipne, do erninente tsr. Minis-

tro Relator.
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0 SR. Mfl'TISTIRO EDUABDO ESPINOL - Nego o mandao,

f	 stou de accorclo c rLi o voto proferido e10 Sr. Minitro Relator,

para o caso concreto. Isso, orem, no imorta em Ilenuncia ao

meu clireito de funclamentar/ meu voto em algum caso uturo, por-

gue tambem admitto a possiMiid.ade. de reservas.

Uj

:,.
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TOT 0-----

0 SR.MINISTPO BENTO DE PABIA - Nego.

1

-	 .I

mq	 4	 -
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VOTO

0 S]. MINISTRO kRTfflJR IIBEIiR0 - Deneo o manclad.o.

--------------

I

I

rr	 _
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Uoo consta da acta, a decisão 	 a seuinte:-

Indeferiram 0 pedido, unanieiuente.

r



9
"-	 ''flS e

eizCia pr	 ps I	 sr.	 s;	 ______

j;ii

	

	 nnariu /i	 ;

a Ue eu,

A -4e
iai'rü es 41/nD. E

I



(-'I

dia3 do mc
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lavrei ete termO. E eu
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FLO. S]R. MINISTRO PRESIDENTE D1 OORTE SUPREMA

/Th	 7 Ic	 -

MANOEL PINTO REZENDE, U08 wit Os èL

rauc& n2 1, vein reiuerer . V. Ex., que so d.igne mwid.ar entre-

gar ao Suppliowite, mediante tras].ad.o e reolbo os clooumentos

do fle. 24, 48 a 53 e 101, visto so &ohar d.finitiVWflente
- - -

julgad.o Aquelle :pr000ssO.

1Iestes terr.Los

0

I	

'Y 2? .i2a-12c,
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urna rolha do jorna].

e 1923, terceira ediçao do 1.9.

\33 e 29 - 1- 1934, corn artigo s corn Os seguintes titulos

tomb do penaildades na Armada".-------------

mento do ris. 24.-----Este documento 6 unia caderneta do

rpo do IarinheiroS Nacionaes, coin os assentarnentos do pa-

'ente Marioel Pinto do Rezendo, de toda avida mi1ita

AO sr. Capitao do Mar e Guerra,

t( S.) Snw - ado "Minas Geraes. Manoel Pinto Re-

rLibntrc icional numero 13.833 - SE - la. classe

servinuo actualmente sob vossas ordens, contando 10 annos

E rnezes de serviço corn exemplar comportanieto, vem mul res-

T i tcsnnt rcuerr a 'I. S. ,	 ra rins de direito, so

S i:r ;mSmr o ortificar I inte: a) - quando allstou-se

nas fileiras do C&rpo de .Marinheiros Naclonaes; b) ha quan-

tos annos esta einbarcado neste Encouraçado; c) si consta

alguma nota quo o desabone a sua conducta e se ihe rol con-
)

cedido 0 clistinctivo de exemplar com.portalnento; d) - si fol

iiguma vez submettido a conseiho do Disciplina. Nestes ter-

.0s pede deferimento. F10 do danelro, 15 do agosto do 1933.

a) . Lanoel Pinto	 e ndo . ( En Snva Snvid a an t nEIada) .---



/

Li . .	 .	 1ViO• d	 oronha.

I-lapitiq Tenente. Pelo commandante. CERTIDO. Certifico em

cuinprimento ao despacho supra quo a) allstou-se na g Libel-

'as do (101'f)c de Mii iTh1ro	 -tiief$ . 'Ji:ite 0 quatro do

Joveo d 1:111 noveer1tc) e	 e doi;	 - quo est

actualmente embarcado a bordo deste Encouraçado desde do

Janeiro do 1923; C) -nada consta que desabone a sua condu-

ta, e foi-lho conterid.o em nove do °utubro do 1930 0 distln-

tivo do comportamento; d) - quo nunca £01 ate'a presente

data, submettido a Conseiho do Disciplina.- E nada mals ten-

do a certificar, eu Capltão Tenonte do c6rpo do Commissa-

rios, lavrei a presente por ser verdado o asslgno-a.

curnento de f1s.49.- 0 abaixo assignado, para fins de dir

reito, attesta que 0 nlarinheiro nacional n. 13833 - E- la,

classe, Manoel Pinto Rezende t(de conducta exemplar,cumprjdor
do g s eus deveres e disciplinado, do quo, s.empre, deu provag

as £uncç6es quo, a bordo deste Encouracado, exerceu, desde

l de agosto de 1924 ate' hoje, na Contadorla do Navio, em

ontato corn toda a sua officialiclade. Bordo do Encouracado
"Lilnas G eraes, em 21 de agosto do 1933. a). Guliherme Vilkern.
3sto: Cap1to do Mar e Guerra, Conirnandante, Reslcloncla.

S. Clemente n. 139 C - XXVI. Estava devidarnente sellath.-
Reconheço a firma de Uuilherme Rieken, Em testemunho da

(signal pubilco) da verdade do ta be1110 sUbst1tto Raul
de Lima L arb o sa -	 -------------- ------

ocumento de f is. 50.- 0 abaixo assignado, Para fins do di-
relto, attesta quo 0 rnarinhelro nacional de la. classe Mano-

el Pinto !ezende do conducta exemplar, cumpridor dos seus
devereg e dlsclpU.nado, do que, s empre, deu provas na g £unc



do;os	 e, a oordo dest	 neoaraçauo, exerceu, •iesde

Agosto do 1924 ate hoje, ha Contadoria do naio, em

oortacto corn toda a sua officlalidade. Bordo do Encouraça_

(10 "Mlnasn Geraes", em 21 de Agosto do 1933. Nome: Sylvio

de Nornha. Capltao de Fragata, 2? Commandante. Residencia:

Rtha iarão do Mesquita n. 52. ( Estava devidaniente sellado).

aeconheco a firma do Sylvio do Noronha. Rio , 9 de agosto

lo 1934. Em testemurtho ( signal publico) da verdade do ta-

bF	 bntit;o Raul de Lima Barbosa.-------

51.- 0 abaixo assignado, para fins de

direito, attesta quo o marinheiro naclonal n. 13.833 -SE -
1• classe - Manoel Pinto Rezende de conducta exemplar,---.

cumpridor dos seus deveres e disciplinado, do quo, bempre,
dou provas flas funcces que, a bordo deste Encouraçado, --

eerceu, desde 1 do agosto do 1924 ate' hoje, na Contadoria
do nagio, em contacto corn toda a sua off icialidade, Bordo

do Encouraçado "Minasn Gerae&', no porto do Rio de Janeiro,

ri 21 de agosto de 1933. a). Paulo do Oliveira Toledo. Capi-

to Commissarlo, Commandante da Diviso P. Reconheço a fir-
ma do Paulo do Oliveira Toledo. Em 9 do agosto de 1934.

Em testemunho ( signal publico) da verdade do tabefliao

substituto Raul do Lima Barbosa.-----------------------

ocuniento do fls,52,—. 0 abaixo assinado, Para fins d e di-0
, attesta que o marinheiro nacional de la. classe - Ma—

reel Pinto Rezende do conducta exemplar, cumpr1da dos so-
us deveres e disciplinado, do quo, sempre, deu provas nas
funcc6es que,a b6rdo deste Encouracacio, exerceu, desde 1?
de aoeto do 1O?4 ate' hoje, na Contadorla do navlo, em con-
tat ': copi :ed: L :T tio or	 Bordo do Encourcdo



il

iinas Geraes", no kUo de J aneiro, em 21 do Aosto do

1933. a). Francisco Thomaz do Oliveira Junior.20. tenente

O31illiSariO uxi1iar da Divisão "P". Reconheço a firma

de Trancico Tiomaz de Oliveira Junior. Em 9 do agto de

1934. a). Em testemunho ( signal publico) da verdade do

tabelllao substituto — Ràul de Lima Barbosa,-- --------------

o f1s.5.- Ao sr. Dr. Juiz cia 7a. Pretoria,---

dc, er, Lscrivao da set1na vara criminal. Manoel Pinto

ezende, brasileiro, casado, maritimo, residente a'. rua Ma-

n oel Vitorino n. 167 — casa II, Estação cia k 1edade, tendo

por ordem do 1 xmo. Sr. Ministro cia 1arinha, preso pela

'1icia a 20 do Janeiro de 1934 e recoihido a'. casa cie Deten

ç5io, incommunicavel, a 22 do mesmo rnez e tenclo 0 dr. Gonçal-.

T08 do Couto irnpetrado uma ordern de habeas-corpus a seu fa-

vor, cujo favor ihe i°ol denegado, para fins de comprovaço

do que rol custodiado sem culpa rorniada, vem mul respeltosa-

fllente requrer a V. S. so digne mandar passar por cert1do

o seu1nte: a) — o theor das lnrormaç6es das autoridades

octoras (Cherede Pollcja e Min istro da Marirtha); --------

— 0 despacho desse juizo 0 OS seus rundamentos • A certi-

do solicitada Para fazer prova no mandado de s egurança

iipetrado a'. Corte Suprenia, que tomou o numero 1.----------

"estes termos P. dererlmento.- Rio de "aneiro, 7 detAgosto

rio 1934. a). Manoel Pinto Rezendê, (Estava devidaniente sel-

Lda) .— (CEHTIDAQ ) .— Ivam Maury, Escr1vo do Juizo de
D re1to da 7. Vara Criminal do D. Federal cia AePublica
do g Estados Ufl1dg do Brasil, etc, etc, CERTIFICA e

q ue revendo em s eu cartorlo e poder 0 habeas-corpus

oa que e paciente l!anoel Pinto Rezende, de &9340dlstrlbuldo
C et	 i17o os 29 do aneiro desteanno, 0017_	 oon
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consta e passa a certiricar em relaçao ao peu.ido retro,

cuinte: a). Officio de f is. 4.Ars da epubl1ca.

Citete do D elegado. N. b. Policia do D. Federal. Dele-

ada Especial do egurança vublica, Politica e Social.

i'1O de Uaneiro, 29 do Janeiro do 1934. Exnio. Sr. Dr. Juiz

jn	 I	 d 7n .Var c Uii: .. D'v1enic a . Excia. 0

ic 1icc: riaridadc d haD eaD- DU5 iap raJc nse juizo em

favor de Manoel Pinto Rezende, cumpre-me inrorn.r quo o mes-

ose encontra preso por medida de ordom e segurança publica

, disposiçao do Exrno. Sr. Capit.o Chete do Policia. Atton-

Diosas saudac6es. a). Attonso H. do Miranda Corra.De1eado

special do beguranca Politica e social. Despacho:J.Rio,

0 de Janeiro do 1934. a), A.AZevedo. - b) - Despacho do

5:" Vitos, Attendendo . 1nrormaço do ris. 4,julgo

rJudicado 0 pecl.ido do ris. 2. Custas pelo impetrante,

. R. I. a). Ary de Azevedo Franco. Dos autos nada consta

cea reiaçao a officio acaso dirigthdo polo Ministro da Ma-
riahri., E' 0 quo me cunipre certificar em re1aço ao pedido

retro. 0 rererdido verdade e dou r. Dada e passada nesta

5ecretar1a 2 digo 2 nesta cidade do Rio de d aieiro, aos 7

o osto do 1934. Eu Ivam aury, escrivo interino 0 es-
revi. o assigno. Rio do %j aneiro .,7 do Agosto de 1934. Ivam

Llaury, Estava devidamente11ada. ---------------------

iada n.1s s e continha em Os docunien-tos Para qqui bern e 1iel-

-nte trasladados dos autos originaes aos quaes me reporto
e dou r. Secretaria da Carte Suprerna,em 20  do Maio do 1936,
Eeu,



Trasla(Io do document ,,A
Lis. 101- 102, extrahido do autos

do IVianda do do S egurariça nuine ro urn,

do Districto Federal, em quo e im-

-petrant3 : Iianoe1 Pinto Rezende,na

forma ataixo.

L)OCW15O de fis. 101- 102.- Exino. Sr. Dr. Ohere do Poll-

cia do Districto Federal. - Manoel Pinto Rezendo brasilel-

ro, casado, maritimo, residente a rua Manoel Vitorino nume-

ro 167, casa II tendo sido, preso, a 20 de Janeiro do 1934,

pela Delegacia Especial de Segurança Politica e Social e

transferido a 22 do mesmo mez para a Casa de Detenção do

Rio do Janeiro, onde permaneceu incommunicavel ate 0 dia

10 de Marco do mesmo anno, quando I'oi posto em liberdade

e preso novamente a 3 e solto a 7 desse mesnio mez - para

fins do direito (a sua reintegração nas .fileiras do Corpo

do Marinlieiros Nacionaes e indemnisação por quem couber,do

prejuizo material causado pela sua detenção), do accrdo -

corn 0 numero 35 do artigo 113 da Constituicão Federal, vem

mul respeito gamente requerer a Va. Excia, so digne rnandar

passar por certido o seguinte: -- a-e

prego e esteve recoihido em a casa de Detençao do Rio de -

Janeiro, corno allega; - b) - a ordern verbal ou escripta do

quem se elnanou essa pri g o e Os seug undamentos; - c) -
0 termo do auto do apprehensão, da busca procedida na sua

)

residencia no dia 20, 21 ou 22 do Janeiro de 1934,

3orges Monteiro n° lb9-caga II Engenho do Dentro;
'a rua

Si dos
seug antecedentes Clvls consta alguma flota que justlfj.que

a detenco sua, durante 0 tempo acima, corno medida de ordem
e Seguranga Publica. 0 re queren0 lnvoca 0 no 35 do art°
113 da Constituiço Federal, cujo texto abaixo descreve,



descreve, por so destinar a certid.o pedicla no preserrE,

. juntada de documentos ao mandado de segurança n o 1 1 im-

petrado ao Exm° Pros idente da Carte Suprerna, em favor do

mesmo requerente. Diz 0 texto Constitucional invocado: -

A lei assegurara o rapido andainento dos processos nas re-

partiços publicas, a comrnunicação aos interessados dos -

despachos proferidos, assim como d.as inforniacos a que es-

te so ref iram, e a expediço das certidos requeridas para

a defeza de direitos individuaes, Cu para 0 esclarecimento

dos cidadas a cerca dos negocios publicos, resalvados, quan

to as ultimas, Os casos em que o interesse publico segredo

ou reserva. Isto posto, tratando-SA do urn direito indivi-

dual e garantido no n° 33 do citado artigo 113 da Constltul-

ço, o requerente solicita a Va. Excia, providencias, no -
sentido da promptlricação, 0 quanto possivel, da certid
em apreqo, - Nestes termos - P. Deferimento. Rio de Janeiro,

5 de Agosto de 1934 - Manoel Pinto Rezende. - Estava devi-
da.mente sellado, - DESPACHO: - Qertirique_5, do accrdo born
a lrfformacão. 17-8-34. (a) F. Muller - Chefe do Policia, -

C ertiico, em cuinprimento ao despacho retro, e
reportando...me a inrorrnação pretacja Pole,
de Segurança Politica e Social no Processo protocoliado sob
o numero vinte e urn Mil quinhen8 e floventa e sete, que 0requerente iVianoel P into do Rezencle £01 preso, por ser agita
dor e proresgar ideas subversivas, em vinte de Janeiro demil novecentos e trinta e quatro, senclo recolhido a casa deDetenco, a diSP O si g ao do Snr. Chore do Po licla, como medidaA	
e ordem e segurança PUblica; quo fol Posto em 10 de Marcodeste anno, sendo novamente preg o no dia 3 e solto no dia 5e1

do mesmo mez; quo na busca procedida na sua rPsidencia a rua
Borges Monteiro numero cento e ses g enta e floVe, eflcontrararn_



'1T

encontrararn-se diversos documentos, que foram rernet dos

ao Senhor Chef e do Policia, corn o officio numero dezesete

S dois, do vinte e dois do Janeiro do corrente anno; que

nenhurn auto do apprehensao fol lavrado, visto quo no so

trat'va do processo e sim do medida tornada sumnlariameñte,
*	

nuna Deriodo discricionarlo, contra pessoa quo, expulso do

serviço inilitar, por nosivo a displina, tornou-se elemento

perigoso a ordern e a segurança publica. Eu, Olyrnpio Ferrei-

ra da Silva, terceiro escripturarlo, 0 escrevi. Directoria

Geral do Expediente e Contabilidade da Policia Civil do Dis-

tricto FeJeral. Rio de Janeiro, 20 do Agosto de 1934.

(a) Antonio Leite - Director Geral - Estava devidarnente sel-

lado,

Era s6 o quo se continha em dito documento, para aqul bern

0 rielniente transcripto dos autos origlnaes, aos quaes me

•	 reporto e dou r.- Secretaria da Côrte Supreii:ia, em 20 de

Maio do 1936. E eu,

I.
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Exmo Snr. Miftistro EiiiuMo L11s 4esielite

H. tt Barros, VicePte.

A. Ri1iro

Beto ae Far!, Pdor. Geral. 	 -'

P. witaker Fi1O	 d

Ror10 Octavio

Eduardo Espluola

• Pilulo Gasato	 .'.

/	
CarvaIo	 ro	 ...

•	 Lallifo ife Caiiiaro	 -	
1

GOOtO Mauso

.4.

1hz Senianarlo e Elulo Sir Mllh1stro-___-------------
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